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سخن ماه

تابستان گذشته آکادمی فانتزی )که این روزها گروه ادبی گمانه زن شده است( مشکالت بسیاری 

داشت. مثل همیشه نیروی کار اندک بود و کار بسیار. پتانسیل برای کارهای شدنی زیاد بود، اما 

جانی برای کسی نمانده بود که گاری چرخ شکسته ی آکادمی را هل بدهد و از پستی و بلندی های 

ساده پیش براند؛ چه برسد به رساندن آن به قله های مرتفع تر! انگار از آن پایین نگاه می کردیم 

که قله ها برای ما دست یافتنی هستند، اما کفش های آهنی مان سوراخ شده و عصاهای آهنی مان 

زنگ زده و بی فایده بودند.

صحبت های راه دور زیاد بود، اما بالخره در میعادگاه آکادمی )نیمکت تاریخی پارک الله که در 

این بود که  نام پیدایش خواهید کرد( جمع شدیم. در واقع نیت پنهانمان  با همین  گوگل ارث 

مقصری پیدا کنیم و اعتراف کنیم دیگر توانی نمانده و بهتر است برویم دنبال سختی های زندگی 

روزمره مان که خودش به اندازه ی کافی توش و توان می طلبد. اما معلوم نیست چه نیروی مرموزی 

بر جمع تأثیر گذاشت که بحث یک باره جهت دیگری پیدا کرد و از فرافکنی، رسیدیم به تغییر 

نگرش در ارائه ی مطالبمان. 

برای  فانتزی است و  ادعا داشت مرجع فارسی زبان علمی تخیلی و  از دیر زمان  فانتزی  آکادمی 

این کار، محتوای فارسی )ترجمه یا تألیف( تولید می کرد. این کار به صورت هفتگی انجام می شد 

و بسته به دوره های مختلف، روزهای خاصی برای ارائه ی مطالب خاص تعیین می شدند. زمانی 

دوشنبه ها روز ترجمه بود و پنج شنبه ها روز نگارش؛ یک دوره روزهای زوج آپ مطلب داشتیم و 

در دوره ای دیگر روزهای فرد.

اما این بار تصمیم گرفتیم شیوه ی ارائه را تغییر دهیم. به جای آپ هر مطلب به صورت جداگانه در 

طول هفته، تصمیم گرفتیم مطالب را به صورت منتخب در آورده و در یک ماه، یک نسخه ی جامع 

به شکل مجله ی مجازی منتشر کنیم. البته در زمینه ی کار به صورت مجله تجربه ای نداشتیم و 

مدتی طول می کشید تا قلق کارها دستمان بیاید و بفهمیم باید از کجا شروع کرد و چطور باید
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پیش رفت. در هر حال داشتن یک برنامه ی کاری جدید، مثل جانی بود که در بدن آکادمی دمیده 

شد و آن هایی که حس می کردند دیگر قدرت ادامه ندارند، شروع به حرکت کردند.

قبل از هر چیز به صورت آزمایشی شروع کردیم. قرار شد سه پیش شماره در یک دوره ی سه ماهه 

کار کنیم و در پایان دوره تصمیم دسته جمعی بگیریم که می شود این روش را ادامه داد یا نه. این 

دوره ی آزمایشی، تمرینی هم برای ما بود تا کار را یاد بگیریم و بدانیم چطور مثل چرخ دنده های 

از نتیجه ی همکاری مان،  با هم حرکت کنیم که  باید در توازن و هماهنگی  یک ماشین عظیم 

حاصلی ملموس به دست بیاید. دوره ی سه ماهه هم با سختی ها و آسانی هایش تمام شد و با وجود 

نظرات مختلف و تجربیات تازه ای که پیدا کردیم، تصمیم گرفتیم ادامه بدهیم.

اولین شماره ی مجله را  از وقفه ای سه ماهه که در آن تغییر شکل سایت را شاهد بودیم،  بعد 

اواسط بهمن  ماه منتشر کردیم. حاال رسمی تر شده ایم و می دانیم این روشی است که قصد داریم 

تا زمانی که سودمندی خود را حفظ کند، به آن عمل کنیم. در واقع مجله ی مجازی گروه ادبی 

گمانه زن می تواند سکوی پرتابی باشد برای رسیدن به اهداف بزرگتری چون چاپ کاغذی و غیره.

حاال در آستانه ی سال جدید خورشیدی و فصل جدید و نو شدن طبیعت، گروه ادبی گمانه زن 

می کوشد با روحیه ایی تازه تر و قدرتی دو چندان به رسالت خود عمل کند. اما در این میان نباید 

غافل بود که هر نوع همیاری و پشتیبانی از سوی یاران گروه همواره مورد استقبال و تشویق 

خواهد بود و مایه ی دلگرمی و قوت قلب فعاالن می شود.

و  )ترجمه  شگفتزار  مختلف  بخش های  در  کمک  و  انتقاد  پیشنهاد،  نظر،  فرستادن  در  بنابراین 

باز  روی شما  به  مجله  درهای  که  بدانید  نکنید.  تردید  تحقیقاتی(  و چه  داستانی  نگارش، چه 

هستند و شگفتزار برای شما و از آِن شماست.

هیئت تحریریه ی مجله ی شگفتزار برای شما آرزوی توفیق و بهروزی دارد.

شیرین سادات صفوی

فروردین 1390
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رابرت بالچاصل، قصه است
برگردان: محمد حاج زمان

وقتی در را شکستند و وارد آپارتمان شدند، دیدند جلوی تلویزیون نشسته و مشغول تماشای 

فیلمی قدیمی است.

دوست  انداخته اند.  راه  صدا  و  سر  همه  این  موضوعی  چنین  برای  چرا  نمی کرد  درک  پگی)1( 

بامدادی  برنامه های  و حتا  نیمه شب،  برنامه های  آخر شب،  برنامه های  قدیمی،  فیلم های  داشت 

را تماشا کند. واقعاً از این بهتر نمی شد، چرا که اغلب فیلم های ترسناک نمایش می دادند. پگی 

سعی کرد قضیه را برای آن ها توضیح دهد، منتهی آن ها همچنان در آپارتمان پرسه می زدند و 

به خاِک نشسته روی مبلمان و لباس های کثیف روی رختخواب نامرتب نگاه می کردند. یکی شان 

گفت ظرف های داخل سینک ظرفشویی کپک زده اند. درست است که خیلی وقت می شد زحمت 

شستن ظرف ها را به خودش نداده بود، اما در عوض خیلی ساده، روزها می شد حتا زحمت خوردن 

چیزی را هم به خودش نداده بود.

نه این که پول نداشته باشد؛ درباره ی حساب های بانکی اش به آن ها گفت. اما خرید کردن و پخت 

و پز و خانه داری کلی زحمت داشت، و عالوه بر آن، واقعاً عالقه ای نداشت بیرون برود و هیچ کدام 

از آن مردم را ببیند. پس اگر ترجیح می داد بنشیند و تلویزیون تماشا کند، همان شغلش می شد. 

غیر از این بود؟

آن ها نگاهی به یکدیگر انداختند، سرشان را تکان دادند و چند تایی تلفن زدند. بعد آمبوالنس 

آمد و کمکش کردند لباس بپوشد. کمک کردند؟ رسماً مجبورش کردند و زمانی که فهمید او را 

کجا می برند، دیگر خیلی دیر شده بود.

اول کار در بیمارستان رفتار خوبی داشتند، اما مدام سوال های احمقانه می پرسیدند. وقتی به آن ها 

گفت هیچ قوم و خویش یا دوستی ندارد، باور نکردند. زمانی که بررسی کردند و متوجه شدند 

راست می گفته، فقط اوضاع بدتر شد. پگی عصبانی شد و گفت دیگر به خانه می رود، و همه این 

قضایا با یک تزریق در بازویش تمام شد.

مه
رج

- ت
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ی ت
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بعد از آن بارها به او تزریق کردند. در بین تزریق ها، دکتر کرین)2( روند بهبودش را دنبال می کرد. 

یکی از رؤسای بخش بود و اول کار پگی از او خوشش آمد، اما نه دیگر زمانی که شروع به فضولی 

کرد.

پگی سعی کرد برایش توضیح بدهد همیشه تنها بوده است، حتا پیش از این که والدینش بمیرند. 

به او گفت با وجود آن همه پول نیازی نبود کار کند. به طریقی، دکتر از زیر زبانش کشید که 

عادت داشته هر روز حداقل یک بار به سینما برود، و این که تنها از فیلم های ترسناک خوشش 

می آمده و البته که به قدر کافی فیلم ترسناک ساخته نمی شد. برای همین پس از مدتی فقط 

فیلم های تلویزیون را تماشا می کرد. راحت تر بود و الزم هم نبود بعد از دیدن یک چیز ترسناک، 

از خیابان های تاریک به سمت خانه بروی. در خانه در را به روی خودش قفل می کرد و تا زمانی 

که تلویزیون چیزی نمایش می داد، احساس تنهایی نمی کرد. عالوه بر این ها، می توانست تمام 

شب را تلویزیون ببیند و این کار کمکی برای بی خوابی اش بود. برخی اوقات فیلم های قدیمی به 

غایت مخوف بودند و عصبی اش می کرد، اما اگر تماشا نمی کرد بیشتر عصبی می شد. برای این که 

در این فیلم ها، هر چقدر هم قضایا برای قهرمان زن داستان موحش به نظر می رسید، دست آخر 

نجات پیدا می کرد. این قضیه بهتر از چیزی بود که معموالً در زندگی حقیقی پیش می آید. غیر 

از این بود؟

باشد.  تلویزیون داشته  اتاقش  نداد در  اجازه  او هم  به  و  این طور فکر نمی کرد  دکتر کرین که 

درباره ی لزوم روبه رو شدن با واقعیت و خطرات عقب نشستن به دنیایی خیالی و هم ذات پنداری 

باره حرف می زد، که فکر  این  با پگی صحبت می کرد. طوری در  با قهرمان زنان ترسیده، مدام 

می کردی پگی خوش دارد مرعوب شود، خوش دارد کشته شود یا حتا قربانی تجاوز شود.

وقتی آن مزخرفات را درباره ی نوعی »اختالل عصبی« شروع کرد و پگی را در جریان برنامه های 

درمانی اش گذاشت، فهمید دیگر باید فرار کند. فقط حیف که فرصتش را پیدا نکرد. پیش از آن 

که حتا متوجه شود، مقدمات لب بُری)3( را فراهم کرده بودند.

البته که پگی می دانست لُب برداری چیست. از آن می ترسید، برای این که معنایش دستکاری 

مغز بود. یاد یکی از آن دکترهای دیوانه افتاد –لیونل اتویل)4( یا جورج زوکو؟)5(- که می گفت
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با دخالت در رازهای مغز آدمی، می توان واقعیت را تغییر داد. زیر لب زمزمه می کرد: »چیزهایی 

هست که قرار نیست بدانیم.« خب، البته که فیلم بود و دکتر کرین هم دیوانه نبود. او دیوانه بود. 

واقعاً او بود؟ بی شک دکتر کرین مجنون به نظر می رسید. بعد از این که او را به تخت بستند و 

دکتر کرین باالی سرش آمد، پگی همچنان سعی داشت فرار کند. یادش می آمد چطور همه چیز 

سوسو  زد. چشمانش، و سوزن بلند. سوزن بلندی که به درون مغزش کردند تا واقعیت را عوض 

کند.

نکته ی جالب قضیه این جا بود که وقتی بیدار شد، احساس خوبی داشت. »دکتر، حس می کنم 

آدم دیگری شده ام.«

و راست می گفت. دیگر عصبانیتی در کار نبود، کاماًل آرام بود. میل به غذا داشت، از بی خوابی رنج 

نمی برد، و به تنهایی می توانست لباس بپوشد و با پرستارها گپ بزند، حتا وقتی بچه ها دور و بر 

آن ها می پلکیدند. مهمتر از همه این که دیگر دلواپس تماشای تلویزیون نبود. ندرتاً یاد یکی از 

آن فیلم های قدیمی می افتاد که مضطربش می کرد. پگی دیگر ذره ای هم مضطرب نبود. و دکتر 

کرین هم این را می دانست.

اواخر هفته ی دوم خواست بگذارند به خانه برگردد. کمی حرف زدند، و دکتر کرین تحسین کرد 

که پگی چقدر خوب از پس قضیه برآمده و از برنامه اش برای آینده پرسید. وقتی پگی اقرار کرد 

که هنوز هیچ فکری نکرده است، دکتر کرین پیشنهاد کرد به سفر برود. پگی قول داد درباره اش 

فکر کند.

اما تازه زمانی که به آپارتمانش برگشت، تصمیمش را گرفت. آپارتمان بازار شام بود. لحظه ای که 

وارد آن جا شد، فهمید تحملش را ندارد. آن همه خاک و چرک و کثافت. واقعاً انگار صحنه ای از 

یک فیلم باشد، با لباس هایی که همه طرف افتاده و ظرف هایی که داخل سینک روی هم کپه 

شده بود. پگی همان موقع و همان جا تصمیم گرفت به تعطیالت برود. شاید مسافرت دور دنیا، 

چرا که نه؟ پول کافی داشت. جالب بود همه ی آن چیزهای واقعی را که تمام این سال ها روی 

صفحه ی تلویزیون دیده بود، از نزدیک ببیند.

به همین خاطر به یک  آژانس مسافرتی سری زد،  مشغول خرید کردن و چمدان بستن شد و

علمی تخیلی- ترجمه
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دست آخر از لندن سر در آورد.عجیب آن که آن موقع قضایا را از این زاویه نمی دید. اما وقتی به 

عقب نگاه می انداخت، تازه می فهمید رسم روزگار چنین است. تصمیمی می گرفت، جایی می رفت 

یا کاری می کرد، و یک مرتبه خودش را در صحنه ی دیگری می دید. درست مثل فیلم ها که از 

صحنه ای به صحنه ی دیگر می پرند. دفعه ی اولی که متوجه این قضیه شد، ترس برش داشت؛ 

شاید بیهوش شده باشد. باالخره مغزش را دستکاری کرده بودند. اما این فاصله های ذهنی واقعاً 

نگران کننده نبود. یک جورهایی به درد بخور هم بودند، مثل این که فیلم باشد. آدم واقعاً خوش 

ندارد وقتش را به تماشای مسواک زدن یا لباس پوشیدن یا آرایش کردن قهرمان فیلم تلف کند. 

اصل، قصه است. این چیزی است که واقعی است.

از  قبوالند که پیش  به خودش  نداشت. پگی  تردیدی وجود  بود. دیگر  واقعی  و حاال همه چیز 

جراحی، زمان هایی می شد که واقعاً راجع به امور مطمئن نبوده، برخی اوقات آن چه روی صفحه ی 

تلویزیون می دید، واقعی تر از مه تیره ی غمزده ای بود که زندگی روزمره اش را احاطه کرده بود.

اما حاال همه چیز تمام شده بود. سوزن هر کاری کرده بود، توانسته بود مه را از بین ببرد. همه 

چیز خیلی واضح، خیلی روشن و شفاف بود. به عکس های سیاه و سفید درجه یک می مانست. 

احساس می کرد خیلی توانمندتر و مطمئن تر است. خوب لباس می پوشید و خوب آرایش می کرد. 

و  می شدند  دور  خیابان ها  امتداد  در  معین  ترتیبی  به  لشکرها  سیاهی  بود.  شده  دوباره جذاب 

را  نقش هایشان  می گفتند،  بلند  بلند  را  دیالوگ هایشان  فرعی  نقش های  نبودند.  زحمت  اسباب 

بازی می کردند و از صحنه خارج می شدند. عجیب بود که پگی این طور تصورشان می کرد. آن ها 

که اصاًل »نقش فرعی« نبودند، فقط کارمندان آژانش مسافرتی و پیشخدمت ها و پیشکارها و بعد 

در هتل، پادوها و نظافتچی ها. انگار به اشاره ای وارد کادر می شدند و بیرون می رفتند. همه شان 

لبخند به لب داشتند، انگار شروع یک فیلم ترسناک درجه یک باشد، جایی که همه چیز به نظر 

خوب می رسد.

در پاریس بود که کم کم اوضاع خراب شد. راهنما –یک جورهایی به ادواردو سیانلی)6( می زد، 

در واقع انگار بیشتر همزاد سیانلی باشد، چرا که سیانلی مربوط به سال ها پیش می شد- او را در 

بازدید از اپرا همراهی می کرد. تصادفاً راجع به سرداب ها گفت، و زنگی در ذهن پگی صدا کرد.
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یاد اریک افتاد. اسمش همین بود؛ اریک... شبح اپرا)7(. در سرداب های زیر اپرا زندگی می کرد.

البته که فقط یک فیلم بود، اما پیش خودش گفت شاید راهنما چیزی در این باره بداند و به خنده 

به اسم اریک اشاره ای کرد.

آن موقع بود که رنگ راهنما پرید و تنش به رعشه افتاد. بعد در رفت. فرار کرد و پگی را آن جا 

تنها گذاشت.

را  پگی  این قسمتش  داشت محو می شد.  انگار صحنه  کار می لنگد.  پگی می دانست یک جای 

مضطرب نکرد، یکی دیگر از همان بیهوشی های موقتی بود که دیگر به آن عادت داشت. وقتی 

گاستون  سراغ  فروشنده  از  و  رفت  کتاب فروشی  یک  به  آورد،  دست  به  را  هشیاری اش  دوباره 

لورو)8( را گرفت.

و همین بود که او را به وحشت انداخت. کاماًل یادش بود گاستون لورو شبح اپرا را نوشته است، اما 

کتاب فروش فرانسوی داشت به او می گفت چنین نویسنده ای وجود ندارد. همان چیزی که وقتی 

به کتاب خانه زنگ زد، گفتند. چنین نویسنده ای، و چنین کتابی وجود ندارد. پگی خواست چیزی 

بگوید، اما پیش از آن صحنه شروع به محو شدن کرد.

در آلمان ماشینی کرایه کرد و زمانی که به سمت ویرانه ها و کنگره ی سوخته ی آن قلعه می راند، 

از منظره لذت می برد. البته که می دانست کجا بود، اما این امکان نداشت؛ نه تا زمانی که از ماشین 

پیاده شود، به سمت در بزرگ قلعه برود و زیر نور خورشید رنگ پریده دم غروب، نوشته ی حکاکی 

شده روی سنگ را بخواند: فرانکشتاین.

صدای ضعیفی از پشت در آمد، صدای خفه گام هایی که روی زمین کشیده می شد و پیش تر 

می آمد. پگی جیغ زد و فرار کرد...

دیگر می دانست به کجا دارد فرار می کند. شاید جایش پشت پرده ی آهنین)9( امن باشد. 

این سمت که قلعه ای نادرست بود، صدای زوزه ی گرگی در دوردست ها می آمد و همین طور که 

فرار می کرد، دید از میان سایه ها خفاشی پایین آمد.

در کتاب خانه ای انگلیسی زبان در پراگ، مجلدات زندگی نامه نویسندگان را زیر و رو کرد. هیچ 

مدخلی نه راجع به مری وولستن کرفت شلی)10( و نه مربوط به برام استوکر)11( وجود نداشت.
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البته که نبود. نباید هم می بود! در دنیای فیلم، جایی که شخصیت ها واقعی هستند، نویسندگانشان 

وجود نخواهند داشت.

پگی به یاد آورد چطور لری تالبوت)12( جلوی چشمانش تغییر کرده و به گرگی مخوف تغییر 

ماهیت داده بود. خرخر موذیانه صدای کنت)13( در گوشش بود: »من شراب نمی نوشم.« پگی 

به خود لرزید و آرزو کرد از آن روستاییان خرافاتی که شب هنگام استخوان گرگ را از پنجره ی 

خانه هایشان آویزان می کنند، به قدر کافی دور باشد.

الزم داشت در کشوری انگلیسی زبان از سالمت عقلش مطمئن شود. برای همین به لندن برگشت 

و بالفاصله به دیدن دکتر رفت.

آن موقع بود که یادش آمد لندن چه چیزهایی داشت. گرگ نمایی دیگر، آقای هاید)14(، و جک 

قاتل)15(.

بیهوشی دیگری پگی را فراری داد و به پاریس بازگرداند. روان پزشکی را پیدا کرد و از او وقت 

گرفت. دیگر کاماًل آماده بود با مشکلش روبه رو شود، کاماًل آماده بود با واقعیت روبه رو شود.

اما اصاًل آماده نبود با مرد قد کوتاهی طاس، با لهجه ای شیطانی و چشمانی برآمده روبه رو شود. او 

را می شناخت، دکتر گوگول)16( فیلم عشق دیوانه)17( بود. حتا می دانست پیتر لور)18( مرده و 

عشق دیوانه تنها یک فیلم بوده و همان سال تولد او ساخته شده بود. اما قضیه ی فیلم مربوط به 

کشور دیگری می شد و جدای همه این ها، دخترک فیلم هم کشته می شد.

دخترک کشته می شد، اما پگی که زنده بود. »غریب و ترسیده، در جهانی که خویش نساخته 

حبس گشته ام.«)19( یا این که خودش آن را ساخته بود؟ مطمئن نبود. فقط می دانست باید فرار 

کند.
کجا؟ به مصر که نمی شد برود، برای این که او آن جا بود، آن مومیایی کریه و چروکیده که در 
چشم به هم زدنی هر کجا ظاهر می شد. شرق دور چطور؟ دکتر فومانچو)20( را چه می کرد؟
که  زمانی  اما  باشد.  آن جا  آدم  قلب  که  است  جایی  آدم  خانه ی  بازگردد؟  آمریکا  به  پس 

جنایتکاری روانی نعره زنان پرده ی حمام را پاره کند، آن جا چاقویی منتظر آن قلب بود.
تصادفاً توانست بندرگاهی را به خاطر بیاورد که در فیلم دیگری خلق شده بود. دریاهای

علمی تخیلی- ترجمه
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بهشت گرمسیری.  آن  بومی های مهربان  جنوب)21(؛ دوروتی المور)22(، جان هال)23(، 
نجات پیدا کرده بود.

در بندر مارسی سوار کشتی شد. کشتی بخار لکنته ای که بازیگران –خدمه، شاید- آن به 
طرز اطمینان بخشی کم بود. اوایل بیشتر اوقاتش را زیر عرشه می گذراند و در خوابگاهش 
می ماند. به طرز غریبی اوضاع داشت مثل چیزی می شد که قبل تر بود. قبل از عمل، قبل 
از آن که سوزن به درون مغزش فرو شود، آن را بتاباند و دنیا را دگرگون کند. »واقعیت را 
تغییر داد«، همان تعبیری که لیونل اتویل به کار برده بود. باید به حرف آن ها گوش می کرد، 

اتویل، زوکو، بازیل راثبون)24(، ادوارد فن اسلون)25(، جان کاراداین)26(.
شاید کمی دیوانه بودند، اما دکترهای خوب و دانشمندان متخصصی بودند. حرفشان منطقی 

بود. »چیزهایی هست که قرار نیست بدانیم.«
وقتی به نواحی گرمسیری رسیدند، پگی احساس خیلی بهتری داشت. اشتهایش را به دست 
آورد، روی عرشه پرسه می زد، به آشپزخانه سرک می کشید و همراه آشپز چینی برای هم 
جوک تعریف می کردند. با این که خدمه از پگی فاصله می گرفتند، اما همه شان با نهایت 
احترام با او رفتار می کردند. کم کم به این نتیجه رسید کار درست را کرده است. نجات پیدا 
کرده بود. رایحه گرم شب های نواحی گرمسیری او را مفتون می کرد. از حاال، این زندگی اش 
می شد، از میان دریاهای بی نام و نشان عبور می کرد و از بازی کردن نقش قهرمان زن با آن 

همه نگرانی و هراس خالص می شد.
مشکل می شد باور کرد آن  همه ترسیده باشد . در این دنیا دیگر هیچ شبح و  گرگ نمایی 
وجود نداشت. احتماالً به دکتر هم احتیاج پیدا نمی کرد. با واقعیت روبه رو می شد و واقعیت 
به حد کافی خوشایند بود. دیگر فیلم و تلویزیونی در کار نبود. ترس هایش بخشی از یک 

کابوس قدیمی فراموش شده بود.
یک روز سر شب، پس از صرف شام، پگی به کابینش بازگشت. چیزی در انتهای ذهنش 
آزارش می داد. کاپیتان در یکی از حضورهای نادرش بر سر میز شام حاضر شده بود و در 
تمام طول مدت شام به او نگاه می کرد. چیزی در این نگاه کاپیتان به او مضطربش می کرد. 



15
شماره ی 4،فرورردین 1390

استنلی  بیری؟)27(  نوح  می آورد.  پگی  یاد  به  را  چیزی  ریز خوک مانندش  آن چشم های 
فیلدز؟)28(

تالش می کرد به یاد بیاورد و در همان حال به خواب رفت. خیلی زود به خواب رفت. نکند 
چیزی در غذایش ریخته بودند؟

پگی سعی کرد بنشیند. از میان پنجره کابین نگاه گیجی به خشکی روبه رویشان انداخت و 
آن زمان بود که همه چیز به دوران افتاد. دیگر دیر شده بود...

به هوش که آمد، داخل جزیره بود و وحشی های پشمالو همان طور که او را به داخل دروازه 
می کشیدند، زوزه کشان نیزه هاشان را تکان می دادند.

او را بستند و تنهایش گذاشتند. صدای سرود خواندن به گوش پگی رسید. باال را نگاه کرد 
و آن سایه عظیم الجثه را دید. تازه فهمید کجا است و آن موجود چه بود. جیغ کشید.

حتا با وجود جیغ هایش صدای بومی ها را می شنید که سرود می خواندند، یک کلمه بود که 
بارها و بارها تکرار می شد. شبیه این بود: »کونگ«. 

علمی تخیلی- ترجمه
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پانویس ها:
1-Peggy

2-Dr. Crane

3-Lobotomy: برش دادن لب پیشانی مغز در درمان برخی بیماری های روانی

4-Lionel Atwill

5-George Zucco

6-Eduardo Cianneli

7-The phantom of the opera

8-Gaston Leroux

9-Iron Curtain: پس از جنگ جهانی دوم، چرچیل از این اصطالح برای مشخص کردن خط جدا کننده ی 
 دو اردوگاه سیاسی جهان استفاده کرد تا کشورهای اروپای غربی را از کشورهای امضا کننده ی پیمان ورشو

جدا کند
10-Mary Wollstonecraft Shelley

11-Bram Stoker

12-Larry Talbot

13-Count: منظور کنت دراکوال است
14-Mr. Hyde

15-The Ripper

16-Dr. Gogol

17-Mad Love

18-Peter Lorre

19-1
20-Fu Manchu

21-The south seas

22-Dorothy Lamour

23-Jon Hall

24-Basil Rathbone

25-Edward Van Sloan

26-John Carradine

27-Noah Beery

28-Stanley Fields
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مایکل سوان ویکنبض واقعي ماشین

برگردان: امیر سپهرام

علمي تخیلي نویس   ،1950 متولد   )Michael Swanwick( سوان ویک  مایکل 

آمریکایي است که از اوایل دهه ي هشتاد آغاز به انتشار آثارش کرده است. این 

اومانسیت  نیز  عده اي  و  مي دهند  قرار  سایبرپانک  رده ي  در  برخي  را  نویسنده 

مي دانندش؛ خودش عقیده دارد که جایي بین این دو است. در گرایش سوان ویک 

به تخیل به همین گفته از خود وي بسنده مي کنیم: »شاید حقیقت غریب تر از 

تخیل باشد، ولي قبول کنید که خیلي کمتر از آن لذت بخش است! به همین دلیل 

است که تا جایي که بتوانم، سراغش نمي روم.«

»نبض واقعي ماشین« در سال 1998 نوشته شد و یک سال بعد به عنوان بهترین 

داستان کوتاه، جایزه ي »هوگو« را از آن خود کرد. این داستان تاکنون در نشریه هاي 

معتبري چون »مجموعه ي ع.ت. آسیموف« )1998(، »بهترین داستان هاي ع.ت« 

سوان ویک،  )مایکل  عتیق«  زمین  از  »داستان هایي   ،)1999 16ام،  )مجموعه ي 

2000( و »کتاب غول آساي ع.ت« )2002( به چاپ رسیده است. گفتني است که 

نام داستان، چنانچه در متن نیز خواهید خواند، عیناً یک مصراع از شعري متعلق 

به ویلیام وردزورث شاعر انگلیسي است.

  ***          
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تیک.

رادیو به صدا در آمد. 

»جهنم.«

مارتا)1( نگاهش را به روبرو دوخت و تمرکزش را روي راه رفتن نگاه داشت. مشتري یک طرفش 

بود و تنوره ي دایدالوس)2( طرف دیگرش. چیز خاصي نبود؛ تنها راه رفتن و کشیدِن پرزحمت، 

راه رفتن، کشیدن. مثل آب خوردن.

»اَه.«

با چانه رادیو را خاموش کرد.

تیک.

»جهنم. اي. کیو.اِل.ِسن.«

»خفه شو. خفه شو. خفه شو!« مارتا طناب را به  سختي کشید و باعث شد سورتمه اي که جسد 

برتون را حمل مي کرد روي زمین سفِت گوگردي باال و پایین بپرد. »برتون تو مردي، خودم چک 

کردم، یک سوراخ به بزرگي یک مشت توي حفاظ کاله خودت هست. من هم واقعاً دلم نمي خواهد 

که دچار بحران رواني بشوم. یک جورهایي گیر افتاده ام و از عهده اش هم بر نمي آیم، خوب؟ پس 

بي زحمت فکت را ببند.«

»بر. تون. نیست.«

»به هر حال، خفه شو.«

دوباره با چانه رادیو را خاموش کرد.

مشتري نزدیک به افق غربي جلوه گر بود، بزرگ و روشن و زیبا، و با این حال، پس از دو هفته 

روي آیو)3( مي شد ندیده گرفتش. سمت چپش، دایدالوس در فواره اي به ارتفاع دویست کیلومتر 

گوگرد و دي اکسید گوگرد قي مي کرد. 

نبض واقعي ماشین
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نوره نوِر سرد را از خورشیدي ناپیدا مي گرفت و نقاب کاله خودش آن را آبي رنگ پریده و دلفریبي 
از آن را  او حوصله ي لذت بردن  این وجود،  با  نشان مي داد. تماشایي ترین صحنه در کیهان، و 

نداشت.

کلیک.

قبل از این که صدا بتواند حرف بزند، مارتا گفت: »ببین، من قصد دیوانه شدن ندارم. تو فقط 

صداي ناخودآگاه مني، و من نمي توانم براي کشف این که چه عقده هاي رواني بازنشده اي باعث 

همه ي این ها مي شوند، وقت تلف کنم. اگر هر حرفي هم براي گفتن داشته باشي، باز هم گوش 

نمي کنم.« 

سکوت.

ماه نورد، قبل از این که به پهلو روي تخته سنگي به بزرگي تماشاخانه ي سیدني خرد شود، دست 

کم پنج بار پشتک زده بود. مارتا کیِولِسن)4(، با ترس و سطحي نگري اي که در وجودش بود، چنان 

در صندلي اش گیر کرده بود که وقتي کیهان از چرخیدن ایستاد، هنوز باز کردن مهارها برایش 

سخت بود. جولیت)5( برتون، قدبلند و ورزیده، که به خاطر اطمینانش از شانس و چابکي خودش 

مهارها را نبسته بود، به پروازي آرام در آمده بود. 

کوالک دي اکسید گوگرد کورکننده بود. تنها پس از بیرون آمدن از زیر آن سفیدي سرکش بود 

که مارتا توانست به جسد یونیفورم پوشي که از الشه ي ماه نورد بیرون کشیده بود، نگاهي بیاندازد. 

فوراً رویش را برگرداند.

هر دسته یا لبه اي که کاله خود برتون را سوراخ کرده بود، با سرش نیز همان قدر بي رحمي به 

خرج داده بود. 

جانبي«  تنوره  هاي   « سیاره اي  زمین شناسان  که   - را  کوالک  از  بخشي  تخته سنگ  که  جایي 

مي خواندنش - منحرف کرده بود، کپه ي برفي از دي اکسید گوگرد جمع شده بود.  

مارتا، بي اختیار و بدون فکر، دو مشت خاک برداشت و توي کاله خود ریخت. کار بیهوده اي بود؛ به

علمی تخیلی- ترجمه
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هر حال، جسد در خالء نمي پوسید. اما خوب، صورت را که مي پوشاند.

پس از آن، مارتا توانست کمي جدي تر فکر کند. 

با وجود شدت کوالک آشفتگي اي ایجاد نشده بود. چرا که جوي نبود که درون آن آشفتگي به 

وجود آید. دي اکسید گوگرد از ترک خوردگي ناگهاني اي که در سنگ سر باز کرده بود، فوران کرد 

و در تبعیت کامل از قوانین پرتابه ها چندین مایل آن سوتر بر سطح فرود آمد. بیشتر ِ آن چه که 

به تخته سنگي که با آن تصادم کردند، خورده بود، به آن چسبیده و مابقي واپس جهیده و زیر 

پاي سنگ افتاده بود. پس، خزیدن زیر افشانه ي نزدیک به افق و برگشتن به الشه ي ماه نورد - در 

واقع، همان راهي که او بیرون آمده بود - میسر بود. اگر آرام حرکت مي کرد، نور کاله خود و حس 

تشخیصش باید براي قضاوت درست و نجات یافتن کفایت مي کرد. 

مارتا روي چهار دست  و پا نشست. با نشستنش، کوالک با همان سرعتي که آغاز شده بود، فرو 

نشست. 

به پا ایستاد، به طرز عجیبي احساس حماقت مي کرد. هنوز هم نمي توانست به خاموشي کوالک 

اطمینان کند. به خودش نهیب زد که عجله کند. ممکن بود کوالک حالتي تناوبي داشته باشد.

مارتا در حالي که آت  و آشغال  گران بهاي الشه را مي کاوید، به سرعت و تقریباً با وحشت متوجه 

شد که مخزن اصلي اي که براي پر کردن بسته هاي هواي شان به کار مي بردند از بین رفته است. 

معرکه بود! 

بنابراین، مي ماند بسته ي خودش، که یک سومش خالي بود، دو بسته ي پِر یدکي و بسته ي برتون، 

که آن هم یک سومش خالي بود. کندن بسته ي هواي برتون از لباسش کار وحشیانه اي بود، ولي 

او  اکسیژن داشت.  براي چهل ساعت  ترتیب، حدوداً  این  به  متاسفم، جولي.  انجام مي شد.  باید 

بخشي خمیده از آن چیزي که زماني بدنه ي ماه نورد بود و همچنین یک کالف طناب نایلوني 

برداشت و با دو تکه ی قراضه آهن به عنوان چکش و مته ي موقتي، سورتمه اي براي جسد برتون 

درست کرد. لعنت به او اگر همان جا رهایش مي کرد.
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تیک.

»بهتر. شد.«

» این نظر توست.«

پیش رویش دشت سخت و سرد گوگردي بود. صاف مثل شیشه. ترد مثل تافي یخ زده. سرد مثل 

جهنم. یک نقشه را روي نقابش صدا زد و پیشرفتش را سنجید. فقط باید از عوارض متنوعي به 

طول پنجاه و پنج مایل مي گذشت تا به ماه نشین مي رسید. بعد آزادانه به خانه برمي گشت. به 

گمانش کاري نداشت. آیو به کشش جزر و مدي مشتري چفت شده بود. بنابراین، پدر سیارات 

به یک نقطه ثابت در آسمان مي چسبید. این خود به خوبي یک برج مراقبت عمل مي کرد. فقط 

مشتري را به شانه راست و دایدالوس را به شانه چپ نگه دار، به سالمت مي رسي. 

»گوگرد. برق مالشي است.«

»حرفت را بزن. واقعاً چه مي خواهي بگویي؟«

واقعي. ماشین.« لحظه اي مکث. »وردزورث. «)6(  نبض.  با دیده اي متین. آن  »اکنون مي بینم. 

طرز ادا، به جز مکث بین کلمات، شباهت بسیاري به برتون داشت؛ با آن تحصیالت کالسیک و 

عالقه اش به شعراي کالسیکي مانند اسپنسر)7(، گینسبرگ)8( و پالث)9(؛ که باعث شد مارتا 

لحظه اي جا بخورد. برتون با شعر آدم را خفه مي کرد، اما اشتیاقش خالص بود، و اکنون مارتا براي 

هر باري که نسبت به نقل قول هاي او با بي اعتنایي یا تنها یک اظهار نظر کوتاه برخورد کرده بود، 

متاسف بود. اما، بعداً براي ماتم گرفتن وقت کافي داشت. در حال حاضر، باید روي کاري که دم 

دست بود تمرکز مي کرد.

رنگ دشت تیره و مایل به قهوه اي بود. با چند حرکت چانه، شدت رنگ را بیشتر کرد. تصویر پر 

شد از زرد، نارنجي، سرخ؛ رنگ هاي روشن مداد شمعي. به این نتیجه رسید که این رنگ ها را 

بیشتر دوست دارد.

این منظره، با وجود سرزندگي مداد شمعي اش، متروک ترین چشم انداز کیهان بود. تنهاي تنها بود، 

کوچک و ضعیف در این دنیاي خشِن نابخشنده. برتون مرده بود. در سرتاسر آیو هیچ کس دیگري
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با  ناگهان،  نبود.  براي سرزنش  اگر گند مي زد، کسي  نبود. به هیچ کسي جز خود تکیه نداشت. 

وجدي به سردي و برهنگي کوه هاي دوردست انباشته شد. این همه شادي شرم آور بود.

دقیقه اي بعد گفت: »آهنگي بلدي؟«

آه، خرس رفت باالي کوه. خرس رفت باالي کوه. خرس رفت باالي کوه، تا ببیند چه مي تواند 

ببیند.

»بیدار. شو. بیدار. شو.«

تا ببیند چه مي تواند...

» بیدار. شو. بیدار. شو. بیدار.«

»ها؟ چی شده؟«

»بلور گوگرد راست لوزي است.«

مارتا در مزرعه ي گل هاي گوگرد بود. تا جایي که چشم کار مي کرد گل بود، ساختارهایي بلورین به 

اندازه ي مشت. مثل خشخاش هاي مزرعه ي فالندرز)10(. یا مثل گل هاي »جادوگر شهر از«)11(. 

پشت سرش ردیفي از گل هاي شکسته بود، برخي له  شده زیر پایش و برخي بر اثر وزن سورتمه، 

برخي دیگر تنها به دلیل این که در معرض حرارت خروجي لباس فضاییش قرار گرفته بودند. به 

هیچ وجه مسیر مستقیمي را طي نکرده بود. روي خلبان اتوماتیک راه رفته و در برخورد با بلورها 

سکندري خورده، چرخیده و منحرف شده بود. 

اولین باري را که با برتون مزرعه ي بلورها را دیدند به خاطر آورد؛ چقدر هیجان زده شده بودند. با 

خنده و جست  و خیر از ماه نورد بیرون زده بودند، برتون دست انداخته بود دور کمرش و با هلهله 

نامشان در کتاب هاي  ثبت  براي  است  بزرگي  بودند که شانس  فکر کرده  بودند.  والس رقصیده 

تاریخ. حتي وقتي فروتنانه با رادیو به هولز)12( در مدارگرد اطالع دادند که به هیچ وجه احتمال 

ندارد که این نوع جدیدي از حیات باشد، بلکه تنها ساختارهایي گوگردي است، مشابه آنچه که

علمی تخیلی- ترجمه
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در کتاب هاي درسي معدن شناسي مي توان یافت... حتا آن هم لذتشان را زایل نکرده بود. هنوز هم 

اولین کشف بزرگشان بود. به دنبال کشفیات بیشتري بودند. 

اما اکنون، تنها چیزي که به ذهنش مي رسید این بود که چنین مزارع بلوریني در نواحي مربوط 

به آبفشان هاي گوگردي، تنوره  هاي جانبي و نقاط داغ آتشفشاني به وجود مي آیند. 

به  را  کاله خودش  بزرگ نمایي  مارتا  مي داد.  رخ  عجیبي  واقعه  مزرعه  انتهایي  حاشیه ي  در  ولي 

بیشترین حد رساند و دید که مسیري که طي کرده بود، خودش را پاک مي کرد! به جاي گل هایي 

که خرد کرده بود، گل هاي جدیدي مي رویید، کوچک اما کامل و در حال رشد. نمي توانست درک 

آیا مولکول هاي  الکتریکي؟  قالب گیري  بود.  وقوع  فرآیندي در حال  اتفاق طي چه  این  کند که 

گوگرد در نوعي کنش شبه مویینگي خود را از خاک باال مي کشیدند؟ آیا گل ها به نوعي یون هاي 

گوگرد را از جو تقریباً ناموجود آیو مي کندند؟

اگر دیروز بود، این سوال به هیجان مي آوردش. اما اکنون، ظرفیتي براي شگفتي نداشت. مضاف 

بر این که ابزارآالتش در ماه نورد جا مانده بود. با ابزار الکترونیکي محدودي که در لباسش بود، 

وسیله اي براي اندازه گیري نداشت. تنها خودش بود و سورتمه و بسته ي هواي یدکي، و جسد.

زیر لب گفت »لعنت، لعنت، لعنت.« از طرفي این جا مکان خطرناکي براي استراحت کردن بود 

و از طرفي دیگر، تقریباً بیست ساعت بود که نخوابیده و مثل یک مرده ي متحرک بود. از نفس 

 افتاده، خیلي خیلي خسته.

»آي خواب! چه لطیف است. محبوب همگان، قطب تا قطب. کولریج.)13(«

چند  با  مارتا  ممنوع!  خواب  بود:  روشن  تکلیف  ولي  بود.  وسوسه انگیز  چقدر  که  مي داند  خدا 

چانه ضرِب چاالک، تجهیزات ایمني لباسش را کنار زد و به جعبه ي لوازم پزشکي دسترسي پیدا 

کرد. با دستور او، از لوله ي سونِد دارو و ویتامین مقداري متامِفتامین وارد رگش شد.

انفجاري از وضوح در جمجمه اش پیچید و قلبش مثل یک مته ي بادي شروع به کوبیدن کرد. 

نباید  نابکاران  حرکت.  بلند.  گام هاي  عمیق.  نفس  بود.  انرژي  از  پر  اکنون  شد.  درست  خوب. 

بیاسایند! کارهایي هست که باید انجامشان داد. به  سرعت گل ها را پشت سر گذاشت. خداحافظ 

شهر از.
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پیکره ها  از  سایه گون  باغي  میان  از  شد.  سپري  ساعت ها  تدریجي.  سفیدي  تدریجي.  سیاهي 

مي گذشت. ستون هاي آتشفشاني )که دومین کشف بزرگشان بود و معادلي روي زمین نداشت(، 

چون خیلي از مجسمه هاي لیپشیتز)14(، در سراسر یک دشت آذرآواري پراکنده شده بود. همه 

گرد و کپه اي بودند، خیلي شبیه به گدازه اي که به  سرعت سرد شده باشد. مارتا به خاطر آورد که 

برتون مرده است، براي چند دقیقه به  آرامي گریست.

اشکال سنگِي وهم آور گذشت. سرعت حرکتش موجب مي شد که آن ها در  میان  از  گریه کنان 

نظرش متحرک بیایند؛ گویي مي رقصیدند. به نظرش چون زن مي نمودند، اشکالي حزن انگیز از 

باکائه)15(، یا نه، زن تروایي نمایش نامه اي بود که به ذهنش رسید. متروک. آکنده از دلتنگي. 

تنها چون زن لوط.

الیه ي برفِي سبکي از دي اکسید گوگرد روي زمین نشسته بود. در تماس با پوتین هایش برمي خاست، 

به گرد سفیدي مبدل و به  تندي پراکنده مي شد؛ جریاني که با هر گام برداشتني از میان مي رفت 

و با فرود گام بعدي بازسازي مي شد. چیزي که جریان را هر چه بیشتر خوفناک مي کرد.

تیک.

از آهن و سولفید آهن تشکیل شده، و جبه اي رویش قرار  »آیو هسته اي فلزي دارد که عمدتاً 

گرفته که تا حدي از سنگ مذاب و پوسته ساخته شده است.«

»هنوز این جایي؟«

»سعي مي کنم. ارتباط برقرار کنم.«

»خفه شو.«

ماره  بین  انتقالي  ماه مي انداخت، منطقه ي  یاد  را  او  بود.  و مواج  از ماهور رد شد. دشت هموار 

ِسِرنیتاتیس و کمرکش کوه هاي قفقاز که آموزش سطح نوردي خود را گذرانده بود. البته، بدون 

دهانه هاي آتشفشاني. روي آیو خبري از دهانه هاي آتشفشاني نبود. کم دهانه ترین جسم جامد در 

منظومه ي شمسي. حدوداً هر هزاره یک بار، تمام آن فعالیت هاي آتشفشاني به صورت یک الیه ي 

سطحي جدید به ضخامت یک متر ته نشین مي شد. سراسر این ماه لعنتي دایما نوسازي مي شد.

علمی تخیلی- ترجمه
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ذهنش پریشان بود. درجه ي ابزار اندازه گیري اش را بررسي و زیر لب گفت: »دیگر باید راه افتاد.« 

پاسخي نیامد.

طلوع خواهد شد... کي؟ باید محاسبه کرد. »آها.« مدت  زمان یک دور گردش به دور مشتري حدوداً 

چهل و دو ساعت و پانزده دقیقه طول مي کشید. تاکنون هفت ساعت در راه بوده است. در این 

مدت آیو تقریباً شش درجه در مدار خودش حرکت کرده است. پس باید به  زودي طلوع مي کرد. 

این قضیه وضوح تنوره ي دایدالوس را کمتر مي کرد، ولي با وجود ابزار کرافیگي کاله خودش در 

این مورد نگرانی نداشت. مارتا سرش را به اطراف گرداند تا مطمئن شود که دایدالوس و مشتري 

همان جایي هستند که باید باشند، و به رفتن ادامه داد.

لِخ، لخ، لخ. سعي کن هر پنج دقیقه یک بار نقشه را روي نقاب کاله خود نیندازي. تا جایي که 

مي شود دست نگه دار، تنها یک ساعت دیگر، آها، خوب شد، دو مایل دیگر. بد نیست. 

خورشید برمي آمد. یک و ساعت نیم دیگر ظهر مي شد. یعني این که... خوب، در واقع، اصاًل معني 

خاصي نداشت.

یک صخره پیش رو بود. احتماالً سیلیکات. یک صخره ي منفرِد شش متري بود که خدا مي داند 

چه نیروي آن جا آورده بودش و خدا مي داند چند هزار سال آن جا بود تا او از راه برسد و زیرش 

استراحت کند. محل صافي را براي تکیه کردن پیدا کرد، نفس زنان نشست تا خستگي در کند. 

و فکر کند. و بسته ي هوا را هم بررسي کند. تا عوض کردنش چهار ساعت وقت داشت. با این 

حساب، فقط دو بسته ي دیگر باقي مي ماند. کمتر از بیست و چهار ساعت زمان و سي و پنج مایل 

راه داشت. یعني کمتر از دو مایل در ساعت. یک چشم به هم زدن. با این حال، ممکن بود اواخر 

راه اکسیژن کم بیاورد. باید مراقب مي بود که خوابش نبرد. آخ که بدنش چقدر درد مي کرد.

تنش به اندازه ي المپیک 48 درد مي کرد؛ همان سالي که در ماراتن زنان مدال برنز گرفت. یا 

مثل زماني که در مسابقات بین المللي کنیا از پشت سر خودش را براي دومي مي رساند. داستان 

زندگي اش بود. همیشه مقام سوم، در حال جنگ براي دومي. همیشه خدمه ي پرواز و گاهي شاید 

خدمه ي ارشد، اما فرمانده ، هرگز. هیچ وقت مبصر کالس نبود. هیچ وقت شاه تپه ها نشده بود. 

مي خواست یک بار، فقط یک بار، نیل آرمسترانگ باشد.
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تیک.

»راهنماي مرمرین ذهن، جاودانه. سفر مي کند در بحار غریب اندیشه، یگانه. وردزورث.«

»چي؟«

»مغناطیس کره ي مشتري در منظومه ي شمسي بزرگ ترین است. اگر به چشم انسان قابل رویت 

بود، دو و نیم برابر خورشید به چشم مي آمد.«

مارتا که نامعقوالنه ناراحت شده بود، گفت: »خودم مي دانستم.«

»پرسش. آسان است. گفتار. نیست.«

»پس حرف نزن.«

»سعي مي کنم، ارتباط برقرار کنم!«

بي اعتنا گفت: »باشد... برقرار کن.«

سکوت. بعد »مثل چیست؟«

»چي مثل چیست؟«

»آیو از گوگرد غني است، ماهي با هسته اي آهني که دور مشتري مي گردد. مثل چیست؟ نیروهاي 

تارتاروس،  کردن  ذوب  براي  که  مي فشارد  و  مي کشد  چنان  را  آیو  گانیمد  و  مشتري  کشندي 

اقیانوس گوگرد سطحي آن، کفایت مي کند. تارتاروس انرژي مازادش را به صورت آتشفشان هایي 

از گوگرد و دي اکسید گوگرد بیرون مي ریزد. مثل. چیست؟ هسته ي فلزي آیو میدان مغناطیسي اي 

یوني  شار  لوله ي  یک  همچنین  مي کند،  سوراخ  را  مشتري  مغناطیس کره ي  که  مي کند  ایجاد 

پرانرژي تولید مي کند که قطب هایش را به قطب هاي شمال و جنوب مشتري اتصال مي دهد. مثل. 

چیست؟ آیو تمام الکترون هایي را که در دامنه ي میلیون ولت قرار مي گیرند جارو و جذب مي کند. 

آتشفشان هایش دي اکسید گوگرد پمپ مي کند؛ که درصدي از آن توسط میدان مغناطیسي اش 

به یون هاي گوگرد و اکسیژن مي شکند، و این یون ها به سوراخ ایجاد شده در مغناطیس کره تلمبه 

مي شود، که میدان چرخنده اي را ایجاد مي کند که به چنبره ي آیو معروف است. مثل چیست؟ 

چنبره. لوله ي شار. مغناطیس کره. آتشفشان. یون هاي گوگرد. اقیانوس مذاب. گرمایش کشندي. 

مدار گردنده. مثل چیست؟«

علمی تخیلی- ترجمه
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مارتا متوجه شد که ناخواسته، ابتدا فقط گوش کرده، بعد کنجکاو شده و بعد کاماًل درگیر قضیه 

شده است. مثل یک چیستان یا پازل کالمي بود. پرسش پاسخ صحیحي داشت. اگر برتون یا هولز 

بودند، بالفاصله نکته را مي گرفتند. اما، مارتا مجبور بود خوب فکر کند.

از آنتن بي سیم اش وزوز آهسته اي به گوش مي رسید. یک پارازیت صبور و شکیبا. 

باالخره، با احتیاط گفت »مثل ماشین است.«

»بله. بله. بله. ماشین. بله. ماشینم. ماشینم. ماشینم. بله. بله. ماشین. بله.«

»صبر کن. مي خواهي بگویي که آیو یک ماشین است؟ که تو ماشیني؟ که تو آیو هستي؟«

»گوگرد برق مالشي است. سورتمه بار الکتریکي را مي گیرد. مغز برتون دست نخورده است. زبان 

مجموعه اي از داده هاست. بي سیم رسانه است. ماشین هستم.«

»باور نمي کنم.«

برو، بِکش، برو، بکش. دنیا براي عجایب باز نمي ایستد. این که او به  حدي منگ شده بود که فکر 

مي کرد آیو زنده است و ماشیني است که با او حرف مي زند، به این معني نبود که مي توانست از 

راه رفتن باز بماند. قولي داده بود که باید عمل مي کرد و راهي بود که باید پیش از آن که بخوابد 

مي پیمود. حرف از خواب که به میان آمد، به خاطر آورد که زمان یک تزریق دیگر براي تجدید 

قوا و سرعت فرا رسیده است؛ فقط به اندازه ي یک چهارم. اوف. راه بیفت.

همین طور که راه مي رفت، گفتگو با وهم و خیال خود را، یا هرچه که بود، ادامه مي داد. در غیر این 

صورت اوضاع کسالت آور مي شد. کسالت آور و اندکي خوفناک. پس پرسید: »اگر ماشین هستي، 

عملکردت چیست؟ براي چی ساخته شده اي؟«

»تا بشناسمت. تا دوستت بدارم. تا خدمتت گزارم.« مارتا براي لحظه اي چشمانش را بست. سپس 

تاویل  این گفته  از جشن تکلیف کاتولیکي اش را به خاطر آورد و خندید.  برتون  خاطره پردازي 

دیگري بود از پاسخ به اولین سوال در پرسش نامه ي اصول الدین بالتیمور: چرا خدا انسان را آفرید؟ 

»اگر همین طوري به حرف هاي تو گوش بدهم، به وهم عظیمي دچار مي شوم.«

»تو هستي. خالِق. ماشین.«
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»نه، نیستم.«

مدتي را، بي آن که کالمي بگوید، راه رفت. سپس، چون سکوت دوباره بر او مسلط مي شد، گفت 

»ِکي بود که مثاًل خلقت کردم؟«

»میلیون ها سال سپري شده است. از خلقت بشر. آلفرد، لرد تنیسون)16(.«

»خوب، پس من نبودم. من فقط بیست و هفت سال دارم. مسلماً منظورت کس دیگري است.«

»او بود. متحرک. هوشمند. زیستي. زنده. تو هستي. متحرک. هوشمند. زیستي. زنده.«

چیزي در دوردست تکان خورد. مارتا شگفت زده نگاه کرد. یک اسب. محو و سپید چون روح، 

بي صدا در دشت مي تاخت، یال و دم در پرواز.

چشمانش را بست و سرش را تکاند. وقتي چشمانش را باز کرد، اسب رفته بود. اوهام. مثل صداي 

به  اما  بدهد،  را  از آن حشیش فرح بخش  تزریق دیگري  به ذهنش رسید که دستور  برتون/آیو. 

نظرش آمد که بهتر است تا مي تواند آن را به تاخیر بیاندازد. ناراحت کننده بود. خاطرات برتون 

این  اندازه ي خود آیو بود. اگر فروید بود، حتماً چیزي در  چنان بزرگ شده بود که حاال دیگر 

باب مي گفت. احتماالً مي گفت که او دوستش را به مقامي خداگونه ارتقا مي دهد تا بتواند عدم 

موفقیتش در رقابت تک  به  تک با او را توجیه کند. مي گفت که او نمي تواند این حقیقت ساده را 

بپذیرد که بعضي افراد در انجام دادن کارها بهتر از او هستند. 

برو، بِکش، برو، بکش.

خوب، قبول، او یک مشکِل خود داشت. یک هرزه ي جاه طلب افراطِي و خودمحور بود. که چه؟ 

مگر همین نبود که تا این جا آورده بودش، در صورتي که یک رفتار معقول تر احتماالً باعث مي شد 

در همان کپرنشین هاي لِویت تاون بزرگ بماند. این کار را در یک اتاق هشت در ده فوت با توالت 

مشترک و با شغل دست یاري یک دندان پزشک کرده بود. هر شب جلبک و تاالپیا و یک شنبه ها 

هم گوشت خرگوش. گور پدرش. او زنده بود و برتون مرده؛ با هر استاندارد عقالنی که او را برنده 

مي کرد.

»گوش. مي دهي؟«

علمی تخیلی- ترجمه
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»راستش، نه.«

یک سرباالیي دیگر را هم رد کرد. و مات ایستاد. زیر پایش پهنه ي تیره اي از گوگرد مذاب بود. 

تیره و عریض، در سرتاسر دشت رگه رگه ي نارنجي رنگ گسترده شده بود. یک دریاچه. کاله خودش 

یک نقشه ي مکان نگار حرارتِي فوري را بازخواني کرد، که دمایي بین 230- درجه ي فارنهایت در 

جایي که ایستاده بود، تا 65 درجه در لبه ي جریان گدازه را نشان مي داد. دلپذیر و معطر! البته، 

خود گوگرد مذاب را هم در دماهاي باالتر مي شد دید. 

دریاچه، ساکن زیر پایش بود. 

نامش را دریاچه ي استایکس گذاشته بودند. 

مارتا نیم ساعتي را با ور رفتن با نقشه ي مکان نگار گذراند تا شاید بفهمد که چگونه تا این حد 

بیراه رفته است. قضیه روشن بود. تمام آن سکندري خوردن ها. انحراف هاي کوچکي که به مرور 

جمع شده بود. تمایل به انداختن وزن روي یک پا نسبت به دیگري. از همان ابتدا مشخص بود 

که تالش براي راه یابي با گمانه زنِي صرف نامطمئن است. 

اکنون دیگر همه چیز بدیهي بود. به آن جا رسیده بود. به ساحل دریاچه استایکس. چندان از مسیر 

دور نیفتاده بود. شاید حداکثر سه مایل.

آکنده از نومیدي شد.

دریاچه را در طول اولین گردششان به دور منظومه ي گالیله اي نام گذاري کرده بودند؛ گردشي که 

مهندسان به آن »دور نقشه برداري« مي گفتند. یکي از بزرگ ترین عوارضي بود که در نقشه هاي 

ماهواره هاي اکتشافي یا عملیات شناسایي زمیني ثبت نشده بود. هولز گمان کرده بود که احتماالً 

یک پدیده ي جدید است؛ دریاچه اي که طي ده  دوازده سال اخیر به اندازه ی کنوني رسیده است. 

اهمیتي  موضوع  به  چندان  مارتا  نیست.  لطف  از  خالي  کردنش  بررسي  که  مي کرد  فکر  برتون 

نمي داد، البته به شرطی که در سفینه جا نمي گذاشتندش. بنابراین، دریاچه را نیز در برنامه ي 

سفر قرار دادند.
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اشتیاق مارتا براي بودن در اولین فرود و جا نماندن چنان آشکار بود که وقتي پیشنهاد کرد براي 

تعیین این که چه کسي باید در سفینه بماند قرعه بکشند، برتون و هولز هر دو خندیدند. هولز 

بزرگوارانه گفت: »براي اولین فرود من نقش مادر را بازي مي کنم. بعد برتون براي گانیمد و تو 

براي اروپا. منصفانه است؟« بعد موهاي او را به هم ریخت. 

نظر مي رسید هولز، که  به  اکنون،  بود.  بود. طنزآمیز  و جریحه دار شده  آسوده خاطر، سپاسگزار 

هیچ گاه امکان نداشت تا این اندازه راه را خطا برود که از آن سوي دریاچه ي استایکس سر در 

بیاورد، دیگر نمي توانست حتا پایش را روي این کره بگذارد. دست کم، نه در این سفر.

مارتا زیر لب گفت: »احمق، احمق، احمق«، و با این حال نمي دانست که هولز را محکوم مي کند، 

برتون را یا خودش را. دریاچه ي استایکس نعل اسبي بود و دوازده مایل طول داشت. او در انحناي 

داخلي نعل اسب ایستاده بود. 

به هیچ وجه مقدور نبود که راه آمده را بازگردد، دریاچه را دور بزند و پیش از آن که هوایش تمام 

شود، به ماه نشین برسد. غلظت دریاچه چنان بود که احتماال مي توانست شناکنان از آن رد شود؛ 

البته اگر چسبندگي گوگرد مذاب که رادیاتورهایش را مي پوشاند و لباسش را در کسري از ثانیه 

مي سوزاند، نبود. حرارت خود مایع هم بود. همین طور جریانات داخلي و زیرین آن. چیزي مي شد 

شبیه به غرق شدن در مالس قند. آهسته و چسبناک.

نشست و گریه سرداد. 

اندکي بعد جرات پیدا کرد تا کورمال دنبال چفت بسته ي هوا بگردد. این چفت یک ضامن داشت، 

ولي براي کساني که با ترفندش آشنا بودند، راز افشا شده اي وجود داشت که اگر ضامن را محکم با 

شصت مي گرفتي و چفت را به  سرعت مي کشیدي، بسته یک سره باز مي شد و هواي درون لباس را 

در عرض یک ثانیه خالي مي کرد. این حرکت چنان شناخته شده بود که فضانوردان تحت آموزِش 

را در مي آوردند.  اداي آن  احمقانه اي مي زد،  افراد گروه حرف  از  تند مزاج، وقتي یکي  و  جوان 

اسمش را تلنگر خودکشي گذاشته بودند.

علمی تخیلی- ترجمه
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براي مردن راه هاي بدتري هم بود.

»پل. خواهم ساخت. کنترل کافي. بر فرآیندهاي فیزیکي. دارم. براي ساخِت. پل.«

مارتا بي حضور ذهن گفت: »آره. درست است. خوب است، حتماً این کار را بکن.« اگر نمي تواني 

در برابر اوهام خود مودب باشي... زحمت تمام کردن فکرش را به خود نداد. چیزي خزنده از زیر 

پوستش باال مي کشید. بهتر بود توجهي نکند.

»صبر کن. این جا. استراحت کن. حاال.«

چیزي نگفت، تنها نشست، بدون این که استراحت کند. جراتش را باز مي ساخت. به همه چیز 

مي اندیشید و به هیچ چیز. زانویش را بغل گرفته بود و به جلو و عقب تاب مي خورد.

باالخره، بدون این که قصدش را داشته باشد، به خواب رفت.

» بیدار. شو. بیدار. شو. بیدار. شو.«

»ها؟«

بود، روي دریاچه. فرآیندهاي  بیدار شد. واقعه اي پیش چشمش در حال وقوع  مارتا به زحمت 

فیزیکي به کار افتاده بود. چیزهایي حرکت مي کرد.

در برابر چشمانش، پوسته ي سفید لبه ي تیره ي دریاچه باال مي آمد، شاخه هاي بلورین مي رویید 

و گسترده مي شد. بندبند چون برف دانه. بي رنگ چون سرماریزه، از سیاهي مذاب گذر مي کرد. تا 

جایي که یک پل سفید باریک تا ساحل آن سوي دریاچه کشیده شد. 

آیو گفت: »باید. صبر کني. ده دقیقه و. مي تواني، بگذري. از آن. به  راحتي.«

مارتا غر زد: »حرامزاده! هنوز عقلم سر جایش است.«

در سکوتي شگفت آور از روي پلي که آیو به افسون روي دریاچه ساخته بود گذشت. یکي  دو بار 

حس کرد سطح زیر پایش کمي ترد است، اما پل هر بار مقاومتش را حفظ کرد. 

تجربه ي مجللي بود. مثل گذر از مرگ به زندگي.

در آن سوي استایکس دشت هاي  آذرآواري  به  نرمي به افق دور مي پیوستند.  به یک سرباالیي
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بلورین خیره شد. دومین مورد در یک روز. چقدر احتمال  از گل هاي  طوالني دیگري، پوشیده 

انتهاي  پوتین هایش  ترکیدند. در  با  را طي کرد و گل ها در تماس  به  زحمت سرباالیي  داشت؟ 

سرباالیي، گل ها جایشان را به زمین سفِت گوگردي دادند. پشت سرش را که نگاه کرد، متوجه 

شد مسیري که از میان گل هاي خردشده ساخته، شروع کرده به پاک کردن خود. براي لحظه اي 

طوالني بي حرکت ایستاد و از لباسش گرما بیرون داد. بلورهاي اطرافش در دایره اي که به  آرامي 

بزرگ مي شد، بي  صدا خرد مي گشت.

بدجوري به خارش افتاده بود. زمان حال آمدن بود. شش تزریق سریع باعث شد که پیامي روي 

نقاب کاله خودش ظاهر شود: تداوم استفاده از این دارو به میزان فعلي ممکن است باعث پارانویا، 

روان پریشي، اوهام، ادراک نادرست، جنون خفیف، همچنین قضاوت نادرست گردد. گور پدر این 

پارازیت. مارتا یک تزریق دیگر خودش را مهمان کرد. چند ثانیه طول کشید. بعد... ووف. دوباره 

احساس سبکي و سرزندگي مي کرد. باید وضعیت بسته ي هوا را هم بررسي مي کرد. اه، اصاًل خوب 

نبود. نخودي  خندید، و این کارش مطلقاً ترسناک بود. 

هیچ چیزي نمي توانست به سرعت آن خنده ي ناشي از دارو هشیارش کند. ترس برش داشت. 

زندگي اش بسته به قابلیتش در هوشیار ماندن بود. براي این که بتواند ادامه دهد باید دارو مصرف 

مي کرد، که در این صورت باید تحت تاثیر دارو ادامه مي داد. 

نمي توانست دایماً تقاضاي تزریق کند. تمرکز. زمان تعویض آخرین بسته ي هوا رسیده بود. بسته ي 

هواي برتون. عبوسانه گفت: »به اندازه ي هشت ساعت اکسیژن دارم. دوازده مایل دیگر باید بروم. 

مي شود انجامش داد. همین االن راه مي افتم.«

اگر فقط مي شد که پوستش نخارد. اگر فقط سرش دوران نداشت. اگر فقط مغزش در همه ي 

جهات گسترش نمي یافت... 

برو. بکش. برو. بکش. سراسر شب. اشکال کار تکراري در این است  که به آدم  زمان فکر کردن

علمی تخیلی- ترجمه
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مي دهد. وقتي که به مرور سرعت کار را بیشتر مي کني، زمان خالی به معني فکر کردن درباره ي 

کیفیت خود تفکرت هم هست. 

شنیده بود که خواب دیدن در زمان واقعي نیست. تمام خواب را در یک آذرخش مي بیني، درست 

استقرا  را  پیچیده  یک خواب  تمامي  آن  همان  در  و  مي شوي،  بیدار  از خواب  که  زماني  همان 

از  ثانیه  از  تنها کسري  واقع،  در  اما  دیده اي.  خواب  ساعت  که چند  مي کني  احساس  مي کني. 

غیرواقعیت فشرده را تجربه کرده اي. 

شاید این هماني باشد که اکنون روي مي دهد. 

باید کاري را به انجام مي رساند. باید ذهنش را پاک نگه مي داشت. برگشتنش به ماه نشین اهمیت 

بسیاري داشت. مردم باید مي فهمیدند. آن ها دیگر تنها نبودند. لعنت به این شانس، او بزرگترین 

کشف بعد از آتش را به انجام رسانده بود.

شاید هم دیوانه و دچار این اوهام شده بود که آیو یک ماشین غول آساي بیگانه است. چنان دیوانه 

امکان خوفناک دیگري که اي  کاش به آن فکر  بود.  که خود را در چین هاي مغزش گم کرده 

نکرده بود. در کودکي بچه اي انزواطلب بود. به  راحتي با کسي دوست نمي شد. هیچ گاه بهترین 

دوست کسي نبوده یا بهترین دوستي نداشته بود. نصف دختري اش را زیر کتاب ها دفن کرده بود. 

نفس گرایي وحشت زده اش مي کرد؛ مدت مدیدي بود که دقیقاً در لبه ي آن زندگي کرده بود. پس 

برایش مهم بود بداند که آیا صداي آیو واقعیتي عیني و بیروني دارد، یا نه. 

خوب، چطور مي توانست امتحانش کند؟

این  با  بود.  الکتریکي  به عبارت دیگر، نوعي پدیده ي  بود که گوگرد برق مالشي است.  آیو گفته 

اوصاف، باید قابلیت تظاهر فیزیکي مي داشت. مارتا به کاله خودش فرمان داد که توزیع الکتریسته 

در دشت هاي گوگردي را نمایش دهد. وضوح آن را روي حداکثر تنظیم کرد.

تصویر اراضي روبرویش یک بار چشمک زد و بعد با رنگ هایي رویایي روشن شد. نور! اقیانوسي از 

نور، الیه الیه نور، سایه سایه رنگ، از گلبهي تا آبي قطب شمالي، چندالیه، هزارتو، همه به  نرمي در 

قلب این کره ي گوگردي مي تپیدند. چنان بود که گویي فکر جنبه ي بصري یافته بود. گویي چیزي 

بود که از دیزني ویرچوال درآمده بود، نه از آن چیزهایي که در کانال هاي مستند طبیعت مي شد
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دید، بلکه از آن هایي که در دي وي-3 بودند.  

زیرلب گفت: »لعنتي«. درست جلوي چشمش بود. اصاًل فکرش را هم نمي کرد.

تاب  و  پیچ  زیرزمیني  الکترومغناطیسي  نیروهاي  بال هاي  در  رگ هایي  چون  گداخته  خطوط 

مي خوردند. تقریباً مثل سیم هاي یک مدار. در همه ي جهات دشت مي دویدند، ترکیب مي شدند 

نئون  برتون مثل المپ  در سورتمه همگرا مي شدند. جسد  او، که  در  نه  پیوندگاهي،  در  بعد  و 

مي درخشید. سرش که پر از برف دي اکسید گوگرد ي بود، به تناوب جرقه مي زد، با چنان نوري 

که گویي خورشید بود که مي درخشید.

بود که  تولید مي کرد. چند ساعت  الکتریکي  بار  مالش  با  که  این  یعني  بود.  برق مالشي  گوگرد 

سورتمه ي برتون را بر روي سطح گوگردي آیو مي کشید؟ این جوري عجب بار الکتریکي اي مي شد 

جمع کرد.

بسیار خوب. پس براي آنچه که مي دید ساز و کاري فیزیکي وجود داشت. با فرض این که آیو یک 

ماشین بود، یک دستگاه بیگانه ي برق مالشي به اندازه ي ماِه زمین، که قرن ها پیش خدا مي داند 

به چه منظوري و توسط کدام هیوالهاي خداگونه اي ساخته شده بوده، پس، بله، مي توانست با او 

ارتباط برقرار کند. با الکتریسیته چه کارها که نمي شد کرد.

یک »مدار« کوچک و ریز و مبهم نیز به مارتا وصل بود. به پاهایش نگاه کرد. وقتي یک پایش را 

از روي زمین بلند کرد، اتصال قطع شد و خطوط نیرو فروپاشید. زماني که دوباره پایش را زمین 

گذاشت، خطوط دیگري زاییده شد. هر اتصاِل مختصر دیگري هم که برقرار مي گشت، دوباره قطع 

مي شد. در حالي که سورتمه ي برتون در تماس دایمي با سطح گوگردي آیو بود. سوراخ ایجاد شده 

در جمجمه ي برتون شاهراه مستقیمي بود به مغزش. او هم که آن را با خاک SO2 آیو پر کرده 

بود. رسانا و بسیار سرد. مارتا کار را براي آیو آسان کرده بود. 

برگشت سِر رنگ هاي واقعِي اغراق شده. دي وي-3 اس اف ایکس محو شده بود. 

فعال مي شد این فرضیه ي آزمایشي را پذیرفت که این صدا پدیده اي واقعي بود، نه رواني؛ که آیو 

مي توانست با او ارتباط برقرار کند؛ که یک ماشین بود؛ که ساخته شده بوده...

علمی تخیلی- ترجمه
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خوب، پس چه کسي آن را ساخته بود؟

تیک.

»آیو؟ گوش مي کني؟«

»آرام بر گوش نیوشاي شب. درآیید، اي کشش هاي خوشاهنگ بهشت. ادموند همیلتون سیرز)17(.«

»آره، خیلي عالي است، خوب، گوش کن. چیزي هست که مایلم بدانم... چه کسي تو را ساخته؟«

»تو ساختي.«

مارتا موذیانه پرسید: »پس من خالق تو هستم، درست است؟«

»بله.«

»حاال که برگشتم، چه شکلي هستم؟«

»هر شکلي. که مایل. باشي.«

»اکسیژن تنفس مي کنم؟ متان؟ آنتن روي سرم دارم؟ بازوچه دارم؟ بال؟ چند تا پا دارم؟ چند تا 

چشم؟ چند تا سر؟«

»اگر. بخواهي. هر چند تا. که بخواهي.«

»چند نفر دیگر مثل من هستند؟«

»یک.« لحظه اي مکث. »حاال.«

»قباًل اینجا بوده ام، درست است؟ مردمي مثل من. گونه ي زنده ي هوشمنِد متحرک. بعد رفتم. چه 

مدتي است که رفته ام؟«

سکوت. او دوباره شروع کرد: »چه مدتي...«

»مدت مدیدي. تنها. خیلي تنها. مدتي مدید.«

برو. بکش. برو. بکش. برو. بکش. چند قرن در حال راه رفتن بوده است؟ به نظر خیلي مي آمد. 

دوباره شب شده بود. حس مي کرد بازوهایش دارند از جا در مي آیند. واقعاً دیگر باید برتون را رها 

مي کرد. برتون چیزي نگفته بود که باعث شود مارتا فکر کند که به نحوي اهمیت مي دهد چه بر 

سر جسدش بیاید. احتماالً به نظرش یک تدفین روي آیو کاماًل شیک هم بود. 
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ما مارتا این کار را به خاطر او نمي کرد. این کار را براي خودش مي کرد. تا ثابت کند که خیلي هم 

خودخواه نیست. و این که او هم نسبت به دیگران حسي دارد. این که آرزوي شهرت و افتخار تنها 

انگیزه هاي او نیست. 

از  بود. اشتیاق به شناخته شدن به عنوان فردي عاري  از خودخواهي  این خود نشاني  هرچند، 

هم  باز  مي کردي،  میخ  هم  لعنتي  صلیب  یک  به  را  خودت  اگر  بود.  نومیدکننده  نفس پرستي. 

مي توانست گواهي بر خودپرستي فطري ات باشد. 

»گوش. مي دهم.«

»در مورد کنترلت بر جزییات حرف بزن. چقدر کنترل داري؟ آیا مي تواني مرا سریع تر از حرکت 

فعلي ام به ماه نشین برساني؟ مي تواني ماه نشین را پیش من بیاوري؟ آیا مي تواني مرا به مدارگرد 

برگرداني؟ آیا مي تواني اکسیژن بیشتري برایم فراهم کني؟«

»بر بیضه اي مرده خوابیده ام. کامل. بر دنیاي کاملي که نتوانم دست یازید. پالت.«

پاسخي  نه  کم  دست  نیامد.  پاسخي  است؟«  درست  نمي خوري،  درد  به  هم  زیاد  پس  »خوب، 

بررسي  را مجدداً  نقشه ی مکان نگار  نیاز داشت.  آن  به  پاسخي که  یا  را داشت.  انتظارش  او  که 

را  اکنون دیگر مي توانست آن  یافت. حتي  ماه نشین  به  نزدیک تر  مایل  را هشت  کرد و خودش 

تصویر  تقویت کننده هاي  این  افق.  در  محو  تاللؤي  ببیند،  کاله خودش  تصویر  تقویت کننده ي  با 

چیزهاي فوق العاده اي بودند. این جا خورشید همان اندازه نور فراهم مي کرد که ماه کامل در زمین. 

مشتري به نوبه ي خود نور کمتري فراهم مي کرد. با این حال، اگر بزرگ نمایي را روي حداکثر 

مي گذاشت، مي توانست دریچه ي هواي ماه نشین را ببیند که منتظر تماس دست دستکش پوِش 

سپاسگزار او بود. 

برو. بکش. برو. بکش. مارتا بارها و بارها و بارها محاسبات را در ذهنش تکرار کرد. تنها سه مایل 

دیگر باید مي رفت و به همین اندازه هم اکسیژن داشت. ماه نشین ذخیره ي اکسیژن مخصوص به 

خود را داشت. حتماً موفق مي شد.

شاید همان بازنده ي همیشگي اي که فکر مي کرد نبود. شاید به هر حال امیدي به او بود. 

علمی تخیلی- ترجمه
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تیک.

»محکم. بچسب.«

»براي چه؟«

زمین زیر پایش به هوا برخاست و بر زمینش زد. 

تماماً  ایستاد. زمین روبرویش  بلند شد و متزلزل  وقتي زمین لرزه تمام شد، مارتا چهاردست وپا 

برهم ریخته بود، گویي خداوندگاري بي  مالحظه تمامي دشت را یک پا بلند کرده و بعد به زمین 

افق نبود. وقتي بزرگ نمایي کاله خودش را روي  انداخته بود. تاللؤي نقره اي ماه نشین دیگر در 

حداکثر گذاشت، توانست یک پایه ي فلزي را ببیند که یک بري از زمیِن ویران شده بیرون زده بود. 

مارتا به حداکثر مقاومت هر پیچ و نقطه ي شکست هر درز جوشکاري ماه نشین واقف بود. دقیقاً 

نمي کرد.  پرواز  وجه  هیچ  به  که  بود  دستگاهي  دیگر  حاال  است.  چقدر شکننده  که  مي دانست 

بي حرکت ایستاد. پلک نمي زد. نمي دید. چیزي حس نمي کرد. مطلقاً هیچ چیز.

باالخره، خودش را جمع  و جور کرد و توانست فکر کند. شاید اکنون زمانش رسیده بود که بپذیرد 

نه، مارتا کیولسن  بود.  این طور فکر نکرده  یابد. واقعاً  باور نکرده بود که مي تواند نجات  هیچ گاه 

سراسر زندگي اش یک بازنده بوده. گاهي، زماني که واجد شرایط این سفر شناخته شده بود، در 

سطحي باالتر از معمول باخته بود. اما، هیچ گاه آن چه را که واقعاً خواسته بود، به دست نیاورده بود.

فکر کني،  که  بود؟ خوب  کرده  آرزو  بدي  است؟ هیچ گاه چیز  بوده  این طور  کرد که چرا  فکر 

متوجه مي شوي که آن چه که خواسته بود این بوده که بزند ماتحت خدا و توجهش را جلب کند. 

مي خواست که آدم مهمي شود. مهم ترین آدم لعنتي در تمام عالم. خیلي غیرمعقول بود؟

اکنون نزدیک بود به یک پاورقي در سال نامه ي گسترش بشریت در فضا تبدیل شود. یک داستان 

کوتاه غمناک اخطارآمیز که مادرفضانوردها در شب هاي سرد زمستان براي بچه فضانوردها تعریف 

در  نه.  او  اما  همین طور.  هم  هولز  برگردد.  ماه نشین  به  مي توانست  بود،  برتون  اگر  شاید  کنند. 

طالعش نبود.
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تیک.

»آیو بیشترین فعالیت هاي آتشفشاني در منظومه ي شمسي را دارد.«

»حرامزاده ي کثافت! چرا مطلعم نکردي؟«

»من. نمي دانستم.«

اکنون دیگر تمام هیجاناتش با توان کامل بازگشته بود. مي خواست بدود، فریاد بزند و بشکند. 

مسأله این بود که دیگر چیزي براي شکستن باقي نمانده بود. فریاد زد: »آشغال کله! ماشین ابله. 

به چه دردي مي خوري؟ به درد هیچ کوفتي مي خوري؟«

»مي توانم به تو بدهم. زندگي ابدي. ارتباط روح. قدرت پردازش نامحدود. مي توانم به برتون هم 

بدهم. همان را.«

»ها؟«

»پس از مرگ نخستین. دگر مرگي نخواهد بود. دایلَن توماس)18(.« 

»منظورت از این حرف چیست؟« سکوت.

»لعنت به تو ماشین کوفتي. چی مي خواهي بگویي؟«

پس ابلیس مسیح را به شهر مقدس برد و او را بر فراز بلندترین نقطه ي معبد نشاند، و بدو گفت: 

»اگر فرزند خدایي، خویش را فرو افکن: چرا که آمده است که او فرشتگانش را به پرستاري تو 

خواهد گماشت: آنان بر دستان خویش ترا بر فراز بازخواهند آورد.«

برتون تنها کسي نبود که مي توانست از آیات کتاب مقدس نقل قول کند. الزم نبود که مثل او 

حتما کاتولیک باشي. پروتستان هاي نوگرا هم مي توانستند این کار را بکنند. 

نوعي پدیده ي آتشفشاني. چندان بزرگ  این عارضه ي جغرافیایي چیست.  نام  مارتا نمي دانست 

نبود. شاید بیست متر عرض داشت و همین اندازه هم ارتفاع. چیزي مثل یک دهانه. لرزان بر 

بود. گفته  بود، همان طور که شنیده  از گوگرد مذاب  بود. کَفش حوض سیاهي  ایستاده  لبه اش 

مي شد که تهش به تارتاروس مي رسد.

سرش به شدت درد مي کرد.

علمی تخیلی- ترجمه
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الگوي  از  آیو ادعا کرده )گفته( بود که اگر خودش را درون آن بیاندازد، مي تواند جذبش کند، 

عصبیش نسخه برداري کند و در نتیجه او را به زندگي بازگرداند. گرچه تغییر شکل  یافته، ولي 

به هر حال نوعي زندگي. گفته بود :»برتون را به داخل پرت کن. خود را هم پرت کن. پیکربندي 

فیزیکي از بین. خواهد رفت. پیکربندي عصبي حفظ. خواهد شد. شاید.«

»شاید؟«

»برتون آموزش زیستي. محدودي داشت. درک کارکردهاي عصبي شاید. کامل نباشد.«

»به به.«

»شاید هم. باشد.«

»مچت را گرفتم.«

حرارت از کف دهانه برمي خاست. حتي با وجود سیستم اچ ُوک)19( لباسش که مثل سپري از او 

محفاظت مي کرد، باز هم مي توانست تفاوت دماي عقب و جلو را حس کند. مثل ایستادن جلوي 

آتش در شبي خیلي سرد بود.

براي مدت مدیدي صحبت کردند، یا شاید مذاکره کلمه ي بهتري باشد. دست آخر مارتا گفت: »تو 

عالیم مورس را بلدي؟ هجي به روش اورتدوکس را بلدي؟«

»هر چه که برتون. مي دانست. من. مي دانم.«

»زهرمار! آره یا نه؟«

»بلدم.«

»خوب. پس شاید بتوانیم معامله اي بکنیم.«

به آسمان شب خیره شد. مدارگرد جایي آن باال بود، و او متاسف بود که نمي تواند مستقیماً با هولز 

حرف بزند و خداحافظي و تشکر کند. آیو گفته بود نمي شود. نقشه اي که کشیده بود آتشفشان ها 

را به راه مي انداخت و کوه ها را با خاک یکسان مي کرد. میزان تخریبي که از زلزله ي در اثر ساخت 

پل روي دریاچه ي استایکس به وجود آمده بود، در مقابل این یکي کوتوله اي بیشتر نمي نمود.
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دو ارتباط مجزا را نمي شد تضمین کرد.

لوله ي شار یوني در حلقه اي بزرگ، از جایي در افق قوس بر مي داشت و به سمت قطب شمال 

مشتري مي جهید. شار یوني، با وضوحي که نقاب کاله خودش فراهم کرده بود، به روشني شمشیر 

خدا بود. 

برابر  در  مي شد،  دریافت  زمین  سطح  در  که  پیامي  در  مکث دار  رقصي  با  نیرو  وات  میلیون ها 

چشمانش شروع کرد به برون ریزي و جهش. پیامي که تمام گیرنده ها را مي انباشت و انتشار هر 

پیام دیگري در منظومه ي شمسي را تحت الشعاع قرار مي داد.

من مارتا کیولسن هستم که از سطح آیو و از طرف خودم، جولیت برتون، متوفي، و جاکوب هولز 

در اولین ماموریت اکتشافي ماهواره اي گالیله اي صحبت مي کنم. ما کشف مهمي کردیم...

تمام دستگاه هاي الکتریکي در منظومه ي شمسي به آهنگ آن خواهد رقصید!

اول برتون پرت شد. مارتا سورتمه را اندکي هل داد و جسد برتون به پرواز درآمد، درون فضاي 

خالي. کوچک و کوچک تر شد، به کف برخورد و شلپ مختصري کرد. سپس جسد، در فضاي 

یاس آوري عاري از آتش بازي، به آرامي در سیاهِي لزج فرو رفت.

ابداً دلگرم کننده به نظر نمي رسید.

با این وجود...

مارتا گفت: »باشد. مرد است و قولش.« انگشتان پایش را به زمین فشرد و دستانش را گشود. 

نفس عمیقي کشید. با خود فکر کرد که شاید باالخره این بار قرار است نجات پیدا کند. شاید 

برتون هم اکنون در ذهن اقیانوسي آیو نیم ترکیب شده و در انتظار او بود تا در وصلت کیمیایي 

شخصیت ها به او بپیوندد. 

شاید قرار است تا ابد زنده بمانم؟ چه کسي مي داند؟ هر چیزي امکان دارد.

شاید.

امکان دیگر و محتمل تري نیز وجود داشت. مسلماً، احتمال داشت که تمام این ها چیزي جز اوهام

علمی تخیلی- ترجمه
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نباشد؛ چیزي جز صداي مغزش نباشد که اتصال کوتاه شده و مواد شیمیایي نامناسبي را در تمام 

جهات مي پاشد. جنون. آخرین رویاي پر آب  و تاب پیش از مردن. مارتا راهي براي قضاوت نداشت. 

با این حال، حقیقت هرچه که بود، گزینه ي دیگري وجود نداشت و تنها یک راه براي فهمیدنش 

بود. 

او پرید.

و اندکي به پرواز در آمد ...

پانویس ها:
1-Martha

2-Dydalius

3-Io

4-Kevelsen

5-Juliet

6-Wordsworth

7-Spencer

8-Ginsberg

9-Plutt

10-Flanders

11-The wizard of OZ

12-Holz

13-Coleridge

14-Lipchitz

15-Bacchus

16-Lord Alfred Tennyson

17-Edmund Hamilton Sears

18-Dylan Thomas

19-H-Voc
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حبیب اهلل کالنتری

داستان برگزیده ی مسابقه ی داستان نویسی »برج«

دیگر تحمل این آخری را نداشتم، میگل. استعفایم را ثبت کردم و بدون اینکه منتظر جوابش 

باشم، راه افتادم و سوار کشتی شدم. تمامی ارتباطاتم را قطع کرده ام. کسی هم نمی تواند حدس 

بزند دارم به آن جا می آیم.  نه،  این بار برای دیدن الک پشت ها نمی آیم. 

خب، این که آدم به گاالپاگوس برود و تمایلی به دیدن الک پشت ها نداشته باشد، شاید کمی 

غیرعادی باشد؛ ولی مسلماً غیرعادی تر از موضوعی نیست که باعث این مسافرت شده است. نه، 

میگل. البته سر قولی که به تو داده بودم، هستم؛ ولی واقعیت این است که این بار برای آن نمی آیم. 

دارم دنبال بیل می گردم. از آن گذشته، من االن در وضعیت روحی مناسبی نیستم. حضور در 

جلسه ی تصمیم گیری شورای سانتاکروز و اظهار نظر بی طرفانه و منصفانه درباره ی مزایا و معایب 

ساختن »شبه برج« در جزایر گاالپاگوس، نه فعاًل نمی توانم. دارم می آیم  چون تقریباً مطمئنم 

بیل هم همان جا است. چون هنوز آن جا بافت اوایل هزاره  خود را حفظ کرده است و الاقل تا 

هزار کیلومتری هیچ برجی وجود ندارد. البته هتل های شناوِر چند طبقه هستند و تجهیزات بسیار 

وسیع جزایر مصنوعی شناور هم. ولی چیزی وجود ندارد که بتوان به یک برج تشبیهش کرد. 

به درد همان ساختمان های  اسم  این  باید خیلی وقت پیش عوض می کردند.  را  واژه  این  اصاًل 

قرون بیستم و بیست و یکم می خورد. ساختمان هایی بزرگ، با معیارهای آن موقع،  که مهم ترین 

نمودشان ارتفاع بود. االن این طور نیست. البته از ارتفاع ساختمان ها کم نشده، بیشتر هم شده. 

ولی یک ارتفاع چهارصد پانصد متری در برابر سطح بزرگ ساختمان هایی که مخصوصاً طول آن ها 

که به کیلومترها می رسد، چه عظمتی می تواند داشته باشد؟ شاید کلماتی مثل همان بلوک یا 

خود ساختمان مناسب تر بود. 

خب، بله. شاید این هم طبیعی است که واژه ی برج سرجایش ماند و عوض نشد. باید کلمه ای 

می بود که ساختمان های بزرگ و بلند را از ساختمان های بزرگ کم ارتفاع مشخص کند. اصاًل 

همه چیز طبیعی بود. ولی اصاًل طبیعی یعنی چه؟ اگر قرار است در اعصار متفاوت، هم یک انسان 
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غارنشین طبیعی باشد و هم ساکنین یک برج طبیعی به حساب آیند.

اصاًل حوصله بحث در این باره را ندارم. باید مدتی آن جا بمانم، بیل را پیدا کنم و ببینم چه کار 

می توانیم بکنیم. تو هم می توانی کمک کنی، میگل. چند روزی باید ما را در جزیره در پوشش 

یک توریست ناشناس نگه داری، تا تصمیم مان را بگیریم. بیل بیشتر از من به این پوشش متکی 

است. شاید زیاده روی می کند. شاید هم کمی توهم  برش داشته، ولی مسلماً در بعضی چیزها 

حق با اوست. فعاًل  این یادداشت را به صورت محرمانه تلقی کن.  اگر خواستی بعداً آن را با هر 

تغییری که صالح می دانی، در  جلسه ی  شورا  ارائه کن. خب، تصور می کنم همکارانت هم مثل 

تو هیچ وقت در یک برج زندگی نکرده اند و تجربیات بسیار محدودی در این باره دارند. دفعه ی 

پیش گفتی که هدفت فقط یک تاریخچه نیست و تاریخچه ها را می توان از هر منبعی پیدا کرد. 

گفتی که می خواهی گزارشی داشته باشی، از زبان من، یکی از اعضای یکی از تیم های مشهور 

مدیریت برج در دنیا.  گزارشی که  در آن  درخت ها جلوی دیده شدن جنگل را نگیرند. خب، به 

هر صورت هر گزارشی انعکاسی از روحیات شخص را هم در خودش دارد. سعی می کنم حداقل 

در این یادداشت ها منصف و بی طرف باشم. ولی می خواهم قبل از هر چیز در جریان مسائل قرار 

بگیری. بعد کمک کنی تا بیل را پیدا کنم. مطمئنم که جایی همان اطراف خودش را قایم کرده. 

از دست من دلخور است، از این که در آخرین مالقات تشخیصش را از قضیه نپذیرفتم. 

بود، میگل.  نمایش گذاشته  به  برنامه درباره ی گاالپاگوس  دیروز شبکه ی توریستی کشتی یک 

الک پشت ها هم بودند. وقتی الک پشت های این جا را می بینم، دوباره به یاد بعضی چیزها می افتم. 

این حیوانات  مدیون  این جا غول آسا هستند. گاالپاگوس شهرتش را عمدتاً  خب، الک پشت های 

دویست سیصد کیلویی است. بله، الک پشت ها  خانه شان را همیشه همراه می برند. خانه شان جزئی 

از بدنشان است. این باعث  شد دیروز دوباره ذهنم مغشوش شود. اندیشیدن به یک خانه ی غول آسا 

و زنده.     

شاید مشکل از همان شروع هزاره سوم بروز کرد، هوشمند شدن برج ها. البته خود بزرگ شدن 

برج ها هم بی تأثیر نبود. نمی دانم کدام  یک آن دیگری را اجتناب ناپذیر کرد. اصاًل شاید هر دو تابع 

عوامل دیگری بودند. ذهنم مغشوش است و نمی دانم از کجا شروع کنم. خب، بگذار از بزرگ شدن
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برج ها شروع کنم.

کار  در  هم  دیگری  انگیزه های  می شدند.  ساخته  زمین  بودن  گران  خاطر  به  اوایل  برج ها  خب، 

انسان در علوم مختلف، مخصوصاً  بودند. ولی پیشرفت های علمی  انگیزه ها  بعداً هم همین  بود. 

در اختراع و تولید  اقتصادی مواد با خواص انتخابی، زمینه ی جهش های بزرگی را فراهم کرد. 

تامیرون در اواسط قرن بیست و یکم ساخته شد و به تولید اقتصادی رسید. استحکامش در برابر 

تمامی انواع تنش ها چهار پنج برابر فوالد بود و جرم حجمی  اش یک سوم فوالد. بله، در مقایسه با 

نیمیل که امروزه استفاده می شود،  چیزی ابتدایی به حساب می آید؛ ولی در زمان خودش انقالبی 

را باعث شد. تقریباً در همان زمان هم  بلوک های پیرتا هم ساخته می شدند، با مزایایشان؛ از جمله 

به وجود آوردن توانایی ساخت تمام مکانیزه ی برج. این مواد بالفاصله در ساختن  چند برج هم 

مورد استفاده قرار گرفت.     

انجام شد، با قبلی ها قابل مقایسه نبود. اولین مورد، پروژه بزرگ برج بابل   ولی چیزی که بعداً 

بود، اواخر قرن بیست ویکم. نه، هیچ  ارتباطی به اسطوره  ها نداشت. این اسم را از این نظر برایش 

انتخاب کردند که تقریباً در همان محل تمدن باستانی بابل ساخته شد. پروژه ای که نشان داد 

که یک برج از نوع جدید حتا در وسط یک بیابان هم می تواند اقتصادی و مقرون به صرفه باشد. 

البته واقعیت این بود که چنین ساختمانی نمی توانست در یک شهر  با فضای محدود و زمین 

گران شهرها ساخته شود؛ برای همین، و به دالیل دیگری هم، آن را به جای یک شهر در یک 

انتقال برق و  انتقال یک لوله بیست اینچی آب و دکل های  مکان کاماًل خالی ساختند. هزینه ی 

سه جاده ارتباطی برج به شهرهای اطراف، در برابر هزینه ی خریداری زمین هایی در داخل شهر 

به منظور ساختن برج، بسیار کمتر بود. آن پروژه به نظر ما امروزه بچگانه می رسد؛ ساختمانی 

با ارتفاع چهارصد متر و عرض صد متر و طول دو کیلومتر، با صد هزار آپارتمان. ولی در زمان 

خودش عظمتی داشت، به خاطر وسعتش و به خاطر نوآوری هایش، نه به خاطر ارتفاعش. برج هایی 

با ارتفاع خیلی بیشتر قباًل ساخته شده بود.

ویژگی های ساختمانی برج زیاد بود. از جمله نورگیرهای عظیم با عرض چند متر و طول چند ده 

متر که برای استفاده ی بهینه از تابش خورشید به صورت مایل و نه قائم در برج تعبیه شده بود،

فانتـزی- نگـارش
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هوای  اندک  بسیار  دمایی  تبادل  برج،  خارجی  بدنه ی  در  آفتابی  انرژی  از  استفاده  سیستم های 

درون برج و بیرون. کانال های عرضی تونلی شکل بزرگ در داخل  برج که تأثیر مخرب وزش 

بادهای ارتفاع باال را با هدایت باد به درون کانال خنثی می کرد و با عبور آن ها از درون تونل ها هم 

توربین های بادی مولد انرژی الکتریکی به کار می افتاد و هم باد با عبور از هزاران کانال کوچک تر 

و با استفاده از اصل وانتوری، به مکش و تهویه ی مالیم هوای درون هر آپارتمان بدون صرف انرژی 

الکتریکی کمک می کرد. ولی برج به خاطر چیزهای دیگر مشهور شد.

 بابل اولین برجی بود که آسانسورهای سنتی را برای ساکنان حذف کرد و از صندلی های انتقال 

را داشت. یک  امروزی  تمامی ویژگی های صندلی های  تقریباً  این صندلی ها  استفاده کرد. خب، 

بیرون  یا  درون  از  نقاله ها  و  کوچک  ریل های  از  ترکیبی  روی  که  کوچک  مکعب شکل  اطاقک 

ساختمان حرکت می کرد و شخص را مستقیماً به درون آپارتمانش می رساند. در واقع یک آسانسور 

نبود.  دیگر خبری  کابل هایشان  و  آسانسورها  از مسیرهای سنتی  بود.  انفرادی  و  کوچک سبک 

صندلی روی شبکه ای از ریل ها و نقاله های سبک  افقی، مایل و قائم حرکت می کرد. موقع بیرون 

رفتن هم شخص صندلی را احضار می کرد و در همان داخل آپارتمان روی صندلی می نشست و 

به هر جای ساختمان یا هر خروجی ساختمان که مورد نظرش بود می رفت. سیستم خیلی زود 

برتری خود را بر آسانسورهای سنتی نشان داد. در شلوغ ترین ساعات هم، زمان انتظار و رفت و آمد 

خیلی کمتر از قبل بود. راندمان بسیار بهتری هم نسبت به سیستم های سنتی، هم از نظر انرژی 

و هم اشغال فضا، داشتند. برای نقل و انتقال یک آدم مثاًل هفتاد هشتاد کیلویی دیگر فقط یک 

اطاقک حداکثر بیست کیلویی مورد استفاده قرار می گرفت و ابعاد اطاقک هم فقط کمی بزرگتر از 

ابعاد یک آدم نشسته روی صندلی بود و در صورت تمایل، برای انتقال گروهی، دو یا چند صندلی 

بصورت طولی به هم متصل می شد. البته آسانسورهای حمل بار سر جایشان ماندند و یکی دو تا 

آسانسور مسافری هم برای سنت گراها.

کانال های خرید هم برای اولین بار در همان ساختمان مورد استفاده واقع شد. انواع  فروشگاه های 

داخلی در طبقات مختلف ساختمان و یک مجتمع تجاری در طبقه ی همکف و رستوران هایی در 

پشت بام برج وجود داشت؛ عالوه بر مراکز مستقل تجاری بزرگ در بخش های شیب دار   مثلثی  
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دو انتهای برج. خب، هیچکس ساکنین را از اینکه قدم زنان و بصورت تفننی به این مراکز مراجعه 

کند و لوازم مورد نیاز خود و خانواده شان را به همان شیوه ی سنتی خریداری کنند، منع نمی کرد؛ 

بر سیستم داد و ستد سنتی نشان  را  برتری خود  توانستند  نیز  به زودی کانال های خرید  ولی 

دهند. شخص کاالی مورد نظر خود و کد فروشگاه را روی نمایشگر کانال خرید تعیین می کرد و 

لحظاتی بعد یک جعبه از دریچه ی کانال خرید آپارتمان وارد می شد و شخص کاالیش را دریافت 

می کرد و جعبه ی خالی از همان طریق به فروشگاه بر  می گشت. کاالهای کوچک که نود درصد 

متوسط  ابعاد  با  کاالهای  می آمد.   ویژه  کوچک  کانال های  طریق  از  می داد،  تشکیل  را  خریدها 

بسیار حجیم  کاالهای  فقط  و  دریافت می شدند  انتقال  اطاقک های صندلی های  از طریق همان 

بودند که با آسانسورهای باربری منتقل می شد. در آن برج هیچ سیستم فضای سبزی در داخل 

ساختمان طراحی نشد. نیازی نبود؛ وقتی ظرف حداکثر یکی دو دقیقه شخص می توانست خود 

را با صندلی های انتقال که در تمامی مراکز تفریحی و تجاری نیز ترمینال داشتند، به فضای سبز 

وسیع و زیبای محوطه ی بیرون برساند. مراکز تفریحی یا ورزشی هم  بیشترشان در فضای داخلی 

برج، ولی در بخش های مثلثی کناری آن قرار گرفته بود.

خب، برج مزیت های اقتصادی خودش را به زودی نشان داد. متمرکز بودن و مقدار انبوه همه چیز 

باعث می شد راندمان همه ی تبدیالت اقتصادی باال باشد. آب مصرفی ساکنان برج برای استحمام 

وارد سیستم فاضالب نمی شد و بعد از یک تنظیم  PH ساده، بخشی از آن فضای سبز محوطه 

بیرونی را با استفاده از فشار ثقلی، به شیوه ی زیرسطحی و بدون هزینه ی انتقال، آبیاری می کرد و 

بخشی دیگر به کشاورزان اطراف فروخته می شد. زباله ها در همان اول تفکیک می شدند و توسط 

صورت  به  تر  زباله های  از  حاصل  کود  می رفتند.  بازیافت  سیستم های  به  جداگانه ای  کانال های 

کاماًل بهداشتی صرف فضای سبز و باغات میوه ی تزئینی ولی پربار محوطه می شد که باغبان های 

روبوتیک همیشه آن را منظم نگه می داشتند و سایر ضایعات نیز به صورت مواد اولیه در  می آمد 

و مصرف شده یا به فروش می رفت. فاضالب ساختمان هم با لوله هایی به تصفیه خانه ای که چند  

کیلومتر آن طرف تر بود، می رفت و تصفیه می شد و به مصرف زمین های زراعتی پایین دستی 

می رسید و بهای آن از کشاورزان دریافت می شد.

فانتـزی- نگـارش
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خب، همه این چیزها قبل از آن نیز وجود داشتند؛ ولی چیزی که در آن برج تجربه شد، اقتصادی 

بودن این فعالیت ها به خاطر متمرکز بودن آن ها بود.  اقتصادی شدن همه چیز، به خصوص مصرف 

انرژی.

تو یک بومی اصیل گاالپاگوس هستی، میگل. از همان اواخر هزاره دوم وقتی اکوادور - آن وقت ها 

کشورها مطرح بودند، نه ایالت ها - تصمیم گرفت که از میراث طبیعی این جزایر به شدت محافظت 

کند، مردم ساکن در آن جا به تدریج هم امتیازات زیادی به دست آوردند و هم محدودیت هایی 

را پذیرفتند. اکنون این امتیازات و محدودیت ها بیشتر هم شده است. این قابل درک است که 

شورای جزایر بخواهد بخشی از این محدودیت ها را بردارد و امتیازات را حفظ کند. ولی می ترسم 

این چرخ وقتی راه افتاد، دیگر متوقف نشود و مجبور باشید تا آخر مسیر را بروید. این یک مسیر 

طبیعی است.

بله، همه چیز طبیعی بود. این طبیعی بود که وقتی برج بابل کارایی اش را هم از نظر اقتصادی و هم 

رفاه ساکنانش نشان داد، به بیست سال نکشید که یکی دیگر، تقریباً در فاصله ی یک کیلومتری 

آن و به موازات آن، ساخته شد. خب، این  هم طبیعی بود که طراحان، کانال های ارتباطی ریلی 

دو ساختمان را از زیر زمین به هم متصل کنند و صندلی های انتقال عالوه بر آسانسور، نقش مترو 

را هم به عهده گرفتند.

بعد یکی دیگر و بالفاصله بعدی و بعدی. ظرف سی سال یک شهر چهار میلیون نفری در بیابان 

رویید. شهری متراکم به ابعاد چهار در پانزده کیلومتر، که تنها چیزی که در آن حس نمی شد، 

همین تراکم زیاد جمعیت بود.  دوازده برج - اسامی تمدن های باستانی را بر آن ها نهاده بودند - 

که  همه شان با هم موازی بودند.  البته ساختمان های دیگری هم در شهر ساخته شد که ارتفاع 

کوتاهی داشتند و نمی توان آن ها را برج نامید؛ بلکه مراکز ورزشی و  تفریحی جداگانه، عالوه بر 

امکانات داخل برج ها. با وجود  امکانات جدید حمل و نقل نیازی نبود که شخص در محل سکونت 

به همه نیازهای خود دست یابد.  

خب، رفاه و آسایش در این شهر به نظر مردم آن زمان رویایی بود. برای اولین بار  هیچ اتومبیلی 

در داخل شهر وجود نداشت و ترافیکی در کار نبود. صندلی های انتقال هر کس را به هر جایی که
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می خواست، منتقل می کرد و برمی گرداند. این ها االن پیش پا افتاده هست، ولی آن وقت ها بسیار 

جذاب بود. این که  وقتی آدم می خواست از آپارتمانش به هر جای شهر یا هر خروجی شهر برود، 

به جای استفاده از آسانسور و مترو و تاکسی و اتوبوس، و صرف وقت و هزینه، فقط یک صندلی 

احضار کند  و لحظاتی بعد یک اطاقک بسیار کوچک با یک صندلی از کانال انتقال آپارتمان وارد 

شود و آدم  روی صندلی اطاقک بنشیند و  آدرس مقصد را به صورت یک اسم یا کد روی نمایشگر 

کانال مشخص کند و ظرف یکی دو دقیقه - و در مورد دورترین نقاط شهر حداکثر ده دقیقه - به 

مقصد برسد. وزن اطاقک و صندلی بیست کیلو هم نمی شد و راندمان این انتقال از نظر انرژی و 

زمان بسیار باالتر از وسایلی بود که قباًل به کار می رفت.

خب، مسیر بعدی گسترش شهرهای جدید دیگر مشخص بود. این فقط یک انتخاب نبود، یک 

اجبار بود. نه یک اجبار مستقیم، بلکه یک اجبار اقتصادی. برج ها شهرها را به دنبال خود کشیدند 

و شهرها  مردم را.  زندگی در این شهرها هم ارزان تر بود و هم راحت تر. کم کم طبقه مرفه نیز 

که اول کار ساکنان شهرهای برجی را مسخره می کردند و به آن ها القابی چون موریانه و مورچه 

این طور شد که ظرف  و  آوردند  این گونه شهرها روی  به  نیز  و چیزهای دیگر می دادند، خود 

یک قرن و نیم، تقریباً همه ی شهرهای دنیا به شکل امروزی در آمد. هیچ شهری هم در محل 

شهرهای قدیمی ساخته نشد. شهرهای جدید در مناطق خالی روییدند. از آالسکا تا جنوب آفریقا 

و از کوهستان ها گرفته تا سواحل دریاها. به جز مناطق خاصی در دنیا، که عمده ترینش همین 

گاالپاگوس است.

با  از جنس ساکزین، که  لوله های آب  بود.  باز شده  پای صنعت شهر سازی  از  بند محیط  دیگر 

استفاده از بافت سبک و بسیار  مستحکم خود هزینه ی انتقال آب را حتا از چند صد کیلومتری 

را بسیار  این کار  نیروگاه های هسته ای متنوع کوچک و متوسط  تمام می کردند، و  ارزان  بسیار 

آسان تر کرد.

کوچک و متوسط این کار را بسیار آسان تر کرد.

  باز هم همه چیز اختیاری بود. اشخاص می توانستند در همان شهرهای قدیم زندگی کنند؛ ولی 

دیگر آن نوع زندگی گران در می آمد. کم کم آن شهرها متروک شد و ابتدا به صورت مکانی برای
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بی خانمان ها درآمد و سپس حتا این افراد نیز آن شهرها را در خور زندگی نیافتند و رها کردند. 

بعضی از شهرهای قدیمی هنوز هم به صورت موزه و برای بازدید توریستی نگهداری می شوند؛ 

بعضی وقت ها افراد دست خانواده شان را می گیرند و به آن جا می روند و از سیری در گذشته ها 

لذت می برند و در دل به آن همه اتالف امکانات و انرژی می خندند. همان گونه که در تعطیالت 

غذایی می پزند. خانه های  و  روشن می کنند  آتشی  با چوب  دامان طبیعت می روند،  به  خیلی ها 

ویالیی، کلبه های جنگلی، شب های مناطق کویری و آسمان زنده و درخشان آن در شرایط عدم 

وجود هیچ نور مصنوعی، کوهستان های پربرف و یا مناطق خاص توریستی. همه و همه هنوز وجود 

دارند. آدم ها می روند و چند ساعت یا  چند روز از این محیط ها لذت می برند و بعد با شتاب به 

آغوش برج های خود و به آسایش و امنیت آن بر  می گردند.

اقیانوس را نگاه می کردم. حس کردم کسی به من خیره شده  ایستاده بودم و  دیروز در عرشه 

 است. برگشتم و دیدم یکی از پلیس های کشتی است. وقتی به طرفم آمد، احساس تشویش کردم. 

یک لحظه حس غریبی به من دست داد. تصور کردم این پلیس مرا شناخته و دارد می آید که 

دستگیرم کند. ابلهانه بود، ولی این تشویش را هنوز هم دارم. شاید یک دلیل این که  به جای 

تماس مستقیم، این یادداشت ها را برایت می فرستم، همین مسئله باشد. اگر من چنین وضعی 

داشته باشم، تکلیف بیل مشخص است. او خیلی وقت است که تصور می کند با توجه به اتصال 

شبکه هوشمند همه ی برج ها به شبکه جهانی، کیم - برج خودمان را می گویم – دنبال اوست و 

ممکن است هر لحظه بالیی سرش بیاورد. 

خب، هوشمند شدن برج ها هم از همان اول شروع شد. منظورم هوشمند شدن خود ساختمان 

است، وگرنه سیستم های هوشمند مدت ها قبل از آن رایج شده بود. سیستم های هشدار آتش سوزی 

هوشمند و سیستم های دوربین های امنیتی در راهروهای بسیاری از آپارتمان های قدیمی نیز وجود 

داشت. تازه در برج بابل هم بیشتر از سیستم های هوشمند استفاده شد تا ساختمان هوشمند. خب، 

بدیهی است که سیستم ریل های صندلی های انتقال و تقاطع های شان باید کاماًل هوشمند می بود؛ 

وگرنه شخص به مقصدش نمی رسید. سیستم های دریچه های کانال های خرید در انشعاب ها هم  

حداقل باید کدهای اجناس و آپارتمان ها را تشخیص می دادند و سیستم تفکیک زباله از
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مبداء  در داخل هر آپارتمان هم باید حداقلی از هوشمندی را می داشت. عالوه بر روبوت خانگی که 

بعضی ها داشتند، روبوت های مستقل متعلق به برج هم همیشه وجود داشت. روبوت های نظافتچی، 

روبوت ناظر و روبوت پلیس عمدتاً در راهروها رفت و آمد می کردند؛ راهروهایی که آدم ها روز به 

روز کم تر از آن ها استفاده می کردند و صندلی انتقال را بر آن ها ترجیح می دادند. 

خب، در مورد خود برج ها، ادامه ی مسیر مشخص بود. علوم پیشرفت می کند و  مهندسی مواد 

و  ارزان تر  و  بزرگ تر  برج ها  طبیعتاً  می کند.  تولید  محکم تر  و  ارزان تر  سبک تر،  مصالحی  مرتباً 

دلپذیرتر  شدند و آخرین مقاومت سنت گرایان در هم شکسته  شد. ساخت تمام مکانیزه و هوشمند 

برج ها نیز خیلی سریع به تکامل رسید. واقعه کاوانو همان وقت ها روی داد؛ سه روز قبل از افتتاح 

برج یک گروه تندرو مخالف، بمب قدرتمندی را در یکی از بخش های مرکزی برج کار گذاشت که 

انفجارش بخشی از ساختمان را که شامل تقریباً دویست آپارتمان و تمامی تجهیزات و کانال های 

نیفتاد. سیستم ساخت  تأخیر  به  افتتاح حتا یک دقیقه هم  بود، منهدم کرد. مراسم  آن بخش 

هوشمند توانست ظرف همان سه روز تمامی قسمت های تخریب شده را بازسازی و آماده کند. 

ولی در مسیر هوشمند شدن خود برج ها مقاومت های شدیدتری انجام گرفت. بعد از این که در 

همان شروع هزاره ی سوم، پیشرفت تکنولوژی تصویربرداری و سایر حسگرها، هم از نظر کیفی 

و هم کمی، در عمل هر فضای باز خارج ساختمانی را به مکان های عمومی تبدیل کرده بود که 

در آن آدم ها از دیده شدن و شنیده شدن مصون نبودند، خانه ها  و تا حدی نیز سالن های ورزش 

نیمه خصوصی و فضاهای بسته، با حفاظت شدید در برابر فعالیت هر گونه حسگر، تنها پناهگاه 

آدم ها در برابر چشم ها و گوش ها بود و عقب نشینی از آن برای خیلی ها راحت نبود.

خب، سیستم کنترل از راه دور آپارتمان و دوربین هایی که در انحصار والدین بود و به کمک آن 

آپارتمان  احتمالی درون  برابر حوادث  در  فرزندانشان  امنیت  مراقب  نقطه ای  از هر  می توانستند 

باشند، شروع کار بود. ولی در این مورد نیز هوشمند شدن سیستم های مراقبتی استفاده از آن ها 

را راحت تر و مقرون به صرفه تر می کرد. 

همان وقت ها بود که آن اتفاق پر سرو صدا روی داد. در یکی از برج های نیمه هوشمند، زن و 

شوهری که مثل خیلی های دیگر عادت داشتند تمامی حسگرهای درون آپارتمانشان را به صورت 
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غیر فعال نگه دارند، یک ساعتی دو فرزند ده و چهار ساله خود را در خانه تنها می گذارند. فرزند 

بزرگ تر در این فاصله دست به یک سری »آزمایش علمی« می زند که در نهایت به آتش سوزی 

منجر می شود. روبوت مراقب راهرو  بخش، با حسگرهای حساس خود نشت بسیار اندک دود از در 

آپارتمان را تشخیص می دهد و با تمرکز حسگرهای صوتی خود روی تمامی سطح دیوار آپارتمان، 

صدای بسیار ضعیف فریاد کودکان را از پشت دیوارهای عایق صوت می شنود و با شکستن در 

آپارتمان، هر دو کودک را از مرگ حتمی نجات می دهد. دادگاهی که متعاقب آن قضیه تشکیل 

شد، توجه تمام دنیا را به  خود جلب کرد. هیئت منصفه زن و شوهر را به خاطر بی مباالتی مقصر 

شناخت و استدالل آن ها را مبنی بر این که پسر ده ساله شان می توانست فقط با فشار یک دکمه، 

هشدار آتش سوزی و تمامی سیستم های کمک خواهی را فعال کند، نپذیرفت؛ با این توضیح که 

حتا یک آدم بالغ نیز بعضی وقت ها در شرایط اضطراب نمی تواند بدیهی ترین و ساده ترین اعمال را 

برای نجات خود انجام دهد. با این حال سر و صدای اصلی مطبوعات و شبکه  های تلویزیونی عمدتاً 

بر سر مسئله ی حفظ حریم خصوصی و موجه  بودن یا نبودن عمل روبوت مذکور متمرکز شده بود. 

موافقین هوشمند سازی این واقعه را دلیلی بر صحت ادعاهای خود می دانستند و مخالفین ضمن 

ابراز خوشوقتی از نجات کودکان، تذکر می دادند که صرف یک واقعه ی این  چنینی نمی تواند دلیلی 

بر نقض حریم شخصی باشد و باید این حرکت در جایی متوقف شود. دادگاه سرانجام عمل روبوت 

را موجه شناخت. استقبال چند صد هزار نفری که پس از صدور رأی و هنگام خروج »روبوت 

قهرمان« از دادگاه فدرال از آن به عمل آمد، برای خیلی از ناظرین تکان دهنده بود. طرفداران 

هوشمند سازی یک گام دیگر پیش رفته بودند. مخالفان هم بی کار ننشستند. مجله زندگی فردای 

آن روز نیش خود را زد. کاریکاتوری چاپ کرد که در آن یک روبوت درشت هیکل، با جثه ای 

گوریل مانند، بعد از تشخیص صداهایی از داخل یک آپارتمان به کمک حسگرهای صوتی بسیار 

حساس خود،  با تصور وقوع نزاعی خطرناک وارد آپارتمان شده و در اطاق خواب را شکسته و با 

هر یک از دست هایش پس گردن زن و شوهری پریشان و هراسان را به چنگ گرفته و آن ها را در 

هوا نگه داشته است و در جواب اعتراض آنها، و بعد از دانستن واقعیت قضیه، عذرخواهی می کند 

و می گوید: »می بخشید، ولی در برنامه ریزی من زیاد به طرز تشخیص  تفاوت های این دو موضوع 
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با یکدیگر پرداخته نشده بود.«

یا عدم فعال سازی حسگرهای درون  این است که اختیار اشخاص در فعال سازی  خب، واقعیت 

آپارتمان حفظ شد، ولی مسئولیت عدم فعالیت آن ها هم به عهده ی خود شخص گذاشته شد. در 

مقابل، برای جلوگیری از هرگونه نقض حریم خصوصی، سیستم های هوشمند آپارتمان های هر برج 

به صورت متمرکز درآمدند و دسترسی هیچ کس به آن ها نه مجاز بود و نه ممکن. مسیر کابل های 

اطالعات و »جعبه سیاه« برج فقط در مواقع بسیار استثنایی و آن  هم با دستور دادگاه عالی فدرال  

و به صورتی محدود می توانست بازبینی شود. این سیستم عماًل عالوه بر جنبه ی نرم افزاری، از نظر 

سخت افزاری هم غیرقابل نفوذ باقی ماند؛ حتا برای طراحان و مدیران سیستم ها.

الزمه ی این کار این بود که خود سیستم متمرکز هوشمند، نیازها و روحیات انسانی را بشناسد و 

بتواند در موارد الزم بدون مشورت با کسی تصمیم بگیرد. کنترل ها با مسئولیت اشخاص، اختیاری 

ماند؛ ولی کم کم اطمینان اغلب مردم به سیستم جلب شد و اکثریت افراد سیستم ها را همیشه 

فعال نگه داشتند. ابتدا آدم های مسن تنها و بعد بسیاری دیگر از مردم.

 خب، همه ی این ها پیشرفت های بزرگ بود. اگر بخواهیم حتا فقط آمار نجات آدم هایی را که به 

قلبی می شدند  آپارتمان های خود زندگی می کردند و بعضی شان دچار حمله ی  تنها در  صورت 

از  بدون  برج،  نجات  سیستم  کردند.  زیادی  انسان ها خدمت  به  این سیستم ها  بگیریم،  نظر  در 

دست دادن حتا چند ثانیه، هشدار وضعیت اضطراری را صادر می کرد و تیم پزشکی برج را به 

سراغ شخص می فرستاد. یا همان قضیه ی مراقبت از کودکان که به هر شکل بسیار ارزشمند بود 

برج کم کم حتا  نبود. سیستم های هوشمند  را می گرفت. فقط همین ها  و جلوی بعضی حوادث 

به اشخاص در بعضی مواقع  هشدار می دادند. سعی می کردند جلوی بعضی برخوردها را بگیرند، 

برای افسردگان درخواست مشاور می کردند، تالش می کردند اعتیاد به مواد مخدر  را مهار کنند 

و خیلی چیزهای دیگر. خب، هیچ چیز اجباری نبود. هر کس که دلش نمی خواست، می توانست 

تمامی سیستم حسگرهای آپارتمانش را با زدن یک دکمه کاماًل غیرفعال کند. ولی اغلب مردم از 

این موارد استقبال می کردند. روانشناس ها داد و قال راه انداختند و این ویژگی های مردم را نمود 

جدیدی از تمایل به مراجعت به رحم مادر برشمردند؛طنزنویسان ساکنین برج ها را به طعنه»افقی« 
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این  خاطر  به  هم  و  بود  ارتفاعشان  از  بیشتر  طولشان  برج ها  که  این  خاطر  به  هم  می نامیدند، 

بودند؛  کشیده  دراز  تخت ها  روی  همیشه  تنبلی  شدت  از  برج ها  ساکنان  آن ها،  اعتقاد  به  که 

با تکیه ی بیش از حد به  جامعه شناسان درباره ی خطر اضمحالل روابط رایج در جوامع انسانی 

سیستم ها هشدار می دادند؛ فیلسوف ها در مورد تغییر ماهیت انسان احساس خطر می کردند و 

روانشناسان و طنزنویسان و  جامعه شناسان و فالسفه در برج ها اقامت می کردند و از سیستم های 

هوشمند آن استفاده می کردند.

حریم  حفظ  در  سیستم  کارایی  می شد.  عادی تر  مسائل  می رفت،  پیش  زمان  که  چه  هر  خب، 

خصوصی آن قدر باال بود که همه به تدریج به آن اطمینان کردند. بعضی ها، مخصوصٌا آدم های 

مسن تنهایی که احتمال سکته های ناگهانی را می دادند، حتا در اطاق خواب و حمام آپارتمانشان 

هم دوربین های نظارتی کار می گذاشتند و همیشه آن ها را فعال نگه می داشتند. هیچ نیازی هم 

نبود که احساس شرم کنند. هیچ انسانی و حتا هیچ روبوت انسان گونه ای این صحنه ها را نمی دید؛ 

حتا اگر ضرورت اورژانس پیش می آمد و برج تصمیم به انجام عملیات پزشکی می گرفت.

مجله ی  بود.  باره  این  در  مختلف  نظرهای  ابراز  زمینه های  از  یکی  کاریکاتورها  معمول،  مطابق 

پیشرفت کاریکاتوری را با اشاره به آن اتفاق واقعی قرن بیستم منتشر کرده بود. پیرزنی که بعد 

از آزمایش های اولیه ی منجر به اختراع تلویزیون توسط جان برد - مخترع اسکاتلندی - پیش 

او  رفته و پرسیده بود که آیا وقتی به حمام می رود، می تواند با کشیدن پرده ها کاری کند که 

تصویر بدنش روی تلویزیون نیفتد. در کاریکاتور مجله، در صحنه ی اول پیرزن نگران و مضطرب 

همین سؤال را در همان قرن بیستم، از برد می پرسد و برد با پوزخندی که سعی می کند پنهانش 

با پوزخندی  بگوید. در صحنه ی بعدی، در قرن بیست و دوم، پیرزن  کند، مردد مانده که چه 

شیطنت آمیز برد نگران و مضطرب را مخاطب قرار می دهد و می گوید »خیلی ابلهی جان!  دویست 

سال طول کشید تا پاسخ سؤالم را بگیرم. حاال اگر آن وقت ها من جوان بودم، باز هم اختراعت این 

 قدر ناشیانه و ابتدایی از کار در می آمد؟«

به هر حال اغلب مردم دیگر عادت کرده بودند برج هوشمند را »محرم« بدانند؛ به همان سادگی 

که قبل از برج های هوشمند نیز، شخص دیوارها و اثاثیه ی درون خانه اش را محرم حساب می کرد.
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جلوگیری  آپارتمانشان  به  و حسگر صوتی  تصویری  دوربین  هرگونه  ورود  از  هم  خب، خیلی ها 

کردند؛ بعضی ها هم سیستم ها را به صورت محدود مورد استفاده قرار می دادند، آن هم در بعضی 

قسمت های آپارتمان و در بعضی موارد.   

خب، به تبع آن بقیه ی مسائل پیش آمد. اینک مقرون به صرفه بود که خود برج کنترل همه چیز 

را در دست بگیرد. البته روبوت های برج ها  ماندند، ولی کنترلشان دست خود برج  بود. خب، باید 

برج هم حداقل مثل روبوت های خانگی انگیزه های انسانی را می شناخت، روحیات و سلیقه ها و 

اعمال متناسب با آن ها را در مسائل فردی و خانوادگی تشخیص می داد. این مربوط به محدوده ی 

درونی آپارتمان شخص بود، ولی در فضاهای مشترک، خود برج یاد گرفت نوعی تصمیم گیری 

آپارتمان خودش  این هم طبیعی بود. شخص می تواند مثاًل دمای  انجام دهد.  تا حدی مستقل 

را روی هر درجه ی دلخواه تنظیم کند، ولی دمای قسمت های مشترک را نوعی تمایل عمومی 

ساکنان تعیین می کند و آدم ها عادت ندارند برای هر مورد جزئی رای گیری کنند. این بود که 

برج با شناخت خود از آدم ها این کار را انجام می داد. یعنی کم کم نوعی »اراده برج« وارد عمل 

می شد. البته هیچ منافاتی با اراده ساکنین نداشت. هر شخص می توانست با ترمینال آپارتمان خود 

مستقیماً با »برج« صحبت کند، دالیل تصمیم گیری های او را به شکل مستند جویا شود و اعتراض 

کند یا پیشنهاد بدهد و در صورت لزوم موضوع را به اطالع ساکنین برج برساند. خب، خیلی ها 

این کار را می کردند؛ ولی بررسی ها نشان می داد که تقریباً همیشه حق با برج است و دالیل کاماًل 

منطقی برای تصمیم گیری های برج وجود دارد. خب، اکثریت ساکنان اغلب تصمیم های برج را 

می پذیرفتند. در مورد دمای درونی برج، تنظیم نور، انتخاب رنگ، پذیرش آگهی های تجاری، انجام 

بر  البته  انجام نمی شد.  برای هر چیز رای گیری  بعضی هزینه های عمومی و دیگر چیزها. دیگر 

خالف ادعاهای مخالفین، چیزی به نام دیکتاتوری برج درکار نبود. این خود ساکنین  بودند که یا 

به خاطر تنبلی، یا اینکه اغلب اوقات چون می دیدند سلیقه ی برج بهتر است، آن ها را می پذیرفتند 

و حتا در مقابل بعضی اعتراضات افراد از برج دفاع می کردند.

بله. برج ها دارای هوشمندی سطح باالیی بودند. مرتباً به دانسته هایشان اضافه می شد و می توانستند، 

بازخورد اعمالشان را هم به تجربیات خود بیفزایند.  در ابتدا سیستم های  هوشمند برج ها همان 
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سیستم های کامپیوتری و روبوتیک رایج در همه جا بود، ولی بعداً این برج ها بودند که خود به شکل 

منبع و الگوی پیشرفت سیستم های هوشمند درآمدند و اغلب پروژه های بزرگ هوشمندسازی در 

خود برج ها شروع می شد. هیچ سیستم کامپیوتری نمی توانست با برج هوشمند رقابت کند. مغز 

برج از نظر سخت افزاری می تواند تا چند تن وزن داشته باشد و فضای الزم برای هر گسترشی نیز 

در اختیارش است و در صورت لزوم می تواند دارای امکانات فراوان از جمله چندین مغز جانبی 

باشد. حسگرهای آن تنوع و غنای بسیاری دارد و تعدادشان نیز فوق العاده است. کمتر انسانی، 

حتا یک جامعه شناس یا روانشناس حرفه ای، می تواند ادعای تجربیات مداوم و متنوع از سر و کار 

داشتن مستمر با چند صد هزار نفر را داشته باشد. مشخص بود که برج ها برای عملکرد صحیح، 

باید نوعی احساسات انسانی پیدا می کردند و این کار هم به تدریج انجام شد. 

خب، بله. سیستم های هوشمند نمی توانند همه ی ویژگی های ذهن انسان را داشته باشند. مثاًل 

انسان ها وقتی به روبوت ها گفتار می آموختند، متوجه شدند که بعضی جنبه ها ممتنع است، مثل 

آموزش طنز. آخرین تالش در این مسیر مربوط به پنجاه سال پیش است. شاید قضیه را شنیده 

 باشی، میگل. یک تیم طراح هشتاد نفری کارشناسی، پانزده سال به صورت تخصصی روی موضوع 

کار کرد. ده ها کتاب در تشریح ماهیت طنز به روبوت خوراندند و ده ها هزار جوک برایش تعریف 

کردند و برای هر جوک ماهیت طنز آلود قضیه و تناقض مشخصی را که در هر مورد باعث به وجود 

آمدن موقعیت مضحک می شد، برایش تشریح نمودند و بعد از خیلی کارهای دیگر، قرار شد در 

یک جشن عمومی روبوت مذکور اولین جوک ساخته ی خودش را تعریف کند. چند صد نفری در 

سالن بودند و میلیون ها نفر صحنه  را مستقیماً از شبکه های تلویزیونی می دیدند. برای جلوگیری 

از هر گونه تقلب و ارایه ی جوکی که ساخته ی انسان ها باشد، بعد از یک بررسی کامل از محتوای 

ذهنی روبوت توسط کارشناسان بی طرف، تیم طراح هیچ ارتباطی با روبوت نداشتند و در انتهای 

از دست مجری گرفت و  را  وارد شد. میکروفون  به نفس  اعتماد  با  بودند. روبوت  سالن نشسته 

پس از دو سه جمله نمایشی و وقتی سالن ساکت شد، شروع کرد: »روزی تام مرد بسیار چاقی را 

در خیابان دید. جلو رفت و به او گفت آقا شما چرا این قدر الغر هستید.« جمعیت در سکوت و 

اشتیاق منتظر ادامه ی جوک بودند و لحظاتی طول کشید که متوجه شوند جوک تمام شده است.
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برای ثانیه هایی مردم در جایشان خشکشان زد. ولی ناگهان یکی دو نفر پقی زدند زیر خنده و بعد 

سالن منفجر شد. سرپرست طراحان دو دستی توی سر خود زد و از سالن بیرون رفت. دیگر کسی 

تالش نکرد به روبوت ها طنز بیاموزد. روبوت مذکور را هم کنار گذاشتند. روبوت تا آخر هم تصور 

می کرد مردم به بامزگی جوکش خندیده اند و هیچ وقت نتوانست بفهمد که اگر مردم به جوک او 

نخندیده اند، پس به چه چیز خندیده اند.

با این حال، بر خالف پیش بینی های اولیه، آموزش بعضی مفاهیم به سیستم های هوشمند برج ها 

امکان پذیر شد. مثاًل این سیستم ها توانستند کنایه ها را درک کنند و یا زیبایی شناسی را با مشاهده 

و تحلیل نمونه های آن یاد بگیرند. حداقل در بعضی نمودهای ظاهری آن، در طبیعت و انسان ها و 

به خصوص در مورد خود برج ها و زیبایی های آن، هم از نمای خارجی و هم در طراحی فضاهای 

ساخته  ساده  طوالنی  ساختمان  یک  شکل  به  فقط  دیگر  برج   که  بود  وقت  خیلی  بله،  داخلی. 

نمی شد و طرح های متفاوتی، بسته به جغرافیای محل و نورگیری و عوامل دیگر، برای آن به کار 

می رفت. این طرح ها هم فرم ها و اشکال ساده، از جمله تمامی حروف بزرگ الفبای التین، را شامل 

می شد و هم نمونه های ابتکاری را. به هر حال این طرح ها  به علت غول آسا بودن برج، برای آدم ها 

به طور مستقیم قابل درک نبود و فقط از دید هواپیماها و تا حدی از دید خود برج ها مفهوم پیدا 

می کرد. خب، همان وقتها رایج شد که برج ها مجاز باشند مبالغی هم برای رسیدن به ظاهرشان 

هزینه کنند.

بعداً دست برج را در بعضی چیزهای مهم تر هم باز گذاشتند. از قرن بیست و دوم به بعد، برج ها 

به صورت گسترش یابنده ساخته می شدند؛ یعنی پیش بینی گسترش بعدی و رشد برج در طول 

و عرض و حتا در ارتفاع از همان ابتدا در نظر گرفته می شد و چون آینده قابل پیش بینی نبود، 

فضا ها،  کاربری  تغییر  و  کردن  اضافه  برج   داشت.  وجود  مسائل  این  در  زیادی  انعطاف پذیری 

همچنین افزایش تعداد و ترکیب آپارتمان هایش را خود در دست گرفت. انجام اعمال ساختمانی 

برج ها که از مدت ها پیش مکانیزه و هوشمند شده بود، نیز به کنترل سیستم هوشمند خود برج 

درآمد؛ آن هم به کمک بازوهای غول آسای برج، که در واقع نوعی سیستم جرثقیلی هوشمند بود 

و سیستم های دیگر روبوتیک. این گونه بود که ساکنین  متوجه می شدند که مثاًل  در طول  یک
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هفته پنجاه واحد آپارتمانی به برج اضافه شده، یا بخشی از رستوران پشت بام برج به سالن  تجمع 

تبدیل شده،  یا نمای ظاهری  برج، که از صفحه های تاسپی که قابلیت استفاده به عنوان شیشه ی 

دوطرفه یا یک طرفه و یا باطری آفتابی را  داشتند و به صورت متغیر و قابل برنامه  ریزی ساخته 

می شد، تغییر رنگ و یا تغییر شکل داده یا طول ساختمان صد متری اضافه شده است. باز هم 

تصمیم گیری ها به عهده ی برج بود. برج های فعلی حتا محاسبات و رفتارشان در برابر زلزله ها را 

نیز خود انجام می دهند.

خب، همان موقع هم رایج شد که بعضی چیزها را به جای این که به ساکنین نسبت دهند، به 

خود برج منسوب کنند. مثاًل وقتی سنجش گرهای برج متوسط دمای داخلی آپارتمان ها را فقط 

یکی دو درجه بیشتر از حد معمول برآورد می کرد، برج در صدد کشف علت بر می آمد. علتی که 

شاید فقط به خاطر تأثیر روحی منظره ی بارندگی بیرون روی ساکنان برج به وجود آمده بود و 

آن ها دمای اطاق را کمی باالتر می بردند. خب، با توجه به این که این فقط یک تاثیر روحی بود 

و سرمای بیرون به علت عایق بندی قوی  دیوارها و پنجره ها تاثیری در درون آپارتمان ها نداشت، 

برج در این مواقع احساس مسئولیت می کرد تا از مصرف بی مورد انرژی بکاهد. البته باز همه چیز 

اختیاری بود و ساکنان می توانستند هر دمایی را که تمایل داشتند برای آپارتمان خود انتخاب 

کنند، هزینه های چنین انتخاب هایی هم جزئی بود؛ ولی باز هم اکثریت مردم  تابع تصمیمات و 

هشدارهای برج بودند. خب، شاید اولین بار این اصطالح در این مورد شکل گرفت که »برج تب 

دارد.« بعداٌ اصطالح های دیگری هم رایج شد. شنگولی برج، استراحت برج، پرخوری برج و حتا 

یبوست برج. خب، هیچ چیز مضحکی در کار نبود، برج آمار مستمر مصرف مواد غذایی و چیزهای 

دیگر را به طور لحظه به لحظه در اختیار داشت. همه ی ورودی ها و خروجی های برج تحت کنترل 

مداوم سنجش گرهای مختلف قرار داشت؛ حتا فاضالب خروجی.

دیشب شاید بیشتر از ده بار بیدار شدم، میگل. مسئله فقط حرکت کشتی یا اضطرابی که دارم 

نبود. این عارضه سراغ آن هایی می آید که شبی را در مکانی غیرهوشمند مثل یک مکان سیاحتی، 

یا  فضای آزاد یا کلبه ها یا خانه های ویالیی در  خوابند. از یک طرف احساس لذت از این که آدم 

در نزدیکی طبیعت خوابیده و نه در اعماق وجود یک جانور غول آسای زنده، از طرف دیگر یک نوع

فانتـزی- نگـارش
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احساس ناامنی به خاطر این که یک سیستم هوشمند مراقب تو نیست. احساس ناامنی در برابر 

خطراتی که تقریباً هیچ گونه خطری ندارند.

خب، از سوی دیگر انسان ها همواره دغدغه ی تسلط مصنوعاتشان بر خودشان را داشته اند. این 

نگرش مخصوصاً در میان هنرمندان بسیار رایج بوده است. اوج این نگرش ها بعد از قرن نوزدهم، 

به شکل  علمی،  پیشرفت های  به کمک  بشر صرفاً  دائمی  رویای خوشبختی  و  علم  قرن طالیی 

کابوس هایی در قرن بیستم ظاهر شد و عمدتاً در قالب فیلم ها و داستان ها. در عمل نه انسان ها 

اراده  الی چرخ دنده های ماشین های عصر جدید چارلی چاپلین گیر کردند نه زندگیشان تحت 

یونی کامپ، کامپیوتر همه کاره و دیکتاتور، قرار گرفت و نه آن برج مخوف داستانی مشهور توانست 

زندگی ساکنانش را به جهنم تبدیل کند. انسان ها همیشه تسلط خود را بر مخلوقاتشان حفظ 

کردند؛ ولی این دغدغه ها زیاد هم بی راه نبودند. با پیچیده تر شدن مخلوقات انسانی  و بیشتر شدن 

امتیازات حاصل، بهای آن نیز کمی باال می رفت. حتا با وجود همه ی کنترل های موجود.  

در مورد برج ها نیز همه راحت تر بودند تصمیمات برج را بی چون و چرا بپذیرند؛ با این حال در هر 

برج یک گروه مدیریت نیز  در نظر گرفته شده بود که حق بررسی تصمیمات برج و نقض آن ها را 

داشت. البته باید این  کار را به صورتی آشکار و با ذکر دالیل در جلسه ی عمومی ساکنان برج و با 

رای اعتماد آن ها صورت می دادند. تجربه ی تاریخی بشر نشان داده بود که در شرایط غیرشفاف، 

انسان ها بیشتر از سیستم ها از شرایط سوءاستفاده می کنند.

شکل گیری شخصیت های مختلف برج ها هم بعد از آن شروع شد. اولین بار موضوع بر سر کودکان 

بروز کرد. این هم جزئی از حق انتخاب بشری بود. نه تنها اشکالی نداشت، که خیلی هم خوب 

بود. خب، یک خانواده جوان که فرزندان کوچکی دارند، مسلماً نیازها و عالئقی متفاوت با زوجی 

که تمایلی به فرزند داشتن ندارند، خواهند داشت. نیازی نبود که امکانات اقتصادی شخص برای 

چیزی که نیازی به آن ندارد به هدر رود. راه حل این بود که برج ها انواع متفاوتی از نظر اولویت 

برای  که  می شد  و طراحی  ساخته  برج هایی  باشند.  داشته  داخلی  قوانین  و   امکانات  تخصیص 

کودکان مناسب تر بود و برج هایی هم چنین نبود. البته هیچ منع قانونی در کار نبود. هر کسی 

می توانست در هر برجی آپارتمانی بخرد و سکونت کند. در عمل هم بسیاری این کار را می کردند. 
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زن و شوهرهای مسنی بودند که خود فرزندی نداشتند، ولی می آمدند و آپارتمانی در یک برج 

»اطفال« می خریدند و از بازی و سر و صدای بچه ها در محوطه لذت هم می بردند. ولی به هر 

صورت، از جنبه ی آماری نوعی تفکیک در برج ها و ساکنین آن بر مبنای سلیقه ها و شرایط زندگی 

شکل گرفت و ساکنان الزام به تبعیت از »روحیه ی غالب برج« را می آموختند. خب، بدیهی بود که 

خیلی زود برج هایی با سنین مختلف و روحیات مختلف شکل گرفت؛ برج های عاطفی،  برج های 

منطقی، برج های شاد، برج های خونسرد، حتا برج هایی با عقاید یا مذاهب مختلف. تا این که آن 

تصمیم جنجال برانگیز  نقطه ی عطفی در این مسائل به وجود آورد. تصویب قانونی که سازندگان 

برج را قادر می ساخت از همان اول برای برج ها »جنسیت« در نظر بگیرند و نام برج را متناسب با 

جنسیت آن انتخاب کنند.

برای محدود کردن  نانوشته ای  یا  نوشته  قانون  بود. هیچ  باز هم بی مورد  پا شد،  به  غوغایی که 

اقامت یک شخص در برجی با جنسیت مخالف وجود نداشت. اصاًل اغلب ساکنین  برج ها بصورت 

خانوادگی در آن سکونت داشتند و در مورد افراد مجرد نیز آمار نشان داد که تفاوت زیادی در 

نسبت ساکنان وجود ندارد. مسئله این بود که مثاًل  برای برج های »زنانه« روحیات و سلیقه های 

خانم ها، طبیعتاً  از نظر آماری در اولویت قرار می گرفت. باز هم نشریات مخالف سروصدا به راه 

هر  برابر  در  آن  در  که  بود  کرده  منتشر  را  »خانم برج«  یک  از  کاریکاتوری  یکیشان   انداختند. 

آپارتمان مسکونی ده ها مغازه وجود داشت، لباس فروشی و جواهرآالت و لوازم آرایش. همچنین 

بود.  آپارتمان ها طراحی شده  بین  نیز  کانال» پچ  پچ«  برج،  کانال های مختلف هوشمند  بر  عالوه 

انجمن های زنان شکایتی به دادگاه فدرال تسلیم کردند و مجله را به پرداخت جریمه ای سنگین 

افراد حقیری  انجمن، خانم آردنت، در دادگاه درباره ی  و عذرخواهی رسمی وادار کردند. وکیل 

که همیشه هم شعار پایبندی به حفظ اصالت انسانی می دادند، جمالتی گفت که عرق شرم را بر 

پیشانی بسیاری از سنت گرایان نشاند.  

خب، همان موقع هم سن و سال برج ها وارد معرکه شد. در ابتدا منظور از سن برج زمان ساخته 

شدنش نبود. بلکه سنین مناسب پیشنهادی برای اقامت افراد در آن بود. بعدها این دو مفهوم با 

همدیگر در هم آمیخت. بعضی ترجیح می دادند به جای اینکه خود محل زندگیشان را عوض کنند، 

فانتـزی- نگـارش
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برج متناسب با سن و روحیات آن ها تغییر یابد. این تغییر هم به زودی عمومیت یافت. برج ها تولد 

می یافتند، رشد می کردند، دوره نوجوانی و جوانی و میانسالی داشتند، تا سنی می توانستند خود را 

در برابر استهالک ها و خرابی ها ترمیم کنند و بعد وارد دوره کهولت می شدند و سرانجام می مردند.

بله، برج ها می مردند، میگل. یک برج از جنبه ی اقتصادی تقریباً یک عمر صدساله مقرون به صرفه 

داشت. بعد از آن با توجه به پیشرفت مداوم سیستم ها و تحول بنیادی آن ها بهتر بود تخریب شود 

و برج جدیدی به جایش ساخته شود. معموالً ساکنان یک برج مسن خود نیز مسن بودند و پایان 

عمرشان کم  و بیش با پایان عمر برج همزمان بود. افرادی هم که تا هنگام تصمیم به تخریب برج  

زنده می ماندند، به برج های دیگر نقل مکان می کردند. تجربه نشان داده بود در این حالت، اغلب 

این افراد باز هم برج های مسن را برای اقامت انتخاب می کنند.  

روابط بین برج ها هم کم کم از همان موقع پیش آمد. خیلی وقت بود که بیشتر برج ها به صورت 

دوقلو ساخته می شد. منظورم دو برج جداگانه در دو منطقه ی جداگانه از یک شهر و یا حتا دو 

شهر جداگانه است که کاماًل به شکل یکسان طراحی و ساخته می شد. این برج ها نوعی خواهر یا 

برادر دوقلو به حساب می آمدند. دالیل متفاوتی برای این کار وجود  داشت که  عمده ترینش هم 

بررسی هایی در مورد تاثیرات ساختاری برج روی روحیه و عملکرد ساکنان و وجود مقایسه هایی 

در مورد تاثیر مسائل محیطی متفاوت بود. چیزی مثل همان بررسی هایی که روانشناسان در مورد 

دوقلوهای یکسان که در محیط های متفاوت زندگی کرده باشند، انجام می دهند. شاید هم عادت 

قدیمی بشر در این موارد کمی تاثیر خودش را داشت. چیزی که باعث می شد در همان قدیم ها 

نیز بالن هایی مثل زیپلن یا کشتی های جنگی بزرگ یک قل دیگر نیز داشته باشند.

عالوه بر این، طراحان برج ها و شهرهای برجی امکان گسترش ساختمان برج ها و اتصال آن ها 

به همدیگر را در صورت تمایل ساکنان دو برج در نظر گرفتند؛ آن هم در شهرهای موازی بین 

که  مشکالتی  به  توجه  با  ولی  دلخواه.   برج  دو  هر  بین  در شهرهای شعاعی  و  مجاور  برج های 

عمده ترینش مشکالت نورگیری ساختمان در مناطق گسترشی است، عماًل به  جز موارد اندک و  

استثنایی، تالشی برای اتصال برج ها بصورت کامل و یکی شدن دو برج به عمل نیامد.

بعداً انواع دیگر از روابط بین برج ها مطرح شد. بعضی وقت ها روحیات، مسائل پیش آمده، مهاجرت ها
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ویا ویژگی های دیگر باعث می شد که آمار رفت و آمد بین ساکنان یک برج با ساکنان یک برج 

دیگر به شکلی معنی دار، به صورت موقت و یا حتا دائمی، بیشتر از دیگران باشد. در این موارد هر 

چند سیستم رایج حمل و نقل متمرکز هوشمند کارایی الزم را داشت، ولی با توجه به صرفه ی 

اقتصادی، مسیرهای مستقیم و انحصاری بین دو برج هم ایجاد می شد که به جز تقاطع ها، در 

سطح زمین و به صورت یک تونل اختصاصی با پوشش شفاف یک طرفه ساخته می شد، هم مسیر 

عبور صندلی ها و هم مسیر قدم زدن.  خب، متغیر بودن این روابط مشکلی ایجاد نمی کرد. این 

مسیرها قابلیت تغییر و برچیده شدن و نصب در مسیرهای دیگر را هم داشتند.

البته رقابت  بین برج ها و مسائل جنبی هم در کار بود. مثاًل وقتی هنری پانتو مسابقه تنیس جایزه 

بزرگ دهه را فتح کرد، برج براک که او ساکنش بود، نام خود را به پانتوس تغییر داد. یا وقتی در 

مسابقه ی جهانی زیبایی برج ها، ژولیا، برج افسونگر شهر ممفیس، بر رقبای خود پیشی گرفت و 

اول شد، دو تا از برج های مؤنث شهر که جزء شرکت کنندگان بودند، مدتی او را بایکوت کردند و 

حتا شیشه ی پنجره های خود به سمت ژولیا را یک طرفه کردند تا چشمشان به او نیفتد. یا هنگامی 

که تیم فوتبال تاریگا در بازی های انتخابی شهر داینیس،  تیم کیمل رقیب دیرینه خود  را در 

یک بازی پر جنجال و برخورد شکست داد، تا چند روزی عالوه بر این که دو برج با هم »حرف 

نمی زدند« و ارتباطات از طریق برج ثالثی انجام می شد،  کانال ارتباطی  مستقیم بین دو برج هم 

مسدود شد و  برج ها از ساکنان خود خواستند رفت و  آمد به  برج دیگر را حتا از کانال عمومی 

انتقال کاهش دهند.  

حدس می زنم این مشکل آخری از چهار ماه پیش شروع شد. از شب جشن تولد سی و پنج سالگی 

برج خودمان، کیم. مراسم بسیار باشکوه برگذار شد. در سالن اجتماعات برج ده هزار نفری حضور 

داشتند. برنامه ها مثل همیشه بسیار متنوع بود. نمایندگانی از دیگر  برج های شهر هم بودند. یکی 

از اجزاء چنین مراسمی همیشه یک برنامه ی جذاب چند دقیقه ای تصویری  از شهر و ویژگی های 

برج های مختلف شهر برای بینندگان است که گروه مدیریت هر برج آن را به کمک خودِ  برج تهیه

می کند و از زبان خود برج ها روی نمایشگرهای سه بعدی بزرگ سالن به نمایش در  می آید. این 

کار عمدتاً از این جهت صورت می گیرد که افرادی با سلیقه های مختلف، بتوانند به هر صورت در 
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یکی از  برج های خود شهر آپارتمانی مطابق سلیقه خود پیدا کنند و آمار مهاجرت از شهر کاهش 

یابد. در این برنامه هم یک معرفی این چنینی از  برج ها صورت گرفت. نیگان مسن ترین  برج 

و بنیانگذار شهر، فقط جمالتی درباره ی آسایش و آرامش ساکنانش صحبت کرد. آرماند وسعت 

آپارتمان هایش و نورگیری آن ها و دیگر امکانات رفاهی ویژه اش را به رخ کشید. بالفاصله دو تا 

برای خرید  اقتصادی  فراوان  تسهیالت  و  بودن خود  مردمی  درباره ی  »پرولتاریایی«  برج های  از 

افراد کم درآمد صحبت کردند و طعنه ای نیز به برج های اشرافی زدند.  آپارتمان هایشان توسط 

فاریس، برج عیالوار شهر هم چیزهایی گفت و مینا،  برج شاد و بی خیال، کمی حاضرین را خنداند. 

بعد نوبت برج های جوان شد. تارو امکاناتی برای جوانان ترقی خواه و فعال معرفی کرد و بعد نوبت 

المیرا شد که بیست سال بیشتر ندارد. برجی جذاب است، البته آرایش مالیمی هم کرده بود. او 

کمی متفاوت صحبت کرد. درباره ی این که سیستم های انتقال باعث شده است که معاشرت ها 

عمدتاً در مکان های عمومی صورت گیرد و در خود برج به علت استفاده ی بسیار کم از کریدورها 

هیچ گونه روابط اجتماعی شکل نمی گیرد؛ به طوری که اکثریت ساکنان برج اینک حتا همسایگان 

دیوار به دیوار خود را نمی شناسند. المیرا سپس گفت که بعد از این باید برج ها به اصالت برجی 

خود برگردند و کریدورهای وسیع برج ها نباید صرفاً به عنوان محلی برای رفت و آمد در نظر گرفته 

شود؛ بلکه این مکان ها باید جزء سیستم ارتباطی ساکنان در نظر گرفته شود و طوری طراحی 

شود که ساکنان به حضور در آن ها رغبت یابند. سپس تصاویری از راهروهای تغییر شکل یافته و 

تزئین شده ی خودش را به نمایش گذاشت. در آخر هم دو تا از برج های اطفال صحبت کردند و 

بعد نماینده ی برج ها سی  و پنج سالگی کیم، »برجی با اراده ی پوالدین« را تبریک گفت و هدایای 

برج ها به او توسط روبوت های اختصاصی هر برج که یونیفرم خاص خود را به تن داشتند، تقدیم 

شد. این هدایا معموالً شامل سیستم هایی مفید و ابتکاری و یا کاالهای خاص مصرفی خود برج 

و نه ساکنان آن  می باشند. ماکت های حجمی خود برج های دیگر هم معموالً  جزء هدایا بودند 

که در سالن عمومی به نمایش در می آمد. آن روز و برای اولین بار این ماکت ها که هر کدام چند 

متری طول داشتند، به شکل هوشمند تهیه شده بودند و با لمس سطح خارجی ماکت که در واقع 

یک نمایشگر بود، فعال می شدند و برنامه های جالب تصویری و حجمی توسط ماکت به نمایش 

در می آمد.   
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به  آن جا  در  میگل.  نیاورده،  به دست  خاطر الک پشت هایش  به  فقط  را  گاالپاگوس شهرتش    

خاطر فاصله ی زیادش با خشکی های دیگر، یک تکامل جانوری ویژه شکل گرفته که می توان آن 

را تا حد زیادی یک مسیر تکاملی مستقل جانوری حساب کرد. خب، گاالپاگوس تا چند قرن 

پیش دارای جمعیت انسانی نبود و نمی توان این حکم را برای انسان ها تعمیم داد. شاید بتوان 

واژه ی تکامل انسانی جداگانه را تا حدی برای سرخپوستان آمریکایی به کار برد که قرن ها قبل از 

کریستف کلمب از تنگه ی برینگ به آن سرزمین رفتند و بعد ارتباطشان با جوامع دیگر انسانی، 

کم و بیش قطع شد. خب، بعضی چیزها در این تکامل بسیار جالب می نماید. مثاًل سرخپوستان 

اسباب بازی های کودکانشان چرخ مورد  واقع در  نکردند. در  اختراع  را  آمریکایی هیچ وقت چرخ 

استفاده قرار می گرفت، ولی در مقیاس بزرگتر نه. عدم استفاده از چرخ، آن هم برای تمدن هایی 

در حد آزتک و مایا و اینکا، عجیب می نماید. آیا این کار صرفاً به این علت بود که سرخپوستان 

اسب را نمی شناختند و یا این که بعضی وقت ها و برای بعضی جوامع بعضی چیزهای مفید نیز به 

زحمتشان نمی ارزد؟

خب، علت هرچه باشد، احتماالتی را به ذهن می آورد. چند قرن در تکامل جانوری حتا یک لحظه 

هم به  حساب نمی آید، ولی در مورد جوامع انسانی زمان قابل توجهی است. خب، هر چند اکنون 

گاالپاگوس  به ساکنان  مربوط  قوانین سخت گیرانه ی  شاید  اما  است،  متصل  به هم  دنیا  همه ی 

فرصت به وجود آمدن مسیر تکاملی جداگانه برای ساکنان آن جا در مقابل ساکنین برج ها را بدهد. 

شماها اگر بخواهید از مزایای فراوان اقتصادی بومیان جزایر بهره مند شوید، نمی توانید جزیره را 

به جز مرخصی هایی چند روزه در هر سال ترک کنید و نمی توانید برج یا ساختمان هوشمند در 

جزیره بسازید. اگر این قوانین در آن جا پایدار بماند، ممکن است در آینده انسان های سایر مناطق 

زمین شاهد تکامل نوعی خاصی از انسان در جزایر گاالپاگوس نیز باشند؛ یا به تعبیر بهتر شاهد 

دارا  هنوز  را  غیرهوشمند  مکان های  در  زندگی  توانایی  که  قدیم  انسان های  باقیمانده ی  آخرین 

هستند.  

خب میگل، تو از وقتی که پنج سال پیش تحصیالت دانشگاهی ام را تمام کردم و با قبولی در 

مسابقه ی ورودی به عنوان یکی از اعضای گروه مدیریت کیم انتخاب شدم، چند باری در آپارتمانم 
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 در همان برج مهمانم بودی. ولی درباره ی وقایع این مدت  چیزی به تو نگفته ام. واقعیت این است 

که یکی دو سال بعد از آمدن من بود که بعضی رفتارها از برج مشاهده   شد که نه برای من که تازه 

 کار بودم عادی بود و نه برای کارکشته ترین عضو شورا.  

اولین مورد، ایجاد یک مسیر خاص بین کیم و آرماندو بود. همه به تصور این که مثل همیشه رفت 

و آمدهای ساکنین دو برج از نظر آماری ایجاد چنین مسیر مستقیمی را توجیه می کرد، توجهی 

به قضیه نکردند. ولی بیل  مشکوک شده بود، نمی دانم چرا؛ شاید به خاطر یک سابقه ی قبلی. ولی 

به هر صورت مشکوک شده بود و تصمیم به بررسی قضیه گرفت. این  بررسی چندان راحت نبود. 

برج اجازه نمی داد گروه مدیریت به آمار رفت و آمدهای ساکنان برج به صورت انفرادی دسترسی 

داشته باشند. نتایج آماری حاصل هم بیانگر معنی دار بودن تمایل ساکنین دو برج به ارتباط با 

همدیگر بود. بررسی مدت ها طول کشید و بیل گروه مدیریت را وادار کرد که آمار تفکیکی را از 

برج مطالبه کنند و این کار با اکراه  انجام شد. بله، تفاوت معنی داری در این تمایل وجود داشت 

که ایجاد مسیر مستقیم را کاماًل توجیه می کرد؛ ولی این تفاوت بعد از ایجاد مسیر به وجود آمده 

بود و نه قبل از آن. به عبارت دیگر افزایش روابط معلول ایجاد مسیر بود و نه علت آن. یعنی برج 

راساً تصمیم گرفته بود ارتباطات ساکنینش را با ساکنین آرماندو بیشتر کند. خب، بررسی ها نشان 

داد که علت این تصمیم برج منطقی بوده  است. آرماندو بیست سالی بزرگتر از کیم بود و ساکنانش 

نیز کم  و بیش چنین تفاوت سنی را از نظر آماری با ما داشتند. روحیات و مشاغل ساکنان دو 

برج نیز طیف وسیع و متفاوتی داشت و نمی شد موردی شاخص برای توجیه نیاز به ایجاد چنین 

مسیری را یافت. ولی چندین مورد کوچک که روی هم رفته  پتانسیل ارتباطی به اندازه یک مورد 

اصلی را می ساختند، این ارتباط را منطقاً توجیه می کرد. مثاًل ده ها گروه شغلی در ساکنان کیم 

وجود داشت که مشابه آن ها در آرماند نیز بود، با این تفاوت که در مورد برج ما اغلب افراد در 

شروع کار بودند و در آرماندو در اواسط یا اواخر کار و ظاهراً برج ما فکر کرده تماس و معاشرت با 

ساکنان موفق و باتجربه ی  آرماندو در مسائل شغلی برای افراد جوان برج ما فرصت مغتنمی خواهد 

بود. تماس و معاشرت واقعی که ارتباطات مجازی شبکه ای هیچ وقت نتوانسته جای آن را بگیرد. 

با این حال چیزی که در این قضیه تکان دهنده بود، فقط این مسئله نبود که برج رأسا تصمیمی
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 گرفته است؛ شاید می شد با کمی تسامح حتا چنین چیزی را جزء حقوق برج به حساب آورد. 

رفتار برج در برابر بررسی های گروه مدیریت بسیار عجیب تر بود. پنهان کاری اولیه، و بعد نوعی 

مقاومت در برابر بررسی ها و همچنین  همکاری دو برج در این رفتارها هم برای اولین بار از طرف 

اتفاق افتاد. شوراندن  برج ها مشاهده می شد. و سرانجام و عجیب تر از همه، چیزی بود که بعداً 

ساکنان برج، بعد از این وقایع و به شکلی غیرمحسوس، علیه چند نفری از اعضای گروه مدیریت 

که اصرار بیشتری در این بررسی داشتند. چهار نفر از افراد گروه در انتخابات عمومی بعدی رأی 

نیاوردند. البته جدا از بیل که استعفا داده بود.

خب میگل، نه بیل و نه من و نه سایر اعضای گروه مدیریت هیچ کدام مخالف تکامل هوشمند 

شدن برج ها نبودیم. این را هم نمی خواستیم که سر و صدا راه بیندازیم. ولی اگر قرار بود چنین 

چیزهایی رایج شود،  معلوم نبود آخر و عاقبت قضیه به کجا بیانجامد؛ تا آن وقت »اراده برج« در 

واقع به مفهوم اراده جمعی ساکنان آن بود، حتا وقتی که دخالت هایی خیرخواهانه در طرز زندگی 

آماری ساکنان  اراده ی  برج همان  اراده ی  از نظر سیستمی،  واقع  از ساکنین می کرد. در  بعضی 

برج با اعمال یک فیلتر میان گذر روی آن برای حذف نوسانات سریع بعضی از رفتارها و روحیات 

انسانی بود. البته روحیه ی اعالم شده برج هم در قضیه دخیل بود. ولی حاال برج، هر چند باز هم 

خیرخواهانه، داشت اراده ای کم و بیش مستقل برای خود می آفرید.  ما نتوانستیم موضع واحدی 

در برابر این رفتار برج داشته باشیم. قضیه را هم به جلسه عمومی ساکنان محول نکردیم. احتماالً 

اغلب ساکنان به این نکته ریز و در عین حال مهم دقت نمی کردند و حق را به برج می دادند و 

گروه مدیریت مجبور به استعفا می شد. نه این که فکر کنی آن قدر به موقعیت شغلی مان دلبسته 

بودیم که می خواستیم آن را به هر قیمت حفظ کنیم، نه. مسئله این بود که ما نمی دانستیم کار 

درست کدام است و حتا اگر بخواهیم، چگونه می توانیم این گونه رفتارهای برج را متوقف کنیم یا 

حتا اگر بتوانیم، این موضوع به کدام جنبه از هوشمندی برج و فرآیندهای عاطفی مفید دیگر آن 

صدمه خواهد زد. 

چاره ای نبود. باید صبر می کردیم. ولی بیل نمی خواست صبر کنیم. می گفت که اگر این جا جلوی 

قضیه را نگیریم،بعداً هم نمی توانیم.سرانجام بیل تهدید کرد که موضوع را به شورای جهانی برج ها
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و رسانه ها می کشاند، بعد هم بدون این که این کارها را بکند، پس از یک مجادله شدید لفظی با 

برج، استعفا داد و اسباب کشی کرد و به شهر دیگری رفت. 

البته این فقط ظاهر قضیه بود. من و  میکی به وجود هسته ای منطقی در هشدارهای بیل اعتقاد 

داشتیم، ولی می دانستیم که فعاًل توانایی اثبات آن را نداریم. برای همین ما دو تا در ظاهر موضع 

موافق با بیل نگرفتیم، ولی ارتباطمان را با او  به صورتی پنهان و خارج از محیط برج یا سیستم های 

ارتباطی تحت کنترل برج حفظ کردیم و در مورد مسائل بعدی مرتباً با او مشورت می کردیم. 

بعد از آن در چند مورد دیگر هم چنین چیزهایی پیش آمد. البته باز مواردی کوچک بود و شاید 

را  بعضی ها  نظر  می توانست  شاید  کل  در  ولی  درآورد،  تک تکشان  از  دندان گیری  چیز  نمی شد 

در شورای جهانی به خود جلب کند. برج داشت عماًل نوعی اعمال نظر انجام می داد، آن هم به 

صورتی خودرای و مستقل. درباره ی نوع تغذیه، اشتغال و خیلی چیزهای دیگر ساکنین برج.  البته 

با زیرکی کامل این کار را نه به شکل واضح، بلکه به صورت آماری و غیرمستقیم انجام می داد و 

ساکنان را به بعضی مسیرها سوق می داد. ولی به هر صورت مشخص بود که برج اراده ی مستقل 

و احساس و امیالی مستقل پیدا کرده است. 

 تا همین سه ماه پیش، کمی بعد از همان جشن تولد برج که مسایل سرعت گرفت.

اقدامات برج بعد از آن مراسم عجیب تر و نامفهوم تر شد و بعد، آن واقعه روی داد. شهر ما به صورت 

شعاعی است و در شهرهای شعاعی مسیر  امتداد هر برج به سمت نقطه ی مرکزی شهر، متعلق به 

خود برج است. کانال های مختلف انتقالی از جمله مسیر صندلی های انتقال از زیر همین قسمت 

استفاده  مورد  برج  دو  اختصاصی سطحی  ارتباطی  کانال های  برای  یا  آن  ولی سطح  می گذرند، 

قرار می گیرد یا به صورت فضای سبز باقی می ماند. خب، همان وقت ها برج ایجاد یک راهروی 

ارتباطی اختصاصی را پیشنهاد کرد.  مشابه کاری که قباًل هم انجام داده بود. ولی برج دیگر که 

المیرا بود، با این استدالل که دیگر وقت آن شده که برج ها کمی بیشتر به ارتباط بین ساکنین 

خودشان بپردازند، حاضر به برقراری این کانال نشد. آن وقت کیم کار عجیبی کرد. کانال ارتباطی 

را تا نیمه ی مسیر، یعنی سهم خودش کشید و کانال در وسط مسیر نیمه کاره ماند. چنین چیزی 

نمی توانست از دیده ها پنهان بماند. بدتر از آن این که متوجه شدیم کیم سخاوتمندانه پیشنهاد
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کرده حتا نیمه ی دیگر این کانال را هم با هزینه ی خودش بسازد که البته این پیشنهاد هم مورد 

قبول واقع نشده بود.

دیگر وقتش بود. به بیل خبر دادم و او را به عنوان میهمان چند روزی به آپارتمان خودم دعوت 

کردم. شاید به نظرت مسخره باشد، میگل. ولی بیل را گریم کردیم و با اسم مستعار به آپارتمانم 

از  را  آپارتمان را هم خاموش کردم. غذایمان  نبرد. تمام سیستم های حسگر  تا کیم بویی  بردم 

بیرون خریده و همراه برده  بودیم و در آن چند روز حتا یک ساندویچ  هم از کانال های خرید برج 

درخواست نکردیم. بیل هراس داشت که مبادا برج او را بشناسد و بخواهد مسمومش کند.

قبول دارم که مسخره بود، میگل. چنین چیزی غیرممکن است. البته از نظر فنی برج کاماًل چنین 

توانایی را دارد. کانال های بزرگ انتقال مواد غذایی به فروشگاه ها و رستوران های برج و کانال های 

خرید هر آپارتمان تحت نظارت هوشمند برج قرار دارد. اغلب آشپزها هم روبوتیک هستند؛ ولی 

حتا تصور چنین تصمیمی از طرف برج بسیار مضحک می نمود.

به هر صورت بیل احتیاط را تا مرز وسواس پیش برده بود. ولی ظاهراً نیازی به این احتیاط نبود. 

برج کاماًل حواس پرت شده بود و تسلط خود را بر رفتارهایش از دست داده بود. نه تنها به چنین 

موضوعی که به بسیاری از مسائل اساسی بی تفاوت شده بود. کم کم داشت سر و صدای ساکنان 

با هم  باال و پایین می رفت، سفارشات کانال خرید آپارتمان ها  درمی آمد. دمای ساختمان مرتباً 

انتقال دیر می رسیدند و برنامه های تصویری که برج برای ساکنان  مخلوط می شد. صندلی های 

انتخاب و پخش می کرد، عمدتاً و به طور یکنواخت بر مسائلی احساسی متمرکز شده بود. در آن 

چند روز من و بیل عقل هایمان را روی هم ریختیم و تالش کردیم مسائل را درک کنیم، ولی 

ما  از  را  تحلیل  و  تجزیه  توان  و  اتفاق می افتاد  و پشت سر هم  نتوانستیم. مسائل خیلی سریع 

گرفته بود. برج ما بر خالف سابق که چنین چیزهایی را مسخره بازی می دانست، برای اولین بار 

زیادی هزینه کرد و به ظاهر خودش خیلی رسید. آهنگ های رومانتیک که بیشتر  مبلغ نسبتاً 

در مناسبت هایی چون ولنتاین رایج بود مرتباً در  فضاهای عمومی برج شنیده می شد. به نظر 

می رسید که برج  دیگر حتا تالشی برای پنهان کاری یا توجیه عملکرد خود نمی کند.

البته من و بیل هم سرانجام نتوانستیم پنهان کاری کنیم. آن روز وقتی بیل سرانجام تشخیصش را
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در مورد علت رفتارهای اخیر برج گفت، من با وجود تمام احترامی که برایش قائل بودم، به او 

خندیدم و جمله ی مشهور و قدیمی دریادار نلسون را برایش نقل کردم: »اگر بتوانید چنین چیزی 

را باور کنید، حضرت آقا، دیگر هر چیزی را باور خواهید کرد.« او عصبانی و برافروخته، وسایلش 

را جمع کرد و حتا صبر نکرد برایش صندلی خبر کنم. از در آپارتمان بیرون زد و  از یکی از 

ترمینال های صندلی راهرو استفاده کرد. من هم به دنبالش رفتم؛ او در خروجی شماره سه شهر 

پیاده شد تا سوار قطار شود. تالش کردم آرامش کنم، ولی او مرتباً عصبانی تر می شد. اعصابش 

برای  و  نباشد  بی تأثیر  قضاوت هایش  در  این مسئله  و من می پنداشتم که شاید  بود  خرد شده 

همین حرف هایش را زیاد جدی نگرفتم. چند نفری دورمان جمع شده بودند؛ او داشت مرتباً به 

برج بد و بی راه می گفت، ولی کسی نمی دانست او در باره ی چه کسی حرف می زند. قطار رسید و 

من نتوانستم جلوی رفتنش را بگیرم. در آخرین لحظه فریاد زد: »دارم به تو می گویم ادوارد، این 

لندهور عاشق شده. عاشق شده ادوارد.« برج را می گفت. 

بیل رفت و من ماندم. همان موقع حدس زدم که عازم گاالپاگوس شده است.

 قبول کردن صحبت بیل برایم آسان نبود. ولی حرف هایش از ذهنم بیرون نمی رفت.

حاال به فرض که چنین چیز مضحکی را قبول می کردم، میگل. چه کاری می توانستم بکنم؟ اعالم 

موضوع؟ آیا باوراندنش به مردم به این راحتی بود؟ تازه گیرم که باور می کردند، چه عکس العملی 

تا مسئله  آیا هشدار جدی تلقی می شد و شورای عالی جهانی تشکیل می شد  نشان می دادند؟ 

بر لب، شال و کاله  لبخند  برج های شهر،  برج  و حتا سایر  این که ساکنان  یا  بررسی کند،  را 

می کردند و به خواستگاری المیرا می رفتند و تالش می کردند تا دلش را به دست آورند و کیم هم 

مشهورترین برج دنیا می شد و الگویی برای دیگر برج ها؟

در این یک هفته، فکر کردن به این احتماالت فلجم کرده بود و نمی توانستم کاری کنم. آخرش 

رفتم و چند نفری از اعضای گروه مدیریت را به طور جداگانه در مکان های خارج از برج دیدم و 

حرف های بیل را برایشان نقل کردم. ولی آن ها هم به من خندیدند تا این که سه روز پیش آن 

واقعه اتفاق افتاد.

شب قبلش من کابوس دیدم، کابوسی ترسناک. دیدم که بیل در گاالپاگوس است و الک پشت های 
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 خیلی بزرگی دارند لهش می کنند. بعد حیواناتی شبیه دایناسور آمدند و الک پشت ها زیر پای  

آن ها له شدند و بعد برج ها آمدند. زمین زیر پایشان می لرزید. دایناسورها فرار کردند. بعضی شان 

افتادند و شل و پل شدند. بعد دیدم که برج ها شروع به دعوا  هم در مسیر حرکت برج ها گیر 

کردند. یکی شان هم کیم بود، داشت با یک برج دیگر، رقیب عشقی اش، نزاع می کرد. دوتایی مثل 

قوچ های جنگی عقب عقب رفته و بعد با »کله« به سمت هم هجوم می بردند و من هم آن وسط 

بودم. نعره ای زدم و از خواب پریدم. شب قبل همه ی سیستم های آپارتمان را غیرفعال کرده بودم 

و مدتی طول کشید به خود بیایم. وقتی حواسم سر جایش آمد، سیستم ها را فعال کردم و لیوانی 

قهوه خواستم. لحظاتی بعد قهوه آمد و در کنارش یادداشتی بود. بله یادداشت، آن  هم روی یک 

کاغذ، کاغذی پر از گل و بته. محتوای یادداشت هم مثل ظاهرش بسیار غیرعادی بود. برج با لحنی 

رومانتیک از من خواسته بود حاال که قضیه را فهمیده ام، پیغامش را به المیرا بدهم. متوجه شدم 

که هوای برج هم کمی گرم تر از مواقع عادی است. مثل این که طفلک تب هم داشت.        

فردا صبح، قبل از اینکه از شوک کابوس و بیداری متعاقب آن به خود آیم، متوجه شدم که برج 

تقریباً دویست متری بر طول خود افزوده. البته نه در جهت بیرونی که به طور معمول در مواقع 

افزایش طولی برج در شهرهای شعاعی انجام می شود. 

کیم از آن طرف نرفته بود، میگل. در جهت عکس رفته بود، به سمت نقطه ی مرکزی شهر. ساعاتی 

بعد  هم به ساکنان آپارتمان های بیرونی اطالع داده بود که تا هفته دیگر این قسمت جمع آوری 

خواهد شد و آن ها می توانند از آپارتمان های جدید استفاده کنند. یعنی این که هدف برج یک 

گسترش طولی نبوده، بلکه می خواست یک جابجایی به سمت مرکز شهر  انجام دهد.

تازه برج این را هم اعالم کرد که این کار را در هفته های بعد هم تکرار خواهد کرد.

باور کردنش مشکل است، میگل. ولی حداقل من در موقعیتی هستم که از درستی استنتاج خودم 

مطمئنم. 

برج حرکت خود را برای رسیدن به معشوق آغاز کرده است.
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گمانه زن عصر اینتلکترونیکس
مروری بر زندگی و آثار استانیسالو لم

رضا پوردیان

ـه
ــ

ــ
الـ

مق

     آینه دروغ نمی گوید، نمی توان آن را طوری کج کرد که فقط مواضع روشن و آزادانه

      را بی  آن که سایر تصاویر را نشان دهد، باز بتاباند.

     استانیسالو لم، شکست )در کوئینتا(، ترجمه ی پیمان اسماعیلیان، نشر جوانه رشد،1382      

1 .   مختصری از زندگی 

استانیسالو لم که تد استورجن)1( نویسنده ی بزرگ علمی تخیلی او را پرخواننده ترین نویسنده ی 

این ژانر لقب داده، در سال1928 در لووف)2( لهستان در خانواده ای سطح باال به دنیا آمد. پدر و 

عمویش هر دو پزشک بودند. قصد داشت در پلی تکنیک تحصیل کند، اما بعد از اشغال لهستان 

شرقی توسط شوروی این اجازه به او داده نشد. بنابراین به خاطر ارتباطات پدرش در بنیاد پزشکی 

لووف ثبت نام کرد و وقتی در سال 1941 بنیاد به خاطر آغاز جنگ جهانی دوم تعطیل شد، او 

توانست با اوراقی جعلی در کارخانه ای آلمانی مکانیک و جوشکار شود. مجبور بود تمام سال تحت 

نامی جعلی پنهان شود و تقریباً نیمی از خانواده ی او به دست آلمانی ها کشته شدند. در دوران 

بی حاصل جنگ، لم که خود تباری یهودی داشت، شماری از آشنایان یهودی رو به فالکت اش 

فراری داد. یک بار هم نزدیک بود به خاطر کمک رسانی مخفیانه از محل کارش به نهضت مقاومت 

لهستان دستگیر شود.

بعد از جنگ، زندگی لم به شکلی اساسی دگرگون شد. او با خانواده اش در سال 1946 به کراکوف 

رفت و تحصیالت پزشکی اش را تا سال 1948 تکمیل کرد. اما به هر حال مدرکش را نگرفت، 

چون در آن زمان کسانی که در رشته ی پزشکی تحصیل می کردند، به طور خودکار به خدمت 

نظام فراخوانده می شدند. در عوض در سال 1947 او به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاهی در 

 Zycieکراکوف پذیرفته شد و مقاالت فراوانی در زمینه های علمی گوناگون برای مرور در ژورنال

Nauki )حیات علم( خواند. در این موقع تقریباً سی ساله بود و با این آموزش مجدد، پایه اش در 
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گرایش های علمی معاصرش تقویت شد.

حرفه ی ادبی او به عنوان یک شاعر در سال 1946 آغاز شد و چند رمان ملودرام بی ارزش نوشت. 

نخستین رمان علمی تخیلی او »مردی از مریخ«)3( بود که به شکل داستانی دنباله دار در مجله ی 

عنوان  به  را  کارش  تا 1950  سال های 1945  بین  شد.  Nowy Świat Przygód)4( چاپ 

دستیار تحقیقاتی ادامه داد و همزمان شعرها، داستان های کوتاه و مقاالت علمی اش را به چاپ 

تأیید  رژیم کمونیستی  ادبی می بایست توسط  آثار  استالینیسم، همه ی  رساند. در طول دوره ی 

اما  نوشت،  تبدل«)5(  »بیمارستان  نام  به  اتوبیوگرافی واری  نووالی   او  در سال 1946  می شدند. 

اولیای امور اجازه ی چاپ اثر را تا سال 1955 که لم پی آیندی در پذیرش رئالیسم سوسیالیستی 

بر اثرش افزود، نداند. چند رمان اولش با پشتیبانی کامل دستگاه سانسور منتشر شدند و به شکلی 

رسمی با استانداردهای ترویج شده ی رئالیسم سوسیالیستی مطابقت می کردند؛ آن ها تصاویری 

خوشبینانه از آینده ای بودند که در آن پروسه ی سوسیالیستی توسط تکنولوژی حمایت می شد. 

از  یکی  عنوان  به  را  او  موقعیت  اگرچه  و  نشده اند  ترجمه  او  اولیه ی  کارهای  این  از  کدام  هیچ 

بااستعدادترین نویسندگان لهستان تثبیت کردند، با این وجود لم بعدها همه ی این آثار را عاق 

کرد. برای مثال در اولین کتاب لم یعنی »فضانوردان«)6( که اثری برای نوجوانان بود، او مجبور 

بود ارجاع های فراوانی به این آینده ی مثاًل درخشان بدهد. 

 لحن)tone( داستان های لم وقتی در سال1956 موجی از قیام های مردمی علیه قوانین شوروی 

لهستان  در  قیام ها  این  نتایج  از  یکی  کرد؛  فراوانی  تغییر  فراگرفت،  را  اروپای شرقی  کشورهای 

اثنا اندیشه ی لم نیز دگرگون شد، هر چند او  سهل گیری کنترل دولتی بر امر نشر بود. در این 

درباره ی دیدگاه های سیاسی اش کم گو و محتاط بود. در هر حال، در سال 1956 او دوره ای از 

نوشتن را آغاز کرد که بسیاری از منتقدان آن را »عصر طالیی« آثار او می دانند؛ 12 سال ادبیات به 

شکل قابل مالحظه ای خالقانه. در این دوره لم دنیاهای مختلفی را تخیل و در داستان هایش آن ها 

را آباد کرد. آثار لم در دهه ی هفتاد در زبان انگلیسي کاماًل نمود یافتند و شاید بتوان گفت علت 

اینکه او جایزه ی نوبل ادبیات را نگرفت، فقط این بود که داغ ژانر به اصطالح میان مایه ی علمي 

 تخیلي را بر پیشاني آثار خود داشت. آثارش به دلیل داشتن لغات جدید و  ابداعی و  جناس های
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فراوان اغلب مترجمان او را به زحمت می انداختند. او هیچ نظري خوبي در مورد علمي تخیلي نویس هاي 

آمریکایي غیر از فیلیپ کي. دیک نداشت و به خصوص هارالن الیسون را به عنوان نویسنده اي 

با ذهن بیمار و سبک نوشتاري بسیار فقیر توصیف کرده که بدون هیچ ایده اي در ادبیات فقط 

به قصد پول مي نویسد.)7( در دهه ی هفتاد با انتشار آثار او به زبان انگلیسی عضویت افتخاری او 

در انجمن نویسندگان علمی تخیلی آمریکا لغو شد. بسیاری از اعضای انجمن از جمله اورسال کی. 

لوگویین به این عمل اعتراض کردند. با شروع سخت گیري دولت کمونیستي در سال 1983 و 

اعالم حکومت نظامی در لهستان، لم بدون هیچ گونه اظهار نظر سیاسي به همراه خانواده اش ابتدا 

به برلین غربی رفت و در انستیتوی مطالعات پیشرفته ی این شهر مشغول به کار شد. بعد به اطراف 

وین و پیش دوست و کارگزار ادبي اش فرانتز رون اشتاینر)8( رفت و مدتي بعد در سال 1988 به 

لهستان بازگشت. لم در این دوره دوباره به نوشتن علمي تخیلي هاي قراردادي روي آورد. اما فهم 

این آثار بسیار مشکل تر شد. او در 26 مارس سال2006 در سن 84 سالگی بر اثر عارضه ی قلبی 

در کراکوف درگذشت و خیابانی به نام او در این شهر نامگذاری شد. 

2.  درونمایه 

آثار لم علمی تخیلي به  معناي واقعي کلمه اند. داستان هایي درباره ي علم و رابطه ي  آ ن با مشکالت 

به  وادار  شخصیت ها  آن ها  در  که  استادنه اند  داستان پردازي هایي  رمان ها  این  همه ی  اخالقي. 

اندیشیدن درباره ي پرسش هاي فلسفي مي شوند. یعني وادار کردن خواننده براي رفتن به دورترین 

مرز ممکن. لم مي گوید »قهرمان داستان هاي او معرفت و آگاهي است«. بیشتر شهرت لم 

در آمریکا و شوروي آن زمان، به خاطر داستان هاي او است و بخشي از شهرت او در لهستان به 

مطالعات او در آینده شناسي بر مي گردد. دو جلد حجیم »سوما تکنولوجیا«)9( در سال 1964 

گرایشات  از  معاصراند؛ خالصه ای  علمي  ادبیات  در  لم  وسیع  مطالعه ي  براساس  و  شده   منتشر 

تکنولوژیک معاصر و این که در آینده به چه شکلي در مي آیند و چه تاثیري بر حیات بشر خواهند 

گذاشت. این مجموعه به همراه »دیالوگ ها«)10( از مهم ترین متن هاي علمي فلسفي لم هستند. 

هر چند سوما تکنولوجیا در برخي موارد حاوي پیش بیني هاي اشتباه در مورد تکنولوژي است، با 

ٌْ  بسیاری از موضوعات آن هنوز به شدت معاصرند؛ مانند نانوتکنولوژي و واقعیت مجازي.  این وجود 

مقالــــــه



77
شماره ی 4،فرورردین 1390

لم در این کتاب به بررسی شباهت میان تکامل بیولوژیکی اجتماعی و تکنولوژیک می پردازد و در 

مورد »اینتلکترونیکس«)11( بحث می کند. این واژه توسط خود لم برای گمانه زنی در حوزه ای که 

امروزه هوش مصنوعی خوانده می شود، ابداع شد. این کتاب به تمامی به انگلیسی ترجمه نشده 

است. لم درباره ی این کتاب می گوید: »من در این کتاب به ابداع دو گرایش پرداختم که در حال 

حاضر مورد بحث هستند و در زمان نوشتن کتابم فقط در تخیلم وجود داشتند. این دو گرایش 

اسقف  نظریات  با  مرتبط  و  خواندم  »فانتوماتیکس«)12(  را  آن  من  )که  مجازی  واقعیت  شامل 

برکلی)13( است( و همچنین سیر تکامل تکنولوژی از اشیاء و ابعاد بزرگ )ماشین ها و تانک ها و 

هواپیماها( به اشیاء مینیاتوری که امروزه نانوتکنولوژی یا »مولکترونیکس«)14( خوانده می شود؛ 

با واحد های مجزای اتمی یا ملکولی ایجاد می شوند. در  ابزارها و اسلحه هایی که  یعنی ساختن 

یکی از این پیش بینی ها این ریزمیناتوریزه سازی منجر به خلق شن های هوشمند)15( می شود 

که دانشمندان امروزه آن ها را غبار هوشمند)16( می نامند. من در این کتاب به بحث درباره ی 

نمودهای اخالقی انتخاب های آینده پرداختم. قهرمان خیالی این کتاب یک سازنده )کانستراکتور( 

است، موجودی کاماًل منطقی.« 

بعدها در دهه ي هشتاد نیز لم تمرکز عمده ي خود را بر روي مقاالت و موضوعات فلسفي قرار داد.

 پیش خواهد آمد که هر ذره اي در اشتیاق مخروط بودن باشد و هر برداري در رویاي ماتریس ها. 

لم در مورد دیالوگ ها نیز می نویسد : » قصدم رسیدن به چیزی بود که می توان آن را افق های 

مفهومی دنیای ما نامید. تمرکزم روی این نبود که امکان  پذیری ها و محتمل ها را بررسی کنم، 

بلکه بیشتر این که قادر به ابداع چه طیفی در چنین افقی هستم. برای مثال در دیالوگ میان 

هیالس)17( و فیالنوس)18( من به کمک منطق اثبات کردم که حتی اگر نقشه ی کوانتمی بدن 

آدمی را به طور کامل داشته باشیم و همچنین ابزاری که بتوان بافت های او را به طور کامل احیاء 

کرد، باز هم نمی توانیم یک رستاخیز داشته باشیم. من همچنین به طور کامل در مورد تبدیل 

و انتقال اطالعات از یک ذهن زنده به یک ابزار کامپیوتری بحث کردم و جرأت کردم درباره ی 

امکان پذیری حصول ارتباط مستقیم میان دو ذهن بحث کنم. هر چند در این پیش بینی ها خیلی 

احتیاط به خرج دادم. کتاب انباشته  از پیش بینی  هایی است  که  کاماًل تحقق  یافتند؛ از جمله 
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فروپاشی اقتصاد کمونیستی. خوانندگان شاید فکر کنند که این کتاب همین دو هفته پیش نوشته 

نظر  به  نابهنگام  فرمانشی(  یا  کنترلی  وسایل خود  )علم  سایبرنتیک  از  موقع صحبت  آن  شده. 

می رسید، اما هنوز که هنوز است ُکنه ی این موضوع غیر قابل دسترس است. برخی پیشگویی ها 

کاماًل به حقیقت پیوستند؛ مانند بیکاری های ناشی از ماشینیزه شدن. به نظرم این کتاب را یک 

کم زود نوشتم و خیلی از مسائل آن هنوز انتزاعی اند.« 

به  قراردادي  علمي تخیلي هاي  از  لم  داستان هاي  هفتاد،  اوایل دهه ي  و  اواخر دهه ی شصت  در 

روایت هایي تجربي تغییر یافتند. گرایشات تجربي لم را مي توان در »یک خالء کامل«)19( دید. 

مجموعه اي از ري ویوها بر کتاب هایي که در آینده نوشته خواهند شد و گزارشي درباره ي برخي 

کتاب هاي قدیمي که نوشته نشده اند. برخی از ري ویوها که بر رمان هایی نانوشته  هستند می توانند 

به عنوان پیش نویس رمان هایی تلقی شوند که لم هرگز ننوشته است.  این مجموعه با خودارجاعي 

بازیگوشانه و ابداعات جرقه آسایشان، اداي دیني هستند به آثار بورخس. عماًل اولین ري ویوی یک 

خالء کامل مروري است بر خود کتاب یک خالء کامل  و کنایه اي است به ترفندهاي بورخس در 

داستان ها و کتاب هاي خیالي او)20(. اما اگر بورخس از کتاب هاي خیالي خود به عنوان بهانه اي 

براي طرح قضایاي متافیزیکي در یک فرم مشخص بهره مي برد، در عوض لم از آن براي شوخي 

و دست انداختن شیوه هاي مدرن در هنر استفاده مي کند. این اثر او به تمامی پست مدرن است. 

در خالء کامل صحبت از کتابي است که به مرزهاي آن چه مي توان نوشت رسیده است و یا در 

آن مقدمه اي وجود دارد  بر آلبومي از 36 عکس اشعه ي ایکس از ثکث به نام پورنوگرام. در سال 

بر  مقدمه ها  از  مجموعه ای  وهمی«)21(،  نام »حیطه ی  به  نوشت  مشابهی  کتاب  لم  نیز   1973

در  بعداً  را  این درونمایه   لم  نوشته شده اند.  توسط یک هوش مصنوعی  ناموجود که  کتاب هایی 

داستان »Golem XIV« توسعه داد که در واقع مقاله ی بلندی است درباره ی طبیعت هوش 

که توسط یک ابرکامپیوتر نظامی آمریکایی نوشته شده است. لم سال ها بعد در دهه ی هشتاد نیز 

کتاب »یک دقیقه ی انسانیت«)22( را نگاشت که باز هم سه ری ویو بر سه کتاب ناموجود است. 

یکی از این مرورها که )هم نام کتاب هم هست(در واقع یادداشتی درباره ی کتابی از جداول آماری 

است.این جداول حاوی برگردانی آماری اند از یک دقیقه از تمام اعمال زندگی بشریت روی کره  ی 

خاکی.
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یکی از درون مایه ها ي اصلي رمان ها و قصه هاي لم شکست در برقرار ارتباط میان انسان و بیگانگان 

است. شکست اولین برخورد. این درون مایه ی تقریباً در تمامی رمان های قراردادی علمی تخیلی او 

به چشم می خورد. حاال این بیگانگان می توانند موجودات غیره زنده ي  سازمان یافته باشند -مانند 

حشرات فلزي رمان »شکست ناپذیر« و ماشین هاي خودسازمان یافته ي رمان »عدن« و موجودات 

رمان »شکست« )در فارسی شکست در کوئینتا(= خواه یک اقیانوس هوشمند مانند »سوالریس« 

و شاید یک سیگنال بیگانه در رمان »صدای اربابش«. این شکست در واقع به علت هوش باالي 

بیگانه )چه سابیرنتیکی و چه  با فرم های  به عبارت دیگر مواجهه ی نخست  انسان رخ مي دهد. 

ارگانیکی( در سطح حسابگری هوش اتفاق می افتد و نه در سطح همدلی. در خود فروبستگي هوش 

باالی انسان، خود از نظر لم یکي از موانع ارتباط او با جهان است. او برای این که این عقل ابزاری 

از فرم های سایبرنتیکی غیرقابل نفود بهره می برد.  را به چالش بکشاند، به  جای بیگانگان زنده 

اشکالی که طی سال ها بدون هیچ گونه احساسی برای انجام وظیفه ای معین تکامل یافته اند و هیچ 

راه مصالحه ای با آن ها وجود ندارد. به نظر لم آدمي نمي تواند بدون این که چیزي را تخریب کند 

از آن سردر بیاورد و با آن ارتباط برقرار کند و این تخریب براي فهمیدن و به تصرف درآوردن، 

در واقع ذات آن بیگانه را از دسترس دور نگاه مي دارد. به عبارت دیگر در این دنیا، افسون های 

بی ترحمی وجود دارند که بهتر است به حال خود رها شوند. یکی دیگر از درون مایه های آثار لم 

که در رمان ها و داستان های تجربی و مقاالت آینده نگرانه ی او به چشم می خورد، گمانه زنی گه گاه 

هجوآمیز درباره ی رابطه ی انسان و تکنولوژی یا آرمان شهرهای آینده  است. این درون مایه گاهی با 

همان مضمون شکست ارتباطی پیوند می خورد؛ مانند رمان »بازگشت از ستارگان«. 

3 . نظریات 

او را به خاطر نگرش هجوآمیز اغلب با ولتر و سویفت مقایسه کرده اند؛ اما او در گفتگویی در سال 

1981 این شباهت را تصادفی دانسته . در همین گفتگو می گوید:

»راستش را بخواهید من خودم را یک نویسنده ی ع ت نمی دانم. مسأله ی ژانر برای من چندان 

مهم نیست. و بسیاری اوقات من به سبک های مختلف نوشتاری گریز می زنم. دوست دارم درباره  ی 

چیزهایی که برایم جالب اند به شیوه ای که برایم جذاب باشد بنویسم. 
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یک نفر ممکن است به سادگی بگوید که من سعی می کنم موقعیت ها، مدل ها و تجارب معین 

ذهنی را خلق کنم که من به این حرف اضافه می کنم که ادبیات رئالیستی و قراردادی یا هرچه 

می خوانیدش، من را اقناع نمی کند. مرزهای بینش این ادبیات محدود به گروه کوچکی از آدمیان 

است. من به تقدیر انسانیت در کل بیشتر از سرنوشت افراد مشخص عالقه دارم. آن زمان که من 

شروع به نوشتن علمی تخیلی کردم، کسی در کشورم از ع ت آمریکایی اطالعی نداشت. من ژانر را 

نمی شناختم. دغدغه ی من آگاهی است. تئوری آگاهی و آیا باید این آگاهی فقط محدود به علوم 

دقیق باشد؟ من در بدو امر به آن خط اتصال باریک میان علم و فلسفه عالقه دارم و همچنین 

به  نوعی مشخصی از »حیوانات مخ دار«؛ منظورم انسان است که علم یکی از اشتغاالت اساسی 

اوست. من به گمانه زنی در باب امکان های علم  و فلسفه عالقه مندم... دیگر به ندرت علمی تخیلی 

می خوانم، چون آن ها غالباً بسیار بد هستند و علم در آن بدلی از علم و چیزی جعلی است و هیچ 

ربطی به علم ندارند... گاهی نمی توان در مورد یک معضل نوشت و سخن گفت، مگر به شیوه ای 

طنز آمیز و هجوگونه. برای مثال وقتی مدت ها قبل چینی ها که فرسنگ ها با ما فاصله داشتند 

در مورد جنگ جهانی اول  می نوشتند، آن را جنگ تمدن اروپایی می خواندند. برای ما این گمانه 

زنی جالب و عجیب به نظر می رسد. به همین طریق وقتی ما درباره ی مواجهه ی دنیاهای دور 

می نویسیم و سخن می گوییم، در واقع خود به خود عناصر سوءبرداشت یا شوخ طبعی نمود پیدا 

تبدیل شود که  مدلی  به موضوع مسلط  کنایه های سیاسی  نداشتم  وقت قصد  می کنند.... هیچ 

رمان هایم ]از جهان های گوناگون[ ارائه می دهند. من در انتخاب موضوع یک کم مانند دکتری که 

به مریض در حال مرگ نزدیک می شود، عمل می کنم؛ فقط به عنوان یک مورد معالجاتی، چون در 

کل حال مریض اصاًل جالب نیست. او خواهد مرد. دکتر هم باید برود سراغ مریض بعدی و خوب 

این دلیل آن است که چرا من همیشه به انسانیت یک شانس دیگر می دهم. البته این هم به معنای 

آن نیست که ممکن است بشریت سرانجام دست به انتحار نزند.)23(...  در یکی از رمان های من 

شخصیت اصلی درباره ی این می نویسد که سفر فضایی نوعی زندانی بودن است. شما نمی توانید 

از یک زندان بگریزید و تنها با تالش فراوان می توان از یک زندان با اعمال شاقه گریخت. وقتی در 

فضا سفر می کنید، نمی توانید از سفینه ی فضایی خود بگریزید. در اینجا یک حالت تناقض گویی  
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وجود دارد. یک برخورد جدلی مشخص. یک تضاد ضد و نقیض.  شما در فضا آزاد هستید، اما 

در این حال محبوس. شما در این حالت بسیار آزادید، چون در فضای کیهانی سیر می کنید و 

از جاذبه ی زمین آزاد هستید، اما خود را به تمامی در بند سفینه ی فضایی خود می یابید. این 

موقعیت برای من بهانه ای برای بازیگوشی ادبی است، حتا اگر به حقیقتی گریزناپذیر اشاره داشته 

برای  قانون خاصی  است... گرچه من  یافته  نمود  کاماًل غیرقراردادی  زاویه ی دیدی  از  باشد که 

نوشتن ندارم، اما فرآیند نوشتن من مانند فرو رفتن نخ در یک محلول شکر است؛ بعد از یک 

مدت کریستال های شکر شروع می کنند به جمع  شدن روی انتهای نخ و کم کم ضخیم تر می شوند 

تا این که کریستال وزن یابد. نوشتن هم همین طوری است. هیچ وقت خطی نیست. من هیچ 

وقت به سادگی از اول به آخر نمی نویسم و دائماً مصالحم را بازچینی می کنم. مثل بُر زدن کارت 

است. یک جور حالت کالیدوسکوپی. بنابراین همه ی ترفند ها مجاز هستند ، حتا غریب ترین شان... 

گام هایی که بشر برای فتح فضا برداشته است، حتا به اندازه ی گام های یک کودک نیست. اما آن 

چه ما در این میان فهمیده ایم و من آن را بسیار دوست دارم، این است که زمین جسمی  است 

بهشتی و  با آن رنگ آبی روح بخشش به شکلی دراماتیک از سایر سیارت متمایز گشته و چون 

قطره ی کوچکی از حیات درون برهوت بی زندگی فضا است... تلویزیون از برخی جهات وسیله ی 

 خوبی است. اگر نبود نمی توانستید چیزی مثاًل در مورد جنگ ویتنام بدانید. خواندن در روزنامه 

یک چیز است و دیدن تصاویر یک چیز دیگر. تصاویر قتل و کشتار و فجایع طبیعی را می بینید و 

در خانه نشسته اید  و آبجو یا چیزی می خورید. تلویزیون دارد ما را به نوعی هیوال مبدل می سازد... 

نوشتن برای من فرآیندی طوالنی و پیچیده است. در حین نوشتن رمان »مشاهده فی المجس« 

)یا بازبینی صحنه ی جنایت که به انگلیسی ترجمه نشده( مجبور شدم بیش از 11 نسخه از آن 

بنویسم و این  امر 4 سال وقت مرا برد و وقتی این نسخه ها را نوشتم، به مدت یک  سال آن را 

کنار گذاشتم. برای نوشتن 220 صفحه ی این رمان من نزدیک به 5 هزار صفحه نوشتم. قبل از 

اینکه رمان بنویسم چیزهای کوتاه تری می نوشتم. آن اوایل برای آکادمی علوم لهستان یک سری 

پیش بینی ها در مورد 60 سال آینده ی زیست شناسی می نوشتم. در این مقاالت بسیار جالب و 

در عین  حال نمونه ای) از کاری که من انجام می دهم(، برخی مصالح و ایده  های  فانتاستیک را از 
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رمان های مختلف در آن ها می گنجاندم. این ایده ها در نوشتن مقاالت بسیاری کمک رسان بودند. 

من از رمان ها برای مقاله نویسی و بالعکس بهره  می بردم. یک نویسنده  باید چند زبان غیر از زبان 

اصلی خودش بداند و این امر به او روح دیگری می بخشد.«

3 . مرور آثار مهم داستانی

بیمارستان تبدل

 لم حین انتشار این رمان که جزء اولین کارهای مهم او به حساب می آید، دچار مشکالت فروانی 

شد. خود او می نویسد: »یک هفته ای می شد که با قطار به ورشو می رفتم؛ آن هم در ارزان ترین 

قسمت قطار، چون خیلی فقیر بودم. بحث های بی پایانی با بنگاه انتشاراتیم داشتم. آن ها بیمارستان 

اثری ضدانقالب  را  از منتقدان که رمان را خوانده بودند آن  تبدل را رد کرده بودند و تعدادی 

)اکتبر( و منحط می دانستند. به من گفته بودند که باید پایان آن را از نو بنویسم. می گفتند کتاب 

سرانجام مجوز چاپ خواهد گرفت، می گفتند از »نقطه نظر ایدئولوژیک« ایراد دارد. من مجبور 

شدم یک الحاقیه ی پایانی بر آن بنویسم تا به قول خودشان »تعادل ترکیب« رمان برقرار شود. 

چون در غیر این صورت ناچار بودم  نسخه های متعددی از یک رمان بنویسم و هیچ کس همچون 

کاری نمی کند. اما هیچ کدام از این ها افاقه نکرد و رمان تا سال 1956 و قیام اکتبر لهستان اجازه ی 

چاپ نیافت.« 

این نووالی کوتاه داستان استفن ترزیانسکی)24(، دکتر جوان مغموم و بی اراده  ای است که شغلی 

در بیمارستان روانی ایالتی لهستان در ابتدای جنگ دارد. بیمارستان از دنیای بیرون مجزا است و 

دکتر جوان ما به واسطه ی رخدادهای مالیخولیایی درون و بیرون این تیمارستان به شکل غریبی 

میان جسم و ذهن اش دوپاره شده است.

تجسس)25(

این رمان  علمی تخیلی رازآمیز در یک لندن مه آلود نمونه ای می گذرد. ستوان جوانی در اسکاتلندیارد 

مأمور تجسس در مورد ناپدید شدن تعدادی جسد از سردخانه  ای در لندن می شود. تنها »توضیح« 

موجود در این زمینه  یک تئوری آماری پیچیده است که این جسدربایی را با نژادی از خرچنگ های
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محلی مرتبط می سازد. بازرس جوان در ابتدا به همان متخصص آماری مظنون شده و آن را شریک 

جرم می پندارد. اما موضوع خیلی مرموزتر و آن جهانی تر از آن است که او می پنداشت. 

درونمایه های  با  پیچیده   متافیزیکی  پازل  یک  به  که  است  کالسیک  پلیسی  داستان  یک  رمان 

کافکایی مبدل می شود و مانند تم آثار لم، پرسش های هستی شناسی و فلسفی زیرسطح پیرنگ 

داستان در جریان اند. همچنین در این رمان یکی دیگر از درونمایه های آثار لم را مشاهده می کنیم؛ 

این که اغلب اوقات مشاهده به وسیله ی خصوصیات ذهن مشاهده گر شکل می گیرد، نه به وسیله ی 

خصوصیات موضوع تحت مشاهده. رمان شباهت فراوانی به رمان »زنجیره ی شانس« دارد که لم 

در دهه ی هفتاد نوشت و در هر دو نقش نظریه ی آشوب نیز به چشم می خورد.

دو شخصیت  مشهور داستان های لم

ا ست.  تیخی«)26(  »یون  لم  آینده  نگرانه ی  و  آمیز  هجو  داستان های  مشهور  قهرمانان  از  یکی 

در  زمان  و  فضا  در  غریبش  سفرهای  شرح  که  دور  آینده ای  به  متعلق  برجسته ای  کیهان نورد 

رشته ی  به  فضایی«)28(  مسافر  یک  »خاطرات  و  ستاره ای«)27(  »روزنوشت های  داستان های 

به  تنه  انسانیت  آن  در  که  می کند  زندگی  حیات  از  انباشته  دنیایی  در  تیخی  آمد.  در  تحریر 

با این وجود باز هم انسان ها قابل شناسایي هستند. چون  مخلوقاتی غریب و گروتسک می زند. 

فضایل و رذایل آدمي در هرجاي کیهان قابل تشخیص است. این داستان ها ممکن است به عنوان 

انتقادهای اجتماعی تند و تیز قرائت شوند؛ توصیف رسومات غریب مکان های دیگر برای اشاره به 

نکاتی غافلگیر کننده درباره ی خودمان. آن ها به شکل شایسته ای به لحاظ فلسفی با آثار جاناتان 

سویفت و ولتر مقایسه می شوند. گرچه خود لم این شباهت را تصادفی دانسته است. یکي دیگر از 

دوره هاي داستاني لم در قرن 21 مي گذرد. این دنیایي است که ماه به مهاجرنشین مبدل شده و 

قدرت هاي زمین در تقالي حضور روي مریخ هستند. این دنیاي خلبان پیرکس)29( است    ، یکي 

از همان آدم هاي محبوب که راه خود را با دوز کلک از میان خطرهاي وحشتناک پیدا مي کند  ؛ 

یکي از آن مردان نمونه اي و آواره ي عصر فضا. در دنیاي پیرکس نه بیگانه اي هست و نه سفینه  ي 

سریع تر از نور و نه کرمچاله . در عوض قصه هاي پیرکس مدل سازي نوعي رئالیسم علمي هستند و 

جزئیات آن به شکل متقاعد کننده اي تصویر شده اند.  تصویرگر سفر از میان نواحي وسیع و خالي 
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ناآشنا.  و  غریب  خاک هاي  بر  نگهباني  پست هاي  تنهایي  در  زمان  گذر  و  شمسي  منظومه ي 

همان  آن ها  آورند:  دست  به  را  بشر  خاص  بصیرت  دارند  قصد  داستان ها  این  آنتاگونیست هاي 

کامپیوترها و روبات هایي هستند که قرار بود به زندگي و کار انسان در فضا یاري رسانند. لم زیر بار 

تفکیک معمول انسان- ماشین در ع-ت نمي رود. او به شیوه اي پیچیده به همراه شکاکیت خاص 

قهرماناش درگیر مسائل هوش مصنوعي است. به عبارت دیگر او بیشتر از آن که درگیر بازتاب 

تمایالت ناخودآگاه انسان بر روی موجودات بیگانه باشد، به گمانه زنی درباره ی امکانات سایبرنتیک 

و هوش مصنوعی می پردازد.

عدن)30(

عدن یکی از اولین رمان های مهم لم است. این رمان که در سال 1959 نگاشته شده، در سال 

1989 یعنی 30 سال بعد به انگلیسی ترجمه گردید. به این رمان می توان در چند سطح نگاه 

کرد؛ خوانندگان جوان ممکن است از توصیف کشف و جستجوی سیاره  و غرائب آن به شگفت 

آیند. در سطحی دیگر و به رسم معمول لم، می توان این رمان را نوعی نقد و توصیف جامعه ای 

سوسیالیست دانست. به هر حال در زمان جنگ سرد لم به نقد هر دو ابرقدرت آمریکا و شوروی 

در آثارش پرداخته بود. سیستم دولتی که در رمان عدن توصیف می شود، می توان نوعی نقد از 

جامعه ی بازار آزاد دانست )مانند رهیافت نقد هربرت مارکوزه)31( به عنوان جامعه ای با انسانیت 

تک ساحتی، یا هم هژمونی فرهنگی)32( مورد نظر آنتونیو گرامشی)33((.  از نظر لم این رمان 

اثری استاندارد است که توصیفات محیطی آن کمی تخت و شخصیت هایش نیز کمی طرح واره 

هستند. داستان رمان از این قرار است:

یک  و  شیمیدان  مهندس،یک  پزشک،یک  فرمانده،یک  یک  شامل  فضانورد  گروهی  سفینه  ی 

متخصص سایبرنتیک در یک سیاره ی عجیب به نام عدن سقوط می کند. گروه تصمیم به کاوش 

سیاره می گیرد. پس از عبور از  بیابانی ناهموار و مرگبار، آن ها به کارخانه ای متروک می رسند و 

درمی یابند در آن جا سیکل ثابتی از مواد تولید، تخریب و بازیافت می شوند.آن ها گیج و سردرگم به 

کشتی خود بازمی گردند و در آن جا می بینند که موجودات بومی سیاره به درون موتور سفینه شان 

رفته و باالتنه  ی کوچک  آن ها  به درون بدن بزرگشان جمع می شود. 
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بعد گروه قصد  )به خاطر بدن دوتایی شان(. روز  را مضاعف   شونده )34( می گذارند  نام شان  آن ها 

دارد منبع آبی بیابد و با این تمدن و آن وسایل نقلیه ی عجیب شان ارتباط برقرار کند. در نهایت 

آن ها با یکی آن موجودات مواجه می شوند که فرمانده را به قتل می رساند و با وسیله ی نقلیه ی 

خود می گریزد. آن ها به سفینه بر می گردند و آماده دفاع می شوند. ولی اتفاقی نمی افتند؛ پس 

آن ها شروع  می کنند به مونتاژ کردن جیپ  صحرایی شان و تصمیم می گیرند نصف شان به اکتشاف 

قبر   به ساختارهای  اکتشافی  تعمیرکنند. گروه  را  بمانند و سفینه  بپردازند و نصف دیگر  سیاره 

مانندی می رسند که انباشته از اسکلت های کنسرو شده و یک کولونی از موجوداتی ا ست که به 

دام مضاعف شونده ها افتاده اند . . .

بازگشت از ستارگان)35(

نزدیک  سفینه ی  با  که  است  سیاره اي  اکتشافي  گروه  اولین  از  عضوي  برگ)36(،  هال  داستان 

سرعت نور به اکتشاف سیستم هاي ستاره اي رفته و بنابراین یکي از اولین کساني است که معضل 

زماني ناشي از تئوري نسبیت انیشتین را تجربه مي کند. او ده سال بعد مي گردد و از عمر زمین 

یک قرن گذشته است. او به جامعه ای وارد مي شود که دیگر نمي شناسد و خواننده به برگ در 

تالش براي پویش در این زمین غریب ملحق مي شود. برگ خود را گیج و سردرگم مي یابد. او 

دیگر  حتا از حدس زدن انگیزه هاي زیرسطح اعمال آدمیان نیز عاجز است. در شگفت است که 

چرا همه چیز این گونه غریب و غیرقابل باور است؟ آیا تغییرات تکنولوژیکي ساده مي توانند دلیل 

ظهور این تحوالت عجیب در رفتار و عادات باشند؟ معلوم مي شود طبیعت انسان به وسیله ی یک 

از جمله خشونت  ناپسند بشري  یافته و برخي خصیصه هاي  تغییر  تدابیر ژنتیکي جهاني  سري 

ریشه کن شده اند. همه چیز در صلح و صفا است؛ نه جنگي هست و نه درگیري. با آشنایي برگ با 

دختري به نام ایراي، او مي باید تصمیم بگیرد که آیا به این جامعه جدید ملحق شود و با آن وفق 

یابد، یا اینکه مشفقانه بپذیرد که با گروه سابقش دوباره به ستارگان باز گردد. لم چندان از این 

رمان راضی نبود.

سوالریس)37(

سوالریس شاید معروف ترین اثر لم باشد . آن  هم به خاطر اقتباس  آندره ي  تارکوفسکی )38(، 
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کارگردان برجسته ی روسی. گرچه لم همیشه با اقتباس تارکوفسکی مشکل داشته و معتقد بود که 

این کارگردان اثر او را به نوعی داستان جنایت و مکافات تبدیل نموده، اما در یک قضاوت منصفانه 

باید بگوییم که فیلم به روح رمان وفادار است. 

سیاره ي  در  شگفت  و  غریب  هویت  یک  با  سیاره اي  کاوشگراني  نزدیک  برخورد  داستان  رمان 

سوالریس است. این موجود اقیانوسي است زنده که تمام دنیاي سیاره را پوشش مي دهد و قادر 

به انجام تغییرات بیوشیمایي به لحاظ ریاضي بسیار پیچیده است. از یک قرن قبل از وقوع رمان، 

هدف از کاوش سوالریس تحقیقات علمي بوده که همه با شکست موجه مي شوند. چه آزمایش ها 

یا مفاهیم بشري ممکن است براي برقراري ارتباط با چنین اقیانوسي به کار آیند؟ در این زمان 

پنهاني ترین زخم هاي ذهني  از  بدلي زنده  اقیانوس آن سفر مي کند،  به  براي هر که  سوالریس 

او  ایجاد مي کند و به تمامي امیال واپس رانده و نقاط کور ذهني او لباس جسماني مي پوشاند. 

بر قهرمان داستان کریس کلوین)39(، بدلي از نامزد سابقش ریا)40( ظاهر مي شود. ریا سال ها 

پیش به دلیل بي توجهي کریس دست به خودکشي زده و کریس که همیشه از مرگ او احساس 

گناه مي کرده، باید اکنون دوباره تصمیم بگیرد که او را نابود کند یا خیر؛ آن هم وقتي بدل ریا در 

مي  یابد که ریاي واقعي نیست. 

در پایان رمان باز همه مسائل حل ناشده باقي مي مانند. نمي توان گفت این بدل ها تالش اقیانوس 

انفعالت شیمایي  و  فعل  در  فرآیندی  یک خطاي  یا  بازي  یک  یا  ارتباط هستند  برقراري  براي 

اقیانوس. شاید هم سوالریس استعاره ای باشد از ناخودآگاه یا فرهنگ که ساز و کارهایش نمی گذارد 

برخی رویدادهای تروماتیک )آسیب زا( از ذهن انسان معاصر پاک شود. به قول کلوین، دنیایي که 

هم زمان در آن هم انسان هست و هم سوالریس، نه به وسیله ي تصادف ایجاد شده و نه محصول 

فرآیندي عقالني است؛ به عبارت دیگر روزگار افسون هاي بي ترحم هنوز سپری نشده است. 

ترجمه ی فارسی این اثر کار صادق مظفرزاده و نشر فاریاب است.

خاطراتي که در وان پیدا شد)41(

تیخي در پنتاگون ناشناخته اي در آینده ي دور بیدار مي شود. دنیاي بورکراتیک پیچیده اي که 

از دنیاي بیرون کاماًل مجزا است. به کیهان نورد ما ماموریتي مرموز محول مي شود. اما او به هیچ
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دپارتمان هاي  و  ادارات  نمي یابد. متعجب و شگفت زده  مأموریت خود دست  براي  دستورالعملي 

این سازمان عجیب را به دنبال یافتن جرئیاتي بیشتر در مورد ماموریت زیر پا مي گذارد و خود 

را در گیرودار دسیسه هاي نامفهوم و پیچ در پیچ  ساکنان پنتاگون مي یابد. این رمان به شدت 

به لحاظ درون مایه و نه سبک، متأثر از آثار کافکا است و واکنش هاي کاماًل متفاوتي را در میان 

خوانندگان لم برانگیخت. لم در باره ی این رمان به نکات مهمی اشاره کرده است: »این رمان حاوی 

مفاهیمی است که از یک هجویه ی کوته عمر سیاسی فراتر می رود. آدمی در واقع این قدرت را 

دارد که هر چیز دور و برش را به مثابه  یک پیام تلقی کند و انتخاب این ایده  به عنوان اساس یک 

از زوایه ی دید فلسفی. توتم پرستی)42(، جان گرایی)43(  رمان، چندان چیز بدی نیست؛ حتی 

بر  به همین صورت  نیز  دارند  وجود  بدوی  قبایل  فرهنگ های  در  که  مشابه  پدیده های  سایر  و 

پایه ی این هستند که دنیا برای ساکنانش یک پیام یا یک خبر است. موضوعی که می تواند به 

وسیله ی سازندگان یک نظم مشخص اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته و به چیزی ورای قصد 

دیکتاتوری سیاسی رفته و به نشانگان یک بیماری مبدل شود. از این لحظه دیگر هر چیز تبدیل 

به یک پیام می شود. تاریخ می تواند به عنوان پی آمد یک توطئه و دسیسه تلقی شود و هر چیزی 

حتا باران به نشانه ای تبدیل می شود که اجازه خواهد داد به دوراندیشی در مورد اتفاقات عرصه ی 

سیاسی بپردازیم. همه  ی این ها به عادت افراد بدبختی مبدل می شود که مجبورند در یک سیستم 

بسته )مانند نیوپنتاگون رمان( زندگی کنند. جنون نهفته در چنین وضعیتی در کتاب برای من 

بسیار مهم است. چون ما با یک تصویر پارانویایی سر و کار داریم که با جنون همبسته  و تالی آن 

تجسم یافته و رمان را برای همیشه ماندگار خواهد کرد. مفتخرم بگویم که این امر در رمان ربطی 

به یک صورتبندی اجتماعی گذرا و ناپایدار ندارد و می تواند با تمامی جوامع، تمامی زمان ها و 

سیستم های مختلف اجتماعی نسبت یابد. از نظر من این رمان اثری است موفق در تلفیق هراس 

و طنز. این هراس طنز آمیز برای من هنوز بسیار معاصر است و هیچ نشانه ای وجود ندارد که این 

امر تغییری کرده باشد.«

شکست ناپذیر)44(

داستان پیچیده ی گمشدن یک رزم ناو فضایی به نام کندر با  تکنولوژی فوق پیشرفته در سیاره ی
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رزم ناو  افراد  به آن سیاره.   یافتنش  برای  آن، »شکست ناپذیر«  رزم  ناو همتای  اعزام  و  رجیس3 

شیوه ی  به  که  Y شکل(  فلزاتی  از  )انبوهی  می شوند  روبرو  عجیبی  تکنولوژی  با  شکست ناپذیر 

پیچیده ای از خود دفاع می کنند. هیوالیی به ظاهر تسخیرناپذیر و غیر قابل فهم. لم این رمان را 

اثری استاندارد و دقیق می خواند. روهان)45( قهرمان داستان، با ماشین های مرده  ی غریبی مواجه 

می شود که او را با مشکالت روحی و ذهنی سهمگینی مواجه می کنند. از نظر لم این اثر کمی 

متعادل تر از سوالریس است. ترجمه ی درخشان آن به فارسی توسط پیمان اسماعیلیان صورت 

گرفته و نشر افق آن را منتشر نموده است.

سایبریاد)46(

یکی از دنیاهای داستاني لم سایبریاد است که با آثار داگالس آدامز)47( مقایسه شده و درباره ی 

جایي است که افکار تیره و روشن در یک چشم به هم زدن مادیت پیدا مي کنند و اسطوره ها هر 

روز خلق و نابود مي شوند.  لم این اثر را محبوب همیشگی فیزیکدان های مدرن می داند. ساکنین 

این دنیا کامپیوترها و ماشین ها هستند. »رنگ وروپریده ها«)48( یا همان انسان نما نیز هستند که 

عموماً از آن ها احتراز مي شود، چرا که حماقت و سفاهت مشمئزکننده اي دارند. به عالوه در این 

دنیای عجیب یکي از بهترین پژوهش ها درباره ي هوش غیر مصنوعي ثابت مي کند که بافت هاي 

ارگانیک  از به نمایش گذاشتن  حاالت ذهني و روحي ناتوان هستند!

و  ترورل)49(  نام هاي  به  مخترع  روبات  دو  شگفت انگیزي،  دنیاي  چنین  در  ما  راهنماي 

کاالپاسیوس)50( هستند که در عوالم مختلف این دنیا به عنوان مخترع  آزاد سفر مي کنند و به 

آن ها سازنده یا کانستراکتور گفته مي شود، چون قدرت خداگونه اي براي ساختن تقریباً هر چیزي 

دارند. این روبات ها بابت حق الزحمه اي که مي گیرند، ماشین هاي مي سازند که نتایجي مضحک 

و گاه تراژیک به بار مي آورند. آن ها براي ماجراجویي نظم و ترکیب ستارگان دور و بر سیاره شان 

را عوض مي کنند. دستگاهی می سازند که می تواند هر چیزی را که با N آغاز می شود بسازد. در 

یکي داستان هاي این دنیا، روباتي به نام پرنس فریکس عاشق روبات دیگر به نام پرنسس کریستال 

مي شود که گفته فقط با یک رنگ  و رو پریده ازدواج مي کند. بنابراین پرنس فریکس مي کوشد تا 

خود را با مالیدن گل و آشغال به صورت، به شکل یک از همین انسان نماها در بیاورد و ......
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ترورل و کاالپاسیوس یک بار به سیاره اي مي رسند که شاه ربات حاکم آن، عاشق شکار حیوانات 

است و تقریباً تمام حیوانات روباتیک خطرناک دنیا را شکار کرده است. مخترعین قبلي را هم به 

خاطر این که نتوانسته بودند حیوانات چالش برانگیزي براي شکار بسازند، به قتل رسانده بود. دو 

روبات بازداشت مي شوند و باید براي شاه ظرف دوازده روز یک حیوان براي شکار بسازند. اما  با 

دو مشکل روبرو هستند، اگر شاه حیوان را بکشد آن ها کشته خواهند شد و اگر شاه توسط حیوان 

کشته شود این دو روبات بازداشت شده توسط شاه بعدي به علت فشار براي احترام به شاه قبلي 

کشته خواهند شد.

تمام  که  مي شوند  دستگیر  ستاره اي  بین  مخوف  هیوالي  پایرت)51(  توسط  آن ها  هم  بار  یک 

مي بلعد.  مي یابد،  که  را  اطالعات  میزان  هر  و  مي گردد  اطالعات  دنبال  به  را  فضایي  مسیرهاي 

آن ها ابتدا مي خواهند براي او دستگاهي بسازند که هیدروژن را به طال تبدیل کند، اما طال براي 

نگاه  گاز  ملکول هاي  به  ماکسول)52( که  نام جن   به  ندارد. پس دستگاهي مي سازند  ارزشي  او 

مي کند و اطالعاتي که در حرکت تصادفي آن ها به رمز درآمده، قرائت مي کند و آن ها را روي 

نوارهاي بسیار بسیار درازي براي پیرات چاپ مي کند و بدین ترتیب... لم در این داستان مي نویسد: 

»متوجهي، ما جني را مي خواهیم که از رقص اتم ها تنها اطالعاتي اصیل همانند براهین ریاضي، 

مجالت مد، کپي هاي فني، وقایع نگاري هاي تاریخي، دستورالعمل تمیز کردن و اتو زدن لباس هاي 

نسوز،  ابزارآالت علمي و شعر و سالنامه ها و تقویم ها و پرونده هاي سري و هر چیزي را که در هر 

روزنامه اي در دنیا ظاهر مي شود و کتاب هاي راهنماي تلفن آینده را استخراج کند...« 

در رمان بخش هاي دیگري هم داریم، مانند رسیدن به سیاره اي مکعبي که به دور خورشیدي 

مکعبي مي چرخد و 100 موجود بي کار در این مکان که به واالترین سطح ممکن پیشرفت)53( 

رسیده، دراز کشیده اند.

صداي اربابش)54(

  این رمان درون مایه ا ي مشابه با سوالریس را به شکل متفاوتي بیان مي کند. روایت از زبان اول 

شخص و توسط پروفسور پیتر هوگارت)55( بیان مي شود که توسط پنتاگون براي یک پروژه ي 

سري در صحراي نوادا استخدام شده تا به همراه گروهي ریاضیدان دیگر به کشف رمز یک سیگنال
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نوترینو که از مرزهاي کهکشان و صورت فلکي کلب آمده، بپردازد. در این رمان هوگارت و به 

به بحث درباره ي کیهان شناسي ، فلسفه ، نظریه ی سیستم ها ، زیست شناسي تکاملي ،  لم  تبع آن 

معرفت شناسي و نظریه ی اطالعات و احتمال سنجي مي پردازد. همچنین درباره ي موضوعاتي چون 

انواع هوش مصنوعي احتمالي و اخالق در پژوهش علمي نظامي و نقش محدودیت هاي بشري 

که خود را در تحلیل علمي هر مساله اي نشان مي دهند، صحبت مي شود. همچنین از آن جا که 

هوگارت در زمان هاي استراحت مجالت پالپ را مطالعه مي کند، مي توان نقد لم بر داستان هاي 

علمي تخیلي را از زبان هوگارت در این رمان خواند.

براي مدت کوتاهي هوگارت فکر مي کند این سیگنال استفاده اي نظامي دارد و با مشکل اخالقي 

غامضي براي پي گیري قانوني این قضیه مواجه مي شود. به نظر مي رسد سیگنال قادر است بدون 

هیچ مشکلی، موشکي اتمي را به هر نقطه اي دوربري کند و این عماًل بازدارندگي و توازن قواي 

هسته اي)56( را به هم مي ریزد. اما کم کم به ذهن هوگارت مي رسد که این سیگنال استفاده اي 

نظامي ندارد و بدین ترتیب او و همکارش به دلیل میهن پرست نبودن از جمع دانشمندان طرد 

مي شوند. هیچ کس نمي تواند دریابد که آیا این سیگنال با قصدي اهریمني فرستاده شده یا به 

قصدي خیر. آن ها نمي توانند دریابند که آیا این سیگنال از سوي موجودي هوشمند فرستاده شده 

یا این که تابش زمینه ی کیهاني نامفهومي است. تو گویي که هزاران میمون با هزاران ماشین تایپ 

یک پیام بي معنا را نگاشته اند. رمان نقدي است تمام عیار بر رهیافت پوزیویتیستي و علم محض 

و شاید فلسفي ترین رمان درباره ي تحلیل فهم »پیامي از فضا باشد«.)57(

هوگارت یکي از درخشان ترین شخصیت هاي مخلوق لم است. توصیف ادبي کمیاب و رئالیستي 

از یک دانشمند. او تمام کتاب هایي را که تاکنون درباره ي این سیگنال نوشته شده اند، خوانده 

است و در مي یابد هیچ کدام از آن ها به ُکنه ی موضوع نرسیده اند. مشکل این نیست که هیچ کدام 

از روایت ها واقعیت ماجرا را نگفته اند، بلکه مشکل این است که تمام این روایت ها مي توانند واقعي 

باشند. لم مي نویسد:

   »با یک تخیل مکفي، هر فردی مي تواند یک سري کامل واریاسیون ها را بر زندگي خود بنویسد.   

   شاید آدم هاي باهوش ِجوان و اندکی بي تجربه، این کار را کلبي مسکلي بدانند؛ اما آن ها در
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اشتباه اند. مشکل نه اخالقي، بلکه مربوط به آگاهی و مشکلي شناختي است.«

بسیاري از همکاران هوگارت بر این باورند که فرستندگان این پیام ها از یک پروتکل خاص بر 

مبناي یک ریاضیات پایه براي رمزگذاري پیام استفاده مي کنند. اما هوگارت بدبین است، چون 

از نظر او عناصر ریاضي همه زبان شناختي اند و بنابراین لزوماً در خارج از فرهنگ انساني ممکن 

است معنایي نداشته باشند. از آن جا که ریاضیات گونه اي راه ارتباطي براي تبین نقشه ی جهان 

اندازه  به همان  نیز  دیگراند  ریاضیات جهان هاي  پایه ي  بر  دیگری که  نقشه هاي  بنابراین  است، 

ممکن هستند. هوگارت مي اندیشد که اگر فرستندگان این پیام از ریاضیات مشابهي با ما استفاده 

کرده باشند باز چه کار مي توان کرد؟ همه ي ارتباط ها نیازمند عمل ارجاع و اشاره به »این« یا« 

اما ریاضیات به خاطر ذاتش غیرارجاعي است. به همین دلیل درام رمان خود را  آن« هستند، 

در ایده هاي آن آشکار مي کند. با این وجود رمان اثري خشک نیست. منتقدی مي نویسد: »در 

فصل هاي پایاني، خواننده مانند یک معتاد به رومانس  به تکاپو مي افتد.« لم خود در مورد این 

رمان می گوید: »آدمی می بایست کمی هم فروتن و افتاده باشد. برخی مواقع با پدیده ای مواجه 

می شویم که ماهیت آن برای ما غیرقابل درک است. حتا اگر به مدرن ترین ابزارهای علمی هم 

مجهز باشیم نمی توانیم دریابیم که آیا ماهیت این پدیده تصادفی است یا این که طرح و نقشه ای 

پشت آن است. نیوتن زمانی در احترام به طبیعت گفت که ما فقط کودکانی هستیم که در ساحل 

با صدف ها بازی می کنیم.«

گنگره ي آینده شناسي)58(

 این رمان درخشان و کوچک، مانند یکي از سفرهاي معمولي ایون تیخي آغاز مي شود. اما به 

شکل غریبي به چیز دیگري استحاله مي یابد. تیخي به همراه پروفسور تارانگوتا)59( براي رفتن 

به هشتمین گنگره ي آینده شناسي به کاستاریکا سفر مي کند. کنفرانس درباره ي مشکالت افزایش 

جمعیت و روش هاي کنار آمدن با آن است و در هتل هیلتون نائناس)60( کاستاریکا برگزار مي شود. 

لم از همان ابتداي رمان، هتل را با آن اتاق هاي ضدبمب تضمین شده به شکلي به شدت هجوآمیز 

و  انباشته از موقعیت هاي آبزورد تصویر مي کند. هتل پر است از چیزهاي غیرعادي، مانند یک 

درخستان نخل و ارکستر تمام دخترانه اي که آهنگ هاي باخ را با استریپ تیزي رنگ بندي شده
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هست  سخنران  و  مدعو  آن قدر  نیست.  آبزورد  هتل  از  کمتر  نیز  کنفرانس  خود  مي کنند.  اجرا 

که عماًل خیلي از آن ها نمي توانند مطالب خود را به درستي ارائه دهند. در میانه نخستین شب 

کنفرانس، تیخي تشنه در هتلی که همه به جای آب در آن نوشیدنی می خورند، از شیرهاي هتل 

آب مي خورد و یک تریپ توهمي سنگین آغاز شده و به تیخی یک احساس نوع دوستی غیرعادی  

نام  به  شیمیایی  بمب هایی  با  دولت  و  می گیرد  صورت  شورش  هتل  اطراف  در  می دهد.  دست 

»همسایه ات را دوست بدار« مخالفان را بمباران می کند. تیخی به همراه عده ای برای فرار از اثرات 

این بمب ها، به چاه فاضالب هتل می گریزد. در آن جاست که بارها و و بارها دچار توهم می شود. 

گاهی می بیند در دنیایی است که اتمسفر زمین توسط دو یا چند دولت خیرخواه براي افزایش 

کیفیت پایین زندگي در میان توده هاي مردم به چند ماده ي مخدر خاص آلوده شده و حاصل 

توهمات جمعي درهم و برهم است. گاهی هم در حال پرواز بر فراز هتل در حال ویرانی است. 

گاهی خود را در دنیایی می یابد که حتا آب  و  هوا هم با رأی گیری ماهیانه  انتخاب  می شود. گاهی 

نیز در یک بیمارستان به هوش می آید و می بیند که تمامی اندام ها و حتا چهره اش جایگزین شده 

است. تیخي در این رمان در تالش است تا سر از حقیقت ماجرا در آورد،  اما دشوار است فهم 

این که کدام یکي از این دنیاهاي وهمي واقعي است. رمان با بهترین آثار فیلیپ کي. دیک برابري 

مي کند و تاثیر دیک بر لم را نشان مي دهد. همچنین بازتاب حال و هوای آشوبناک اوایل دهه ی 

هفتاد است و این روزها با بحرانی  شدن گرمایش زمین و مشکالت جمعیتی هنوز اثری خواندنی و 

انباشته از پارودی است. لم نقل می کند که کارگردان بزرگ لهستانی آندری  وایدا)61( قصد داشت 

این رمان را به فیلم برگرداند و هتلی هم برای لوکیشن فیلم پیدا کرد، اما چون هزینه خیلی باال 

بود نتوانست آن را بسازد. لم گفته بود تنها کسی چون استنلی کوبریک می تواند از روی رمانش 

اقتباس کند.

زنجیره ی شانس)62(

 این رمان کوچک کاماًل براساس ژانر داستان کارگاهی شکل گرفته، اما لم با تمهیدات خود عناصر 

در جریان  فراوانی  با مظنون های  ما  تنها  نه   می افزاید.  آن  به  زیادی  غیر قراردادی  و  غیرمعمول 

بررسی یک سری قتل روبرو هستیم، بلکه کاماًل امکان دارد که کل این قتل ها تصادفی و بر اساس
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شانس صورت گرفته باشند. قوانین طبیعی احتماالت و نظریه ی آشوب نیز به مظنونین اضافه 

می شوند. داستان از این قرار است که: 

یک فضانورد سابق توسط یک آژانس کاراگاهی برای تحقیق و تفحص درباره ی یک  سری قتل 

مرموز استخدام می شود. چند قربانی در طول تعطیالتشان در ناپولی ایتالیا دیوانه  شده و دست به 

خودکشی زده اند. به خاطر یک  سری مشابهت ها در وقوع این رخداد، به نظر می رسد با قتل هایی 

زنجیره ای مواجه هستیم؛ گرچه هیچ ارتباط خاصی میان قربانیان وجود ندارد. در طول تحقیق 

معلوم می شود که چند ماده ی شیمایی  بی ضرر با هم ترکیب شده و یک منقبض کننده ی قدرتمند 

را تجربه  این سالح  اثر  نوعی سالح شیمیایی  است. قهرمان داستان  ایجاد کرده اند که  عضالت 

می کند، ولی توسط دستیارش نجات می یابد. آن ها کشف می کنند که .  . .

مشاهده  فی المجلس)63(

این رمان لم که به نام  »بازبینی صحنه ی جنایت«)64( نیز شناخته شده، هنوز به انگلیسی ترجمه 

به سیاره ی  تیخی  درباره ی سفر  رمان  تشریح می کند.  را  تیخی  ایون  از سفرهای  یکی  و  نشده 

ناکامی  واقع حاصل  در  رمان  این  لم،  زعم خود  به  است.  آن ها  تمدن  برای مطالعه ی  انتیا)65( 

پنج ساله ی او در نوشتن یکی از سفرهای تیخی به سیاره ای کامال متفاوت است: یک دیزنی لند 

این تفاوت ها دقیقاً چه  اما نمی دانست  او می خواست دنیایی کاماًل متفاوت خلق کند،  غول آسا. 

هستند. او شروع به جمع آوری اطالعات درباره ی این تفاوت ها نمود که در نهایت به این رمان 

استحاله یافت. لم جزئیات کاملی درباره ی تاریخ تمدن انتیا از دوران اولیه تا امروز و هم درباره ی 

ساختار اجتماعی و تکنولوژیک بسیار پیشرفته ی انتیا و آزادی های فردی این سیاره ارائه می دهد. 

اداره  با محصوالت مکانیزه  تماماً  موضوعات عمده ی کتاب درباره ی مشکالت جوامعی است که 

می شوند و اشخاص کار کمی برای انجام دارند. تحمیل قوانین اخالقی به واسطه ی تکنولوژی یعنی 

اتیکسفر )معادل اتمسفر، سپهراخالقی()66( که آزار رساندن به دیگران را غیر ممکن می سازد 

و دشمنی های ایدئولوژیک دو سیستم مخالف که نوعی پارودی)هجو( جدایی غرب و روسیه به 

شکلی آبزرود و معنا باخته است. داستان رمان از این قراراست:

تیخی به سیاره ی  انتیا که به دو دولت شبه انسان تقسیم شده می رسد - کوردلیندیا)67( که از 
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کوردل)68( اخذ شده و لوزانیا)69( - و شروع به اکتشاف آن  می کند. کوردل نام حیوان بسیار 

بزرگی است که در مرداب های سیاره زندگی می کند. نام این حیوان ابداعی بوده و در قصه های 

اولیه ی تیخی وجود داشته است. نام لوزانیا نیز از ریشه ی لهستانی »luz-« گرفته شده به معنای 

این  ایدئولوژی حاکم بر کوردلیندیا »تحرک گرایی ملی«)70( است، به  »رها »یا »مهار نشده«. 

معنا که اکثریت مردم می بایست درون کوردل های زنده زندگی کنند! در معده های این غول های 

این سیاره  مرداب های  در  کوردل ها  آن ها.  داخلی  اندام های  پیچ  در  پیچ  در گذرهای  و  مردابی 

می گردند و راننده هایی آن ها را کنترل می کنند و به زعم یکی از کاراکترهای وطن پرست این دنیا، 

ساکنان درون این کوردل ها می توانند سیاره  ی  شگفت انگیزشان را از درون این کوردل ها سیاحت 

کنند! آدم های ساکن این کوردل می توانند یک زمان خاصی نیز از کوردل ها بیرون بیایند )در یک 

سال، 24 ساعت!(. البته استثناهای فراوانی هم هست؛ مقامات رسمی دولتی روی زمین خشک 

و در خانه های معمولی زندگی می کنند. کوردلیندیاها فاقد تکنولوژی هستند که به آن بنازند یا 

افتخار کنند. 

دولت دیگر، لوزانیا مهم ترین راه حل مشکل دولت ایده آل را در آثار لم )و به عقیده ی برخی در تمام 

داستان های علمی تخیلی( ایجاد کرده اند. پیشرفت حیرت انگیز آن ها خلق اتیکسفر )مقایسه کنید با 

اتمسفر( است. آن ها حجم عظیمی از ملکول ها را ایجاد کرده اند که شوستر)71( نامیده می شوند 

)به معنای سرعتی ها)72((. کاربرد اولیه ی این شوسترها انجام قوانین اخالقی به عنوان قوانین 

فیزیکی است. بنابراین در لوزانیا یک قانون فیزیکی این است که نمی توان به کسی آسیب فیزیکی 

رساند! اگر شما بخواهید ضربه ای به همسایه تان بزنید، دستتان در اثر چگالش سریع هوا متوقف 

می شود؛ البته به دست شما هم آسیبی نمی رسد و اگر بخواهید او را غرق کنید، آب شما را بیرون 

می اندازد. اما هنوز ایجاد آزار و اذیت های ذهنی ممکن است . . .

ناکامی)73(

)ترجمه ی فارسی با عنوان شکست در کوئینتا، پیمان اسماعیلیان، نشر جوانه رشد،1382(

این رمان تنها رمانی است که لم به هنگام مهاجرت از لهستان در دهه ی هشتاد به خاطر اعالم 

حکومت نظامی به سفارش ناشری نوشته است. پیشنهادی به قول خود لم  بسیار وسوسه انگیز از 
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سوی بنیاد فیشر)74(. لم گفته بود که وقتی قرارداد  می بسته حتا نمی دانسته کتاب درباره ی چه 

خواهد بود، جز اینکه با کاوشی کیهانی سروکار دارد که به یک ناکامی غریب منجر می شود. رمان 

تقریباً تجسم کامل آن چیزی است که در بخش درون مایه  به آن پرداختیم. نوع دیگری از روایت 

رمان شکست ناپذیر. داستان از این قرار است: 

تلسکوپ های پروژه ی ستی)SETI( در نقطه ای از کیهان، نشانه  های  هوش فرازمینی را می یابند. 

این سیاره )کوئینتا(  به  اوریدیس ساخته می شود و برای رسیدن  نام  سفینه ای فوق پیشرفته  به 

یکی از قمرهای کیوان نیز منفجر می شود. اما وقتی گروه اکتشافی به سیاره می رسند، با منظره ی 

مسابقه ای تسلیحاتی مواجه می شوند. انسان ها که به قصد دوستی آمده اند، با پاسخی سرد مواجه 

می شوند و همه چیز به هم می ریزد...

صلح روي زمین)75(

قرار  مورد هجوم  از سوي گذشته اش  که  را  زمین  تا  باز مي گردد  تیخي  ایون  لم.  رمان  آخرین 

گرفته، نجات دهد. در آینده ای دور، کشورها به دلیل آتشبارهاي کوچک حشره مانند و خودتکثیر 

یعني نوعي ریز-جنگ افزار، نگران امنیت خود شده اند. به عنوان بخشي از برنامه خلع سالح، این 

زرادخانه   این  مي رسد  نظر  به  حاال  اما  مي شوند.  انبار  ماه  در  ریز،  مانند  خرده  سالح هاي حشره 

منفک شده و قصد و برنامه ي حمله به زمین را دارد. و ایون تیخي مامور کنترل این وضعیت است. 

چرخش درخشاني که در مسیر روایت  وجود دارد، این است که تیخي حین انجام ماموریت در 

ماه با سالحي روبرو مي شود که بخش ها و نیم کره هاي مغز را از هم جدا مي کند و هریک از این 

نیمکره ها در تالش اند تا داستان را با کلمات خود بیان کنند. لم به لحاظ ایده ی پیرنگ، آشکارا 

به رمان »یک اسکنر در ابهام« فیلیپ کی. دیک شباهت دارد. هرچند درونمایه ی تآثیر تکنولوژی 

بر عملکرد ذهن یکی از دغذغه های لم بود)فی المثل در رمان شکست  ناپذیر(، اما در این جا مانند 

کتاب دیک ما به طور مشخص درباره ی منابع روان شناسی ذهن دوجایگاهی و مغز دوقسمتی 

بحث می کنیم.

لم درباره ی این رمان می گوید که: »پیرنگ این اثر بر پایه ی وضعیت سیاسی زمان حاضر نیست. 

من همیشه کوشیده ام  که در مقابل چنین تأثیراتی مقاومت کنم . تنش میان شوروی سابق و 
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و آمریکا نقش چندانی در نوشتن این رمان نداشت. امروزه می دانیم که خطر رویارویی هسته ای 

بیشتر از آن بود که می  پنداشتیم. واضح است که من این مسئله را موقع نوشتن رمان نمی دانستم. 

حتا با پایان جنگ سرد، هنوز خطر جنگ هسته  ای به سادگی و توسط یک گروه تروریست وجود 

دارد.« ]مورد فرقه ی آئوم در ژاپن سال 1994[.

منابع:

1- استانیسالو لم، شکست ناپذیر، ترجمه ی پیمان اسماعیلیان، نشر افق، چاپ اول، 1374 

2-استانیسالو لم، شکست در کوئینتا، پیمان اسماعیلیان، نشر جوانه رشد، چاپ اول، 1382

3-مداخل ویکی پدیا.

مقالــــــه

4-The Futurological Congress, Stanisław Lem,trans: Michael Kandel

5-One Human Minute ,Stanisław Lem,trans: Michael Kandel

6- The Cyberiad, Stanisław Lem 1967; trans. by Michael Kandel 1974
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1-Theodore Sturgeon

2-Lwow

3-The man from mars

4-New world of adventures

5-Hospital of the transfiguration

6-The astronauts

نگاه کنید به گزیده ی مقاالت انتقادی او به زبان انگلیسی به نام میکروورلدز )7-1986

8-Franz Rottensteiner

 ست به Summa theologia  عبارتی التین به معنای خالصه ی تکنولوژی یا مختصری در باب تکنولوژی که کنایه ای-9

 کتاب معروف توماس آکوئیناس فیلسوف به نام

10-Dialogs

11-Intellectronics

12-Phantomatics

13-Bishop Berkeley فیلسوف انگلیسی

14-Molectronics

15-Ingenious sand

16-Smart dust

17-Hylas

18-Philonous

19-A perfect vacuum

 مثاًل بورخس در داستان »تقرب به درگاه المعتصم« نقدی می نویسد بر رمانی 

خیالی به همین نام، اثر نویسنده ای خیالی به نام میربهادر علی؛ با در داستان بررسی آثار هربرت کواین، نقدی داریم بر آثار 

نویسنده ای ناموجود.

21-Imaginary magnitude

22-One human minute

در این جا نامه ی جوزف کنراد به هربرت جورج ولز نقل می شود: “تفاوت میان ما، آقای ولز -23عزیز، اساسی است. برای 

شما بشریت اهمیت چندانی ندارد. اما با این حال فکر می کنید اوضاعش می بایست بهبود یابد. من عاشق بشریت ام، اما فکر 

نمی کنم که اوضاعش بهبود یابد.”

20-

پانویس ها:
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24-Stefan Trzyniecki

25-The investigation

26-Ijon Tichy

27-The star diaries

28-Memories of a space traveler

29-Tales of Pirx the Pilot

30-Eden

31-Herbert Marcuse:

هربرت مارکوزه، از اعضای مکتب نظریه ی فرهنگی فرانکفورت که از دیدگاه او، در غرب دیگر طبقه ی کارگر به شکل سنتی 

وجود ندارد و در طبقه ی متوسط حل شده است. او در دهه ی هفتاد میالدی به مراد دانشجویان معترض اروپایی مبدل شد.

32-Cultural hegemony

33-Antonio Gramsics: فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی اوایل قرن بیستم

34-Doubler

35-Return from the stars

36-Hal Bregg

37-Solaris

38-Andrei Tarkovsky

39-Keris Kelvine

40-Rheya

41-Memories found in a bathtub

42-Totemism

43-Animism

44-The invincible

45-Rohan

46-The Cyberiad

47-Douglas Adams

48-Paleface

49-Trurl

50-Klapaucius

51-Pirate
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52-Maxwell’s demon:             جن ماکسول آزمایشی فکری است که توسط جیمز کالرک ماکسول در مورد قوانین 

 ترمودینامیک ابداع شد و در مورد جنی است که می تواند به هر مولکول در مسیر حرکتش نگاه کند و آن ها را بر اساس یک

خصیصه، مثاًل گرمی یا سردی به جهت های مختلف هدایت کند

 53-The highest possible level of developed civilization

54-His master’s voice:        نام پروژه ی سری کشف رمز سیگنال در رمان که بهتر است با همان عنوان انگلیسی اش 

تلفظ شود، چرا که اسم خاص است

55-Hogarth

56-Deterrence

تاثیر آن بر »تماس« کارل ساگان که هفده سال بعد از نگارش اثر لم و سه سال بعد از نتشار ترجمه ی انگلیسی آن نوشته 

شد، و بر روی »گنج پایان کمان ستاره« اثر فردریک پول کاماًل مشخص است.

57-The futurological congress

58-The futurological congress

59-Tarantoga

60-Nounas

61-Andrei Wajda

62-The chain of chance

63-Observation on the spot

64-Inspection at the scene of the crime

65-Entia

66-Ethicsphere

67-Kurdlandia

68-Kurdl

69-Luzania

70-National mobilism

71-Shustrs

72-Quickies

73-Fiasco

74-Fischer

75-Peace on earth
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سینا فرخیطاعون ارغوانی)1(

ب
ـا

تـ
کـ

ی 
رف

مع

نویسنده: جک لندن)2(
مترجم: دکتر محمد مجلسی
نمونه خوان: سحر اسماعیلی

چاپ اول: 1388
تیراژ: 2000 نسخه
بها: 3250 تومان

ناشر: نشر دنیای نو

جک لندن )1876-1916( نویسنده و خبرنگاری آمریکایی بود. آثار او مانند »آوای وحش« )3( 

و »گرگ دریا«)4( با استقبال خوانندگان روبرو شد. او از پیشگامان جریان مجالت داستان های 

درآمدزا بود و از نخستین نویسندگان آمریکا است که از راه نوشتن به ثروت زیادی دست یافت. 

لندن همچنین از مدافعان سرسخت نهضت های کارگری و جنبش های سوسیالیستی بود و در این 

باره چند اثر تأثیرگذار منتشر کرد که از آن ها می توان به رمان »پاشنه ی آهنین«)5( اشاره کرد. 

واپسین  بار در  این  بود،  برده  به غرب وحشی  را  ما  با کتاب »سپید دندان«)6(  نویسنده ای که 

سال های عمرش و در نخستین دهه ی قرن بیستم، داستانی علمی تخیلی و بدبینانه به رشته ی 

به  را  انسان  تأسف بار  سرنوشت  سال ها،  آن  در  و  برد  دوری  سال های  به  را  ما  و  درآورد  تحریر 

از پنج داستان کوتاه است که جداگانه منتشر  سرانگشت خیال روایت کرد. این کتاب متشکل 

شده اند و مترجم در این کتاب آن ها را گرد هم آورده است. فصل مشترک این پنج داستان آن 

است که در آن ها لندن فردا را تیره و تار روایت می کند. فردایی غم انگیز که در آن نابرابری های
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محنت بار  دوران  به  محرومان  و  می گیرد  نیرو  بیشتر  مسلط  طبقه ی  می یابد،  افزایش  اجتماعی 

اثر  جامعه  روساخت  در  تنها  و صنعت  علم  معجزات  و  عجایب  او  نظر  به  می گردند.  باز  بردگی 

می گذارد، حال آن که اصل و زیربنا در چگونگی مناسبات اجتماعی است. شاید این کتاب یکی از 

بدبینانه ترین کتاب های علمی تخیلی از نظر نگاه به آینده باشد.

در داستان »هجوم بی مانند«)7(، دامنه ی خیال او به سال 1987 می رسد. این داستان سیری از 

تغییر و تحول چین را تصور می کند. از آن زمان که چین تحت سیطره ی ژاپن است و سپس از 

تحت لوای آن خارج می شود و وارد جنگی کوتاه با ژاپن و مستعمره هایش، یعنی کره و تایوان 

می شود. پس از آن در یک ربع قرن جمعیت آن به سرعت زیاد می شود؛ در نتیجه ایاالت متحده 

و دیگر قدرت های غربی جنگی بیولوژیک علیه چین آغاز می کنند و در نتیجه خیل عظیمی از 

جمعیت این کشور کشته می شود و خود کشور به دست کشورهای غربی تجزیه می شود.

در »دشمن همه ی دنیا«)8(، »جالوت«)9( و طاعون ارغوانی قدم به سال های 2013 تا 2063 

می گذارند. و در »یک قصه ی عبرت آموز«، ماجرا تا سال 2734 پیش می رود.

در همه ی داستان ها فضای تیره و ماتم زده ی خاصی وجود دارد. دانشمندان دیوانه با اختراعات 

و رسانه ها،  افکار عمومی  و فشار  اطرافیان  نامناسب  رفتار  نابودی جهان هستند.  مخرب در پی 

تصرف غیرقابل کنترل دنیا توسط کشورهای شرقی و جنایات دانشمندان آمریکایی با استفاده از 

سالح های مخرب بیولوژیکی، اختالف شدید بین ارباب و رعیت، همه و همه در داستان های این 

کتاب نمایان است. البته به نظر می رسد لندن، خوش بینانه زمانی بسیار دور را برای وقوع وضعیت 

فاجعه باری که در داستان هایش حاکم است، پیش بینی کرده است؛ چرا که این داستان خیالی در 

زمان حاضر رنگ واقعیت به خود گرفته است.

او داستان دانشمندی را بازگو می کند که در خرابه های دنیای قدیم، تمدن جدیدی را پی ریزی 

می کند که جا پای سوسیالیست های خیال پرداز قرن 18 در آن پیداست. اما در پایان به خواننده 

می فهماند که این معجزه چیزی جز خیالی بچه گانه و محال نیست.

»طاعون ارغوانی« طوالنی ترین داستان این مجموعه است که نویسنده بیشترین تمرکز خود را 

معطوف آن کرده است. این داستان در اصل مستقاًل در سال 1912 جداگانه در مجله ی لندن)10( 
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به چاپ رسید؛ در حالی که سایر داستان های این مجموعه واقعاً کوتاه هستند. داستان از حالت 

با روایتی غم انگیز و روان، قصه ی  و  بیرون آمده  گزارشی که در سایر داستان ها دیده می شود، 

دگرگونی جهان بر اثر یک بیماری مهارناشدنی را بازگو می کند. مرگ ارغوانی، انسان ها را به کام 

انسان های  به شیوه ی  و  زنده می مانند  بزرگسال  و یک  تنها چند کودک  و  سیاه خود می کشد 

نخستین به زندگی خود ادامه می دهند. پیشگویی های لندن در این داستان از نظر تحقق واقعی 

آن قابل توجه است. از طرفی هواپیماهایی که لندن برای سال 2009 پیش بینی می کند بسیار 

ابتدایی اند؛ به طوری که تنها کمی سریع تر از 200 مایل در ساعت حرکت می کنند و در واقع 300 

مایل در ساعت بسیار سریع تلقی می شود. از طرف دیگر، لندن جمعیت جهان در سال 2010 

را هشت میلیارد نفر تخمین می زند که به جمعیت 7 میلیاردی فعلی جهان بسیار نزدیک است.

»پس از مرگ آن نه تن، پژوهشگران به خود آمدند و پس از مختصر تالشی فهمیدند که جزیره ی 

پالگراو یک سرزمین افسانه ای نیست و دریانوردان آن را به خوبی می شناسند و روی نقشه در 160 

درجه طول جغرافیایی و روی دهمین خط موازی عرض شمالی جای گرفته است. مانند جزایر 

میدوی از دریای کم عمق دیانا چند مایل فاصله دارد.«

این قسمتی از داستان جالوت بود. همان طور که می بینید، داستان روایتی گزارش گونه دارد و انگار 

کتاب متنی تاریخی است. کل داستان جالوت و دیگر داستان ها، جز طاعون ارغوانی، به همین 

سبک نوشته شده اند. در حالی که طاعون ارغوانی روایتی روان و ملیح دارد که با توصیفات مختصر 

و زیبا خواننده را با خود همراه می کند.

»آفتاب در افق ناپدید می شد. آسمان پر از لکه های ابر بود. خورشید آخرین اشعه ی سرخ فامش 

را به انبوه ابر پرتاب می کرد. اسب های وحشی در آن سوی کرانه ی غم زده ی دریا سر در پی هم 

می آوردند.  ساحل  به  را  حرکتشان  و  شور  همه ی  و  می آمدند  دوان  دوان  امواج  بودند.  گذاشته 

شیرهای دریایی خود را روی تخته سنگ های میان دریا به این طرف و آن طرف می کشیدند و آوای 

معرفی کـتــاب
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عاشقانه شان فضا را پر می کرد. همه چیز رنگ و بوی اولین سال های دنیا را داشت.«

و این بخشی از داستان طاعون ارغوانی بود.

جک لندن در آخرین روزهای زندگی خود به یک روزنامه نگار گفت: »از من می پرسید که چرا 

بدبین هستم؟ دیگران هم بارها این را پرسیده اند. من آدم ثروتمندی هستم. به زنم عالقمندم. 

بچه های خوبی دارم. نویسنده ای مشهور و جهانی ام. امکانات بسیار و مزرعه ی آباد و باصفایی دارم. 

با این وصف بدبینم. چون دنیا را از دریچه ی احساسات نگاه نمی کنم و همه چیز را به دید علمی 

می نگرم. در روزگار ما، با این که علوم و فنون پیشرفت های حیرت انگیزی کرده اند، وضع مردم از 

همیشه بدتر شده است. طبقه ی ممتاز روز به روز بیشتر بر اوضاع مسلط می شود. و اگر چنین 

قانون  و  تاریخ  امروز خواهد شد. منطق  از  آینده محکم تر  بندگی محرومان در  قید  برود،  پیش 

طبیعت حس بدبینی مرا تأیید می کنند.«

پانویس ها: 
1-The scarlet plague

2-Jack London

3-The call of the wild – 1903

4-The sea-wolf – 1904

5-The iron heel – 1908

6-The white fang – 1906

7-The unparalleled invasion- 1910

8-The enemy of all the world – 1908

9-Goliath – 1910

10-London magazine
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اورسوال ک. لگویینعزلـــت #3
سمیه کرمی

ـی
ــ

ــ
ررق

ـاو
ــ

پ

هنگامی که ما روی سیاره بودیم، تمام خدمه ی سفینه عوض شده بودند. مشاهده گران اولیه به 

دنیاهای دیگر رفته بودند و حاال پشتیبان ما باستان شناسی به نام آِرم، از اهالی ِگِثن بود، فردی 

مهربان و هشیار و نه چندان جوان. آرم روی سیاره، فقط به دو قاره ی ویرانه رفته بود و فرصت 

صحبت کردن با ما را مغتنم می داشت، ما که طبق گفته ی آن زن مرد، »با زنده ها زندگی کرده 

بودیم.« وقتی با آرم بودم که آن قدر متفاوت از دیگران بود، احساس راحتی داشتم. آرم مرد نبود، 

من به حضور همیشگی مردان در اطرافم عادت نمی کردم، ولی در عین حال زن هم نبود و بنابراین 

دقیقا مثل یک بزرگسال نبود و با این حال بچه هم نبود: یک فرِد تنها بود، مثل من. آن زن مرد 

زباِن من را به خوبی نمی دانست اما همیشه تالش می کرد به زبان خودم با من حرف بزند. وقتی 

این بحران فرا رسید آرم سراغ مادرم آمد و با او گفتگو کرد، او پیشنهاد کرد بگذارند من به سیاره 

بازگردم، بورنی در برخی از این گفتگوها حضور داشت و او درباره شان به من گفت.

او گفت: »آرم می گوید اگر به هاین برگردی، احتمال دارد بمیری، روحت می میرد. آرم می گوید 

برخی چیزهایی که ما یاد گرفتیم، شبیه به چیزهاییست که آن ها روی گثن، در کیش خودشان 

یاد گرفته اند. این مسئله یک جورایی جلوی غر زدن مادر درباره ی خرافات بدوی را گرفت...و آرم 

می گوید اگر روی سورو بمانی و تعلیماتت را به اتمام برسانی،  می توانی برای جامعه ی جهانی مفید 

باشی. تو یک منبع بسیار گران بها خواهی بود.« بورنی زیرلبی خندید و من هم بعد از یک دقیقه 

همین کار را کردم. او گفت: »آن ها تو را مثل یک آستروید کاوش خواهند کرد.« سپس گفت: 

»می دانی، اگر تو بمانی و من بروم، ما مرده خواهیم بود.«

مردماِن جواِن سفینه این طوری صحبت می کردند، وقتی یکی می رفت که از سال های نوری عبور 

کند و دیگری می ماند. خداحافظ، ما مرده هستیم. این حقیقت داشت.

گفتم:»می دانم.« بغض کردم و ترسیدم. در خانه هیچ گاه فرد بزرگسالی را ندیده بودم که گریه 

کند، به جز وقتی که بچه ی سوت)1( مرده بود. سوت تمام شب ناله کرد. مادر می گوید، مثل یک
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سگ زوز کشید، اما من هرگز یک سگ ندیدم و صدایش را نشنیدم، من صدای زنی را شنیدم  که 

به شدت گریه می کرد. من می ترسیدم صدایی مثل آن از خودم دربیاروم. به هاینی گفتم: »اگر 

بتوانم به خانه برگردم، وقتی روحم را ساختم، کسی چه می داند شاید یک مدتی هم به هاین 

آمدم.«

بورنی به زبان من گفت: »برای گشت و گذار؟« و زد زیر خنده و من را هم به خنده انداخت.

هیچ کس نباید به داشتن برادر عادت کند. این را می دانم، اما بورنی از مرگ به سوی من بازگشته 

بود، پس شاید من هم از مرگ به سوی باز گردم، حداقل می توانستم تظاهر کنم که می توانم.

مادر به یک نتیجه گیری رسید. من و او یک سال دیگر روی سفینه می ماندیم و بورنی به هاین 

بازمی گشت. من همچنان به مدرسه می رفتم، ا گر در انتهای سال همچنان مصمم بودم که به 

سیاره برگردم، می توانستم بروم.

آن گاه او با من یا بی  من به هاین بازمی گشت و به بورنی ملحق می شد. اگر می خواستم ببینمشان 

می توانستم بعدها دنبالشان بروم. قراردادی بود که هیچ کس را خوشحال نمی کرد، اما به هرحال 

بهترین کاری بود که از دستمان برمی آمد و ما راضی بودیم.

بورنی هنگام رفتن چاقویش را به من داد.

و هنگامی که او رفت، من تالش کردم بیمار نباشم. به سختی کوشش کردم هرچه در مدرسه ی 

سفینه به من آموزش می دهند یاد بگیرم و تالش کردم به آرم یاد بدهم چطور آگاه باشد و از سحر 

و جادو دوری کند. ما با هم در باغچه ی سفینه، آهسته قدم رفتیم و اولین  ساعِت حرکاِت ناخلسه 

از مکتب هاندارای کارهایِد گثن را تمرین کردیم. به این نتیجه رسیدیم که مثل هم هستند.

سفینه فقط به خاطر خانواده ی من در مدار متوقف نشده بود، بلکه حاال خدمه ی سفینه را بیشتر 

مطالعه  را  سورو  الون  روی  دریایی  جانور  یک  بودند  آمده  که  می دادند  تشکیل  جانورشناسانی 

کنند، یک نوع سفالوپاد که به سمت هوشمندی جهش پیدا کرده بود و ممکن بود همین حاال 

هم هوشمند شده باشد، اما یک مشکل ارتباطی وجود داشت. بداخالق، یکی از جانورشناسانی که 

به ما درس می داد و بی رحمانه مسخره مان هم می کرد، گفت: »مشکل به همان بدِی مشکل ما با 

انسان های محلی است.« او دو بار ما را با قایق فرود به جزیره های غیرمسکونِی نیمکره ی شمالی
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برده بود، جایی که ایستگاه مطالعاتی اش بود. برایم خیلی غریب بود که روی جهانم باشم و با این 

حال هنوز جهانی از خاله ها و خواهرها و هم روح هایشم جدا باشم، اما چیزی نگفتم.

جانور بزرگ، رنگ پریده و خجالتی را دیدم  که با امواج متحرک نور در امتداد شاخک های پیچانش 

و زنِگ مرتعش صدایش، به آرامی از اعماق آب ها بیرون آمد و همه چیز آن قدر سریع اتفاق افتاد 

که قبل از این که بشود رنگ ها را دید و یا صدا را شنید، تمام شده بود. ماشین جانورشناس، تابشی 

صورتی و چهچه  ی مکانیکِی سرعت یافته ای تولید کرد، در مقابل بیکرانگی دریا ضعیف و محو 

بود. سفالوپد با بردباری با زباِن زیباِی نقره گون و سایه دارش پاسخ داد. بداخالق، با لحنی تمسخر 

آمیز به ما گفت:» ما« یعنی مشکل ارتباطی. »ما نمی دانیم داریم درباره ی چی صحبت می کنیم.«

گفتم: »من در تعالیم در این جا یک چیزی یاد گرفتم. یکی از آوازها این طور می گوید..« مکث 

انجام دادن کارهاست و  تا به زبان هاینی ترجمه اش کنم. »می گوید، فکر کردن یک راه  کردم 

کلمات راه دیگر فکر کردن.«

بداخالق به گمانم که با مخالفت به من خیره شد، اما شاید هم به این دلیل بود که قبال هرگز 

با کلمات حرف  نهایت گفت: »داری میگی که شاید  بودم. در  او نگفته  به  چیزی به جز »بله« 

نمی زند؟«

»شاید اصال در حال صحبت کردن نیست، شاید دارد فکر می کند.«

بداخالق مدت زمان بیشتری به من خیره ماند و بعد گفت: »متشکرم.« به نظر می رسید که انگار 

او هم دارد فکر می کند. آرزو کردم کاش می شد مثل سفالوپد من هم داخل آب فرو بروم.

بقیه ی جوان های سفینه، همه مهربان و خوش اخالق بودند. این ها کلماتی هستند که در زباِن من 

هیچ معادلی ندارند. من بدخلق و نامهربان بودم و آن ها من را به حال خود گذاشتند. از این بابت 

سپاسگذار بودم. اما مکانی برای تنها بودن روی سفینه وجود نداشت. البته ما هرکدام یک اتاق 

اگرچه کوچک برای خود داشتیم، هیهو یک سفینه ی اکتشافِی ساخت هاین بود، طوری طراحی 

شده بود که برای ساکنانش  که سالیان طوالنی در یک منظومه ی شمسی مستقر شدند، خلوت و 

آسایش، تنوع و زیبایی فراهم کند. اما طراحی شده بود. تمامش ساخت انسان بود، همه چیزش 

انسانی بود. من در خانه ی یک اتاقی مان خلوتی عمیق تر داشتم، آن جا آزاد بودم و این جا در تله

پـــاوررقـــــی
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اطرافم، مردمان  احساس می کردم. مردمان  را  اطرافم  تمام مدت، فشار مردمان در  بودم.  فتاده 

همراهم، مردمان که به من فشار می آوردند تا یکی از آن ها بشوم، یکی از آن ها بشوم، یکی از 

مردمان. چطور می توانستم روحم را بسازم؟ به سختی می توانستم نگهش دارم. من وحشت کرده 

بودم و داشتم وا می دادم.

یکی از سنگ های  داخِل کیف ِروحم، یک سنگ کوچک زشِت خاکستری بود که روز به خصوصی 

در مکان به خصوصی روی تپه های باالی رودخانه، در زمان خاکستری برش داشته بودم. تکه ای 

کوچک از دنیای من، تمام دنیایم شده بود. هر شب بیرون می آوردمش و زمانی که در رختخواب 

باالی  تپه های  روی  خورشید  به  می داشتم،  نگاهش  دستم  در  ببرد،  خوابم  تا  می کشیدم  دراز 

رودخانه فکر می کردم، به صدای آرام سیستم های سفینه گوش می کردم که مثل دریایی مکانیکی 

بود.

می  صبحانه  هم  با  صبح  روز  هر  من  و  مادر  می داد.  من  به  مختلفی  داروهای  امیدوارانه  دکتر 

خوردیم. او کار می کرد و یادداشت هایمان از سال های حضور روی الون سورو را در گزارشش به 

جامعه ی جهانی می نوشت، اما می دانستم کار خوب پیش نمی رود. روح او همان قدر در خطر بود 

که روح من.

یک روز صبح، در سکوت صبحانه به من گفت: »تو بی خیال نمی شوی رن، مگر نه؟«  من قصد 

نداشتم از سکوت به عنوان یک پیغام استفاده کنم. من فقط در سکوت استراحت می کردم.

گفتم:»مادر من می خواهم به خانه برگردم و تو هم همین طور، چرا نمی شود برویم؟«

به مدت یک لحظه که منظورم را بد متوجه شد، حالت چهره اش غریب بود، سپس تبدیل به اندوه، 

شکست و رهایی شد.

در حالی که دهانش پیچ و تاب می خورد از من پرسید: »یعنی ما می میریم؟«

»نمی دانم. باید روحم را بسازم. پس از آن می دانم که می توانم بیایم یا نه.«

»می دانی که من نمی توانم برگردم، همه اش به خودت بستگی دارد.«

گفتم: »می دانم، برو و بورنی را ببین. به خانه برگرد. این جا هر دو داریم می میریم.« سپس صداها 

شروع کردند به خارج شدن از من، هق هق، ناله . مادر داشت گریه می کرد. به سوی من آمد و



111
شماره ی 4،فرورردین 1390

در آغوشم گرفت، من هم مادرم را در آغوش گرفتم، به او آویختم و با او گریه کردم، زیرا که 

افسونش شکسته بود.

از قایق فرود که داشت نزدیک می شد، اقیانوس های الون سورو را دیدم و در عظمت شادمانی ام 

فکر کردم، وقتی بزرگ شدم و به تنهایی بیرون رفتم، به ساحل دریا خواهم رفت و  جانوراِن دریا 

را تماشا خواهم کرد که رنگ ها و آواهایشان به تموج درمی آورند، تا وقتی که بفهمم به چه فکر 

می کنند. گوش خواهم داد، یاد خواهم گرفت، تا وقتی که روحم به اندازه ی دنیای درخشان بزرگ 

شود. بیابان های زخم خورده از زیر پایمان می گذشتند، ویرانه ها به وسعت قاره ها بودند، ویرانی ِ 

بی پایان. ما فرود آمیدم. کیف روحم را داشتم و چاقوی بورنی دور گردنم آویخته بود، پشت گوش 

راستم، یک وسیله ی ارتباطی کاشته شده بود و یک کیت دارویی داشتم که مادرم آماده کرده 

فرود  قایق  روی  مردمان  است.«  انگشت چرک کرده، عبث  به خاطر یک  او گفت: »مردن  بود. 

خداحافظی کردند، اما من فراموش کردم. به سوی بیابان و خانه رفتم.

تابستان بود، شب کوتاه و گرم بود، بخش بزرگی از شب را راه رفتم. اواسط روز دوم به خاله سرا 

رسیدم. با احتیاط به خانه ام رفتم، نکند که وقتی نبودم، کسی در آن مستقر شده باشد، اما درست 

همان طور بود که ترکش کردیم. رختخواب ها کهنه بودند، آن ها را به همراه تخت خواب بیرون در 

آفتاب گذاشتم و به طرف باغچه به راه افتادم که ببینم چه چیزهایی برای خودشان رشد کرده 

باقی مانده بود. پسر  اما هنوز چند تایی ریشه ی خوب  بودند. پیگی کوچک و پردانه شده بود، 

کوچکی نزدیک شد و به من زل زد، احتماال پسر میگی بود. پس از مدتی هیورو آمد. نزدیک من 

در باغچه، زیر آفتاب چمباتمه نشست. وقتی دیدمش لبخند زدم و  او هم لبخند زد، اما قدری 

طول کشید تا موضوعی برای صحبت پیدا کنیم.

گفت: »مادرت برنگشت.«

گفتم :»او مرده.«

هیورو گفت: »متاسفم.«

من را تماشا کرد که یک ریشه ی دیگر را بیرون آوردم. پرسید: »به حلقه ی سرودخوانی می آیی؟«

سر تکان دادم.

پـــاوررقـــــی
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دوباره لبخند زد. هیورو با آن چهره ی قهوه ای گلگون و چشماِن دور از هم، خیلی زیبا شده بود، 

اما لبخندش درست مثل زمانی بود که دخترهای کوچکی بودیم. آهی عمیق از سر رضایت کشید 

و روی خاک دراز کشید، دست هایش را زیر چانه اش گذاشت. »آه...خوبه.«

شادمانه به کندن ادامه دادم.

آن سال و دو سال بعدش، من و هیورو به همراه دو دختر دیگر در حلقه ی سرودخوانی بودیم. 

دیدسو هنوز هر از گاهی به حلقه می  آمد، هان)2( هم به ما ملحق شد، او زنی بود که در خاله سرای 

بیاورد. در حلقه ی سرودخوانی، دختراِن بزرگتر  اولین فرزندش را به دنیا  تا  ما ساکن شده بود 

داستان ها، آوازها و معلوماتی را که از مادرانشان یاد گرفته بودند، نقل می کردند و زنان جوان که 

در خاله سراهای دیگر زندگی کرده بودند، چیزهایی را که آن جا یاد گرفته بودند تعلیم می دادند، 

به این ترتیب زن ها روِح یکدیگر را کامل می کردند، و یاد می گرفتند چطور روح فرزندانشان را 

بسازند.

هان در خانه ای که دنمی پیر در آن مرده بود ساکن شد. از زمانی که خانواده ی من در خاله سرا 

زندگی کرده بود، کسی به جز بچه ی سوت نمرده بود. مادرم از این بابت که هیچ گونه اطالعاتی 

درباره ی مرگ و مراسم تدفین ندارد، دلخور بود. سوت با بچه ی مرده اش رفته بود و دیگر هیچ گاه 

از هر چیز  بیش  قضیه  این  فکر می کنم  نمی کرد.  درباره اش صحبت  و کسی هم  بود  بازنگشته 

دیگری باعث شد مادرم علیه دیگران جبهه بگیرد. او عصبانی و شرمنده بود که نمی تواند برود و 

سعی کند به سوت دلداری بدهد، و هیچ کس دیگری هم این کار را نکرد. او گفت: »این انسانی 

نیست، رفتار خالص حیوانی است. هیچ شاهدی قوی تر از این وجود ندارد که این یک فرهنِگ 

باقی مانده های یک جامعه است، فالکتی وحشتناک و  بلکه  زوال یافته است، یک جامعه نیست، 

بی رحم«.

نمی دانم آیا مرگ دنمی نظرش را عوض می کرد یا خیر. دنمی مدت زمان زیادی بود که در حال 

مرگ بود، به گمانم به خاطر از کار افتادن کلیه هایش بود، او به رنگ نارنجِی تیره ی یرقانی درآمده 

بود. وقتی هنوز می توانست راه برود، کسی کمکش نکرد. وقتی یکی دو روز از خانه بیرون نیامد، 

زن ها بچه ها  را با آب و  قدری غذا و چوب برای آتش می فرستادند . در طول  زمستان  اوضاع 
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به همین صورت بود، بعد یک روز صبح راشِی کوچک به مادرش گفت که خاله دنمی همین طور 

زل زده. چند زن به خانه ی دنمی رفتند، برای اولین و آخرین بار وارد خانه اش شدند. آن ها همه ی 

دخترهای حلقه ی سرودخوانی را خبر کنند که ما یاد بگیریم باید چه کار کنیم.

ما به نوبت کنار جسد یا روی ایوان خانه می نشستیم، آوازهای مالیم و کودکانه می خواندیم، یک 

روز و یک شب به روح فرصت دادیم که جسم و خانه را ترک کند، سپس زن ها مسن تر جسد را 

در رختخوابش پیچیدند، روی یک جور تخت روان بستندش و به سمت سرزمین های ویرانه به راه 

افتادند. آن جا، جسد را پس می دادند، زیر یک صخره یا داخل یکی از خرابه های شهر باستانی.

سدنه گفت: »آن جا سرزمین مرده هاست، هر چیزی که بمیرد به آن جا تعلق دارد.«

هان یک سال بعد در آن خانه ساکن شد. وقتی بچه اش داشت به دنیا می  آمد، از دیدسو خواست 

که کمکش کند، من و هیورو در ایوان ایستادیم و تماشا کردیم تا یاد بگیریم. چیز شگفت انگیزی 

بود که تماشا کردیم و به کل خط فکری من و هیورو را تغییر داد. هیورو گفت: »من هم دوست 

دارم این کار را بکنم.« من چیزی نگفتم اما فکر کردم، من هم همین طور، اما نه تا مدت زمانی 

طوالنی، وقتی که بچه داشته باشی، دیگر هرگز تنها نیستی.

و اگرچه من از دیگران و از روابط می نویسم،  اما مرکز هستِی من،تنها بودنم بوده است.

از تنهایی وجود ندارد. نوشتن، یعنی یک چیزی را برای کسی  فکر می کنم راهی برای نوشتن 

تعریف کنی، یعنی با دیگران ارتباط برقرار کنی. مشکل ارتباطی، همان طور که بداخالق می گفت. 

عزلت، یعنی عدم ارتباط، یعنی غیاب دیگران، یعنی حضور یک فرد برای خودش بس است.

اگرچه، عزلت یک زن در خاله سرا بر پایه ی حضور دیگران در یک فاصله ی اندک بنا شده. بنابراین 

مشروط است و یک عزلت انسانی است. مردهای ساکن هم به سختی به زنان وابسته هستند، اگرچه 

به یکدیگر وابسته نیستند، سکونت، یک جزو الزوم و با این حال دوردسِت خاله سرا است. حتا یک 

زِن در حال گشت و گذار هم بخشی از جامعه است، یک بخش متحرک است که بخش های ساکن 

را به هم پیوند می دهد. تنها عزلِت زن یا مردی که انتخاب می کند در بیروِن محدوده ی مسکونی 

زندگی کند، مطلق است. آن ها به کل بیرون شبکه هستند. دنیاهایی وجود دارند که در آن ها 

چنین افرادی مقدسین نامیده می شوند، انسان های مقدس. از آن جا که گوشه نشینی راهی امن
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اشخاص ساحرانی  این  است که  این  بر  دنیای من فرض  است، در  از جادو  برای دوری جستن 

هستند که دیگران و یا خواسِت خودشان، ضمیر هوشیار خودشان، آن ها را بیرون رانده.

می دانستم جادو در من قوی است. چه کار می توانستم بکنم؟ و من بی تاِب رفتن شدم. تنها بودن 

درباره ی  تا چیزی  داشتم  فزون  به  رو  اشتیاقی  اما در همان حال  بود.  و ساده تر  راحت تر  برایم 

جادوی بزرگ و بی ضرر بدانم، درباره ی افسونی که میان زن ها و مردها جاری بود.

من جستجو را به باغچه بانی ترجیح می دادم و مدت زیادی را روی تپه ها می گذراندم، و این روزها 

اگر مردها  نگاه می کردم،  به آن ها  از خانه های مردها، دور و برشان می گشتم و  به جای دوری 

بیرون بودند، به آن ها نگاه می کردم. مردها هم به من نگاه می کردند. موهای درخشاِن مرِد پایین 

دسِت رودخانه داشت قدری سفید می شد، اما وقتی می نشست و آوازهای طوالنِی طوالنی اش را 

می خواند، می دیدم که نشستم و دارم گوش می دهم، انگار که پاهایم توان رفتن را از دست داده 

باشند. او خیلی زیبا بود. همین طور مردی که به نام ترت از خاله سرا زمانی که خیلی کوچک بودم، 

به یاد داشتم، او پسر بیهو بود. او از گروه پسران و آوارگی بازگشته بود و خانه ای ساخته بود و یک 

باغچه ی زیبا در دره ی نهِر سنگ قرمز ساخته بود. او دماغی بزرگ و چشمانی بزرگ داشت، بازوها 

و پاهایی بلند و دست هایی بلند داشت، به آرامی حرکت می کرد، تقریبا مثل آرم در ناخلسه بود. 

معموال برای چیدن تمش به دره ی نهر سنگ قرمز می رفتم.

داخل مسیر آمد و حرف زد. او گفت: »تو خواهر بورنی بودی.« صدایی آرام و بم داشت.

گفتم: »او مرده.«

مرِد سنگ قرمز سر تکان داد. »این چاقوی اوست.«

در دنیای خودم، هرگز با مردی حرف نزده بودم. احساس بسیار غریبی داشتم. همین طور به چیدن 

تمشک ادامه دادم.

مرد سنگ قرمز گفت: »داری تمشک های سبز را می چینی.«

صدای آرام و خندانش باعث شد، پاهایم دوباره توانشان را از دست بدهند.

او گفت: »فکرک نم کسی تو را لمس نکرده. من به آرامی لمست خواهم کرد. من درباره اش فکر 

می کنم، درباره ی تو، از وقتی که اوائل تابستان این جا آمدی. ببین، آن جا یک بوته پر از تمشک های
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رسیده است. این ها سبز هستند، بیا آن جا.«

به او نزدیک تر شدم، به بوته ی تمشک های رسیده.

تمنای جنسی  برای  زبان ها یک کلمه  از  به من گفت در بسیاری  آرم  بودم،  وقتی روی سفینه 

ارتباِط میاِن هم روح ها و احساس یکی نسبت به خانه اش و پرستش  و رابطه ی مادر فرزندی و 

نامیده می شود. در زبان من کلمه ای به این عظمت وجود  مقدسات وجود دارد، همه اش عشق 

ندارد. شاید مادرم حق داشته باشد و عظمت انسانی در دنیای من همراه با مردماِن پیش از آغاِز 

زمان از بین رفته باشد و تنها چیزها و افکار حقیر و شکسته باقی مانده باشند. در زبان من، برای 

عشق کلماِت متفاوتی وجود دارد. یکی از آن ها را با مرد سنِگ قرمز یاد گرفتم. آن را با هم و برای 

هم خواندیم.

خانه ای از برگ روی یکی از خلیج های نهر ساختیم و باغچه هامان را رها کردیم، اما مقدار زیادی 

تمشک  رسیده جمع کردیم.

مادر در بسته ی دارویِی کوچک، به اندازه ی مصرف یک عمر، داروی ضدبارداری برایم گذاشته بود. 

او اعتقادی به داروهای گیاهِی سورویی نداشت. من داشتم و آن ها موثر بودند.

اما یک سال بعد هنگامی که در زماِن طالیی تصمیم گرفتم برای گشت و گذار بروم، فکر کردم 

شاید جاهایی بروم که گیاهان مناسب کمیاب باشند، بنابراین قطعه ی ضدبارداری را پشت گوش 

چپم چسباندم. اما آرزو کردم کاش این کار را نکردهب ودم، شبیه به جادوگری بود. بعد به خودوم 

فقط  جادونداشت،  گیاهایی  داروهای  از  بیشتر  داروی ضدبارداری  می شوم،  خرافاتی  دارم  گفتم 

تاثیرش طوالنی تر بود. در روحم به مادرم قول داده بودم که هرگز خرافاتی نشوم. پوست روی 

قطعه ی ضدبارداری رشد کرد و من کیف روحم و چاقوی بورنی و بسته ی دارویی را برداشتم و در 

امتداد جهان به راه افتادم.

به هیورو و مرِد سنِگ قرمز گفته بودم که دارم می روم. هیورو و من تمام یک شب را کنار رودخانه 

آواز خواندیم و حرف زدیم. مرد سنِگ قرمز با آن صدای آرامش گفت: »چرا می خواهی بروی؟« من 

گفتم: »برای این که از جادوی تو دور شوم ساحر« که تا حدی هم راست بود. اگر همین طور پیش 

او می رفتم، ممکن بود همیشه پیش او بروم. می خواستم به روح و جسمم دنیایی بزرگتر بدهم.
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حاال، گفتن از سال های گشت و گذارم، از هر چیزی سخت تر است. مشکل ارتباطی! یک زن در 

گشت و گذار، به طور کامل تنهاست، مگر این که از یک مرد ساکن، درخواسِت سکس بکند، یا 

مدتی برای آواز خواندن و گوش دادن با حلقه ی سرودخوانی، در یک خاله سرا بماند. اگر هر جایی 

نزدیک قلمرو گروه پسران برود، در خطر است و ا گر به یک انسان شرور بربخورد در خطر است و 

ا گر به خودش آسیب برساند و یا به کشورهای آلوده برود، در خطر است. هیچ مسئولیتی ندارد، 

مگر در مقابل خودش و چنان آزادی ای همیشه خطرناک است.

در گوش راستم دستگاِه مخابره ی کوچک قرار داشت، هر چهل روز یک بار، همان طور که قول 

داده بودم، پیامی به سفینه می فرستادم به این معنا که »همه چیز رو به راه است.« اگر می خواستم 

آن جا را ترک کنم، باید پیام دیگری می فرستادم. می توانستم از قایق فرود درخواست کنم من را از 

یک موقعیت بد نجات دهد، اما اگرچه چند باری در موقعیت های بد بوده ام، هرگز به فکر استفاده 

از آن نیافتادم. پیاِم من، تنهابه جا آوردن قولی بود که به مادرم و مردماِن او داده بودم، شبکه ای 

که دیگر بخشی از آن نبودم، یک ارتباط بی معنا.

همان طور که گفتم زندگی در یک خاله سرا، یا برای یک مرد ساکن، تکراری است، و به این ترتیب 

می تواند بی معنا باشد. هیچ اتفاق تازه ای نمیافتد. ذهن همیشه اتفاقات تازه می خواهد. بنابراین 

و  و خطر  البته سفر  اما  تغییر.  است، سفر، خطر،  روح های جوان  برای  آوارگی  و  و گذار  گشت 

تغییر هم، گنگِی خودشان را دارند. در نهایت، همیشه همان یکسانی است، یک تپه ی دیگر، یک 

رودخانه ی دیگر، یک مرددیگر، یک روز دیگر. شروع می کنیم به گشتن در دایره های بزرگتر و 

بزرگتر. جسم هنگامی که یاد گرفت آرام بگیرد، به چیزهایی که در خانه یاد گرفته فکر می کند. 

به آگاه بودن.

آگاه بودن از یک دانه ی شن زیر کف پا و پوست روی پا و لمس و رایحه ی باد روی گونه و فرو 

و  امتداد رودخانه  بلنددر  تپه های  و رنگ سبزه ها روی  امتداد آسمان  نور در  ریختن و حرکاِت 

خواسته های جسم، خواسته های روح، تموج و ارتعاش رنگ ها و صداها در شفافِی تاریکِی ا عماق 

که جاودانه در حرکت و تغییر و نو شدن است.

پس در نهایت به خانه بازگشتم. حدود چهار سال در سفر بودم.
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هیورو وقتی  خانه ی مادرش را ترک کرد، به خانه ی قدیمِی من رفته بود. او به گشت و گذار نرفته 

بود،  اما به دره ی نهر سنِگ قرمز می رفت و حامله بود. از این که می دیدم آن جا زندگی می کند 

خوشحال بودم. تنها خانه ی خالی، یک خانه ی قدیمِی نیمه ویران نزدیک به خانه ی هدیمی بود. 

تابستان طول  تمام  به عمق سینه ام کندم، کندن  بسازم. گودالی  تصمیم گرفتم خانه ای جدید 

کشید. شاخه ها را بریدم، محکم بستم و به هم پیچیدمشان و بعد چارچوب را با گل از بیرون و 

درون سفت کردم. یادم هست چطور وقتی مدت ها قبل همین کار را کرده بودم، مادرم گفته بود: 

»درسته، خوبه.« سقف را باز رها کردم و خورشید گرِم اواخر تابستان گل را پخت و تبدیل به سفال 

کرد. قبل از این که باران ها شروع شوند، بام خانه را با نی کاهگل کردم، سه الیه کاهگل چون به 

قدر کافی تمام زمستان خیس بوده ام.

خاله سرای من بیشتر شبیه به یک رشته بود تا یک حلقه، رشته ای که در امتداد ساحل شمالِی 

رودخانه حدود سه کیلومتر امتداد یافته بود، خانه ی من رشته را مقدار زیادی طوالنی تر کرد، 

قدری از همه ی خانه های دیگر دورتر بود. فقط می توانستم دود دودکش هیورو را ببینم. آن را در 

یک دامنه ی آفتابی که آب باران خوب از آن جاری می شد ساختم. هنوز هم خانه ی خوبی است.

من ساکن شدم. بخشی از زمانم صرف جمع  آوری و مرتب کردِن باغچه و بافتن و تمام این کارهای 

گنگ و تکرارِی زندگِی بدوی می شد و بخشی دیگر از زمانم به آواز خواندن و فکر کردن به آوازها 

و داستان هایی که این جا در خانه ام و در زمان گشت و گذار یادگرفته بودم و البته چیزهایی که 

روی سفینه یاد گرفته بودم. به زودی فهمیدم چرا زن ها از این که بچه ها برای گوش دادن به 

آن ها می آیند شاد می شوند، چون آوازها و داستان ها باید شنیده شوند، باید به آن ها گوش داده 

شود. من به بچه ها می گفتم: »گوش کنید!« بچه های خاله سرا می آمدندو می رفتند، مثل ماهی های 

کوچک در رودخانه، یکی یا دو نفری یا پنج تایی، بچه های کوچک و بچه های بزرگ با هم. وقتی 

تعریف می کردم. وقتی می رفتند سکوت می کردم.  یا داستان  آواز می خواندم  برایشان  می آمدند 

برخی اوقات به حلقه ی سرودخانی ملحق می شدم تا چیزی را که در هنگام مسافرت یاد گرفته 

بودم، به دختران بزرگتر منتقل کنم. و این تمام کاری بودکه می کردم که به جز کار کردن و آگاه 

بودن از کاری که می کردم، انجام می دادم.
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در عزلت است که روح از انجام دادن جادو یا رنج بردن از آن نجات پیدا می کند، به کمک آگاهی 

از آن آگاه باشی.  از عبث بودن و دلزدگی فرار می کند. هیچ چیزی خسته کننده نیست،  اگر 

ممکن است آزاردهنده باشد، اما خسته کننده نیست. اگر خوشایند باشد، تا زمانی که از آن آگاه 

باشی، خوشی اش کهنه نمی شود. به گمانم، آگاه بودن سخت ترین کاری است که روح می تواند 

انجام دهد.

به هیورو در به دنیا آوردن فرزندش که یک دختر بود کمک کردم و با بچه اش بازی کردم. بعد، 

پس از چند سالی قطعه ی ضدباروری را از پشت گوش چپم برداشتم، از آن جا که یک سوراخ 

کوچک باقی گذاشته بود، سوراخ را با یک سوزِن داغ، به طور کامل سوزاندم و وقتی که خوب شدم، 

یک قطعه جواهر کوچک به آن آویختم که هنگام گشت و گذار در یک ویرانه پیدا کرده بودم. در 

سفینه یک مرد دیده بودم که گوشواره ای از گوشش آویزان بود. وقتی برای کاوش می رفتم آن 

را می آویختم. از دره ی سنگ قرمز دوری کردم. مردی که آن جا بود طوری رفتار می کرد انگار که 

ادعایی برای تصاحب من داشته باشد. هنوز هم دوستش دارم، اما بوی جادوی اطراف او را دوست 

ندارم، تصور قدرت او برعلیه من به تپه ها و به سوی شمال رفتم.

تقریبا همان زمان که من به خانه برگشته بودم، دو مرد در خانه ی قدیمِی سمت شمال ساکن شده 

بودند. بیشتر اوقات پسرها، دو نفری از گروه پسرها خارج می شدند و معموال وقتی قلمرو را ترک 

می کردند، همین طوری زوج می ماندند. شانس نجاتشان را بیشتر می کرد. برخی از آن ها رابطه ی 

جنسی داشتند، برخی دیگر نه، برخی همین طور زوج می ماندند، برخی دیگر نه. یکی از دو نفرشان 

تابستان گذشته با یک مرد رفته بود. آن مردی که مانده بود، خوشقیافه نبود، اما توجه من را جلب 

کرده بود. نوعی سرسختی داشت که خوشم می آمد. دست ها و بدنش کوتاه و قوی بودند. من به 

او ابراز عالقه کرده بودم، ا ما او خجالت می کشید. امروزف یک روز در دوران نقره ای، وقتی که مه 

روی رودخانه نشسته، او گوشواره را در گوشم دیدم و چشمانش برق زد.

گفتم: »خوشگله مگه نه؟«

او سری تکان داد.

گفتم: »این را انداختم که تو را وادارم به من نگاه کنی.«
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آن قدر خجالتی بود که باالخره گفتم: »اگر تو فقط از سکس با مردها خوشت می آید، به من بگو.« 

واقعا مطمئن نبودم.

او گفت: »اوه نه، نه« ابتدا به لکنت افتاده بود و سپس یکباره از مسیر پایین آمد. اما بعد به عقب 

نگا کرد، مسیر نگاهش را به آرامی دنبال کردم و هنوز مطمئن نبودم، من را می خواهد، یا قصد 

دارد از شرم خالص شود.

مقابل خانه ای کوچک در بیشه ای از ریشه های قرمز منتظرم ایستاد، باغچه ی زیبایی بود، بیرونش 

همه برگ بود، وقتی در فاصله ی یک دست از آن راه می رفتی نمی دیدی اش. داخل خانه، علف های 

خوشبو پهن کرده بود، عمیق و خشک و نرم بود و بوی تابستان می داد. خمیده داخل شدم، چون 

او بیرون ایستاد.  در خیلی پایین بود و بعد میاِن علف هایی که بوی تابستان می دادند نشستم. 

گفتم: »بیا داخل.« و او خیلی آرام داخل شد.

گفت: »برای تو درستش کردم.«

گفتم: »پس حاال برایم یک بچه درست کن.«

و همین کار را هم کردیم، شاید آن روز، شاید روز بعدش.

حاال به شما می گویم چرا بعد از این همه سال به سفینه خبر دادم، حتا خبر نداشتم که هنوز در 

فضای میان سیاره ها هست یا نه، با این حال از قایق فرود درخواست کردم، من را در سرزمین های 

بایر مالقات کند.

متولد شد،  پیش  پسرم سال  وقتی  روحم.  کامل شدِن  و  بود  دلم  نور  متولد شد،  وقتی دخترم 

می دانستم که در این کامل شدنی نیست. او بزرگ خواهد شدو مرد خواهد شدو بعد می رود و 

می جنگد و پیروز می شود و مثل یک مرد می میرد یا زنده می ماند. اسم دخترم یدنکه است، یعنی 

برگ، درست مثل مادرم، او بزرگ می شود و زن می شود و می رود یا می ماند، هر طور که انتخاب 

کند. من تنها زندگی خواهم کرد. باید چنین باشد و خواست قلبی من است. اما من به دو دنیا 

تعلق دارم، من فردی از این دنیا هستم و زنی از مردماِن مادرم. من دانشم را به فرزنداِن مردماِن او 

هم مدیون هستم. پس از قایق فرود خواستم تا بیاید و با مردمان آن صحبت کردم. آن ها گزارش 

مادرم را به من دادند که بخوانم و من هم داستان خودم را در ماشین آن ها نوشتم و گزارشی تهیه

پـــاوررقـــــی
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کردم برای آن ها که بخواهند روش های ساختِن یک روح را یاد بگیرند. به آن ها و به فرزنداِن آن ها 

می گویم: گوش کنید!  ازجادو پرهیز کنید! آگاه باشید!

پانویس ها:

1-Sut

2-Han



J

مرجع هواداران علمی تخیلی و فانتزی

تحریریه ی ماهنامه ی ادبیات گمانه زن از نویسندگان، مترجمان و محققان گونه ی ادبی گمانه زن 

)علمی تخیلی، فانتزی، وحشت و زیرسبک های آن ها( دعوت می کند داستان ها، مقاالت و مطالب 

خود را در این زمینه به نشانی پست الکترونیک ماهنامه )mag@fantasy.ir( ارسال کنند.

شرایط پذیرش آثار:

یا   MS Word از نرم افزارهای واژه پرداز، در دو قالب  با استفاده   1- خواهشمند است مطالب را 

Open Office ارسال فرمایید.

2- در کلیه ی مطالب ارسالی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1384، باید رعایت 

شده باشد.

 MS Word، PDF، 3- مطالب ترجمه را همراه با نسخه ای از اصل مطلب )در قالب های استاندارد

TXT یا Open Office( ارسال فرمایید.

4- ماهنامه ی ادبیات گمانه زن در ویرایش و اصالح مطالب آزاد است.

5- مسؤولیت محتوای مطالب مندرج در ماهنامه ی ادبیات گمانه زن، با نویسندگان و مترجمان 

آثار است.

6- کلیه ی مطالب ارسالی در تحریریه ی ماهنامه ی ادبیات گمانه زن مورد بررسی قرار می گیرند و 

تنها در صورت تأیید منتشر می شوند.

7- در صورت ارسال معرفی و یا نقد کتاب و فیلم، تصاویر مناسب را نیز همراه فرمایید.

8- بازنشر آثاری که پیش از این در دیگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأیید تحریریه، منوط 

به ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از آن نشریه است.


