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سخن ماه

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که هر ساله در نیمه ی دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود، از 

حوادثی است که با تمام پستی و بلندی هایش، هر سال برای اکثر دوستداران کتاب و کتاب خوانی 

و بعضاً عالقمندان به دکورهای شیک و مجلل از نوع فرهنگی، رویداد مهمی تلقی می شود. هر 

چند االن چند سالی است که از مسافت مسیر قابل پیمایش میان غرفه ها کمتر شده، اما چند 

باری گفته ام که زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، یکی از آن زمان هایی است که برای فرودو 

بگینز و سم وایز گمجی دلسوزی کرده ام و گوشه ای از محنتی را که آنان در طی مسیر طوالنی تا 

موردور آن هم با پای پیاده متحمل شده اند، درک کرده ام. در عین حال هیچ گاه این رویداد برایم 

از اهمیت خارج نشده است و معموالً هر سال مسیرهای طوالنی و بعضاً پیچ در پیچ سالن ناشران 

عمومی را بیش از یک بار پشت سر گذاشته ام. صرف نظر از چند و چونش، به نظرم در نمایشگاه 

کتاب راحت تر می توان کتاب های جدید را یافت. یا امید داشت ناشرین به بهانه ی نمایشگاه هم 

که شده، تعدادی از کتاب های قدیمی تر خود را که یا در انبارهاشان مانده یا... و در حالت عادی 

سخت تر یافت می شوند، در غرفه ی خود عرضه کنند.

آکادمی فانتزی به عنوان یکی از پرتالش ترین فعالین در حوزه ی ادبیات علمی تخیلی، فانتزی و 

وحشت، تالش کرده تا در حد وسع خود این رویداد را پوشش دهد. به همین منظور، در این 

شماره به معرفی تعداد بیشتری کتاب پرداخته ایم. البته ادعایی در میان نیست که آن چه در 

این جا معرفی شده، بهترین آثار علمی تخیلی یا فانتزی هستند که شاید در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران عرضه شوند. فکر نمی کنم ما از تمام داستان هایی که در این گونه در نمایشگاه کتاب 

مطلع باشیم، همچنین در طول سال هم کتاب های دیگری معرفی شده اند و شاید نگارندگان آن ها 

را به کتابی که در حال حاضر معرفی کرده اند، ترجیح دهند؛ اما آن چه مسلم است این است که 

نگارنده  ی مطلب، داستان را پسندیده و آن را به خوانندگان توصیه می کند.

همچنین در سالی که گذشت داستان هایی را دیدم که نویسندگان هم وطن خودمان در این گونه
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نتوانستیم  به تحریر در آورده اند. بعض آن ها را در طول سال معرفی کردیم و بعضی را هم 
معرفی کنیم. از این زمره می توانم به کتاب »پیشتازان و اربابان مرگ: طلوع تاریکی« اشاره 
کنم که توفیق نیافتم تا خواندن آن را به اتمام برسانم و پیرامون آن سیاهه ای برای این شماره 

آماده کنم.
در انتها امیدوارم نمایشگاه کتاب پربرکتی را بگذرانید و امسال آن چه را باب دندانتان است، 

بیابید.

                                                                               با تشکر  
محمد حسین عبدالهی ثابت
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ژان کلود دونیاکباز کردن کالف
سمیه کرمی

داستان »باز کردن کالف« از مجموعه ی »ارکیده ی شب« نوشته ی ژان کلود دونیاک، انتخاب شده است. 

این مجموعه که برگردان آن از فرانسه به انگلیسی را گروهی از مترجمان فرانسوی زبان و انگلیسی زبان 

انجام داده اند، خود نویسنده در اختیار گروه ادبی گمانه زن )آکادمی فانتزی( قرار داده و با ترجمه و نشر آن 

به صورت غیرانتفاعی در وبگاه آکادمی فانتزی موافقت کرده است. آشنایی گروه ادبی گمانه زن با نویسنده، 

کنفرانس  در  و  تحصیل هستند  مشغول  فرانسه  در  که  انجام شد  ادبی  گروه  همکاران  از  یکی  از طریق 

سالیانه ی علمی تخیلی در دانشگاه نیس شرکت کرده اند. 

دیوید برین در مقدمه ای که بر کتاب نوشته، آن را ستوده و از آثار قابل توجه در زمینه ی ادبیات علمی 

خوانده است. داستان های مختلف این مجموعه، تم های مختلف دارند و از سایبرپانک گرفته تا حماسی را 

شامل می شوند؛ اما چیزی که در همه ی داستان های مجموعه مشترک است، حضور »بیگانه ها« است که 

گاه بسیار مشخص و بارز است و گاه بسیار نهان و ظریف.

داستانی که می خوانید، داستاِن برگزیده ی دیوید برین است.

این مجموعه در سال 1999 به زبان فرانسه منتشر شده و ترجمه ی انگلیسی آن در سال 2000 منتشر 

شده است.

***

مدرک اثبات دیدارشان در بخش فرش های عتیقه ی  زیرزمین موزه ی تمدن ها وجود دارد. ما 
دو نفر از ماجرا خبر داریم: الرا موِرلی)1( و من.

زیرزمین قلمرو ماست. باارزش ترین فرش ها این جا در تاریکِی تقریباً مطلق نگهداری می شوند 
که رنگ  نبازند. این جا برای بازدید عموم نیست و  تعداد متخصص هایی که در این حوزه 
کار می کنند، به قدری کم است که خیلی وقت ها ما دو نفر هفته ها در این جا تنها می مانیم.
الرا پس از مصاحبه،  من را به عنوان دستیارش انتخاب کرد؛ مصاحبه به طرز شگفت انگیزی
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مختصر بود. همان اولین دیدارش افسونم کرد. صدایی متمایز و سرشار از فراز و فرود دارد، صدایی 

درست به همان دلفریبِی فرش هایی که با آن ها سر و کار دارد؛ همان فرش هایی که آشکار کردِن 

رازها و قصه هاشان را از الرا یاد می گیرم. گمان می کنم قصد دارد میراثش را برای کسی باقی 

بگذارد. زماِن او تقریباً به سر رسیده؛ به زودی باید بازنشسته شود و کارش را رها کند. از دست 

دادِن کارش نیست که او را به هراس می اندازد، هراسش از این است که دیگر به زیباترین قطعاِت 

موجود در مجموعه دسترسی نخواهد داشت.

این جا همه چیز به نحوی قرار گرفته که اسباب راحتی الرا باشد؛ از هزارتوی دار های قالی گرفته 

تا تخته ای که همه ی قالب ها و سوزن ها به ترتیبی بسیار دقیق روی آن قرار گرفته اند. زیباترین 

نمونه ها از دارها آویخته هستند و در دسترس دستاِن  نوازش گر، عالقه مند و مشتاق او هستند. 

این جا سرزمین او است، اما از آن زمان که پی برد من هم مثل او به فرش ها عشق می ورزم، آهسته 

آهسته قلمرویش را با من شریک شد.

 هر فرش پشمی از خطه ی شمال کردستان، در میان بافت محکِم گره هایش، بریده ای از یک 

زندگی را نگاه داشته است. این فرش ها به قدری بزرگ و پیچیده هستند که هر بافنده در طول 

عمرش می تواند یک یا دو و گاهی به ندرت سه تا را به اتمام برساند. مجموعه دارها به آن ها نگاه 

می کنند و از پیچیدگِی الگوها و زیبایِی اشکالشان در شگفت می شوند. ما آن ها را از پشت شان 

بررسی می کنیم، جایی که گره های ریزشان ماننِد دانه های شن در یک ساعت شنی، به یکدیگر 

فشرده شده اند. الرا دستان ناآزموده ام را روی گره ها هدایت می کند و جاهایی را که باید روزی 

یک رشته ی پاره شده را ترمیم کنیم، نشانم می دهد.

رابطه ی ما اگرچه دوستانه بود اما تا پاییز گذشته، رسمی باقی مانده بود. من »شما« صدایش 

می کردیم،  ترمیم  را  فرش ها  که  هنگامی  می کرد.  صدا  »تو«  را  من  معموالً  او  ولی  می کردم، 

برقرار می کردند و من یاد گرفته بودم زمزمه ی متفاوِت  با یکدیگر تماس  انگشتانمان به کرات 

نفسش را در آن سکوِت زیرزمینی درک کنم. شنوایی من بهتر از او بود و به خاطر این که همیشه 

جایم را بداند، هنگام حرکت سر و صدای زیادی ایجاد می کردم که باعث می شد او با من درباره ی 

دست و پا چلفتی بودنم شوخی کند.
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سپس، یک روز صبح اکتبر، صدای موش را شنیدم. جوندگان دشمناِن خونِی ما هستند. آن ها 

در سکوت به سوی قاب ها می دوند و به تمام رشته هایی که دم دستشان برسد، حمله می کنند. 

آسیبی که وارد می کنند به قدری زیاد است که ما علیه شان اعالن جنگ می کنیم. الرا که از آن ها 

تا سرحد مرگ می ترسد، کاسه ها را پر از سم می کند و زیر لوله ها می گذارد. وقتی هم که بویشان 

توجه ما را به خود جلب می کند، من وظیفه ی خالص شدن از شر جسدهایشان را به عهده دارم.

آن موشی که من صدایش را شنیدم، سالم و سرحال بود. پنجه هایش هنگام راه رفتن روی زمین 

بتونی صدا می دادند؛ بعد موش زیر یک تکه از اثاثیه ایستاد. الرا سوی دیگر اتاق بود و داشت یک 

نمونه ی تازه رسیده از صومعه ای اسپانیایی را بررسی می کرد. جانور کوچک داشت یک راست به 

سوی او می رفت.

هنگام  می شد شب  باعث  کار  این  اما  برانمش،  دیگر  به سوی  و  بیاورم  در  می توانستم صدایی 

بازگردد. قیچی را از روی میز کار برداشتم، گوش هایم را تیز کردم و آماده ی کوچکترین صدا 

ماندم. میاِن فضای خالِی بین ردیف جعبه ها رفتم و همچون یک گربه ی دست و پا چلفتی، به 

سوی حیواِن در حال فرار شیرجه رفتم.

پیشانی ام به گوشه ی یک تکه چوب خورد و از سردرد فریادی کشیدم، صدایم الرا را از جا پراند.

امواج درد در جمجمه ام ارتعاش یافتند. احتماال یکی دو ثانیه بیهوش شدم، اما بعد احساس کردم 

چیزی روی شکمم در حال ول خوردن است. موش زنده بودم و زیر بدِن من گیر افتادده بود.

ایستادم و موِش  نادیده گرفتم. سپس به سختی  با قیچی کشتمش و سؤال های عصبِی الرا را 

بی جان را از دم گرفتم. یک قطره خون روی گونه ام جاری شد.

در حالی که می لرزیدم گفتم :»موش! گرفتمش!«

الرا در جا خشکش زد.

»زود بیندازش بیرون. بوش بقیه را هم جذب می کند.«

گفتم: »به نظافتچی می گویم این جا را تمیز کند.« سرم به دوارن افتاده بود، به سختی روی یک 

صندوق نشستم.»یک لیوان آب می خواهم.«

»هول کردی؟«

علمی تخیلی- ترجمه
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اما بعد خوِن چسب ناک روی چهره ام را لمس کرد و سریع دست به کار شد. یک دستمال تمیز 

از روی میز کار برداشت و با دقت پیشانی ام را تمیز کرد. خون خیلی زود بند آمد، اما به شوخی 

گفت آمادگی بخیه زدن هم داشته است؛ و گفت من یک احمق هستم و بعد از من تشکر کرد. 

موش مرده کف دستم بود که گونه ام را بوسید.

در چند روز آتی، چندین بار حس کردم الرا دارد تالش می کند تصمیمی در رابطه با من بگیرد. 

وقتی با کسی کار کنی، خیلی سریع نسبت به این جور مسائل حساس می شوی. خیلی درباره اش 

فکر نکردم و فقط منتظر ماندم. اگر یک چیز از فرش ها یاد گرفته باشم، بردباری است.

یک روز صبح باالخره تصمیمش را گرفت. داشتیم با هم چایی می خوریم، چای دارجلینِگ رقیقی 

که منشی دپارتمان برایمان آماده کرده بود. به طور معمول درباره ی آخرین شایعاِت دنیاِی بیرون، 

یا هوایی که رفته رفته سردتر می شد، چند جمله ای رد و بدل می کردیم. این بار، هنوز کمی از 

چایی ام را ننوشیده بودم که او لیوان خودش را کنار گذاشت.

گفت: »من با خودم فکر کردم و تصمیم گرفتم یک داستان به تو هدیه بدهم. اما باید خودت 

بخوانیش. من کمکت می کنم. گمانم باالخره یک روز کسی باید جای من را بگیرد، و اگر تو باشی 

که چه بهتر. تو خوب از همه چیز مراقبت خواهی کرد.«

موافقت کردم. هر دو می دانستیم که رفتِن او حتمی است. بازویم را گرفت و من را به دفتر خودش 

برد. اتاقی باریک و بلند بود و اسنادی را که دیگر به آن ها احتیاج نداشتیم، آن جا می گذاشتیم. 

روی دیواِر انتهایی، فرشی نیمه تمام از یک دار آهنی آویخته بود. الرا پیش از این هرگز نگذاشته 

بود آن را بررسی کنم.

میان دار و دیوار، فضای کوچکی بود؛ فقط به اندازه ای که الرا بتواند پشت دار برود. برای من قدری 

سخت بود و یک چیزی درباره ی شکم بزرگ خودم پراندم، اما الرا مدتی طوالنی ساکت بود.

زیر لبی گفت: »داستان ها همیشه باید از ابتدا آغاز شوند. متأسفانه مقدار زیادی از این فرش از 

دست رفته. کمی بعد از آمدنم به این موزه، این فرش را توی یک چمدان در یک انباری پیدا 

کردم. شخِصی که جانشینش شدم، خیلی از موهبِت یک بایگاِن خوب برخوردار نبود.
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 او  بیشتر ترجیح می داد در کوهستان های کردستان بگردد و در جستجوی نمونه های نادر برای 

کاتالوگش باشد. تمام چیزهایی که درباره ی این فرش می دانیم، همان چیز هاییست که خودش 

می تواند به ما بگوید. پس شروع کن.«

دستانم را روی لبه ی تار و پودش گذاشتم و کف دستانم را برای اولین تماس دراز کردم. به محض 

این که با آن تماس برقرار کردم، تار و پودش شروع کردند به سرودخوانی در فضای تهِی کف 

دستم؛ آن ها با من صحبت کردند.

گفتم: »قرن هشتم، گره های متناوِب دوتایی. روغِن پشم را با ادرار جدا کرده و بعد پشم را با 

عصاره های گیاهی جوشانده اند. من که می گویم کار کردستان است. یکی از دهکده های کوهستانی 

که محصوالتشان را به کاروان ها می فروختند. درست گفتم؟«

»من هم به همین نتیجه رسیدم. چند بار مقداری از تار و پودش را به آزمایشگاه فرستادم تا 

ناراحت کننده  نیست.  بیشتری در کار  بیاورم. ولی خوب، جزییات  به دست  بیشتری  اطالعات 

است، نه؟ این فرش در یکی از آن دهکده هایی بافته شده که بمب های عراقی ویرانش کرده اند. 

البته اگر قرن ها قبل به دست مهاجمان ترک از بین نرفته باشد!«

به زحمت تالش کرد کنترل خودش را باز یابد و بعد ادامه داد: »تو دانش آموز خوبی هستی. این 

خیلی خوبه. حاال می خواهم از تو درخواست کنم که قدری بیشتر خالقیت به خرج دهی. یک نفر 

این فرش را بافته. تالشت را بکن و به من بگو این شخص چطور آدمی بوده.«

گفتم: »مؤنث بوده...« دست الرا به آرامی دستم را نوازش کرد. »در واقع نمی دانم چرا این را گفتم. 

شاید به خاطر روشی باشد که رشته ها را گره زده؛ احترام و دقت زیادی در آن هاست. و گمانم یک 

دختر کوچک این فرش را شروع کرده باشد.«

»و یک زن آن را به پایان رسانده. کاماًل حق با توست. دیگر این قدر را به تو یاد داده ام. چقدر 

غریب است که تنها چیزی که از خودت در زندگی آیندگان به جای می گذاری، یک »رشته« 

است.«

گفتم: »البته اگر خوش شانس باشی.« و به چیزی که گفتم اعتقاد داشتم.

»من راهنمایی ات می کنم.«
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دست کوچکش را که به طرز شگفت انگیزی نیرومند بود، روی دست بزرگ من گذاشت و دستم 

را به لبه ی فرش هدایت کرد. آن جا ردیفی از رشته های گره نخوره، آویزان مانده بودند.

»همه چیز از این جا شروع شده: اولین گره های این بافته. یک بچه که هنوز راه درازی تا بلوغ 

برای  بتواند موی کره اسب که  بوده اند که  انگشتانش آن قدر کوچک  را شروع کرده.  داشته، آن 

محکم کردِن الگو به کار می رود، گره بزند. در ابتدا به قدر کافی محکم گره نمی زده و بعضی جاها 

ناهمگونی وجود دارد، حسش می کنی؟«

با نوِک انگشت شستم گفته هایش را تعقیب کردم؛ انگار که داشتم یک کتاب می خواندم. ناهمگونی ها 

به سختی قابل تشخیص بودند و در این فکر بودم که چقدر طول کشیده تا داستان از دِل ظلمت 

زاده شود.

»سپس با تمرین، کارش ردیف به ردیف بهتر شده. حاال بگذار دو سه سال جلو برویم. این جا، 

درست زیر انگشت اشاره ی من، چه برداشتی از این  داری؟«

»دوباره کارش دارد نامرتب می شود، اما موقتی است.«

»تو دختر نیستی. اولین دوره های عادت ماهانه ناراحت کننده هستند. اما بهش عادت می کنی. 

مجبوری که عادت کنی. بافنده ی کوچک ما دارد به زنی بالغ تبدیل می شود. احساس می کنی 

که چطور گره ها در طول سالیان محکم تر شده اند؟ زمستان، تابستان... هیچ کدام چیزی بیش از 

امواجی در سطح الگو نیستند. درست تا این نقطه چیزی وجود ندارد که او را از خواهرانش جدا 

کند، خواهرانش که در دهکده ی او به همین کار مشغولند. اما این جا...« دستم را با دست خودش 

هدایت کرد. »این جا اولین رازمان را داریم.«

میان گره های منظم، گره های دیگری بودند که در گروه های پنج تایی، میان ساختاِر اصلِی تار و 

پود بافته شده بودند؛ انگار کسی قصد داشته پنهانشان کند. آن محل را با کف دستم لمس کردم، 

شگفت زده شده بودم.

»قباًل هرگز چنین چیزی ندیده ام. مرتب تر از آن است که اشتباه بافت باشد و در ساختار فرش 

هم هیچ نقشی ندارد.«

»از تخیلت استفاده کن.«

علمی تخیلی- ترجمه
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»شاید یک الگوی مذهبی، مربوط به یک فرقه ی پنهانی باشد؛ یک چیزی مثل ذکر؟ دهکده های 

آن زمان عبور و مرور همه جور واعظ مذهبی را به خودشان می دیدند. یا شاید... من یک احمقم 

مگر نه الرا؟ او هنوز یک بچه است. او قصد توطئه و شورش علیه کسی را ندارد. فقط دارد نامش 

را با تنها رمزی که بلد است می نویسد.«

»اسم خودش یا معشوقش. در این مرحله سخت بشود گفت. اما این جا را ببین. ناگهان برای اولین 

بار، وقفه ای در کار بافندگی پیش آمده. یک نفر انتهای ردیف را گره زده تا الگوها از هم گسیخته 

نشوند و انتهای تار و پود و بافته صاف شود. چه اتفاقی ممکن است در زندگِی یک دختر تازه 

به بلوغ رسیده رخ دهد که او را از کار باز بدارد؟ ازدواج. بافنده ی کوچک ما از هر نظر یک زن 

بالغ شده و بعد از چند ماه سر کارگاه بافندگی اش باز می گردد. او چه شکلی بوده؟ زنی جوان که 

شخصیتش آن قدر محکم بوده که به عمد ردی از خودش در این قالی بر جای گذاشته. از خودم 

می پرسم نکند کاری که انجام داده، آشکار شده و او را به اجبار پیش از این که بتواند قدری دیگر 

مستقل شود، شوهر داده باشند.«

»ولی اگر اسمی که بافته، متعلق به معشوقش بوده باشد، آن وقت ماجرا اینطوری نبوده!«

»من دارم این داستان را تعریف می کنم...« 

من را در امتداد چین های بافته قدری جلوتر کشید و احساس کردم گذر قرن ها اطرافمان را احاطه 

کردند. در همان حال که پشتم را به دیوار تکیه داده بودم و دستانم مقابلم دراز شده بودند، عبور 

آهسته ی یک زندگی را نوازش می کردم که لحظات رنگینش پشِت یک قطعه ی هنری بافته شده 

بودند.

دهکده ی  یک  در  بوده،  هشتمی  قرن  ازدواج  یک  کنیم.  جستجو  هم  با  تا  بگیر  را  »انگشتانم 

مختصر.  وقفه های  از  ردیفی  است...  اولینش  این جا  کنیم.  پیدا  بچه ها  از  ردی  باید  کوهستانی. 

وضعیِت نشسته ی بافنده در انتهای بارداری سخت است، و بعد این جا یک توقف. دوباره انتهای 

تارها گره  زده شده... و بعد کار دوباره ادامه پیدا می کند.«

منقبض شدِن انگشتانش را احساس کردم. و بعد ناگهان در باالتریِن مراحل هوشیاری ام، چیزی 

برایم آشکار شد. خودم را عقب کشیدم و انگشتاِن او هم مطیعانه دنبالم کردند. نشانی از بارداری
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بعد  و  بدانیم؟  کجا  از  آخر  اما  هنگام،  از  زودتر  قدری  شاید  احتمالی.  تولد  یک  و  داشت  وجود 

بافندگی از سر گرفته شده...گره ها. گره ها سست و بی روح بودند.

گفتم: »بچه اش را از دست داده، دیگر بچه ای این جا نیست. نمی دانم از کجا این را فهمیدم.«

صدای نفس های الرا را پارچه ای که ما را در آن محیط بسته محصور کرده بود، خفه می کرد. 

سیستم گرمایشی موزه به کار افتاد و زمین زیر پاهامان به لرزش در آمد؛ سیستم گرمایشی به 

دلیل نزدیک شدِن زمستان با قدرت بیشتری کار می کرد.

»در ده سالی که پس از این حادثه گذشت، او بچه دار نشد. اگر باور نمی کنی، قسمت دیگر پارچه 

را بررسی کن. احتماالً در مکانیزِم زیبای بدِن انسان، یک جای کار مشکل پیدا کرده بود، یا شاید 

هم شوهرش رهایش کرده. انگشتانش ضرباهنگشان را پیدا کرده اند، اما آن قدرت سرخوشانه که 

انگشتانش را به حرکت وا می داشت، دیگر وجود ندارد. متخصص هایی که قالی را نشانشان دادم، 

می گویند بی روح است. به همین خاطر به من اجازه دادند، نگهش دارم. فقط به دلیل اهمیتش در 

مطالعاِت قیاسی. اما به لحاِظ هنرهای بصری بی ارزش است.«

»خب این حال و روز بافنده ی ماست. بیست و پنج سال سن دارد، آن هم در دور و زمانه ای که 

اگر زنی خوب عمر کند، در سن سی سالگی مادربزرگ است. او عقیم شده و احتماالً تنها است. به 

احتمال خیلی زیاد، نظر به رسم و رسوِم آن زمان، جایی بیرون دهکده اش زندگی می کند. فرش 

می بافد، چون کار دیگری ندارد که انجام دهد و گره هایش یک نظِم ماشینی دارند. چه بالیی سر 

آن بچه ی شیطان آمد که نامش را در تار و پود می بافت؟«

الرا دستانش را در هوا تکان داد و جریان هوایی ایجاد کرد که صورتم را همچون تارهای ریسیده ی 

عنکبوت ها نوازش کرد. خواندِن بافته را از سر گرفتم. سال ها بدون حتا یک قطعه ی ناهمخوان 

گذشتند... تا این که دوباره پیدایشان کردم. همان گره های قبلی... یک امضا بود، یک جور بیدار 

شدِن نجوایی که زیر انبوه غصه دفن شده بود.

بی هیچ نظم و ترتیب ظاهری، همین طور پراکنده بودند. در ابتدا چند هفته با یکدیگر فاصله 

داشتند، بعد نزدیک  و نزدیک تر شدند و در نهایت، هر روز تکرار شدند. پنج تاِر در هم بافته شده، 

به خوبی قابل تمیز بود و انگشتانم آن ها را همچون الفبای زبانی بیگانه می خواندند.

علمی تخیلی- ترجمه
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گفتم: »اگر می دانستیم این گره ها چه می گویند، آن وقت اسمش را می دانستیم.« انگشتانم را تکان 

دادم تا خواب نروند. »در آن زمان هر چیزی یک اسم داشته، اما آن اطالعات از دست رفته اند.«

»من خیلی درباره اش فکر کردم، اما گمانم گذشته باید همین طوری محو در رمز و راز باشد، وگرنه 

این قدر بهش عالقه مند نمی شدیم. به هرحال، داریم به آخرهای فرش می رسیم و این جا، جایی  

است که همه چیز حقیقتاً شگفت انگیز می شود. بخوان...«

انگشتانم را روی صفحه ی پشمین کشیدم؛ یک بار، دوباره به آرامی. یک جایی، میان دو رشته 

که حتا یک سوزن بین شان جا نمی گرفت، روایت ماجرا سمت و سویی دیگر پیدا کرده بود و من 

درک نمی کردم. سرم را از سر کالفگی تکان دادم.

»نمی فهمم...«

»خوب، توقع من خیلی زیادی است. من این فرش را تمام عمرم مطالعه کرده ام و ماجرا آن قدر به 

آهستگی برایم روشن شده که دلم نمی آید بگذارم تو هم همان راه را بروی. اما باید خودت تالش 

کنی تا حرف های من باورت شوند، چون من دیگر آن قدر پیر شده ام که نمی توانم خطر اشتباه 

بودن کل گذشته ام را بپذیرم. با من بخوان...

این اسم اوست. مثل یک جور ورد تکرار شده و بیشتر مواقع هم با موی خودش بافته شده. آن قدر 

ادامه پیدا کرده که آدم خیال می کند او زیر بار خستگی اش در هم شکسته. ردیف های بسیاری 

هستند که گره هایشان کور شده اند. یعنی وقفه هایی در زندگی اش. گمانم دارد دائم از دهکده اش 

دورتر می شود، تا دورترین جای ممکن و در اعماق کوهستان می رود. زن ها همیشه وقتی بخواهند 

تنها باشند این کار را می کنند. تقریباً چهل سال سن دارد و حاال دیگر همان آزادی اختیاِر تلخی 

را به دست آورده که همراه با کهولت می آید. دیگر کسی از او انتظاری ندارد...«

»و حاال این جا... احساسش کن.«، 

نوار باریک پشمین، هیچ شباهتی به دیگر نقاط قالی نداشت. گره های امضا ناپدید شده بودند. 

رشته ها با نوعی شتاب زدگی کشیده شده بودند و در عین حال به شکلی معصومانه هم تراز بودند. 

ردی از شادمانی و سرخوشی در آن ها حس می شد.

الرا زیر لبی گفت: »اگر توی این دوره زمانه زندگی می کرد، می گفتم یک معشوق پیدا کرده.



17
شماره ی5،اردیبهشت 1390

اما داریم درباره ی کردستان صحبت می کنیم، آن هم بیش از هزار سال قبل. در آن روزگار هیچ 

اثر سالیاِن سال  او را حتا نگاه هم نمی کرده. یک مادربزرگ عقیم، بدنی که بی شک در  مردی 

نابینا. اما او کسی را پیدا کرده... معمای  بافندگِی بی وقفه از شکل افتاده بوده، چشمانی تقریباً 

واقعی این جاست.«

گفتم: »بله.« حاال دیگر روحم با او هماهنگ شده بود و از عواقب چیزی که کشف کرده بودم، 

می ترسیدم. »اما قالی کمی بعد از این نیمه کاره رها شده. چرا؟«

انگشتان الرا بار دیگر دستانم را به سوی دیگر بافته هدایت کردند. و آن جا بود که داستان به 

سرانجام می رسید...

شکل  که  محکم  بسیار  بافتی  بود.  شده  بافته  دیگری  رشته های  ما،  بافنده ی  پوِد  و  تار  میاِن 

برجسته ی نقش و نگار قالی را در تمام طول آن دنبال کرده بود. گره های دیگری باالی نقش و نگار 

قالی در هم آمیخته بودند و از آن ها شاخه های دیگر بیرون زده بود و بعد دوباره آن شاخه ها، شاخه 

داده بودند و تمامش میاِن الگوی اصلی قالی. هندسه ی این نقش و نگارها به کل متفاوت بود. 

مشخصه هایش کهکشانی را طرح زده بود که سحابی های ابریشمینش به کل برای من ناشناخته 

بودند.

من نژاد خودم را می شناسم و بافندگی را نیز می شناسم. گره ها و تارهایی این جا سرمنشاء انسانی 

نداشتند. ما آن همه انگشت نداریم و فضا را آن قدر خوب درک نمی کنیم که چنان طرحی بزنیم. 

تارها از موی اسب نرم تر بودند و انگشتانم به سختی می توانست آن ها را بخواند. احساس می کردم 

هر الیه، الیه ی دیگری را پنهان کرده است. احساس می کردم کلمات بیگانه شبکه های جدیدی 

تشکیل می دهند و کلمات دیگری را که زیر سطح بودند، پنهان می کنند. 

برای خواندِن الگو باید فرش را می شکافتیم. هتک حرمتی که هرگز خوابش را هم نمی دیدم.

شادمانی بافنده در تمام جهات و اشکال و از جمله در گره هایی که نام خودش بود، نمود داشت. با 

لمس آن بافته، دو نفری را تجسم کردم که رویش خم شده  و دست ها و موهاشان در هم آمیخته

بود. دوست داشتم به خلوت خمیده شان وارد شوم تا بهتر بشناسمشان.

حال  این  با  است.  ترسناک  بودن  متفاوت  نفس  بوده؟  شکلی  چه  »یعنی  کردم:  فکر  بلند  بلند 

علمی تخیلی- ترجمه
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بافنده ی ما گذاشته او به قالی اش و زندگی اش دست بزند.«

الرا آه کشید.

»باید درکش کنیم. ظاهر دیگر برای او اهمیتی نداشته. تنها چیزی که برایش مهم بوده، مهربانی 

انگشتان او بوده. سال ها کار دقیق در نور کم، چشمانش را خراب کرده بوده. او نابینا بود، درست 

مثل من و تو.«

باید پایان قصه را خودم بسازم. قالی با ردیفی نیمه کاره، شتاب زده ناتمام رها شده بود. در سکوت 

چیزهای ترسناکی حس می کنم. فریادها، سنگ های پرتاب شده، یک یا دو قتل... نمی دانم قالی 

به  بی توجه  استخوان هایی  که  شده  کشیده  بیرون  قبری  از  شاید  رسیده.  ما  دستان  به  چطور 

شکلشان، در آن رها شده بودند. هر چیزی ممکن است و حقیقت دست نیافتنی.

اما کلمات الرا هنوز در گوشم طنین انداز هستند. »موجودات هوشمند به ندرت تنها سفر می کنند. 

این هم یک جستجوگر تنها نبوده. باور نمی کنم تماس دیگری نبوده باشد.

شاید روزی فرشی پیدا شود که داستانی مشابه با داستانی را که خواندیم، روایت کند. و ما هر دو 

زباِن تار و پود را آشکار می کنیم و بعد به همه ی کسانی که شانسش را داشته اند مثل ما باشند، 

یاد می دهیم. به آن ها یاد می دهیم بافته ها را بخوانند تا این دانش را به فرزندانشان منتقل کنند. 

اگر موفق شویم، دیدار بعدی به خاطر تفاوت ظاهر ناموفق نخواهد ماند.«

پانویس ها:
1-Laura Morelli





شماره ی5،اردیبهشت 1390
20

پول آندرسونخیانت از نوع درجه اول
 شیرین سادات صفوی

مه
رج

- ت
لی

خی
ی ت

لم
ع

سه ساعت دیگر می آیند که من را بکشند. اول الی در باز می شود. دو سرباز وارد شده و با یونیفرم های 

رسمی و شوک دهنده های آماده، دو طرف در آماده می ایستند. نمی دانم توی صورتشان تنفر و 

به چشم  از سرنشینان سفینه دیده ام،  بعضی  توی چهره ی  نفرت آوری که  ترحم  یا آن  خیانت، 

تمامی سربازان  بود، چون  رقت آوری جوان خواهند  به شکل  ولی مطمئنم  نه؛  یا  خواهد خورد 

تازه جوان هستند. بعد اریک هالورسن)1( از میان آن  دو وارد شده و احترام می گذارد. من هم 

همین کار را می کنم. او مثل یک ماشین می گوید: »ادوارد بریکین ریج)2( ...« و جمله اش را مثل 

فرمولی حفظ شده تکرار می کند. همین چند وقت پیش اد صدایم می زد و هم کابین بودیم و حتا 

در آخرین مرخصی مان یک مسابقه ی نوشیدن گذاشتیم که حاال باید جز افسانه های محلی شده 

باشد. )این ماجرا در پورت دیزایر)3( رخ داد؛ اما روز بعدش فرود آمدیم و به دریایی رفتیم که در 

این سیاره طالیی رنگ بود و خودمان را میان موج ها انداختیم و روی شن ها دراز کشیدیم و اجازه 

دادیم آفتاب و غرش دریا تسخیرمان کند.( حتا نمی دانم توی چشم های او چه چیز خواهم دید. 

عجیب است که صمیمی ترین دوست مذکر آدم می تواند این قدر پیش بینی ناپذیر باشد. ولی از 

آن جایی که او همیشه افسر خوبی بوده، پس می شود رویش حساب کرد که این جا هم نقشش را 

به خوبی ایفا کند.

روی من هم می شود حساب کرد. شکستن رسم و رسوم فایده ای ندارد و دلیل خاصی هم ندارم 

که چنین کاری بکنم. شاید بهتر بود کشیش را هم مرخص نمی کردم. حاال که جهانمان در حال 

نابودی است و همه جا رنگ و بوی مذهب به چشم می خورد، با نپذیرفتن کشیش در یک ساعت 

آخر عمرم، خودم را بیشتر شیطان صفت و منحرف نشان داده ام. بچه هایم در مدرسه چه خواهند 

شنید؟ که پدرشان نه تنها خائن، بلکه یک کافر کثیف هم بوده است؟ مهم نیست. من حقوق 

زیادی ندارم، اما حداقل آن قدر غرور دارم که خودم باقی بمانم.

در ماجراهای بعدی هم غرور به چشم خواهد خورد؛ غروری بربرانه، کشنده و الزامی. میان دو صف 
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طوالنی از بدن های خشک و در حال آماده باش و صورت های بی احساس مردانی که بر آن ها فرمان 

می راندم، کریدور را پشت سر خواهم گذاشت؛ صدای طبل، وزوز موتور و وردهای کشیش را در 

خود غرق خواهد کرد. دِر داخلی هوابند را از قبل باز گذاشته اند. پس وارد اتاقک می شوم. در بسته 

می شود. بعد برای یک لحظه، با خودم تنها می مانم. سعی می کنم به آلیس)4( و بچه ها فکر کنم، 

ولی شاید بوی عرقم زیادی تند باشد و چنین اجازه ای ندهد.

در چنین مواردی، هوای اتاقک را یک باره خالی نمی کنند. این طوری ظالمانه خواهد بود. آن ها 

فقط سوئیچ اضطراری را می زنند. )البته آن هایی در کار نیست. دست یک نفر این کار را خواهد 

کرد. اما دست کی؟ نمی خواهم بدانم.( موتور در مقابل فشار اتمسفر، یک کیلوگرم در هر یک 

سانتی متر مکعب که با آن به دنیا می آییم، و خون شور و تکه های مسخره ی مو و غرایز مسخره مان 

که این همه راه از زمین دنبالمان کرده، به تقال می افتد. در خارجی باز می شود. ناگهان تابوتم پر 

از تاریکی و ستارگان می شود. هوای زمین ترکم می کند. به بیرون پرتاب می شوم. سفینه به پرواز 

هایپر خود ادامه می دهد.

آن وقت برای من، جهان دیگر وجود نخواهد داشت.

ولی دارم چرند می گویم. حتماً دلیلی داشته که این سایکوگراف)5( را به دستم داده اند. کلمات 

کاری  افکار چنین  نوار ضبِط  یک  یافته ی  تغییر  مولکول های  ولی  دروغ می گویند،  تحریر شده 

نخواهند کرد. می توانند عذرخواهی ام را به دنبال حقیقت و منطق تحلیل کنند. دنیاها مطمئن 

خواهند شد که حداقل احمق صادقی بوده ام و این طوری اوضاع برای آلیس، ژان)6( و بابی)7( که 

طبق آخرین نامه، روز به روز بیشتر شبیه پدرش می شود، آسان تر خواهد شد. از طرف دیگر، از 

آن جایی که در استفاده از این ماشین تخصصی ندارم، بیشتر از آن چه دلم می خواهد روی این 

نوار خودم را خواهم شناساند. 

خوب، سعی خودت را بکن اد، دوست قدیمی. همیشه می شود نوار را پاک کرد. ولی حاال که قرار 

است بمیری، دیگر ضرورتی ندارد که نگران افکار خصوصی ات باشی.

دروسیال.)8(

نه.
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برو پی کارت. موهایت که بوی تابستان می دهند، حس لمس شانه ها و شکمت، پرنده هایی که 

در باغ پشت پنجره ی خانه ات می خواندند، همه را بردار و برو. آلیس عشق من است و فقط چند 

وقتی از او دور مانده ام ... ولی نه، این هم حقیقت ندارد. راستش با تو خیلی خوش گذشت، درو، 

گربه ی من، و افسوس حتا یک لحظه از شب هایمان را نمی خورم؛ ولی اگر آلیس بفهمد می رنجد 

... یا شاید هم درک کند ... یا مسیح، اوزیریس، بالدر ... حتا از این بابت هم مطمئن نیستم.

فکرت را به موضوعات مهم تر برگردان. مثاًل جنگ. می دانی، کشتن ایرادی ندارد؛ اما عشق خطرناک 

است و باید حسابی مراقب آن بود. نه، دارم مثل یکی از اعضای اخوت چرند می بافم. یک سرباز 

وابسته به تغییرات جامعه است، چرا که آموزش خشونت دیده و خشونت گاهی برای رسیدن به 

اهداف جامعه ضروری می شود. مشکل من از اول این بود که اگر رسیدن به این اهداف غیرممکن 

بود، آن وقت چی؟ تو می جنگی، موروین)9( هم آن ساعات سخت در آتش خوشه ی کانترال)10( 

را فراموش نمی کند. یادت هست اریک هالورسن؟ این بخشی از دفاعم در برابر آن ها بود. اسکادران 

من آسیب فراوانی به دشمن وارد کرد – ولی دادگاه نظامی چنین منطقی را نمی پذیرد. چرا بعد از 

خیانت به یک سیاره ... به یک نژاد کامل، به نیرویی برتر از خودم حمله بردم؟ ادعای ثبت شده ام 

این است که طبق محاسباتم، ماموریتی که دستور انجامش را داشتم تلفات وحشتناکی داشت؛ اما 

تصمیم گرفتم با حمله به نقطه ای دیگر، کاری انجام داده باشم. البته با امید به صداقت بی چون 

و چرا این ماشین، این را هم بگویم که امید به اسارت داشتم. من هم مثل تو دلم نمی خواهد 

بمیرم، اریک.

انسان معرفی کند. مگر من چه  نماینده ی  را  باید خودش  نفر  بیاید، یک  تازه، وقتی موروین  و 

اشکالی دارم؟

یکی از دالیل این که من چه ایرادی دارم: هیدکی ایواساکی)11( )همان ایواساکی هیدکی؛ چون 

ژاپنی ها اول اسم فامیل را می آورند. می بینی چه گونه ی حیاتی متنوعی هستیم؟!(. وقتی مستقیم 

حمله بردیم، فریاد کشید. برجک کنترل را دیدم که شعله کشید و خودش را دیدم که سوراخ 

سوراخ شد؛ و با وجود لرزش سفینه و سوت فرار هوا از کالهخود سوراخ شده ام، صدای فریادش 

را شنیدم.

علمی تخیلی- ترجمه



23
شماره ی5،اردیبهشت 1390

تاریکی بر سرمان فرود آمد. میدان جاذبه هم خاموش شده بود، بنابراین شناور شده و آن قدر دور 

خودم چرخیدم تا بالخره طاقی را پیدا کردم و به یک ستون حایل آویزان شدم. دهانم پر از خون 

بود که مزه ی آهن خیس می داد. وقتی جرقه های روی شبکیه ی چشمانم محو شدند، صفحه کنترل 

اصلی را دیدم که به رنگ آبی، به رنگ اضطرار می درخشید و سایه ی هیدکی جلویش نمودار بود. 

از شماره ی روی لباسش که با نور فلورسنت می درخشید، فهمیدم کیست. هوا از لباسش نشت 

می کرد و مخزنش با تمام سرعتی که می توانست جای آن را با حجمی مرطوب و سفید و چگال، 

مخلوط با قطره های مجزای خون پر می کرد. در همان سردرگمی، با خودم فکر کردم که نابود 

نابود. به وضعیت کنترل استندبای در نیامده بودیم و در فضا معلق بودیم؛ پس  شده ایم. کاماًل 

حتماً مدارهای تعویض کنترل سوخته بودند. تنها چاره مان تسلیم بود. بچه ها، سریع لباس هایتان 

را بپوشید، دستگاه مخابره را روشن کنید و سیگنال تسلیم بفرستید. نه، صبر کنید. اول به صورت 

رسمی فرمان را به فین استاین)12( بر روی عرشه ی یورک تاون)13( بدهید تا اسکادران او نبرد را 

ادامه دهد. ولی بعد دست از کار بکشید. بعداً می توانید با موروین به خانه برگردید.

ابزار گرفته بود. همان طور در حال مرگ  دست های ایواساکی تکان می خوردند. توی دستانش 

جلوی مغز ابررسانای از کار افتاده شناور بود و تعمیرات موقتی را انجام می داد. خیلی طول نکشید. 

تنها چند اتصال کافی بود تا سیستم استندبای، فرمان در دست گرفتن کنترل را دریافت کند. 

خودم هم باید به فکر همین کار می افتادم. باید بپذیرم که همین امر، همین که چنین چیزی به 

ذهنم نرسید، همین خیانت واقعی من بود. ولی وقتی دیدم مشغول چه کاری است، خودم را به 

طرفش پرتاب کردم و همراه امبوتو)14( و گوپال)15( بهش کمک کردیم.

کار چندانی از دستمان ساخته نبود. چون خود هیدکی افسر الکترونیک بود. به عالوه، خونش 

جلوی شیشه ی کالهخودم به راه افتاده و آن را تار کرده بود. ولی هر چیزی الزم بود از جعبه ابزار 

به دستش می دادیم. از میان سیاهی روی کالهخودم و به وسیله ی نور آبی صفحه کنترل، صورتش 

را تماشا می کردم که چیزی جز خیسی عرق و اراده در آن به چشم نمی خورد. به خودش اجازه 

نمی داد تا کارش تمام نشده، بمیرد.

چراغ ها دوباره روشن شدند. وزن هم برگشت. همین طور نمایشگرها و واسط های صوتی. باید با 
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هوای مخزنمان سر می کردیم تا بعداً به برجک دوم برویم. نگاهی به فضا انداختم. ستارگان این جا 

انبوه بودند و در مقابل سیاهی، درخشش روشن و بی احساسی داشتند؛ ولی مشخص تر از همه، 

ستاره ای در نیم میلیون کیلومتری مان بود. افسر ارزیابی فریاد کشید: »یا خدا! یک ناو جانگو)16( 

بوده! یکی با موشک داغانش کرده!«

معلوم شد کار آگین کورت)17( بوده است. شنیده ام کاپیتانش را کاندید دریافت مدال کرده اند. 

این کاپیتان نباید ممنون من باشد؟

و  احیا کرده  را  ایواساکی سیتریس ماینور)18(  را می دانستم که  این  ولی در همان لحظه، فقط 

بنابراین باید با آن به جنگیدن ادامه دهم. امدادگرها را خبر کردم تا بیایند و ببینند می شود خود 

ایواساکی را احیا کرد یا نه. او مرد کوچک اندام و خوش قلبی بود که زمانی با خجالت تمام، عکس 

بچه های کوچک و خوش قلبش را زیر درختان گیالس کیوتو نشانم داده بود. ولی بعداً فهمیدم 

او را به دستگاه  وصل کرد و  با امکانات معمول بیمارستانی، می شد  هیچ شانسی نداشته است. 

یک دسته ی کامل دل و روده ی تازه برایش ساخت؛ با این حال یک ناو جنگی جایی برای چنین 

دستگاه هایی نداشت.

خودم را دوباره به کنترل وصل کردم. گزارش ها توی گوشم داد می کشیدند و اعداد جلوی چشمانم 

چشمک می زدند؛ تصمیمم را گرفتم و فرمان دادم. ولی بیشتر از هر چیز دیگر، حواسم پیش ناله ی 

توی گوشی ها و مزه ی خون و استفراغ روی زبانم بود. انگار قرار نبود اسیر شویم.

در عوض جنگیدیم و با همان تعدادی که ازمان باقی مانده بود، به پایگاه بازگشتیم.

همیشه  نیست.  قوتشان  نقاط  جز  مسئله  این  نه.  یا  بوده اند  عقل گرا  نظامی  مردان  نمی دانم 

و  ماالنوویتز)19(  یا  اروپا  در  ناپلئون  پیشروی های  و  سزار  نظم گرایی  اسکندر،  پیروزی های  به 

کامپیوترهایش فکر می کنیم. اما چرا به همان اندازه به افالطون، تقویم ژولیوسی و پروژه ی فلسفی 

منظومه های  نفع عمومی  برای  بین ستاره ای  فواصل  در  وقتی  در هر حال،  نمی کنیم؟  فکر  کد 

مختلف بجنگی، باید ماشین هایی که چنین کاری را ممکن می کنند درک کنی. باید سعی کنی 

نژادهایی را که به انداز ه ی انسان هوشمند هستند، اما سه یا چهار هزار میلیون سال تکامل با ما 

فاصله دارند، درک کنی. حتا باید چیزی در مورد خود انسان بدانی؛ وگرنه در آن دوردست عقلت 
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را از دست می دهی. بنابراین امروزه یک افسر معمولی بیشتر از یکی از اعضای اخوت عشق، چیز 

می داند و کار درست و حسابی انجام می دهد.

اوه، اخوت! ای کاش می شد همانطور کثیف و خودپرست با آن کارهای حقیرانه شان، سر کالس 

کلنل گانچاروف)20( بنشینند.

آفتاب روی چمن های آکادمی می تابید، خودش را میان برگ های کاج گم می کرد و بیرون می پرید 

تا از سر توپی که در میدان ترافالگار شلیک شده بود، بازتاب کند و به ستاره های سر شانه ی کلنل 

بخورد. اوایل سر کالسش می نشستم و می پرستیدمش؛ چون حتا قبل از این که من به دنیا بیایم، 

موفق شده بود مدال هالل ماه بگیرد. ولی بعد چیز سخت تری ازمان درخواست کرد.

با آن اسپرانتوی آرام و لهجه دارش که در خوابگاه ها آن را مسخره می کردیم، گفت: »آقایان ...« 

انگشتانش حفظ کرد و خورشید روی موهایش،  با سر  از سر میزش خم شد و تعادلش را  بعد 

که هنوز رنگ زنگ آهن خود را حفظ کرده بودند تابید و روی چین و چروک های صورتش سایه 

انداخت؛ بله، حتا بوی زمین سبز هم می آمد و صدای خواب آور یک چمن زن از جایی در فاصله ی 

دور به گوش می رسید. »آقایان، همگی شما جمالت باکالس زیادی در مورد شرف، آبرو و خدمت 

به بشریت شنیده اید. همه شان حقیقت دارند. ولی اگر خدمت خودتان را از دید مناسبی نبینید، 

انسانی  برترین های جامعه ی  بین کیهانی جایگاه  نیروی  برآورده کنید.  را  این گفته ها  نمی توانید 

برترین  حتا  یا  پاداش ها  بزرگترین  انتظار  نباید  نیست؛  جامعه  هدف  همان  ماموریتش  نیست؛ 

افتخاراتی که جامعه می تواند ارائه کند، داشته باشد. ما ابزاریم.

»انسان در جهان تنها نیست. حق تصرف تمامی سیارات قابل سکونت را هم ندارد. نژادهای دیگری 

هم هستند که هر کدام آرزوها و جاه طلبی های خودشان را دارند؛ ترس ها و رنج های خودشان را 

دارند؛ آن ها از میان چشمانی متفاوت به جهان نگاه می کنند و افکار دیگری در سرشان می چرخد؛ 

ولی خواسته هایشان برای خودشان به همان اندازه ی خواسته های ما برای خودمان، به حق و به جا 

است. خوب می شود اگر بتوانیم دوستشان باشیم. 

»ولی این مسئله همیشه ممکن نیست. بعضی هایتان بهانه ی گناه اولیه را برایش می آورید، بعضی ها 

کارما، بعضی ها هم فقط همان جایزالخطا بودن ساده و انسانی را. اما این حقیقت پابرجا است که
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جوامع با هم تضاد پیدا می کنند. در چنین مواردی، فرد باید سعی کند که مسئله را با بحث حل 

کند. و یک بحث مناسب تنها میان دو موجود برابر ممکن است. بنابراین برابری همان قابلیت 

آسیب  رساندن به دیگران است و به اندازه ی سایر قابلیت های برتر، ضروریت دارد. نمی گویم چنین 

چیزی خوب است، فقط می خواهم بگویم که اوضاع این جوری است. شما بخشی از همان ابزاری 

هستید که به زمین و اتحادیه چنین قابلیتی می دهد.

»می شود از یک ابزار سؤاستفاده کرد. یک چکش می تواند میخ بکوبد یا جمجمه ای را خرد کند. 

دفعات بسیار، ارتش ها هم به همین شکل مورد سؤاستفاده قرار گرفته اند. ولی این حقیقت که 

شما آیین نظام را پذیرفته اند و به وقت خود ماموریت خواهید یافت، مسئولیت های شما بعنوان 

یک شهروند را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

»کالزویتزهایتان)21( را بخوانید. جنگ پایان نیست، بلکه ادامه ی یک رابطه ی سیاسی است. با 

فراموشی چنین مسئله ای، بارها در تاریخ با نتایج فاجعه باری روبرو شده ایم. وظیفه ی شما بعنوان 

یک افسر – وظیفه ای آن چنان عظیم و طاقت فرسا که در کتاب های درسی تان نیامده ... به خاطر 

داشتن همین مسئله است.«

فکر کنم آدم خنکی هستم. مثل هر کس دیگری از جوک خوشم می آید، خودم را در کالس با 

عالقه ام به شعرهای بندتنبانی متمایز می کردم، پوکر یا مسابقه ی مشروب خوری هم دوست دارم؛ 

اما بعضی مسایل را به شکل احمقانه ای جدی می گیرم.

مثاًل همین مسئله ی تنفر نژادی. همان قدر که اگر چند قرن پیش بود و »کاکا سیاه« یا »کله 

سیاه« را تحمل نمی کردم، امروز هم تحمل کلمه ی »جانگو« را ندارم. )می دانید، من زیاد تاریخ 

می خوانم. این کار یکی از سرگرمی هایم است و در سفرهای طوالنی میان ستارگان، وقت آدم را 

پر می کند.( این مسئله را در دادگاه نظامی به رخم کشیدند. تام دیری)22( شهادت داده بود که 

من به نفع موروین صحبت کرده ام. چند نفری در سفینه حضور داشتند که او را توبیخ کرده و این 

حرف ها را به زور از دهانش کشیده اند؛ ولی ... تام، تو دوست من بودی. مگر نه؟

بگذارید اتفاقی را که افتاد، روشن کنم. با هر دور عقربه ی دقیقه شمار، خاطراتم واضح تر می شوند. 

برای تعمیرات در آشپودل)23( فرود آمده بودیم. زمانی این جا آرزوی دست نیافتنی برای هر
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فضانوردی بود. البته جدا از خود زمین؛ شاید برای بعضی ها، بیشتر از زمین. آه، آشپودل! )بله، 

بیابان و مرداب های بوگندو است؛ ولی  با کالهک قطبی و  می دانم آشپودل یک سیاره ی کامل 

باشکوهی  انسان ها مال خود کردند. در همان روزهای  از آشپودل آن بخشی است که  منظورم 

که فکر می کردیم کهکشان مال ماست و هر جایی که دلمان بخواهد می توانیم یک کلونی به راه 

بیندازیم.( کوه هایی که شانه های سفیدشان را در مقابل آسمان طالیی باال گرفته اند؛ دره هایی با 

شکوفه های درخشان و پر از پرواز پرندگان؛ شهرهای کوچک و سرخوش و دخترکانش ... ولی آن 

موقع اواخر جنگ بود. کسی دوست نداشت بعد از تاریکی بیرون برود، چون ستاره ها در دست 

پژواک  می کردند، صدای  غژغژ  باد  میان  در  باز  درهای  بودند،  خالی  بیشتر شهرها  بود.  دشمن 

پرواز یک سفینه ی  رعدآسای  از گاهی صدای  در کوچه های خالی می پیچید. هر  آدم  قدم های 

دیگر، پر از شهروندانی که مشغول تخلیه ی آشپودل بودند به گوش می رسید. دو ماه بعد آشپودل 

به دست موروین افتاد.

من و تام در یک میخانه ی متروک نشسته بودیم و با خوردن مشروبی که نمی شد از سیاره خارج 

کرد، وقت می گذراندیم. کار دیگری نبود که انجام دهیم. جنگ یعنی گاهی عجله و گاهی سکون.

آفتاب داخل افتاده بود و بوی چمنی می آمد که از قرن ها قبل به یاد داشتم؛ سگی آواره، سرگشته 

و گرسنه از جلوی در میخانه گذشت.

تام رو به سکوت فریاد کشید: »آه، خدا لعنت شان کند!«

همان طور که لیوانم را پر می کردم، گفتم: »کی؟ اگر منظورت آن افسرهای خدانشناس مقر است، 

حق داری. اما به نظرت کار سختی به خدا محول نمی کنی؟«

گفت: »االن وقت خوشمزگی نیست.«

جواب دادم: »وقت هیچ چیز دیگری هم نیست.«

تازه خبر نابودی ناوگان نهم را شنیده بودیم.

گفت: »این جانگوها ... این جانگوهای رذل و کثیف و بوگندو و عوضی ...«

گفتم: »منظورت موروین است.« کمی مست بودم، وگرنه آرامشم را حفظ می کردم. ولی مسئله به 

مغزم فشار می آورد. »آن ها کثیف نیستند. از نظر غریزی از ما تمیزترند. توی شهرهایشان آشغال 
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نمی بینی. عرق تن شان بوی گل می دهد، مثل گربه راه می روند و سه جنسه هستند. خوب حاال 

که چی؟«

مشتش را بلند کرد و گفت: »حاال که چی؟« صورتش سفید شده بود و تنها دو نقطه ی داغ و سرخ 

روی گونه هایش دیده می شد. »دارند جهان را تسخیر می کنند و تو می پرسی حاال که چی؟«

»کی گفته قرار است جهان را تسخیر کنند؟«

»اخبار، کله پوک!«

نمی توانستم جواب مستقیمی بهش بدهم، بنابراین با هشیاری نسبت به تک تک کلماتم که ناشی 

از مستی بود، گفتم: »سیاره های زمین گونه خیلی کم اند؛ آن ها هم همان چیزی را می خواهند 

که ما. نزاع های مرزی باعث جنگ شد. حاال اعالم کرده اند که هدفشان به خاک مالیدن دماغ 

زمین است؛ همانطور که ما می خواهیم دماغ آن ها را به خاک بمالیم. ولی نگفته اند می خواهند 

از سیاره هایمان ... بیشتر سیاره هایی که حاال در دست داریم، بیرونمان کنند. این جوری خیلی 

هزینه بر می دارد.«

»نه، این کار را نمی کنند. کافی است کلونی هایمان را قتل عام کنند.«

»یعنی ما ... عددش چقدر بود ... ما حاضریم مثاًل بیست میلیون موجود هوشمند و متفکر را قتل 

عام کنیم؟«

از میان دندان های کلید شده اش گفت: »بدم نمی آید.«

گفتم: »ببین، تبلیغات را ول کن. حاال که جنگ ادامه پیدا کرده و این قدر بد پیش رفته، حساب 

و کتاب از دستمان در رفته است. فکر کن مثاًل تسخیرمان کنند.«

زیر لبی گفت: »آن موجودات پر دست و پا ... زیر برج های آکسفورد.«

خوب، برای من مثل این بود که بیگانه ها روی مزارع وایومینگ، جایی که زمانی انسان های آزاد 

گله داری کرده بودند، راه بروند؛ برای ایواساکی، مثل این بود که این شیاطین جلوی مجسمه ی 

بودا در کاماکورا)24( ظاهر شوند؛ برای گانچاروف، اگر بدشانسی می آورد و تا آن موقع هنوز زنده 

بود، مثل این می مانست که بیگانه ها جلوی مجسمه ی کرملین باشکوه فریاد پیروزی بکشند؛ و 

همین طور برو و برو و برو ... آن وقت طومار تاریخچه ی انسان طوری پیچیده می شد که نیاکانمان 
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دیگر نمی توانستند تشخیصش دهند.

گفتم: »اگر ببرند، یک دولت راه می اندازند و مجبور می شوند مدل جدید فکر کردن را یاد بگیرند. 

ولی می دانی، من آن ها را بررسی کرده ام و حتا قبل از جنگ با چند تایی شان مالقات کردم و 

باهاشان دوست شدم؛ و می دانی، آن ها از خیلی چیزهای ما خوششان می آید.«

او چند لحظه در سکوت نشست و نفس نکشید. بعد به زحمت گفت: »یعنی برایت فرقی نمی کند 

اگر ببرند؟«

گفتم: »یعنی بهتر است واقع گرا باشیم ... اگر آن ها ببرند، باید سازگاری پیدا کنیم که تا حد ممکن 

دوام بیاوریم. می توانیم برایشان مفید باشیم.«

همان موقع با مشت کوبید توی صورتم.

خوب، من جوابش را ندادم. یک راست از میخانه بیرون رفتم و به آفتاب که به طرز خجالت آوری 

زیبا بود، پا گذاشتم و تنهایش گذاشتم تا گریه کند. روز بعد هیچ حرفی در مورد این ماجرا نزدیم 

و خشک و مؤدبانه در کنار هم کار کردیم.

ولی او شهادت داده که من می خواهم با دشمن همکاری کنم.

آلیس، هیچ وقت فهمیدی جنگ سر چی بود؟ با چنان شجاعتی با من خداحافظی کردی که از 

تحملم خارج بود و تنها باری که در این پنج سال گذشته پیامی از زمین گرفتم، همه اش پر از 

سانسور سانسور سانسور بود. ولی فکر کنم تمامی این سؤاالت مهم و فلسفی برای تو چیزی مثل 

بیماری یا تصادف بود که می توانست شوهرت را از تو بگیرد.

آخرین باری که می رفتم، باران می آمد. زمین هنوز به خاطر زمستان سیاه بود و این جا و آن جا، 

کپه ای برف کثیف کم کم آب می شد. آسمان کوتاه و مثل سقفی خاکستری و تار به نظر می رسید 

تا سر تپه،  از مزرعه مان را  و شاخک های مه دور خانه پیچیده بودند. ولی می توانستم مسافتی 

جایی که می خواستم روزی پسرم را برای شکار به آن جا ببرم، ببینم و بعد برجک ها جلوی دیدم 

را می گرفتند. باران خیلی مالیم بود و قطرات کوچکش را روی موهایت می ریخت ... درست مثل 

خون میدی)25( ... نه، ولش کن. صدای خرخر بادنما را می شنیدم؛ همانی که اولین سال ورودمان 

به مزرعه نصب کرده بودیم. هوا هم بوی نم می داد و همان قدر که حواسم به درد انگشتان پایم 



شماره ی5،اردیبهشت 1390
30

بود، از حضور بدن سیخ شده ی تو در کنارم هم آگاه بودم. 

تو را می شناسم و می دانم کار آسانی  نباشد.  میدوارم مرد جدیدی پیدا کنی. شاید کار آسانی 

نخواهد بود؛ چون تو بیوه ی یک خائن خواهی بود و آن قدر غرور داری که یکی از آن اعضای آویزان 

اخوت را نپذیری. ولی خوب، شاید یکی از اعضای نیروی کیهانی که پس از مدت ها برگشته و 

می خواهد با زمینی که حاال برایش عجیب به نظر می رسد،  سازگار شود.

بله، بهش حسودی ام می شود. ولی عجیب است که دلیلش این نیست که شاید نیمه شبی و در 

تاریکی، زیر گوشش بگویی: »دوستت دارم.« به این حسودی ام می شود که پدر ژان و بابی خواهد 

شد. حاال که اعتراف می کنم هیچوقت به وفاداری ات شک هم نکرده ام، همه ی کارهایم )دروسیال 

و بقیه( توجیه می شود؟ ولی باید مسئله ی خیلی مهم تری را توجیه کنم. مشکل این جاست که به 

نظرم مسئله خیلی ساده است و اصاًل هیچ احتیاجی به این سایکوگراف نیست.

ببین، کره های زمین و موروین مدت ها قبل از جنگ با هم تماس پیدا کرده بودند. نزاع های مرزی 

کلمه ی درستی نیست؛ چون جهان آن قدر بزرگ است که مرزی وجود ندارد. آن ها یک کلونی رو 

به پیشرفت روی دومین سیاره ی منظومه ی GGC421387 داشتند که صنعت خود را در تمام 

طول منظومه توسعه داده بود. و این سیاره فقط حدود پنجاه سال نوری با زمین فاصله دارد.

جنگ جایی بسیار دورتر از آن شروع شد. ساوامور)26(، یا همان سیاره ای که آن را به این اسم 

می نامیم – چون گلوی انسانی نمی تواند نام موسیقیایی آن را تلفظ کند – برای موروین اهمیت 

بسیاری داشت. آن ها باید از سیاره دفاع می کردند.

ما آشپودل را تخلیه کردیم، مگر نه؟ ولی ساوامور خیلی ارزشمند بود. به دالیلی خیلی بیشتر از 

صنعت و مکان استراتژیکش؛ البته این نکات هم خیلی مهم بودند. ولی ساوامور یک افسانه است.

من آن جا رفته ام. آن موقع ها یک افسر تازه قسم خورده، سوار بر عرشه ی دانا-اورای)27( کهنه 

بودم؛ آن هم زمانی که ناوگان برای دیدارهای سرکشی سفر می کرد. نزاع ها شروع شده بودند، 

چند برخورد صورت گرفته بود و حضوری زشت در فضا موج می زد. ما و آن ها هر دو می دانستیم 

که چرخش سفینه ی ما به دور سیاره، به نشانه ی اخطار است.

با این حال، هیجان زده بودیم که می توانستیم  روی سیاره فرود بیاییم. 

علمی تخیلی- ترجمه
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رقاص ها برای فرار از کشمکش ها به این جا فرار کرده بودند؛ دو شهر سرشار از شگفتی را این جا 

اوه، به درخشش آمریکا در مقابل   ... ساخته و اعالمیه ی استقالل جدید را این جا نوشته بودند 

کهنسالی اروپا فکر کن؛ ولی بیشتر از آن، پاریس را در نظر بیاور.

در بندر داروی)28( پیاده شدیم و من از مهمانی مان بیرون رفتم تا به تنهایی چرخی بزنم. وقتی 

میان برج های سبز الفین)29(، روی چمن -فرش های سبز رسیدم و ردیف طوالنی چراغ ها جلوی 

رویم شروع به درخشش کرد ... چه اسمی جز شهر زمرد روی آن می توانستم بگذارم؟ بعد از چند 

ساعت وقتی خسته شدم، توی بالکنی نشستم تا به آوازها گوش کنم. آوازها چنان پر ارتعاشند 

که با هیچ مقیاس انسانی نمی شود آن ها را اندازه گرفت، ولی ازشان لذت می بردم. تماشای رفت 

و آمد موجودات ... نه تنها موروین، بلکه بیشتر از بیست گونه ی مختلف از هزاران فرهنگ مختلف 

... چنان احساس شهروندی جهان را می کردم که انگار اولین بوسه ام را به دختری زیبا داده باشم.

کمی بعد موروینی نزدیکم شد و با اسپرانتوی روانش – تالش نمی کنم کم و زیاد لهجه اش را به 

یاد بیاورم - گفت: »قربان، امکان دارد این شخص از لذت همنشینی شما برخوردار شود؟«

گفتم: »با کمال میل.«

و شروع به حرف زدن کردیم. البته هیچ نوشیدنی در کار نبود، ولی احتیاجی هم نبود؛ همان طوری 

به قدر کافی مست و مدهوش بودم.

یکی از اسم هایش تاموالن)30( بود. اول فقط تعارف رد و بدل کردیم، بعد حرف رسم و رسومات را 

زدیم و بعد سیاست را پیش کشیدیم. حتا وقتی بابت خشونت آن ها نسبت به کلونی هایمان کمی 

بی ادب شدم، او همچنان مؤدب و دلپذیر باقی ماند. فقط گفت مسئله از دیدگاه او چطور است ... 

که البته حاال دیگر اهمیتی ندارد. در چند سال آینده خودت مسئله را می شنوی.

گفت: »ما نباید بجنگیم. نقاط اشتراکمان خیلی زیاد است.«

گفتم: »شاید به همین خاطر می جنگیم.« و بابت چنین نگرش فیلسوفانه ای به خودم بالیدم.

شاخک های موروین فرو افتاد؛ درست مثل انسانی که آه بکشد. »شاید. ولی ما ذاتاً متحدیم. به 

جوامعمان فکر کن، به جایگاه ستارگان در کهکشان فکر کن. جز بیلتروز)31(، چه کسی از جنگ 

میان زمین و موروای)32( سود خواهد برد؟«
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آن زمان بیلتروز خیلی از منظومه ی شمسی فاصله داشت. هنوز فشاری از سوی آن ها احساس 

نکرده بودیم، چون موروای ها ترتیب این مسایل را می دادند.

گفتم: »آن ها هم هوشمندند.«

و او جواب داد: »آن ها هیوال هستند.«

آن موقع آن چه را که برایم تعریف کرد، باور نکردم. ولی حاال آن قدر مطالعه کرده ام که دست از 

ناباوری بردارم. نمی گویم نژادی هست که حق حیات نداشته باشد، ولی بعضی فرهنگ ها واقعاً 

حق زندگی ندارند.

عاقبت گفت: »بیا، غروب هوای داخل را خنک می کند و فرد می تواند صدای پرهایی را که به النه 

می روند، بشنود. می شود با پذیرش دعوت به شام، خانه مان را مزین کنی؟«

می بینی ... خانه مان. نه خانه ی او، بلکه خانه اش به همراه همسران و توله های کوچولو و پشمالویش. 

شاید بد نیست بعضی چیزها را از موروین یاد بگیریم.

و مطمئناً آن ها هم باید چیزهایی را از ما یاد بگیرند. نقاشی کیارسکیورو)33(، آثار پریگرودیان)34(، 

حقوق مدنی. با این حال این مسایل با سر و صدای »آن چه به نامش می جنگیم« از رنگ و رو 

افتاده اند. وقت الزم است تا دوباره جانی بگیرند.

خوب، به نام چه می جنگیم؟ مطمئناً نه به خاطر چند سیاره ی اندک؛ هر دو طرف آن قدر عاقل 

هستند که آن ها را بین خود تقسیم کنند، گرچه همین اختالف بر سر حق مالکیت بود که جنگ 

را شروع کرد. دو طرف حتا میل ندارند که ارزش های خاصی را به کهکشان تحمیل کنند؛ فقط 

مجریان اخبار آن قدر احمق هستند که احتمال چنین چیزی را باور کنند. پس چرا می جنگیم؟

چرا من؟ چرا جنگیدم؟

چون یک افسر در حال وظیفه بودم. چون هم خون هایم می جنگیدند. چون نمی خواهم فضایی ها 

روی زمین راه بروند و بهمان دستور بدهند. نمی خواهم.

این را توی سایکوگراف می گویم و نوارش را هم پاک نمی کنم، چون بیشتر از هر چیزی می خواهم 

باور کنند که آرزویم پیروزی زمین است. برای این هدف نه تنها حاضرم جان خودم را بدهم که 

خیلی آسان است، بلکه حتا حاضرم آلیس و بابی و ژان که تا حاال باید ترکیبی حیرت انگیز وعجیب

علمی تخیلی- ترجمه
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ز کودک و زن شده باشد، به درون آتش بیندازم. دیگر چه برسد به پاریس و غارهایی که نیاکانم 

در آن ها عکس ماموت هایی که با دل و جرأت شکارشان می کردند، نقاشی  کرده اند ... حتی کل 

ایالت لعنتی وایومینگ و بعد سیاره ی ساوامور که البته این آخری اندکی اندوه برایم به همراه 

خواهد داشت. 

برای مشخص کردن دلیل این احساساتم، باید عمیق تر از آن چه از دست روانشناسی ساخته است، 

به ژرفا برویم. بر خالف سر و صدا بر سر »غریزه ی حفظ قلمرو« و »نشانه ی هویت«، فکر می کنم 

واقعاً نمی دانیم انسان برای چه زاده می شود؛ با این حال مایی که به راه سمرقند می رویم، حقیقتاً 

دالوریم.
)وقتی زمین را تغییر دهند، فلکر)35( را به یاد خواهند سپرد؟(

باز دارم چرند می گویم. خواسته ی من را می توان به ناشیانه ترین شکل، به این صورت بیان کرد: 

یک نفر باید حرف آخر را بزند – نه یک حکومت دیکتاتوری، بلکه یک کمیته ی مشترک – که 

چه بالیی سر کهکشان بیاید. می خواهم آن یک نفر مردمان من باشند.

مورد  در  را  آخر  حرف  که  باشند  من  مردم  فقط  می خواهم  کنم.  اصالح  را  حرفم  بگذارید  نه، 

سرنوشت خودشان می زنند.

اگر برای رسیدن به این هدف الزم باشد تاموالن خوش قلب و همسرانش و توله های پشمالویش که 

از زانوهایم باال می رفتند، و حتا شهر زمرد را نابود کنیم، پس می کنیم. زمین نباید به تسخیر کسی 

در بیاید. خودش هم نباید جایی را تسخیر کند. مشکل این جاست که کسی نمی تواند سرش فقط 

به کار خودش باشد. وقتی می گوییم انسان باید آزاد باشد که در مورد سرنوشت خودش تصمیم 

بگیرد، به در بسته می خوریم.

در آن صورت تنها یک سوال برایم باقی می ماند. وقتی می بینی چنین چیزی ممکن نیست، چه 

می کنی؟

دوست دارم یک نامه ی عاشقانه برای زمین بنویسم، ولی نویسنده نیستم و فقط می توانم چرند و 

پرندی سر هم کنم: آسمانی با غروب سوخته بر فراز عصری برفی ؛ »می دانیم این حقیقتی ذاتی 

است  که تمامی انسان ها آزاد و برابر  خلق  می شوند«؛ کوچکی  خارق العاده ی  استون هنج که 
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می شود  باعث  که  پارتنون  باورنکردنی  و حجم  کنی؛  درک  را  آن  واقعی  می کشد عظمت  طول 

مدتی زیر آفتاب آتن بنشینی و زیبایی اش را درک کنی؛ مهتاب بر فراز اقیانوسی ناآرام؛ قطعه های 

بتهوون؛ موسیقی گام ها در یک خیابان بارانی؛ تبری دست ساز، ساخته ی نئاندرتالی اخمو که او 

هم نمی دانست انسان برای چه زاده می شود؛ بوسه ای که بیشتر از یک بوسه ی معمولی شده و نه 

ماه بعد، تبدیل به گلوله ی سرخ و چروکیده ای از حیات می شود؛ حس عضالت روان یک اسب زیر 

پایت؛ خاویار، شامپاین و چشمانی که از میان شکوه به هم خیره می شوند؛ شوخی های مسخره؛ 

خانم التون)36(، همسایه مان که بعد از مرگ شوهرش به تنهایی سه پسر را بزرگ کرد ... نه، زمان 

می گذرد. حاال باید افکارم را با دقت بیشتری سر و سامان بدهم.

این جا  اتاق فرماندهی، وسط مقر »جهنم هم صاحب  خود ژنرال وانگ)37( توجیهم کرد. توی 

نخواهد شد«)38( نشسته بود و نمایشگر سرشار از ستاره  پشت سر طاسش می درخشید. وقتی 

توی اتاق آمدم و احترام گذاشتم، سکوت آن قدر طوالنی شد که حس می کردم لرزش هواکش ها 

روی پوستم باال و پایین می رود. وقتی عاقبت گفت: »آزاد باش، کلنل. بنشین.« تازه فهمیدم چقدر 

پیر شده است.

کمی دیگر با خودکارش بازی کرد و عاقبت چشمانش را باال آورد و گفت: »می بینی که تنهاییم. 

این مسئله شدیداً امنیتی است. در حال حاضر 87 درصد احتمال موفقیت محاسبه شه است – به 

شرطی که ماموریت با کمتر از 50 درصد تلفات انجام شود؛ ولی اگر خبرش پخش شود، عملیات 

بی فایده خواهد بود.«

هیچ وقت شایعات در مورد جاسوسین وفادار به موروین را باور نکرده بودم. هر کسی که می توانست 

نژاد خودش را بفروشد به درجه ی افسری نمی رسید؛ مگر نه؟ با این حال سری تکان دادم و گفتم: 

»می فهمم قربان.«

او چرخید تا روبروی نمایشگر قرار بگیرد. با همان صدای بی احساس قبلی اش گفت: »این نقشه 

ارزش چندانی ندارد. تعداد ستاره های تویش خیلی زیاد است. ولی می تواند موقعیت فعلی را نشان 

دهد. تماشا کن.«

دستانش روی کنترل ها حرکت کرده و برخی از نقطه های شناور طالیی و برخی سرخ شدند. 

علمی تخیلی- ترجمه
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سرخ رنگ دشمن بود.

می دیدم که چطور در طول پارسک ها عقب رانده شده بودیم. لکه های سرخ و زشتی را می دیدم 

که میان خورشیدهایی که هنوز مال ما بود، پخش شده و همان موقع فهمیدم چه نقشه ای در کار 

است و سعی کردم با جمالت جسته و گریخته اعتراض کنم.

»این منظومه ... کل بخش به آن وابسته است ... خطوط داخلی ارتباطات ... پاسگاه ها ... مراکز 

تعمیراتی ...« گوشم کار نمی کرد. دوباره به ساوامور و خانه ی تاموالن برگشته بودم. اوه بله، یک 

اسکادران می توانست به آن جا برسد. فضا آن قدر بزرگ است که نمی توان همه جای آن را پاس داد. 

در پایان سفر با مقاومت روبرو می شدیم که در صورت غیرمنتظره بودن حمله، مقاومت چندان 

بزرگی نمی شد؛ بعد باید از میان سفینه هایی که مثل زنبور از سرتاسر نقشه ی سه بعدی به سمت 

خانه سرازیر می شدند، راه را به بیرون باز می کردیم. با این حال با احتمالی بیشتر از 85 درصد 

می شد توپ پایان جهان را در آسمان ساوامور شلیک کرد.

این کار غیرانسانی نبود. فقط آن مقدار مگاتن انرژی که برای لحظه ای جو را تبدیل به پالسما 

کند. بله، آتش  سوزی برای ماه ها ادامه پیدا می کرد و چیزی جز بیابان بر جا نمی ماند و اگر هم 

حیاتی باقی می ماند، میلیون ها سال طول می کشید تا دوباره راهش را به خارج از اقیانوس پیدا 

تاموالن  اگر  البته  می افتد.  دارد  اتفاقی  بفهمد چه  نمی کرد  فرصت  هیچ وقت  تاموالن  ولی  کند. 

به همراه ناوگانش جایی خارج از سیاره به سر نمی برد؛ اگر تا همین حاال بر اثر شلیک اشعه ی 

لیزر به شکمش یا بر اثر خفگی از کمبود هوای اطرافش یا بر اثر استفراغ بخاطر بیماری تشعشع 

رادیواکتیویته، همان طور که در انسان های زیادی دیده بودم، نمرده بود. بدون سیاره ای مسکونی 

برای بنیان اقتصادی شان، سایر صنایعشان روی سیاره های دیگر GGC421387 قابل به نگهداری 

نبود. بدون کل منظومه بعنوان پایگاه و مرکز تغذیه، این سرخی از بین می رفت. بدون این سرخی 

که مثل خنجری به سوی زمین نشانه رفته بود ...

گفتم: »قربان، آن ها هیچ کدام از کلوني های ما را بمباران نکرده اند.«

وانگ گفت: »ما هم همین طور. ولی حاال چاره ی دیگری نداریم.«

»ولی ...«
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»ساکت!«

تا نیمه از صندلی اش بیرون پرید و همانطور که یکی از پلک هایش می پرید گفت: »فکر می کنی 

این موضوع خود من را شب ها بیدار نگه نمی دارد؟«

یک  به  وادار  را  آن ها  کار  »این  داد:  ادامه  بود،  کرده  شروع  که  یکنواختی  لحن  همان  با  بعد 

عقب نشینی سنگین می کند. می توانیم این قسمت را تا حدود یک سال دیگر نگه داریم. یعنی 

جنگ را یک سال دیگر طوالنی می کنیم.«

»فقط به خاطر ...«

»ممکن است اتفاقات زیادی در یک سال بیفتد. ممکن است یک سالح جدید بسازیم. ممکن است 

به این نتیجه برسند که تسخیر زمین ارزشش را ندارد. حتا اگر هیچ اتفاقی نیفتد، یک سال تمام 

می شود در خانه زندگی کرد.«

گفتم: »فرض کنید تالفی کنند.«

مرد شجاعی بود؛ چشمانش را به نگاهم دوخت و گفت: »آدم نمی تواند بدون ریسک زندگی کند.«

جوابی نداشتم.

گفت: »کلنل، اگر واقعاً به این امر اعتراض داری، بهت دستور انجامش را نمی دهم. حتا نظرم هم 

در موردت عوض نمی شود. افراد دیگری هم هستند.«

برای این هم جوابی نداشتم.

باید در همین نقطه این مسئله را روشن کنم، همان طور که در دادگاه منصفانه ام این کار را کردم: 

هیچ کدام از افراد زیردستم در اتفاقی که افتاد، مسئول نبودند. اسکادران ما در حالی وارد فضا 

شد که از تمامی افراد حاضر بر روی عرشه، تنها من از ماموریت واقعی خبر داشتم. کاپیتان های 

زیردستم می دانستند حمله ای در محیط اطراف ساوامور خواهیم داشت و فکر می کردند به دنبال 

سیاره ای یاغی و سرکش هستیم که مثل سیاره ی خودمان، بعنوان پایگاه از آن استفاده می شود. 

احتماالً افسران موشک بعد از دریافت محموله، دچار شک و تردید شده بودند؛ ولی آن ها در سطح 

پایینی از فرماندهی قرار داشتند. و فکر می کردند اطالعاتی که آخرین لحظه رسیدند، باعث تغییر 

مسیر و حرکت به سمت خوشه ی کانترال شد. آن جا نبرد خونین، دالورانه و بیهوده مان را انجام 

علمی تخیلی- ترجمه
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دادیم، پیروز شدیم و لنگ لنگان به خانه برگشتیم.

بنابراین من مسئول مرگ و نقص عضو بسیاری هستم. چرا؟

دفاعیه ی رسمی ام این بود که به نظرم حمله به ساوامور دیوانه وار رسید، ولی می دانستم سرخی 

موروین به خوشه ی کانترال هم رسیده و امید داشتم با حمله ای غافلگیرانه به آن جا، به هدفمان 

برسم. ولی چرند است. همان طور که هر افسر دانشجوی سال دومی هم می توانست حدس بزند، 

فقط کمی از جا پراندیمشان.

دلیل خصوصی ام این است که باید قدرتی که وانگ می توانست با کمک افسری متعهدتر برای 

بین می بردم. حقایق نشان دهنده ی درستی منطق من  از  استفاده کند،  از آن  نابودی ساوامور 

هستند. دیگر پایگاه »جهنم هم صاحب این جا نخواهد شد« رها کرده ایم و راه چاره ای در مقابل 

مقدم  خط  آن ها  داشت؛  نخواهد  فایده ای  هم  مقاومت  نداریم.  پیروزی  به  رو  و  پیشرو  دشمن 

نیروهایشان را مرتب کرده و باقی جنگ باید در مناطق مورد نظر آن ها دنبال شود.

آخرین دلیلم این بود که امید داشتم اسیر شوم. آن ها منصفانه با ما رفتار می کردند، همان طور 

که ما با زندانی هایمان منصفانه رفتار می کنیم. به موقع می توانستم با لطف موروین، پیش آلیس 

و بچه ها برگردم. و مگر نژادم به کسی احتیاج ندارد که میانه ی گفتگوها را بگیرد و عاقبت رهبر 

ماجرا شود؟ چون آن ها نمی توانند مدتی طوالنی ما را سرکوب کنند. بیلتروز در راه است و موروین 

به دنبال متحد خواهد بود. می توانیم بابت دوستی و اتحادمان برایشان قیمتی تعیین کنیم و این 

قیمت می تواند آزادی مان باشد.

روزی روزگاری انگلستان با فرانسه جنگید و آمریکایی ها با انگلستان جنگیدند و همگی این ها هم 

جنگ های تمیزی بودند. چون هیچ تنفر ابدی از خود به جا نگذاشتند. بعدها این امکان وجود 

داشت که ملت ها به دور هم جمع شده و در مقابل دشمن واقعی قد علم کنند. ولی در طول تمامی 

این قرن ها، چه کسی توانسته است اردوگاه داکائو را فراموش کند؟

تاموالن  نابود نمی کرد. مردمان  را  اگر به ساوامور شلیک می کردیم، موروین زمین  فکر می کنم 

چنین موجوداتی نیستند. با این حال، آیا احساس مسئولیت نمی کردند که تمامی آثار، فرهنگ 

و رویاهای  نژادی را  از بین ببرند که قادر به انجام چنین کاری بود و به جایش، تصویر خود را 
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علم نمی کردند؟ و آیا باز هم می شد که به ما اطمینان کنند؟ در حالی که با جنگ و شکست 

شرافتمندانه، می توانیم امید داشته باشیم آن چه واقعاً مال ماست باقی بماند؛ حتا می توانیم امید 

داشته باشیم که یکی دو دهه ی دیگر بعد از این ماجراها، مورد پرستش و تقلید قرار بگیریم. 

البته همه ی این ها به شرطی است که زمین جنگ را ببازد. ممکن است اگر به اندازه ی کافی دوام 

بیاوریم، معجزه ای اتفاق بیفتد. خودم که چنین امیدی داشتم؛ بهتر بود ایمانم را خفه می کردم. 

ولی با تکبر، قضاوت منفرد خودم را در مقابل قضاوت کل نژاد بشر قرار دادم.

کار درستی کردم؟ ممکن است مجسمه ی من را در کنار مجسمه ی جفرسون و لینکلن قرار دهند 

و بابی به من اشاره کند و بگوید این پدرم بود؟ یا آن قدر اسممان را مورد لعن و نفرین قرار 

خواهند داد که مجبور شود به این امید احمقانه که دست از سرش بردارند، اسمش را عوض کند؟ 

نمی دانم. هیچ وقت نخواهم فهمید.

بنابراین می خواهم زمان باقیمانده را به تفکر در مورد همین موضوع بگذرانم.
پانویس ها:

1. Eric Hallversen

2. Edward Breckinridge

3. Port Desire

4. Alice

5. Psycho-graph

6. Jean

7. Bobby

8. Drusilla

9-Morwain: مردمان نژاد موروای. م
10. Cantrell’s Cluster

11. Hideki Iwasaki

12. Feinstein

13. Yorktown

14. Mboto

15. Ghopal

16. Jango

17. Agincourt
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18. Sytris Minor

19. Malanowicz

20. Colonel Goncharov

21-کارل فون کالزویتز )Carl von Clausewitz)1780-1831، سرباز و نظریه پرداز جنگ پروس و آلمان 
که در مورد جنبه های اخالقی و سیاسی جنگ نظرات فراوانی ارایه کرد. مهم ترین اثر او  Von Kriege یا 

»مشغول جنگ« است که موفق نشد تا قبل از مرگ آن را تکمیل کند. م
22. Tom Deare

23. Asphodel

24. Kamakura: شهری در استان کاناگاوای ژاپن. م
25. Middy

26. Savamore

27. Danno-Ura

28. Darway

29. Elfin

30. Tamulan

31. Bilturs

32. Morwai

33. نقاشی کیارسکیورو )Chiaroscuro(: سبکی در هنر که اصل آن ایجاد تضاد عمیق یا به وجود آوردن 
حجم و بعد در تصویر با استفاده از رنگ های روشن و تاریک است. از این سبک در کنده کاری چوب، معرق 
و حتی تصویربرداری و فیلم برداری هم استفاده می شود. از هنرمندان مشهوری که در این زمینه اثری خلق 

کرده اند، می توان به رافائل و روبن در نقاشی و استنلی کوبریک در تصویربرداری اشاره کرد. م
34. آثار پریگرودیان )Périgordian(: مجموعه ای از فرهنگ های بدوی که در اواخر دوره ی پالیولیزیک وجود 

داشتند. از مهم ترین دستاوردهای این فرهنگ ها می توان به چاقو و سرنیزه ی سنگی اشاره کرد. م
35. جیمز الروی فلکر )James Elroy Flecker(: 1884-1915، شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسی. 
شعر ذکر شده در متن، بخشی از سروده ی بلند »جاده ی طالیی سمرقند«، منتشر شده به سال 1913 است. م
36. Elton

37. General Wang

38. »جهنم هم صاحب این جا نخواهد شد« )Hell won’t have it(: نام مقر نیروهای زمینی. اسم کنایه ای 
است حاکی از آن که این پایگاه حتا به دست جهنم هم نخواهد افتاد، چه برسد به موروین. م
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مصطفی رضویراه پله

ش
گار

- ن
لی

خی
ی ت

لم
ع

داستان برگزیده ی مسابقه ی داستان نویسی »برج«

به نفس نفس افتاده بود. به نرده های راه پله تکیه داد و چند لحظه استراحت کرد. با خودش گفت، 

بیست و یک طبقه گذشته، فقط چهارده تا مانده. فقط چهارده تا؟ در آن لحظه چهارده بزرگترین 

عدد دنیا به نظر می رسید. پاهایش را مجبور به حرکت کرد.

طبقه ی چهارده. تابلو انگار داشت مسخره اش می کرد. مردی در انتهای راهرو داشت فریاد می زد. 

هومن نگاه کرد ببیند چه خبر است. صحنه های این چنینی به حد کافی در طبقات باالتر هم دیده 

بود. راهش را ادامه داد. دو طبقه پایین تر دوباره مجبور شد بایستد و راه را باز کند. یک نفر کلی 

مبل و صندلی قدیمی توی راه پله ریخته بود.

انگار این آدم ها هیچ وقت نمی خواهند بروند سر کار یا به هر دلیل دیگر بخواهند بروند بیرون. حاال 

که هیچ کدام از آسانسورها کار نمی کردند، بستن تنها راِه رفت و آمد با عقل جور در نمی آمد.

دو سه تا صندلی را جابجا کرد و از کنار بقیه گذشت.

باز  درهای  داخل  از  نیمه تاریک  راهروی  نور  تنها  بود.  بزرگ  پارتی  یک  دوازدهم  طبقه ی  تمام 

آپارتمان ها می آمد. اما خیلی بیشتر از نور، صدا بود که از آپارتمان ها بیرون می زد. صدای موسیقی 

گوشخراش انگار تمام ساختمان را می لرزاند.

در میان موسیقی، تنها صدای دیگری که شنیده می شد، صدای همهمه ی گفتگوی شرکت کنندگان 

بود و صدای خنده های کوتاه و هر از گاهی هم صدای جیغ های ممتد. چند دقیقه بعد تمام صدای 

مهمانِی زودهنگام، به یک سری صدای بوم بوم خفه تقلیل پیدا کرد.

حاال قلبش آن قدر تند می زد که صدای تپش آن را مثل پتک در سرش احساس می کرد. هومن 

باز ایستاد و لحظاتی نفسش را تازه کرد. نگاهی به راهرویی که در آن بود، انداخت. در انتهای 

راهرو، دو تا بچه را دید؛ یک دختر و یک پسر، احتماالً شانزده یا هفده ساله. روی زمین کنار دیوار 

بی حرکت نشسته بودند، سرهایشان را به هم تکیه داده بودند و دست در دست هم، هیچ کدام 

توجهی به هومن نکردند.
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طبقه ی هفت یکی از معدود طبقاتی بود که همه ی چراغ هایش هنوز روشن بودند. هومن در نور 

شدید ناخودآگاه چشمانش را بست. بعد به آرامی پلک هایش را باز کرد تا به نور عادت کند. یک 

دفعه چیزی محکم به پاهایش خورد. پایین را که نگاه کرد، دختر کوچکی را دید که روی زمین 

افتاده بود. قبل از این که بتواند ازش بپرسد آسیبی دیده یا نه، دخترک خنده کنان ایستاد و دوباره 

شروع به دویدن کرد. زن جوانی جلوی در یکی از آپارتمان ها ظاهر شد و بلند فریاد زد: »رزا! تو 

از دویدن خسته  نمی شوی؟ مادرت گفته مواظبت باشم، ولی اگر هر لحظه یک گوشه باشی که من 

نمی توانم.«

نگاه زن به هومن افتاد. چشم هایش را تنگ کرد و با اخم مرد جوان را برانداز کرد. هومن که دنبال 

دردسر نبود، به سرعت راهش را به سمت پایین پله ها ادامه داد. وضع طبقه های پایین تر هم همین 

بود؛ بازی بچه ها، دویدن بچه ها، جیغ و داد بچه ها، بچه ها داخل آپارتمان ها، بچه ها توی راهروها. 

گه گاه بزرگترهایی هم دیده می شدند که سعی داشتند بچه ها را بپایند.

هومن احساس می کرد که توی قلمروی دشمن است؛ آسیب پذیر و در معرض خطر. سرعتش را 

تا می توانست زیاد کرد. پله ها را دو تا یکی کرد. چند دقیقه بعد، بالخره در البی بود. البی کاماًل 

خالی بود. نگاهی به اطراف انداخت. یکی دو هفته ای می شد که این جا را ندیده بود. اوضاع اصاًل 

مثل قبل نبود. در دو تا از آسانسورها باز بود. هر دو در با مبلمانی که متعلق به وسط البی بودند، 

مسدود شده بود. میز نگهبانی هم خالی بود و اثری از نگهبان اخمو دیده نمی شد.

به آرامی به سمت در البی حرکت کرد. خرده شیشه هایی که همه جا کف زمین پخش شده بودند، 

زیر پایش خرچ خرچ صدا می کردند. بوی عجیبی در هوا بود. با یکی دو نفس کوتاه، هوا را امتحان 

کرد. نسیم مالیمی به صورتش خورد. بوی هوای بیرون بود؛ هوایی که چندان به مطبوعی هوای 

دستگاه های هواساز نبود.

درهای  بودند.  مانده  امان  در  خرابی  از  معجزه آسایی  طرز  به  درها  رسید.  شیشه ای  درهای  به 

اتوماتیک تا نیمه باز بودند، اما دیگر خودکار باز و بسته نمی شدند. هومن سر جایش ایستاد و 

بیرون را تماشا کرد. خورشید پشت ساختمان های بلند شهر در حال غروب کردن بود. این منظره 

به طرز غریبی به نظرش ناخوشایند آمد. جرثقیل غول پیکری را می دید که باالتر از خورشید سرخ 
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در حال چرخیدن بود.

خواست قدم دیگری به جلو بردارد، اما پایش بی اختیار در هوا متوقف شد و آرام سر جای اولش 

ناگهان  مالقاتش  قرار  ندارد.  شدن  خارج  به  عالقه ای  که  دریافت  موقع  همان  هومن  برگشت. 

بی اهمیت به نظرش رسید. یک دقیقه همان جا بی حرکت ایستاد. بعد روی پاشنه چرخید و شروع 

به حرکت به سوی راه پله کرد. 

سی و شش طبقه مانده بود.

 

علمی تخیلی- نگارش
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کاتارینا ورزیپدیده ی هواداری

ـه
ــ

ــ
الـ

مق

مقدمه

را مهم  آن  احتمالی  استفاده های  و  پدیده ی هواداری  بررسی  بدهم که چرا  ارائه  توضیحی  باید 

می دانم.

با پیشرفت علمی و صنعتی  ایران متوجه جنبشی اجتماعی هستیم که به طور مستقیم  ما در 

مرتبط است و نمی توان آن را قطع کرد. این جنبش اجتماعی تمرکز روز افزون قشر کودک و 

نوجوان بر کامپیوتر و اینترنت است. متأسفانه این وابستگی حالتی منفی دارد. با وجود کالس های 

کامپیوتر در داخل و بیرون از مدارس، نوجوانان ما انگیزه ی استفاده مثبت و خالقانه از این ابزار را 

ندارند و خارج از مشق های احتمالی، وقت خود را صرف بازی های کامپیوتری و َچت های بی محتوا 

انجمن ها و  با  ارائه ی کارهای اصیل را دارند و  باشید آن گروه که همت  می کنند. توجه داشته 

نشریات همکاری می کنند، درصد بسیار کوچکی از قشر اجتماعی مذکور را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر پدیده ای جهانی را داریم که میلیون ها شخص – از بچه های دبستانی تا پدربزرگ ها 

و مادربزرگ ها – در تمامی جهان فعاالنه و خالقانه در آن شرکت می کنند. پنهان بودن هویت 

در اینترنت باعث می شود که ترس  از گفتگو و ارائه ی آثار بریزد و کاربر با اشخاص دیگری آشنا 

شود که در عالقه های او سهیم هستند، با او بحث می کنند، او را تشویق می کنند و او را از تنهایی 

محسوس در محیط فیزیکی خارج می کنند.

و  کودکان  ذهنیت  و  فرهنگ  مناسب  همیشه  اینترنتی  بین المللی  هواداری  جامعه ی  این  البته 

نوجوانان ما نیست. اما آیا نمی توان از جنبه های مثبت پدیده ی هواداری برای تشویق کودکان و 

نوجوان به استفاده های خالقانه از کامپیوتر و اینترنت استفاده کرد؟

گفته هایی که در زیر ارائه شده اند، نتیجه ی هشت سال مشاهدات شخصی و غیرحرفه ای اینجانب 

می باشند و فقط جنبه ی معرفی پدیده  و متوجه ساختن دوستان و مسئوالن به آن را را دارند. 

بدون شک بررسی های عمقی و نظری ، به خصوص از لحاظ روانشناسی و جامعه  شناسی الزم 
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پیشنهاد  و  تصحیح  هرگونه  و  دارند  موقت  حالت  ترجمه شده  اصطالحات  تمامی  نیز  می باشد. 

پذیرفته خواهد شد.

امیدوارم بتوانم در این فرصت کوتاه، عمق و جذابیت این پدیده را توضیح دهم.

هواداری چیست؟

هواداری پدیده ی جدیدی نیست. از زمانی که هنر وجود داشته است، کسانی نیز وجود داشته اند که 

از آثار هنری خوششان می آمده است. در واقع بخاطر همان هواداری است که آثار هنری مختلف، 

به خصوص ادبیات باستانی، به دست ما رسیده است. مسلماً همزمان با حماسه ی گیلگمش، صدها 

حماسه ها و داستان های دیگر نیز موجود بودند؛ اما داستان گیلگمش بود که توجه یک فرمانروا یا 

مؤبد اعظم را جلب کرد و وی دستور نقش شدن آن در کتیبه ها را داد. در حالی که حماسه های 

محلی دیگر به همان حالت روایی باقی مانده و در نتیجه از بین رفتند.

حتا موفقیت هنرمندان جدیدتر )مثاًل در قرون وسطی و رنسانس( نیز متکی به پدیده ی هواداری 

بوده است، زیرا حامیان ثروتمندی که آن ها را یاری می کردند و آن ها را برای خلق آثار استخدام 

می کردند، در واقع هوادار این هنرمندان بوده اند. نیز موفقیت هر اثر هنری )یا شاید هم نه چندان 

هنری( در هر دوران وابسته به جذب تعداد زیادی هوادار می باشد.

هواداری به عنوان یک پدیده ی رسمی با قرن بیستم و پدیداری رشته ی ادبی تخیل علمی آغاز 

شد. سهولت دستیابی به مجالت پالپ، چاپ شدن نامه های هواداران به همراه آدرس های پستی 

آن ها و در نتیجه برقراری ارتباط مستقیم در میان آن ها، و آغاز همکاری ها برای خالقیت های 

هرچند غیرحرفه ای، و در نهایت نخستین جشنواره ی هواداری تخیل علمی در سال 1939 برای 

بر آوردن نیاز مالقات های گروهی، همگی به هوادارانی که تا آن زمان تک افتاده بودند یک هویت 

شخصی داد که شاید توسط جامعه ی آن زمان زیاد جدی گرفته نمی شد، اما موجب دلداری و 

قوت قلب خود هواداران بود.

 STAR TREK این موج اجتماعی جدید در سال های 1966 تا 1969 با پخش سریال تلویزیونی

)پیشتازان فضا( شدت بی سابقه ای یافت. با آن که کتاب ها و سریال های تلویزیونی قبل از آن هم
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وجود داشتند که هوادار جذب می کردند، اما موفقیت این سریال علمی تخیلی در میان بینندگان 

آن قدر زیاد شد که در زمان اعالم لغو سریال بعد از اتمام سال دوم، سیل نامه های اعتراض آمیز 

استودیوی سازنده را مجبور به تمدید قرارداد برای سال سوم کرد. و حتا بعد از آن، بعد از اتمام 

سال سوم سریال و عدم تمدید مجدد قراردادها، این موج هواداری با چنان شدتی ادامه یافت که 

امروزه خود پیشتازان فضا با شش سریال، یازده فیلم سینمایی و صدها جلد کتاب یک پدیده ی 

مؤثر در فرهنگ آمریکا و تمامی جهان محسوب می شود.

در دهه ی هفتاد و هشتاد، طریقه ی ارتباط میان هواداران هنوز با نامه و تلفن بود. گفته می شود 

دفتر تلفن یکی از “سر”هواداران پیشتازان فضا، به قطوری دفتر تلفن رسمی شهر نیویورک بود و 

به همان تعداد نام، آدرس و شماره تلفن در آن وجود داشت – و این خانم با تک تک این هواداران 

در ارتباط بود.

با اختراع اینترنت و عمومی شدن آن، ارتباط میان هواداران کاری بسیار آسان شد. به خصوص 

هوادارانی که احساس تنهایی می کردند، ناگهان با هزاران شخص هم سلیقه ی خود مرتبط شدند. 

همیشه این ارتباطات دوستانه نبود و تاریخچه ی هواداری در اینترنت در  همین دوران کم، شاهد 

دعوا ها و حتا “جنگ های” تلخ و همراه با خونریزی های مجازی بوده است. اما به هر حال حضور 

اینترنت به عنوان هوادار دست کم یک موضوع معرفی  میلیون ها شخص حقیقی که خود را در 

می کنند، اهمیت حضور این پدیده در فرهنگ جهانی را عنوان می کند.

تعریف هوادار و موضوع هواداری

لغت Fan در زبان انگلیسی از کلمه ی Fanatic یا متعصب برگرفته شده است و با آن که بسیاری 

از دوستداران موضوعات مختلف - به خصوص پیشتازان فضا - قادر به نشان دادن تعصبات تند 

و تیز هستند، اما به طور عمومی مفهوم این اصطالح از »متعصب« جدا شده و مفهوم “هوادار” 

مناسب تر است.

با استفاده از سایت FanLore )»دانش هواداری«، دایره المعارفی که توسط خود هواداران جمع 

شده است(، می توان اصطالح Fan یا هوادار را چنین تعریف کرد:

مقالــــــه
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یک »هوادار« شخصی است که مقدار اشتیاق شاید غیرمعمولی را در مورد یک موضوع سوژه)1( 

از خود  نشان دهد؛ حال این موضوع ورزش، متن ادبی، رسانه ی تصویری، موسیقی و یا شخص 

حقیقی باشد.

و جمعی  انفرادی  فعالیت های  و  دیگر  هواداران  انضمام  به  هوادار  مورد عالقه ی شخص  موضوع 

هواداران در باب این موضوع، در زبان انگلیسی Fandom خوانده می شود که شاید بتوان آن را 

به هوادارستان ترجمه کرد.

تقسیم بندی شخصیت هوادار

هواداری و در نتیجه اعمال شخص هوادار، مراحل مختلفی دارد که بر خود او و نیز محیط اطرافش 

تأثیرات متنوعی نشان می دهند. البته این مراحل از هم جدا نیستند و نقاط مشترک دارند. این 

مراحل و رفتار با توجه به هوادارستان های ادبی و بصری )فیلم و سریال، به خصوص در زمینه ی 

تخیل علمی( و با اشاره به هوادارستان های ورزشی و اشخاص حقیق در زیر بررسی شده اند.

-هوادار صفر )آماری(

این فرد شاید حتا  یا فیلم یا سریالی خوشش آمده است؛  از کتاب  هوادار صفر کسی است که 

از اصطالح هوادار  این جا  به دوستی معرفی کند. در  را  یا آن  تهیه کند  برای خودش  نسخه ای 

آمار  به عنوان عدد 1 وارد می شود: در  آمار  »آماری« استفاده می کنم، زیرا چنین هواداری در 

بازدیدکنندگان سینما، فروش کتاب، یا همه پرسی های مربوط به برنامه های تلویزیون. 

-هوادار اقتصادی

امروزه جنبه های اقتصادی یک فیلم یا سریال )یا کتاب، یا تیم ورزشی( به همان اندازه ی خود 

خرج  پول  خود  هوادارستان  برای  که  است  شخصی  اقتصادی  هوادار  یافته اند.  اهمیت  موضوع 

می کند: او پوستر، عروسک، زنگ موبایل و هر چیزی را که با هوادارستانش مرتبط باشد، می خرد. 

در جایی که هوادار آماری بازی تیم خود را از تلویزیون تماشا می کند، هوادار اقتصادی - که اغلب 

متعصب هم هست - مقدار زیادی پول برای بهترین صندلی ها در هر بازی خرج می کند.
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در جایی که هوادار آماری از یک فیلم چنان خوشش بیاید که نوار ویدئوی آن را تهیه کند و مثاًل 

ده سال بعد که آن نوار ویدئو خراب شد یک نسخه ی دی وی دی آن را بخرد، هوادار اقتصادی هر 

نسخه ی ویراستاری شده ی جدید یا هر مدل جلد جدید را که وارد بازار بشود، تهیه می کند.

این نوع  انواع منفی و مضر هواداری بشویم:  از همین نقطه وارد موضوع مراحل و  ما می توانیم 

رفتار منفی در کودکان و به خصوص در نوجوانان هوادار یک خواننده یا هنرپیشه ی خاص دیده 

می شود که با پول توجیبی محدود خود هر نوع یادگاری مربوط به آن شخص را تهیه می کنند 

و به جای قدم گذاشتن در زندگی واقعی، روز و شب خود را مشغول خواب و رویاهای رمانتیک 

هستند. معموالً این نوع هواداری با پایان دوران نوجوانی و جوانی نیز تمام می شود؛ اما اگر نشود 

به بزرگساالنی می رسیم که تمامی روز و شب خود را وقف هوادارستان خود می کنند، به حدی 

که حتا شاید کار خود را نیز از دست بدهند و به طور کامل با واقعیت قطع رابطه کنند. و البته 

در نهایت آنانی هستند که شخص مورد عالقه ی خود را تعقیب می کنند، مزاحم آن ها می شوند و 

شاید حتا از روی حسادت و بیماری روانی، دست به قتل بزنند.

اما چنین هوادارانی درصد بسیار کوچکی از جامعه ی هواداری را تشکیل می دهند و هدف این 

و خالقانه  مثبت  هواداری  فعالیت های  به سوی  و کودکان  نوجوانان  راهنمایی  بر  بحث  مطالعه، 

می باشد.

-هوادار فعال و خالق

در نقطه ی مقابل هوادار منفی، هوادار »فعال« را داریم که در فعالیت های مختلف مانند تماس با 

دیگر هواداران شرکت می کند، و نیز هوادار »خالق« را )که البته شاید از نظر برخی پدر و مادرها 

همان منفی باشد(. این نوع هوادار به دالیل مختلف )همانند برقراری ارتباط با هوادارستان خود 

که به صورت دیگری ممکن نیست، و یا گرفتن الهامات هنری از سوژه( دست به خلق تصویر، 

نوشته و حتا ماکت و فیلم می زند. شاید از دید بعضی  این فعالیت ها بیهوده باشند، اما واقعیت 

آن است که این نوع فعالیت ها، به خصوص در کودکان و نوجوانان و جوانان، موجب تمرین در 

رشته های هنری و حتا صنعتی می شود که بعدها در زندگی مورد استفاده قرار می گیرند )رجوع 

به انواع هنرهای هواداری(.

مقالــــــه
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راه میان هوادار خالق تا هواداری که از این توانایی های به دست آمده به صورت »حرفه ای« استفاده 

نویسندگانی  بود که  اوایل قرن بیستم  از میان همان هواداران پر ذوق  کند، بسیار کوتاه است. 

چون آیزاک آسیموف، رابرت ای. هاین الین و آرتور سی. کالرک و صدها نویسنده ی نام آور دیگر 

زیادی  تعداد  فضا«  »پیشتازان  هوادارداستان  ونویسندگان  هواداران  که  طور  همان  برخواستند؛ 

از رمان های رسمی این سریال را نگاشتند. امروزه کارگردان و تهیه کننده ی موفقی چون جورج 

لوکاس با تحت  نظر گرفتن هواداران »جنگ ستارگان« و برگزاری مسابقات رسمی، استعدادهای 

برتر را شناسایی و حتا استخدام می کند. و این میزان بدون در نظر گرفتن تعداد دانشمندان و 

مخترعانی است که از طریق هواداری تخیل علمی وارد رشته ی خود شده اند و بهترین ابتکارات 

خود را مدیون همان هواداری می دانند.

*** 

برای  مناسبی  جای  هواداران،  خالقانه ی  فعالیت های  انواع  بررسی  از  قبل  مقاله،  از  نقطه  این 

یادآوری تأثیر متقابل این گروه اجتماعی بر جوامع تولید کننده می باشد. در قبل از عصر طالیی، 

چاپ هوادارنامه ها در مجالت پالپ نشانگر وجود درخواست کنندگان بیشتر و بیشتر برای ادبیات 

علمی تخیلی و فانتزی )و نوع خوب این ادبیات( بود. موج دوم هواداری در سال 1968 و پس از 

قطع سریال پیشتازان فضا، بعد از دو سال قدرت نمایی کرد: استودیوی ان. بی. سی. بیش از یک 

میلیون نامه ی درخواست تمدید سریال دریافت کرد؛ به حدی که در زمان اعالم آن که سریال 

برای یک سال دیگر تمدید شده است، تولیدکنندگان دردمندانه تقاضا کردند که: »شما را به خدا 

قسم دیگر نامه نفرستید...«

پدیده ی تأثیر نامه بر استودیوی سازنده، در سال 2002 تکرار شد: مایکل َشنکس)2(، یکی از 

چهار هنرپیشه ی اصلی سریال علمی تخیلی SATRGATE: SG1 به تهیه کنندگان اعالم کرد 

که اگر اهمیت نقشش به حالت اول باز نگردد، قرارداد خود را تجدید نخواهد کرد. تهیه کنندگان 

نیز با نوشتن یک قسمت، امکان “رفتن” او از سریال را آماده کردند. اما واکنش هواداران به ناپدید 

شدن شخصیت محبوب خود، این بار از طریق پست الکترونیک، چنان شدید بود که ِسرِور سایت 

این استودیو کاماًل از کار افتاد. آقای شنکس پیروزمندانه به سریال بازگشت و حتا در طی سالهای
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بعد چندین جایزه برای هنرنمایی های خود دریافت نمود.

سینمایی  جوایز  همانند  می شوند؛  دیده  “هوادارنه”  جوایز  رسمی،  جوایز  مجموعه  میان  در  نیز 

MTV که برندگان آن توسط رأی هواداران مشخص می شوند. یا این که مقدار حقوق هنرپیشگان 

فیلم و تلویزیون به همان اندازه ی بازی خوب و بردن جوایز »رسمی«، توسط تعداد هواداران آن ها 

و تعداد بینندگان محصوالت آن ها مشخص می شوند.

زیاد  تعداد  نشانه ی  فانتزی،  و  باشگاه های مجازی و حضوری علمی تخیلی  ده ها  ایران وجود  در 

محمد  آقای  توسط  شده  تهیه  ضمیمه،  فهرست  به  )رجوع  است  ما  میان  در  فعال  هواداران 

حاج زمان(. یکی از نمونه های برجسته، همان آکادمی فانتزی است که با جلسات سالیانه، مسابقات 

داستان نویسی و به خصوص با حضور و فعالیت در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در طی دو 

سال گذشته، همت و اراده ی خود در این زمینه را ثابت کرده  و مثال مشخصی از نتایج هواداری 

فعال و مثبت می باشد.

انواع فعالیت های هواداری

)fanfiction( داستان نویسی-

نوشتن هوادارداستان یکی از قدیمی ترین جلوه های هواداری است. به عنوان مثال می توان مطرح 

کرد که تمامی آثار ادبی برگرفته یا تحت تأثیر ایلیاد، توسط هواداران هومر نوشته شده اند. نیز 

شکوفایی عصر طالیی تخیل علمی و فانتزی را می توان به نوعی هوادارداستان ربط داد؛ یعنی به 

خوانندگانی که می گفتند: »من هم می خوام این طور داستان بنویسم.«

از چارچوب و شخصیت های موجود در یک سوژه )کتاب، فیلم،  هوادارداستان روایتی است که 

سریال یا حتا شخص حقیقی( استفاده می کند تا وقایعی را که »خارج از صحنه« رسمی اتفاق 

افتاده، بررسی کند یا حتا شخصیت ها و روند داستان را تغییر دهد. متداول است که نویسنده ی 

هوادارداستان در آغاز یا انتهای نوشته خود و با استفاده از فرمول های رسمی یا با حالت طنز اعالم 

می کند که هیچ نوع حق قانونی نسبت به سوژه ندارد و هیچ نوع درآمدی هم از نوشته ی خود به 

دست نمی آورد.

مقالــــــه
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آغاز رسمی هوادارداستان به حالت امروزی باز به سریال »پیشتازان فضا« و قطع آن باز می گردد. 

هواداراِن نیازمند به ماجراهای جدیدی از ِکرک و اسپاک، خود مشغول داستان نویسی شدند و در 

مقابل دریافت هزینه ی ناچیزی برای جبران مخارج چاپ و هزینه ی پستی، این داستان ها را به 

صورت fanzine یا هوادارنامه با دیگر هواداران سهیم می شدند.

     - از میان متداول ترین انواع هوادارداستان می توان موضوعات زیر را عنوان کرد:

     - بررسی روانشناختی یک شخصیت

     - ادامه ی خط داستان سوژه بعد از اتمام »رسمی« آن

     - تداخل دادن دو سوژه ی مختلف

     - داستان های عشقی برای شخصیت های مورد عالقه ی هوادار

     - عنوان و بررسی مسائل روز اجتماعی و جهانی از طریق ارتباط دادن آن ها با سوژه

     - برقراری دگر جهان، یا از  طریق  تغییر اتفاقات در خط داستان » رسمی «، یا با قرار دادن        

       شخصیت ها در جهانی کاماًل متفاوت. ) مثال: مجموعه هوادارداستان هایی که شخصیت های

       فیلم  وسریال وسترن »هفت مرد خبیث« را در جهان معاصر و به عنوان مأموران اف.بی.آی

         شرح می  دهد.( یا حتا بسط دادن دگرجهان هایی که به طور رسمی در سوژه های علمی تخیلی

       و فانتزی شرح داده شده اند.

با بررسی منابع موجود در اینترنت، می توان نویسندگانی پیدا کرد که هنوز با امالء و دستورزبان 

شکسته می نویسند و از طریقه ی تفکر و داستان نویسی آن ها مشخص است که هنوز در دوران 

دبستان به سر می برند، اما باز می نویسند. و همین نویسندگان ناشی با پشتکار و تشویق اطرافیان 

زیادی  تعداد  درواقع  ببرند.  باال  حرفه ای  حد  تا  را  خود  آثار  کیفیت  زمان  گذشت  با  می توانند 

نویسندگان هستند که با هوادارداستان شروع به کار کردند، و امروزه خود نویسندگان خالق و 

پرفروش با آثاری اصیل می باشند.

قابل توجه است که تعداد زیادی از نویسندگان هوادارداستان )و فعالیت های هنری  هواداری دیگر(، 

با بیماری های مزمن و خسته کننده ای  زنان متأهل و خانه دار هستند. گروه دیگر نیز اشخاصی 

می باشند که امکان معاشـرت و فعالیت های خارج از خانه را ندارند . روان پزشک ها اغلب بیماران
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خود را تشویق می کنند تا احساسات و ناراحتی های خود را بر کاغذ بنویسند – نوشتن هوادارداستان 

برای خیلی ها حالت یک تراپی مجانی را دارد و ارائه ی آثار در اینترنت باعث پیدا شدن دوستان و 

همدالنی می شود که در سخت ترین زمان ها در کنار شخص باقی می مانند.

واکنش سازندگان سوژه ها نسبت به هوادارداستان متفاوت است. اکثر استودیوها و هنرپیشه ها، 

هوادارداستان را به عنوان منبعی برای بررسی واکنش تماشاچی ها در نظر می گیرند و از آن ها 

لذت می برند. تعدادی از  نویسندگان کتاب یا کمیک از این واکنش هواداران استقبال می کنند 

)نائوکو تاکئوچی)3(، یکی از موفق ترین کمیک نویسان ژاپنی، در یکی از جلدهای آثار خود رسماً 

آن  همانند  دیگران  و  بفرستند(،  خودش  برای  مستقیم  را  هوادارداستان ها  که  کرد  درخواست 

مک کافری، هر نوع داستان یا تصویرپردازی بدون اجازه را قانوناً پیگیری می کنند.

تصویرپردازی

یکی دیگر از فعالیت های قدیمی هواداری، ساختن تصویر )یا حتا تندیس( از روی سوژه است. از 

آثار هنرمندان بزرگ جهان که بر اساس داستان ها و اسطوره ها ساخته شده اند که بگذریم، این 

نوع هنر را در کودکانی می بینیم که سعی می کنند شخصیت های کارتونی مورد عالقه ی خود را 

بر روی کاغذ بیاورند.

در کنار این کوشش های کودکانه، می توانیم انواع نقاشی های دستی جدی و طنز و تصویرپردازی  

به کمک فن آوری های جدید را ببینیم.

برخی  که  است  ِوب کمیک ها)4(  است، حضور  آمده  وجود  به  اینترنت  در  که  پدیده ی جدیدی 

بسیار ساده و ابتدایی و بعضی بسیار حرفه ای و ماهرانه در حد رمان گرافیکی می باشند. اکثر این 

کمیک نگارها به طور آماتوری و مجانی کار می کنند و خرج وب سایت خود را از تبلیغات، کمک از 

سوی خوانندگان و یا فروش یادگاری های کوچکی مربوط به سوژه ی خود تأمین می کنند. بعضی 

از این هنرمندان موفق، آقای هوارد  از میان آن ها برمی خیزد. یکی  وقت ها نیز ستاره ی موفقی 

تِیلِر)5( است که با کمیک استریپ اُپرای فضایی »شالک مزدور«)6( انگشت نما شده است. او به 

مدت ده سال است که بی وقفه و بدون تأخیر بیش از دو سه ساعته، روزی یک کمیک استریپ

مقالــــــه
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سه پنجره ای )و برخی روزها چند کمیک استریپ( در اختیار خوانندگان گذاشته است. او از شش 

سال پیش از کار رسمی خود کناره گرفت و حاال از طریق فروش کتاب ها و اشیاء جانبی سوژه ی 

رمان  برای  کاندیدای دو جایزه ی هوگو  و  را می گرداند  نفری  زندگی یک خانواده ی چهار  خود 

تصویری هم شده است.

ماکت سازی

طرفداران  است.  سازنده ی شخصیت  و  حال خالقانه  عین  در  و  پرزحمت،  تفریحی  ماکت سازی 

پیشتازان فضا با ساختن مدل های سفینه »اِنترپرایز«، دوختن یونیفرم ها و حتا ساختن عرشه ی 

سفینه ، پیشتازان این رشته بوده اند که امروزه هواداران سوژه های دیگر نیز ردپای آن ها را تعقیب 

می کنند.

وب سایت سازی

هوادارانی نیز هستند که مقدار زیادی از وقت خود را صرف ساختن وب سایت های زیبا و جذاب 

می کنند؛ حال یا برای ارائه ی خالقیت خود به مراجعه کنندگان، یا ابراز عالقه به داستان، فیلم 

یا هنرپیشه ی محبوب خود. این وب سایت ها می توانند بسیار گسترده و حرفه ای بشوند – برقرار 

کننده و مسئول وب سایت GateWorld )7( در مورد سریال های STARGATE، در نهایت 

و  رمان ها  تطابق  حتا  و  کند  منتشر  را  سریال ها  رسمی  اخبار  تا  شد  استخدام  استودیو  توسط 

رمان های تصویری مربوطه با اصل سریال را بررسی کند.)8(

)Fanvid( هوادارفیلم

با امکانات امروزی، ساختن یک فیلم با استفاده از قطعه فیلم های موجود کار مشکلی نیست. در 

واقع کار هواداران اولیه ی »پیشتازان فضا« با کلیپ های فیلم خیلی مشکل تر بود. اما باز با تمامی 

این امکانات، خلق کردن یک ویدئوکلیپ خوب و قابل تماشا، چه برسد حرفه ای، وقت و حوصله ی 

زیادی می خواهد. بی دلیل نیست که جوایز فیلم و تلویزیون شامل بخش ویرایش فیلم نیز می شوند 

– چرا که تطبیق دقیق فیلم با موسیقی کار بسیار مشکلی است.
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فیلم سازی 

از  با روی کار آمدن دوربین های هشت میلیمتری آغاز شد و تعداد زیادی  فیلم سازی آماتوری 

کارگردان ها و تصویربردارهای برنده اسکار، زمانی با این نوع دوربین و فیلم سازی روند حرفه ای 

کار خود را آغاز کردند.

فیلم سازان هوادار یک سوژه در این مسئله، آرمانی برای خود قائل می شوند: آن ها قصد دارند با 

امکانات محدودی که دارند، کیفیت سوژه ی منبع خود را تکرار کنند. این باعث به وجود آمدن 

فیلم های کوتاه آماتوری شده است که به خاطر موضوع هواداری خود قادر به شرکت در مسابقات 

حرفه ای نیستند، اما دست کمی از برندگان این مسابقات ندارند. همان طور که در باال اشاره شد، 

امروزه مسابقات هواداری برای این نوع فیلم ها نیز موجود است و تهیه کنندگان و استودیوها توجه 

خاصی به برندگان آن ها دارند.

***

این مقاله نگاه کوتاهی بود بر پدیده ی هواداری و جنبه های خالقانه ی آن. این که این گزارش 

قدرت جلب توجه متخصصان محترم را داشت، و آیا بتوان از آن برای جلب کودکان و نوجوانان به 

هنر و فعالیت های خالقانه استفاده کرد، در آینده مشخص خواهد شد.

پانویس ها:
1-Source Text

2-Michael Shanks

3-Naoko Takeuchi

4-Webcomics

5-Howard Tayler

6-Schlock Mercenary  

    http://en.wikipedia.org/wiki/Schlock_Mercenary

7-http://www.gateworld.net

8-http://en.wikipedia.org/wiki/GateWorld#GateWorld
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مصطفی رضویرنگ جادو

ب
ـا

تـ
کـ

ی 
رف

مع

رنگ جادو
نویسنده: تری پرچت
ColinSmythe :ناشر

سال انتشار: 1983

انگلیسی تبار  و  برجسته  نویسنده ای  پرچت،  تری  به  معروف  پرچت)2(،  جان  دیوید  ترنس  سر 

است. نخستین کتاب او در 1971 چاپ شد و »مردمان فرشی«)3( نام داشت. این کتاب همانند 

اتفاق می افتد. کتاب های پرچت که  او، جهان مسطح)4(، در یک دنیای مسطح  سری معروف تر 

عمدتاً فانتزی طنز هستند، در دهه ی 90 و پیش از ظهور پدیده ی هری پاتر، در صدر فهرست 

پرفروش ترین کتاب های انگلستان قرار داشتند. پرچت که اکنون 62 سال دارد، در سال 2007 

به فعالیت  او همچنان  این حال  با  آلزایمر رنج می برد؛  بیماری  اولیه ی  از مراحل  اعالم کرد که 

نویسندگی خود ادامه می دهد. آخرین کتاب او در این لحظه »نیمه شب را به تن خواهم کرد«)5( 

است که در سپتامبر 2010 منتشر شد.

مجموعه  این  از  کتاب  و هشت  تاکنون سی  است.  پرچت  اثر  برجسته ترین  جهان مسطح  سری 

هجو  همین طور  و  فانتزی  برجسته ی  نوشته های  پارودی   شامل  آن،  کتاب های  و  شده  منتشر 

جنبه های مختلف زندگی مدرن است. داستان ها در دنیایی دیسک شکل اتفاق می افتند. این دنیا 

بر روی دوش چهار فیل بزرگ واقع شده و فیلم ها هم بر روی الک پشت غول پیکری به نام آتویین 

کبیر)6( ایستاده اند.
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می افتند.  اتفاق  خیالی  دنیای  این  در  که  نیستند  پرچت  آثار  اولین  جهان مسطح،  کتاب های 

همان طور که اشاره شد، نخستین کتاب او هم در چنین فضایی رخ می دهد. عالوه بر این، حوادث 

کتاب »الیه«)7( هم در فضای مشابهی رخ می دهد. این دو کتاب را گه گاه »پیش درآمد« سری 

جهان مسطح می خوانند.

کتاب های جهان مسطح از یکدیگر مستقل هستند و همگی یک خط داستانی را دنبال نمی کنند 

)به استثنای کتاب دوم که مستقیماً ماجراهای کتاب اول را پی می گیرد(. البته چند خط داستانی 

خاص در مجموعه وجود دارد که اغلب شخصیت های مشترک دارند و حوادث آن ها گاه با هم 

ارتباط می یابند. این خطوط عبارتند از: ماجراهای رینس ویند)8(، مرگ، مأمورین کشیک شهر، 

انقالب صنعتی و تمدن های کتاب، همچنین مجموعه کتاب های علمی و کتاب های نوجوانان.

رنگ جادو نخستین کتاب از سری جهان مسطح و همچنین نخستین کتاب از این مجموعه است 

که ماجراهای رینس وینِد جادوگر را دنبال می کند. به اتقاد اغلب جادوگران، رینس ویند معادل 

نادیدنی -دانشگاه  جادویی عدد صفر است! در طول تمام سال هایی که رینس ویند در دانشگاه 

کوچک ترین  از  اثری  هیچ  کرده،  تحصیل   – شهر  آنخ-مورپورک)9(  در  واقع  جادوگری،  بزرگ 

قدرت های جادویی را از خود بروز نداده است. رینس ویند ناخواسته هم سفر توفالور)10(،  نخستین 

توریست جهان مسطح و جامه دان وفادار او می شود. این دو همراه خبر ندارند که تمام ماجراهای 

سفرشان، ناشی از بازی خدایان است. در نهایت رینس ویند و توفالور به شهری در لبه ی جهان 

می رسند. اخترجانورشناسان این شهر، فضاپیمایی ساخته اند تا آن را از لبه ی جهان پایین بفرستند 

و به کمک آن، به مهم ترین سؤال علمی جهان مسطح پاسخ گویند: این که جنسیت آتویین کبیر 

چیست؟

تنها چیزی که این پژوهشگران کم دارند، دو نفر داوطلب برای این سفر فضایی است و درست 

در همین زمان است که سر و کله ی رینس ویند و توفالور پیدا می شود و این مشکل را برطرف 

می کنند. هم زمان با این اتفاقات، هیأت علمی دانشگاه نادیدنی هم با مشکالت خاص خود مواجه 

است و البته پاسخ این مشکلشان کسی نیست جز رینس ویند.

شاید مهم ترین برگ برنده ی پرچت در رنگ جادو و دیگر داستان های جهان مسطح، راوی داستان 
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باشد. لحن به ظاهر جدی و بی طرفانه ی راوی به خودی خود کافی است تا خواننده را به قهقهه 

بیندازد. راوی ما تمام تالش خود را می کند تا خواننده به خوبی متوجه مسئله بشود و برای این 

کار از استفاده از نامربوط ترین مثال ها و تشبیه ها هم ابایی ندارد: »مختصر شکی روی چهره ی 

زلورف نمایان شد؛ مانند آخرین پرتو آفتاب در یک مزرعه ی بدشخم خورده« یا »ماهیچه هایی به 

اندازه ی هنداونه، مثل کیسه های آرد« یا »کله ی کوچولویش زیر جنگل موهای سیاهش، شبیه 

یک گوجه فرنگی بود که روی تابوت گذاشته باشی«.

این کتاب و دیگر کتاب های مجموعه ی  به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی کند. در  طنز پرچت 

جهان مسطح، تقریباً تمام موضوعات دنیای مدرن و فانتزی زیر لبه ی تیز تیغ آن می روند. پرچت 

شخصیت خود توفالور را که توریست و کارگذار بیمه است، در یک دنیای فانتزی قرار می دهد 

که تقریباً هیچ کس معنی بیمه یا توریسم را در آن نمی داند )حتا رینس ویند با خودش حساب 

می کند که توریست یعنی ابله!( و بعد خواننده را به همراه او و رینس ویند )که در هنر بزدلی نظیر 

ندارد(، به سفری خطرناک می فرستد که در آن هم اژدها و شمشیر جادویی هست و هم فضاپیما 

و لباس فضایی.

آدامز)12(  داگالس  اثر  کهکشان«)11(  مجانی  مسافران  »راهنمای  داستان های  مجموعه  با  اگر 

آشنا باشید، می توانید طنز دیسک ورلد را معادل فانتزی طنز آدامز بدانید. حتا می توان تقارن هایی 

هم بین شخصیت ها پیدا کرد: رینس ویند در مقابل فورد پرفکت)13( و توفالور در مقابل آرتور 

و  در سخت ترین  بردن  در  به  برای جان  عجیبی  استعداد  دو  هر  فورد  و  رینس ویند  دنت)14(. 

خطرناک ترین شرایط دارند. توفالور و آرتور دنت هم هر دو انسان هایی معمولی هستند که در 

دنیایی دیوانه گرفتار شده اند؛ هرچند آرتور دنت همواره متوجه خطرهای دائمی کهکشان است و 

توفالور از سوی دیگر، خطر را حتا در یک قدمی خود هم نمی بیند و متوجه آن نمی شود. لحن 

زیرکانه ی راوی های هر دو مجموعه هم به هم شباهت دارد.

در این جا باید بگویم که رنگ جادو قوی ترین کتاب سری جهان مسطح نیست. ماجراهای کتاب 

چندان اصیل نیستند. در جای جاِی کتاب می توان رد پای دیگر فانتزی ها را یافت. خط داستان 

هم کم و بیش تصادفی و ماجراها بی ارتباط به هم هستند که البته این مسئله گاهی خود جنبه ی 
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طنز داستان را افزایش می دهد. جای خالی پاورقی های عجیب و غریب پرچت هم که در همه ی 

کتاب های بعدی او وجود دارند، در این کتاب احساس می شود. 

از سوی دیگر، جامه دان توفالور که شاید جاافتاده ترین شخصیت داستان باشد، یکی از بامزه ترین 

شخصیت هایی است که من در تمام عمر ا آن برخورد کرده ام. وصف پرچت )یا راوی او( هم حتا 

از غیراصیل ترین و معمولی ترین چیزها، تصاویری نو می سازد.

را  توفالور  و  رینس ویند  ماجراهای  که   – شگفت انگیز)15(  نور  آن،  بعدی  کتاب  و  جادو  رنگ 

دنبال می کند -، توسط شبکه ی SkyOne به یک فیلم تلوزیونی دو قسمتی تبدیل شده است. 

کتاب  صوتی،  رادیویی،  درام  تئاتر،  سریال،  فیلم،  به صورت  مجموعه ی جهان مسطح  کتاب های 

کتاب مصور،  بازی کامپیوتری و غیره هم در آمده اند.

ترجمه ی بخشی از پیش درآمد کتاب:

در یک مشت ابعاد دوردست و دسِت دوم هستی، در کیهان پیمایی که هرگز قرار نبود پرواز کند، 
ِمه ستاره ای می لرزد و کنار می رود ... بنگرید ...

آتویین، الک پشت بزرگ است که می آید. به آرامی در خلیج میان ستاره ای شنا می کند. دست ها و 
پاهای وزینش آغشته به هیدروژن منجمد است و الک کهن ِ سترگش از برخورد شهاب سنگ ها 
آبله رو شده. چشمانش هر یک به اندازه ی یک دریاست و از میان اشک و غبار سیارک ها که در 

گوشه ی چشم هایش کبره بسته، چشم به »مقصد« دوخته است.
در مغزی بزرگ تر از یک شهر که با کندی اندکی در مقیاس های جغرافیایی کار می کند، تنها 
تیفون  توبول)17(،   بریلیا)16(،  البته  را  این سنگینی  بیشتر  به یک چیز فکر می کند: سنگینی. 
و  پهناور  شانه های  روی  که  غول پیکری  پیل  چهار  می کنند؛  حمل  ژراکین)19(  و  بزرگ)18( 
برنزه شان صفحه ی جهان قرار گرفته است و مزین به آبشارهای بلندی است که پیرامون آن را فرا 
گرفته اند؛ و بر فراز این همه، گنبد الجوردی آسمان قرار دارد. اخترروان شناسان هنوز نتوانسته اند 

دریابند که این چهار پیل به چه می اندیشند.
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که  کرول)20(،  مرموز  کشور  روز  یک  که  آن  تا  نبود؛  بیش  فرضیه ای  بزرگ  الک پشت  وجود 
کوه های مرزی اش سر از لبه شارها جلوتر برده اند، داریست و قرقره ای روی سراشیب ترین پرتگاه 
پنجره های  به  مجهز  برنجی،  وسیله ای  در  را  مشاهده گر  تن  چند  آن  کمک  به  و  ساخت  خود 

کوارتزی پایین فرستاد تا از میان پرده ی مه پایین را بنگرند.
این اخترجانورشناسان اولیه، پس از آن که توسط لشکری از برده ها باال کشیده شدند، توانستند با 
خود اطالعات بسیاری در مورد شکل و ماهیت آتوئین و پیل ها به همراه بیاورند. ولی این اطالعات 

برای پاسخگوی به پرسش های بنیادی پیرامون هدف و ماهیت گیتی کافی نبود.
مثاًل، جنسیت آتوئین چیست؟

پانویس ها:
1-Color of Magic

2-Sir Terrence David John Pratchett

3-The Carpet People

4-DiskWorld

5-I Shall Wear Midnight

6-Great A’Tuin

7-Strata

8-Rincewind

9-Ankh-Morpork

10-Towflower

11-The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

12-Douglas Adams

13-Ford Prefect

14-Arthur Dent

15-The Light Fantastic

16-Berilia

17-Tubul

18-Great T’Phon

19-Jerakeen

20-Krull
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سینا فرخیکودک زمان )پسرک زشت (

ب
ـا

تـ
کـ

ی 
رف

مع

کودک زمان)1 ()پسرک زشت)2( (
نویسنده: رابرت سیلور برگ)3( - آیزاک آسیموف)4(

مترجم: مرضیه دبشخو
ناشر: انتشارات شقایق 

چاپ اول: 1372  
شمارگان: 3000

آیزاک آسیموف یکی از سه نویسنده ی بزرگ علمی تخیلی و رابرت سیلوربرگ 

یکی از نویسندگان علمی تخیلی است که هر دو بارها برنده ی جوایز هوگو و نبوال 

شده اند و آن ها به صورت اشتراکی این کتاب علمی تخیلی را نوشته اند. 

رابرت سیلوربرگ چند داستان مشترک با آسیموف نوشته است که از آن جمله 

می توان به »شبانگاه«)5 (و »مرِد پوزیترونی«)6( و همین »پسرک زشت« )در 

اصل »کودک زمان«( اشاره کرد. 

آیزاک آسیموف

»پسرک زشت« در ابتدا یک داستان کوتاه علمی تخیلی نوشته ی آیزاک آسیموف 

علمی تخیلی  مجله ی  در   1958 سپتامبر  در  بار  اولین  برای  داستان  این  بود. 

با عنوان »تولد گذشته«)8(منتشر شد. سپس در مجموعه ی  و  »گالکسی«)7( 

داستان »نُه فردا«)9( در سال 1952 به چاپ رسید . بعدها در سال 1992رابرت 

با  علمی تخیلی  رمان  یک  شکل  به  و  داد  گسترش  را  داستان  این  سیلوربرگ 

همان نام – که در انگلستان با عنوان کودک زمان به چاپ رسید - منتشر کرد. 

آسیموف درباره ی این داستان گفته است:

»در میان داستان هایم ، این دومین یا سومین داستان کوتاه مورد عالقه ام است.«

رابرت سیلوربرگ 
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 در سال 1977 این داستان با همان عنوان پسرک زشت،  به صـورت یک تله فیلم به کارگردانی

بازیگری »کیت  به  و  نقش می کند(  ایفای  نیز  نقش دکتر هاسکینز  در  »بری مورس«)10()که 

رید«)11(در نقش پرستار فیلوز در 26 دقیقه در کانادا ساخته شد. این فیلم وفاداری قابل توجهی 

به داستان کوتاه دارد و به عنوان یک تله فیلم، خیلی خوب توانسته با ایجاد حس ترحم و عاطفه 

بین تیمی و پرستار فیلوز، هم نظر مخاطبان و هواداران داستان را جلب کند و هم نظر منتقدان را.

نویسندگان نام آشنای کتاب های علمی تخیلی ، در این رمان تصمیم گرفته اند اندکی از گمانه زنی 

در مورد آینده ی انسان و سفرهای کهکشانی فاصله بگیرند و به مسائلی زمینی تر بپردازند و این  

بار به گذشته سرک بکشند و آن را دستمایه ای کنند برای نوشتن رمانی علمی تخیلی و احساسی. 

نگران نباشید! در این کتاب نیز همان فضاهای تخیلی که مملو از فناوری های علمی بود نیز وجود 

دارد .

این کتاب داستان شرکت »فنون استاتیس« را روایت می کند که در اوج پیشرفت های علمی دست 

به انجام پروژه ای می زند که با توجه به آن، می توان در بعد زمان سفر کرد و مثاًل دایناسوری را از 

اعصار گذشته به زمان حال آورد تا دانشمندان خوشنود به طور زنده آن را مطالعه کنند و سپس 

دوباره به زمانه ی خود باز گردانند . این ایده ی هیجان انگیز باعث می شود که دانشمندان حریص، 

از دست  را  این فرصت هیجان انگیز  تا  بیشتر و متنوع تر شوند  اشیاء و جانورانی  احضار  مشتاق 

ندهند و بر داشته های علمی بشر بیفزایند. در نهایت، سطح دست یابی شرکت فنون استاتیس 

به حدی می رسد که می تواند یک پسربچه ی نئاندرتال را از چهل هزار سال قبل برای مطالعه ی 

انسان شناسان به ارمغان بیاورد. اما مسئله ای در این بین به وجود می آید و آن این است که  برای 

کیت رید بری مورس
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به  انسان های حاضر، احتیاج  به  با خلق و خویی وحشی نسبت  نئاندرتال کوچک  این  نگه داری 

پرستاِر کودک صبور و ماهری است و در این جا است که پای پرستار »فیلوز«)12( به داستان 

باز می شود. پرستاری منزوی، عاشق کودکان و در مقابل بزرگساالن خشک و رسمی که همیشه 

سعی کرده خود را وقف پرستاری کند، این مسئولیت را به عهده می گیرد و سعی دارد کمبود 

خود، یعنی مادر بودن را، در رابطه عاطفی اش با یک پسربچه ی نئاندرتال زشت و باستانی، جبران 

کند. »تیمی«13 –آن طور که بعدها این گونه نام گذاری می شود- همان کودک نئاندرتالی است 

که چهل هزار سال با زادگاه و قبیله ی خود فاصله دارد، زبان و آداب انسان ها را نمی داند و در 

اتفاقات  نتیجه کـودک زمان و تنهاتـرین شخصیت داستان است.  این ماجراها آغازی است بر 

علمی و عاطفی که در ادامه به وقوع می پیوندد و کتاب را به یکی از احساسی ترین کتاب های 

آسیموف بدل می سازد. اگر واژه ی احساسی را به کار می برم، به خاطر این است که آسیموف و 

سیلوربرگ در واقع همراه با جنبه های علمی گونه های انسانی و زیرگونه های آن، فطرت وجودی و 

روح مشترک بینشان را هدف گرفته اند و در پرداخت به مسائل عاطفی بین پسرک زشت و پرستار 

فیلوز تأثیرگذار عمل می کنند )هرچند گاهی داستان صحنه هایی معروف به هندی نیز دارد(، به 

طوری که باعث می شود کودک زمان به یک داستان احساسی تبدیل شود. همان گونه که ناشر 

به درستی در بخشی از مقدمه به آن اشاره کرده است :

» ... و آسیموف چه آگاهانه نشان داده است که انسان هر قدر در دنیای تکنولوژی پای گذارد، 

از  که سرانجام  است  احساسات  و همین  احساستش.  و همه ی  عاطفه ها  با همه ی  است؛  انسان 

انسان، انسان می سازد؛ خواه متعلق به قرن بیست و یکم باشد، خواه انسان هزاران سال قبل از 

میالد.«

ویژگی های ساختاری 

هر داستان و کتابی از نظر ساختاری دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است و مطمئناً کمتر داستانی 

پیدا می شود که تمام این جنبه ها را به بهترین شکل رعایت کند و به یک داستان ممتاز تبدیل 

شود. کودک زماِن آسیموف نیز مانند اکثر کتاب های آسیموف در ضمینه ی نثر و فضاسازی حرف
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چندانی برای گفتن ندارد، اما داستانی است که با طرحی منسجم، روایتی هوشمندانه و خوب و 

همچنین شخصیت پردازی عالی نگاشته شده و قابل تحسین است.

این داستان روایتی دوگانه دارد، به گونه ای که هم داستان در زمان حال )یا بهتر است بگوییم 

زمان آینده نسبت به زمان ما که با توجه به کتاب، زمان حال به حساب می آید!( روایت می شود 

و هم در چهل هزار سال پیش. در روایت دوم –که به صورت میان فصل بین فصل های اصلی کتاب 

انتقال  از  اتفاقاتی که بعد  سیلوربرگ سعی می کند در چارچوب قبیله ی تیمی و  قرار گرفته – 

تیمی برای آن ها می افتد، یکی از سؤاالت اصلی انسان شناسان را مورد بررسی قرار دهد و درباره ی 

آن گمانه زنی کند؛ یعنی چگونه نئاندرتال ها منقرض می شوند و گونه ی انسانی تر که بسیار به ما 

شباهت دارد بر گونه ی نئاندرتال غالب می شوند؟ و همچنین جوامع نئاندرتال ها چگونه بودند و 

سطح هوشمندی و تکامل آن ها در چه حد بوده است؟

 و این روایِت سوم شخِص عالی نیز از دیگر کتاب های سیلوربرگ و آسیموف جدا نیست و مثل 

همیشه سیلوربرگ در این کتاب روایتی خوب و محکم دارد که باعث می شود این روایت به یکی 

از نقاط قوت اصلی داستان تبدیل شود و حوصله ی خواننده را سر نبرد.

نکته ی دیگری که اشاره به آن ضروری است و به عنوان رکن اساسی در کتاب ها علمی تخیلی 

مطرح است، توجه و اشاره ی نویسنده و گمانه زنی هایش در مورد مسائل علمی و فرضیات می باشد. 

کودک زمان کتابی است که از این لحاظ جز آن دسته از کتاب های علمی تخیلی نرم قرار می گیرد. 

چرا که میزان تأکید و توجه نویسنده بر روی شخصیت پردازی و داستان پردازی و ایجاد رابطه بین 

مخاطب و شخصیت ها )که در این زمینه بسیار موفق بوده است(، به جنبه ی علمی آن می چربد. 

هر چند همین میزان کم دخالت مسائل علمی بسیار جالب توجه است و برای عالقمندان به این 

مسائل می تواند بسیار جالب باشد؛ چرا که پرداخت بسیار خوبی دارد.

در زمینه ی شخصیت پردازی نیز، آسیموف و سیلوربرگ بسیار خوب ظاهر شده اند و توانسته اند 

در  که  چه  آن  نهایت  در  و  کنند  خلق  خاکستری  و  منفور  حتا  دوست داشتنی،  شخصیت هایی 

داستان کودک زمان می بینیم، نشان می دهد که چه قدر استادانه شخصیت ها پرداخت شده اند و 

این باعث می شود رابطه ای عمیق بین مخاطب و شخصیت های داستان به وجود بیاید که مخاطب
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را به شدت با داستان درگیر می کند. 

در کل، کودک زمان یک کتاب علمی تخیلی استخوان دار، عالی و خواندنی به شمار می آید و مهارت 

و هنر آسیموف و سیلوربرگ را در داستان پردازی های علمی تخیلی یک بار دیگر به رخ می کشد.

گزیده ای از متن داستان:

او یک لحظه موفق شد موهای  اما همان جا که بود ماند و به پرستار نگاه کرد.  پسرک لرزید. 

پسرک را نوازش کند و پس از آن پسرک خود را عقب کشید و با حالت ترس و بزدلی خود را دال 

کرده و به عقب پرتاب کرد، دوشیزه فیلوز با خود فکر کرد: درست مثل یک... یک جانور کوچولوی 

وحشت زده .

چهره ی دوشیزه فیلوز با این فکر گرفت.

بس کن. تو نباید در مورد او این طور فکر کنی. حیوان که نیست، مهم نیست ظاهرش چطور به 

نظر می آید. او یک پسربجه است، یک بچه ی آدم، یک پسر کوچولوی وحشت زده، یک پسربچه  

انسان وحشت زده. 

اما موهایش، در آن یک لحظه که به پرستار اجازه داده بود تا به آن دست بکشد، چه قدر زبر و 

کلفت حس شده بود! چه قدر کرک، چه قدر زمخت و چه قدر کلفت !« 

***

 زمانی که اجنبی ها )14( داخل جایگاه های مخصوص شکار قبیله واقع در سرزمین های غربی 

شده بودند، روشن شد که هیچ یک از اقدامات افراد قبیله نمی توانست آن ها را مجبور به ترک آنجا 

کند. ریش سفیدهای قبیله تصمیم گرفته بودند که بهترین کار آن است که به شرق بروند . گاو 

بدبو نظر خود را چنین ابراز کرد: 

-رب النوع زمین های غربی را برای اجنبی ها برگزیده است اما سرزمین های سرد سیر شرق متعلق 

به ما است. مقصود رب النوع این است که ما به آن جا برویم و در آرامش و صلح زندگی کنیم. 

به  و  قالب گیری کردند  را  تقدیر  زنان مقدس سنگ های  موافقت کردند و سپس  دیگران هم 

نتیجه ای رسیدند که نظر مردها را تأیید می کرد .
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بنابراین افراد قبیله قباًل به این مکان مهاجرت کرده بودند. اما حاال ظاهراً اجنبی ها نیز به این جا 

رو آورده بودند.

آگاه زن نگران بود. حاال چه کنیم؟

شاید بتوانیم به سرزمین های گرم جنوب برویم. اما به احتمال زیاد آن سرزمین های گرم تا اکنون 

از اجنبی ها پر شده  است و در هر صورت افراد بسیاری از قبیله ی خودمان آن جا هستند که از 

دیدن ما خوشحال نخواهند شد. پس باید به قطب )شمال( برویم که زمین های یخی وحشتناک 

دارد؟ یقیناً اجنبی ها برای زندگی در یک چنین جایی بیش از حد حساس و آسیب پذیر هستند. 

اما ما هم هستیم، آگاه زن با خود شک کرد. ما هم هستیم. 

معرفی کـتــاب

پانویس ها:
1-Child of time

2-The ugly little boy

3-Isaac Asimov

4-Robert Silverberg

5-Nightfall

6-The Positronic Man

7-Galaxy

8-Lastborn

9-Nine Tomorrows

10-Barry Morse

11-Kate Reid

12-Nurse Fellowes

13-Timmie

14-به احتمال زیاد منظور از اجنبی ها، نسل انسان های اولیه است و این مسئله به ظهور انسان های اولیه 
و تأثیر آن ها در انقراض نئاندرتال ها اشاره می کند.
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مجید دهقانویکنت دو نیم شده

ب
ـا

تـ
کـ

ی 
رف

مع

نویسنده: ایتالو کالوینو
مترجم: پرویز شهدی

ناشر: نشر چشمه
نوبت چاپ: پنجم، بهار 1388

شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 2500 تومان

120 صفحه

»ویکنت دو نیم شده« اولین کتاب از سه کتاب مستقل مجموعه »نیاکان ما« اثر ایتالو کالوینو 

است. این داستان دومین  اثر داستانی این نویسنده مشهور ایتالیایي/کوبایي نیز محسوب می شود. 

به طور مشخص، قلم نویسنده در این اثر هنوز به آن پختگی الزم معروف ایتالو کالوینو نرسیده 

را  درخت نشین«  »بارون  کتاب  نظیر  کالوینو  ویژه  سیاسی/اجتماعی  طنز  نمی توان  هنوز  است. 

در آن دید یا از آن ایجاز گویی و کم و پر گویی موجود در »شوالیه ناموجود« یا فانتزی خالص 

»کمدی کیهانی« اثری دید. اما در عوض رد پای نبوغ او را در ایده پردازی و شخصیت پردازی در 

این کتاب می توانید به وضوح ببینید.

نوشتن در مورد این داستان، بدون آن که آن را لو بدهی، بسیار سخت است. داستان، همان طور که 

از عنوان آن مشخص است، داستان ویکنتی است که طی جنگ به دو نیمه تقسیم می شود. نیمی 

شر مطلق و نیمی خیر مطلق. او با به نمایش گذاشتن این دو نیمه در مقابل زندگی مردم عادی 

که ترکیبی از این دو هستند، کاریکاتوری از شخصیت های شر و خیر می سازد و ضمن آن نشان 

می دهد که همان قدر که شر مطلق مضر است، ممکن است خیر مطلق هم مشکل زا باشد و به 

وضوح از زبان شخصیت های داستان می شنویم که :»نیمه خوب به مراتب بدتر از نیمه ی بد است.«
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اگر نگاهی به زندگی نامه ایتالو کالوینو بیندازیم، مشخص می شود که وی یک سال قبل از نوشتن 

داستان سفری به شوروی داشته؛ و اگر بخواهیم دیدگاه سیاسی را در این داستان بررسی کنیم، 

احتماالً شخصیت خیر بیشتر به یک رفیق معتقد کمونیست می خورد تا یک سرمایه دار بی رحم! 

اما بیش از همه به نظر می رسد که این داستان یک هجو اجتماعی است و پر است از شوخی ها 

و کاریکاتورهایی از شخصیت های مختلف. به خصوص کالوینو با دانشمندها و پزشک ها در این 

داستان خیلی شوخی کرده است. یکی از اولین شوخی هایش آن جا ا ست که پزشکان نیمه ی شر 

را پیدا می کنند و همه ی زخمی هایی در حال مرگ را رها می کنند تا بمیرند و به یک نیمه انسان 

که اصوالً امکان ادامه حیات برای آن متصور نیست، می پردازند تا او را نجات بدهند. در میانه و 

پایان کتاب هم با دکتر تریلونی بسیار شوخی می کند. به عنوان نمونه به معرفی دکتر توجه کنید:

»دکتر تریلونی انگلیسی بود. او پس از غرق شدن کشتی اش، سوار بر بشکه ای از شراب بوردو به 

والیت ما آمده بود. او سراسر عمرش پزشک نیروی دریایی بوده و در سفرهای خطرناکی، از جمله 

سیاحت های کاپیتان کوک معروف شرکت کرده بود. ولی از دنیا هرگز چیزی ندیده بود، چون همه 

وقتش را زیر عرشه به بازی ورق گذرانده بود.«

از آن جایی که دوست ندارم داستان را برای دوستانی که آن را نخوانده اند لو بدهم و می خواهم 

آن ها نیز از خواندن آن لذت ببرند، فقط توجه دوستان را به چند نکته کوچک جلب می کنم که 

در خواندن کتاب می توانند مورد نظر داشته باشند.

  - نگاه طنز به جنگ های صلیبی و شوالیه بازی، بخش اول داستان را پر کرده است. شاید

     نویسنده قصد داشته این موضوع را بیشتر بپردازد. اما بعد ناگهان به محیط ساده و بی آالیش

    روستایی می رود.

  - نیمه ی شر، نیمه راست و فاقد قلب آدم است و در عوض نیمه ی خیر نیمه چپ و دارای   

    قلب است.

   - نیمه ی شر اول از راه می رسد و نیمه ی خیر بعداً. به نوعی اشاره می شود که تنها با بودن شر

است که خیر معنا پیدا می کند.
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 - نیمه ی شر توسط پزشکان و علم نجات پیدا می کند و نیمه ی خیر توسط راهبان صلح جو نجات 

پیدا می کند.

- انتخاب راوی اول شخص بچه و حکایت از زبان او، باعث راحت دیدن و ساده دیدن ماجراهای 

پیچیده و غیرقابل قبول می شود. کالوینو این کار را بعداً در بارون درخت نشین نیز به خوبی انجام 

داد. در اول داستان ما از زبان یک کودک ماجرای لج بازی برادرش را می شنویم و باور می کنیم و 

بعد تمام اتفاقات غیرمنتظره ی بعدی را هم قبول می کنیم.  بررسی این روش استفاده از راوی، به 

نظرم یک شاهکار از کالوینو است.

- توجه به اقلیت ها در داستان های کالوینو جایگاه خاصی دارد. او در این کتاب نیز با یک اقلیت 

مذهبی و یک اقلیت بیمار  با روش خاص خودش شوخی کرده است.

-هر چند داستان عاشق شدن و نامزدی ویکنت، شالوده ی اصلی داستان است تا نشان بدهد که 

تنها عشق است که می تواند خوبی و بدی را به هم پیوند بدهد، اما شخصیت نامزد ویکنت، یک 

کاریکاتور وارونه از شخصیت های مؤنث رمان های عاشقانه است.

- یکی از نکاتی که بد نیست در داستان به آن دقت کنید، مسری بودن شر و خیر در داستان است. 

وقتی تنها نیمه ی شر حضور دارد، مردم هم شرور می شوند و وقتی نیمه ی خیر از راه می رسد، 

مردم هم رفتار خیرخواهانه از خودشان نشان می دهند.

از این کتاب ترجمه دیگری به نام »ویکنت شقه شده« به ترجمه ی بهمن محصص توسط انتشارات 

ثاقب در سال 1380 به چاپ رسیده است که چون آن ترجمه را در دسترس ندارم، نمی توانم 

ترجمه ی  نیز  قباًل  وی  بود.  روان  و  ساده  نظرم  به  شهدی  پرویز  ترجمه ی  اما  بکنم.  مقایسه ای 

»شوالیه ناموجود« از همین نویسنده را انجام داده است و به اندازه کافی با نثر و دیدگاه کالوینو 

آشنا است. ضمن آن که از اسم داستان هم مشخص است، نسبت به استفاده از کلمات ساده و 

روان فارسی تعصب دارد.

این که آیا می شود این کتاب را جزء فانتزی محسوب کرد یا رئالیسم جادویی، کمی جای بحث 

دارد. شاید تنها نکته ی فانتزی داستان، زنده ماندن دو نیمه ی انسان و تجمع نیروی خیر و شر فرد 

هر کدام در یک نیمه است که از نظر عقلی غیرممکن است. اما کالوینو آن را انجام شدنی فرض 

معرفی کـتــاب
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 کرده و بقیه ی داستان حول همین واقعه می گردد. برخالف رئالیسم جادوئی چون تمام ماجرا 

حول همین نکته می چرخد، من آن را جزء ادبیات فانتزی تقسیم بندی می کنم. هر چند شاید 

فانتزی نازکی محسوب شود.

در مجموع اگر بخواهم به این کتاب از میان سه گانه ی »نیاکان ما« نمره بدهم، پایین ترین نمره 

را به آن می دهم. در حالی که برای دادن باالترین نمره بین بارون درخت نشین و شوالیه ناموجود 

ممکن است دو دل بشوم. هر چند بارون درخت نشین آخر سر برنده اصلی است.

در نهایت خواندن و لذت بردن از این کتاب را به همه دوستداران ایتالو کالوینو توصیه می کنم. به 

خصوص حاال که آثار طنز فاخر کمتر در قفسه های کتاب پیدا می شود، خواندن این اثر از کالوینو 

لذت خاص خود را دارد. کالوینو شما را به قهقهه نمی اندازد. اما در حال خواندن کتاب همیشه 

لبخند بر لب دارید و بعد از خواندنش نیز می توانید کلی روی آن فکر کنید. در ضمن خاصیت 

کتاب های کالوینو آن است که دوباره و چند باره خواندنش هم برای شما لذت بخش است.

پانویس:

*از این نویسنده، دو کتاب »شوالیه ی ناموجود« و »کمدی های کیهانی« نیز در آکادمی فانتزی 

معرفی شده اند.

http://www.fantasy.ir/fantasy/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=20:archive&id=463:non-existent-knight
http://www.fantasy.ir/fantasy/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=37:issue1&id=132:cosmicomics


شماره ی5،اردیبهشت 1390
75

محمدحسین عبدالهی ثابتدسته گلی برای الجرنون
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نویسنده: دنیل کیز)1(
مترجم: مهرداد بازیاری

ناشر: انتشارات معین
شمارگان: 1100 نسخه

چاپ اول: 1389
قیمت: 4700 تومان

368 صفحه

    - تحصیالت موجب شکاف بین او و اطرافیان و آدم هایی شد که دوستشان داشت.

    - اگر امکان افزایش هوش و استعداد وجود داشت، چه اتفاقی می افتاد؟

این دو گزاره ای است که شرایط دوران جوانی دانیل کیز را معطوف خود کرد. او در دوران جوانی 

با فشار والدین و برخالف میل خود به تحصیل در رشته ی پزشکی مشغول شد. او به دلیل فقر 

مجبور به کار کردن هم زمان، تحصیل و البته ادامه ی حرفه ی مورد عالقه اش یعنی نویسندگی 

ادامه ی تحصیل وی در رشته ی  بر  والدینش  اجبار  این سه کار و همچنین  انجام هم زمان  بود. 

پزشکی موجب بروز مشکالت و فشارهای زیادی شد. همین فشارها او را به سوی این دو گزاره 

سوق داد. گزاره هایی که محملی شد تا در نهایت شخصیت چارلی گوردون و داستان »گل هایی 

به یاد الجرنون« )2(خلق شود و پس از آن  در طول سال های متمادی مورد توجه اقشار مختلف 

قرار گیرد.

دانیل کیز، متولد 9 آگوست 1927، نویسنده ی علمی تخیلی نویس آمریکایی است. شهرت او عمدتاً 

به خاطر نوشتن داستان گل هایی به یاد الجرنون است که در دو نسخه ی داستان کوتاه و رمان 

مورد تمجید بسیار قرار گرفت. داستان او مدت هاست که در اکثر مدارس راهنمایی و دبیرستان 
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 آمریکا مورد بحث و بررسی میان معلم و شاگردان قرار می گیرد. 

داستان حول محور یک تکنیک پزشکی در افزایش هوش افراد آغاز می شود. الجرنون)3( نام یک 

موش آزمایشگاهی است که این عمل جراحی با موفقیت بر روی او انجام گرفته و ضریب هوشی 

IQ او را سه برابر کرده است. چارلی گوردون)4( 32 ساله هم، اولین انسانی است که این جراحی 

پس از الجرنون بر روی او انجام می شود. داستان از مسیر گزارش های پیشرفتی نقل می شود که 

چارلی از مدتی قبل از عمل جراحی تا به انتهای داستان می نویسد. البته از جایی به بعد قطعاتی 

هم به شرح یادآوری های چارلی از دوران کودکی اش اختصاص می یابد.

با ضریب  نام چارلی می شناسیم- مرد 32 ساله ی عقب مانده ای  با  او را  چارلز گوردون- که ما 

هوشی 68 است که در یک قنادی کار می کند. او که عالقه ی وافری به تحصیل علم و سواد دارد، 

در کالس های سوادآموزی دانشگاه بیک من)5( برای افراد عقب مانده ی ذهنی شرکت می کند. از 

درگیر  بیک من  دانشگاه  استراوس)7(از  دکتر  دیگری  و  نمو)6(  پرفسور  یکی  پژوهشگر،  دو  قضا 

یک پروژه ی تحقیقاتی در جهت افزایش ضریب هوشی افراد هستند و دنبال فردی می گردند تا 

بتوانند تکنیک ابداعی خود را- که با یک عمل جراحی بر روی مغز فرد اعمال می شود- بر روی او 

آزمایش کنند. تمایل بسیار زیاد چارلی برای چیزی که خودش به آن »باهوش شدن« می گوید و 

به کّرات در جمالتی چون »من دوس دارم باهوش بشم« آن را بروز می دهد، سبب می شود نمور 

و استراوس علی رغم وجود نگرانی هایی از سوی خودشان، چارلی را برای این عمل انتخاب کنند. 

چارلی خود صالحیت پذیرش مسئولیت این آزمایش را ندارد. او از 15 سالگی زیر چتر حمایت 

عمویش در قنادی او مشغول به کار است تا بدین صورت به خانه ی وارن)8( فرستاده نشود. به 

همین خاطر خواهر چارلی، نورما)9( رضایت نامه ی عمل را امضاء می کند. 

نهایت  در  که  جایی  تا  می گذارد  افزایش  به  رو  چارلی  و هوش  می شود  انجام  موفقیت  با  عمل 

ضریب هوشی اش به 185 می رسد. اما این تنها بخش فیزولوژیک ماجراست. روح فردی که از نظر 

فیزیولوژیک 32 ساله است اما در حقیقت از نظر عقلی به اندازه ی نوجوانی سیزده چهارده ساله هم 

رشد نکرده، چگونه می تواند همگام با ضریب هوشی اش، که به سرعت افزایش می یابد، رشد کند و 

این اختالف سنی را در نوردد؟ همچنین ارتباط او با اطرافیانش چگونه خواهد شد؟ چارلی تا امروز
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آدمی است که به راحتی دست می افتد و بقیه او را مایه ی عیش و خنده ی خود می کنند، بی آن 

که خودش متوجه این مسئله باشد. او حتا از این وضع راضی هم هست و تصور می کند خندیدن 

بقیه به او نشانه ی دوست داشتنشان است و چارلی هم آن ها را دوست دارد. اما ظرف مدت کمی 

چشمان او به روشنایی غیرقابل تحملی باز می شود. حاال چارلی نسبت به بقیه چه احساسی دارد؟ 

اطرافیانش ترس خود را از آدمی که در مدت کوتاهی از یک عقب مانده ی ذهنی به نابغه ای عقل 

کل تبدیل شده چگونه مدیریت می کنند و تعاملشان با او به چه صورت خواهد بود؟ چارلی چگونه 

می تواند مسائلی را که در طول 32 سال به مرور نیاموخته، حاال در ظرف چند ماه تجربه کرده و 

هضم کند؟

این اثر معروف ترین و موفق ترین اثر دانیل کیز است که البته خلق آن هم با فراز و فرود همراه بود. 

اولین نسخه ی داستان که یک داستان کوتاه است، پس از دوره ای 14 ساله از 1945 تا 1957 

از کیز درخواست می کند  به رشته تحریر در می آید. در 1958 مجله ی معروف گاالکسی)10( 

تا داستانی برایشان بنویسد. در این جاست که بخش هایی از داستان شکل می گیرد. کیز داستان 

کوتاهی می نویسد و برای مجله ی گاالکسی ارسال می کند. در جواب، دبیر مجله به او پیشنهاد 

می کند تا انتهای داستان را به گونه ی دیگری بازنویسی  کند. کیز این درخواست را رد می کند 

و در عوض داستانش را به مجله ی علمی تخیلی و فانتزی)11( می فروشد آن ها هم داستان را در 

از  نسخه  این  است  گفتنی  به چاپ می رسانند.  اصلی  داستان  عنوان  به  آوریل 1959  شماره ی 

داستان در آکادمی فانتزی و قبل از آن در بعد هفتم، به ترجمه خانم مریم جوزی منتشر شده 

است)12(.

پس از مدتی داستان مجدداً در »پنجمین سالنامه ی بهترین های ادبیات علمی تخیلی و فانتزی، 

نسخه ی نهم« منتشر شده در سال 1960 به چاپ می رسد. این داستان در »بهترین داستان های 

کوتاه« سال 1961، »بهترین داستان ها و مقاالت« سال 1961 و »تاالر مشاهیر ادبیات علمی تخیلی، 

از 1929 تا 1964« در سال 1970 منتشر می شود.

کیز همچنین از 1962 تا 1965بر روی گسترش داستان و تبدیل آن به یک رمان مشغول می شود. 

معرفی کـتــاب
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او نخست می خواست داستانش را به انتشارات دابل دی)13( بفروشد، اما آن ها هم مثل کاالکسی

خواستار تغییر انتهای داستان شدند. کیز هم مجدداً به این درخواست جواب منفی داد. پنج ناشر 

دیگر هم به انتشار رمان رضایت ندادند تا در نهایت انتشارات هارکورت)14( آن را در 1966 منتشر 

کرد.

گل هایی به یاد الجرنون در بردن جوایز مختلف هم بسیار خوش درخشید. نسخه ی کوتاه داستان 

در سال 1960 برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین داستان کوتاه شد. نسخه ی بلند داستان هم در 

سال 1966 مشترکاً به همراه داستان »بابل 17«)15( برنده ی جایزه ی نبیوال برای بهترین رمان 

شد. همچنین نسخه ی بلند داستان در 1967 نامزد دریافت جایزه ی هوگو برای بهترین رمان شد 

که رقابت را به »ماه بانویی خشن است« نوشته ی رابرت  هاین الین باخت.

قرائن واقعی برای شخصیت ها و حوادث داستان در زندگی کیز وجود دارد و خودش هم در کتابی 

که سال ها بعد در مورد نگارش این داستان به رشته ی تحریر در آورد)16(، به آن ها اشاره می کند. 

از سویی فشار روانی بسیار زیاد مادر چارلی بر روی او در دوران کودکی مبنی بر مجبور کردنش 

به یادگیری و پیشرفت تحصیلی، به گونه ای الهام گرفته از فشار والدین کیز بر او در دوران جوانی 

از خاطره ی کیز در  الهام گرفته  الجرنون  بر تحصیل در رشته ی پزشکی است. همچنین  مبنی 

دوران تحصیل پزشکی است که در آن به تشریح و کالبدشکافی موشی آزمایشگاهی مبادرت کرد. 

اسم الجرنون را هم از نام شاعری به اسم Algernon Swinburne برداشته، چون به نظرش 

نامی بسیار نامعمول می رسید.

موسیقی  آلبوم های  حتا  و  تئاتر  سینمایی،  فیلم های  الهام بخش  بارها  زمان  طول  در  کتاب  این 

تئاتر، نمایش های  از منظر  اندازه  این  تا  از معدود کارهای داستانی است که  بوده است و شاید 

رادیویی و سینما، آن هم در کشورهای مختلفی چون ژاپن و فرانسه توفیق داشته است. کلیف 

رابرتسون)17(، برای بازی در فیلم چارلی)18( که بر اساس رمان گل هایی برای الجرنون ساخته 

شد و خود کیز هم از نویسندگان فیلم بود، موفق به دریافت جایزه ی اسکار برای بهترین نقش 

اول مرد شد. 

این داستان به زبان های مختلف ترجمه شده و در بسیاری از کشورها از جمله  داستان های پرفروش
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ثبت شده و هم اکنون هم همچنان منتقدین به آن نظر دارند. کتاب از زمان انتشار تا به االن 

همیشه تجدید چاپ شده است. این داستان در ایران هم با اقبال نسبتاً خوبی از سوی مترجمین 

و ناشران روبرو بوده، به طوری که هر دو نسخه ی کوتاه و بلند آن با نام های مختلف به دست 

ناشران مختلف چاپ شده است. همچنین ترجمه ای از این رمان، با نام »گل هایی برای الجرنون« 

با ترجمه ی زهره  جواهری و چاپ انتشارات امیرکبیر، موفق به کسب جایزه ی کتاب فصل در مهر 

1387 شد.

که  نویسنده،  نگارش  شیوه ی  به  توجه  با  است.  روانی  و  خوب  ترجمه ی  هم،  حاضر  ترجمه ی 

سیر زمانی چارلی گوردون با ضریب هوشی 68 تا 185 را به خوبی در نحوه ی نگارش چارلی از 

گزارش های پیشرفتش منعکس می کند، انتظار می رفت تا مترجم هم این شیوه  را به خواننده ی 

فارسی زبان منتقل کند که در این زمینه موفق بوده است. پیشگفتار مترجم در آغاز کتاب هم خود 

معرفی خوبی از داستان و نویسنده اش به حساب می آید.

نویسنده از نظر همراه کردن خواننده با خود، حقیقتاً شاهکاری خلق کرده است. البته منظورم 

از همراه شدن خواننده، همزادپنداری او با قهرمان داستان نیست، چرا که درک عمیق چارلی 

گوردون در زمانی که کم هوش است به نظرم برای افرادی با ضریب  هوشی نرمال چندان ممکن 

نیست. در عین حال به نظر نمی رسد نویسنده هم به دنبال این باشد. کیز در اوایل کتاب با مهارت 

از زبان »انسانی« کم هوش می نگارد. بسیار زالل، بی غل و غش. با غلط های امالیی فراوان، از آن جا 

که چارلی سواد درستی ندارد و همه چیز را همان گونه که می شنود می نویسد. چارلی آن چه در 

به نحوی پاک و معصومانه تحلیل می کند، حال آن که  را  اطراف خود می گذرد  مورد آدم های 

خواننده از واقعیت آن چه بر او اتفاق می افتد و انگیزه ی فاعلین تعامل آگاه تر است؛ به همین دلیل 

هم تحت تأثیر قرار می گیرد. منتقدی در این باره گفته: »می خواستم به تمام آدم هایی که در 

زندگیم مسخره کرده ام بگویم عذر می خواهم!«

در ادامه هم رشد عقلی چارلی به خوبی در سیر داستان آشکار است. اصالح تدریجی امالی لغات، 

به کار بردن صحیح عالئم نگارش و رعایت نکات دستوری از نشانه های این رشد است که نویسنده 

به دقت نگاشته و مترجم هم به خوبی ترجمه کرده است. پستی بلندی های این رشد هم جالب

معرفی کـتــاب
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است. مثاًل وقتی چارلی به تازگی از معلم سوادآموزی اش، خانم کنیان)19( می آموزد که ویرگول 

به چه کار می آید، در ابتدا در استفاده از آن به صورت مضحکی افراط می کند و حدود یکی دو 

صفحه از متن کتاب پر از ویرگول است که پشت هم به کار گرفته شده.

همچنین نویسنده در انتقال مضمون هم بسیار موفق عمل می کند. گزاره ی نخستی که در ابتدای 

این نوشته  آورده ام را به خاطر بیاورید:

     -  تحصیالت موجب شکاف بین او و اطرافیان و آدم هایی شد که دوستشان داشت.

این همان چیزی است که برای چارلی گوردون اتفاق افتاد. ضریب هوشی فوق العاده ی او که سبب 

باز شدن دریچه های علم بر عقلش شد، چنین پیامدی هم در پی داشت. شاید به نحوی چارلی 

همیشه از آدم های اطرافش که من و شمای خواننده هم احتماالً در این زمره ایم، دور است. چه 

آن زمان که کم هوش بود و چه زمانی که به نابغه ای بدل می شود. در این مسیر شاید تنها مدت 

کوتاهی از نظر میزان هوش با ما در یک سطح بوده باشد و در آن دوره هم نمی تواند ارتباط عاطفی 

مناسبی با اطرافش برقرار کند، چرا که رشد روانی و عاطفی او چیزی نیست که بتواند با عمل 

جراحی به آن سرعت بخشید. شاید روح چارلی ظرفیت این رشد عقلی را نداشت، یا به عبارت بهتر 

رشد عقلی او با رشد روحی اش همگام نبود و شاید فقط هنگامی به این تعادل نزدیک شد که ...

در کل کتاب داستانی لطیف دارد که با مهارت نویسنده به راحتی ذهن و قلب خوانندگانش را 

در اختیار می گیرد. انتهای داستان جداً تأثیرگذار است و حتا با گذشت چند ماه از خواندن آن، 

مطالعه ی چند صفحه ی آخر کتاب به سادگی موجب رّقت قلب خواننده )که در این جا من بودم( 

می شود. 

البته کتاب خالی از اشکال هم نیست. حتا اگر از توجه به نظر من، بیش از حد لزوم نویسنده 

شاید  که  دیده ام  حفره ای  گوردون،  چارلی  شخصیت  در  بگذریم،  چارلی  نفسانی  قلیان های  بر 

نویسنده هم به راحتی از آن گذشته باشد )حتا اگر فرض کنیم به آن واقف است( و تنها در یکی 

دو جا خیلی گذرا به آن اشاره می کند. البته پرداختن به این مورد از حد یک معرفی خارج است 

و ان شاءاهلل در مجالی دیگر به آن بپردازیم، اما اجماالً می توان گفت که چارلی تا حدی به یک 

آندروئید نزدیک است. شاید همدلی و همدردی او با افرادی مثل خودش هم تنها بر اثر جبر حاکم
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بر زندگی اش باشد. حال خود بخوانید و ببینید تا چه حد با این نظر موافقید.

در انتها توصیه می کنم در حین خواندن داستان خود را رها کنید و بگذارید سیر روان داستان 

شما را با خود ببرد تا به خوبی از آن لذت ببرید. داستان نقاط قابل توجه زیادی دارد که به دلیل 

محدودیت ذاتی یک معرفی کتاب، از ذکر آن ها صرف نظر کردم. همچنین به پایان داستان هم 

اشاره ای نکردم تا لذت خواندن داستان را کمتر نکرده باشم.

قطعه ای از متن داستان:
-پروفسور عزیز، مشکل این است که تو کسی را می خواهی که از لحاظ هوش ترقی کند، ولی 

همچنان در قفست زندانی بماند تا هر زمان که برای کسب افتخار الزم بدانی، او را به نمایش 

بگذاری. ولی مشکل این جاست که من یک انسان هستم.

عصبانی بود. می دیدم که با خودش در ستیز است. نمی دانست به دعوا خاتمه دهد یا سعی کند 

یک بار دیگر سرکوبم نماید.

-مثل همیشه غیرمنصفانه حرف می زنی. می دانی که ما همیشه رفتار خوبی با تو داشته ایم و هر 

کاری توانسته ایم برایت انجام داده ایم.

-هر کاری به غیر از رفتار کردن مثل یک انسان. بارها و بارها اشاره کردی که قبل از این آزمایش 

هیچ چیز نبودم. دلیلش را می دانم. اگر در آن زمان هیچ چیز نبوده باشم، آن مسئولیت خلق من به 

عهده ی تو خواهد بود و این موضوع تو را به عنوان مخلوق من جلوه خواهد داد. از این که ساعت 

به ساعت قدرشناسی ام را نسبت به تو نشان نمی دهم، از من متنفری. بسیار خوب. باوری کنی 

یا نکنی، من سپاسگزارم. ولی می خواهم بپرسم برای من چه کار کرده ای. هر کار فوق العاده ای 

که انجام داده باشی، به تو حق نمی دهم با من مثل یک حیوان آزمایشگاهی رفتار کنی. در حال 

حاضر، یک آدم هستم. چارلی قبل از این که پایش را درون آزمایشگاه بگذارد، یک آدم بود. به 

انسان  این نتیجه رسیدم که من همیشه یک  ناگهان به  بله،  انتظارش را نداشتی!  نظر می رسد 

بوده ام. حتا قبل از آن عمل جراحی و این برخالف اعتقادات و باورهای توست که یک نفر با ضریب 

هوشی پایین تر از صد حق توجه و تأمل داشته باشد. پروفسور نمور، فکر می کنم وقتی به من نگاه 

می کنی، وجدانت آزارت می دهد.

معرفی کـتــاب
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1-Flowers for Algernon

2-Daniel Keyes

3-Algernon

4-Charlie Gordon

5-Beekman

6-Professor Nemur

7-Dr Strauss

8-Warren: خانه ی وارن، کانونی خارج از شهر و محل نگهداری عقب مانده های ذهنی
9-Norma

10-Galaxy

11-Magazine of Fantasy and Science Fiction

12-برای مطالعه ی این داستان به پیوند مراجعه کنید.  
13-DoubleDay

14- Harcourt

15- Babel-17 by Samuel R. Delany

16- در سال 1999، کیز کتابی با نام Algernon, Charlie and I: A Writer’s Journey منتشر 
کرد که شرح وقایع منجر به نوشتن داستان را در آن آورده است.

17-Cliff Robertson

18- Charly

19- Miss Kinnian

پانویس ها:

http://www.fantasy.ir/fantasy/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=20:archive&id=279:flowers-for-algernon
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مرواریدهای سرخ
یک داستان از الریک

مایکل مورکاک

فرزین سوری

ـی
ــ

ــ
ررق

ـاو
ــ

پ

ویراستاری مجله ی  به سمت  آمد. در سن شانزده  سالگی  به دنیا  انگلستان  لندن  مایکل مورکاک)1( در 

اما ویراستاری  نایاب »سیکستون«)3( برگزیده شد.  از آن کتابسرای کتب  »ماجراهای تارزان«)2( و بعد 

مجله ی »جهان های جدید«)4( در سال های 1964 تا 1971 بود که مهم ترین نقطه ی اوج را در زندگی 

حرفه ای وی رقم زد. در طی این سال ها او »موج نو«)5( را پایه گذاری کرد که می توان آن را مهم ترین حادثه 

از هر چیز مدیون آفرینش »مولتی ورس«  تاریخ علمی تخیلی دانست. شهرت مورکاک هرچند بیش  در 

)جهان های چندگانه( و تأثیر آن در زیرگونه ی سحر و شمشیر است )زیرگونه ای که او و فریتس الیبر)6( با 

همکاری هم آن را نام گذاری کردند(.

شخصیت ساخته و پرداخته ی او »الریک ملنیبونه یایی«)7(، یکی از تأثیرگذارترین ضد قهرمان هایی است 

که در این زیرگونه ی ادبی به  وجود آمده  است.

به جهان  الریک  بلکه شخصیت  تاکنون پیوسته چاپ می شوند،  از دهه ی 1970  الریک  نه تنها رمان های 

کمیک و بازی های نقش آفرینی راه یافته  است. تأثیر مورکاک در این ژانر به  قدری عظیم است که تقریباً 

هیچ آفرینشی در این ژانر مستقل از ساختارآفرینی های او ممکن نیست.

1-آن سوی پرتگاه

خورشید که اکنون مسین شده بود و گویی آغشته به خون، بر فراز افق آرام گرفت و سایه های 

سیاه و بلندی را بر روی کشتی عجیب الخلقه، »سیله ال لی«)8(، انداخت. بر روی عرشه، دو راهبه ی 

زیومبارگ)9( با منشی اثیری و تاج های براق برنزی شان در کنار نرده ها ایستاده بودند، مترصد و 

گوش  فرا داده به غرش گرسنه ای که نزدیک شدن تاریکی را با نوایی خدای گون بشارت می داد. 

زن ها دعای شام گاهی شان را دم گرفتند، و چنان به نظرشان آمد که سایه ی عظیمی به شکل یک 

زن -هر آن چه باب میل الهه شان بود- در آسمان و بر فراز سرشان با هم آمد. در حینی که مراسم 

رو به اتمام بود، دو مرد از کابین مسافران در زیر، باال آمدند.
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یکی کوتاه با موهایی به رنگ سرخ درخشان که در تضادی عظیم با چشمان آبی بزرگ و دهان 

گشاد و خندانش بود. کتی ضخیم و دوالیه به تن کرده بود و شلوار کوتاهی از پوست آهو به پا 

داشت که انتهای آن به داخل چکمه هایی نرم فرو رفته  بود. همراه قدبلندش در چرم و ابریشم 

سیاه پیچیده بود و موها یی به رنگ شیر داشت و صورتش به رنگ پریدگی نازک ترین پارچه های 

کتان سپید بود. صورتی کشیده داشت با گوش هایی نوک تیز و و ابروهایی اریب و چشمانی تیز و 

یاقوتی رنگ. همانند همراهش، او نیز غیرمسلح بود. 

دو زن دستانش را با تکمیل مراسم پایین آوردند و متعجب از دیدن دو مرد به سوی ایشان برگشتند 

که مؤدبانه تعظیم کرده بودند. راهبه ها نیز در تأیید ایشان از پلکان فرود آمدند و به کابین شان در 

پایین بازگشتند. دو مرد جای زنان را در کنار نرده های کشتی اشغال کردند. صفحه ی خورشید 

اکنون تا نیمه ها درون آب فرو رفته بود و نورش مسیری سرخ رنگ را از میان دریا می شکافت. مرد 

بلند قامت در شمال و غرب شهره بود. او الریک بود و او را خویشاوندکش نیز می خواندند؛ امپراطور 

اسبق ملنیبونه و تا همین چند وقت پیش قدرتمندترین امپراطور جهان. مرد کوتاه قد »مون گالم 

ِ الوری«)10( بود، شهری در شرق نامکشوف. این دو زمانی را در مشایعت یکدیگر به سر برده و 

ماجراهای بسیاری را از سر گذرانده بودند. همین اواخر از »ناسی تیکری«)11( بازگشته بودند و 

در آن جا دو مرد دیگر را یافته بودند که برای همراهی شان دالیل پیچیده ی خودشان را داشتند و 

آن غروب تصمیم گرفته بودند همان پایین بمانند. 

مون گالم پس از رفتن راهبه ها اخمی کرد و گفت: »پیروان زیومبارگ در این قسمت دنیا آرام تر 

به نظر می رسند. دارم از کاری که در مسافرخانه کردم پشیمان می شوم.« 

دوستش لبخندی زد و گفت: »من بیش از حد درگیر رابطه ی دوستی با ارباب هرج و مرج هستم 

و هیچ عالقه ای به عمیق تر کردن رابطه ام با دوک ها و دوشس های آنتروپی ندارم. و اگر دانشم 

درباره ی باورهایشان درست باشد، خواهی دید که آن دو از نزدیکی به هر کس مگر اربابشان و 

یکدیدگر پرهیز می کنند.«

مون گالم با ناامیدی به پلکان چشم دوخت و آهی کشید و گفت: »الریک، دوست من، گاهی آرزو 

می کنم کاش دانسته هایت را این طور بدون هشدار قبلی با من در میان نمی گذاشتی.«
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»به تو اطمینان می دهم که کمتر از آن چه فکرش را می کنی، با تو درمیان می گذارم.« 

مرد زال چشمانش را به آب هایی دوخت که به بدنه ی کشتی تنه می زدند. خورشید دیگر تقریباً 

رفته بود؛ اما غرش دور، گویی پیروزمندانه، بلندتر شده بود. سپس خورشید کاماًل غروب کرد و 

کشتی را در گرگ و میشی خاکستری-طالیی پشت سر گذاشت. بادی قدرتمند ناگهان وزیدن 

گرفت و بادبان های عظیم و آبی رنگ را پر کرد و پاروزنان در پایین پاروهای دراز خود را متوقف 

به بدنه ی اصلی کشتی منتقل کردند. دو مرد حین قفل شدن دریچه ی  کردند. پاروها را تماماً 

پاروها صدای برخورد چوب با چوب و کشیده شدن فلز روی فلز را شنیدند.

تا به سوی  پایین آمدند  پلکان  از  را ترک کردند و  افسوس خوران عرشه  این هنگام دو مرد  در 

کابین هایشان بازگردند. در راهرو به افسر یکم کشتی »گاتان«)12( برخوردند که مؤدبانه احترام 

از طلوع  اتاقتان کاماًل درزگیری شده. دو ساعت بعد  گذاشت و گفت: »لطفاً مطمئن شوید که 

ماه به سمت دیگر می رویم. صبح هنگامی که بیرون آمدن خطری نداشت، زنگی را به صدا در 

می آوریم.« 

مون گالم با خوشحالی زمزمه کرد: »البته اگر هنوز زنده باشیم.« 

مرد نگاهی تیره به او انداخت و گفت: »البته! شب خوش. اگر خوش شانس باشید، فردا در دنیای 

باالیی بیدار خواهید شد.«

و  محو  تق تقی  صدا  سرش  باالی  از  شد.  اتاقش  وارد  و  گفت  شب بخیر  نفر  دو  هر  به  الریک 

جرینگ جرینگ زنجیر برای محکم کردن کشتی سر جایش شنیده می شد. اتاقش از نور نارنجی 

رنگ چراغی که از وسط سقف کوتاه آویزان بود، روشن شده بود. نور پیکر زنی نشسته و خم شده 

روی رقعه ای کاغذ را نمایان می کرد. با ورود مرد زال، زن سر برافراشت و لبخند زد. بسیار زیبا 

بود و موهایی سیاه داشت. شاهزاده »نائوهادوار از ایت«)13( که این روزها نامش را به نائوها)14( 

تغییر داده بود. چشمان درشت مشکی رنگش نور چراغ را منعکس می کرد. لبانش بر اثر لبخندی 

هوشمندانه اندکی از هم فاصله گرفته بود. 

»پس به نقطه ی بی بازگشت رسیده ایم، سرورم.« 

الریک شروع کرد به در آوردن پیراهنش و حرکت به سوی کپه ی پهن پوست ها: »این طور به نظر 

پـــاوررقـــــی
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می رسد. شاید بهتر باشد بخوابیم، قبل از این که سر و صدای واقعی شروع شود. حاال اگر بخواهید 

هم نمی توانید به ایت برگردید.«

شاهزاده خانم خم شد و رقعه را در محفظه ی لوله ای شکلش گذاشت. »به هیچ وجه مایل نیستم 

این تجربه را از دست دهم، سرورم. از یاد نبریم که من نیز پیش از این که حقیقت را برایم افشا 

کنید، مثل عموم مردم فکر می کردم جهان ما مسطح است. فکر می کردم هر موضع دیگری در 

این باره، داستانیست احمقانه.«

می کند.«  گیج  را  آن ها  مطمئناً  حقیقت  چون  دارند،  باور  را  واقعیت  کمی  خیلی  عده ی  »بله. 

کلی گویی می کرد و ذهنش درگیر موضوعات مهم تری بود.

دختر گفت: »من هنوز هم گیج هستم.«

»حقیقت به زودی آشکار خواهد شد.« 

را درون  برداشت و آب  را  بود. سطلی  با نوعی زیبایی غریب  لباس، الغر و عضالنی  حاال بدون 

کاسه ریخت و در سکوت مشغول شست و شوی خودش شد. شاهزاده نیز آماده ی رفتن به بستر 

شد. از زمانی که سرنوشتش را به دست الریک داده بود، زندگی ماللت باری که بدان عادت کرده 

بود محو می شد. حس می کرد دیگر آن حال و هوا را دوباره حس نخواهد کرد. رویاهای الریک 

خواب آسوده ی شبانگاهی را از او ربوده بود؛ اما حتا اگر مرد زال او را ول هم می کرد، هرگز از 

آشنایی با او )و یا دوست داشتن او( پشیمان نمی شد. خویشاوندکش یا خائن فرقی نمی کرد. برای 

شاهزاده مهم نبود چه چیزی را قمار می کند. روشنایی و تاریکی به صورتی غیرقابل تفکیک در 

این نیمه انسان غریب که اجدادش پیش از آن که نژاد او از خاک و گل آفرینش به در آیند بر 

جهان حکومت می کردند، مخلوط شده بود. اویی که شمشیر دهشتناکش پیچیده در پوست و 

پارچه در انبار زیرین کشتی آویزان بود و گویی شعوری تاریک از آن خود داشت. او می دانست که 

باید از آن شمشیر و خود الریک بترسد و بخشی از وجودش وحشتی را که پیش از آن یک بار در 

جنگل رازآلود »سوم«)15( تجربه کرده بود، حس می کرد. اما بخش دیگرش کنجکاو بود تا بیش تر 

درباره ی شمشیر و قابلیت های آن و شاهزاده ی دمدمی مزاج صاحب آن بداند. الریک به او هشدار 

داده بود که چگونه موجودی است و با این وجود، او اصرار کرده بود که با الریک همراه شود. پدر 



88
شماره ی5،اردیبهشت 1390

و خواهر دو قلویش را در ناسی تیکری رها کرده بود و با او همراه شده بود؛ هر چند آن چه پشت 

سر می گذاشت برایش آشنا و عزیز بود.

درازکش کنار آن بدن سفت و فوق العاده و باریک و پرطراوت که به  خواب فرو رفته بود، به دقت 

به صدای دریا و کشتی گوش فرا داد. الوارها غژغژ می کردند و صدای طوفان از سمت افق افزایش 

می یافت. افزایش سرعت کشتی را حس می کرد. به نظر می رسید بر روی یک جریان سوار شده اند. 

مایل بود مرد زال را بیدار و  انتظار چه چیزهایی را داشته باشد، ولی عمیقاً  باید  حدس می زد 

سؤال باران کند. او همچنان خواب بود؛ کمی زیر لب حرف می زد، اما آرام بود و دختر دلش نیامد 

او را بیدار کند. ولی آیا این بی خیالی اش صرفاً ظاهری نبود؟ 

صدای دور و عمیق زنگی از باال به صدا درآمد. مرد زال انگار در پاسخ به آن لرزید، همچنان خفته. 

کشتی کج شد و شاهزاده خانم را به بدن الریک سر داد، دوباره خم شد و لرزشی را در وجود او 

انداخت. سیله ال لی لرزید و به شدت تکان خورد و الوار هایش کش آمدند و ناله کردند و بدنه اش 

اول از یک سو، سپس از سوی دیگر کج شد. کشتی آن چنان تکان می خورد که دختر مجبور شد 

بدن مرد را بچسبد تا خودش را سر جایش نگه دارد. الریک خودش را طوری تکان داد که انگار 

می خواهد خودش را از دست او آزاد کند، بعد یک لحظه بیدار شد و پرسید: »رسیدیم؟«

»هنوز نه.«

چشمان شنگرفی اش را بار دیگر بست. مدتی خوابیدند. شاید چندین ساعت. نمی دانست دقیقاً چه 

مدت. نائوها با احساس افزایش سرعت کشتی از خواب برخواست. 

»الریک؟« 

چنان غلت می خورد که گویی به دهان گردابی کشیده می شدند. 

»الریک!« 

همچنان پاسخی در کار نبود. دختر با خود فکر کرد شاید او مرده یا طلسم شده است؛ در همان 

حال شکایت شمشیر مرد از کابین پایینی به گوش می رسید. صدای آب به غرشی سهمناک بدل 

می شد و کشتی و صدای اعتراض شمشیر سیاه را با خود به لبه ی سقوط می کشاند: به سوی لبه ی 

جهان.
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2-غریبه ها در دریا
پیش از این وقتی الریک به او می گفت عازم کجاست، به او اطمینان داده بود که در بندری او را 

پیدا خواهد کرد تا به خانه اش بازگردد. نائوها با تواضع از او پرسیده بود که آیا از او خسته شده. 

و او پاسخ داده بود: »نه، اما دوست ندارم جان شما به خطر بیفتد.« 

اما شاهزاده به هیچ وجه قصد ترک کردن او را نداشت. همیشه به شایعاتی که به شاهزاده ی 

نفرین شده ی خرابه ها باز می گشت، عالقه نشان داده بود. حاال این شانس را داشت که در این باره 

بیشتر بداند. حاال هم به واسطه ی عالقه و هم به خاطر کنجکاوی، خود را تسلیم الریک کرده بود. 

حاال حاضر بود جسمش و سالمتی ذهنش را -طبق هشدارهای خویشانش- در راه یافتن آن چه 

در ورای لبه ی جهان می گذرد، فدا کند. جادوگر زال برایش از خطراتی این سفر گفت که هیچ 

کس از آن بازنگشته بود. او با صدایی زمزمه وار از همه ی وحشت هایی که ممکن بود در این سفر 

با آن روبه رو شوند، سخن گفته بود. و نائوها به او پاسخ داده بود: »هر چند جانم را گرامی می دارم 

سرورم، اما زندگی بدون ماجراجویی و هیجان فایده ای ندارد.« 

به این حرف خودش هم خندیده بود. آیا حاال از این تصمیمش پشیمان شده بود؟ کشتی همچنان 

سرعت می گرفت و از یک سو به سوی دیگر کشیده می شد. همه ی تخته ها در حال اعتراض بودند 

و شیب هر لحظه بیشتر می شد و ضربه ها شدیدتر و هر لحظه ممکن بود نائوها از روی تخت پایین 

بیفتد. دوباره خودش را به الریک چسباند. الریک زمزمه کرد: »سایموریل)16(.« و او را با نرمی اما 

قدرت، به خود چسباند. چطور ممکن بود شخصی که ظاهری چنان مریض داشت، قدرتی چنین 

داشته باشد؟ بار اولی نبود که نام نامزدش را که اتفاقاً به دست خودش کشته شده بود، به زبان 

می آورد. در رویایش به او آرامش می داد. 

کشتی تکانی دیگر خورد. همین طور که کشتی به لبه ی پرتگاه نزدیک می شد، حس سقوط او را 

فرا می گرفت. سقوطی که ابدی به نظر می رسید، تا این که کشتی سیله ال لی با ضربه ای عظیم 

به حجمی غیرقابل انعطاف برخورد کرد. نائوها لبانش را گزید. به یک صخره برخورد کرده بودند. 

پنجه ی  در  گویی  لی  سیله ال  می گسست.  هم  از  داشت  کشتی  نداشت.  وجود  دیگری  توضیح 

هیوالیی، مدام باال و پایین می شد. نائوها دیگر نمی توانست در برابر جیغ طوالنی و بنفشی که  از
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نابود شده و درحال غرق شدن   وجودش بر می خواست، مقاومت کند. مطمئن بود که کشتی 

وقتی  و  محکم تر شد  دورش  به  الریک  دستان  اما  کرد.  مردن  آماده ی  را  هستند؛ پس خودش 

چشمانش را گشود، از میان هاله ای مبهم مشاهده کرد که الریک از وضعیت موجود لذت می برد. 

آیا سرنوشتشان را پذیرفته بود؟ نائوها حس کرد آرامشش را باز می یابد. اما چرا؟ 

بعد دریا ناگهان آرام شد. یعنی داشتند غرق می شدند؟ کشتی حرکتی آرام و رو به جلو را آغاز 

کرد. الریک چشمانش را بست. لبخندی محو بر لبانش نشست. انگار می توانست افکار نائوها را 

بخواند. از فراز سرش صدای فریاد مردان را می شنید، انباشته از آسایش خاطر در حال رد و بدل 

کردن دستورات. ناگهان الریک از بستر برخاست و شروع کرد به باز کردن پوشش تنها پنجر ه ی 

کابین. نور نقره ای به درون اتاق هجوم آورد و باعث شد تقریباً نامرئی شود. هوای تازه و خنک از 

میان کشتی گذشت. صدای مرغان دریایی به گوش می رسید. 

نائوها پرسید: »کجا هستیم؟« 

اما تقریباً بالفاصله به حماقت خودش لعنت فرستاد. الریک جواب نداد، اما از جلوی پنجره کنار 

رفت و به سایه ها پیوست. دست آخر با صدایی نرم و لحنی مؤدبانه سخن گفت: »ما جایی هستیم 

که شما انتظارش را نداشتید. سمت دیگر دنیا. مردم این جا آن را دنیای باال خطاب می کنند. من 

تجربه ی چندانی در این مسائل ندارم، اما فکر می کنم عبور خوبی داشتیم. هنوز چندین ساعت تا 

سحر مانده. بهتر است باز هم بخوابیم.« 

صورت شاهزاده خانم را لمس کرد و انگار طلسمی کوچک در انداخته باشد، او اطاعت کرد. 

را شنید.  کابینشان  در  بر  نائوها صدای ضرباتی  می زدند،  داشتند چرت  که  بعد، حینی  چندی 

صدای مون گالم از سوی دیگر شنیده می شد. الریک برخاست تا در را باز کند. مدتی به شاهزاده 

خانم فرصت داد تا خودش را بپوشاند و بعد در را به روی الوریت مو قرمز باز کرد که دستش 

را به دور »سیتا تاین«)17( حلقه کرده بود. دختر زیبا بود، با چشمانی مبارزه طلب و محکم و 

دهانی خوش ترکیب. مون گالم او را شب قبل از سوار شدن به کشتی در مهمانخانه ی »استیل 

وومب«)18( مالقات کرده بود. سیتا تاین کوتاه بود، با بدنی تنومند و ظاهری مثل رقاصه ها و 

عضالنی. چشمان و موهای سیاه داشت با پوستی سبزه که مشخصه ی مردمانش بود. چهره اش از
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 راحتی خیال خبر می داد. معلوم بود که او هم هنگام سقوط کشتی انتظار داشته بمیرند. اما حاال 

در هوای تازه ای که کشتی را در  می نوردید، نفس می کشید و سرش را با خوشحالی باال گرفته بود 

و صدای پاروها را می شنید که از کشتی با صدای شالپ به درون دریا انداخته می شدند. 

با عوض شدن جریان هوا بویی به مشامشان رسید. از جایی بوی گوشت سرخ شده بلند می شد. از 

باالی سرشان دوازده صدا همزمان بلند شد. همه ی مسافران کشتی سرشار از ناباوری و شعف به 

خاطر زنده ماندنشان بودند. حتا مرد دمدمی مزاج نائوها هم وقتی داشت بهانه می آورد تا رفیقش 

را رد کند و دستور آب گرم می داد، از همیشه کمی سرخوش تر به نظر می رسید. وقتی هر دو 

استحمام کردند و لباس پوشیدند، در سالن عمومی بزرگ کشتی به دیگران ملحق شدند. 

آن جا مسافران و افسران کشتی در حال غذا خوردن بودند. جز دو راهبه و همراهان الریک، شش 

مسافر دیگر از طبقه ی تاجران آن جا حضور داشتند که منقلب از تجربه ی دیشب، در حال رد 

و بدل کردن تجربیات اخیرشان بودند. تنها یکی از آن ها تاجر به نظر نمی رسید؛ چون دورتر از 

دیگران نشسته و خودش را در ردایی به رنگ قرمز تیره خودش پیچیده بود. گویی سرمایی را 

حس می کرد که هیچ کس دیگری قادر به درک آن نبود. بی حوصله و کم حرف بود و توجه اندکی 

به همقطارانش داشت. همچون دیگران عازم »هیز«)19( بود. شب پیش خیلی سریع غذا خورده و 

به اتاقش برگشته بود. مون گالم نگاهی به او انداخت، اما عالقه ی الریک به امور فانیان در بهترین 

نادیده گرفته بود. توجهش تنها معطوف  او را هم مثل سایر مسافران کاماًل  اندک بود.  حالتش 

مون گالم بود که مهارت خاصی در سرگرم کردنش داشت و شاهزاده نائوها که عالقه ی غیرمعمولی 

نسبت به او نشان می داد. 

مون گالم تکه ی بزرگی از نان را به نیش کشید و گفت: »باالخره رسیدیم.« و از پنجره  به آب های 

آرام چشم دوخت. »شاهزاده الریک، من به شما یک معذرت خواهی بدهکارم؛ چون حرف هایت را 

کاماًل باور نداشتم. اما حاال حقیقت آشکار شد. جهان ما صاف نیست. تخم مرغی شکل است! و ما 

هم زنده ایم که همین این موضوع را ثابت می کند. هر چند نمی دانم که تحت چه نیروی ماورایی  

آب دریا روی تخم مرغ می ماند، ولی مجبورم باور کنم که چنین است.« 

صدای خنده ای ته گلویی از یکی از تاجران بلند شد: »و آیا همراهانت مثل بعضی از همراهان من
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باور دارند که تخم مرغ های دیگری هم وجود دارند که در فضا پراکنده اند، با اندازه های متفاوت 

روی  هم  دیگر  بُعد های  مردمان  و  ملنیبورنه یایی؟  ارباب  هستند،  ما  تخم مرغ  مثل  بعضی  که 

تخم مرغ های دیگری زندگی  می کنند و درون آن تخم مرغ ها هم تخم مرغ های بیشتر وجود دارد و 

الی آخر؟« 

دیگری لبخندی زد و گفت: »و یا شاید هم حرف های تخم مرغ گونه ی ما را قبول ندارید و معتقدید 

جهان گرد است، مثل دانه ی »امرهاو«)20(؟«

الریک روی جام شراب زرد صبحانه اش خم شد و خودش را درگیر مکالمه شان نکرد. مثل همیشه 

مون گالم سخاوتمندتر و کنجکاوتر بود. »تا جایی که من می دانم، برخی فالسفه ی سرزمین من 

بر این باور استوارند؛ اما کسی هنوز نمی تواند توضیح دهد آب ها چطور بدون گسست روی سطح 

تخم مرغ باقی  می مانند. و یا این که چطور کشتی ها روی آب حرکت می کنند و یا ما روی عرشه 

می ایستیم و مثل پر کاه به درون فضا سقوط نمی کنیم.« 

مرد کم حرف با نگرانی سرش را باال آورد، ولی وقتی دید نه الریک و نه مون گالم پاسخ نگاهش را 

نمی دهند، توجهش را بار دیگر معطوف غذایش کرد. 

سیتا تاین با خنده هایی بریده گفت: »مردم من قرن ها از حرکت دریا بین دو جهان اطالع داشته اند. 

جوانان ما برای امتحان کردن شانسشان به این سرزمین می آیند. به خاطر دانسته هایمان ثروتمند 

شده ایم و کشتی هایی ساختیم مثل این یکی که دماغه هایشان قدرت مقاومت دربرابر فشار باال را 

دارند و به این ترتیب موفق شدیم با این جهان تجارت کنیم.« 

ناخدا در باالی میز نشست و انگشتش را به نشانه ی احتیاط بر لبانش گذاشت: »بهتر است بیشتر 

از این چیزی نگویی دختر، وگرنه رازهای ما به دانش عمومی تبدیل خواهد شد. ما تنها تا زمانی 

ثروتمند باقی می مانیم که مردم باور دارند این طرف دنیا افسانه ای بیش نیست.«

مون گالم اعالم کرد: »اما همسفر من از همان اول هم می دانسته که دنیا این طوری است. برای 

همین هم من حاضر شدم جانم را به خطر بیندازم. و البته آن سوگند سکوت را قبل از حرکت 

یاد کنم.« 

ناخدا ابرویی به نشانه ی کنجکاوی باال انداخت و گفت: »نمی دانستم...« 
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اما الریک پاسخ نگاهش را نداد و تنها نگاهش را متوجه دستان الغرش کرد که به دور جامش 

محکم شده بود. ناخدا با لحنی عادی و شاد پرسید: »می توانم بپرسم دلیل سفر اولتان چه بوده 

قربان؟ تجارت؟ کنجکاوی؟« 

محض خاطر همراهانش، الریک تالش کرد تا پاسخی بدهد: »این جا بستگانی دارم.« با خودش فکر 

کرد که این روزها زیادی پرحرف و تساوی گرا شده. ناخدا سؤال و جواب را ادامه نداد. 

مدتی بعد وقتی روی عرشه هوای تازه را استنشاق می کردند و به پیکر آبی-سفید بی انتهای لغزان 

روبه رویشان خیره شده بودند، شاهزاده نائوها به الریک گفت: »خیلی مشتاقم این بستگان شما را 

مالقات کنم. نمی دانستم ملنیبورنه ای ها در جایی به جز جزایر اژدها هم زندگی می کنند.« 

الریک پاسخ داد: »بستگان من هستند، بله، اما ملنیبورنه نیستند. هرگز نبوده اند. و نخواسته اند 

که باشند.«

به پیش می رفت.  آرام و ستارگانی غریب  اقیانوسی  از میان  نرمی در هوایی الیتغیر،  به  کشتی 

در روزهایی که از پی آمد، الریک بسیار کم حرف تر شد. حتا دوستانش، به جز نائوها، از او دوری 

برآورد:  فریاد شوق زده ای  دیدبان  بی انتها،  آبی  آن  در  سفرشان  از  روز  پنجمین  در  می جستند. 

»خشکی! خشکی!« 

البته به جز آن مسافر کم حرف را. همه به  این فریاد همه ی مسافران را به روی عرشه کشاند. 

امتداد دستان دیدبان خیره شدند و از میان نور مه آلود، خط ساحلی درازی را مشاهده کردند که 

به زودی به ساحلی طوالنی و شنی تبدیل شد که موج های سفید بر روی آن درهم می شکستند. 

در پس آن، برگ های سبز تیره ی درختان ظاهر شد؛ جنگلی انبوه. اما اثری از یک کلونی  از هر 

دست مشاهده نمی شد. 

مون گالم حدس زد که این جنگل ادامه ی جنگلی است که در طرف دیگر دنیا وجود داشت و 

به دور جهان کشیده شده بود؛ ولی چون کسی به این حرفش اهمیتی نداد، سکوت کرد. کشتی 

مسیرش را در امتداد ساحل تغییر داد، چنان که در امتداد ساحل قبلی چنین کرده بود. وقتی 

داد: »»شاگ  پاسخ  تاجران  از  یکی  بود،  بندر خواهد  توقفگاهشان کدام  اولین  پرسید  مون گالم 

بنت«)21(، شهری ترسناک که ناخدا آن جا کاری دارد. کمتر از یک روز به آن جا می رسیم. البته 
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اگر برده فروش ها بهمان رحم کنند.«

مون گالم قبل از آن حرفی از دزدان دریایی یا برده فروش ها نشنیده بود: »هاه؟« 

تاجر از تأثیر حرفش خوشنود شد: »آن ها در کمین کشتی هایی که از لبه می آیند، می نشینند و 

سرشان خراب می شوند. بعضی از کشتی ها اتفاقی گذرشان به  این جا می افتد و طعمه های خوبی 

هستند. اما چون ما منتظر حمله شان هستیم، به ما حمله نخواهند کرد.«

مون گالم پرسید: »چرا مردم زادگاهت حرفی از این موضوع نزدند؟« 

آقای مون گالم.  را رها کنیم،  نمی توانیم تجارت  اخم گفت: »ما که  با  و  انداخت  باال  تاجر شانه 

نان ناخدا از پولی که از مسافرانی مثل شما می گیرد، به دستش می رسد. اما نگران نباشید. ما 

حواسمان به آن ها هست و کاماًل آماده ایم. ما بار خیلی کمی با خودمان حمل می کنیم و اکثرش 

هم کاالهایی  است که به درد برده فروش ها نمی خورد و جز آن پول هم حمل می کنیم که فقط به 

درد تاجر هایی مثل خودمان می خورد. آن ها ارزشی برای نقره ی ضرب دیده قائل نیستند. می گویند 

بدشانسی می آورد.«

بقیه ی روز را کشتی در مسیری ثابت در امتداد ساحل جلو رفت. بادی اندکی می وزید، اما دریا 

آرام بود و این برای پاروزنان بهترین شرایط را فراهم می کرد. مون گالم و همراهش مثل همیشه 

به کابینشان برگشتند و الریک و نائوها بر روی عرشه باقی ماندند. 

نائوها از تازگی هوا لذت می برد و پرسید آیا الریک هم بوی جنگل را حس می کند. الریک لبخندی 

زد: »من نظر خودم را دارم... این جهان ساکنان کمتری دارد. به همین خاطر هوای کثیف کمتری 

هم تولید می شود...« داشت شوخی می کرد. 

نائوها از کنارش دور شد تا روی عرشه ی جلویی بایستد. دستش را در برابر باد خنک باال گرفت. 

باد بین موهایش پیچید و آن را چون جریانی سیاه  رنگ به حرکت در آورد. مرد زال غایب ذهن به 

تماشایش پرداخت. فکرش مشغول خاطرات گذشته بود. معطوف به خاطره ی سفر غیرجسمانی اش 

به این سرزمین و مردمانی که مهربانانه به استقبالش شتافته بودند. آیا هنوز هم مقدمش نزد آن ها 

گرامی بود؟ مطمئن نبود. نمی دانست که در گذشته اش به این جهان سفر کرده یا در آینده. به 

دستان استخوانی سفیدش نگاه کرد. اما پوستش هرگز سرنخی از سنش به دست نمی داد. آهی 
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کشید. خوشحال بود که تنهاست. 

فریادی تیز از باال برخاست. شاهزاده نائوها که هنوز روی عرشه ی جلویی بود، فریاد دیدبان را از 

آشیانه ی دیدبانی تشخیص داد. از سمت افق کشتی ای مربعی شکل و خاکستری  رنگ به سرعت 

نزدیک می شد. بعد دوتای دیگر و نهایتاً چهارمین هم به  آن ها اضافه شد. اما توجه الریک به کشتی 

تیره تر و کوچک تری جلب شد که کشتی های دیگر آن را با آرایشی نامنظم دنبال می کردند. ناو 

کوچک نه بادبانی داشت و نه پارویی، اما مثل یک نهنگ قاتل به پیش می راند و جسمی تیز و 

مثلثی شکل از نوک عرشه اش مثل باله ی پشتی باال آمده بود. دماغه ی دراز و شنگرفی رنگ چون 

خون کشتی، موج های کوچک را می شکافت. مردانی روی عرشه ی آن خم شده بودند. الریک هرگز 

یک کشتی  بدان سرعت ندیده بود. کشتی همچون یک ماهی به پیش می راند. 

»این دیگر چه جور کشتی  است، ناخدا؟ مثل یک موجود زنده حرکت می کند.«

ناخدا همان طور خیره به کشتی و سیخ و آماده برای صدور دستورات، از میان دندان های قفل 

شده پاسخ داد: »دو قرن پیش از اژدهایان برای غارت کشتی ها استفاده می کردند که این کار 

آسیب ناپذیرشان می کرد. بعد اژدهایان ناپدید شدند و جایشان را این کشتی های عجیب گرفتند. 

حاال فقط یکی از آن ها باقی مانده. اما قدرتش آن قدر عظیم است و دژ سفیدشان در جنگل چنان 

تسخیرناپذیر که هیچ امیدی به مقابله با آن ها نداریم. حاال فقط می توانیم مذاکره کنیم و امیدوار 

باشیم به این نتیجه برسند که ما ارزش هدر دادن زندگیشان را نداریم.« 

کماندارها در اطراف الریک در محل خودشان قرار می گرفتند. بقیه تیر روغن آلود منجنیق ها را 

آماده می کردند. وقتی مشعل ها را روشن کردند، بینی اش از بوی گند سوختگی پر شد. دود تیره 

شروع به پخش شدن کرد. از پایین مون گالم با دو شمشیرش بسته به کمرش از پلکان باال آمد. 

با خودش شئ بزرگ و به دقت پوشیده ایی در پارچه را حمل می کرد که آن را به سمت الریک 

انداخت، شادمان از این که از دستش خالص می شود. الریک به آسانی آن را گرفت و پارچه و چرم 

را کنار زد تا غالف سنگین و دسته ی جواهرنشان شمشیر را نمایان سازد. شمشیر را به کمربندش 

متصل کرد. شمشیر چند لحظه ناله کرد، شاید چون خونریزی نزدیک بود و بعد ساکت شد. 

مون گالم زمزمه کرد: »دزدان دریایی با یک کشتی غیرعادی؟ یعنی حمله می کنند ارباب؟« 
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الریک گفت: »شاید.« و نگاهش متوجه شاهزاده خانم شد که موهایش را از پشت بسته بود و 

نزدیک می شد. »بانو، بهتر است مسلح شوید.« 

سالح های شاهزاده خانم در کابین پایینی بود. »خواهیم جنگید؟« و برگشت تا دستور الریک را 

انجام دهد. 

الریک با اشاره به خدمه ی کشتی گفت: »بهتر است برای بدترین ها آماده باشیم. مثل این ها.« 

شاهزاده خانم رفت و اندکی بعد با شمشیری باریک و یک زوبین بازگشت. کشتی کوچک اندکی 

برخاست.  با صدای هیس  باله ی خاکستری وسطی همراه  اطراف  از  پت پت کرد. دودی عجیب 

دزدان دریایی زره پوش به رنگ کهربا در جلوی کشتی تجمع کردند. چشمان کشیده شان از دو 

سوی کاله خودشان مشخص بود. مون گالم از تعجب خرناسی کشید. »ملنیبورنیایی ها!« 

الریک چیزی نگفت، اما فشار دستش روی قبضه ی استورمبرینگر)22( محکم تر شد. 

کشتی که بدون کم کردن سرعت همچنان به آن ها نزدیک می شد، حاال کاماًل قابل تشخیص بود. 

با دماغه ای سه شعبه و عرشه های صیقلی و درازش و نرده های هماهنگ کنده کاری شده اش، تنها 

به  این دلیل از سایر کشتی های اطرافش کوچک تر به نظر می رسید که بیشتر در آب فرو رفته بود. 

مردی بر عرشه ی سنگین باالیی ایستاده و زرهش از بقیه سنگین تر بود. صورتش نشان دهنده ی 

نژادش بود، اما کشتی  و زره  و سلیحش هیچ شباهتی با ساخته های ملنیبورنه ای نداشت. جلوی 

کشتی به آرامی باال رفت. 

ناخدای بلند قامت از عرشه اش فریاد زد: »شما کی هستید و عازم کجا؟« صدای هیس دیگری از 

باله ی وسطی که اندکی صورتی بود و نور را منعکس می کرد، برخواست: »زودتر جواب بدهید!« 

ناخدای سیله ال لی پاسخ داد: »ما سیله ال لی هستیم عازم هیز و »سلوینگ افرا«)23( و بندر های 

فراسوی آن هستیم. حامل کاال و مسافر هستیم از دنیای زیرین.«

اما ناخدای کشتی غریب توجه چندانی به او نکرد. نگاهش معطوف الریک شد و اخم کرد. الریک 

با اخمی هم ارز به او خیره شد. و سپس در کمال تعجب مون گالم، ناخدا به زبان ملنیبورنه اِی برین 

مرد زال را مخاطب قرار داد. مون گالم آن قدری می فهمید که تفاوت لهجه را متوجه شود. 

»از جهان زیرین آمدی؟ مقصدت کجاست؟« 
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الریک پاسخ سؤالش را نداد: »تو اول به من بگو قصد داری به این کشتی آسیبی بزنی؟« 

اما  ادامه دهی.«  به سفرت  داری  اگر قصد  »نه،  داد:   تکان  آرامی  به  را  زره پوش سرش  ناخدای 

همچنان کنجکاو بود. بعد به زبان مشترک به ناخدای سیله ال لی گفت: »ما قصد آسیب زدن به 

شما یا این کشتی را نداریم. عازم »آفو«)24( و سولینگ افرا هستید؟«

»بله قربان. و پیش از آن شاگ بنت و بعد هیز که آن جا توشه تهیه خواهیم کرد و تعمیرات انجام 

خواهیم داد و بعد به سوی جزایر برفی می رویم تا چشمه های آب گرم را امتحان کنیم و بعد در 

امتداد ساحل نقره ای به سرزمینمان باز  می گردیم؛ به مدد خدایگانمان.«

»و در از شاگ بنت تا هیز در هیچ جای دیگری توقف نمی کنید؟«

»نه.«

»پس در پناه خدایگانتان بروید.« و با اخم دستی به نرده های عرشه ی کشتی اش کشید. انگار از 

تصمیمی که گرفته بود پشیمان باشد. 

مون گالم به مثلث باریک دراز وسط کشتی دزدان خیره شده بود. »حاضرم قسم بخورم که آن 

گوشت است... و فلس. یک جور خزنده  است. یک هیوالی رام شده.« 

و بعد کشتی دور شد و ابر دود هیس هیس کنان برخاست و باله را دربر گرفت و بوی نامطبوعی را 

پخش کرد. سکوتی عمیق و دهشتناک در هوا موج می زد؛ انگار همچنان احتمال حمله می رفت. 

تنها صدای ناله ی تخته ها به گوش می رسید و وزش باد در میان بادبان های سنگین و برخورد آب 

با پاروها. 

مون گالم حس کرد می تواند صدای نفس کشیدنی را بشنود. کسی کنارش گفت: »آن ها معتقدند 

جهان ما ناکجاآباد است.« لب هایش را محکم به هم می فشرد مبادا بیش از حد باز شوند. »اما من 

می گویم این جا جهنم است و این هم اولین خادم جهنم بود که به پیشوازمان آمد.«

الریک و ناخدای کشتی غریب تا زمانی که کشتی ها کاماًل از هم دور شدند، با عالقه به یکدیگر 

تنها  را روی عرشه  به کابینش برگشت و همراهانش  الریک  بعد بی هیچ کالمی،  ماندند.  خیره 

گذاشت. 

نائوها بی احساس به او نگاه کرد: »سرورم این جا بیش از جهان دیگر خویشاوند دارد. آیا او هرگز 

از آن ناخدا با شما صحبت کرده، مون گالم؟«
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مون گالم به نرمی سرش را تکان داد. 

نائوها پرسید: »یعنی به خاطر آن ها این جاست؟«

مون گالم به کمانداران نگاه کرد که زه های کمانشان را آزاد می کردند و تیر هایشان را در جعبه های 

چوبی خالی می کردند. 

»فکر نکنم.« 

بعد شمشیرهایش را از کمربندش بیرون کشید و به دوستانش در پایین پیوست.

پانویس ها:

1. Michael Moorcock

2. Tarzan Adventures

3. Sexton Black Library

4. New Worlds

5. New Wave

6. Fritz Leiber

7. Elric of Melniboné

8. Silela Li

9. Xiombarg

10. Moonglum of Elwher

11. Nassea-Tikri

12. Ghatan

13. Nauhaduar of Uyt

14. Nauha

15. Soom

16. Cymoril

17. Cita Tine

18. Steel Womb

19. Hizss

20. Omerhav

21. Shug Banatt

22. Stormbringer

23. Selwing Afra

24. Apho

پـــاوررقـــــی



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.




