


مرجع هواداران علمی تخیلی و فانتزی

ماهنامهیادبیاتگمانهزن
دورهینخست،شمارهی8،مرداد1390



ماهنامه ی ادبیات گمانه زن
دوره ی نخست، شماره ی 8 ،  مرداد 1390

مهدی بنواری 
شیرین سادات صفوی

محمد حاج زمان، سمیه کرمی
قدیمی،  بهزاد  سوری،  فرزین  خلیلیان،  فرزاد  پوردیان،  رضا 

حبیب اهلل کالنتری، امیرحسین مجیری 
محمد حاج زمان

www.fantasy.ir 

 mag@fantasy.ir

مایکل تریزن )Michael Trizen(، آرسیبو
»فرمی و یخبندان«

سیاست گذاری:  شورای  دبیر 
مجلـــــه:  سردبیـــــر 
تحریریـــــه: هیــــأت 
شــماره: ایـن   همکــاران 

 
یـــــی: ا ر صفحــــــه آ
وبــــگاه:   نشـــــــانی 
الکترونیــــک: پـــست 
جلــــــد: طــــــرح 

تکذیب نامه: کلیه ی مطالب مجله در قالب تحقیقاتی و برای آشنایی مخاطب عالقمند با مباحث 
ژانر،  ویژگی های  به  توجه  با  منتشر شده اند.  ژانر  این  آثار شاخص  و  گمانه زن  ادبیات  در  موجود 

داستان های منتشر شده همگی خیال پردازانه بوده و مبلغ اعتقاد خاصی نیستند.
حق نشر: کلیه ی حقوق نشر مطالب مجله ی شگفت زار محفوظ بوده و نشر مجدد محتوای نگارش 
و برگردان، تنها با اجازه ی کتبی و یا بر اساس اجازه نامه ها و مجوزهای مذکور در وب گاه آکادمی 
فانتزی مجاز است. نادیده گرفتن این حقوق مالکیت معنوی بر اساس قوانین مؤلفین و مصنفین 

قابل پیگرد قانونی است.
پخش: انتشار الکترونیکی، بارگذاری مجدد، ارسال برای دیگران، چاپ برای استفاده ی شخصی و 

یا عمومی به صورت غیر انتفاعی؛ مورد تشویق و تأیید گروه ادبیات گمانه زن است.

گروه ادبیات گمانه زن



فهرست

بخش اول: داستان

بخش دوم: مقاله

بخش سوم: پرونده

بخش چهارم: پاورقی

علمی تخیلی، ترجمه: فرمی و یخبندان
فردریک پول / سمیه کرمی

فانتزی، نگارش: تله ی روباه
محمد حاج زمان

فانتزی، نگارش: پیک
حبیب اهلل کالنتری

در چیستی ادبیات گمانه زن
مهدی بنواری، محمد حاج زمان، بهزاد قدیمی، رضا پوردیان

درباره ی دو وجه از ادبیات گمانه زن
امیرحسین مجیری

نقد نگاره ای بر داستان کوتاه »باز کردن کالف«
فرزاد خلیلیان

کتاب: فرزندان سایه
شیرین سادات صفوی

مرواریدهای سرخ؛ بخش سوم: مسأله ی اجدادی
مایکل مورکاک / فرزین سوری

4سخن ماه

6

30

36

48

56

62

68

74



4
شماره ی 8، مرداد 1390

سخن ماه

چندی پیش در محضر عزیز فرهیخته ای بحثی بر سر آخرین مقاله ی ایشان در گرفت. 
 ad absurdum ایشان در بخشی از مقاله نوشته بودند )به مضمون( مجادله ی مورد بحث
است و در پاسخ به پرسش دیگر حاضران فرمودند که برابرنهاده ای برای ترکیب نیافته اند 
که بتواند مانند آن مفهوم مورد نظر ایشان را برساند و بعد بحث کشید به توانایی زبان 
فارسی برای بیان مفاهیم و الی آخر. اما نتیجه ای حاصل نشد و کسی نتوانست طرف 
از شرح و بسط بحث و مواضع دو طرف بگذریم  به تغییر موضع راضی کند.  را  دیگر 
که جایی این جا ندارد و قرار نیست در مورد اوقات فراغت نگارنده حرف بزنیم. از این 
است  وظیفه شناس  و  وفادار  چقدر  یا  میراث خوار  چقدر  فارسی  زبان  امروز  متولی  که 
و یا چقدر در مرده سازی زبان کوشیده هم بگذریم. هدف بحث در مورد زبان معاصر 
نیست. غرض این بود که گوشه چشمی داشته باشیم به حقیقت مشکالت گویندگان و 

نویسندگان و برگردانندگانی که آثارشان را به زبان فارسی می آفرینند. 
مشکل در زندگی روزمره هم خودش را نشان می دهد. اما اساسی ترین جلوه ی مشکل نه 
در گفتگوهای روزمره، بلکه آن وقتی است که بخواهیم مفهومی انتزاعی را تعریف کنیم. 
در برخی رشته های علوم، پدران و مادران آن دانش در ایران، فارسی سازی مفاهیم و 
اصطالحات و گفتگوها را هم برعهده گرفته اند و مثال ها را هم همه می شناسیم. حتی 
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کسانی مثل احمد بیرشک فقید کوشیدند مفاهیمی کلی تا حد روی کرد و راهبرد حل 
مساله و فرآیند دانش را هم بومی سازی و فارسی سازی کنند.

همان طور که گفتم، هدف اصاًل این نیست که ببینیم تولیت معزز زبان و ادب فارسی 
چه چیزهایی را چقدر ابتر گذاشته و چه تالش هایی را اخته کرده است. بیایید به خود 

قصه برگردیم. 
داستان از این جا شروع شد که یادمان هست در مورد تالش هایی که برای تعریف مفهوم 
و نیز برابریابی واژه ی علمی تخیلی و فانتزی شده بارها گفتگو شده است. حتی دوستی 
در مقدمه ی کتابش بالغ بر بیست تعریف مختلف از علمی تخیلی آورد. پی آمد طبیعی 
چنین وضعیتی -به ویژه وقتی مثل آکادمی فانتزی آن روز، در صدد تعیین و تعریف 
حدود باشی و متهم به مصادره ی جریان اصلی به نفع ژانر شوی- این می شود که یکی 
تصمیم می گیرد تعریف بسازد و بقیه را دور هم جمع می کند. خاطرم نیست ایده از چه 
کسی بود. از من نبود! چون ایده ها همیشه از دیگر دوستان است. ماجرا از چند تالش 
محض سرگرمی آغاز شد و به چند ساعت بحث و جدل پیاپی متصل شد و نتیجه این 

شد که اول باید در مورد چیستی ژانر گفتگو کنیم و همین کار را هم کردیم! 
استفاده  رهنمودهایش  از  بسیار  اخیر  سال های  در  که  گرامی  بسیار  دوستان  از  یکی 
کاری  امروزه  گمانه زن  ادبیات  مورد  در  مانیفست  دادن  گفت  من  به  بار  یک  کرده ام 
خودنمایانه است و ادایی است متعلق به دهه ی بیست میالدی. شاید از یک دید نظر این 
دوست گران قدر صحت داشته باشد. تهیه ی مانیفست برای یک گونه ی ادبی شاید امروز 
در ادبیات جهان اصاًل مقدور نباشد. اما از نظر نگارنده این امر نه کاماًل بر وضعیت امروز 
را زیر سوال می برد. کوتاه  به سنجه گذاری  نیاز  نه  و  فارسی زبان منطبق است  ادبیات 

سخن این که محسوس بودن نیاز را برابر گرفته ایم برای مقبول بودن تالش.
ادبیات  چیستی  »در  گذاشته ایم  را  اسمش  که  نفر،  چند  تالش  این  حاصل  طبیعتاً 
گروه  رسمی  موضع  و  دارد  کار  جای  بسیار  و  نخورده  کافی  چکش  هنوز  گمانه زن«، 
ادبیات گمانه زن هم نیست. چیزی هم نیست که متعلق به همه ی گروه باشد. چون هنوز 
نه در حدی است که گروه بتواند آن را تأیید کند و نه همه ی جنبه هایش به طور کامل 
تبیین و تشریح شده. اما از دید من زمان آن رسیده است که گفتگوها در این زمینه 
آغاز شود و امیدوارم انتشار حاصل این تالش بتواند پله ی اول رسیدن به پایه  ی تعریف 

و سپس تعریفی برای ادبیات گمانه زن فارسی زبان شود.
مهدی بنواری
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دبیرستان  در  او  شد.  متولد   1919 نوامبر   26 در   )1( جونیور  پول،  جورج  فردریک 
بروکلین تحصیل می کرد که بحران اقتصادی آمریکا باعث شد به دنبال کار، مدرسه را 
ترک کند؛ اما در 2009 این مدرسه به او دیپلم افتخاری اعطا کرد. پول در نوجوانی 
گروه فیوچرین ها )2( را با همکاری دونالد ولهیم )3( و آیزاک آسیموف و باقی افرادی 
در طی جنگ  بنا گذاشت.  بزرگی شدند،  ویراستارهای  و  نویسندگان  بعدها  که خود 
مقام  به  مدت  این  در  و  کرد  خدمت  آمریکا  ارتش  برای  سال  دو  پول  دوم،  جهانی 
گروهبانی رسید. پول پنج بار ازدواج کرد؛ اولین همسرش یکی از فیوچرین ها بود؛ بعداً 
در طی خدمت در ارتش با همسر دومش آشنا شد و کمی بعد همسر سومش را پیدا 
کرد؛ همسر چهارمش هم در برخی رمان ها به او کمک فکری داد؛ سرانجام پول در 
1984 با الیزابت آن هول )4( که متخصص علمی تخیلی است، آشنا شد و ازدواج کرد.

فرمی و یخبندان

فردریک پول

برگردان: سمیه کرمی
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اثر  اولین  متعدد شروع کرد.  اسامی مستعار  و تحت  از دهه ی 1930  را  نوشتن  پول 
چاپ شده ی او، شعری با نام »مرثیه ای بر سیاره ی مرده، ماه« )5( بود که در 1937 در 
»داستان های شگفت انگیز« تحت نام التون اندروز منتشر شد. پول از 1939 تا 1943 

ویراستار »داستان های خارق العاده« )6( و »اَبر علمی تخیلی«  )7( بود. 
خودش بیشتر داستان هایش را با اسامی مستعار در این دو مجله منتشر می کرد. خود 
پول در زندگی نامه اش گفته که تقریباً همزمان با یورش نازی ها به جماهیر شوروی در 
1941، کار ویراستاری را رها کرد، اما هم چنان به نوشتن تحت اسامی مستعار قبلی اش 
و انتشار آن ها در باقی مجالت پالپ ادامه داد. پول در 1937 شغل کارگزار ادبی را برای 
خود انتخاب کرد، اما تا پس از پایان جنگ که تمام وقت به آن پرداخت، به موفقیت 
علمی تخیلی  معروف  نویسنده ی  دوجین  نیم  نماینده ی  او  نهایت  در  نرسید.  چندانی 
آمریکا شد و حتا طی دوره ای، آیزاک آسیموف تنها با او کار می کرد؛ البته این شغل 
برای پول موفقیت مالی چندانی در پی نداشت و او سرانجام در میانه های دهه ی 1950 
آن را رها کرد. سپس مشغول نوشتن داستان و انتشار آن ها با نام واقعی خودش شد. 
او با کورن بالث )8( که یک فیوچرین و یکی از دوستان قدیمی اش بود، همکاری های 
بسیار داشت و در کنار او داستان های کوتاه و بلند بسیاری نوشت و ادیت کرد. با این 
که پول کم کم به استفاده از نام خودش روی آورده بود، اما هم چنان هر از گاهی با نام 

مستعار داستان انتشار می داد.
پول از اواخر دهه ی 1950 تا 1969 ویراستار مجالت گلکسی )9( و ایف )10( بود. تحت 
رهبری او بود که ایف موفق شد در 1966، 1967 و 1968 جایزه ی هوگوی بهترین 
مجله ی تخصصی علمی تخیلی را به دست بیاورد. حتا این پول بود که جودی لین دل ری 

)11( را در گلکسی و ایف استخدام کرده و به شهرت رساند.
در میانه ی دهه ی هفتاد، پول گلچین های ادبی برای انتشارات بنتام آماده کرده و تحت 
نام »منتخب های فردریک پول« منتشر می ساخت. او در این دهه رمان های مشهوری 
چون »من پالس« )12( و مجموعه ی »هیچی« )13( را نوشت. پول در 1976 و 1977، 
و  پالس«  »من  برای  ترتیب  به  را  علمی تخیلی  رمان  بهترین  نبیوالی  هم  سر  پشت 
»گذرگاه« )14( برنده شد. گذرگاه همچنین موفق شد در 1978 هوگوی بهترین رمان 
علمی تخیلی سال را به دست بیاورد. دو تا از داستان  کوتاه های او نیز هوگو دریافت 
کرده اند: »دیدار« )15( با همکاری کورن بالث در 1973 و »فرمی و یخبندان« )16( 
در 1986. هم چنین رمان دیگرش »جم« )17( در 1980 جایزه ی کتاب ملی را برنده 
نبیوال شد. هم چنین در 2010  بزرگ«  برنده ی جایزه ی »استاد  شد. پول در 1993 
بابت وبالگ خود »آن طور که آینده بالگ خواهد کرد«، برنده ی جایزه ی هوگو برای 

بهترین هوادار مؤلف شد.
پول هم چنان می نویسد. آخرین رمان او »تمام زندگی های او« )18( است که در 2011 
منتشر کرد. این پول بود که آخرین رمان آرتور سی. کالرک، »آخرین تئوری« )19( 
نویسندگان  انجمن  رئیس  هشتمین  او  ساخت.  منتشر   2008 در  و  کرده  تکمیل  را 
علمی تخیلی و فانتزی آمریکا بود که در 1974 کار خود را شروع کرد. هم چنین او عضو 
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کلوب ادبی تمام مردانه ی »Trap Door Spiders« است و همین کلوب الهام بخش آیزاک 
آسیموف در نوشتن »بیوه مردان سیاه« شد. 

الهام بخش نویسندگان علمی تخیلی بسیاری بوده و شماری از آن ها در  فردریک پول 
گلچین ادبی سال 2010 با عنوان »گذرگاه ها: داستان های جدید الهام گرفته از فردریک 

پول« )20( با ویراستاری الیزابت  آن هول ظاهر شده اند.

انتظار  را در سالن  تولدش  تمام روز  نداشت.  تولدش کیک  نهمین سالروز  تیموتی کالری، در 
یکی از ترمینال های شرکت TWA در فرودگاه جان.اف کندی نیویورک گذراند؛ به طور نامنظم 
در  برای خوردن  که  تنها چیزی  می کرد.  گریه  ترس  و  از خستگی  بی گاه  و  گاه  و  می خوابید 
دسترس داشت، شیرینی دانمارکی های بوفه ی سالن بود و آن هم زیاد نبود؛ و به طرز وحشتناکی 
از این که خودش را خیس کرده بود، خجالت می کشید. سه بار خودش را خیس کرده بود. عبور 
از میان بدن به هم فشرده ی فراری ها رسیدن به دستشویی را ناممکن می کرد. دو هزار و هشتصد 
نفر در فضایی که برای کسری از این مقدار طراحی شده بود، جمع شده بودند و همه  یک چیز 
در ذهن داشتند. فرار کن! از بلندترین کوه باال برو! خودت را درست وسط بزرگ ترین صحرا پرت 

کن! بدو! قایم شو....
و دعا کن. با تمام وجودت دعا کن، چون حتا فراری هایی که هر از گاهی می توانستند به هر 
بدبختی شده به هواپیما راه پیدا کرده و حتا موفق به پرواز شوند، وقتی هواپیما به مقصدش 
می رسید، هیچ امید قطعی برای پیدا کردن پناهگاه نداشتند. خانواده ها از هم جدا شده بودند. 
مادرها بچه هایشان را که جیغ می کشیدند، به زور سوار یک هواپیما می کردند و بعد قبل از این 

که برای خودشان به آرامی شروع به فریاد کشیدن بکنند، میان جمعیت غرق می شدند. 
از آن جا که هنوز دستور پرتابی صادر نشده بود، یا به هر حال دستوری که مردم شنیده باشند، 
تمام  و   TWA ترمینال  تا  بود  قدری  به  اما فرصت  اندک.  بود. فرصتی  فرار  برای  هنوز فرصت 
ترمینال های فرودگاه های دیگر، با هجوم انبوِه وحشت زده ی مردم به هرج و مرج کشیده شود. 
شکی نبود که موشک ها آماده ی پرتابند. کودتای کوبا همه چیز را بدتر کرده بود و یک زیردریایی 
اتمی با یک شارژ اتمی به زیردریایی دیگری حمله کرده بود. همه عقیده داشتند که این یک 

نشانه بوده. حرکت بعدی، حرکت نهایی بود. 
اما هیچ کاری هم از دستش ساخته نبود،  تیموتی خیلی کم درباره ی این چیزها می دانست، 
به هر  تیموتی کوچک  و  یا خیس کردن خودش؛  یا کابوس دیدن،  گریه کردن،  احتماالً  مگر 
فقط  مادرش کجاست،  نمی دانست پدرش کجاست،  را می کرد.  کارها  این  حال داشت همه ی 
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تا  بعد، وقتی سه  اما  با پدرش تماس بگیرد.  می دانست مادرش رفته یک جایی که سعی کند 
برابرش  نمی شد در  ایجاد شد که  از جمعیت  اعالم کردند، موجی  را  پروازشان  747 هم زمان 
مقاومت کرد. و تیموتی به جایی خیلی دورتر از آن جا که بود، برده شد. بدتر از آن این که خیس 
بود و سرما هم خورده بود و حاال داشت حسابی مریض می شد. زن جوانی که برایش شیرینی 
را  با درماندگی دستش  بعد  با نگرانی دستی روی پیشانی اش گذاشت و  بود،  دانمارکی آورده 
کنار کشیده بود. آن بچه به دکتر احتیاج داشت. اما خب، صدها نفر دیگر نیز در همین وضع 
بودند؛ سالخورده هایی که بیماری قلبی داشتند و بچه های گرسنه و حداقل دو تا زن باردار که 

وضع حملشان نزدیک بود.
اگر خطر رفع می شد و مذاکرات هیجان  زده به یک جایی می رسیدند، ممکن بود تیموتی دوباره 
پدر و مادرش را پیدا کند، بزرگ شود، ازدواج کند و والدینش را صاحب نوه کند. اگر یکی از 
طرفین موفق می شد کنترل اوضاع را به دست بگیرد و طرف دیگر را نابود کند و خودش را 
نجات دهد، آن وقت شاید چهل سال بعد تیموتی یک کلنل بدبین می شد با موهای خاکستری 
در حکومت نظامی آمریکا در لنین گراد. یا شاید برده ی یک روس در دیترویت. یا اگر مادرش 
قباًل یک کمی بیشتر او را هل داده بود، ممکن بود از یکی از هواپیماهای فراری ها سر در بیاورد 
که درست سر وقت به پیتسبورگ می رسید تا تبدیل به پالسما شود. یا اگر دختری که داشت 
نگاهش می کرد، یک کمی بیشتر نگران می شد و یک کمی بیشتر شجاع بود و یک جورهایی 
موفق می شد او را از میان جمعیت به کلینیک فوری در ترمینال اصلی برساند، شاید به او دارو 
او زندگی  و  پناهگاه می برد  به یک  را  او  و  پیدا می شد  او  از  برای محافظت  می دادند و کسی 

می کرد....
اما در حقیقت همین اتفاق افتاد.

چون هری مالیبرت )21( در مسیر رفتن به سمینار انجمن بریتانیایی بین سیاره ای در پورت موث 
بود؛ داشت در کلوب سفارت واقع در ترمینال مارتینی اش را مزه مزه می کرد و درست همان 
 وقت بود که تلویزیون بار که کسی به آن توجه نمی کرد، ناگهان توجه همه را به خود جلب کرد.
یکی از آن پیام های احمقانه ی حمالت اتمی، که ایستگاه رادیویی هر از چند گاهی آن را پخش 
اما این بار دیگر واقعی بود. آن ها جدی  می کرد و هیچ کس هیچ وقت توجهی به آن نمی کرد. 
بودند. از آن جا که زمستان بود و برف سنگینی می بارید، به هر حال پرواز مالیبرت با تأخیر انجام 
می شد. پیش از فرا رسیدن زمان از نو برنامه ریزی شده  ی پروازش، تمام پرواز ها کنسل شدند. 
تا زمانی که جایی یک مقام رسمی پیدا شود و اجازه ی خروج دهد، هیچ چیز فرودگاه کندی 
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را ترک نمی کرد.
تقریباً بالفاصله فرودگاه پر شد از فراری های آینده.

کلوپ سفارت یک باره پر نشد. به مدت سه ساعت، خدمه ی زمینی به سختی تالش کردند و 
پشت میز پذیرش با عزم راسخ هر کسی را که زنگ می زد و کارِت مجوز کوچک قرمز رنگ را 
ارائه نمی داد، برگرداندند. اما وقتی که غذا و آشامیدنی در ترمینال های اصلی رو به اتمام گذاشت، 
رییس عملیات بالفاصله درهای کلوپ را برای همه باز کرد. این کار چیزی از تراکم جمعیت آن 
بیرون کم نمی کرد، فقط به آن چه در داخل وجود داشت اضافه می کرد. تقریباً بالفاصله گروه 
داوطلبی از دکترها، بیشتر کلوپ را به تصرف در آوردند تا به معالجه ی مریض ها و مجروحین 
جمعیِت رو به افزایش بیرون بپردازند و افرادی مثل هری مالیبرت به زور به محوطه ی بار رانده 
شدند. یکی از اعضای کمیته ی عملیات شناختش؛ یک جین و تونیک سفارش داده بود - فقط به 
خاطر کالری و نه به خاطر این که مشروب الکلی بود – که مرد گفت: »تو هری مالیبرت هستی. 

من یک بار در نورث وسترن سخنرانی ات را شنیدم.«
پاسخ می داد:  او می زد، مؤدبانه  به  را  این حرف  وقتی کسی  تکان داد. معموالً  مالیبرت سری 
»امیدوارم از آن خوشتان آمده باشد.« اما حاال زمان مناسبی برای مؤدب بودن به روش معمول 

به نظر نمی رسید. یا اصوالً برای معمولی بودن زمان مناسبی نبود.
آن مرد با حالتی که انگار غرق رویاست، گفت: »شما اسالیدهای از آرسیبو )22( نشان دادید. 
گفتید که تلسکوپ رادیویی می تواند یک پیغام را تا نبیوالی بزرگ آندرومدا که دو میلیون سال 
نوری از این جا فاصله دارد بفرستد، البته اگر یک تلکسوپ رادیویی دیگر به همین خوبی آن جا 

وجود داشته باشد که پیغام را دریافت کند.«
مالیبرت که شگفت زده شده بود گفت: »خیلی خوب به خاطر دارید.«

»سخنرانی تأثیرگذاری بود، دکتر مالیبرت.« مرد با حالتی متفکر نگاهی به ساعتش انداخت، 
از  پیام هایی  به  دادن  گوش  برای  بزرگ  تلسکوپ های  از  »استفاده  نوشید.  دیگر  یک جرعه ی 
تمدن های بیگانه که یک جایی در فضا هستند، واقعاً شگفت انگیز است. شاید پیغام هایی بشنویم، 
شاید بشود ارتباط برقرار کنیم، شاید دیگر در جهان تنها نباشیم. شما باعث شدید من با خودم 
فکر کنم چرا تا به حال یکی از این بیگانه ها را ندیده یا به هر حال خبری از آن ها نشنیده ایم. 
اما فقط شاید.« نوشیدنی اش را تمام کرد، با تلخی به ردیف هواپیماها که محافظت می  شدند، 

نگاهی انداخت. 
»شاید حاال بفهمیم چرا.«
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مالیبرت رفتنش را تماشا کرد و قلبش به درد آمد. چیزی که زندگی حرفه ایش را وقف آن کرده 
بود -ستی، جستجو برای حیات هوشمند فرازمینی- )23(، به نظر دیگر اهمیتی نداشت. اگر 
بمب ها، همان طور که همه می گفتند باالخره پرتاب می شدند، آن وقت حداقل برای مدت زمانی 

طوالنی کار ستی تمام بود.
در انتهای بار همهمه ی سر و صدا بلند شد. مالیبرت چرخید و روی میز ماهون خم شد و خیره 

شد.
اسالید لطفاً آماده باشید، ناپدید شده بود و زن جوان سیاهی با موهای روغن زده و صدایی که 

می لرزید، داشت عناوین خبری را اعالم می کرد.
است.  شده  شروع  متحده  ایاالت  علیه  اتمی  حمله ی  یک  که  کرد  تأیید  جمهور  رییس   ...«
موشک هایی بر فراز قطب شناسایی شده  اند و در حال نزدیک شدن هستند. به همه دستور داده 

شده دنبال پناهگاه بگردند و همان جا بمانند تا دستورات بعدی اعالم...«
مالیبرت فکر کرد، بله کارش تمام است؛ حداقل تا مدتی بسیار طوالنی کارش تمام است.

نکته ی شگفت انگیز این بود که خبر شروع جنگ هسته ای، هیچ تغییری ایجاد نکرد. نه جیغی 
در کار بود و نه تشنجی. دستور پیدا کردن پناهگاه هیچ معنایی برای فرودگاه جان.اف کندی 
نداشت، چون پناهگاهی بهتر از ساختمانی که داخلش بودند وجود نداشت. و البته بدون شک، 
به  را  ترمینال  آیرودینامیکی سقف  به روشنی شکل عجیب  مالیبرت  نبود.  زیاد خوب  آن هم 
خاطر آورد. هر انفجاری در آن نزدیکی ها می توانست از جا بکندش و به طرف صخره های ساحل 

پرتابش کند و احتماالً تعداد بسیاری زیادی از آدم های داخل ترمینال هم همراهش می رفتند.
اما جای دیگری برای رفتن وجود نداشت.

هنوز خدمه ی تلویزیونی سر کار بودند، فقط خود خدا می داند چرا. تلویزیون داشت انبوه جمعیت 
میدان تایمز و نیویورک را نشان می داد، اتومبیل ها روی پل جرج واشینگتن از حرکت ایستاده 
بودند و راننده هایشان داشتند ترکشان می کردند و به سمت ساحل جرسی می دویدند. صدها نفر 
از روی سر هم سرک می کشیدند تا گوشه هایی از تصویر را ببینند، اما تنها چیزی که برای گفتن 

داشتند این بود که با دیدن ساختمان یا خیابان آشنایی، نامش را بلند بگویند.
داریم!  نیاز  اتاق  این  به  ما  برید عقب!  باید  ادا می شدند: »هی، شماها  بلند  با صدای  فرمان ها 
ببینید، چند نفر از شما کمک کنید به این مریض ها برسیم.« خب، حداقل این کار مفید به نظر 
می رسید. مالیبرت بالفاصله داوطلب شد و مراقبت از یک پسر کوچک به عهده ی او گذاشته شد. 
پسر دندان هایش به هم می خورد و در تب می سوخت. دکتری که پسر را به او سپرد گفت: »بهش 
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تتراسایکلین دادم. ببین می تونی تمیزش کنی، می تونی؟ خیلی خوب می شه اگر...«
مالیبرت فکر کرد، اگر برای همه شان دکتری وجود داشت؛ نیازی نبود دکتر جمله اش را تمام 
کند. چطوری یک پسر جوان را تمیز می کنند؟ سوال خود به خود پاسخ داده شد، از شلوار خیس 
پسرک و بوی آن، فهمید ماجرا از چه قرار است. به دقت بچه را روی کاناپه ی چرم خواباند و 
لباس زیر خیسش را از تنش بیرون آورد. طبیعتاً بچه لباس اضافه به همراه نداشت، پس شلوارک 
سوارکاری خودش را از چمدان بیرون آورد و به این ترتیب مشکل را حل کرد، البته شلوارش 
برای بچه خیلی بزرگ بود، اما چون طوری طراحی شده بود که به بدن بچسبد و حالت کشسان 
داشت، آن را تا کمر بچه باال کشید و شلوارک هم از پایش نیفتاد. بعد یک حوله ی کاغذی پیدا 
کرد و شلوار جین بچه را تا جایی که می توانست با آن خشک کرد. اما متوجه شد این طوری 
خوب خشک نمی شود، پس شلوار را روی یکی از چار پایه های بار گذاشت و مدتی رویش نشست 
تا با حرارت بدنش خشکش کند. ده دقیقه بعد که شلوار را دوباره تن بچه می کرد، فقط قدری 

نم داشت.
تلویزیون گفت ارتباط با سان فرانسیسکو قطع شده است.

مالیبرت مسئول گروه عملیات را دید که با سختی به طرِف او می آمد. مالیبرت گفت: »شروع 
شده.« و آن مرد نگاهی به اطرافش انداخت و صورتش را به صورت مالیبرت نزدیک کرد.

زمزمه کرد: »می توانم شما را از این جا ببرم. یه DC-8 ایسلندی همین االن داره مسافر سوار 
می کنه. البته اعالن نکردند. اگر این کار رو می کردند، مردم هجوم می آوردند. اما دکتر مالیبرت، 

برای شما جا هست.«
مثل یک شوک الکتریکی بود. مالیبرت لرزید. بی اختیار گفت: »می شود به جای خودم این بچه 

را بفرستم؟« خودش هم نمی دانست چرا این حرف را زد.
مرد به نظر ناراحت می رسید: »البته این را هم با خودتان ببریدش. نمی دانستم یک پسر دارید.«
مالیبرت گفت: »ندارم.« اما خیلی بلند نگفت. وقتی داخل جت نشستند، پسر را طوری با محبت 

در بغل گرفت انگار که پسر خودش باشد.
اگر شوک و وحشتی در کلوپ سفارت فرودگاه کندی وجود نداشت، در عوض در تمام نقاط 
دیگر جهان وجود داشت. تمام کسانی که در شهرهای بزرگ بودند می دانستند زندگی شان در 
خطر است. احتماالً هر کاری که می کردند بیهوده بود، اما به هرحال باید یک کاری می کردند. 
هر کاری! دویدن، قایم شدن، کندن زمین، مقاومت کردن ، تنگ هم چپیدن... دعا. مردم شهر 
سعی می کردند ابَرشهرها را خالی کنند و به امنیت فضای باز حومه بروند، و کشاورزها و اهالی 
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حومه در جستجوی ساختمان های امن تر و قوی تر شهرها بودند.
و بمب ها فرو افتادند.

با  مقایسه  در  کردند،  نابود  را  ناکازاکی  و  هیروشیما  که  بمب هایی 
به  اولیه  ساعات  همان  در  که  هیدروژنی  گداخت  از  شعله های حاصل 
افروخته  کبریت  چوب  مثل  دادند،  خاتمه  نفر  میلیون  هشتاد  زندگی 
با سرعت  بادهایی  فوران کرد.  فراز صدها شهر  بر  آتش  بودند. طوفان 
سیصد کیلومتر در ساعت ماشین ها و خرابه ها و مردم را در هم پیچید؛ 
ترشحات  رفتند.  آسمان  به  و  شدند  تبدیل  خاکستر  به  آن ها  همه ی 

صخره های آب شده و غبار در هوا پخش شد.
آسمان سیاه شد.

و باز هم سیاه تر شد.
نشست،  زمین  به  کفالویک  فرودگاه  در  ایسلندی  هواپیمای  وقتی 
باجه ای کوچک ختم می شد  به  برد که  به گذرگاهی  را  پسر  مالیبرت 
پاسپورت  مسافران  بیشتر  که  آن جا  از  مهاجرت.  بود  نوشته  رویش  و 
نداشتند، صف طوالنی بود و وقتی مالیبرت رسید، زن مسئول باجه ی 
مهاجرت داشت به سختی تالش می کرد تا مجوز های عبور موقت درست 
پیش  پاسپورتش  است.  من  پسر  »این  گفت:  دروغ  به  مالیبرت  کند. 

همسرم است، اما نمی دانم همسرم کجاست.«
زن با خستگی سر تکان داد. لب هایش را به هم فشرد، به طرف دری که 
پشت سرش بود نگاهی انداخت؛ رییسش آن جا نشسته بود و همان طور 
که عرق می ریخت، گزارش ها را پاراف می کرد. زن شانه ای باال انداخت 
که  برد  دری  طرف  به  را  پسر  مالیبرت  داد.  عبور  اجازه ی  آن ها  به  و 
ایسلندی  کلمه ی  این  می رسید  نظر  به   ،snirtling بود  نوشته  رویش 
معادل دستشویی باشد. و بعد از این که دید تیموتی می تواند موقع ادرار 
روی پای خودش بایستد، خیالش راحت شد. اگرچه هنوز چشمان بچه 
ریکاویک  در  کرد  دعا  مالیبرت  بود.  داغ  بودند. سرش خیلی  نیم بسته 

)24( یک دکتر پیدا کنند.
داخل اتوبوس، راهنمای انگلیسی زبان تور که مسئول آن ها بود- و کار 

زن مسئول 
باجه ی مهاجرت 
داشت به سختی 
تالش می کرد تا 
مجوز های عبور 

موقت درست 
کند. مالیبرت 
به دروغ گفت: 
»این پسر من 

است. پاسپورتش 
پیش همسرم 

است...«



16
شماره ی 8، مرداد 1390

دیگری نداشت که انجام بدهد، چون تور او دیگر هرگز از راه نمی رسید - با میکروفونی که در 
دست داشت، روی دسته ی صندلی ردیف اول نشست و با حرارت شروع به گپ زدن با فراری ها 
است.  خراب  وضعشان  پیتسبورگ  و  دیترویت  و  شیکاگو  رفته.  دست  از  بله،  »شیکاگو؟  کرد: 

نیویورک؟ قطعاً نیویورک هم از دست رفته.«
این ها را به تلخی گفت و بعد دانه های بزرگ اشک که روی گونه هایش جاری شدند، تیموتی 

را هم به گریه انداختند.
مالیبرت تیموتی را در آغوش گرفت و گفت: »نگران نباش تیمی. هیچ کس به خودش زحمت 
ده  اتوبوس  وقتی  اما  نکرد.  را  کار  این  هم  هیچ کس  و  نمی دهد.«  را  ریکاویک  کردن  بمباران 
مایل دورتر شده بود، درخششی ناگهانی در ابرهای روبه رویشان چشم هایشان را زد. یک  نفر در 
اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفته بود که دیگر زمان محکم کاری است. آن  یک نفر که در 
باقیمانده ی تاسیسات مرکزی کنترل موشک باقی  مانده بود، فهمید که هیچ کس استحکامات 
خطرناک و رده  باالی آمریکای امپریالیستی در قطب شمال را در نظر نگرفته است؛ منظور همان 

پایگاه هواپیمایی ایاالت متحده در کفالویک بود.
متأسفانه تا آن زمان ای ام پی و فرسایش با هم هم گرا شده بودند. مالیبرت حق داشت. هیچ کس 
به خودش زحمت بمباران کردِن عمدِی ریکاویک را نمی داد، اما چهل مایل اشتباه به هر حال 

کار را تمام کرد و ریکاویک از پهنه ی هستی محو شد.
برای اجتناب از آتش و تشعشعات مجبور بودند مسیر انحرافی بزرگی را داخل کشور طی کنند. 
و هنگامی که خورشید در اولین روز اقامتشان در ایسلند طلوع کرد، مالیبرت داشت باالی تخت 
و  بودند  تزریق کرده  به پسر  آنتی بیوتیک  زیادی  ایسلندی مقدار  پرستاران  پسر چرت می زد. 

سپیده دمی که مالیبرت شاهدش بود، افتضاح بود. آسمان قرمز خونی بود.
به هرحال ارزش دیدن داشت، چون در روزهای بعد حتا سپیده ای هم در کار نبود.

از همه بدتر تاریکی بود، اما این مسأله در ابتدا بزرگ ترین مشکلشان به نظر نمی رسید. مشکل 
قطرات شکل گرفته  آلودگی هسته ای.  با  آب  بخار  تریلیون ذره ی  تریلیون ها  بود.  باران  فوری 
و باران فرو ریخت. سیالب هایی از باران، آبشارها و سطوحی از باران. آب رودخانه ها باال آمد. 
می سی سی پی طغیان کرد و گنگ و سن نیز همین طور. آب از لبه های سد بلندی که در آسوان 
بود فرو ریخت و بعد سد در هم شکست. باران ها جایی باریدند که هرگز بارانی به خود ندیده بود. 
صحرا سیل بر ق آسا را شناخت. کوه های آتشفشانی در لبه ی گبی دیگر هرگز آتشفشان نکردند. 

در یک هفته به اندازه ی ده سال باران بارید و تمام شیب های خاک آلود را شست.
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و تاریکی همین طور باقی ماند.
این مجموع ذخیره ی  دارد.  فاصله  اثر گرسنگی  بر  تا مرگ  روز  انسان همیشه هشتاد  گونه ی 

غذایی کره ی زمین است. و این ذخیره برای زمستان اتمی کافی بود، نه کم بود ونه زیاد. 
موشک ها در تاریخ یازده ژوئن شلیک شدند. اگر ذخیره ی غذایی دنیا به طور مساوی میان همه 
اثر  بر  تقسیم می شد، در روز سی ام آگوست آخرین غذای شکم سیرکن خورده می شد. مرگ 
گرسنگی شروع می شد و در شش هفته ی پس از آن به پایان می رسید. نژاد بشر به آخر خط 

می رسید.
ذخیره غذایی به طور مساوی تقسیم نشد. نیم کره ی شمالی بدموقع گرفتار شد. مزارع دانه پاشی 
شده و غالت هنوز رشد نکرده بودند. هیچ چیز آن جا رشد نمی کرد. نهال ها در جستجوی آفتاب 
به زمین تاریک ضربه می زدند، اما آفتابی پیدا نمی کردند و می مردند. ابرهای متراکم غبار که 
توسط بمب های هیدروژنی از زمین برخاسته بودند، نور آفتاب را محو می کردند. عصر کرتاسه 

دوباره تکرار می شد. انقراض در هوا موج می زد.
کوهی از غذاهای انبار شده در کشورهای ثروتمند آمریکای شمالی و اروپا وجود داشت، اما البته 
همگی مصرف شدند. کشورهای ثروتمند مقدار زیادی آذوقه ذخیره شده در قالب چهارپایان 
اهلی شان داشتند. هر گوساله ای برابر بود با یک میلیون کالری پروتئین و چربی. و وقتی که سر 
حیوان را می بریدند، هزاران کالری دیگر از غالت و دانه های خوردنی ذخیره می شد؛ چون این 
غذایی بود که هر روز باید به حیوان می دادند. گاوها، خوک ها، گوسفندان، حتا بزها و اسب ها، 
حتا حیوانات خانگی و جوجه ها، حتا گربه ها و همسترها، همگی به سرعت مردند و خورده شدند. 
همین طور انبارها غذاهای کنسرو شده و ریشه های گیاهی و حبوبات. هیچ سهمیه بندی در مورد 
گوشت احشام سالخی شده وجود نداشت. باید همه را قبل از این که فاسد می شدند، می خوردند.
حتا در کشورهای ثروتمند هم موجودی ها به طور مساوی تقسیم نشد. گله ها و کامیون های 
حبوبات در میدان تایمز یا لوپ واقع نشده بودند. کاروان های گروه های نظامی بودند که غالت را 
از آیوا به بوستون و داالس و فیالدلفیا می بردند. خیلی طول نکشید که کار به بُُکش بُُکش رسید. 

و بعد هم ماجرا کاماًل غیرممکن شد.
گرسنگی ابتدا در شهرها شروع شد. چون کاروان های سربازان تغییری در روال کار دادند و به 
جای این که غذا را به تصرف شهرها در بیاورند، آن را به تصرف خودشان در آوردند. آشوب 
خاطر  به  آن ها  نمردند.  گرسنگی  از  این ها  کرد.  شروع  را  گروهی  مرگ های  دوم  موج  غوغا  و 

گرسنگی دیگران مردند.
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خیلی طول نکشید. تا آخر تابستان، بقایای یخ زده ی شهرها، همه مثل هم شده بودند. چند هزار 
سرگردان الغر و رو به انجماد در هر شهر باقی ماند که هر کدام مراقب اندوخته ی غذاهای کنسرو 

شده، خشک و یخ زده ی خودش بود.
تمام رودخانه های جهان انباشه از گل و الی و لجن آلوده بودند؛ آخرین درخت ها و علف ها مردند 
و خودشان را روی خاک رها کردند. هر بارانی خاک را می شست. هنگامی که تاریکی زمستان 
ژرف تر شد، باران تبدیل به برف شد. کوه های شعله ور حاال با الیه ای از یخ پوشانده شده بودند؛ 
همگی همچون انگشت هایی شبح وار و یخی بودند که با یأس و اندوه رو به باال اشاره می کردند. 
هودسون،  روی  و  بزنند؛  قدم  لندن  در  تایمز  روی  می توانستند  مانده  باقی  انسان   چند  حاال 
روی وانگاپو، روی میسوری بین دو شهر کانزاس. به همین روی آن چه از دنور باقی مانده بود، 
فرو ریخت. در بقایای چوب های مرده، حشرات نشو و نما کردند. درندگان گرسنه، چوب ها را 
خراشیدند و حشرات را بیرون کشیدند و بلعیدند. برخی از درندگان، انسان بودند. آخرین اهالی 

هاوایی باالخره بابت موریانه ها سپاس گذار شدند.
یک انسان غربی می تواند چهل و پنج روز بدون غذا زندگی کند. انسانی که با رژیم 2800 کالری 
در روز حسابی چاق شده، برای آب کردن چربی هایش با عزم راسخ به پیاده روی می رود و به 
خاطر چاق شدن ران هایش و کمربند هایی که اندازه نیستند، عذاب وجدان دارد. اما بعد از این 
مدت، چربی ها همه آب شده اند. جذب ثانویه ی پروتئین از عضالت هم همین طور. یک خانم 
خانه دار فربه یا یک بازرگان می شود یک مترسک در حال مرگ از گرسنگی. با این حال، حتا آن 

موقع هم مراقبت و پرستاری می تواند سالمتی را باز گرداند.
بعد همه چیز بدتر می شود.

و  لثه ها پس می رود  آغاز می شود. گوشت  به سیستم عصبی بدن حمله می کند. کوری  فساد 
دندان ها می ریزند. بی حسی تبدیل می شود به درد، بعد به جان  کندن، بعد بیهوشی.

بعد مرگ. مرگ تقریباً برای تمام افراد کره ی زمین...
به مدت چهل روز و چهل شب، باران بارید و درجه ی حرارت را پایین برد. سرتاسر ایسلند یخ 

بست.
هری مالیبرت با شگفتی متوجه شد که ایسلند برای چنین وضعیتی کاماًل مجهز است. ایسلند 
یکی از معدود نقاط کره ی زمین بود که اگر در برف و یخ غرق هم می شد، همچنان می توانست 

نجات پیدا کند.
یک خط الرأس آتشفشانی وجود دارد که تقریباً دورتادور کره ی زمین را گرفته و قسمتی از آن 



20
شماره ی 8، مرداد 1390

که بین آمریکا و اروپا قرار دارد، خط  الرأس آتالنتیک میانی نامیده می شود و بیشترش زیر آب 
است. هر از گاهی، این جا و آن جا، مثل حباب های داغی که در امتداد یک خط قل بزنند، جزایر 
آتشفشانی روی سطح باال می آیند. ایسلند یکی از این جزایر بود. چون ایسلند آتشفشانی بود، 
حتا وقتی  که بیشتر جاها در یخبندان می مرد، نجات پیدا می کرد و البته آن جا از همان اولش 

هم سرد بود.
مقامات مسئول نجات، به محض این که مالیبرت را شناختند، او را به کار گرفتند. برای یک 
منجم رادیویی که به برقراری ارتباط با گونه های بیگانه ی بسیار دوردست )که به احتمال زیاد 
که  برای کسانی  به هر حال  اما  نداشت.  کاری وجود  است، هیچ  ندارند( عالقه مند  وجود هم 
آموزش های علمی دیده بودند، کارهای زیادی وجود داشت؛ به خصوص اگر آن ها مهارت های 
مهندسی کسی را داشتند که دو سال آرسیبو را اداره کرده بود. مالیبرت وقتی مشغول پرستاری 
از تیموتی کالری - که داشت دوران نقاهت کند و ساکتش پس از ذات الریه را می گذراند - نبود، 

مشغول محاسبه ی افت دما و نرخ پمپ  آب لوله کشی گرم شده با حرارت زمین می شد.
آِب جریان های جوشان زیرزمینی  با  این فضاها  را سرپوشیده ساخت.  تمام فضاهایش  ایسلند 

گرم می شدند.
مکان های  به  گرم  آب  از چشمه های  گرما  کردن  منتقل  داشت.  وجود  آن جا  بسیاری  گرمای 
سربسته سخت  تر بود. آب داغ مثل همیشه داغ بود، چون برای داغ بودن نیازی به آفتاب نداشت؛ 
اما برای مبارزه با سرمای منفی 30 درجه، نسبت به دمای مثبت پنج درجه، تالش بیشتری 
الزم بود. مسأله فقط گرم نگه  داشتن نجات یافتگان محتاج به انرژی نبود. بلکه باید با آن غذا 

عمل می آوردند.
ایسلند همیشه گلخانه هایی داشته که با حرارت زمین گرم می شدند. گل های تزیینی را کندند 
پس  نداشت،  وجود  گیاهان  رشد  برای  خورشید  نور  کاشتند.  خوراکی  گیاهان  جایشان  به  و 
تولید می کردند، روی حداکثر خروجی شان  از حرارت زمین گرما  استفاده  با  دستگاه هایی که 
تنظیم شدند. انوار طیف خورشیدی این جایگاه ها را با فوتون  انباشتند. و نه فقط در گلخانه های 
قدیمی، بلکه در سالن های ورزش، کلیساها، مدارس، همگی شروع کردند به عمل آوردن غذا 
زیر نور مصنوعی. غذاهای دیگری هم بود؛ چندین تن پروتئین گرسنه در تپه ها بع بع می کردند. 
گله های گوسفند را گرفتند، سرشان را بریدند، نمک سودشان کردند و دوباره بیرون گذاشتند که 
تا زمان نیاز یخ زده باقی بمانند. حیواناتی را که از سرما یخ زده بودند، با بولدوزر جمع کردند و به 
شکل صدها توده روی هم انباشتند و همان جا که بودند رهایشان کردند. نقشه هایی زمین شناسی 
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را با دقت عالمت گذاری کردند تا محل هر توده مشخص باشد.
در نهایت از خوش بیاری شان بود که ریکاویک بمباران اتمی شد. یعنی 

حاال نیم  میلیون نفر کمتر از منابع ایسلند استفاده می کردند.
مالیبرت وقتی مشغول محاسبه ی عوامل بازدهی نبود، بیرون در سرمای 
سخت به کارگرها رسیدگی می کرد. کارگران ناشی و خیس عرق سعی 
یخ آب  از  پر  را  آن ها  دائم  بدنشان  گرمای  که  گودال هایی  می کردند 
با  بدهد،  دستور  می کرد  مالیبرت سعی  وقتی  کنند.  می کرد، جستجو 
صبر و حوصله گوش می کردند- چند کلمه  ایسلندی که مالیبرت بلد 
بود، به درد نمی خورد؛ اما حتا کارگرها هم بلدند انگلیسی توریستی را 
صحبت کنند. آن ها به نمایشگر های تشعشع که به همراه داشتند نگاه 
می کردند، به طوفان های باالی سرشان نگاه می کردند، سر کارشان بر 
می گشتند و دعا می کردند. حتا مالیبرت هم یک روز دعا کرد. آن روز 
داشت سعی می کرد مسیر جاده ی ساحلی را که مدفون شده بود، پیدا 
کند. به دریای  یخ زده نگاه کرد و یک توده یخ خاکستری سفید دید که 
در واقع یک توده یخ نبود. به زحمت دیده می شد و در حاشیه ی نور 
کارگران جاده، محو و گنگ بود و تکان می خورد. مالیبرت در گوش یکی 
از سرکارگران زمزمه کرد: »خرس قطبی.« و تا وقتی هیوال از دید خارج 

شد، همگی دست از کار کشیده بودند.
از آن به بعد با خودشان اسلحه حمل می کردند.

مالیبرت زمانی که مشاور فنی )ناالیق( مسئول گرم نگاه داشتن ایسلند 
)تقریباً ناالیق ولی در حال یادگیری(، یا پدری جایگزین برای تیموتی 
فقط  نه  می کرد.  محاسبه  را  نجات  شانس های  ناامیدانه  نبود،  کالری 
برای خودشان، بلکه برای نسل بشر. با وجود تمام کارهای ناامیدانه و 
شتاب زده برای نجات، اهالی ایسلند وقت داشتند که به آینده فکر کنند. 
افسر  ریکاویک،  دانشگاه  فیزیک دان های  تیم مطالعه تشکیل شد،  یک 
منابع پایگاه هوایی کفالویک که نجات پیدا کرده بود، یک شهاب شناس 
از دانشگاه لیدن که آمده بود درباره ی اجرام هوایی آتالنتیک شمالی، 
چیزهایی یاد بگیرد. آن ها همدیگر را در gasthuis -جایی که مالیبرت با 

در گوش یکی 
از سرکارگران 

زمزمه کرد: 
»خرس قطبی.«

تا وقتی هیوال از 
دید خارج شد، 

همگی دست 
از کار کشیده 

بودند. از آن به 
بعد با خودشان 

اسلحه حمل 
می کردند.
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پسرش زندگی می کرد- مالقات می کردند و معموالً وقتی صحبت می کردند، تیمی ساکت کنار 
مالیبرت می نشست. چیزی که آن ها می خواستند بدانند، این بودکه غبار تا چه مدت باقی خواهد 
ماند. یک روزی بارش ذرات از آسمان تمام می شد و دنیا می توانست دوباره متولد شود؛ البته 
اگر عده ی کافی نجات پیدا می کردند که نسلی جدید را به دنیا بیاورند. اما چه زمانی این اتفاق 
می افتاد؟ نمی دانستند. آن ها نمی دانستند زمستان اتمی چه مدت طول می کشد، نمی دانستند 
چقدر سرد و کشنده خواهد بود. مالیبرت می گفت: »ما از قدرت مگاتن خبر نداریم. نمی دانیم 
چه تغییرات جوی اتفاق افتاده. از میزان آفتاب سوختگی خبر نداریم. فقط می دانیم اوضاع خیلی 

بد خواهد بود.«
مدیر امنیت عمومی )که یک زمانی مدیر اداره ای بود که مسئولیتش دستگیری مجرمین بود، 
همان زمانی که بزرگترین تهدید برای امنیت، جرم و بزه بود( که اسمش تورسید مگنسون )25( 

بود، گفت:» همین حاالش هم بد هست.«
مالیبرت گفت:» بدتر از این ها خواهد شد.« 

و همین طور هم شد. سرما بیشتر شد. گزارشاتی که از بقیه ی دنیا می رسید، رفته رفته کم تر شد. 
آن ها نقشه ها را عالمت گذاری کردند تا میزان اطالعاتشان را نشان بدهند. یک سری نقشه های 
مربوط به موشک ها، تا نشان دهند در طول یک هفته به کجاها حمله شده بود؛ هر چند که 
دیگر مهم نبود، زیرا تعداد مرگ بر اثر سرما داشت بیشتر از تعداد آن هایی می شد که از حمله 
مرده بودند. آن ها بر اساس گزارشات پراکنده ی هواشناسی که به دستشان می رسید، نقشه هایی 
تهیه کردند که نقاط گرم را نشان می داد. این نقشه ها باید هر روز تغییر می کردند، چون خط 
سرما داشت به طرف استوا پیش می رفت. و در آخر نقشه ها بی معنا شدند. چون تمام دنیا سرد 
شده بود. آن ها بر اساس چیزی که از گزارشات دریافتی استنباط می کردند، نقشه های آمار مرگ 
از آن شدند که بشود  اما نقشه ها خیلی زود ترسناک تر  ناحیه را ترسیم کردند،  و میر در هر 

ترسیمشان کرد.
جزیره ی بریتانیا اول از همه مرد؛ نه به این خاطر که بمباران اتمی شده باشد، بلکه به این خاطر 
بریتانیا هیچ وقت چیزی  بود.  زیاد  زنده در آن جا خیلی  آدم های  تعداد  بود.  نشده  بمباران  که 
بیشتر از چهار روز ذخیره ی غذایی نداشت. وقتی کشتی ها دیگر نیامدند، گرسنگی شروع شد. 
کانادا هم  ایاالت ساحلی  هاوایی،  برمودا،  بعد  بود. کمی  به همین  صورت  اوضاع  ژاپن هم  در 

همین طور شدند و بعد نوبت به قاره ها رسید.
و تیمی کالری به تک تک کلمات گوش می داد.
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را  مادرش  و  پدر  سراغ  هیچ وقت  دیگر  اول،  روز  آن چند  از  بعد  نمی زد.  پسرک خیلی حرف 
نمی گرفت. انتظار خبر خوش نداشت و دلش خبر بد نمی خواست. بیماری اش خوب شده بود، اما 
خودش نه. همیشه نصف غذای یک بچه ی گرسنه را می خورد. همان  را هم فقط وقتی می خورد 

که مالیبرت نوازشش می کرد.
او درباره ی فضا  با  مالیبرت  بود که  اوقاتی  اندک  نظر می رسید،  به  زنده  تیمی  زمانی که  تنها 
بودند و  با هری  مالیبرت و پروژه ی ستی آشنا  بودند که  ایسلند  صحبت می کرد. خیلی ها در 
عده ی کمی بودند که اندازه ی خود مالیبرت برایش اهمیت قائل باشند. وقتی زمان اجازه می داد، 
مالیبرت و گروهش دور هم جمع می شدند. الرس )26( پستچی بود )از آ ن جا که دیگر پستی در 
کار نبود، حاال شده بود کاوشگر بیل به دست یخ ها(، اینگار )27( پیش خدمت هتل لوفتلیدر بود 
)حاال پارچه های بزرگ را به هم می دوخت که دیوارهای محل سکونتشان را عایق کاری کنند(، 
الدا )28( معلم انگلیسی بود )که حاال پرستار تجربی شده بود و تخصصش هم سرمازدگی بود(. 

اشخاص دیگری هم بودند، اما این سه نفر اگر می توانستند همیشه آن جا بودند.
سر  در  رویاهایی  او  همراه  و  خوانده  را  کتاب هایش  که  بودند  مالیبرت  هری  طرفداران  این ها 
یا دنیاکشتی هایی  آلدباران )29(  از  بیگانگان غریب  از  رادیویی  پیغامی  بودند؛ رویای  پرورانده 
)30( که می توانستند میلیون ها نفر جمعیت را در طول کهکشان در سفری که هزاران هزار سال 
طول می کشید، حمل کنند. تیمی گوش می کرد و طرح هایی از دنیاکشتی ها می کشید. مالیبرت 
هم به او اطالعاتی درباره ی ابعاد می داد. می گفت: »من با گری وب )31( صحبت کردم و او به 
تفصیل روی این مسأله کار کرده. مسأله ی مهم سرعت چرخش و قدرت مواد سازنده است. برای 
این که بتوان برای مردم داخل سفینه جاذبه ی شبیه سازی شده ی مناسبی ایجاد کرد، کشتی 
باید سیلندری شکل باشد و باید بچرخد. شعاعش باید حدود شانزده کیلومتر باشد. بعد سیلندر 
باید به اندازه ی کافی بلند باشد که فضای کافی داشته باشد، اما نه آن قدر بلند که انرژی جنبشی 
باشد. یک  باید شصت کیلومتر طول داشته  بزند یا خم شود؛ احتماالً  چرخش باعث شود لق 
قسمت برای زندگی. یک قسمت برای ذخیره ی سوخت و در انتها اطاق راکتور که در آن فیوژن 

هیدروژنی سفینه را به اعماق کهکشان پرتاب می کند.«
پسر می گفت: »بمب های هیدروژنی؟ هری؟ بمب ها سفینه رو متالشی نمی کنن؟«

گری  بود  قرار  ندارم.  خبر  جزییاتش  از  من  و  مهندسیه  »قضیه  می گفت:  صادقانه  مالیبرت 
تحقیقاتش را در کنفرانس پورت موث ارائه کند. من به همین خاطر داشتم سفر می کردم.« اما 
البته دیگر کنفرانس بین سیاره ای بریتانیایی در پورت موث برگذار نمی شد؛ نه حاال و نه هیچ وقت 





علمی تخیلی - ترجمه

25
شماره ی 8، مرداد 1390

دیگر.
الدا با ناراحتی گفت: »تیمی، وقت ناهار نزدیکه. اگر کمی سوپ درست 

کنم، می خوری؟«
و سوپ را درست می کرد، گرچه پسر قول نداده بود که بخورد. شوهر الدا 
در کفالویک در پی ایکس کار می کرد؛ او یک حساب دار بود و متأسفانه 
به  بود،  رفته  را که خطا  قبلی  کار موشک  پشتیبان  وقتی که موشک 
انجام  رساند، مشغول اضافه کاری بود. و حاال الدا هیچ شوهری نداشت، 

حتا آن قدر هم برایش نمانده بود که بتواند دفنش کند.
حتا با وجود این که آب داغ زمین با نهایت سرعت داخل لوله های پیچ 
در پیچ پمپ می شد، باز gasthuis گرم نبود. او پسر را در پتو می پیچید 
کنارش  می خورد،  را  سوپ  وظیفه  انجام  روی  از  فقط  بچه  وقتی  و 
اینگار کنار هم نشسته و در حالی که دست های  و  می نشست. الرس 
هم را گرفته بودند، پسر را موقع غذا خوردن تماشا می کردند. ناگهان 
الرس می گفت: »باید یک صدا از فضا بشنویم! باید خیلی جالب باشد.«

صدای  حتا  حاال  نیست.  کار  در  »صدایی  می گفت:  تلخی  به  اینگار 
خودمون هم در نمیاد. ما جواب پارادوکس فرمی را پیدا کردیم.«

و وقتی بچه دست از غذا خوردن می کشید که بپرسد پارادوکس فرمی 
توضیح  را  آن  با دقت  تا جایی که می توانست  مالیبرت  چیست، هری 

می داد:
او  بود.  دانشمند  که  گرفته   )32( فرمی  انریکو  از  را  نامش  معما  »این 
گفته ما می دونیم میلیاردها میلیارد ستاره مثل خورشید ما وجود داره. 
خورشید ما سیاره هایی داره، پس منطقی است فکر کنیم برخی از آن 
موجودات  روش  ما  سیاره های  از  یکی  دارند.  سیاره هایی  هم  ستاره ها 
زنده دارد. یعنی ما و مثاًل اسب ها و درخت ها و میکروب ها. از آن جا که 
خیلی ستاره وجود دارد، به نظر قطعی می رسد که حداقل چندتایی از 
آن ها هم موجودات زنده داشته باشند. مردمان. مردمانی به هوشمندی 
بسازند  فضایی  سفینه های  می توانند  که  مردمانی  هوشمند تر.  یا  ما. 
ما  همان طورکه  بفرستند،  دیگر  ستاره های  به  رادیویی  پیغام های  یا 

شاید یک زمانی 
برخی موجودات 
از فضا به دیدار 
ما آمده باشند، 

اما هیچ مدرکی 
در دست نیست 

که این اتفاق 
حتما افتاده. 
مطمئنم اگر 

این اتفاق افتاده 
بود، شواهدی 

می بود. 
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می توانیم. تا اینجایش را متوجه شدی تیمی؟«
پسر در حالی که اخم کرده بود، سر تکان داد. اما مالیبرت از این که می دید دارد سوپش را 
می خورد، خوشحال بود. »بعد سؤالی که فرمی پرسید این بود که پس چرا بعضی  از آن ها به 

دیدار ما نیامده اند؟«
پسر سر تکان داد: »مثل توی فیلم ها، بشقاب پرنده ها.«

»تیمی همه ی اون فیلم ها، قصه های ساختگی هستند. چیزهایی مثل جک و لوبیای سحر آمیز، 
یا از. شاید یک زمانی برخی موجودات از فضا به دیدار ما آمده باشند، اما هیچ مدرکی در دست 
نیست که این اتفاق حتما افتاده. مطمئنم اگر این اتفاق افتاده بود، شواهدی می بود. اگر این همه 
از زمین بازدید کرده باشند، حداقل باید یکی شان معادل مریخِی یکی از آن جعبه های بزرگ 
مک دونالد یا مثاًل دستمال توالت سیریوسی را بیرون انداخته باشد و بعد باید آن چیز را پیدا 
می کردیم و نشان می دادیم منشاء زمینی ندارد. اما هیچ کدام این اتفاق ها نیفتاده. پس فقط سه 
جواب ممکن برای سوال دکتر فرمی متصور است. یک: هیچ حیات هوشمند دیگری وجود ندارد.

بگذارند.  خودمان  حال  به  را  ما  گرفته اند  تصمیم  آن ها  اما  دارد،  وجود  هوشمند  حیات  دو، 
نمی خواهند با ما ارتباط برقرار کنند، شاید چون ما با خشونت مان آن ها را ترسانده ایم یا بنا به 
دالیلی که هیچ گاه نمی توانیم حدس بزنیم. و سومین دلیل )الدا به سرعت اشاره ای کرد، ولی 
مالیبرت سرش را تکان داد(، وقتی آن ها تمام فناوری های مشابه ما را داشته باشند، چنان بمب  
و سالح های وحشتناکی دارند که دیگر نمی توانند کنترلشان کنند. پس یک جنگ آغاز می شود. 

و آن ها قبل از این که کاماًل به تکامل رسیده باشند، خودشان را نابود می کنند.«
تیموتی در حالی که با جدیت سر تکان می داد که نشان دهد متوجه شده، گفت: »مثل حاال.« او 
سوپش را تمام کرده بود، اما الدا به جای این که ظرف سوپ را کنار بگذارد، در آغوشش گرفت 

و سعی کرد گریه نکند.
حاال دنیا در تاریکی مطلق بود. هیچ شب و روزی در کار نبود و کسی هم نمی دانست تا کی 
اوضاع به همین  صورت خواهد ماند. برف و باران دیگر نمی بارید. بدون نور خورشید که آب را 
ریزد. خشک سالی جایگزین  فرو  که  بود  نمانده  باقی  در جو  رطوبتی  کند،  بخار  اقیانوس ها  از 
سیالب ها شده بود. دو متر پایین تر از خاک ایسلند هنوز سخت بود و کارگران حفاری بیشتر 
از این نمی توانستند بکنند. امیدی نبودکه بشود لوله های بیشتری کار گذاشت. وقتی حرارت 
و  ببندند  را  اضافی  ساختمان های  که  بود  این  کرد  می شد  که  کاری  تنها  بود،  الزم  بیشتری 

لوله های حرارتی شان را خاموش کنند.
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حاال دیگر احتمال این که مریض های الدا سرمازده باشند، کم شده بود و بیشتر احتمال می رفت 
دچار بی حالی بیماری تشعشع باشند، چون داوطلبان داخل ویرانه های ریکاویک می رفتند که 
غذا و دارو پیدا کنند. هیچ کس نمی توانست از زیر بار این کار شانه خالی کند. وقتی الدا با یک 
ماشین برف روب از جستجوی غذا در هتل لوفتلیدر بازگشت، برای پسر یک هدیه آورد. شکالت ها 
و کارت پستال هایی از مغازه ی کادو فروشی. شکالت ها باید تقسیم می شدند، اما کارت پستال ها 
همگی مال او بودند. الدا پرسید: »می دونی اینا چی هستن؟« کارت پستال تصاویری از زنان و 
مردان عظیم الجثه و چاق در لباس های هزاران سال قبل را نشان می داد.»آن ها ترول هستند. ما 
در ایسلند افسانه هایی داریم که می گوید ترول ها این جا زندگی می کنند. تیمی، اونا هنوزم این جا 
هستند، یا افسانه ها که این طور می گن. کوه ها ترول هایی هستند که خیلی پیر و خسته شدند و 

دیگر نمی توانند حرکت کنند.«
پسر با جدیت پرسید: »اینا قصه های ساختگی هستند، درسته؟« و تا وقتی الدا به او اطمینان 
نداده بود که همین طور است، لبخند نزد. بعد تیمی یک لطیفه گفت: »حدس می زنم عاقبت 

ترول ها برنده شدن.«
الدا شگفت زده شده بود. »آه تیمی.« اما به خودش گفت حداقل پسر می تواند چیزهای بامزه 
بگوید و حتا لطیفه های ترسناک و سیاه بهتر از هیچی هستند. با این بیماران جدید، زندگی اش 
قدری راحت تر شده بود. راحت تر شده بود، چون در مورد بیماری تشعشع چندان کاری نمی شد 
کرد و او خودش را با فکر کردن به راه هایی برای سرگرم کردن این پسر به حرکت وا می داشت.

و عاقبت یک راه شگفت انگیز پیدا کرد.
از آن جا که سوخت گنج محسوب می شد، سفر تفریحی برای دیدن مناظری از ایسلند زیر یخ، 
وجود خارجی نداشت. به هر حال در تاریکی مطلق راهی هم برای دیدنشان وجود نداشت. اما 
وقتی یک هلیکوپتر بیمارستان را فرا خواندند تا خالی به استوکسنس در سواحل شرقی برود و 
بچه ای راکه پشتش شکسته به بیمارستان بیاورد، الدا درخواست کرد به تیمی و مالیبرت هم جا 
بدهند. جای الدا به عنوان پرستار برای بچه ی مجروح محفوظ بود. او توضیح داد: »بهمن روی 
خانه اش فرو ریخته. خانه اش درست زیر کوهستان است. فکر کنم استوکسنس )33( و زمین های 
اطرافش قدری خطرناک خواهند بود، اما می توانیم از راه دریا برویم و مطمئن سفر کنیم. حداقل 

در نور فرود هلیکوپتر می شود یک چیزهایی دید.«
خوش شانس تر از این حرف ها بودند. نور خیلی بیشتر از این حرف ها بود. هیچ چیز از ابرها عبور 
نمی کرد، وقتی میلیاردها ذره که زمانی شوهر الدا بودند، به تریلیون ها تریلیون ذره ای که زمانی 
دیترویت و مارسی و شانگهای بودند اضافه می شدند، آسمان به کل خاموش می شد. اما در ابرها 
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و زیرشان رگه ها و الیه هایی از رنگ های محو وجود داشت؛ ترشحاتی از قرمز محو، پاره های از 
از پنل دستگاه های خلبان  اما به جز نوری که  سبز کم رنگ. شفق شمالی نور زیادی نداشت. 
می درخشید، نور دیگری وجود نداشت. چشمانشان که گشاد شد، می توانستند طرح های تاریک 
وتناجوکول )34( را که زیر پایشان خوابیده بود، ببینند. پسر با شادمانی فریاد زد: »ترول های 

بزرگ.« و الدا در همان  حال که در آغوشش می کشید، لبخند زد.
خلبان همان کاری را کرد که الدا پیش بینی کرده بود؛ از محدوده ی شیب های شرقی پایین رفت 
و بعد باالی دریا، به دقت به دهکده ی کوچک ماهی گیری بازگشت. وقتی با نورهای چشمک زن 
قرمز که هدایتشان می کردند فرود آمدند، نورهای فرود هلی کوپتر به یک جسم بشقابی شکل و 

محو برخوردند. مالیبرت که آن ها را نشان می داد، به پسر گفت: »دیش های رادار.«
از همون چیزاست؟ همون  یکی  این  بابا هری   « فشرد:  یخ زده  پنجره ی  به  را  بینی اش  تیمی 

چیزایی که می تونن با ستاره ها حرف بزنن؟«
خلبان جواب داد: »اه، نه تیمی. اینا ارتشی هستند.« 

و مالیبرت گفت: »تیموتی، این جا نمی شد یکی از اونا رو بذارن. این جا خیلی شماله. یک رادیو 
تلسکوپ باید جایی باشد که بشود با آن تمام آسمان را دید، نه فقط یک تکه ی کوچک از آن 

که از ایسلند دیده می شود.«
و هنگامی که داشتند کمک می کردند تا جای ممکن با آرامی و مهربانی برانکارد با بچه ی مجروح 
را داخل هلی کوپتر بگذارند، مالیبرت داشت به تمام آن مکان ها فکر می کرد؛ به آرسیبو و وومارا 
)35( و سوکورو )36( و تمام آن مکان های دیگر. تک تک شان حاال مرده بودند و قطعاً زیر بار یخ 
شکسته و با بادها پراکنده شده بود. در هم  شکسته، زنگ زده، محو شده؛ حاال تمام آن چشم هایی 
که فضا را می دید، کور شده بودند و این افکار هری مالیبرت را غمگین می کرد. اما نه برای مدتی 
طوالنی. چیزی که بیش از هر چیز ناراحت کننده ای می توانست خوشحالش کند، این بود که 

برای اولین بار تیموتی او را پدر صدا کرده بود.
در یکی از پایان های ممکن این قصه، زمانی که باالخره آفتاب در می آمد، دیگر خیلی دیر شده 
از  سر  آخر  هم  ایسلند  و  می کردند  زندگی  آن  در  انسان ها  که  بود  جایی  آخرین  ایسلند  بود. 
گرسنگی می مرد. هیچ جایی روی کره ی زمین، چیزی که بتواند صحبت کند، یا ماشینی اختراع 
کند، یا کتاب بخواند، زنده نمانده بود. پاسخ وحشتناک سوم فرمی، در نهایت پاسخ درست بود.

اما یک پایان دیگر هم وجود دارد. در این پایان، خورشید به موقع طلوع می کرد. احتماالً درست 
قبل از این که خیلی دیر بشود؛ غذا هنوز تمام نشده بود که روشنایی روز اولین سبزی ها را 
در برخی نقاط جهان پدید می آورد. و گیاهان از دانه ها و اندوخته های یخ زده دوباره شروع به 
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اندازه ی کافی بزرگ  پایان تیموتی زندگی کرد و بزرگ شد. وقتی به  این  رشد می کردند. در 
شد و وقتی مالیبرت و الدا با هم ازدواج کرده بودند، او با یکی از دخترهایشان ازدواج کرد. و 
بعد، از نسل آن ها - دو نسل و یا شاید چندین نسل بعد- یکیشان در آن روزی که پارادوکس 
نامربوطی  پارادوکس فرمی به همان  بود.  بامزه ای شد، زنده  به نگرانی قدیمی و  فرمی تبدیل 
لبه های جهان شد. در آن روز  از  افتادن  از فرو  پانزدهمی  و مسخر گی ترس یک کشتی قرن 

آسمان ها به صدا در آمدند و آن هایی که در آن زندگی می کردند، به دیدار انسان ها آمدند.
با خودش       پایان، نسل بشر تصمیم گرفت  این  باشد و در  پایان درست قصه  باید  این  احتماالً 
جر و  بحث و مشاجره نداشته باشد و باالخره بتواند خودش را در تاریکی ها نشان دهد. در این 
پایان، نسل بشر نجات یافت و تمام دانش و زیبایی زندگی را نجات داد و ورود مهمانانش را که 

زاده ی ستاره ها بودند، با شادمانی خوشامد گفت.
و البته در حقیقت همین اتفاق هم افتاد.

حداقل، آدم دوست دارد این طوری فکر کند...

پی نوشت ها:

1. Frederik Geroge Pohl, Jr.
2. Futurians fan group
3. Donald Wollheim
4. Elizabeth Anne Hull
5. Elegy to a Dead Planet: Luna
6. Amazing Stories
7. Super Science Stories
8. Cyril M. Kornbluth
9. Galaxy
10. if
11. Judy-Lynn del Rey 
12. Man Plus
13. Heechee
14. Gateway
15. The Meeting
16. Fermi and Frost
17. Jem
18. All the Lives He Led
19. The Last Theorem
20. Gateways: Original New Stories Inspired by 
Frederik Pohl
21. Harry Malibert

که  حساس  بسیار  تلسکوپ  رادیو  یک   :Arecibo  .22
در  آرسیبو  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری  چهارده  در 

پورتوریکو واقع شده است.

23. The Search for Extra-Terrestrial Intelligence 
(SETI)
24. Reykjavik
25. Thorsid Magnesson
26. Lars
27. Ingar
28. Elda
29. Aldebaran
30. Worldships
31. Gerry Webb

32. انریکو فرمی )Enrico Fermi( فیزیکدان ایتالیایی 
که روی ساختار اتم، ذارت، تئوری کوانتوم، واکنش های 
برای  چیزی  هر  از  بیش  و  کرده  کار  و...  هسته ای 
راکتور هسته ای شناخته  اولین  روی ساخت  کارهایش 
و  بود  مانهاتان  پروژه ی  مدیران  فرمی جزء  است.  شده 
در حل مشکالت ساخت اولین بمب اتمی، نقش بسیار 

مهمی داشت.
33. Stokksnes
34. Vatnajökull
35. Woomara
36. Socorro
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تله ی روباه

محمد حاج زمان

یک ساعت دیگر مانده. یک ساعت اولش مثل همیشه سخت می گذرد و تازه یک ساعت 
دومش است که نمی گذرد. هر بار که نوبت نگهبانی ام می شود، یکی دو دقیقه از فرنچ 
تن کردن و پوتین پا زدن، به این صرف می شود که ساعت مچی ام را ببندم یا نه. دفعاتی 
که ساعت دست نمی کنم، نمی دانم چقدر مانده تا یک نفر از دور بیاید و فرشته ی نجاتم 
شود. هر بار یک نفر از دور می آید، دست فنگ می کنم و درست راه می روم، نکند افسر 
نگهبانی کسی باشد؛ برای این  که نمی دانم حاال لحظه ی تعویض پاس هست یا نه. آن 
موقع که ساعت می بندم خوبی اش این است که می دانم این که این بار از دور می آید، 
خودی است. ولی هزار تا بدی دارد. به یک ساعت دوم که می رسد مدام به ساعت نگاه 
می کنم و هر بار حتی یک دقیقه هم نگذشته است. شصت بار باید ساعت را نگاه کنم تا 
پاس بعدی -تازه اگر به موقع بلند شده باشد- بعد از شصت بار تف و لعنت فرستادن، 

این تفنگ لعنتی را بگیرد و من بدو، بروم شاید خوابم ببرد.
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نوبت این بار نگهبانی ام افتاده  است پشت دیوار شرقی. تیر شماره ی 10 تا خیابان ستاد. پاس 
آخر، که اواخرش به روشنی می زند. پیاده ده دقیقه تا آسایشگاه راه دارد و این تازه قسمت بد 
ماجراست. قسمت خوبش این که دو تا گشتی دیگر دور و برت هست که نوبت نگهبانی ات بگذرد 

و تحمل پذیرتر شود.
طبق عادت همیشگی نگهبانی، بعد از این که پست را تحویل می گیرم، می روم سر خیابانی که 
مرز حدود گشتی است می ایستم. پا جفت می کنم و مثل همیشه، تفنگ را دوش فنگ می اندازم 
و پای راستم را می برم باال. یک، دو، سه،... نه، ده؛ یک بزرگ... یک، دو، سه... و با قدم هایم تا 
آخر پست می روم و دست آخر هر چند گام که زده باشم، تقسیم بر دو می کنم تا فاصله ی پست 

نگهبانی به متر در بیاید.
این تکه ی دیوار شرقی را نمی شود کامل مستقیم رفت. وسط راه یک سراشیبی می رود پایین 
و یک تونل شروع می شود. اوایل که آمده بودم، گمان می کردم که این هم مثل ضلع جنوب 
غربی، زیرگذری است که پادگان اصلی را به یکی از تکه زمین های اطراف پادگان وصل می کند. 
دو هفته ای که گذشت و گشتی این قسمت پادگان برای اولین بار سهمیه ی گروهان ما شد، 
تازه فهمیدم -یعنی کسی که اولین بار نگهبانش شد خبر آورد- که این یکی زیرگذر نیست. 
اسم عجیبی داشت: »تله ی روباه«. اولش گمان کردم اشتباه شنیده باشم و باید همان »حفره ی 
روباه« باشد، همان سنگرهای چاله مانند یادگار جنگ جهانی اول، که خب آن نبود. تفاوتش را 
زیاد طول نکشید بفهمم از کجا آب می خورد. تونل نبود؛ یک مسیر طوالنی -و تاریک- بود که 
پیش ترها به زاغه مهمات زیر زمینی پادگان می رسیده و سال ها می شود که با متروک افتادن 
زاغه، آن هم متروک مانده است. وقتی که حیوانی چیزی بعضی شب ها به پادگان می زده و از 
سر بدشانسی، راهش به این تونل می خورده. اگر نگهبان مادر مرده آن را می دید و تازه کرمش 
می گرفت، کافی بود بقیه ی پست را  جلوی تونل کشیک بکشد تا حیوان در بیاید و خفتش 
کند. تله اش برای همین بود و از آن جا که جز روباه، هیچ حیوان دیگری این  قدر خر نیست، یا 
بهتر، بیش از حد به خودش اطمینان ندارد که به پادگان نظامی بزند، جایی که اگر زور نباشد، 
هیچ آدم عاقلی خودش راهش را نمی گیرد بیاید، به مرور اسم روباه هم چسبیده بود به بخش 
اول. همه ی این ها را سرگروهبان گروهان برایمان تعریف کرده بود و حاال، من تفنگ به زمین 
جلویش چمباتمه زده و زور می زدم ببینم تا چند متر آن طرف تر از تاریکی را می شود دید. بعد 
حوصله ام سر می رود و دوباره تفنگ را از زمین بر می دارم، دوش فنگ می کنم و باز هم شروع 

به شمردن می کنم.
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می رسم سر خط فرضی مرز شمالی حدود نگهبانی. پا سست می کنم و 
چشم می اندازم ببینم مهیار کجاست. حتی اگر سر تیر شماره ی 9 هم 
ایستاده باشد باید از این جا دیده شود که نیست. حتما یک گوشه، کنار 
یکی از درخت ها تفنگ را گذاشته زمین و از زور سرما، چنبرک زده توی 
خودش و تخت گرفته خوابیده. خوش به حالش که همچین دل گنده ای 
دارد. هر قدر هم بدانی ترک پست و اهمال عمال هیچ توبیخی به دنبال 

ندارد، هیچ وقت دستم نمی رود دودره اش کنم.
در همین حس و حال دارم سرک می کشم شاید مهیار را پیدا کنم و 
از پشت  با هم بگیرانیم که صدای »ایست... ایست... ایست«  سیگاری 
ساعتم  به  نگاهی  برمی گردم،  دارم  که  طور  همین  می شود.  بلند  سرم 
می اندازم. عجب شانس گندی. موقع تعویض پست نیست و البد افسر 
نگهبان از زور بی خوابی برای سرکشی آمده. تفنگ را می آورم پایین و 
ایست  به سمت خیابان ستاد. ولی صدای  به قدم زدن  شروع می کنم 
کشیدن پاس کناری قطع نمی شود. البد افسر نگهبان کرمش گرفته پا 

نچسبانده و همین طور دارد می آید جلو.
یک آن صدا قطع می شود و از پشت پیچ دیوار، هیکلی پدیدار می شود. 
مستقیم دارد می آید جلو. عجیب است. چطور از کنار پاس قبلی رد شده؟ 
پشت یکی از شمشادهایی که این دور و بر زیاد است، کمین می گیرم 
و تفنگ را می آورم باال که آماده شوم برای ایست کشیدن. آماده شوم؟ 
کجاست مگر این جا، صرف این است که »افه ی ایست کشیدن صحیح« 
را در بیاورم و افسر که آمد، تشویقی دادنش پیشکش، گیر الکی ندهد 
و بدون اعصاب خردی و چزاندن آدم بابت تهدید به اضافه زدن، راهش 
را بکشد و برود. همان موقع یک نفر دیگر هم از پشت پیچ دیوار دنبال 
هیکل اول بیرون می آید. زیر نور تیر شماره ی 9، ستاره های سردوش 
پا می ایستم و چشم تنگ  افسر نگهبان را می بینم. گیج می شوم، سر 
می کنم ببینم پس این که این جلو راه افتاده کیست، که می رسد سر 
داد  نگهبان  افسر  بالفاصله  داخل.  می رود  سریع  و  روباه  تله ی  ورودی 
می زند: »مهندس، بدو... پاس رو ول کن بدو این جا«. در شرایط عادی، 

چشم تنگ 
می کنم ببینم 

پس این که 
این جلو راه 

افتاده کیست، 
که می رسد سر 

ورودی تله ی 
روباه و سریع 
می رود داخل.
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افسر نگهبان خودش را جر هم می  داد، امکان نداشت محلی به این حرفش بگذارم، ولی چنان 
ترسی در حرف هایش بود که نفهمیدم چطور شد دوش فنگ کرده، داشتم می دویدم سمت تله ی 
روباه. آن  قدر سریع می دویدم که زودتر از آن دوتا رسیدم و توی تاریکی هیکل ناشناس را دیدم 

که بی خیال دارد آهسته آهسته به سمت تاریکی تونل جلو می رود.
افسر نگهبان رسیده کنارم. رو می کند و می پرسد: »دیدی کی بود؟«

بیشتر از این که به عادت همیشگی از دیدن افسر نگهبان مضطرب شوم و نفسم بند بیاید، از 
آن ناشناس اضطراب برم داشته بود؛ آن قدر که جواب دادن به افسر نگهبان ساده ترین کار دنیا 

شده بود: »کی بود؟ من حتی نفهمیدم چی بود! مگه از سمت شما نیومد؟«
»ایست کشیدم، اما وای نایستاد، همین جور رد شد. گشتی تیر شماره ی 9 کدوم گوری هست؟«

مهیار سر و کله اش پیدا نیست که از این ترس سنگین کم کند. کدام گوری رفته؟ خوابش که 
آن قدرها سنگین نبود که نخواهد از این همه »ایست... ایست« کردن بیدار نشده باشد. آن قدر 
هم خر نیست که از ترسش در رفته باشد. گمانم به کل رفته و در آسایشگاه تخت گرفته خوابیده 

و فقط من مانده ام و افسر نگهبان. بی اختیار جواب می دهم: »نمی دونم، ندیدمش.«
»مسلح کن بریم دنبالش.«

»من عمرا پام رو نمی گذارم تو این تاریکی.«
عصبانی نگاهم می کند، که ته مایه های ترس هم دارد: »لغو دستور می کنی؟«

حاضر نیستم از جایم جم بخورم، هر کاری می خواهد بکند، مطمئنم بدتر از این نیست که با 
پای خودم بروم وسط این تاریکی. بالیی هم سرم نیاید، از ترس چهار قدم نرفته، قطعاً قلبم از 

جا کنده می شود؛ برای همین توی روی افسر نگهبان در می آیم.
»لغو دستور یا هر چی. 48 ساعت می رم بازداشتگاه و الزم بشه، شیش ماه هم می رم زندان؛ ولی 

یک قدم جلو تر نمی رم.«
استیصال چهره اش را به خوبی تشخیص می دهم. لحظاتی همین طور نگاهم می کند، ولی لبش 
به حرف باز نمی شود. دست آخر خودش غالف کلت کمری اش را می زند کنار و می رود داخل. 
با شنیدن صدای پا، مکث می کند و لحظه ای سرش  هیکل هنوز داخل تاریکی گم نشده که 
را بر می گرداند. خنده ای می زند و دو ردیف دندان سفید در میان آن سیاهی نمودار می شود و 
دوباره راه می افتد سمت انتهای تونل. همین صحنه اش کافی بود که زانوهایم شل شود و همان 
جا که ایستاده بودم، روی زمین بنشینم. می نشینم جلوی تونل و گم شدن افسر نگهبان در 

تاریکی را می بینم.
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تک و تنها چشم به تاریکی، دو دستی تفنگ را چسبیده  ام، مسلح. بعد از 
مدتی نه می بینمش نه صدای پایش می آید. آرزو می کنم حداقل صدای 
نعره ای بیاید که نشانه ی روبه رو شدنش با هیکل باشد، اما هیچی نیست. 
یک ربعی در جهنم منتظر نشسته ام تا باالخره افسر نگهبان بر می گردد. 

از جایم بلند نمی شوم.
»بیرون نیومد؟«

»نه.« بدون یک کلمه ی اضافه.
ترسم از این است که نکند تا صبح و روشنی همین  جا کوک  شویم شاید 
چیزی بیرون بیاید. یک ربعی گذشته که افسر نگهبان را ول می کنم 
می روم سمت پاسدارخانه. قرار شده بروم در پاسدار خانه خبر بدهم و از 

آن سمت هم برگردم آسایشگاه، بی خیال بقیه ی پاس.
فردا مدام دنبال این هستم خبر بگیرم باالخره دیشب چه اتفاقی افتاده، 
ولی خبری نمی گیرم. حتی می روم در پاسدارخانه از پاس بخش بپرسم 
چه شد؛ ولی او هم خبری نمی دهد. نه این که خبر ندهند. می گویند 
و  یا...  شده  گم  تاریکی  داخل  یا  بوده  چه  هر  نکرده اند.  پیدا  چیزی 
حرف هایش به همین  جا ختم می شود و نگاهی لرزان در چشمانم خیره 

می ماند. 
نیازی نیست »یا...« را ادامه دهند. من هم در همان فکری هستم که 
او پیش تر به آن فکر کرده و البد افسر نگهبان و پاسدارهایی که دیشب 
بعدتر  بعد -این را چند روز  بودند و  پا چسبانده  تله ی روباه  را جلوی 

فهمیدم- با چراغ قوه تا آخر تونل رفته اند، همان فکر را کرده اند.
تا آخر دوره امیدوار می مانم شاید اتفاقی بیافتد، ولی خبری نمی شود. 
روز آخر که پادگان را ترک می کنیم، در حسرت این مانده ام چه می شد 
برای همیشه کورش  و  روباه  تله ی  بودند جلوی  تیغه کشیده  اگر یک 

می کردند...

با شنیدن 
صدای پا، 

مکث می کند 
و لحظه ای 

سرش را 
بر می گرداند. 

خنده ای 
می زند و دو 
ردیف دندان 

سفید در میان 
آن سیاهی 

نمودار می شود
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صفحه سفید بود. دست و دلش به کار نمی رفت. یعنی باید می نشست و همه کارها را 
دوباره انجام می داد؟ آن همه بازنویسی و ویرایش و حوصله؟ ششصد صفحه؟ با آن همه 

وسواس و ریزه کاری؟
سعی کرد به چیز دیگری فکر کند. صدای موسیقی را بیشتر کرد. لیست کمال را عوض 
کرد و مال خودش را گذاشت. لیستش ناقص بود، خیلی ناقص. حتا موسیقی هایش را 
هم پس نداده بودند. صورت جلسه را چنان با دقت نوشته بودند که مطمئن شده بود 
تا CD. موسیقی ها، برنامه ها و  سوء تفاهم یکی دو روزه برطرف می شود. سی و هشت 
پشتیبان هایی که هفته به هفته و با دقت از نوشته هایش تهیه کرده بود. همراه با خود 

کامپیوتر.
حاال کامپیوتر را می شد دوباره خرید، و خریده بود، ولی نوشته ها چه؟ و آهنگ ها؟ این 
همه سال با حوصله و تک تک از این جا و آن جا انتخاب کرده بود و آن همه وسواس 

نگهداریشان را داشت.   
»کاری نداری؟ من رفتم بخوابم.« صدای کمال بود.

»نه، بیدارم. تو برو.«
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 هوا  گرم  بود. کمال  پشت بام  می خوابید.  به  هر  صورت  خودش باید  تا  صبح  بیدار  می ماند.  بهتر  بود  بنویسد،  ولی 
حوصله اش را نداشت.

بلند شد و رفت و سری به گاو زد، خبری نبود. برگشت و نشست و دوباره به مانیتور خیره شد. 
مثل همیشه خشمش بیشتر متوجه خودش بود. چرا نتوانسته بود حوادث را پیش بینی کند؟

ولی از کجا می توانست حدس بزند؟ وقتی کوچک ترین دلیلی برای چنین اتفاقی وجود نداشت، 
حتا با غیرمنطقی ترین معیارها. 

به خودش توپید: »این ننه من غریبم  بازی ها چیست؟ الاقل یک پرینت از متن اولیه را داری. فقط 
سه چهار ماه کار از دست رفته بود. این یک سال و نیم تقصیر خودت بود که منتظر ماندی پس 
بدهند. مگر همان موقع در ضیافت سین جیم صریحاً به تو گفته نشد کؤر توتدوغون بوراخماز؟«
شاید هم قضیه همان بود که آن آشنای کودن از این جا رانده و از آن جا مانده، که تازه هم از 
آخور می خورد و هم از توبره، برایش پیغام آورده بود: »ننوشتی این شد، ببین اگر بنویسی چه 

خواهد شد؟«
اشتباه می کردند. روحیه ی آدم ها متفاوت است. شاید بعضی ها دوست داشتند ببینند. 

دوباره سری به گاو زد. هنوز خبری نبود. نمی شد از قبل وقتش را دقیق تعیین کرد. به هر حال 
چند روز دیر و زود داشت.

همیشه استرس زایمان را داشت، و مهم تر از خود زایمان استرس تصمیم گیری بود. هیچ وقت 
نمی شد دقیقاً فهمید چه وقت باید در زایمان مداخله کرد و چه مواقعی باید گذاشت خودش 
انجام گیرد. این جا هم بعضی تصمیم ها تابع سلیقه بود، هر چند بعضی چیزها را هم می شد به 
کمک تجربه تشخیص داد. ولی وقتی شروع می شد، دیگر آدم نمی توانست آرام بماند. این طرف 
و آن طرف می دوید. وسایل را آماده می کرد و وقتی کمک الزم می شد و طناب را با تمام قدرت 
می کشید، از نفس می افتاد، عضالتش به فریاد درمی آمدند، خونابه به سر و رویش می پاشید؛ 
ولی دغدغه ی ثانیه ها را داشت و تنفس گوساله را. و تولد انجام می شد، اضطراب لحظاتی دیگر 
ادامه پیدا می کرد، و سرانجام زندگِی تازه اولین نفس هایش را می کشید و لبخندی روی صورت 

همه می آمد. می ارزید.
به زندگی اندیشید و به دردها و خونابه ها. به جلسه ی آخر شهر کتاب فکر کرد که نتوانسته بود 

برود و به موضوعی که برای نوشتن تعیین شده بود: »پایان«.
نشست و نوشت.
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g داستان تمام شد. کالغ قصه ها بال زد و از زمین بلند شد. هوا گرم 
بود. دو سه ساعتی به غروب مانده بود. به سمت برج میدان آزادی پرواز 
این  به  را  خارج شدن  اصطالح  می شد  اگر  شد،  خارج  شهر  از  و  کرد 

راحتی برای شهری مثل تهران به کار برد.
تازه  بزند.  به کوه  بود که  او گذشته  از  دیگر  پرواز می کرد.  کنار جاده 
خشکسالی هم بود. در مسیر آدم ها حداقل می شد آبی برای نوشیدن 

پیدا کرد.
و  بود  دورتر  خیلی  مقصد  بار  این  ولی  بود،  سرنوشتش  در  نرسیدن 
تصمیم داشت برسد. شاید تقدیر فقط رسیدن به خانه اش را از او دریغ 

کرده بود، نه جاهای دیگر را.
از قزوین به سمت رشت بپیچد. منصرف شد. مسیری را  وسوسه شد 
انتخاب کرد که بهتر می شناخت، به طرف زنجان پرواز کرد. و بعد اتوبان 
را رها کرد و از جاده ی قدیمی رفت. هوا داشت تاریک می شد. پرنده های 
بکند،  استراحتی  داشت  دوست  خیلی  بودند.  مزارع  بعضی  در  زیادی 
شاید هم صحبتی هم پیدا می کرد. ولی نه، آن ها نمی توانستند بفهمند 

که چرا او همیشه باید برود.
صبح  خوابید.  ساعت  سه  دو  بعد  بود.  مهتاب  کرد،  پرواز  نیمه شب  تا 
زود بیدار شد و ادامه داد. قزل اوزن مثل همیشه در این موقع از سال 
اندیشید کاش آن گونه که بعضی ها  تونل بزرگ رسید.  به  بود.  بی آب 
می پنداشتند، قاف همان قافالنکوه بود و مسافرتش همان جا تمام می شد.

از میانه گذشت، میانج قدیمی. به قره چمن رسید. گذشت و رفت و کنار 
قوریگؤل پایین آمد و آب و دانه ای خورد و دوباره پرید. هنوز هوا تاریک 
نشده بود که توانست تابلویی را ببیند که رویش نوشته بود »ساربانا بار 
بگشا زاشتران، شهر تبریز است و کوی دلبران«. رفت و در حاشیه ی 

آجی چای جایی پیدا کرد و بی اعتنا به داد و قال کاکایی ها خوابید.
صبح وقتی دوباره پرواز کرد، حس کرد بال هایش قوی تر شده اند. کمی 
اوج گرفت. از کنار میشو گذشت. آرارات هم در دوردست دیده می شد. 

داستان تمام 
شد. کالغ 

قصه ها بال 
زد و از زمین 
بلند شد. هوا 
گرم بود. دو 

سه ساعتی به 
غروب مانده 

بود. به سمت 
برج میدان 

آزادی پرواز 
کرد.
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جلگه ی سبز مرند را پشت سر گذاشت و بدون توقف تا جلفا پرواز کرد. ظهر بود که به آراز 
رسید. رود، آرام و راحت در بستر خود می لمید و می رفت. فارغ از شهرتش، سوابقش و نام هایش. 

آراز، ارس، آراکس.
به یاد داستان هایی افتاد که درباره ی رود شنیده بود. داستان را دوست داشت. هر چند همین 
داستان ها بودند که باعث آوارگی دائمی اش شده بودند. اصاًل این چه کاری بود که او را در آخر 
قصه ها وارد کردند؟ مگر همان ماست و دوغ چه اشکالی داشت؟ فوقش کمی زحمت باال و پایین 
رفتن داشت. تازه با راست و دروغ هم که جور در می آمد. یا اصاًل همین تُرک ها! عادت داشتند 
آخر داستان های سنتی شان که همیشه هم به خوبی و خوشی تمام می شد، ناگهان از آسمان 
چند تا سیب بیفتد و قصه گو آن ها را بین همه تقسیم کند. گیریم که بعضی وقت ها عادالنه هم 
تقسیم نمی کرد و برای خودش یکی دو تا بیشتر برمی داشت؛ مخصوصاً وقتی شنونده بچه بود 
و راحت تر گول می خورد. حاال اگر دهانشان هم با حلواحلوا گفتن شیرین نمی شد، الاقل باعث 

آوارگی کسی نمی شدند.
شاید قصه گوها هم هیچ وقت به سرنوشت او فکر نکرده بودند. فقط یک بار چهل سال پیش یکی 
از نویسندگان در آخر کتابش دلی به حال او سوزانده بود، تازه آن هم بیشتر یک تعارف مؤدبانه 

بود. مدتی پیش هم در یکی از ترانه های لوس آنجلسی یادی از او شده بود. همین.
در امتداد رود به شرق پرواز کرد. بعد به راست پیچید و فاصله گرفت. در آسیاب خرابه نشست و 
استراحت کرد. جمعیت زیاد بود. چه خشکسالی و چه ترسالی، آن جا همیشه آب جریان داشت. 
دوست داشت همان جا بنشیند و تماشا کند. آبشار، غار، آدم ها. صخره بزرگ که بیست و چند 
سال پیش منفجرش کردند، یکی دو متر آن طرف تر افتاده بود. به مرور زمان آب رنگ کدورت را 

از چهره آن شسته بود. شاید از دلش هم. می خندید، به روی آدم ها یا به ریششان؟
گمان  و  با حدس  باید  را  راه  بقیه  ولی  بود،  بلد  را  این جا  تا  شد.  بلند  و  زد  پر  می رفت.  باید 
می رفت. مسلماً کوه قاف همان رشته کوه های قفقاز بود، ولی این که نشانی نشد. منطقه ای به 
آن وسعت را چگونه می توانست کاوش کند؟ عطار هم که زیاد توضیح نداده بود. مثل بقیه ی 
عرفا به دشواری راه پرداخته بود و تعیین مسیر را فراموش کرده بود. از دیگران هم نمی توانست 
بپرسد. فاصله ی زمانی آن قدر زیاد بود که از گذشتگان چیزی جز افسانه نمی توانست رسیده 
باشد. مطمئن بود میان پرندگانی که روزی عزم رفتن کردند و حتا در آن سی تایی که رسیدند، 
کالغی هم بود و جزء فعاالن و متفکران شان هم بود؛ حتا اگر اشاره چندانی به او نشده باشد. 
ستایش ها مال پرندگان خوش آب  و  رنگ بود، حتا از زبان عرفا. »مرحبا ای هدهد هادی شده، 
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در حقیقت پیک هر وادی شده.«، »خه خه ای موسیچه موسی صفت، 
خیز و موسیقار زن در منفعت.«

اگر قرار بود جایی او را پیدا کند، باید جایی دوردست می بود. جایی که 
پای کسی به آن جا نرسیده باشد، حتا بعد از این  همه سال. باید به قفقاز 

شمالی می رفت. به سمت داغستان.
حس کرد دیگر نیازی ندارد از مسیر جاده ها برود. الزم نبود تا دریا برود 
و بعداً از گذرگاه دربند عبور کند. اوج گرفت و باال رفت. رفت و رفت و 

از دور تپه ها را دید و کوه ها را. شتاب گرفت.

g نمی دانست چه زمانی است. نمی دانست چند روز و چند شب پرواز 
کجا  و  نوشیده  و  خورده  چه  مدت  این  در  نمی دانست  است.  کرده 
خوابیده است. قله به قله و دره به دره می گشت و صدا می زد: »آی..... 
سختی  به  که  مهتابی  در  شب ها  و  روشنایی  در  روزها  سیمرغ«،  آی 
در کوهستان نفوذ می کرد. هر وقت ماه نبود می خوابید. هیچ کس را 

نمی دید، هیچ صدایی نمی شنید. کم کم داشت ناامید می شد.
یک روز بعد از غروب، در آخرین آثار روشنایی جویباری کوچک را پای 
صخره ای مرتفع تشخیص داد و به سوی آن پرواز کرد. شبی نامهتابی 
بود و باید تا سپیده منتظر می ماند. پایین آمد، آب خورد و سر و رویی 
شست. کمی استراحت کرد و بعد ناگهان جعبه ای را دید، درش باز بود. 
در همان تاریکی هم زرق و برق جعبه مشخص بود. قلبش تپید. این جا 
بگوید. خنده ی  را  فریاد زد: »آی.....« فرصت نشد سیمرغ  بود.  خبری 
رفیق؟  گفت: »چه شده  بعد صدایی  و  شنید  پشت صخره  از  مالیمی 

چیزی را فراموش کرده ای؟« صدا قوی و مالیم بود. 
حس کرد که خون در رگ هایش منجمد شد و بعد به جوش آمد. آیا 

سرانجام او را یافته بود؟
صدا ادامه داد: »یا این که قرار است بعد از این من شب ها هم آسوده 
نباشم؟« صدایی عجیب بود، زمینی نمی نمود. آیا می توانست آسمانی 

باشد؟

نمی دانست 
در این مدت 
چه خورده و 

نوشیده و کجا 
خوابیده است. 

قله به قله و 
دره به دره 
می گشت و 
صدا می زد:

»آی..... آی 
سیمرغ«
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تمام جرأتش را جمع کرد و فریاد زد: »تو کیستی؟«
درنگی پدید آمد، درنگی طوالنی. و بعد صدا گفت: »و تو کیستی؟«

»من کالغم، کالغ قصه ها.«
باز هم درنگ طوالنی شد. »و تو را برای چه فرستاده اند؟«

فریاد زد: »مرا کسی نفرستاده. من دنبال سیمرغ می گردم. تو سیمرغ نیستی؟«
»من؟ نه، من سیمرغ نیستم. گفتی کی هستی؟ کالغ قصه ها؟ آهان، فهمیدم. تنها هستی؟«

»بله. تو نمی دانی سیمرغ کجا است؟«
»جای ثابتی ندارد. بعضی وقت ها این جا هم سری می زند. نامنظم و خیلی هم دیر به دیر. ولی 
حتا اگر پیدایش کنی، فایده ای ندارد. او سخن یک پرنده را نمی شنود و جواب نمی گوید. به جمع 

اعتقاد دارد. می توانی بروی و با پرندگان دیگر برگردی؟«
»نه. مشکل من مشکل جمع نیست. درد خودم است.«
»تو که دوباره دنبال شاهی برای پرندگان نمی گردی؟«

»نه، زمانه عوض شده است. تازه سیمرغ، حتا آن موقع هم، نشان داد که فقط رهبری جمعی 
را مشروع می داند. من دنبال جوابی برای سؤالم هستم. راز سرگردانی همیشگی ام. شاید پاسخ 

پیش سیمرغ باشد.«
»مطمئنی که پاسخی وجود دارد؟«

»باید باشد. پرسش های زیادی تاکنون پاسخ داده شده.«
»خب، یافتن چنین پاسخ هایی آسان است. تو سرگردان شده ای، برای این که احتماالً روزی یک 
نفر بعد از این که قصه اش به سر رسیده، هوس کرده شعرگونه ای بگوید. کاری هم با مفهومش 
نداشته. بقیه هم شنیده اند و تکرارکرده اند. به همین سادگی. زندگی مسخره تر از این حرف ها 

است. در دنیا هوس هایی کوچک تر از این هم بوده که فجایعی بزرگ تر آفریده.«
»ولی این که جواب نشد.«

»بله. این ها چگونگی ها هست نه چراها. مکانیزم است نه علت. تو آمده ای ذهنت را قانع کنی یا 
دلت را؟«

کالغ ساکت ماند. صدا هم. فقط صدای ستاره هایی می آمد که نزدیک آن ها می درخشیدند.
نفهمید سکوت چقدر طول کشید. و بعد دوباره صدا شنیده شد.

»برگرد، مبارزه کن. به آدم ها بگو که آخر قصه هایشان پای تو را وسط نکشند. بگو که به خاطر 
یک جمله پایانی بی مزه، با سرنوشت دیگران بازی نکنند.«
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»فایده ای ندارد. آدم ها را که می شناسی.«
سر  به  قصه ها  دیگر  روزها  این  می رود.  بین  از  دارد  سنتی  قصه گویِی  کن.  پیشه  صبر  »پس 

نمی رسد. مشکل تو هم کم کم حل خواهد شد.«
»عمر من کفاف نمی دهد.«

»عمر تو تا وقتی است که در آخر قصه ها ظاهر می شوی. دوست داری زودتر تمام شود یا دیرتر؟«
»دیر و زودش مهم نیست. فقط دوست دارم قبل از پایان عمرم مدتی مثل یک کالغ معمولی 

زندگی کنم. آوارگی ام تمام شود و تنهاییم هم.«
»ولی تو یک کالغ معمولی نیستی. اگر از عالم قصه ها بیرون بروی احساس خالء خواهی کرد.«

»این فقط یک دل خوشکنک است. یک کالغ معمولی هیچ وقت این خالء را حس نمی کند. چرا 
خلقت از همان اول مرا یک کالغ معمولی نیافرید؟«

»این کار را کرده. هزاران و هزاران بار تو را کالغ معمولی آفریده. بله، تو را. و یک بار هم تو را 
چیزی خلق کرده که اکنون هستی.«

»من؟«
»مطمئنی که معنی من را می دانی؟ بدیهی ترین واژه ی دنیا است و بزرگ ترین معمای آن. اگر 

به مفهومش فکر کنی گیج خواهی شد.«
باز هم ساکت شد. ستاره ها هم ساکت شده بودند. کوه غرق اندیشه بود. 

مدتی گذشت. نفهمید چند لحظه بود یا چند ساعت. کالغ ناگهان به خود آمد، تکانی خورد و 
گفت: »تو کی هستی؟ این جا چه می کنی؟ دور از آدم ها و حیوانات. دور از همه چیز.«

»این مهم نیست. تو باید برگردی. سیمرغ به این زودی ها این جا نخواهد آمد. اگر هم آمد قضیه 
را به او می گویم. سال دیگر همین موقع سری به این جا بزن.«

»وقتی می روم که بدانم کی هستی.«
جوابی نیامد. زمان زیادی گذشت. برخاست، آرام و بی صدا راه رفت. صخره را به آهستگی دور 

زد.
روشنایی کمرنگی در افق شرقی پدیدار شده بود، پشت صخره اندکی روشن بود. در تاریک و 
روشن، پیکر مردی ایستاده را دید که پشت به صخره تکیه داده و دست هایش را باال برده بود. 
خیره شد و بعد توانست زنجیرهایی را ببیند که دست و پای مرد را به صخره بسته بود. جلوتر 
رفت. زخمی بزرگ را در سینه مرد تشخیص داد. قلب مرد شکافته بود. نه، قلبش نبود. مرد 

روبه روی او بود و این، طرف دیگِر سینه اش بود.
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»جلو نیا! دارد ترمیم می شود. همیشه قبل از طلوع می روید.«
»پرومته!؟«

»تو باید بروی. اگر سرنوشتت ظاهر شدن در آخر داستان ها است، تالش 
کن آن را زیبا انجام دهی. روزی همه ی مردم آخر داستانی را برای هم 
نقل خواهند کرد که از جنس کلمات نخواهد بود. ولی تا آن موقع باید 
در عالم کلمه زندگی کنی. برو و اگر دوست داری، سعی کن به متن 

داستان ها نیز راه پیدا کنی.«
»ولی تو که آزاد شده بودی.«

»قصه اش مفصل است. بگذار برای یک وقت دیگر.«
»نه، من نمی روم. می توانم وقتی که عقاب آمد با او بجنگم. درست است 
که زورم به او نمی رسد، ولی می توانم مانع کارش شوم. کالغ ها زیاد این 

کار را می کنند. حرکاتشان خیلی سریع است. همه این را دیده اند.«
»من هم دیده ام. حتا حمله ی کالغ به روباه را هم. ولی با تقدیر نمی توان 

جنگید.«
»چه کسی این را گفته؟ خیلی ها با تقدیر جنگیده اند. مثاًل خود تو. اصاًل 

تقدیر را اعمال ما می سازد.«
»و در مرحله ای باالتر، شاید جنگ اشخاص با تقدیر هم جزئی از همان 
تقدیر باشد. به تعبیر شاعر سرزمین شما، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر 

است.«
»اگر فرقی نمی کند، بگذار این تقدیر را انتخاب کنم نه آن یکی را.«

»تو باید بروی. این داستاِن تو نیست.«
هوا داشت روشن می شد. چهره ی رنج کشیده و با صالبت مرد مشخص 

بود.
با  زئوس  وقتی  ولی  هستی،  تیتان  یک  تو  پرومته.  چرا،  بگو  من  »به 
او را گرفتی و به خدایان ملحق شدی. بعدش  تیتان ها جنگید، طرف 
قوانین خدایان را هم شکستی و آتش را برای انسان وحشی غارنشین 
هدیه بردی. محکوم هم شدی. به صخره بسته شدی و عقابی هر روز 
جگرت را می شکافت و می خورد و دوباره جگر از نو می رویید. بعدها هم 

می توانم وقتی 
که عقاب آمد 
با او بجنگم. 
درست است 
که زورم به 
او نمی رسد، 

ولی می توانم 
مانع کارش 

شوم. کالغ ها 
زیاد این کار را 

می کنند. 
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آزاد شدی و با خدایان آشتی کردی. انسان ها هم همان گونه که خواستی در مسیر تمدن افتادند. 
این بار چه کرده ای؟ برای چه؟ برای که؟«

باستان هم  یونان  درام نویس  آن  بروی. حتا  بدهی  قول  این که  به شرط  فقط  »خواهم گفت، 
این را نفهمید. مسأله فقط عوض کردن قلب با جگر یا کرکس با عقاب نبود. تالش کرد از این 
موضوع مفهومی نمادین بسازد، تراژدی روشنفکری، عصیان، نمی دانم مصلوب شدن برای بشر 
یا چیزهای دیگر. ولی من این کارها را نه برای خدایان کردم و نه برای انسان ها. برای دل خودم 
کردم. من تیتان بودم ولی از آن ها خوشم نمی آمد. در مورد آدم ها هم، بین چیزی که بودند و 
چیزی که می توانستند باشند، مغاکی بسیار بزرگ وجود داشت. مغاکی تیره و زشت که باید 
برطرف می شد. زیبایی شناسی حکم می کند هر چیز مسیر تکامل خود را بپیماید. و من زیبایی 
را انتخاب کردم، همین. تازه مصالحه با زئوس هم یک طرفه نبود. من زمانی پذیرفتم که قدرتم 
محدود است و نمی توانم هر کاری را بکنم که ضربه ام را زده بودم و موفق هم شده بودم و او 

زمانی مرا بخشید که فهمید عصیان مرا نمی تواند سرکوب کند.«
»و این بار چه؟ باز هم که همان قضیه زنجیر است و عقاب.«

هوا داشت روشن می شد. »جوابت را می دهم، ولی دیگر نباید چیزی در این باره بپرسی. آماده 
رفتن شو، ولی قبل از رفتن آن جعبه را تکان بده. بله، جعبه پاندورا است. صحبت آن هم باشد 

برای بعد.«
نمی توانست خود را به رفتن راضی کند. پرومته گفت: »این بار به زنجیر کشیده شده ام، چون 
عصیان بزرگ تری را مرتکب شدم. دیگر نمی خواهم یک خدا باشم. دوست دارم به یک انسان 

تبدیل شوم.«
»ولی...« 

پرومته فرصت نداد: »برو. قبل از این که عقاب بیاید، برو. ولی قبل از رفتن، تو هم چیزی بگو. 
به عنوان یادگاری. قصه ای، سخنی، شعری. به همان زبانی بگو که قصه گویانش آواره ات کردند.«

»مگر...«
به  و  می دانند  را  زبان ها  است. ساکنانش همه ی  قاف  »این جا  برید  را  باز هم سخنش  پرومته 
بی زبانی تکلم می کنند. تو هم بدون این که بدانی همین کار را کردی. ولی این بار به همان 

زبانی که عادت داری، بگو.«
برگشت. آخرین نگاه را به مرد انداخت. به زنجیرها، به سینه ای که ترمیم شده بود تا بار دیگر 

شکافته شود. خواند: 



»بگریست که یا رب این جوانمرد ... هرگز ندهش خالص از این درد
سوزی ابدی ده از عطایش ... وانگه به عدم فکن دوایش«

 بال زد و برخاست. همه چیز را تار می دید. صدایش را بلندتر کرد. داشت فریاد می زد: » سوزی 
که از او حیات خیزد، تن سوزد و استخوان بریزد.« گریست: » در عشق شراره اش عیان کن،...« 

دیگر نتوانست ادامه دهد. 
به سمت جنوب پرواز کرد. سپیده زده بود.

g سپیده زده بود. کمال هنوز در پشت بام خوابیده بود. از جلوی کامپیوتر بلند شد. بیرون رفت. 
گاوها در خنکای صبح خوابیده بودند و راضی و آرام نشخوار می کردند. سری به اتاق زایمان زد. 

خبری نبود. به طرف محوطه ی گوساله های شیری نرفت. زمان بندی درونی شان زیاد دقیق 
نبود. اگر او را می دیدند، چه با سطل و چه دست خالی، فکر می کردند وقت شیرشان 
است و بلند می شدند و سر و صدا راه می انداختند. به سمت سالن پیچید. خشکش 

زد، روی نرده ها کالغی به او می نگریست. چشم هایش برق می زد، ولی معلوم 
بود که خسته است و از راه دوری آمده.

دلش تپید. پلک هایش را به هم فشرد. مدتی به همان حال ماند. وقتی 
دوباره چشم ها را باز کرد، هیچ چیز روی نرده ها نبود. شاید از همان 

کالغ های همیشگی بود که می آمدند و می رفتند. شاید هم فقط یک 
خیال بود.

را  داستانی  آخر  باید  روزی  بود.  نرسیده  وقتش  هنوز  شد.  آرام 
می آفرید که از جنس کلمات نباشد و مردم مدت ها آن را برای 

هم نقل کنند، ولی تا آن روز باید در عالم کلمه می زیست. 
اگر تقدیر این نقش را برایش در نظر گرفته بود، باید 

تالش می کرد آن را زیبا بازی کند.  
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له
مقا

در چیستی
ادبیات گمانه زن
مهدی بنواری، محمد حاج زمان
پوردیان رضا  قدیمی،  بهزاد 

ادبیاتی که آن را به اصطالح ادبیات گمانه زن می نامیم چه تفاوتی با ادبیات جریان 
این  اصلی دارد؟ چه چیزی، چه عاملی، چه سنجه ای و چه مشخصه ای متعین 
است که اثر را به عنوان بخشی از ادبیات ژانری طبقه بندی کنند؟ تعریف هایی که 
این که  از  ارایه شده اند، بیش تر  اندیشه ی فارسی  و  ادبیات  به حال در عرصه ی  تا 
ایجابی باشند از جنس نفی هستند و تالش ها تا این حد پیش می روند که پیرامون 

مساله را مشخص کنند و عمدتاً به اصل مساله نمی پردازند.
پیرامون  از  تمرکز  نقطه ی  تغییر  برای  است  گمانه زن« تالشی  ادبیات  »در چیستی 
به مفهوم که امید می رود به زودی پایه ای برای ارایه ی تعریف و تحریر مانیفستی 
برای ادبیات علمی تخیلی، فانتزی، وحشت و کارآگاهی فراهم کند که بر روی هم )در 

ترجمه ای که هنوز هم چندان رسا نیست.( ادبیات گمانه زن نامیده می شوند.
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از دیدی روشن گرانه مورد بررسی  این بود که مساله  بر  در نگارش این سخن کوتاه هدف 
این  نزدیک شد.  قاعده  به  راه تجرید مصداق  از  و  از روی مثال  بتوان  و  قرار گیرد  و مداقه 
مختصر مدعی ارایه تعریف و سنجه ی تشخیص نیست. تنها کند و کاوی است در ماهیت 

آن چه می تواند گمانه زن خوانده شود. 

پیش گفتار
یکی از بزرگ ترین موارد اختالف در بین کسانی که در زمینه ی مباحث نظری ادبیات علمی تخیلی 
و فانتزی در زبان فارسی فعال بوده اند و دغدغه ی شناخت آن را داشته اند، مساله ی تعریف و 
تشخیص حوزه بوده و هست. حوزه ی ادبیات گمانه زن همچنان محو باقی مانده و تلفیق ژانری 
است.  کرده  بود  آن چه  از  مشکل تر  را  امر  این  جهان،  ادبیات  اخیر  تاریخ  سال  چهل  در سی 
بگذارید تعریف »دانش نامه ی هنر و ادبیات گمانه زن« )wiki.fantasy.ir( از ادبیات گمانه زن را با 

هم ببینیم:

ادبیات گمانه زن برگردانی ازعبارت Speculative fiction است. 
ادبیات گمانه زن با این قرارداد عنوانی کلی برای سبک ها و زیرسبک هایی است که دنیایی 
متفاوت با دنیای واقعی را تصویر می کنند. به طور کلی با این تعریف ادبیات گمانه زن 
سبک های علمی تخیلی، فانتزی و وحشت و زیرسبک های آن ها را در بر می گیرد. عبارت 
ادبی مرامی و محققانه برای توصیف  با بسامدی کمتر( در نقد  اصلی )و برگردان آن 
این ژانرها به کار می رود. همچنین خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران هم به همین 
این  به  اشاره  برای  ژانری«  »ادبیات  عبارت  از  گاهی  استفاده می کنند.  آن ها  از  معنی 
دسته استفاده می شود. در مقابل »ادبیات جریان اصلی« قرار می گیرد که از مولفه های 

شناساننده ی این ژانرها و سبک ها و زیرسبک های آن ها خالی است.

خالصه این شد ادبیات گمانه زن گونه ای کلی است که هر اثر علمی تخیلی،فانتزی و نیز وحشت 
در آن جای می گیرد. تعریف گونه هم وابسته به سه تعریف دیگر شد. بگذارید برای نمونه تعریف 

علمی تخیلی را هم ببینیم:

و  علم  پیشرفت  و  علمی  نظرات  تأثیر  بررسی  به  آن  در  که  است  ژانری  علمی تخیلی 
فن آوری، طرح نظریه های علمی ثابت نشده و ارائه ی پیش بینی هایی از آینده و پیشرفت 
فرازمینی و  درباره ی حیات  داستان سرایی  نیز  و  داستان  قالب  در  آتی علم و فن آوری 

موجودات بیگانه پرداخته می شود.
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ایجاد  تازه  فضایی  که  است  بستری  علم  هم  گاهی  و  است  علم  خود  موضوع  گاهی 
می کند و گاهی علم چاشنی ای است که اثر را شاخص می کند.

اثر علمی تخیلی اثری است که در صورت حذف علم از آن ساختار آن از هم بپاشد. 
تعریف های مختلفی از این سبک وجود داد، از جمله تعریف جالبی که می گوید: »اثری 

علمی تخیلی است که ناشرش بگوید علمی تخیلی است!« 
اما شاید پرطرفدارترین آن ها تعریفی باشد که در ابتدا ارائه شد، حتی اگر دانش امروز 

پاسخی برای پرسش های چرایی و چگونگی مطرح شده را نداشته باشد. 
ابهامی که وجود دارد مربوط به زمانی است که عنصر خیال چنان با توجیه های علمی 
اثر زیر سوال  در هم می آمیزد که جدا کردن آن ممکن نیست و ماهیت علمی بودن 
می رود. در اثر علمی تخیلی نویسنده فکر خود را رها می کند تا به آینده برود و آن چه را 
در اثر پیشرفت علمی امکان پذیر شده  است به تصویر بکشد. در اثر علمی تخیلی نویسنده 

تمایالت و آرزوهای انسان ها را بیان می کند.

پر واضح است که علی رغم تمام تالش های صورت گرفته تعریفی در کار نیست و تنها عباراتی 
باشد  تنها نکته ای که شاید مورد توجه  کلی و بعضاً خودستیز در کنار هم ردیف شده است. 
این مساله  است که از دیدگاهی که در باال ارایه شده است، توسل علمی تخیلی به نادانسته ها 
برای »ایجاد« چیزی است که دنباله ی منطقی واقعیت باشد. علمی تخیلی از این دید بین سه 
سازند شاخص داستان یعنی روایت، زیرسازی و پرداخت به دست کاری دو سازند آخر در جهت 
بسط آن ها از رخداد زیرسازی و پرداخت در جریان اصلی می پردازد. داستان های علمی تخیلی 
از آن جا که می باید برای هر انحراف از واقعیت توجیه ارایه دهند، نیازمند زیرساختی منطقی 
هستند که در آن بستر بتوان به همه پرسش های خواننده پاسخ داد. حتا اگر در خود داستان 
در  علمی تخیلی  روایت  گرفت  نتیجه  می توان  زاویه  همین  از  باشد.  نشده  اشاره  پاسخ  آن  به 
فضاسازی و پرداخت چنان عمل می کند که قوانین شناخته شده جهان دست کاری نشوند و تنها 
با افزودن قانون تصویرسازی خود را از دامنه واقعیت متمایز می کند. اگر چه ممکن است این 
ترفند شناسایی با بررسی مثال های مختلف و به خصوص بررسی آن ها به ترتیب زمانی، با هر 
چه نزدیک تر شدن به دوران معاصر ناکارآمد بنماید، اما آن را به منزله ی سکو و مدلی اولیه برای 

رسیدن به شاخصی بهتر در نظر می گیریم.
در مورد فانتزی چنین می خوانیم:
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فانتزی ژانری در هنر است که جادو و دیگر اَشکال فراطبیعی را به عنوان عنصر اولیه ی 
طرح و توطئه، درون مایه یا فضای داستان استفاده می کند. این ژانر معمواًل توسط نگاه، 
متمایز  و وحشت  علمی تخیلی  ژانرهای  از  اشخاص  کار  از  درون مایه ی وسیع  و  حس 
می شود، هر چند که این سه ژانر نقاط مشترک بسیاری با هم دارند و مجموعًا ادبیات 

گمانه زن شناخته می شوند.
ویژگی اصلی فانتزی، دارا بودن عناصر خیالی )فانتزی( در فضایی خودمنسجم است، 
فضایی که منطق و قوانین خاص خود را دارد که متفاوت با منطق عادی است و داستان 
فانتزی ممکن است:  برای عناصر  این ساختار هر مکانی  را نمی شکند. در  قوانین  آن 
شاید این مکان مخفی باشد یا در جهان ظاهراً واقعی ما رخنه کرده باشد یا شاید کاماًل 
در دنیایی خیالی رخ دهد. در هر اثری عناصر نه فقط باید از قوانین پیروی کنند، بلکه 
به دلیل انسجام طرح و توطئه ی داستان باید شامل محدودیت هایی باشد تا به قهرمانان 
و تبهکاران داستان اجازه بدهد با هم بجنگند. عناصر جادویی باید بی قید و بند استفاده 

نشوند وگرنه ساختار داستان از بین می رود.

تعریفی که از فانتزی ارایه شده است، در مقایسه انسجام و پایایی بیشتری دارد. هر چند این 
تالش برای تعریف هم چنان به مثال فرایندی متوسل شده است. در عوض شرحی که در باال 
آمده است می تواند سرنخ های بسیاری برای شناخت ماهیت فانتزی و حتی علمی تخیلی فراهم 
کند. با همان زاویه دیدی که در مورد علمی تخیلی به کار بردیم، می توان به این نتیجه رسید 
که فانتزی نوعی روایت جهان واقعی است که در برآوری سازندهای آن تمایز از دامنه واقعیت با 

دگرگونی علت ها و به تبع آن معلول متناظر و شیوه ی تعامل آن ها صورت می پذیرد. 
روایت ادبیات گمانه زن، مانند روایت جریان اصلی در ادبیات چیزی جز ایجاد تصویری از دنیای 
واقعی نیست که به اقتضای محدودیت های روایت، نسبت به دنیای واقعی ناقص است. زیرا هیچ 
روایت، تصویری، نگاشت و مدلی نمی تواند تمامی واقعیت منبع را در خود داشته باشد. در این 
یا مدل سازی که روایتش همان داستان گمانه زن  نگاشت  صورت حاصل روایت، تصویرسازی، 
است، یعنی آن چه فنتستیک نامیده می شود، نسبت به واقعیت دارای شکاف است. به این معنی 
که اگر داستان، روایت یا هر یک از دیگر عناصر داستان را در کنار واقعیت متناظر بگذاریم، 
حفره هایی در بافت تصویر به چشم خواهد آمد و تفاوت ها در همین فواصل واقعیت در فنستیک 

خود را نشان خواهند داد.
بنابراین تا این جا ادبیات گمانه زن چیزی نیست جز تصویر دگرگونه از دنیای واقعی. اما آیا این 



مقاله

53
شماره ی 8، مرداد 1390

در چیستی ادبیات گمانه زن
ادبیات گمانه زن )1( که برخی آن را نموِد ادبی امر فنتاستیک )2( می دانند؛ زیرمجموعه ای است 
 از ادبیات ژانری یا آثار ادبی و اقتباس های آن که ادبیات علمی تخیلی )3(، فانتزی )4(، وحشت 
)5( و کارآگاهی )6( را شامل می شود. در باب تعریف این گونه، گمانه زنی هایی بسیار شده است. 
هدف این گفتاورد تالش برای ایجاد بستر تعریف برای این گونه ی ادبی و نیز ارایه ی سنجه ای 
برای شناسایی این گونه است. سنجه ی مورد بحث مجموعه شاخص هایی است که باید بر اساس 

ماهیت وجودی گونه ی گمانه زن تعریف شوند. 
فنتاستیک نوعی وانمایی )7(، تصور )8( یا نگاشت از واقعیت است که به واسطه ی التزام هایی 
چند از وانمایی، تصور یا نگاشت به معنای عام آن قابل تفکیک و تمییز است. وانمود فنتاستیک 
هرگز حفره های امر واقعی را پنهان نمیدارد. امر واقع منفک از کل واقعیت به واسطه ی تفکیک 
خود پیوسته نیست و به عبارتی دارای حفره و شکافت است. وانمود فنتاستیک، پوشای گمانه زن 
حفره های امر واقعی است. تا از طریق اعمال شیوه های وانمود  ابهام ها و دورنماهای نامکشوف  

امر واقعی در بافتی رابطه مند فرا چنگ آید.
 فنتاستیک به عنوان وانمودی از واقعیت را باید از دو دیدگاه مجزا بررسی کرد؛ از دیدگاه خوِد 
وانموده )امر فنتاستیک در رابطه با واقعیت( و از دیدگاه شیو ه ی وانمود )روایت، ترکیب بندی و 

به عبارت کلی به عنوان راه کار(. 

گمانه زن  ادبیات،  کلیه ی  این صورت  به  آیا  بود؟  نخواهد  محدودکننده  عوامل  نیازمند  تصویر 
شمرده نخواهد شد؟ این پرسش ها و بسیار دیگر در زمان تدوین آن چه در ادامه ی این مطلب 
می خوانید هم دغدغه هایی زنده و پراهمیت بودند و امیدوارم تا جای ممکن پاسخ مقتضی به 
آن ها داده شده باشد. الزم به ذکر است آن چه ذیل این مقدمه می آید مدعی جامع و مانع بودن 

نیست و تنها گام اول به شمار می رود.
بیان  برای  توجه اند،  شایسته ی  مبحث  این  در  که  مفاهیمی  کثرت  به  توجه  با  هم  متن  زبان 
حداکثر مفاهیم در حداقل کلمات برگزیده شده است. مطلب ضمن بیان مبحث تصویرسازی به 
شرح محدودیت های الزم برای ادبیات گمانه زن می پردازد و سپس در مورد راه کار این ادبیات به 
بحث می پردازد. در تدوین این مطلب از منابع بسیاری استفاده شده که در زمان ارایه نسخه ی 

اول ضمیمه خواهند شد. 
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امر فنتاستیک در تعامل با امر واقع
 )10( التزام  دارای   )9( نگاشت  از  است  عبارت  فنتاستیک  گفتیم،  این  از  پیش  که  هم چنان 
از واقعیت. نگاشت از واقعیت به فنتاستیک با سه التزام تعریف می شود که عبارتند از تجرید 
)11(، دگردیسی )12( و تعمیم )13(. فنتاستیک )یا نگاشت امر فنتاستیک( به عنوان مجموعه 
ترکیب بندِی المان های غیرواقع محیط بر واقع که در ادبیات گمانه زن تجلی می کند؛ از جنس 
جهان-نگاری است. جهان نگاری در این گفتار از اندرکنش نمود و رابطه حاصل می شود و عبارت 
از  فنتاستیک  تبدلی  که  فنتاستیک  روش  با  نگاشت  واسطه ی  به  واقع  جهان  تصویر  از  است 

تعریفی بسازد که در غیر این صورت برابر اصل می بود.
مناسباتشان، ممکن است  و  اجسام  قوانین،  واقع موجود است، شامل  همه ی آن چه در جهان 
تجرید  فنتاستیک،  به  واقع  امر  نگاشت  در  گام  اولین  شوند.  بازنموده  فنتاستیک  نگاشت  در 
امر  از  امر واقع جز مفهومی منتَزع  این تجرید، مابه ازای فنتاستیِک  )آبستراسیون( است و در 

واقع نخواهد بود.
تجرید از شروط الزم برای امر فنتاستیک است. لیکن شرط حیاتی و ممیزه ی امر فنتاستیک  
از سایر رویکردهای نظری )علوم ریاضی، فلسفه، علوم تجربی( ، دگردیسی )دفورماسیون( این 
تجرید است. از این رو باید شمول دگردیسی )دفورماسیون( واقعیت را در جهان نگاری لحاظ 
کرد. به عبارتی، امر فنتاستیک وانمودی است از جهان واقع، بازآفریده از مجموعه المان های 
کرد،  اضافه  باید  باشند.  دگردیس  که  هستند  متزعی  مفاهیم  همان  المان ها،  این  فنتاستیک. 
واقعیت  حفره های  و  ابهام ها  برخی  به  را  ما  باید  واقعیت،  در  جهان نگاری  آن  مصداق پذیری 
)تشکیکات شناختی(  رهنمون سازد و نه مثال مشخصی از واقعیت.  تفکیک سایر انواع ادبی 

)نظیر ادبیات تمثیلی، تعلیمی و غیره(، از فنتاستیک از همین وجه صورت می گیرد.
لیکن امر فنتاستیک در همین نقطه متوقف نمی شود. یکی از کنش های امر فنتاستیک در تعامل 
با واقعیت، استفاده از امر واقعی به عنوان سکوی پرش برای ایجاد واکنشی زنجیره ای از ایده ها 
در ذهن مخاطب است. بازخورد این واکنش درکی خویش گسترنده و تعمیم یابنده از ابعاد امر 
واقع است. به عبارت دیگر، مفهوم مجرد دگردیسیده، می تواند تعمیمی انتزاعی باشد در ادامه ی 

واقعیت.

راه کار فنتاستیک 
اندر کنش  از  برآورده  رابطه مند،  بافتارهایی  افاده ی  فنتاستیک  از دیدی کلی تر روش  یا  راه کار 
با کارکرد تعلیق و متعاقباً  بافتار مذکور مشخصاً  اما  قانونمند امر واقع و امر فنتاستیک است. 

فاصله اندازی بالنتیجه است که در جهت تعریف روش قدرت می یابد. 
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با این تعریف، روش فنتاستیک به کارگیری بافتی رابطه مند است که این بافت، ملغمه ای است 
برآمده از امور فنتاستیک و واقع و نیز ارتباط عامدانه و آگاهانه ی این امور. در این جا بافت توده ای 
مرکب از امور فنتاستیک و واقع در کنار هم است. اما این تجمع، عماًل کاتوره ای نخواهد بود. 
بلکه در کلیت ماهوی خویش توضیحی قابل پیش بینی و قابل مقایسه دارد. این توضیح پذیری 

همان مفهوم رابطه مندی است. 
غرض از آگاهی اراده مند، ادراک رابطه در این بافت یا توانایی تشخیص امتداد در عناصر یا روابط 
است؛ افزون بر این اراده همان قصد خالق به انتقال آگاهی مورد اشاره است. این اگاهی اراده مند 
متضمن تفکیک روش فنتاستیک از مکاتب دیگری )نظیر سوررئالیسم، رئالیسم جادویی و غیره(  

که امور فنتاستیک را بدون رویه ی فنتاستیک به کار می برند است.
در   )14( فاصله اندازی  از  ناشی  تعلیقی  ایجاد  روش،  مثابه  به  فنتاستیک  مشخصه ی  وجه  اما 
برداشت از سازند عناصر واقع و فنتاستیک است که بافتار را تشکیل داده اند. این تعلیق و فاصله ی 
متعاقب آن، بستری برای مخاطب ایجاد می کند که در آن فرصت تجربه ی ادراکی تعمیم یافته تر 
از واقعیت را می یابد. این تعلیق یا از بادی امر توسط سوژه فنتاستیک آشکارا اعمال می شود و  
یا به تدریج به صورت هاله ی محوی از تردید در هنجار پیش تعریف شده ی سوژه، بسط یافته و 

بر آن سایه می افکند. 

پی نوشت ها:
8. Imagination
9. Mapping
10. Requirement
11. Abstraction
12. Deformation
13. Generalization
14. Estrangement

1. Speculative Fiction
2. Fantastic
3. Science-Fiction
4. Fantasy
5. Horror
6. Detective
7. Simulation





له
مقا

درباره ی دو وجه از 
گمانه زن ادبیات 
امیرحسین مجیری

داستانی  باشد،  آن  در  و...  پری  و  اژدها  و  غول  یا  بگذرد  فضا  در  که  داستانی  هر  آیا 
اسمش  بگذرد  مریخ  در  که  داستانی  است!  رایج  جور  این  االن  البته  است؟  گمانه زن 
باشد،  جادویی  موجود  یک  اصلی  اش  شخصیت  که  داستانی  و  علمی تخیلی  می شود 
می شود فانتزی و طبعاً هر دوی این ها در زمره ی گمانه زن می گنجند. اما حقیقت غیر 

از این است.
تا جایی که من گشتم، هنوز تعریف دقیقی برای ادبیات گمانه زن وجود ندارد. خیلی ها 
سعی کرده اند یک تعریف جامع ارائه کنند، اما آخرش همه ی آن کسانی که باید قبول 
مثل  کسی  که  می رود  پیش  جایی  تا  متناقض  بعضاً  تعاریف  این  نکردند.  کردند،  می 
بردبری  )البته  است!  گمانه زن  اثر  یک  هم  افالطون  جمهوری  می گوید  بردبری  ری 
مشخصاً از علمی تخیلی یاد کرده. اما اوالً گاهی این دو واژه به جای هم به کار می روند و 
مثاًل SF هم در نقش مخفف Science Fiction )علمی تخیلی( به کار می رود و هم مخفف 
Speculative Fiction )ادبیات گمانه زن( و ثانیاً علمی تخیلی و فانتزی دو زیر مجموعه ی 

ادبیات گمانه زن هستند.(
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یا مثاًل به این عبارت که یک منتقد در مورد یک نویسنده گفته توجه کنید: »رخدادی که او 
گزارش می کند رخ نخواهد داد، اما چنان چه چنین چیزی ممکن شود، اثرات آن احتماالً همان 
خواهد بود که او برشمرده  است.« به نظرتان این جمله در مورد کیست؟ اگر حدس شما کسی 
مانند ژول ورن یا امثال او بوده، باید بگویم که اشتباه کرده اید! این را ساموئل جانسون، سال 
1765 در مورد شکسپیر گفته است. دقت کردید که این عبارت چقدر می تواند منطبق بر یک 
را  ادبی  نوشته ی  هر  تقریباً  که  نگرشی  چنین  احتساب  با  باشد؟  گمانه زن  ادبیات  نویسنده ی 

می توان در سبک ادبیات گمانه زن جا داد. حاال چه کنیم؟
آن  بر  دارند. مضاف  نظر  توافق  رویشان  همه  تقریباً  که  دارد  وجود  وجوه مشترک  یک دسته 
توجه به این نکته که سه گونه ی علمی تخیلی، فانتزی و وحشت زیر مجموعه ی ادبیات گمانه زن 
هستند، پیدا کردن وجوه مشترک را آسان تر می کند. بضاعت این نوشته، پرداختن به دو وجه 

مهم این نوع ادبیات است که در ادامه می خوانید.

1- دگرگونی )1(
اصلی  ترین وجه در میان این وجوه، »دگرگونی« است )همان چیزی که باعث می شود به این 
گونه  از ادبیات، گمانه  زن گفته شود(. به این معنا که گمانه  زنی نویسنده در مورد واقعیت هایی 
است که به طرزی معنادار و مشخص با واقعیت هایی که می شناسیم، در اطراف خود می بینیم 

یا درک کرده ایم، متفاوتند. 
فرض کنید کسی داستانی می نویسد در مورد یک جفت عاشق و معشوق که به خاطر سلطه  ی 
تکنولوژی بر زمین و قوانین وضع شده، نمی  توانند به هم برسند. فرض کنید یکی از آن ها روبات 
است و دیگری آدم و قوانین زمین اجازه ی ازدواج روبات و آدم را نمی دهد! آن ها با هم به یک 
سیاره ی دور افتاده که از قوانین تکنولوژی در امان است، سفر می کنند و تا آخر عمر به خوبی و 
خوشی در کنار هم زندگی می کنند! آیا این داستان را می توان گمانه زن دانست؟ اگر پیرنگ و 

طرح، این باشد که گفتم، خیر! این گمانه زن نیست.
خیلی راحت می شود طرح باال را به این شکل تغییر داد: عاشق سفیدپوست و معشوق سیاه پوستی 
نمی دهد.  را  پوست ها  سیاه  با  سفیدپوست ها  ازدواج  اجازه ی  که  می کنند  زندگی  شهری  در 
داستان  در طرح  هم  هرچه  حاال  الخ!  و  می کنند  سفر  دورافتاده  روستای  یک  به  هم  با  آن ها 
علمی  تخیلی مان بخواهیم هنرنمایی کنیم و مثاًل پیچیدگی های سفینه ی فضایی این دو را نشان 
دهیم، باز فایده ای ندارد. اگر بخواهیم طرح اول را در دسته ی گمانه زن ها قرار دهیم، آن وقت به 
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نویسندگان رند فرصت داده ایم تا طرح های ساده ای از قبیل طرح دوم 
را بدون ابتکاری خاص تبدیل به داستان های گمانه زن کنند! کما این 

که از این خیل کم  هم نیستند. 
اما طرح اول را می توان به این شکل اندکی دست کاری کرد: این عاشق و 
معشوق می فهمند در یک سیاره ی دوردست، ماده ای هست که می تواند 
روبات را تبدیل به آدم بکند! شاید با این تغییر بتوان تا حدودی امیدوار 
بود که یک داستان گمانه زن نوشته خواهد شد. البته شاید هم نیاز باشد 
که کل طرح را تغییر بدهیم! در اصل، باید وجِه تخیلِی داستان )تخیل 
از جنس گمانه زن(، در طرح مؤثر باشد به نحوی که نتوان )یا به راحتی 

نتوان( همین داستان را در گونه های دیگر پیاده کرد.

2- تأکید بر کنش به جای واکنش
یکی دیگر از وجوه مهم ادبیات گمانه زن، تأکید بر کنش به جای واکنش 
است )البته بعضی ها می گویند این به دوره ی اول ادبیات علمی تخیلی 
توضیح  ادامه  در  باره  این   در  نیست.  مطرح  دیگر  االن  و  برمی گردد 
خواهم داد(. مثاًل در ادبیات واقع گرا، شخصیت ها در برابر مجموعه ای از 
اتفاقاتی که در اطرافشان می افتد )کنش( قرار می گیرند و بعد، داستان 
تصمیم های این شخصیت ها و کارهایی را که مقابل این اتفاق ها انجام 
نویسنده  گمانه زن،  ادبیات  در  اما  )واکنش(،  می دهد  نشان  می دهند، 

بیش تر به شرح اتفاق هایی که می افتد می پردازد )کنش(.
ادبیات واقع گرا، همه چیز  اتفاق این باشد که در  این  شاید یک دلیل 
واقعی است و نیازی نیست نویسنده به شرح جزئیاتی بپردازد که برای 
خواننده بدیهی است، اما در ادبیات گمانه زن، نویسنده مجبور است در 
مورد همه چیز داستانش توضیح بدهد؛ چون فضای داستان، کاماًل برای 
موجودات  فرق  بدانیم  باید  ما  حلقه ها  ارباب  در  است.  ناآشنا  خواننده 
با  ذاتاً  آیا  را می فهمند؟  زبان هم  آیا  در چیست.  دقیقاً  با هم  مختلف 
هم دشمن اند؟ هر موجودی چه خصوصیاتی دارد و... در هری پاتر، ما 
باید بدانیم رابطه ی جادوگران با مردم عادی چگونه است، هر کدام از 

 در ادبیات 
گمانه زن، 
نویسنده 

مجبور است در 
مورد همه چیز 

داستانش 
توضیح بدهد؛ 

چون فضای 
داستان، کامال 
برای خواننده 

ناآشنا است.
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جادوها چطور اثر می کند و... در داستان های علمی تخیلی )چون معموالً 
در آینده اتفاق می افتند و ما طبعاً در مورد آینده چیزی نمی دانیم!( باید 
جزء جزء مسائل پیرامون، توصیف شود. اگر سخن از موجودات فضایی 
است، آن ها چه ویژگی هایی دارند و دقیقاً چه فرقی با ما انسان ها دارند؟ 
اگر سخن از یک فن آوری جدید است، این فن آوری چیست و چگونه 
و  سخت  علمی تخیلی های  در  بیشتر  مورد  این  البته  و...  می کند  کار 
سایبرپانک ها نمود دارد و کمتر در علمی تخیلی های نرم شدت می گیرد. 
به هر حال با این وضعیت دیگر شاید وقت زیادی برای شخصیت پردازی 

نماند. 
داستان  در  گوید  می  او  است.  گفته   جالب  باره  این   در   )2( شاو  باب 
علمی تخیلی باید دسته ای از شخصیت ها را که در داستان عادی کمتر به 
کار می روند، به کار گرفت. اندیشه ی اصلی داستان یا محیِط غیرزمینی 

در داستان علمی تخیلی می تواند به عنوان شخصیت مطرح شود! 
البته باید مختصراً از ادبیات گمانه زن رفع اتهام کنم! این شخصیت پردازِی 
زیاد نداشتن لزوماً یک ضعف نیست. مثاًل نقل است که شخصیت پردازی 
پیوند  سمت  به  فردی  روان شناسی  از  داستان  می شود  باعث  نکردن 
روان شناسی با جمع و فرهنگ و تمدن حرکت کند و حقایقی که در 

فضای واقع گرا نمی شد بیان کرد، در این جا بتوان راحت تر گفت.
در مورد داستان های  گمانه زن گفته می شود که این داستان ها دو بخش 
از  مثاًل سخن  می شود.  زده  جادویی  ترفند  یک  اول،  بخش  در  دارند. 
هیوالیی به میان می آید که یک دانشمند دیوانه آن را ساخته است، یا 
با دنیای ما زده می شود. در بخش  از یک دنیای کاماًل متفاوت  حرف 
واقعی  و  انسانی  رنگ  جادویی خود،  ترفند  این  به  باید  نویسنده  دوم، 
بدهد. یعنی کاری کند که مخاطبش باور کند که این ترفند واقعاً وجود 
دارد. مثاًل در مورد آن هیوال، از مردم شهر و زندگی عادی شان که حاال 
با ورود این هیوال تغییر کرده، سخن گفته شود و در مورد آن دنیای 
جدید، از احساسات مردم به نحوی صحبت به میان می آید که خواننده 

بتواند با آن ها همذات پنداری کند. 

در بخش دوم، 
نویسنده باید 
به این ترفند 

جادویی خود، 
رنگ انسانی و 
واقعی بدهد. 

یعنی کاری کند 
که مخاطبش 
باور کند که 

این ترفند واقعا 
وجود دارد. 
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در حالی که در داستان های عادی )منظورم داستان غیرگمانه زن است( این دو بخش تبدیل به 
یک بخش می شوند. شما در داستان عادی نباید ترفند جادویی بزنید و تمام هّم و غم خود را 
می توانید صرف همان رنگ انسانی کنید. آن ترفند جادویی همان کنش و این رنگ انسانی تقریباً 
همان واکنشی است که حرفش را زدیم. در داستان گمانه زن، شما باید در مورد ترفند جادویی یا 
کنش به قدر کافی توضیح بدهید و در ضمن این کار، این کنش را تبدیل به گره اصلی داستان 
خود بکنید، اما در داستان عادی، نیازی به شرح کنش نیست. چون مخاطب، دنیای داستاِن شما 
را تا حدی می شناسد )حداقلش این است که آدم های دنیای داستاِن شما مانند آدم های دور 

و بِر خواننده هستند!(. 
اتفاقاً در داستان گمانه زن، بخش دوم هم باید در خدمت بخش اول باشد. تالکین گفته  است در 
آفرینش دنیای جدید، باید ثابت کرد که هر چه هست، واقعی است )این همان بخش دوم است 
که گفتیم(، جوری که انگار داخل آن دنیا هستیم، اما »لحظه ای که ناباوری در خواننده شکل 

می گیرد، جادوی آن جهان )همان بخش اول( از بین می رود.«
بر  تأکید کنش  این  آثار علمی تخیلی می گویند  بعضی در مورد  این چیست که  ماجرای  حاال 
واکنش مربوط به دوره ی اول داستان های علمی تخیلی است؟ حرف این بعضی این است که در 
داستان های اولیه ی علمی تخیلی، نویسنده ها خیلی به شرح تکنولوژی های پیش بینی  شد ه شان 

می پرداختند. یک نمونه ی مشابه، می تواند منظور را برساند.
می خواهند  که  نویسنده هایی  خوانده اید.  را  ایدئولوژیک  نویسنده های  داستان های  احتماالً 
بهانه است. مثاًل می خواهند  برایشان  این وسط داستان فقط  ایدئولوژی خود را تبلیغ کنند و 
ایده ی کمونیسم را تشریح کنند و در این راه از گفتگوی دو رفیق استفاده می کنند. این جور 
داستان ها معموالً طرح پیش پا افتاده و قابل حدسی دارند و همان طور که گفتم، داستان این 

وسط مهم نیست.
داستان های علمی تخیلی اولیه هم تقریباً همین طور بودند. در این داستان ها، نویسنده ها )شاید 
جوری  یک  و  می پرداختند  علمی شان  ایده ی  شرح  به  زیادی  کارشان!(  ذوق زدگی  شدت  از 
می خواستند ثابت کنند که ایده شان، قابلیت اجرا هم دارد! بنابراین دو بخش بیان شده ی داستان 
گمانه زن را فراموش می کردند )شاید هم اصاًل از این بخش ها خودآگاهانه چیزی نمی دانستند!( 

و خیلی به بخش اول می پرداختند. 
اما درست است که االن این مسأله تعدیل شده و اغلب نویسنده ها می دانند که در داستان نویسی، 
واکنش از اهمیت زیادی برخوردار است، اما همان طور که گفتم ذات متفاوت داستان گمانه زن 
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نویسنده را مجبور می کند که بر کنش تأکید زیادی داشته باشد؛ حتا اگر این تأکید بیش تر از 
واکنش نباشد، الاقل از پرداخت به کنش در داستان های عادی بیش تر است.

مخلص کالم آن که اصل، وجوه مشترکی است که دو موردشان گفته شد. وجوهی که باعث 
می شوند ادبیات گمانه زن از یک سرگرمی صرف به ادبیاتی فلسفی و حتا انتقادی تبدیل شود. 
زیاد وارد این بحث نمی شوم. اما به عنوان نمونه و فقط برای فهم قدرت ادبیات گمانه زن )که در 

پی توجه به وجوه گفته شده شکل گرفته است( به چند نمونه ی کوچک توجه کنید:
در ارباب حلقه ها، نیروی شر به شکل نیستی تصویر می شود در برابر وجود و هستی نیروهای 
خیر که این تقابل، بحث های  فلسفی عمیقی را به دنبال دارد. یا در داستان هایی که یک روبات 
فلسفی  او  در  یا مسأله ی عشق  با خالق خود  عنوان یک شیء  به  روبات  رابطه ی  دارد،  وجود 
است. در همین داستان ارباب حلقه ها، می توان ردپای مقابله با اخالق سرمایه داری و بازگشت 
به سنت ها را دید که یک تفکر انتقادی است. آیا در ادبیات غیرگمانه زن هم می توان به سادگی، 

این بحث های عمیق فلسفی و انتقادی را وارد کرد؟

منابع:
1. فرشته ولی مراد، “تب تخیل تا کجا می رود؟”، ادبیات داستانی، ش 66 و 67

2. پاتریک پاریندر، “تحقق رویاها با ادبیات علمی تخیلی”، ترجمه خیام فوالدی تاالری، ادبیات داستانی، ش 39
3. مراد فرهادپور، “جستاری فلسفی در باب فانتزی و علمی تخیلی”، فارابی، دوره 14، ش 1

4. ری بردبری، “داستان علمی تخیلی قبل از میالد و بعد از 2001”، ترجمه هادی پیام، ادبیات داستانی، ش 29
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له
مقا

نقدنگارهای بر داستان کوتاه 

»باز کردن کالف« 

فرزاد خلیلیان

شاید در تمام ادبیات فرانسه هیچ کتابی به اندازه ی »بوار و پکوشه«ی فلوبر بر اساس 
سلسله اعمال ناتمامی که پشت سر هم قطار شده اند، استوار نگشته باشد. دو فرد که 
از  و پس  را می آزمایند  گوناگونی  ایده های  داده اند،  وام  کتاب  عنوان  به  را  اسامی شان 
شکست در هر کدام به سراغ ایده ی بعدی می روند. این داستاِن کتاب فلوبر است، کتابی 
که از قضا به طرز کنایه آمیزی ناتمام مانده و ما تنها با توجه به طرح باقیمانده از فلوبر 
می دانیم که رمان قرار بوده به همان جایی ختم شود که از آن آغاز شده. به نظر می رسد 
وضعیتی که داستان آقای دونیاک به آن دچار است، تا حدودی شبیه رمان فلوبر است. 
باز کردن کالف داستان بسیار خوبی است، اما حیف ناتمام است؛ یا اگر بخواهیم به طور 
دقیق تر موضوع را تبیین کنیم، داستان حاوی کوالژها و شامل قطعه های مختلف است 
که ارتباط ارگانیک الزم را با هم در کلیت اثر پیدا نمی کنند. در ادامه به این موضوع 

بیشتر خواهیم پرداخت.

این داستان در شماره ی اردیبهشت 1390 ماهنامه ی شگفت زار  منتشر شده است
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داستان باز کردن کالف حکایت دو فرش شناس نابینا است که گویی همچون کاهنان باستانی 
مسؤول نگاهبانی از دانش و خرد پیشینیان هستند )انتخاب انبار موزه به عنوان محلی که تمام 
داستان در آن اتفاق می افتد، شاید از همین رو باشد. انبار موزه محلی است بین به یاد آوردن و 
فراموش کردن. جایی که اجناس قدیمی فرستاده می شوند که به یاد آورده نشوند. در عین حال 
تا زمانی که باقی هستند، امکان فراموشی این اشیاء مقدور نیست. شاید این را بتوان نوعی هراس 
دوجانبه دانست؛ جایی که نه می توانی از شر شیء خالص شوی و نه آن شیء را می خواهی(. 
این دو در داستان گره های فرشی را می خوانند که بافته ی زنی است در قرن هشتم میالدی در 
محلی که امروزه کردستان نامیده می شود و قباًل )یعنی در زمان اتفاق افتادن داستان(، بخشی 
از ایالت جبال به حساب می آمده. زن کرد تمام عمر خود را صرف بافتن این فرش کرده. فرش را 
از جایی درآورده اند که سابقاً دهکده ای تخریب شده قرار داشته است )ترکان عثمانی یا بمب های 

عراقی؟ ما چیز چندانی نمی دانیم(.
انگاره ی  با  که  نشانه ای  است.  داستان گویی  می خورد،  چشم  به  داستان  در  که  چیزی  اولین 
شرق گویی گره خورده. فرقی نمی کند در کجای خاورمیانه یا در چه عصر زندگی می کنی یا این 
که حتا از چه نژادی هستی. اشباح شهرزاد مدام در تعقیب تواند و تو را رها نمی کنند. کتابی 
است که انگار روح و تاریخ این منطقه را در خود دارد و با رفت وآمد هر زمانه ای مثل اسفنج، 
مقداری از آن زمانه را به درون خود می کشد و مدام در حال دگرگونی است. جالب است بدانید 
که در نگارگری های ترجمه ی قرن نوزدهمی هزار و یک شب به فارسی که به دستور ناصرالدین 
شاه قاجار صورت گرفته بود، مدل های نگارگران برای ترسیم هارون الرشید و وزیر وی یحیی 
انجام  سر  و  که حکایت  آنان  برای  ماجرا  بوده اند.  امیرکبیر  و  ناصرالدین شاه  ترتیب  به  برمکی 
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امیرکبیر را می دانند، کنایه آمیزتر جلوه می کند. گویی این تاریخ نیست که داستان ها را می سازد، 
بلکه این داستان ها هستند که گذشته، حال و آینده ی ما را می سازند )شاید چون طلسمی با 
کشیده شدن امیرکبیر به جای وزیر مقتول هارون الرشید، نگارگران پیشاپیش حکم قتل او به 
دست عامل ناصرالدین شاه را بدون آن که خود بدانند، امضا کردند(. لورا هم دارد همین کار را 
می کند و به نظر می رسد به این موضوع  آگاهی کامل هم دارد و همین طور به نقشی که بازی 
می کند؛ نقش مرشد و نقال. او داستان می گوید تا واقعیت را بسازد. این موضوع را ما به وضوح در 
دو جا می بینیم. یک بار زمانی که راوی حدس می زند شاید داستان به گونه ای دیگر اتفاق افتاده 
باشد، با شانه خالی کردن از جواب در اعترافی صادقانه بیان می کند که: »من دارم این داستان 
را تعریف می کنم.« و جای دیگر که می گوید آن قدر عمر کرده است که نمی تواند بپذیرد تمام 
دانسته هایش غلط بوده. انگار او داستان را تعریف نمی کند. حتا این جا به نظر می رسد با چیزی 
فراتر از زندگی کردن با داستاِن زن ُکرد روبه رو هستیم. بلکه شاید بتوان گفت این داستان است 

که لورا را زیسته است.
یافته و  انگار در گره فرش تجسد  ُکرد مواجهیم. زنی که  با زِن  ما  از روایت،  در وجه ی دیگر 
دوباره زیست می کند و محکوم به تکرار ابدی داستان است، تا زمانی که حکایت تکرار می شود. 
زن فرش را نبافته، بلکه گویی این تن زن است که تبدیل به گره های فرش شده. زن حکایتی 
را باز می گوید. حکایتی که خوانده می شود. حکایتی که ناتمام است. گره حکایت عقیم شدگی 
او را  بیان می کند. جامعه ای که آزادی  و طردشدگی در یک جامعه ی متعصب و مردساالر را 
می گیرد، میل او را سرکوب می کند و تنها این آزادی زمانی به او باز می گردد که طرد و تبعید 
شده و حتا آن گاه هم به نظر نمی رسد این روند خاتمه پیدا کرده باشد. جامعه او را در روندی 
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سیستماتیک تبدیل به بیگانه می کند. فرش ناتمام و عقیم است هم چون زن.
روالن بارت عشق را نوعی فیگور می داند که بیش از این که رو به سمت معشوق باشد، به خود 
عاشق برمی گردد. در عین حال این که به شدت پنهان گر است، میل شدیدی به آشکارگی دارد. 

شاید بشود گفت مثل بازی در یک نمایش است.
لورا نیز هم چون زن کرد به علت نقص جسمانی )در مورد لورا این نقص نابینایی است و در 
مورد زِن ُکرد عقیم بودن اوست( از دنیای زندگان به دنیای زیرزمین تبعید شده است، به برزخ 
میان حافظه و فراموشی. راوی هم به عنوان غریبه ای ناشناس همان گونه که بیگانه وارد زندگی 
زِن ُکرد شده، وارد دنیای لورا می شود و میل سرکوب شدهی زن را دوباره فعال می کند. اوج این 
تمنا را در یکی از زیباترین تصویرهای داستان می بینیم. جایی که لورا گونه ی راوی که موش 
مردهای را در دست دارد، می بوسد. فرش از این جا به بعد نیمه تمام است. هر چند تار و پود 
باقیمانده از فرش، راه را بر هر نوع امیِد خوشبینانه می بندد و تنها آن لحظه ی کیهانی و جادویی 
برای طردشدگان درون داستان می ماند و این گونه طردشدگی و بیگانگی شخصیت ها در هم 
می آمیزند و بیگانگی به یکی از موتیف های اصلی داستان تبدیل می شود و این گونه آدم هایی 
مطرود و بیگانه، به لحظه ای کوچک از زندگی دست می یابند و دوباره فراموش می شوند و شاید 

تنها همین رشته باشد که به یاد می آورد اینان دیر زمانی زیسته اند.  
اما این جا بزرگ ترین شکاف و ایراد داستان هم خودنمایی می کند. داستان به مانند فرش درونش 
ناتمام است و حتا می شود زمخت بودن بخشی از گره ی فرش را هم به خود داستان تعمیم داد؛ 
زیرا داستان در بسط و گسترش و همچنین ایجاد هارمونی در میان مایه های تماتیک خود ناتمام 
است. داستان خوب گسترش پیدا می کند، اما در نهایت در جمع کردن ماجرا ناتوان می ماند 
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و در نهایت همه چیز به خطابه ای اخالقی، مستقیم و شعارگونه از زبان لورا فروکاسته می شود 
و این گونه نویسنده به طرز احسن موفق می شود در عین عقیم کردن داستان، تمام آن را به 
نوعی بیانیه در جهت حفظ میراث فرهنگی و لزوم جست و جو برای بیگانگان فرو بکاهد. این جا 
شاید تنها چیزی که برای خواننده می ماند، اندکی حیرت از وجود آدم فضایی ها است، چون 
انتهای داستان برای چنین  از بین می برد.  بالفعل کار را  بالقوه و  پایان داستان تمام پتانسیل 
قصه ای به طرز شگفت آوری ناامید کننده است. موتیف های داستان هم مثل داستانک مربوط به 
موش و نابودی دهکده ی ُکرد و در نهایت حفاظت از میراث پیشینیان گرچه به نظر می رسد از 
نظر تماتیک به هم مربوط هستند، ولی توان ساختن آن ارتباط ارگانیک را که الزمه اش هست، 

ندارند.
در نهایت نقد را با این جمله از متن داستان به پایان می بریم: »چقدر غریب است که تنها چیزی 
که از خودت در زندگی آیندگان به جای می گذاری، یک "رشته" است«. این پایان کالفی است 
که سعی در گشودن آن داشتیم. رشته ای که داستانی بود در ستایش زندگی و داستان گویی. باز 
به استعاره ی شهرزاد می رسیم که داستان می گفت تا زنده بماند. ما تا آن جا زندگی کرده ایم که 
این رشته را از خود به جای گذاشته ایم، باقی تنها راز است و آن چیز که خواننده گمان می کند 
دریافته. شاید ناقد تیزهوش خرده بگیرد که این تنها خوانش منتقد از داستان است و نه چیزی 
نادرستی  این حرف  تو داری داستان دیگری خلق می کنی.  و  بوده  واقع خود  داستان  به  که 

نیست، اما به هر حال این منم که دارم داستان را تعریف می کنم.





ب
کتا
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از پشت جلد کتاب
از  را  انسان ها  امپراتوری  نامعلوم. حادثه ای عظیم  زمان  نیویورک.  مکان، خرابه های شهر 
میان می برد و زمین در وضعیتی نامعلوم است. پسری چهارده ساله به نام چشم طالیی )3( 

در خرابه های این شهر عظیم برای زنده ماندن تالش می کند.
به زودی او با گروهی از نوجوانان روبرو می شود که توسط شخصی مشکوک به نام »سایه« 

رهبری می شوند و در صدد برانداختن ارباب ها )4( و بازسازی انسانیت هستند.
چشم طالیی با آن ها همراه می شود تا راز ترسناک ارباب ها را کشف کند.

درباره ی نویسنده
فانتزی  داستان های  نویسنده ی  استرالیا(  ملبورن  در   1963 جوالی   19 )متولد  نیکس  گارث 
نوجوانانه است که از مهم ترین آثار او می توان به مجموعه »پادشاهی کهن« )5(، »برج هفتم« 
)6( و »کلیدهای پادشاهی« )7( اشاره کرد. او مدرک نویسندگی حرفه ای از دانشگاه کانبرا دارد 
و قبل از این که یکی از ویراستاران ارشد انتشارات معظم هارپر کالینز شود، مدتی به عنوان 
نماینده ی فروش و ناشر فعالیت می کرد. کتاب »فرزندان سایه« که اولین بار در 1997 و از سوی 
هارپر کالینز منتشر شد، در همان سال نامزد دریافت جایزه اورلیاس برای بهترین رمان نوجوانان 
بود، اما رقابت را به »چشم در چشم« )8( از کاترین جینکز )9( و »سرزمین های خاکستری« 

)10( از ایزابل کارمودی )11( واگذار کرد. 

توجه: یادداشت زیر می تواند بخشی از داستان را لو دهد.
فرزندان سایه داستانی است که در آینده ی نه چندان دور رخ می دهد؛ جایی که پس از حادثه ی 
مرموز »تغییر«، تمامی انسان هایی که بیشتر از چهارده سال داشته اند، ناپدید شده اند. حاال زمین 
همان دنیایی است که بچه ها آرزو داشته اند؛ آن ها یک روز صبح بلند می شوند و می بینند دیگر 
بزرگ تری نیست که امر و نهی شان کند و مانع کارهایشان شود. اما این تفسیر از ماجرا زیادی 
»ارباب«های  را  جایشان  اما  ندارد،  وجود  بزرگ تری  دیگر  گرچه  می رسد؛ چون  نظر  به  خوب 
شیطان صفتی پر می کند که بچه ها را جمع کرده و درست مثل پیرزن بدجنس قصه ی »هانسل 
و گرتل« آن ها را بزرگ می کنند تا چاق و چله شوند و در تولد چهارده سالگی شان )که به »تولد 
از عضالت،  تا  می فرستند   )13( گوشت«  »کارخانه  به  را  آن ها  است(  معروف    )12( غم زده« 
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اعضای بدن و حتا مغزشان در ساخت اسباب بازی های جنگی اربابان استفاده شود. 
گرچه این تغییر با خودش اربابان را آورده و زمین را به سوی نیستی کشانده است، اما یکی از 
اثرات جانبی آن ظاهر شدن قدرت های خارق العاده در میان بچه ها است. ظاهراً همه ی این بچه ها 
دارای قدرت های ویژه نمی شوند، اما وقتی کسی می گوید: »من می توانم آینده را ببینم« یا »من 
می توانم فکر مخلوق ها را بخوانم«، کسی تعجب نمی کند. همین قدرت ها است که کمک می کند 
بعضی از بچه ها در گوشه و کنار از خوابگاه های اربابان و سرنوشت محتومی که در چهارده سالگی 

برایشان رقم می خورد، فرار کنند.
»سایه« یکی از آن رییس دزدهای مرموز و مشکوک )مثل فاگین پیر در اولیور تویست( است 
که بچه های فراری را دور خود جمع کرده و به آن ها رسیدگی می کند و تشویق شان می کند با 
اربابان و زیردست هایشان بجنگند. سایه به خاطر وضعیت خاص خود، توانایی ایستادگی در برابر 
دشمن و مجهز ساختن فرزندانش برای جنگ برابر را دارد، اما خاصیت ویژه ی این گونه رؤسای 
مشکوک و پشت پرده این است که معموالً خود هیچ وقت در صف اول نبرد ظاهر نمی شوند. در 

نتیجه  به نظر می رسد کاسه ای زیر نیم کاسه است که کم کم باید آن را کشف کرد.

درباره ی داستان
باشید، در حین مطالعه ی »فرزندان  را خوانده  اگر »سه پایه ها«ی )14( جان کریستوفر )15( 
سایه« ناخودآگاه آن را به یاد آورده و دست به مقایسه می زنید. در دنیای سه پایه ها هم جهان 
بر اثر تغییری نابود شده است )خصوصیات داستان های پساآخرالزمانی – پست آپوکالیپتیک – 
جان کریستوفر این است که در اغلب موارد، عاقبت معلوم نمی شود جهان چرا نابود شده( و 
حاال گروه هایی از انسان ها به صورت پراکنده در سطح زمین و به شیوه ی قرون وسطایی زندگی 
می کنند. سه پایه ها هم همان دشمنان مرموزی هستند که با استفاده از قدرت و تکنولوژی خود 
بر انسان های باقیمانده و بیچاره حکمفرمایی می کنند و حق دارند طی مراسمی، از میان دختران 
انسان ها را  با خود ببرند و این ماجرا آن قدر تکرار شده که  انتخاب کنند و  و پسران شایسته 
شرطی کرده است و نه تنها حاال کسی در مقابل این زورگویی سه پایه ها مقاومت نمی کند، بلکه 

دختران و پسران با هم رقابت می کنند که به دست سه پایه ها انتخاب شوند!
و گره این داستان ها )چه به شکل نوجوانانه و چه به شکل بزرگساالنه( وقتی رقم می خورد که 
باالخره یک نفر تصمیم می گیرد در مقابل این جریان و رسم ایستادگی کند و »نه« بگوید. و 
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بعد این فرد می بیند قبل از او بوده اند کسانی که نه گفته اند و به آن ها می پیوندد و الی آخر. 
ویژگی دیگر این خط داستانی آشنا، روبه رو شدن با برخی حقایق تلخ در راه مبارزه با دشمن 
است؛ یعنی گرچه برخی به پا می ایستند و در مقابل زورگویی باالدستی ها مقاومت می کنند، 
اما در این راه چیزهایی می فهمند که شاید اگر از اول می دانستند، چنان ناامیدی به وجودشان 
چنگ می انداخت که اصاًل اعتراضی نمی کردند. اما چون این درک ها و الهامات در میانه های خط 
سیر نبرد اتفاق می افتد و فرد حاال فقط و فقط به جنگیدن فکر می کند، سکته ای در ماجرا رخ 

نخواهد داد.
نکته قابل توجه در مورد »فرزندان سایه« این است که قهرمان منحصر به فردی در داستان وجود 
ندارد. چشم طالیی، اال )16(، نیند )17(، درام )18(، سایه، اربابان و سایر شخصیت ها همگی به 
نوعی نقش اول داستان به حساب می آیند و ماجرا تنها از دریچه ی چشمان یک طرف گزارش 
نمی شود. البته این مسأله گاهی به پیچیدگی ماجرا می انجامد و مثاًل به شخصه فصل نخست را 
که از زبان اول شخص تعریف می شود، تا مدت ها ماجرای فرار چشم طالیی می پنداشتم! اما بعد 

فهمیدم که دقیقاً به این صورت نیست.
مسأله ی دیگری که در داستان های پسا آخرالزمانی باید مد نظر قرار داد، نگاه به آینده است. در 
شرایط سختی که زمین و تکنولوژی و قسمت اعظم جمعیت آن نابود شده اند، بازمانده ها چاره ای 
ندارند جز این که با امکانات ابتدایی زندگی کرده و به شکلی به دوران ابتدایی تمدن انسانی باز 
گردند. دیگر از الکتریسیته و آب تصفیه شده و وسایل ارتباطی گسترده خبری نیست؛ غذا را 
نمی توان نیم آماده از سوپرمارکت خرید و سر اجاق هایی که به شیر گاز شهری متصل هستند،  
پخت. و به این شرایط سخت – برای انسانی که به حاضر و آماده بودن همه چیز عادت کرده – 

مسأله ی تعقیب و گریز و جنگ با دشمنان انسان هم افزوده می شود.
شرایط  این  تمامی  با  بازمانده ها  است،  قدرتمند  بسیار  انسان  بقای  حس  که  آن جایی  از  اما 
می سازند و در تمامی لحظات فقط به پیروز شدن و دیدن روز تازه فکر می کنند. البته گاهی این 
تصاویر ساده لوحانه می شود؛ مثاًل در تصویر نهایی چشم طالیی از آینده ای بدون حضور اربابان، 
همه چیز آن قدر به خوبی و خوشی به پایان رسیده و ماجرا آن چنان اختتامیه ی گل و بلبل و 
دیزنی لندی پیدا کرده است که خواننده حتا به خنده می افتد و صد البته که تصویر سیاهی که از 
این دنیای واقع گرایانه ارائه شده، زیر بار پایان بندی خوش بینانه ناپدید می شود. البته خوش بینی 

بد نیست، اما واقع گرایی از آن هم بهتر است!
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قطعه ای از متن داستان
اال همه ی  بدون عالمت و سفید.  در  داشت و سه  در عالمت دار وجود  هفت 
ارباب هایی را که می شناخت به یاد آورد و دانست که هر در متعلق به کدام 
یکی است. این که اربابی به رنگ سفید وجود داشت یا نه را نمی دانست. اگر 

وجود نداشت، پس هفت ارباب وجود داشتند؛ هفت اَبردشمن نوع انسان.
در سرخ مثل بقیه، اندازه ی قد و قواره ی میرمیدون ها )19( و بسیار پیشرفته 
بود. هیچ وسیله ی قابل مالحظه ای برای باز کردن آن به چشم نمی خورد. نه 
دستگیره ای و نه هیچ چیز دیگر. نیند اول از همه به آن رسید و سطح صاف و 
پالستیک مانندش را لمس کرد. ولی با فشار دادن باز نمی شد و چیزی هم نبود 
که به آن بچسبند و با آن حرکتش بدهند. ُسر هم نمی خورد. نه به باال و پایین 

و نه به چپ و راست.
وقتی یکی از درها باال رفت، هر سه نفر دورش جمع شده بودند. به زحمت 
توانستند کنار بپرند و راه را برای دو دُرن )20( چرخ دستی دار باز کنند. از 
همه طرف  درن ها داشتند از درهای رنگی خارج می شدند. آماده برای پذیرش 

اولین دسته از بچه ها.
به محضی که درن ها عبور کردند، اال پیش از بسته شدن در به درون جهید. 
و بعد دوباره پیش از این که در پشت سرش بسته شود، بیرون آمد. توضیح 
داد: »یه در داخلی هم هست. نمی خواستم بین دو تا در گیر بیفتم. باید صبر 

کنیم که درن ها برگردند تا بتونیم رد بشیم.«

پی نوشت ها:
1. Shade’s Children
2. Garth Nix
3. GoldEye
4. Overlords
5. The Old Kingdom
6. The Seventh Tower
7. The Keys to the Kingdom
8. Eye to Eye
9. Catherine Jinks
10. Greylands

11. Isobelle Carmody
12. Sad Birthday
13. Meat Factory
14. The Tripods Trilogy
15. John Christopher
16. Ella
17. Ninde
18. Drum
19. Myrmidon
20. Drone
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ور

پا

مرواریدهای سرخ
 مسأله ی اجدادی

مایکل مورکاک

برگردان: فرزین سوری

 بعدازظهر روز بعد خورشید آسمان را به رنگ نارنجی سوزانی درآورده بود. لیدی فرنرث )1(
 و شاهزاده الریک )2( در مسیری ناهموار با خاکی سرخ رنگ به سوی قلعه ی شکوهمند
 سفید در حرکت بودند. قلعه گویی مانند ابری از دود صیقلی باریک و دراز از سبزی
 نفوذناپذیر جنگل بیرون زده بود. در همین حین بانو نقشه اش را برای الریک شرح داد.
 زمانی که به در های آهن کاری شده ی قلعه که به رنگ سفید رنگ آمیزی شده بودند و
 شش فوت کلفتی داشتند رسیدند، بانو با چنان تحکمی بانگ برآورد که دروازه بالفاصله
 چهارطاق باز شد و حصار های فلزی به باال رفتند. ساکنان قلعه ایشان را از روی نژادشان

 تشخیص دادند و به آن ها اجازه ی ورود داده شد.
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 قلعه به صورت برج در برج ساخته شده بود. یکی درون دیگری به طوری که در هر طبقه می شد
 تا آخرین نفس مقاومت کرد و بعد به طبقه ی باالتر هزیمت کرد. هر طبقه مرتعی داشت که
 در صورت نیاز می توانست مایحتاج خودش را در همان طبقه تامین کند. الریک متوجه شد که
 همچون ایمریر )3( به نحوی ساخته شده بود که هر بیننده ای را تحت تاثیر قرار دهد و در عین
 حال غیرقابل نفوذ باشد. مردم خودش از یک اقیانوس و یک جزیره برای این منظور استفاده

 کرده بودند، اما ادریک هید )4( جنگلی غیرقابل ردگیری را انتخاب کرده بود.
  بانو الریک را از وسط یک محوطه به محوطه ی دیگر راهنمایی می کرد. از میان برج ها و تاالر ها و
 بالخره  پلکانی طویل باال رفتند و به راهرویی کوتاه رسیدند و نهایتاً از قسمت باالیی آمفی تئاتری
که می شدند  ختم  رنگ  سبز  محوطه ای  به  بیضی وار  آن  سنگی  نشیمن های  که  شدند   وارد 
 نشانه هایی برای تمرین تیراندازی در آن برپا بود. الریک متوجه شد که اجداد او نیز این بازی را
 انجام می دادند. با اشاره ی فرنرث، در کنار بانو و خیلی باالتر از جمعیتی نشست که نشیمن های
 پایینی را اشغال کرده بودند. بار دیگر بانو نقشه و نقش الریک در آن را برای شاهزاده توضیح داد.
 از زمین چمن تیراندازی که غرق در نور بود، هوای پایان روز و صدای ناله ی دور برده ها و صدای
 برخورد سنگین تیر ها و تشویق تماشاچیان وقتی یکی از تیراندازان با زدن تیر به قسمت باالیی

بدن برده ها امتیاز بیشتری می آورد، به باال بر می خواست.
 بر جایگاهی کنده کاری شده، ادریک هید الغر و بلند نشسته بود. با جامه هایی به رنگ زرد روشن
 و شالی نارنجی رنگ شانه ها و گردنش را پوشانده بود. در میان افسر هایش که برخی هم نژادش
 بودند و برخی هم انسان و عده ای که زره سبکی داشتند و یا اصاًل مسلح نبودند، احاطه  شده بود.
 شکی در کار نبود که او هم نژاد الریک و فرنرث بود. الریک یکی از اطرافیان ادریک را تشخیص
 داد. همان تاجر منزوی بود که همسفرشان شده بود. وقتی الریک این موضوع را در گوش فرنرث
 زمزمه کرد او سر تکان داد: »ادریک هید این سواحل را از باال تا پایین غارت می کند. دو قرن
 است که کارش این شده. برده ها را در هیز )5( به فروش می رسانند که به تجارت برای تأمین
 امرار و معاشش وابسته است. تجار هیز این جا مال التجاره را بررسی می کنند تا از قبل بدانند
 در هیز وضع قیمت ها چگونه خواهد بود. تاجران در هیز برای خودشان سرباز اجیر می کنند.

همان جایی که برایت وصفش را کردم.«
»بله، در انتها و در برج آخر.«

 »اگر از جادوی فورن )6( استفاده کنم، احتمال حمله را نخواهد داد. اما عموزاده باید عجله کنی؛
چون توان من برای سرگرم نگه داشتن چنین جمعیتی محدود است.«
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 و هنگامی که در میان فریاد های عذاب وقفه ای افتاد بانو از جایش برخاست و صدا زد: »مسابقه
چطور پیش می رود برادر؟«

 ادریک هید در میان خوش و بش با میهمان انسانش متوقف شد و سرش با شگفتی باال آمد.
 سعی کرد ظاهرش را حفظ کند اما پرسشی همچنان در چشمانش دیده می شد. »خواهر! باید
 اطالع می دادید که قصد بازدید دارید. االن دستور می دهم اتاق ها را آمده کنند. وسایلتان پایین

هستند؟«
یا خیر.« کمی قرار می گیرم  استقبال  نبودم که مورد  داد: »بر سر دروازه. مطمئن  پاسخ   بانو 
 چرخید؛ به نحوی که خطوط بدنش مثل سرابی شروع به لرزیدن کرد. به نحوی که مشاهده گران
 مجبور شدند چشمانشان را تنگ کنند تا بر ضعف بینایی شان فائق آیند. مهی سبک، گویی از

 دهان و سوراخ های بینی اش خارج می شد.
ادریک هید اخم کرد: »خواهر، حالتان خوب است؟«

 بانو پاسخ داد: »خوب برادر، بسیار خوب.« بویی غریب به هوا برخاست. »شاهزاده الریک و من
 تمام دیشب و دیروز را برای یافتن تو سفر کردیم. تا جایی که من فهمیدم او این جاست تا کمک

تو را طلب کند. من هم او را با خودم آوردم.«
 ادریک هید کمی آرام تر شد. حاال توضیحی در اختیارش گذاشته بودند که قابل باور بود. فرنرث
»می توانی بردارند.  او  از  چشم  نمی توانستند  نظاره کنندگانش  داد.  انجام  حرکتی  دستانش   با 

کمکم کنی برادر؟ می توانی؟ می توانی به عموزاده مان کمک کنی؟«
 »البته که کمک می کنم خواهر.« واژگانش همچنان رسمی اما بی حالت بودند. هر چند اثری از
 کینه ورزی در آن ها دیده نمی شد. الریک احساس کرد که هر دوشان به حفظ اسرار عادت کرده
 بودند؛ حتا از یکدیگر. نهایتاً ادریک حتا کمترین شکی هم نمی برد که خواهرش چقدر از تجارتی
 که او راه انداخته است، متنفر است و چرا. شاید به دالیل دیگری حق داشت از او نفرت داشته
 باشد. اما تجارت او ثروت بسیاری برای شهری که خواهرش در آن ساکن شده بود به ارمغان
 آورده بود. و در عین حال بانو نیز از نفرت و آزی که برادرش در وجود او کاشته بود مطلع بود.
 الریک گویی از سر خجالت خودش را عقب کشید. حضور خواهرش گویی تشریفات و ادب را از
 سر ادریک هید پرانده بود. سری به ادریک هید تکان داد و مثل همیشه انسان ها را ندیده گرفت.
 حتا آن هایی را که از سفر دریایی شان می شناخت. بعد رفت دورتر نشست. گویی می خواست در

 آرامش دیدار برادر و خواهر را نظاره کند. هیچ یک به او توجهی نشان ندادند.
 همه ی چشم ها جز چشمان الریک متوجه اژدها نما بود که داشت با چرخش و لرزش بدنش همه
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 را سحر می کرد. چند دقیقه بعد الریک از جایش برخاست و غیبش زد. هیچ کس متوجه غیبتش
 نشد. بر راهرویی مرمرین قدم گذاشت و دستگیره ای فلزی در انتهای آن را باال داد و از دری که

 بانو وصفش را کرده بود وارد شد.
 در داخل اتاق برج تنها نوری که وجود داشت، از روی میز وسط اتاق ساطع می شد. نور صورتی
الریک کشید.  خودش  سمت  به  را  او  و  کرد  جلب  خودش  به  را  الریک  توجه  بالفاصله   رنگ 
و اتاق  که  می رسید  نظر  به  اول  گرفت.  جلوی صورتش  را  دستش  و  کرد  تنگ  را   چشمانش 
 گنجینه اش نگهبانی ندارد. همان طور که به سمت سکوی گنجینه می رفت، با خود فکر می کرد
 چه نیازی به نگهبان بود وقتی که تمام قلعه توسط مردان خود ادریک هید اشغال شده بود.
 الریک مدهوش زیبایی شان شده بود. دقیقاً همان طور بودند که بانو در راه دژ وصفشان را کرده
 بود. حقیقتاً ارزشمندترین گنجینه های ادریک هید بودند. با داشتن این ها، کشتی اش را کنترل
 می کرد و با داشتن کشتی اش تمامی دریا را در تسلط خود داشت. الریک گوهرهای بیشماری
 را در سفرها و رویاجویی هایش دیده بود و با این وجود نفس در سینه اش حبس شده بود. نور
بیرون به  به شکل ضربان داری  شفاف  و  عمیق  و  عظیم  مروارید شنگرفی  دو  از  رنگ   خونین 

 می تراوید.
 ادریک هید این قدر از قدرتش مطمئن بود که این دو گوهر را همین طور رها کرده بود، آن  هم

در جایی که هر کسی می توانست به سراغشان بیاید؟
 الریک به سمت مرواریدها گام برداشت. متوجه شد که چیزی فراانسانی از مرواریدها محافظت
 می کند. همین طور که آماده می شد تا مرواریدها را از روی جایگاهشان بردارد، چیزی در گوشه ی
تابستان سخن بسته خندید. سپس صدایی خشک همچون  با دهان   اتاق حرکت کرد. کسی 
 گفت: »عصر بخیر غریبه. می بینم که انسان خوش بینی هستی. با وجود ظاهر نجیبت، تو نیز
 دزدی بیش نیستی که فکر می کنی اربابم سرگرم تماشای مسابقه  است و حواسش پرت شده.
 شاید ارباب ادریک هید به گنجیه اش چنان که باید توجه نمی کند. اما این گنجینه برای من از
 همه چیز در این دنیا باارزش تر است.« صدای نادیدنی جیرجیری موش وار از خودش درآورد. »
 البته! البته! اما برای من آسان تر است... جیر...جیر... چون این تنها کاری  است که باید انجام دهم.
 و من از انجام وظیفه ام بی نهایت لذت می برم... جیر... در حالی که ادریک هید مسائل مختلفی

ذهنش را مشغول کرده است. فانی، هنوز از من نمی ترسی؟«
 با این پرسش الریک خندید و با شادی دستش به سمت ران چپش رفت. دسته ی شمشیرش را

گرفت و آن را به آرامی از غالفش بیرون کشید.
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 صدای خنده ای تو دهنی در پاسخ به این عمل او از تاریکی به گوش
که آن  از  پیش  کیستم  من  که  بشنوی  است  بهتر  عزیز،   رسید.»فانی 
 زحمت بیرون کشیدن شمشیرت را به خودت بدهی. هنوز فرصت داری
 که اتاق را ترک کنی. از کجا معلوم، شاید شانس بیاوری و ادریک هید
 متوجه بازدیدت از این اتاق نشود و زنده از این جا خارج شوی. خوب؟

بهت وقت می دهم که قبل از این که به تو برسم از در خارج شوی.«
 جیر جیر دیگری به همراه صدای تیک تیکی گویی از لبانی جونده گون
 شنیده شد. الریک آهی کشید و شمشیر سیاه عظیمش را خارج کرد و
 به امید این که از درون تاریکی صورتی دشمن خودش را ببیند، در برابر

آن ایستاد. گفت: »نگهبان، زیادی از خودت مطمئن هستی.«
را گنجینه  این  دزدیدن  قصد  امروز  به  تا  که  را  دزدانی  تمامی   »اگر 
چشمان هستند.  زنده  می بودم.  فروتن تر  شاید  بودم،  نکشته   کرده اند 
از از آن ها مواظبت می کنم.   هرمیک )7(. صد و پنجاه سال است که 
 همان زمانی که اربابم ادریک هید مرا از جهنم خارج کرد و آن ها را به

من سپرد.«
مروارید ها به سمت جایگاه  روبه رویش  از سایه ی   سپس چیزی عظیم 
نور خودشان چشمک قرار گیرد. گوهر ها در  فرازشان  بر  تا   پرواز کرد 
بیرون میان  در  می کنند.  تماشایش  که  می کرد  حس  الریک  و   زدند 
که بود  چه  این  افتاد.  بدنش  به  لرزشی  انزجار  از   کشیدن شمشیرش 

این چنین با اعتماد به نفس از چشمان هرمیک محافظت می کرد.
 استورم برینگر )8( باالخره از غالفش خارج شده بود و همچون موجودی
 زنده تقال می کرد و در دستان اربابش با گرسنگی نعره می کشید. بعد
 الریک خنده ی دیوانه وارش را سر داد و گذاشت شور و شهوت مرگ بر

 او چیره شود.
 برفراز سرش دو بال سیاه رنگ با صدای ترقی باز شدند و با ویز ویزی
 زمزمه مانند به سمت سقف بلند اتاق برج باال رفتند. جیر. انگار الریک

 را به سمت خودش دعوت کند.
نه؟ نگرانی  جانت  برای  هستم؟  که  من  می دانی  »ترسو!  گفت:   الریک 

 استورم برینگر
 باالخره از

 غالفش خارج
 شده بود

 و همچون
 موجودی زنده

 تقال می کرد
 و در دستان

 اربابش با
 گرسنگی نعره

 می کشید.
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 یا روحت؟ البته اگر روحی داشته باشی. بیا و با من روبه رو شو اگر جرئتش را داری. برای من
 لذت بخش خواهد بود. از تجربیات جدید استقبال می کنم. تا به حال با تو یا هم نژادانت روبه رو

نشده ام.«
 از باال صدای جیر جیر و ملچ ملوچ بیشتری شنیده شد. »هیچ فانی ای تا به حال از نبرد با یک
باز کرد و به صورت را  بالدار عظیم چشمان آبی اش  نیامده.« موجود   اسکنو )9( پیروز بیرون 
 الریک خیره شد. »تو خواهی مرد. زندگی تو در دستان من است. چرا که من از راز تو آگاهم. تو

نتوانستی نظم را به جهان در حال از هم پاشیدنت باز گردانی.«
 »بی شک تو مرا با دیگری اشتباه گرفته ای، هیوال. چرا که اگر من کشته شوم، از سر اشتباه
 خودم است یا در راه هرج و مرج. و نه در راه قانون و نظم.« با تبحر شمشیر غران را به این سو
 و آن سو چرخاند و نور سیاه آن به دل نور سرخ نفوذ کرد و آن را از هم درید. »اما همه چیز
 به شانس من و ارباب جهنمی ای که خدمتش را می کنم، بستگی دارد. چرا که ارباب من آریوخ

)10( است؛ یکی از بزرگ ترین فرماندهان بی نظمی.«
 »آن قهرمان در جهانی دیگر کشته شد. در این جهان قدرتی ندارد.« در چهره ی نیمه پیدای
 جانور آثاری از تعجب دیده می شد. پوزه اش در هم جمع شد. و بعد دهان سرخش باز شد و
 دندان های درون آن که همگی چون خنجر تیز بودند، درخشیدن گرفتند. شروع کرد به لیسیدن

لبان غریب المنظرش.
 »نمی دانم که به واسطه ی کدام جادوی خبیث اربابت تو را از چاله های جهنم بیرون کشیده،
 اهریمن. اما اگر من جای تو بودم از این مبارزه دوری می کردم. نام من الریک است و شمشیری
 که به دست دارم در شعله های نفرین شده پرداخته شده، آن هم برای خدمت به هرج و مرج؛
 همان طور که من خادم دوک آریوخ هستم. نام این شمشیر استورم برینگر است و از تو گرسنه تر

است. من نیز بسیار گرسنه ام.«
 اهریمن بار دیگر جیر جیر کرد. صدا هر بار کم تر و در عین حال شوم تر می شد. بار دیگر به سمت
 سقف رفت و مدتی همان جا آویزان ماند و با چشمان آبی اخمویش به چشمان سرخ الریک خیره
 شد. از چشمان الریک به مرواریدهایی که محافظشان بود نگاهی انداخت و صدایی نامطمئن از
 خود بیرون داد. بار دیگر دهانش را باز کرد و با زبان آبی رنگش دانه دانه دندان هایش را لیسید؛
 گویی در حال شمارش شان باشد. لحظه ای بعد با سوتی عظیم، پنجه هایی در هم فرو رفته و
 چشمانی درخشنده به سمت الریک سقوط کرد. الریک چرخید تا با او روبه ور شود، اما اهریمن
 که پنجه در پشت زره پوش او فرو کرده بود نمی گذاشت او در برابرش قرار گیرد و ضربه ای دقیق
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 فرود آورد. الریک که از شوق نبرد سرشار شده بود سرش را باال آورد غرید: »آریوخ! آریوخ کمکم
کن!«

 بعد از غریدن نام اربابش، الریک با دسته ی شمشیرش از باال شانه ی چپش به هیوال ضربتی زد
 که به محض اصابت صدای ترقی از استخوان های هیوال شنیده شد. اسکنو ناگهان و با تعجب
 فریادی کشید. دهان سرخش باز شد و فریادش برج را پر کرد. یکی از پنجه هایش باز شد و
 الریک از فراز سرش شمشیرش را چرخاند و شمشیر در گوشت اهریمن فرو رفت. اهریمن جیغی
 کشید و پنجه هایش را از زره روی شانه ی الریک بیرون کشید و به سایه ها گریخت. دهانش که
 از کف سفید شده بود، باز بود و خون از زخم هایش چون باران می بارید. با صدایی چون مردگان
 گفت: »تو از من قدرتمندتری؛ درست است. اما من باید تالشم را برای کشتن تو بکنم یا پیمانم
 را با ادریک هید بشکنم که در آن صورت مرگی دهشتناک تر در انتظار من است. در هر حال

مردان ادریک هید به زودی خواهند رسید و تو به تیغ هزاران شمشیر کشته خواهی شد.«
 با بی میلی واضحی، اهریمن بار دیگر خودش را به سمت او پرتاب کرد و سعی کرد پنجه هایش
 را در بدن الریک فرود آورد. این بار اما الریک قصد او را فهمید و بدنش را پایین گرفت؛ شمشیر
 را باال آورد در بدن اهریمن فرو کرد به نحوی که اهریمن عقب افتاد و به زبان خودش به الریک
 دشنام داد. الریک خودش را به جلو پرتاب کرد تا ضربتی دیگر وارد کند، اما اهریمن بار دیگر
 خودش را باال کشید تا باز هم از پشت به الریک حمله کند. معلوم بود که روش مبارزه ی دیگری
 ندارد. الریک که موضوع را فهمیده بود به اهریمن پشت کرد تا این که صدای فرود او را شنید
 و بعد چرخید و شمشیر را در ران اهریمن فرو کرد. اهریمن فریاد کشید و فریادش همچنان
 ادامه یافت. موجی از مایعی لزج از محل زخمش فوران کرد و بال هایش با ناتوانی در نور سرخ به
 هم می خورد. الریک بار دیگر جاخالی داد و از ضربه ی حریفش دوری کرد و به سمت دیگر اتاق
 رفت. مایع لزج از کنار الریک گذشت و روی زمین ریخت. این بار الریک به جلو حمله ور شد و
 شمشیر عظیمش را تا زمانی که تیغ به استخوان برسد، در بدن حریفش فرو کرد. بوی تعفن برج
 را پر کرد و خون سیاه جوشان اهریمن اتاق را پر کرد. توجه اهریمن بار دیگر به مرواریدهایی

 که وظیفه ی حفاظتشان بر عهده اش بود جمع شد.
را استورم برینگر  دیگر  بار  الریک  کوچک!«  هیوالی  دهی،  نجاتشان  من  دست  از   »نمی توانی 
 چرخاند. شمشیر با لذت آهی کشید، چرا که به گرسنگی اش پاسخ داده می شد. الریک انرژی
 ماورایی تاریکی را حس کرد که بدنش را سرشار می کرد. بر خود لرزید، چرا که آن نیرو همه ی
 اعصابش را تحریک می کرد و همه ی ماهیچه ها را به درد می آورد. وحشیانه تیغ را در اطراف
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 یکی از دو بازوی هیوال کرد و آن را قاچ کرد. بازو قطع شده، خود به خود در کف اتاق به سمت
نا امیدانه سعی کرد از آن ها مواظبت کند. هیوال نعره ای کشید و  مروارید ها به حرکت افتاد و 
 دهانش با خشم بر هم قفل شد. الریک اخمی کرد و بازو را با لگد به سوی دیگر اتاق انداخت.
 اسکنو که شکست خودش را پذیرفته بود، با فرود استورم برینگر هم چون گربه ای خرسند خرخر

می کرد.
باالتر کمی  سو  آن  و  سو  این  در  همچنان  مرگ  به  رو  اهریمن  کشید.  لرزان  نفسی   الریک 
مرگ از  مروارید ها  از  نکردن  محافظت  نتیجه ی  که  می دانست  می زد.  پر  و  بال  مرواریدها   از 
 دردناک تر خواهد بود. چیزی چون التماس چشمان آبی عظیمش را پر کرده بود. اما الریک هرگز

 نسبت به دشمنانش رحم نداشت. اصاًل او و نژادش نسبت به این احساس بیگانه بودند.
 بازوی دیگر هیوال را نیز قطع کرد و هیوال تف کنان و چرخ زنان و با دندان هایی به هم خورنده،
 در هوا چرخیدن گرفت. »تو عجب نگهبان بدبختی هستی. اما بی شک ادریک هید بیشتر از این
 هم در توانش نبوده که تهیه کند.« و بعد وقتی هیوال با چشمان آبی بیمار و دندان های تیز و به
 هم خورنده در دهانش و زبانی که باال و پایین می رفت به سمتش بر گشت گفت: »اربابم گفته بود
 که هیچ فانی  توان کشتن مرا ندارد. اما من نمی دانستم که یک مرد مرده می تواند مرا شکست
 دهد؛ یا آن موجودی که در شمشیر تو نهفته  است.« انرژی باقیمانده اش از وجودش خارج شد و

از طریق شمشیر به سمت الریک سرازیر شد. »این وسط ارباب کیست؟ تو یا شمشیر؟«
 زخم پنجه ی اهریمن بر شانه اش می سوخت و با این که در آن لحظه انرژی اضافه داشت، خون
 زیادی از دست داده بود. به سمت مرواریدها رفت و ابتدا یک و سپس دیگری را به درون لباسش
 و زیر زره سینه اش سر داد و کمربندش را با یک دست محکم کرد. شانس آورد که شمشیر
 همچنان همراهش بود، چون لحظه ای بعد بازرگان منزوی و دوازده همراه برده فروشش در را تا
 انتها باز کردند و به داخل اتاق حمله ور شدند. همگی به انواع اسلحه مسلح بودند. انتظار نداشتند
 الریک را سرپا پیدا کنند، چه برسد به این که شاهد فرود آمدن آخرین ضربت او بر بدن نگهبان

 در حال مرگ باشند.
 اگر درگاه آن قدر تنگ نبود، شاید همگی عقب می کشیدند؛ اما در شرایط فعلی این کار مشکل
 بود. با هوشیاری به سمت الریک رفتند و اطراف او نیم حلقه ای تشکیل دادند. الریک که شمشیرش
 را تقریباً با تنبلی به دست گرفته بود، به آن ها لبخند زد؛ انگار که در حال خوش آمدگویی باشد.
 نفس های عمیق می کشید و از نبرد خسته بود، اما انرژی سیاه اهریمن همچنان سرپایش نگه
»از بود.  آگاه  بود،  به درون زرهش سرازیر شده  از زخم روی کمرش  از خونی که   می داشت. 
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دیدارتان خوشبختم آقایان!« تعظیم کوتاهی کرد. »نمی دانید چقدر گرسنه بودم.«
و شدند  نزدیک تر  او  به  بودند،  شده  اتاق  وارد  که  زمانی  از  کمتر  بسیار  نفسی  به  اعتماد   با 
 چکمه هاشان به خون تیره و جوشان اهریمن آغشته شد. الریک آشکارا می خندید و از تردیدشان
 لذت می برد. با شمشیر غران و سیری ناپذیرش مسخره شان می کرد. چشمان مردان با هر قدم

 که نزدیک می شدند تنگ تر می شد.
 بعد مرد زال به جلو جهید و با ظرافت سر نزدیک ترین سرباز را از سرش جدا کرد. مردان عقب
 کشیدند و در عقب نشینی هیجانزده شان یکدیگر را به اطراف هل دادند. حاال همه می خواستند
 فرار کنند، اما الریک سریع تر از آن ها بود و خودش را بین ایشان و اهریمن در حال مرگ انداخت.
از حرکت در  کنار  و  بریده غل خورده  بست. سر  تا جایی که می توانست  در پشتش  را   درب 
 ایستاده بود و برای همین جلوی بسته شدن کامل در را می گرفت. از بیرون در باریکه ای نور به
 درون می آمد و اتاق را روشن می کرد. الریک بار دیگر چون چوپانی که گله اش را جمع می کند،
 هجوم آورد. و بعد وقتی مردان جمع شدند، او شمشیر عظیمش را به کار انداخت و تیغه اش را
 چنان در بدن یکی از مردان فرود آورد که نیمی از بدنش یک طرف و نیم دیگرش به طرف دیگر
 افتاد. الریک با شوق فریادی کشید و انرژی تاجر برده بدنش را پر کرد. بار دیگر حمله برد و وارد

خون سیاه اهریمن مرده شد.
 یکی یکی مردان را کشت و انرژی شان را به درون کشید، تا این که جز بازرگان منزوی کسی باقی
 نماند. بعد شمشیر را با دقت در قلب تپنده ی مرد فرو کرد، به نحوی که انرژی حیات او مستقیماً

وارد شمشیر و از آن جا وارد بدن درخشنده ی الریک شد.
 پوست سفیدش همچون نقره می درخشید و چشمان سرخش برق پیروزی را در خود داشت. سر
 سفید مویش را باال گرفت و قهقه ی پیروزی سر داد. صدایی که قلعه را از خشم و لذت پر کرد

و در تمامی جهان های بیشمار مولتی ورس نفوذ کرد و منعکس شد.
 وقتی کمی استراحت کرد، از اتاق خارج شد و در آمفی تئاتر همه را وحشت زده یافت. ادریک هید
 و برده فروشان با تعجب به او خیره شده بودند و بانو به محض دیدنش به سمتش دوید فریاد زد:

»به سمت خوابگاه برده ها! عجله کن!«
»خوابگاه برده ها؟ می خواهی آزادشان کنی؟«

»آن  کار را هم خواهیم کرد. شاید برایمان وقت کافی ایجاد کند.«
 وقتی ادریک هید و مردانش متوجه شدند چه اتفاقی افتاده، دو جنگجو در حال فرود از پلکان
 برج بودند. بانو نفس زنان الریک را به اندرون قلعه راهنمایی کرد. بانو خودش را با تبری زیبا و
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با مهارتی درخور به دست گرفته بود.  عظیم مسلح کرده بود و آن را 
را داشت، سالخی کردند و توقفشان   به کمک هم هر کسی که قصد 

شمشیر الریک آواز خونخواری اش را از سر گرفت.
 بالخره به پاگردی رسیدند که از بوی گند انسان و بدن های خشکیده
 پر شده بود. آن جا در هر گوشه ی ممکن، مردان و زنان و کودکانی قرار
 داشتند که ادریک هید از شهرها و سواحل مختلف دزدیده بود و قرار
بود در روزهای آینده به هیز فرستاده شوند و در بازار به فروش برسند.
اجساد از  برخی  بودند.  نمانده  زنده  سایرین  بودند.  سالم ترین ها   این ها 
 همچنان در زندان هایشان در کنار زنده ها افتاده بودند. بعضی از برده ها
 با کنجکاوی و ناامیدی سرشان را باال آوردند. با سرنوشتشان کنار آمده
سمت به  نداد.  پاسخی  امیدهاشان  یا  سؤاالت  به  فرنرث  بانو   بودند. 
از پاگرد روان شد که میله هایش چهاربار کلفت تر  انتهای   حصاری در 
 میله های سایر زندان ها بود. تبر را انداخت و چشمانش به قفس عظیم
 خیره شد. اما زمانی که او به سمت هدفش می دوید، الریک زنجیرها را
 پاره می کرد و تا جایی که می توانست برده ها و مخصوصا مرد ها را آزاد
 می کرد. می دانست که ادریک هید و مردانش به دنبالشان خواهند آمد
برای نجات تا جایی که ممکن است مردان بیشتری   و ترجیح می داد 

 جان شان مبارزه کنند.
بود. شده  ایجاد  عظیم  سوراخی  فلزی  حصار  در  رسید،  بانو  به   وقتی 
 در درون قفس فورن پیری در حال مرگ افتاده بود. چشمانش سویی
 نداشت و بال هایش به شکلی غیر طبیعی در هم فرو رفته و پنجه هایش

گویی زنگار گرفته بود.
با مهربانی روی بدن موجود  بانو فرنرث به سمتش دوید و دستش را 
 گذاشت و فلس هایش را نوازش کرد و به زبان مردم خودش با او سخن

گفت: »پدر، این من هستم. دخترت فرنرث. آمده ام که آزادت کنم.«
این از  نمی توانم  شوم.  آزاد  نمی توانم  من  می دانی  که  تو   »فرزندم، 
 مکان خارج شود. نمی توانم پرواز کنم. برادرت تا ابد مرا در این زندان
تو و  تنها من  را  نباید آن چه  فرزند.  نیست  امیدی   نگه خواهد داشت. 

بانو فرنرث به 
سمتش دوید 
و دستش را با 
مهربانی روی 
بدن موجود 

گذاشت و 
فلس هایش را 
نوازش کرد و 
به زبان مردم 
خودش با او 
سخن گفت.
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می دانیم، به خطر می انداختی. ادریک هید خواهد فهمید.«
»این بار وضع فرق می کند، پدر.«

 از انتهای دیگر سرسرا صدای نبرد به گوش رسید. بردگان که حاال آزاد شده بودند، قصد نداشتند
 آزادی شان را به همین زودی بار دیگر از دست بدهند. متوجه بودند که این آخرین شانسشان
 است. این دانش به ایشان قدرت می داد، هرچند که معدودی از آن ها جنگجوی حرفه ای بودند.
 صدای برخورد فلز با فلز به الریک فهماند که برخی خود را مسلح کرده اند. اما به خوبی می دانست
 تنها یک معجزه می تواند آن ها را در برابر مردان آموزش دیده ی ادریک هید برای مدت طوالنی

 زنده نگه دارد.
 با آهی که به هیچ وجه نشانی از ناراحتی در آن دیده نمی شد، الریک اماده شد تا به جنگ ارتش

 ادریک هید برود.

برتری نیروهای فرازمینی
 فورن پیر هرمیک نام داشت و پدر بانو فرنرث بود. بانو به الریک گفت: »دو قرن است که او این جا

زندانی است. در حال مرگ. تا برادرم در تجارتش موفق شود.«
 الریک با انزجار پاسخ داد: »برادرت لکه ی ننگیست بر نژاد ما. و پدرش را با برده های انسانی در
 یک جا نگه داشته؟« الریک اخم کرد. »چه کار شنیعی. بانو، اگر کسی یکی از خویشانش را کور

و زندانی می کند حداقل باید او را در کنار هم نژادان اش زندانی کند.«
بانو که عجله داشت پاسخش را نداد. »زود باش مرواریدها را به من بده!«

 الریک که تقریباً فهمیده بود بانو قصد دارد چه کاری انجام دهد، مرواریدها را از جامه اش بیرون
 کشید. بانو به بینی اژدهای پیر دست کشید و او را راضی کرد تا سر بزرگش را پایین بیاورد. بعد
 مرواریدها را از الریک گرفت و آن ها را با احتیاط داخل حدقه ی بسته شده  و خالی او گذاشت و
 در تمام این مدت وردی را دم گرفته بود که نهایتاً باعث شد گوشت دور مرواریدها را بگیرد و
 در آخر فورن پیر پلکی زد. بعد بار دیگر پلک زد. الریک با تعجب شاهد این صحنه ها بود. فورن

پیر بار دیگر بینایی اش را باز یافته بود.
 و بعد وقتی فریاد نبرد برخاست و برده ها که برای حفاظت از جان کودکانشان از دست سربازان
به برقی زد. شعور  پیر  پیدایشان شد، چشمان فورن  بر می گشتند  به عقب  ادریک هید   مسلح 
 درونشان جاری شد و به همراه شعور خشم. سم فورن پیر سال ها پیش خشکیده بود، اما بینی
 عظیم و زیبایش از خشم پر می شد. انفجاری دور از درون سینه ی فورن پیر شنیده شد. خودش
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 را باال کشید و بال های عظیمش را که هر یک به اندازه ی یک مرد بودند، باز کرد. در امتداد
 دمش شاخ های بلند با غرور افراشته شدند. حتا الریک هم از این تغییر تعجب کرده بود. صدای
 انفجار عمیق تر و بلندتر می شد. اژدها خودش را بر پاهای عضالنی اش باال کشید و پلک زد. از هر
 چشمش قطره ای خون جاری شد. صورتش که اول به سمت دخترش و سپس الریک چرخید،
 مهربان بود و سرشار از حکمت و غم. به زبان فورنی گفت: »آن که بیناست، مسئولیتی عظیم تر بر
 دوش دارد.« این بار اشک هایی عظیم و نمکین به چشمانش آمد. الریک متوجه شد که بردگان

 به دنبال راهی برای فرار به جنگل، از مقابلش می گذرند.
 ادریک هید در برابرشان بود. سوار بر اسبی کهر، عظیم، زره پوش. از عقبش سواره نظام و پیاده های
 بسیاری می آمدند. بیشتر برده ها سالح ها را به زمین افکنده و با فرزندانشان به سمت نور عقب

 نشسته و در آن جا توسط کمانداران منتظر ادریک هید کشته شده بودند.
 بانو گفت: »مثل بقیه ی شهر ها جز هیز، این جا هم با اهداف نظامی ساخته شده.« پدرش را تماشا
 کرد که بال هایی را که سال ها از آن ها استفاده نکرده بود، باز می کرد. از فراز سرشان صدای فریاد

هیجان و ترس و صدای برخورد فلز به گوش می رسید.
 بانو گفت: »جادوی ادریک است. از طریق همین جادو بود که یاد گرفت چطور خویشاوندانش

را برده کند و قلعه اش را بسازد.«
 هرمیک گفت:  »راست گفتی.« و با دید تازه اش به دنبال چهره ی دخترش گشت و با مهربانی  که
 تا به حال به سانش چنین طوالنی مدت در چهره ی مالنیبونه ای ها دیده نشده بود، به او نگریست.
 »ما انتظار این موضوع را نداشتیم. وقتی حاضر نشدیم برایش پرواز کنیم، چشمانمان را از کاسه

خارج کرد و مجبورمان کرد شنا کنیم. مایلم خودم پسرم را بکشم.«
بانو قول داد: »حتماً پدر.« اما این قولی بود که موفق به عملی کردنش نشد.

 از فراز صدای تندر بار دیگر شنیده شد. آیا از آسمان بود؟ ادریک هید سر زیبا و مغرورش را
 با تحیر باال آورد. بر روی اسبش باقی مانده بود و همچنان به آسمان و اطرافش می نگریست.
 مرده ها که چاره ی دیگری نداشتند، در اطراف الریک جمع شده بودند. به نقطه ی کوری رسیده
 بودند. الریک می دانست که حتا با وجود شمشیر سیاه نمی توانست در برابر ارتش ادریک هید
 پیروز شود. اول به ذهنش رسید که با او مذاکره کند، اما نیرویی که در بدن و روحش موج می زد
 نیرویی سرکش بود. هرگز حاضر به مصالحه نبود، چرا که وجدانی نداشت. کنجکاوی عمیقش
 نسبت به انسان او را به پادشاهی های جوان کشیده بود تا اخالقیات و انسانیت و کنجکاوی ایشان
 را بشناسد. یعنی همان چیز هایی که در نژاد خودش مرده بود و می دانست که تنها با بازسازی
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این چیزها در مردمش بود که مردم خودش می توانستند زنده بمانند.
 غرور مالنیبونه ای اش )11( الریک را به خانه بازگردانده بود و هرچه در طلبش بود را به دست

آورده بود.
 او مردمش را کشته بود و برج هایشان را سوزانده بود و قدرتی را که ایشان به هیچ گرفته بودند،
 از دستشان خارج کرده بود. نیرویی که داشت از نوع جادیی مالنیبونه ای بود و از تاریخ مردمش
 و خانواده اش سرچشمه می گرفت و از پیمان هایی که در مقاطع حساس زندگی اش با هرج و مرج
 بسته بود. در زمانی بسیار دور پیمانی با نظم نیز بسته شده بود. مخصوصاً در رویاجویی هایش
 در گذشته و آینده ی خانواده اش و خودش، کنترل این نیرو را که استفاده از انرژی حیاتی برای

 مصارف سالم بود، یاد گرفته بود.
 ارتش ادریک به سمت الریک پیشروی می کرد. الریک - این هیوالیی که فکری جز کشتن در
 سرش نبود و شمشیر نعره زنش در دستش بود. آخرین امپراطور نژادی در حال مرگ که ارتشی

 از برده ها در عقبش جمع شده بود به همراه زنی زال و پدر در حال فروپاشی اش.
 به فرمان فرمانده  دزدان دریایی، کمانداران در برابرش صف کشیدند. اما بار دیگر صدای تندر
 شنیده شد. الریک پیام رسانی را دید که از میان ارتش ادریک هید به سمتش می رود. ادریک
 هید به ارتشش دستور توقف داد و بر روی زینش برگشت تا صحبت کند؛ اما همه فرمانش را

 نشنیدند و برخی به پیشروی ادامه دادند.
 الریک مشاهده کرد که ادریک هید افرادش را جمع کرد و از زندان خارج شد و از طریق پله ها به
 سمت دژ بازگشت. پلکان آن قدر عریض بود که سواره نظام بر اسب هایشان باقی بمانند. سربازانی
 که پیشروی کرده بودند، فهمیدند که رها شده اند و برخی بازگشتند. بقیه فریاد زدند و هشدار

 دادند که هرچه تعدادشان کمتر باشد احتمال به خطر افتادنشان بیشتر است.
 برده ها سالح هایشان را دوباره به دست گرفتند. این شانسی بود که الریک پیش بینی نکرده بود
 و چون به خوبی از فرصت ها استفاده می کرد، بالفاصله بانگ بر آورد و به برده ها فرمان داد که
 به نیروهای پراکنده ی ادریک هید حمله کنند. این موضوع باعث شد که افراد ادریک هید دوان

 از پی اربابشان بروند.
چاره ای برد  حمله  آن ها  به  الریک  وقتی  اما  بودند،  کارآزموده  و  شجاع  هید  ادریک   سربازان 
 نداشتند. شاهزاده ی تاریکی مردی با چشمانی سرخ و ظاهری خون آشام گون که خادم آریوخ
 بود. خدایی که ایشان نیز قبولش داشتند. بانو فرنرث مجبور شد به زبان فورنی با الریک سخن
 بگوید و به او یادآور شود که کیست و کجاست تا این که الریک شمشیرش را پایین بیاورد و با
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 سردرگمی به توده ی انسان هایی که برای رفع گرسنگی او و شمشیرش تلمبار شده بودند، نگاه
 کند.

 بی شمار بودند! و در این زمان الریک غمی را در وجودش حس کرد. اما برای برده دارهای مرده
 غمگین نبود. وقتی در حال زاری بود، ارتش زره پوش دیگری از راه رسید. ابتدا به نظر می رسد
 که فرماندهی دارند، اما بعداً مشخص شد که پراکنده هستند. بسیاری سالحشان را از دست
 داده بودند و وقتی از پا افتادن یارانشان را دیدند، تسلیم شدند و خودشان را به دست زندانیان

 سابقشان انداختند که آن ها هم به زنجیرشان کشیدند.
 آسمان از تیر خالی بود. مشخص بود که کمانداران ادریک هید به جای دیگری از قلعه فراخوانده

شده بودند تا به ارتش او بپیوندند. ولی آخر چه کسی به قلعه حمله کرده بود؟
 الریک باال را نگاه کرد و صدای تندر را که اول نزدیک و سپس دور می شد، شنید. سنگ و خاک
الریک مردانش را برای محافظت از فورن  از دیوارها و سقف سرازیر شد و دیدشان را گرفت. 
 پیر و سازماندهی خودشان همان جا رها کرد و به همراه بانو فرنرث صعود از پله ها را آغاز کرد.
 وقتی به راهروهایی رسیدند که پنجره هایی داشت و در برابر پنجره های راهروهای دیگر بودند،
 متوجه شدند که درگیری عظیمی در سراسر قلعه در جریان است و همه جا جسد محافظان دژ

 به چشم می خورد.
رنگ طالیی به  را  ابرها  خورشید  نور  می شد  باز  آسمان  می کرد.  فروکش  داشت  تندر   صدای 

درمی آورد. از باالی سرش الریک شنید که کسی نامش را فریاد می زند.
»الریک، سرورم! فکر کردیم تو مرده ای!«

 الریک توقف کرد و باال را نظاره کرد. از آن باال چهره ی مو قرمزی را دید که به پایین و به او
 خیره شده است. مون گالم )12( بود. دیوانگی کم کم از وجود الریک رخت بر بست و با احساسی
 نزدیک به شوق، راهرو ها را یکی یکی پشت سر گذاشت تا به مون گالم رسید. نائوها )13( با
 مون گالم بود و سیتا تاین )14( نیز. همگی به شمشیرهایی خونین مسلح بودند و همگی نگاه

 گرگ هایی خسته را داشتند که از نبردی خونین و سخت کناره گیری کرده بودند.
 و بعد چنان که گویی سرنوشت بی مقصد نمی توانست چنین همه چیز را در کنار هم جاری کند،
 راهبه های زیومبارگ )15( سر و کله شان پیدا شد. خرسند و از خود راضی، انگار که بخواهند
 اعالم کنند کار خیری که باید انجام می شد صورت پذیرفته است. یکی از دو راهبه تاجش را

کمی خم کرد و گفت: »بانویمان به ما پاسخ داد و ما با هم توافق کردیم.«
 الریک پرسید: »توافق؟« چون می دانست خدایان تعادل کمتر توافقی می کنند که به نفعشان
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نباشد.
سیتا تاین مداخله کرد: »برده ها کجا هستند؟ هنوز زندانی اند؟«

 الریک شانه باال انداخت: »بعضی ها هنوز هستند. بقیه از طریق جنگل گریختند.« از عالقه ای که
 زن به این موضوع نشان می داد، متعجب بود. زن شمشیرهایش را غالف کرد و از مسیری که بانو
 و الریک آمده بودند برگشت. الریک با چشمانی پرسشگر به دوستش خیره شد. مون گالم آهی
 کشید و سرش را خاراند: »برای همین موضوع همراهمان آمده. نقشه اش تمام مدت این بوده که

مال التجاره اش را بفروشد و شوهرش را از برده دارها بخرد. در سفر قبلی گیر افتاده.«
الریک اخم کرد: »یعنی...؟«

 مون گالم آه دیگری کشید: »بله. از من سوء استفاده کرد و حاال هم دارد می رود شوهرش را پیدا
 کند. ولی حداقل برای چند هفته ای از مصاحبت من لذت برد.« این را گفت و به یکی از راهبه ها

نگاهی انداخت و او هم بالفاصله به همراهش نزدیک تر شد. مون گالم آه دیگری کشید.
 الریک انرژی حیات مردان دیگر را از چهره اش زدود و پرسید: »پس یعنی زیومبارگ عامل این

خرابی هاست؟«
البته موفق شویم.  نمی توانستیم  او  بدون کمک  ولی  »ما شجاعانه جنگیدیم،  آمد:   نائوها جلو 
 خودمان هم بسیار شمشیر زدیم.« خون خشکیده روی شمشیرش را انگار برای بار اول دید و در
 اطراف گشت تا پارچه ای مناسب یافت. خم شد و پارچه را از روی صاحب پیشینش برگرفت و

ابتدا یک شمشیر و سپس دیگری را پاک کرد.
فرنرث پرسید: »ادریک هید؟« و به خرابی دور و برش نگاه کرد. »هنوز زنده است؟«

از این که فهمیدیم خویشاوند شماست، من تمنا کردم که  شاهزاده ی ایت گفت: »تقریباً. بعد 
جانش را نگیرند اما زیومبارگ...«

»االن کجاست؟«
 نائوها متفکرانه ابرو در هم کشید:  »دو طبقه پایین تر و...« سرش را تکان داد. »و دو تا به چپ.

اسب و درفشش آن جاست. به زحمت زنده است. زیومبارگ دارد او را می خورد.«
 بانو بالفاصله از پله ها پایین دوید و شروع کرد به فریاد زدن نام برادر و پدرش. الریک از سر
 کنجکاوی دنبالش کرد:  »امروز این جا ضیافتی برپا بوده.« به مرده ها اشاره کرد و پرسید:  »همه ی

این ها کار زیومبارگ بوده؟«
 نائوها خندید: »نه... من وقتی به سراغ راهبه ها رفتم که مطمئن شدم دست خدایگان در کار
 است. مون گالم و ان زن وقتی برگشتند آماده بودند که از تو دفاع کنند اما فرنرث به اژدها تبدیل
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شده بود و تو را با خودش برد.«
»تو می دانستی که ما کجا هستیم؟« از پلکانی پوشیده از اجساد عبور کرد. »چطور؟«

»به موقع رسیدیم تا رفتنتان را ببینیم. سیتا تاین از وجود دژ سفید مطلع بود.«
»ولی خیلی سریع رسیدید!«

 »این هم کار زیومبارگ بود. راهبه ها الهه شان را احضار کردند و او هم آمد و همه مان را به  این جا
منتقل کرد.«

»و با این وجود هیچ قربانی  صورت نگرفت؟«
خاطر به  برداشت.  فرنرث  ملک  از  هم  چیزهایی  و  کرد  پذیرایی  خودش  از  حسابی   »این جا 

آن چیزها بود که حاضر شد به ما کمک کند.«
 به فرنرث رسیدند و در میان خون و اعضای بدن و زره هایی که چون صدفی از گوشت خالی شده
 تهی بودند، او را یافتند. به مرمر کف زمین چنگ زده بود و شانه هایش از اشک می لرزید. الریک
 نگاه کرد و همه ی آن چه از ادریک هید، شاه دزدان و برده داران باقی مانده بود، دید. او آن جا
 افتاده بود و از سینه اش خون می جوشید. از صورتش چیز زیادی باقی نمانده بود. یک دست و
 یک پایش از بین رفته بود و یک سمت بدنش انگار جویده شده بود. زیومبارگ وسط خوردن

غذایش رانده شده بود. او سعی کرد صحبت کند، اما نمی توانست.
 ناگهان سایه ای در راهروی کناری دیده شد. نامطمئن می نمود و با سختی به درون راهرو پرواز
 کنان جلو می آمد. وقتی نور خورشید به بدنش خورد، توده ی سفید و درخشان و گردن دراز و
 خزنده مانندش آشکار گشت و سرخی چشمانش که چون چشمان الریک شنگرفی رنگ بود.
 مروارید-چشمانش حاال با نیروی حیاتی نو می درخشیدند و به ابرهای طالیی باالی سرش خیره
فرود می آمد، خرناسی پاهایش  بر  وقتی  و  لحظه ای گویی سوختند  پیر  فورن   بودند. چشمان 
 کشید. و بالخره برفراز سر پسری که او را به اسارت کشیده بود ایستاد و ناگهان تمامی خشمی
 که داشت او را ترک کرد. بال های عظیمش جسد پسرش را در بر گرفتند و با پنجه اش او را بلند

 کرد و ناله ای غریب در سینه اش شکل گرفت.
که حالی  در  کرد،  پنجره حرکت  به سمت  بعد  نمی توانم.«  »نمی توانم...  کرد:  زمزمه   هرمیک 
 باقیمانده ی ادریک هید همچنان در دستانش بود. به زحمت بار دیگر به هوا بلند شد و به سمت
 جنگل به پرواز درآمد تا با خودش کنار بیاید و خویشش را که کارهایش برایش قابل قبول نبود،

ببخشد.
 وقتی الریک بار دیگر فرنرث را نگریست، دید که او در سکوت گریه می کند و سرش را به سمتی
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 گرفته تا آن موسیقی عزا را که از پدرش ساطع می شد بشنود و با چشمانش او را دنبال کند.
 سپس از جا برخاست و خودش را مرتب کرد. الریک را دید، اما از کنار او گذشت و به سمت

 پنجره ای رفت که در انتهای راهرو بود تا پدرش و برادر خاطی اش را حین دور شدن ببیند.
 وقتی برگشت تا به مرد زال بنگرد، چشمانش سبز بودند و زبانش که از دهانش بیرون زده بود
 انسانی نبود. »او تاوان اعمالش را پس داد. خون او و خون پیروانش این جنگل را سیراب خواهند
 کرد و به زودی چیزی از این دژ سپید باقی نخواهد ماند. لیاقتش جز این نبود. ولی حاال من
داد. بیرون  از خود  دنیا.« صدای هیس عمیقی  این سمت   آخرین مردمانم هستم. حداقل در 
 الریک پاسخ داد: »آخرین در همه ی جهان. دیگر کسی از ما باقی  نمانده که بتواند در آن واحد
هم فورن باشد و هم فورن نباشد. پل بین نژاد ما شکسته شده. کسی جز پدرت باقی نمانده.«

را انتقاممان  ما  دوی  هر  حاال  »و  بود.  بسته  بر  رخت  وجودش  از  خشم  کشید.  آهی   فرنرث 
گرفتیم.«

 هرمیک باستانی ترین نژادش، پدر فرنرث و ادریک هید که به اسارتش کشیده بود و چشمانش را
 کور کرده بود، در افق طالیی پرواز می کرد و آوای صدایش از شور پرواز دوباره و حسرت مرگ

پر شده بود.
 بانو فرنرث زمزمه کرد: »ادریک هید همیشه به پدرش رشک می ورزید. سال ها او و دوک های
و رسید  زمانش  وقتی  و  دورگه.  من  همچون  نه  بودند.  خالص  فورنی  اسارت  پی  در   خونخوار 
 چشمان پدرم را دزدیدند، من ترسوتر از آن بودم که مقاومت کنم. جادوی عظیمی را دیدم که
 ادریک هید استفاده کرد تا چشمان فورن ها را بدزدد و آن ها را برده کند. تا مدت ها از آن ها برفراز
 کشتی ها استفاده می کرد و وقتی خیلی پیر شدند، از بال هایشان برای پیش بردن کشتی هایش
 با سرعت باال استفاده کرد. من مجبور بودم به برادرم کمک کنم، چون تهدید کرده بود پدرم را

تا سر حد مرگ شکنجه خواهد داد. من بین او و برده داران هیز واسطه بودم.«
 الریک به وضوح زمزمه کرد: »برای همین هیز تنها شهری است که در این دریا استحکامات
دیگری از  بعد  یکی  اژدهایانش  وقتی  و  نکند  حمله  هیز  به  می داد  ترجیح  او  ندارد.   نظامی 
 مردند، شهرها را هم رها کرد و تنها به کشتی ها حمله می کرد. اما پدر خودش!« لحنش حالتی

تحسین  آمیز داشت. »این کاریست شوم که حتا من یارای برابری با آن را ندارم...«
لبخند بانو غمگین بود و صدایش طعنه آمیز: »عده ی کمی می توانند.«

 الریک به اژدهای زال نگریست که برمی گشت و جسد پسرش دیگر به همراهش نبود. هرمیک
 را دید که به آن ها نزدیک می شد و از فراز درختان شیرجه می رفت. ناگهان نسبت به فورن پیر
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 احساس حسادت کرد. جد خودش. او که ظهور و سقوط امپراطوری مالنیبونه را دیده بود. به
 پشت سرش نگاه کرد. راهبه ها چند قدم عقب تر از او و همراهانش ایستاده بودند و پرواز اژدهای

 پیر را با حیرت تماشا می کردند.
 الریک به سخن درآمد: »باید از شما به خاطر همکاری تان تشکر کنیم بانوان محترم. اما می شود

بپرسم زیومبارگ در عوض کمک چه چیزی را طلب کرد؟«
تا باشد  به ما  نبود که متعلق   راهبان زیومبارگ نگاهی رد و بدل کردند. یکی گفت: »چیزی 
 بتوانیم آزادانه تقدیمش کنیم. اما نیازی مبرمی که در لحظه احساس می شد، مجبورمان کرد.«
 نائوها قدمی به جلو گذاشت تا پرواز اژدها را بهتر ببیند. »بانو، او می دانست که آن چه می خواهد

نزد شماست. من نیز می دانستم که آن چیز متعلق به شماست...«
راهبه ی دیگر با شرمندگی گفت: »تنها چیزی بود که حاضر بود قبول کند.«

 »و حاال نظم بار دیگر به جهان بازگشته. این خواسته ی زیومبارگ بود. چرا که همچنان که شما
 لرد الریک به دوک آریوخ خدمت می کنید، ما نیز به خویشاوند و رغیب و هم پیمانان زیومبارگ

خدمت می کنیم.«
 بانو که متوجه شده بود ماجرا چیست گفت: »آه... اما من قباًل قول آن را به کس دیگری داده

بودم.«
»ما چاره ای جز این نداشتیم.«

 »شمشیری سفید رنگ بود، نه؟» ناگهان فرنرث به خرابی  اطرافش نگاه کرد.
 مون گالم که از حدس صحیح او غافلگیر شده بود گفت: »بله! تنها چیزی بود که زیومبارگ قبول

می کرد و زمان کمی در اختیار داشتیم.«
همگی از صدایی که چند ثانیه بعد شنیده شد، در جایشان خشک شدند.

حتا استورم برینگر هم در زمان کشتار نشنیده بود که الریک چنین سهمگین قهقهه بزند.

پی نوشت ها:

1. Fernrath
2. Elric
3. Imrryr
4. Addric Heed
5. Hizss
6. Phoorn
7. Hermic
8. Stormbringer

9. Asquinux
10. Arioch
11. Melnibonéan
12. Moonglum
13. Nauha
14. Cita Tine
15. Xiombarg



شرایط پذیرش آثار:
 1- خواهشمند است مطالب را با استفاده از نرم افزارهای واژه پرداز، در دو قالب MS Word یا 

Open Office ارسال فرمایید.

2- در کلیه ی مطالب ارسالی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1384، باید 
رعایت شده باشد.

3- مطالب ترجمه را همراه با نسخه ای از اصل مطلب )در قالب های استاندارد MS Word ا، 
PDF ،TXT یا Open Office( ارسال فرمایید.

4- ماهنامه ی ادبیات گمانه زن در ویرایش و اصالح مطالب آزاد است.
و  نویسندگان  با  گمانه زن،  ادبیات  ماهنامه ی  در  مندرج  مطالب  محتوای  مسؤولیت   -5

مترجمان آثار است.
قرار  بررسی  مورد  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی  در  ارسالی  مطالب  کلیه ی   -6

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.

محققان  و  مترجمان  نویسندگان،  از  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی 
گونه ی ادبی گمانه زن )علمی تخیلی، فانتزی، وحشت و زیرسبک های آن ها( 
نشانی  به  زمینه  این  در  را  مطالب خود  و  مقاالت  داستان ها،  می کند  دعوت 

پست الکترونیک ماهنامه )mag@fantasy.ir( ارسال کنند.

گروه ادبیات گمانه زن
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