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سخن ماه

»بعد هفتم«، اولین باشگاه علمی تخیلی فارسی زبان، وب گاهی بود که 
در فاصله ی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ دایر بوده و به صورت عمده به 
از عالقه مندان  باشگاه توسط گروهی  ادبیات علمی تخیلی می پرداخت. 
از تأسیس باشگاه بعد هفتم، فراهم  علمی تخیلی تأسیس شد و هدف 
با  مرتبط  مطالب  ارائه   برای  اینترنت  در  اعتماد  قابل  جایگاهی  آوردن 
دوست داران  برای  و  فارسی  زبان  به  فانتزی،  و  علمی تخیلی  ادبیات 

فارسی زبان این شاخه از ادبیات عنوان شده بود. 
بود.  زیرآبیوس«  »گروه  گرفت،  پا  باشگاه  از  که  فعالیت هایی  جمله  از 
زیرآبیوس در حقیقت محفل شبانه ی باشگاه بود که به صورتی مابین 
جلسات حضوری و گفتگوی آفالین در تاالرهای گفتگو برگزار می شد و 

اعضای تقریباً ثابتی داشت... 
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در سال ۱۳۸۳ وب گاه »آکادمی فانتزی« نخست به همین نام زیرآبیوس 
فعالیت خود را آغاز کرد و در ابتدا منحصراً به ادبیات فانتزی می پرداخت. 
مدتی پس از انحالل بعد هفتم در دی ماه ۱۳۸۳، زیرآبیوس با همراهی 
ادبیات  به  و  کرد  آغاز  را  جدی تری  فعالیت  خود  قدیمی  اعضای 
علمی تخیلی نیز روی آورد. آکادمی فانتزی به صورت جدی تر، راه شروع 
بعد  سابق  فعالیت های  به  بخشیدن  قدرت  ضمن  و  داد  ادامه  را  شده 
هفتم، اولین دوره ی مسابقه ی داستان نویسی علمی تخیلی و فانتزی را 

تنها یک سال پس از شروع فعالیت خود برگزار کرد.
با تغییرات ساختاری آکادمی فانتزی، در تیر ماه ۱۳۸9، نمود بیرونی 
از  پس  شد.  عرضه  اینترنتی  مجله ی  شکل  به  گروه  این  فعالیت های 
نخستین  انتشار رسمی  با  ماه ۱۳۸9  آذر  در  پیش شماره،  انتشار سه 
شماره ی مجله ی »شگفت زار«، نام گروه بار دیگر تغییر یافت و با عنوان 
تازه »گروه ادبیات گمانه زن« گونه ی وحشت را نیز به طور رسمی به 
مجموعه فعالیت های خود افزود. در حال حاضر آکادمی فانتزی وب گاه 

رسانه ی رسمی گروه ادبیات گمانه زن است. 

باال  خط  چند  نوشت،  می شد  مرحله  این  به  گروه  رسیدن  از  که  روایتی  خالصه ترین 
در  می کردند،  دنبال  که  فعالیت هایی  و  اسامی  این  درباره ی  مفصل تر  نسخه های  بود. 
دانش نامه ی ادبیات گمانه زن )wiki.fantasy.ir( پیدا می شود. برعکس خالصه بودن 
نوشته ی باال، رسیدن به این موقعیت ساده نبوده است. زمانی بود که پیدا کردن مترجم 
پر  بود  فرآیندی  فانتزی،  و  علمی تخیلی  کوتاه  داستان  یک  اینترنتی  برگرداندن  برای 
زحمت و و سخت تر از آن، یافتن یک داستان تألیفی علمی تخیلی یا فانتزی در فضای 
جایزه ی  دوره ی  پنجمین  افراد،  بسیاری  فراوان  تالش های  از  پس  حاال،  بود.  مجازی 
هنر و ادبیات گمانه زن برگزار می شود و خیلی از همان دوستانی که سال ها نوشته ها 
و برگردان های اینترنتی شان را خوانده ایم، کتاب هایی در نوبت چاپ دارند؛ چیزی که 
حدود پنج سال قبل، آرزوی دور به نظر می رسید و امروز، ضرورتی اجتناب ناپذیر شده 

است.
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معروف ترش،  اسم  همان  یا  گمانه زن«،  ادبیات  »گروه  نام  به  هسته ای  دور  که  است  این  واقعیت 
برخی هایشان  و  رفتند  و  آمدند  برخی هایشان  شدند،  جمع  بسیاری  اسامی  فانتزی«،  »آکادمی 
هم چنان مانده اند، ولی تقریبا تمام آن هایی هم که این روزها به طور رسمی کنار این هسته نیستند، 
تعلق خاطرشان را حفظ کردند و هر زمان که نیازی به کمکشان باشد، دست در دست دیگران به 
ادامه ی این مسیر یاری می رسانند. همین بوده که نقل قول هایی مانند نمونه های زیر را پدید آورده 

است:

رضا علیزاده: تصورش را هم نمی کردم این گونه ی ادبی این همه ادامه طرفدار پیدا 
آورده است؛ یعنی شما  ادبی است که خیلی دوام  از جمله محفل های  این گروه  کند. 
تصور کنید این ها، اگر اشتباه نکنم، مثالً هشت نه سال می شود که هستند. تقریباً همان 
بچه های قدیمی هستند و افراد دیگری بهشان عالقمند می شوند، می آیند و می روند و 

خالصه، بهشان اضافه می شود و این خیلی خوب است... 

حمیدرضا صدر: در کل آکادمی فانتزی را بسیار پایدار و سمج می بینم و این سماجت 
یکی از مهمترین ویژگی های این گروه است که باعث موفقیت آن شده است. در واقع من 
در سال های اخیر با گروه های بسیاری نشست و برخاست داشته ام و آکادمی فانتزی 
یکی از پیگیرترین آن ها بوده که با وجود پیش بینی های من، هم چنان پایدار مانده است. 

به همین خاطر فکر می کنم باید بابت این جدیت و پیگیری کار، به آن ها تبریک گفت.  

به  فانتزی(  )آکادمی  گمانه زن  ادبیات  گروه  که  بگویم  خوشحالم  اقبال زاده:  شهرام 
عنوان یک جریان خودجوش استقالل خود را حفظ کرده و محور آن تنها عشق و عالقه 

و جستجوی دانش در مورد این گونه های مهم ادبی بوده است.

شنیدن این حرف ها برای کسانی که سال ها است با عشق و عالقه برای ساختن بستری مناسب در 
جهت گسترش گونه  های ادبی علمی تخیلی، فانتزی، وحشت فعالیت می کنند، بسیار شیرین است و 

ما را در ادامه دادن این مسیر بیش از پیش راسخ می کند.
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این روزها که کم کم به ده سالگی دور هم جمع شدن این طرفداران ادبیات گمانه زن 
)با در نظر گرفتن سابقه ی بعد هفتم(، نزدیک می شویم، به بهانه ی در راه بودن جشن 
اهدای جوایز پنجمین دوره ی جایزه ی هنر و ادبیات گمانه زن، بعضی هایمان به این فکر 
افتاده ایم قبل از این که دیرتر شود و مستندات از بین برود و حافظه مان کم رنگ شود، 
تاریخچه ی این سال ها را بنویسیم. وقتی به گسترش فعالیت های اینترنتی هواداری در 
بعد، داشتن روایت  این فکر می کنیم که سال  ها  به  نگاه می کنیم، خیلی هایمان  ایران 
بود.  خواهد  ما  امروز  وظیفه  ی  فعالیت ها،  این  شکل گیری  نشده ی  تحریف  و  صحیح 
گذشته از آن، سال ها بعد که به عقب نظر اندازیم و مسیر پیموده شده را نگاه کنیم، به 

یاد آوردن برخی از این تاریخ  ها لذت بخش خواهد بود. 
با تمام فراز و نشیب هایی که در پیمودن این مسیر داشته ایم، هنوز رو به جلو حرکت 
می کنیم و فعال که تصمیمی برای کنار گذاشتن این مسیر نداریم! و هم چنان این نوید را 
می دهیم که در آینده نیز با بازبینی فعالیت هایمان و اصالح ساختار گروه، فعالیت خود را 
رو به رشد حفظ کنیم و شک نداشته باشید باز هم از تغییرات این گروه خواهید شنید!

محمد حاج زمان
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فیلیپ ]1[ احساس می كرد كه دلش آشوب است. اما اكنون لحظه ای فرا رسیده بود 
به بهای زحمتی دو ماهه. از این وجه، آن زحمت دو ماهه بیهوده می نمود. در بیست و 
یك  دقیقه ی بعد، امكان نداشت اتفاقی روی دهد كه ارزش آن همه زحمت را داشته 
باشد. گفتگویی كوتاه با یك پیرمرد. پیرمردی بسیار باهوش؛ اما فرق زیادی هم نداشت. 
دیدار این پیرمرد خاص تنها یك اتفاق بود. گرچه این اواخر، اعتقاد فیلیپ به اتفاقات 
كم می شد و باورش بیشتر به سمت تقدیر میل پیدا می كرد. به مالقات با این پیرمرد 
بیشتر از دیدار هركس دیگری مایل بود. با این حال همه ی آن زحمات را تحمل می كرد 
تا هر مرد یا زنی را، چه جوان و چه پیر در رابطه با آن موضوع ببیند. اصل، عملی بود 

كه انجام می داد.
به  دوباره  است،  زده  در زل  به  و  ایستاده  ایوان  روی  كافی  اندازه ی  به  كه  فكر  این  با 
بود.  محدود  زمان  می شدند.  كم  ثانیه ها   ،20:47...20:48....20:49 كرد.  نگاه  ساعتش 
نباشد. چیز  هیچ  محدودیت  زمان  كه  برسد  روزی  داشت  امكان  مسخره ای،  طرز  به 

بیست و یک دقیقه

راهول جایشیل

امیرسینا همایونی
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باران گذراند.  ایوان مسقف بیرون آمد و مدتی را زیر  باران می بارید. فیلیپ از زیر  آن بیرون، 
كفش هایش گل آلود و كتش خیس شد. به خیابان نگاه كرد كه چون قبر، بی حركت بود. دوباره 
روی ایوان رفت، كالهش را عقب داد، نفس عمیقی كشید، در نهایت زنگ در را به صدا درآورد 

و بعد با دقت شروع كرد به تمیز كردن كفش هایش روی پادری.
20:19... در را تنها ساكن خانه باز كرد. به قیافه اش می خورد كه هفتاد سالی داشته باشد. لباس 
خواب به تن داشت. فیلیپ او را فقط در یك عكس دیده بود. در آن عكس جوان تر می نمود. این 
وضع غیرطبیعی لحظه ای فیلیپ را زبان بسته نگاه داشت. در نهایت وقتی زبان گشود كه فهمید 

باید به نگاه »این وقت شب چی می خوای؟« مخاطبش پاسخ  دهد.
»شما آقای اریك گلدبرگ ]2[ هستید؟«

»بله؟«
»بنده فیلیپ كانتور ]3[ از مركز آزمایشگاه های تحقیقاتی سرج ]4[ هستم. مایلم كه با شما 
درباره ی این مقاله كه دوازده سال پیش نوشتید صحبت كنم.« فیلیپ یك دسته برگه از یكی 
از جیب های كتش درآورد و آن ها را به سمت اریك گرفت. مدتی طول كشید تا اریك از شوک 

غافلگیری رهایی یابد.
»االن ساعت 10 شبه، آقای كانتور. شاید بهتر باشه صبح در این باره صحبت كنیم.«

مزاحمتون  وقت شب  این  وگرنه  فوریه.  موضوع  یه  این  ولی  گلدبرگ،  آقای  ببخشید  رو  »من 
نمی شدم.«

اریك برگه ها را گرفت، به زور نیم  نگاهی بهشان انداخت و با سرگشتگی به مهمانش زل زد.
چرا  و  هستید  این جا  االن  برای چی  بگید  من  به  شما  كه  كنیم  شروع  این طور  بدید  »اجازه 
می خواید با من راجع به چیزایی حرف بزنید كه دوازده سال پیش نوشتم؟ این آزمایشگا ه های 

سرج دیگه كدوم گوریه؟ تا حاال چیزی ازش نشنیدم.«
ذرات  به  راجع  تحقیق  با  بیشتر  ما  قربان.  برلینه،  توی  تحقیقاتی سرج  آزمایشگاه های  »مركز 
زیراتمی سر و كار داریم. اما اون اصاًل مهم نیست. من این جام چون یك فرضیه ی بسیار جالب 

رو بر اساس این نوشته های شما طراحی كردم و مایلم باهاتون راجع بهش صحبت كنم.«
اریك اندک زمانی موضوع را در ذهنش باال و پایین كرد. از آن ها نبود كه فرصت ماجراجویی را 

از دست بدهد.
»باشه، بفرمایید.«

برگشت و در یك صندلی گوشه ی اتاق نشیمن نشست. فیلیپ وارد خانه شد و به گوشه ی راست 
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سقف اتاق نگاهی انداخت.  یك دوربین آن جا مستقیم به سوی چشمان او قرار داشت؛ دوربینی 
كه فیلیپ انتظار نداشت آن را پنهان در شكاف دیوار ببیند. كتش را درآورد و آن را كنار در 
آویزان كرد. اریك در حالی كه یك لیوان ویسكی را كه روی دسته ی صندلی جا گذاشته بود، 
زیاد مهمون برام  برمی داشت گفت: »راحت باشید. می دونم خونه  ام فقیرانه   است، ولی حقیقتاً 

نمیاد.« فیلیپ به سمت تنها صندلی دیگر اتاق رفت و درست مقابل اریك نشست.
اریك پرسید: »چرا مدام ساعت رو نگاه می كنید؟«

»خب، راستش باید برم سراغ یه آزمایش نیمه كاره.« فیلیپ این را گفت و دوباره به ساعتش 
نگاه كرد.... 18:50...

»تو برلین؟«
»بله، پرواز دارم.«

»كی؟«
فیلیپ لحظه ای تأمل كرد و بعد جواب داد: »نصف شب!«

»خب، راجع به چی می خواستید با من حرف بزنید؟«
فیلیپ با اشاره به نوشته هایی كه در دست اریك بود، پرسید: »یادتون هست توی اون مقاله چی 

نوشتید، آقای گلدبرگ؟«
اریك در حالی كه برگه ها را ورق می زد، گفت: »تا حد زیادی، بله.«

»پس ازتون می خوام كه به چهار صفحه ای كه به انتهاش اضافه كردم، توجه كنید.«
اریك فوراً صفحات را ورق زد تا به چهار صفحه ی آخر رسید...17:54....

فیلیپ ساكت نشست و اریك را در حین خواندن نوشته ها زیر نظر گرفت. ابتدا چهره اش حالتی 
نداشت، اندكی بعد به پیشانی اش چروک انداخت، بعد مدتی كاوش گرانه به برگه ها چشم دوخت 
و سپس با سرگشتگی انگشتانش را روی آن ها كشید. فیلیپ دوباره به ساعتش نگاه كرد...13:51. 

سرش را كه باال آورد، فهمید اریك به او نگاه می كند.
اریك شروع به حرف زدن كرد: »نكته اصلی اش را نمی فهمم...«

فیلیپ قبل از آن كه او بتواند ادامه دهد، به سرعت گفت: »خب، بله، حقیقتاً نتیجه گیری كاملی 
نكردم.« آن قدر سریع حرف زد كه كلمات برای خروج از دهانش فرصت كافی نداشتند.

»نتیجه اش چیه؟«
فیلیپ هیجان زده پرسید: »متوجه نمی شید؟«

به جای خاصی ختم  ریاضی  این عملیات  و گفت: »بیشتر  نگاه كرد  نوشته ها  به  اریك دوباره 
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نمی شه...«
»فكر می كنم انتظار زیادیه كه در عرض چند دقیقه متوجه بشید، اما نمی دونم چطور این همه 

سال كسی متوجهش نشده.«
اریك ابرویش را باال برد.

فیلیپ ادامه داد: »اون نوشته بیانگر قاطع امكان سفر در زمانه.«
اریك شك داشت كه مخاطبش دیوانه نباشد، اما به او فرصت داد.

فیلیپ ادامه داد: »حداقل امكان سفر به گذشته. آینده یه مفهموم كاماًل جداست.«
اریك دوباره در حالی كه نوشته ها را نزدیك صورتش گرفته بود، آن ها را بررسی كرد.

فیلیپ بدون توجه به این  كه اریك دیگر به او توجه چندانی نمی كند، ادامه داد: »حتا به روش 
دستیابی بهش هم اشاره می كنه.«

البته! سفر در زمان! و آن  چنان ساده بود كه  همه  چیز داشت برای اریك معنا پیدا می كرد. 
نمی شد گفت اشتباهی رخ داده است. گرچه به طور غریزی احساس می كرد اشكالی در آن، جا 
خوش كرده است. بیش  از حد ساده بود. اما منطق از آن اسناد پشتیبانی می كرد. اگر این قدر 
ساده بود، چه طور پیش از این كسی به آن دست نیافته بود؟ در عجب بود كه چرا خودش وقتی 
برای اولین بار به آن نوشته ها نگاه كرد، متوجه نشده بود. روش محاسبات كمی غیرعادی بود، 

اما فقط همین و در عین حال بسیار ساده.
دیگر صحبت فیلیپ تمام شده بود. اریك پرسید: »این رو به كس دیگه ای هم نشون دادید؟«

»نه.«
»پس می خواید باهاش چه كار كنید؟«

»شما اگه جای من بودید چی كار می كردید؟«
»به كسی نشون می دادم كه بتونه بهتر متوجه بشه، نظرشون رو می خواستم و بعد...«

اریك لحظه ای از حرف زدن ایستاد و فیلیپ تصمیم گرفت كه جمله ی او را كامل كند: »امتحانش 
می كردید؟«

»نه. ساده نباش. تا وقتی كه فرضیه  اش كامل نشده، نه. نه تا وقتی كه كاماًل مفهومش رو درک 
نكردیم. االن حتا قابل تصور هم نیست.«

»فكر نكنم بشه این موضوع رو به همه گفت. كافیه به عواقبش فكر كنید! اون  وقت ملت همه 
می خوان برگردن به گذشته.«

»درسته. شاید به همین خاطره كه قباًل از این موضوع چیزی نشنیدیم. بعیده كه كسی تا حاال 
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بهش نرسیده باشه. حتا فكر می كنم اون قدر ساده است كه می تونه اشتباه باشه.«
»نه.«
»نه؟«

فیلیپ به بازی كردن برگ برنده اش اندیشید. »اشتباه نیست.«
»از كجا این قدر مطمئنید؟«

»اون قدر تحقیق كرده ام كه مطمئنم!«
»تحقیقتون در چه سطحی بوده، آقای كانتور؟«

»تونستم یه سری خرت و پرت مثل چند تا دوربین رو در بازه های زمانی كوچیك به گذشته 
بفرستم. چند تا عكس و فیلم هم از گذشته گرفتم و ضبط كردم.«

»دقیقاً از كی؟«
»دیروز، یك سال پیش... سختیش این جا بود كه باید مطمئن می شدم اون اشیاء گذشته رو به 

هیچ نحوی تغییر نمیدن.«
»این عكسا كه میگید االن همراهتونه؟«

»نه، متأسفانه االن همراهم نیستن.«
سؤاالت متعددی در ذهن اریك بود، اما تصمیم گرفت این یكی را بپرسد: »باشه، پس گیرم كه 

حرفتون درست باشه. فكر می كنید چرا تا حاال كسی این موضوع رو نفهمیده، آقای كانتور؟«
»خب همون طور كه عرض كردم، نمیشه همه این موضوع رو بفهمن. پس اگه كسی هم فهمیده 

باشه، ما متوجه نمی شدیم.«
»این موضوع این قدر ساده اس كه به نظرم همه باید فهمیده باشن.«

»ولی شما خودتون هیچ وقت متوجه نشدید.«
»كه چی؟«

»شما باید متوجه می شدین. خودم از روی نظریه ی شما این قضیه رو متوجه شدم.«
فیلیپ منتظر جواب ماند، اما از آن جا كه به نظر نمی رسید جوابی در كار باشد، ادامه داد: »باید 
قبول كنید. روشی كه من به كار بردم یه جورایی چیز بود....« فیلیپ لحظه ای تأمل كرد تا واژه ی 

درست را بیابد. »از نظر شما خالف عرف بود.«
اریك به نوشیدن لیوان ویسكی كه به نظر می رسید تا آن لحظه فراموشش كرده باشد، ادامه داد.

»قبل از این كه متوجه بشید امكان سفر در زمان رو نشون میده، مجبور شدم براتون بازش كنم. 
رو كاغذ داره داد می زنه، اما شما متوجه نشدید.«
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اریك دوباره به برگه ای كه در دستش بود نگاه كرد. اكنون به نظر می رسید كه واقعاً امكان سفر 
در زمان را فریاد می زند.

فیلیپ در صندلی اش فرو رفت و گفت: »خود من تصادفی متوجه شدم.«
فكر  طرز  این  می كنید  فكر  »پس  پرسید:  و  نوشید  جرعه ای  ویسكی اش  از  آرامش  با  اریك 

نامعموله كه باعث شده مردم متوجهش نشن؟«
»نه، دارم میگم قباًل كسایی متوجهش شدن و دارن جون می كنن تا مطمئن بشن مخفی باقی 

می مونه.«
»یعنی دارن طرز فكر ملت رو تغییر میدن؟«

»می تونید تصور كنید چی میشه اگه همه بتونن تو زمان سفر كنن؟«
حتا با تصور آن موقعیت، اریك می دانست كه چنین چیزی ممكن نیست. همان قدر محال بود 
كه دو بار الكتریكی منفی یكدیگر را جذب كنند. اگر تغییراتی كه در گذشته اعمال می شد بر 
آینده تأثیر می گذاشت و اگر همه ی مردم در گذشته تغییراتی ایجاد می كردند، اثرات یكدیگر را 
از بین می بردند. دیگر حالت آرامش و تعادلی برای زمان حال وجود نداشت. پیوسته گذشته را 

تغییر می دادند. و زمان حال، ناپایدار می شد.
فیلیپ رشته ی افكار او را پاره كرد: »آدما هركاری می كنن تا از اون اتفاق جلوگیری كنن. مسیر 
تحقیق رو منحرف می كنن. می تونن مطمئن بشن كسی متوجه نمیشه و اگه كسی متوجه شد، 

درستش كنن.«
اریك جواب داد: »پس یه محقق سفر در زمان كم تجربه مثل شما باید متوجهش بشه.«

»قریب به یقین اونا به سفر در زمان دسترسی دارن تا مانع فهمیدن بقیه بشن. وقتی گفتم اگه 
كسی فهمید می تونن درستش كنن، منظورم همین بود.«

این همه برای ذهن اریك بیشتر از آن بود كه بتواند پا به پای فیلیپ پیش بیاید. نمی توانست 
به نتایج بارز فراهم آمدن سفر در زمان بیندیشد. اما بر خالف او فیلیپ در این باره مدتی فكر 

كرده بود.
گفت: »پس انتظار دارید آدمایی كه لباس سیاه چتربازی تنشونه، از آینده بیان و مانع بشن تا 

راجع به سفر در زمان به بقیه اطالع بدید؟« و لبخند زد.
»راستش، باید خیلی وقت پیش می اومدن و در وهله ی اول اصاًل نمی ذاشتن متوجه بشم.«

»اگه واقعاً اولین نفری باشید كه كشفش می كنید چی؟«
»فرض بر اینه كه كاماًل محاله هیچ كس قبل از من نتونسته باشه چنین چیز ساده ای رو كشف 
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كنه، این طور نیست؟«
مغز اریك توانایی پردازش یك جای این همه اطالعات را  نداشت. لیوان ویسكی را پایین گذاشت. 

فیلیپ سریع به ساعتش نگاه كرد و متوجه شد كه چندی است از آن غافل مانده.... 9:52....
اریك باالخره گفت: »بله.«

بگوید كه  به گذشته فكر كردید؟« چیزی می خواست  به عواقب سفر  و پرسید: »تا حاال حتا 
داشت از ذهنش فرار می كرد. سخت در تالش بود كه دوباره فكرش را روی آن متمركز كند.

»بله، البته! راستش آدم فكرشو كه می كنه می بینه خیلی ها خیلی بهش فكر كرده ان.«
»اما به اندازه ی كافی جدی فكر نكردن... به اندازه ی كافی علمی فكر نكردن.«

»احتماالً همین طوره. ولی دیگه چی كار می تونن بكنن؟ بدون فهمیدن این نظریه، فقط می تونن 
راجع بهش خیال پردازی كنن. این موضوع بسیار جذابیه.«

چنان به نظر می رسید كه اریك در افكارش غرق شده است. قیافه اش مانند زمانی بود كه سعی 
داشت فرضیه را برای خودش تفسیر كند. انگشت سبابه اش بر صفحه ای خیالی روی دسته ی 

صندلی اش كشیده می شد.
فیلیپ سكوت را شكست و گفت: »فكر می كنم قانونش همینه.«

اریك غرق در خیال گفت: »ها؟«
»فكر كنم مردم باید قبل از این كه سفر در زمان رو كشف كنن، بهش فكر كنن.«

و یك بار دیگر، اریك احساس می كرد كه همه چیز معنا می گیرد. این فرضیه درست بود و نیازی 
نبود كه فكر را به كار انداخت تا توضیحی مثل سیاه پوش های چترباز از آینده برای آن ارائه داد. 

فهمیدن این كه چرا آن فرضیه كشف نشده، به این همه زحمت احتیاج نداشت.
فیلیپ اكنون بسیار بیشتر به ساعتش نگاه می كرد. 9:05...

اریك پرسید: »پس به اعتقاد شما همه چیز بر اساس تقدیر پیش می ره و در عین حال سفر در 
زمان هم وجود داره؟« در واقع داشت برای بیان اصل مطلب زمینه سازی می كرد.

»الزاماً با هم تناقض ندارن. شاید سفر در زمان هم یه پدیده ی تقدیریه. جز این، بعضی چیزها 
اون قدر بعید هستن كه نمیشه بهشون گفت »اتفاق«. فكر می كنم به چیزی به اسم سرنوشت 

اعتقاد دارم.«
»پس سفر به گذشته سرنوشت رو تغییر نمیده؟«

»خب، سفر به گذشته هم خودش جزئی از سرنوشته و باعث می شه عقیده ام نسبت به تقدیری 
بودن اتفاق ها تقویت بشه. درک این كه یه چیزی باید اتفاق بیفته، سخته؛ اما وقتی آدم بدونه 
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كه اگه اون چیز اتفاق نیفته، یك نفر به گذشته میره تا باعث اون اتفاق بشه، راحت تر میشه 
دركش كرد. یه كسی هست كه به تمام نقاط زمان برمی گرده تا اوضاع رو درست كنه. مجموع 
تغییراتی كه یك فرد در گذشته ایجاد می كنه، به یك حالت تعادل منجر میشه. تقدیر این طوری 
شكل می گیره. فقط به جای این كه زمان یه خط صاف باشه، حلقه هایی داره كه توش افراد از 

یك حالت به یك حالت دیگه می پرند.«
»خب آقای كانتور، فرضیه ی جالبیه؛ اما پوس كنده بگم، به اعتقاد من بر اساس این فرضیه فقط 
یك چیز »قرار بوده كه اتفاق بیفته« اما به طور كاماًل تصادفی، این همون چیزیه كه به قول شما 

قرار بوده اتفاق بیفته.«
اریك خودش فهمید كه چه جمله ی گیج كننده ای گفته و قبل از اینكه فیلیپ - كه از قیافه اش 
»می تونم  كرد:  اضافه  بكشد،  بیشتری  رنج   - است  تحلیل  و  تجزیه  مشغول  بود سخت  معلوم 

توضیح بدم كه چرا هیچ كس فرضیه ی سفر در زمان شما رو كشف نكرده.«
....7:51....

»پس لطفاً توضیح بدید...«
»این طوری اگه فرضیه ی سفر در زمان كشف بشه و تكنولوژی روزی به جایی برسه، آدم می تونه 
به گذشته سفر كنه، حتا به زمانی قبل از كشف سفر در زمان. و عمدی یا اتفاقی یه چیزی رو 

تغییر بده. دیگه بقیه اش رو خودتون می دونید دیگه؟ همون قضایای اثر پروانه ای!«
»نه دقیقاً   !«

»خب، اجازه بدید فرض كنیم كه مسافر زمانمون به گذشته میره و یه چیز كوچیك رو عوض 
می كنه. مثاًل فنجون یه نفر رو از جای همیشگیش برمی داره و می ذاره یه جای دیگه. اون یك 
نفر صبح روز بعد پونزده  ثانیه بیشتر برای پیدا كردن فنجونش وقت می ذاره. از این جا به بعد از 
هر كار دیگه اش پونزده ثانیه عقب می افته. شاید حواسش به چراغ قرمز نباشه و از خیابون رد 
بشه. یه پلیس بهش گیر بده و جریمه اش كنه. درصورتی كه اگه پونزده ثانیه زودتر راه افتاده 
بود، این اتفاق نمی افتاد. این آدم پنج دقیقه دیرتر از وقتی كه قرار بود برسه، می رسه و صد البته 
كه حالش گرفته اس. این وضعیتش دور و بریا رو هم تحت تأثیر قرار میده. این فقط یه مثال بود، 
اما حرفم اینه كه حتا با یك تغییر، هر چند كوچیك، جرقه ی تغییرات دیگه ای زده می شه. با 
گذشت زمان، حجم این تغییرات بزرگ و بزرگ تر میشه. و بعد از یه مدتی، جابجا كردن فنجون 

اون آدم می تونه به یه جنگ منجر بشه. و از این بابت اغراق نمی كنم.
حاال اگه این مسافرمون به زمانی قبل از كشف سفر در زمان بره، تغییراتی كه ایجاد می كنه عین 
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یك گلوله ی برفی تا زمان كشف سفر در زمان بزرگ و بزرگ تر می شه. این مسافر هر چی به 
عقب تر سفر كنه، انتظار تغییر بزرگ تری هست.«

»اِ....«
اریك قبل از این كه فیلیپ بتواند چیزی بگوید، گفت: »بذار حرفم تموم بشه. آقای كانتور، دنیای 
ما یك سیستم بی نظم به نظر می رسه؛ یعنی كه برآمدش شدیدا وابسته به شرایط اولیه اش است. 
مثاًل وضع هوا رو در نظر بگیرید. پیش بینی دقیق هوای فردا محاله و اصاًل ربطی نداره كه ما 
می دونیم هوای امروز دقیقاً چطوره. كوچكترین تیكه از اطالعاتی كه در دست ما نیست، كل 
این تفاوت رو ایجاد می كنه. چنین نظام بی نظمی هیچ نقطه ی تعادلی نداره، اما در هر لحظه 

یك تعادل ناپایدار داره.
من از اولش هم هیچ وقت به زمان به چشم یك خط صاف نگاه نكردم، آقای كانتور. زمان رو به 
صورت خطی در نظر می گیرم كه وقتی برآمد چیزی قطعی نیست، به دو شاخه تقسیم میشه. 
بنابراین خطوط بسیار زیادی وجود داره؛ میشه گفت بی نهایت خط. واقعیت های موازی. این فقط 
یكی از اون هاست. پس در هر كدوم از این واقعیت ها با كشف سفر در زمان، یه نفر به زمانی قبل 
از كشف سفر در زمان می ره و چیزی رو تغییر می ده كه اون واقعیت رو به كلی دگرگون می كنه. 
و در عین حال وقایع جدیدی از اون نقطه به بعد شكل می گیرن. حاال توی این واقعیت دگرگون  
شده، شاید سفر در زمان كشف بشه و شاید كشف نشه. با این حال، اگر كشف بشه این پردازه 
از سر گرفته می شه. این طوری هر دنیایی كه توش سفر در زمان كشف شده باشه، بعد از اون 
نقطه متزلزل می شه. به همین  خاطره كه فقط برای واقعیت هایی آینده  وجود خواهد داشت كه 

توشون سفر در زمان كشف نشه.«
اریك هوا را به درون ریه هایش كشید. كاری كه مدتی می شد در اوج هیجانش، فراموش كرده 

بود. برای اولین بار این فیلیپ بود كه باید فكر می كرد.
...5:07...

فیلیپ گفت: »ولی این فقط یكی از احتماالته.«
»البته. منكرش نیستم. اما كاماًل موجهه، مگه نه؟«

فیلیپ با لحنی پرسشگرانه پرسید: »پس هركس كه در زمان سفر می كنه، واقعیتی كه توش 
زندگی می كرده رو از بین می بره.«

»بله، وقتی در زمان پرش می كنه همون طوری كه خودتون گفتید، یك حلقه ایجاد می شه. اما 
خط  زمانی مسیر متفاوتی رو از نقطه ای كه به اون جا برگشته در پیش می گیره. فكر می كنید اگه 
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یه نفر به گذشته برگرده چه اتفاقی می افته؟«
»اگه بخوایم به چشم یه فرضیه به حرفای شما نگاه كنیم، منطقی به نظر میاد. اما وقتی دنیایی 
كه مسافر زمان توش زندگی می كرده نابود بشه، خودش هم نباید در اون گذشته ی دست كاری 

شده ناپدید بشه؟«
»یك دوجین از این احتماالت هست كه به ذهن شما می رسه و هزارتای دیگه كه فكرش رو 
نمی كنید. بدون تحقیق بیشتر نمی تونید بگید كدوم اتفاق می افته. من این فرضیه رو فقط از 

اون جهت دوست دارم كه همه چیز رو توجیه می كنه...«
»همه چیز رو توجیه نمی كنه...«

»منظورم تمام چیزهاییه كه تا به حال راجع بهش صحبت كردیم. توضیح میده كه چرا سفر در 
زمان تا به حال كشف نشده و طبیعی تر به نظر میاد تا این كه آدم هایی از آینده رو دخیل بدونیم 
كه به قصد پیش گیری از كشف سفر در زمان، از آینده میان. به هر حال بدون این كه بدونن، 
این كار رو می كنن. این فرضیه جز این توضیح میده كه چرا منطقی كه پشت این قضیه اس، 
نامعمول به نظر می رسه. ما هیچ وقت نمی تونستیم با طرز فكر معمولی بهش برسیم. در تمام این 
واقعیت های مختلف كه انشعابشون از شروع خود زمان شروع شده، آدما طرز فكرشون گسترش 
پیدا كرده. چیزای زیادی رو اختراع یا كشف كردن، شاهد پدیده های مختلف بودن و هر كدوم 
یه جور پیشرفت كردن و مطمئنم واقعیت های بی شماری هست كه انسان توش پیشرفت نكرده. 
و چنین دنیاهایی كه توشون انتظار كشف سفر در زمان نمی ره، بیشتر از بقیه، هستی شون طول 

می كشه.«
خنده ای كوچك از دهان فیلیپ دررفت. »پس من دنیام... این واقعیت رو نابود كردم؟«

»احتمالش هست. واقعیت ما تا این جای كار موجودیت داره. موضوع فقط اینه كه شاید آینده ای 
در پیش نداشته باشیم. گرچه این تنها در صورتیه كه حرفای من درست بوده باشه.«

...3:14...
»ولی فكر نمی كنید اگه انسان به یك سطح خاصی از شعور برسه، به ناچار سفر در زمان رو 

پیدا می كنه؟«
»نه به ناچار! اگه به ناچار بود، آدم بعد از یك نقطه ی خاص در زمان دیگه نمی تونست وجود 

داشته باشه.«
فیلیپ پرسید: »و علت انقراض انسان، كشف سفر در زمان می شد؟«

»انسان هیچ وقت این طوری منقرض نمی شه. چون دنیایی وجود نخواهد داشت كه انسان مدتی 
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توش زندگی كرده باشه و بعد دیگه انسان نباشه. خود دنیاهایی كه انسان توشون وجود داشته، 
بعد از یك نقطه ی خاص در زمان، موجودیتشون از بین میره. و حتا فكر نمی كنم چنین چیزی 
نیاره، همیشه  به وجود  تغییر  انسان  تكامل  و در  نره  به گذشته  اگر كسی  باشه. چون  ممكن 

واقعیت هایی وجود خواهند داشت كه آدم توشون وجود داشته.«
»اما همگی كارشون به حلقه ها ختم میشه.«

»آخر كار توی حلقه ها گیر نمی كنن، آقای كانتور. از ابتدای هر حلقه یك مسیر جدید ساخته 
می شه. و بی شمار احتمال هستن كه امكان وجود دارن. حداقل یكی تا مسافر راهی برای گذر 

داشته باشه.«
»چطور؟«

»با برنگشتن به زمان قبل از كشف سفر در زمان.«
»شما خودتون گفتید كه باالخره یكی این كار رو می كنه.«

...2:12...
»خب چون خوب راجع بهش فكر نكرده بودم. هنوزم درست و حسابی فكر نكرده ام. اما حاال 

كه این رو مي دونید، قبل از این كه بذارید كسی به گذشته سفر كنه، تجدید نظر نمی كنید؟«
»صد درصد! منتهی شاید راه فراری هم وجود داشته باشه.«

»مثاًل؟«
»شاید راهی باشه برای این كه مطمئن شد، تغییراتی كه مسافر زمان در گذشته ایجاد می كنه، 
اون قدر كوچیكن كه به كشف سفر در زمان كاری ندارن. شاید یه روزی بتونیم دقیقاً نتایج ایجاد 

تغییر در گذشته رو پیش بینی كنیم.«
»آره. ممكنه.«

فیلیپ دوباره به ساعتش نگاه كرد. 1:40؛ دیگر وقت آن بود كه اصل كاری را پیش بكشد. لب 
به سخن باز كرد: »آقای گلدبرگ، چی میگید اگه بهتون بگم از آینده اومدم؟ كه بگم یه ماشین 
زمان درست و حسابی ساختم و بعد از آزمایش های زیاد به این نتیجه رسیدم كه سفر باهاش 

خطری نداره؟«
قبول  برای دیدن من  رو  این همه ریسك  این كه  از  برلب گفت: »اون وقت  لبخندی  با  اریك 

كردید، ازتون سپاسگزار می شم.«
اما چهره ی فیلیپ نشان می داد كه او شوخی نمی كند.

لبخند اریك آهسته محو شد... 1:18...
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فیلیپ ادامه داد: »و... چون هنوز این جا نشسته ام، گمون نكنم واقعیتم از بین رفته باشه.«
»با عقل جور درنمی آد. از ِكی اومدی؟«

»از پونزده سال، شش ماه و كمتر از بیست و یك روز بعد.«
اریك مدتی به او زل زد.

»بلیط برگشت رو هم دارید؟«
»بله، برای دقیقاً 56 ثانیه دیگه.«

»پس فرضیه ی من كاماًل غلطه؟ با حرف زدن با من تغییر بزرگی رو ایجاد كردید.«
»نه آقای گلدبرگ، تا اون جا كه من می دونم فرضیه تون كاماًل درسته. وقت ندارم كه توضیح بدم؛ 
اما اون جا رو ببینید...« به كنج راست سقف اشاره كرد. »اون رو می بینید؟ یكی از دوربین های 
آزمایشگاه منه. قبل از تصمیم گیری برای این بیست و یك  دقیقه كه برای اومدن من و دیدن 

شما به اندازه ی كافی بی اثر بود، مدتی شما رو زیر نظر داشتم.« ...0:29... 
»چه طور می تونه بی اثر باشه؟ دونستن من تغییرات خیلی بزرگی ایجاد می كنه!«

وقتی اریك خواست بلند شود و به دوربین دست بزند، فیلیپ متوجه اشتباهش شد.
»از جاتون بلند نشید آقای گلدبرگ. واقعاً وقت ندارم كه توضیح بدم. دوست دارم بابت عملكرد 
فوق العاده تون بهتون تبریك بگم. شما رو ستایش می كنم. همون طور كه فرمودید، این كه من از 
آینده پیش شما اومدم خودش همه چی رو توضیح می ده. افسوس كه پتانسیل كارتون تا مدت ها 

بعد از مرگتون پیدا نمی شه. دیدنتون افتخار بود برام.« ...0:04... 
زنگ ساعت  مچی فیلیپ به صدا در آمد. اریك با دهان باز به او خیره مانده بود. به پنجره رو 
كرد و ناگهان صدای بلندی را از آن سو شنید. انوار روشن مستقیم بر صورتش افتادند و غرش 
موتور كامیونی همراه با جیرجیر الستیك ها بر جاده ی خیس و قیرگون به گوش رسید. دوباره 

به سمت فیلیپ نگاه كرد، ولی او دیگر آن جا نبود.
اریك برای سومین بار در آن شب احساس كرد كه تكه ها ناگهان در جای خود می نشینند. كانتور 
می دانست كه چه اتفاقی در شرف وقوع است. زمان وقوع را دقیقاً می دانست. متوجه شده بود 
كه بیست و یك دقیقه ی گذشته برای بقیه ی دنیا بی اثر است. سعی نكرد از روی صندلی اش بلند 
شود. می دانست كه چه چیزی در شرف وقوع است. می دانست كه اجتناب ناپذیر است. فرصتی 
نبود تا از آن فرار كند. غرش موتور اكنون همراه بود با صدای شكستن شیشه و فوالد و ریختن 
یك دیوار بتنی. لیوان ویسكی اش را محكم گرفت. آیا در طول تاریخ كسی وجود داشت كه به 

اندازه ی او از مرگش مطمئن باشد؟
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زندگی از پیش چشمانش نگذشت. فقط احساس نیروبخش دانستن همه  چیز را داشت. افكارش 
به سمت كانتور كشیده شد و این كه چگونه آدمی بود كه توانست او را این چنین رها كند. البته 
فیلیپ مجبور بود وجود خود و دیگر افراد دنیای خودش را برای نجات او به خطر بیندازد. در 

نظر فیلیپ، مرگ چیزی جز بخشی از تاریخ نبود. مرگ اریك مقدر بود.
به این می اندیشید كه آیا زندگی اش به اندازه ی كافی پرمعنی بوده است یا نه. آیا به اندازه ی 
كافی زندگی كرده بود؟ جواب هایش رضایت بخش بودند. نوشتن آن مقاله تنها مایه ی تأسفش 
بود. ناگهان از بالتكلیفی آینده وحشت كرد. نباید وحشت می كرد. دیگر نگران كار و بار این دنیا 
نبود. افكارش به روزهایی بازگشت كه به تحقیق مشغول بود، روزی كه آن مقاله را ارائه داد. 
هیچ وقت نمی توانست به تنهایی از آن آگاه شود. نورها اكنون دیگر كوركننده شده بودند و جز 
سفیدی چیزی نمی دید. احتماالً همان بر سرش می آمد كه بر سر  آهویی كه در بزرگراه 17 با 

آن تصادف كرد، هم آمده بود....
فیلیپ دوباره در دل احساس آشوب داشت. كیسه ای از روی میز برداشت و در آن استفراغ كرد. 
مدتی گذشت تا توانست خودش را با شرایط تطبیق دهد. در آزمایشگاهش بود. زنگ ساعت 
مچی اش هنوز صدا می كرد. به تكه روزنامه ای كه به دیوار سوزن شده بود، نگاه كرد: »دانشمند 
ویران  خانه ی  عكس  هنوز  شد.«  كشته  منزلش،  با  كامیون  برخورد  سانحه ی  در  ساله ای   52
اریك با كامیونی در وسط اتاق نشیمن، داشت. مقاله ی زیر آن، كلمه به كلمه همان بود. فیلیپ 
احساس كرد كه دوباره می تواند راحت نفس بكشد. چشمانش روی تكه های كناری پرسه زدند. 
نه تن دیگر كه با مرگی غیر طبیعی جان سپرده بودند. ده تن در قسمت های مختلفی از زمین. 
تنها شباهتشان این بود كه از مكان مرگ هر ده تاشان چیز زیادی باقی نمانده بود. فیلیپ فكر 

نمی كرد كه جرأت دیدن مرگ یكی دیگر از آن ها را داشته باشد.
به پنج دوربینی كه كنارش قرار داشت نگاه كرد. آن ها همه چیز را ضبط كرده بودند. فكر دیدن 
دوباره ی فیلم ها دلش را آشوب كرد. آپارات  را از كار انداخت و آن را در كمدی گذاشت و درش 
را قفل كرد. موفق شده بود، اما نمی خواست تا مدتی طوالنی به قدم بعدی بی اندیشد. شاید سفر 

در زمان عقلش را متزلزل كرده بود.

پی نوشت ها:

3. Kantor 
4. Surge Research Laboratories

1. Phillip
2. Eric Goldberg
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تقریباً  است؛ چون  مشکلی  کار  نخوردن  زمین  هستید،  سیارک ها  از  یکی  روی  وقتی 
غیرممکن است که چشمانتان را به جلوی پایتان بدوزید. خودتان می دانید که هیچ وقت 
توی سفینه ها پنجره کار نمی گذارند –موقع پرواز با GB پنجره الزم نیست و در غیر آن 
صورت، پنجره از نظر روانی به صالح نیست– بنابراین غیر از ماه، یک سیارک تنها جایی 

است که در آن می توانید ستاره ها را واقعاً تماشا کنید.
توی آسمان یک سیارک آن قدر ستاره هست که شبیه ابر به نظر می رسند؛ شبیه ابرهای 
نقره ای عظیم و کپه کپه که به کندی بر روی سطح داخلی و پهناور و آبنوسی کره ای 
که شما و پایگاه کوچکتان را محاصره کرده، حرکت می کنند. آن قدر نزدیک هستند که 
می شود آن ها را لمس کرد و دلت می خواهد آن ها را لمس کنی، ولی در عین حال به 
طرز وحشتناکی دور هستند... و خیلی هم زیبا هستند؛ هیچ چیز در جهان خلقت، حتا 

نصف آسمان یک سیارک هم زیبا نیست.
طبیعی است که دلتان نخواهد زیر پایتان را نگاه کنید.

ذن

جروم بیکسبی

برگردان: شیرین سادات صفوی
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از »الکی پیر« [1] بیرون آمده بودم تا دنبال فسیل بگردم )من دیوید کانتز [2] هستم، 
دیرین شناس الکی پیر(. جایی در تاریکی سمت دیگرم، جو هارگریوز [3] بود که رادارش 
را به دنبال رسوب های معدنی می چرخاند؛ و اد ریس [4] که امیدوارانه، دنبال هر چیز 
نه  برآمدگی سیاه و  بود، بدنه اش پشت یک  زنده ای می گشت. الکی پیر پشت سرمان 
چندان مرتفع مخفی شده بود و تنها دماغه ی درخشانش مثل نهنگی به سطح آمده، 
باال زده بود. وقتی به عقب نگاه می کردم، می توانستم در امتداد لبه ی ناهموار برآمدگی، 
را سرهم  آن جا  داشتند  که  ببینم  را  پرکار کمپ حبابی  تکنسین های  بازتاب سوسوی 
می کردند. جز این نور و روشنایی چهار نورافکن آبی سفیدمان که این جا و آن جا روی 

سطح شنی و صخره ای می افتاد، همه چیز سیاه بود.
ما بیست و نه نفر، عضو تیم هفدهم E.T.I بودیم و مأموریت مان سیارک ها بود. چهار 
سال و سه ماه از دوریمان از زمین می گذشت و درست سر وقت به وستا [5] رسیده 
بودیم. فقط ده دقیقه بعد از فرود فهمیدیم این کلوخه بخشی از پوسته ی سیاره ی X –با 
اسم واقعی  سورن [6]– بوده است؛ یکی از معدود پوسته هایی که از منظومه ی شمسی 

بیرون نیفتاده بود.
یعنی  می ماندیم.  این جا  مدتی  باید  یعنی  می کرد.  مهم  فوق العاده  را  وستا  امر  همین 
بررسی دقیق و چندین ماهه ی هر سانتی متر مربع و مکعب از وستا، مخصوصا از سوی 
دانشمندان زیستی. فسیل، اشیای مصنوعی، زندگی جان دار... یک تکه  از سطح سورن 
می توانست تک تک یا تمامی این ها را روی خود داشته باشد. چند پوسته ای که تا آن 

زمان گیر انداخته بودیم، شمار معدودی از این ها را روی خود داشتند.
البته یکی دو روز دیگر، بیتل های یک نفره و شناورهای گروهی را بیرون می آوردیم و 
با چرخش نورافکن های مداری باالی سرمان، وستا درست مثل یک مولکول روی یک 
صفحه ی میکروسکوپ، در معرض دیدمان قرار می گرفت. بعد کار با حرارت فراوان شروع 
می شد. ولی تا آن موقع –و همان طور که عادت معمولمان بود– من، هارگریوز و ریس 
می شد.  کشیده  تاریکی  میان  در  سنگین مان  چکمه های  و  می زدیم  پرسه  بیرون  این 
تک  جوالن های  جور  این  جلوی  بود  گرفته  تصمیم  قبل  مدت ها   [7] فلدمن  کاپیتان 
نفره ی افراد دانشمندش را نگیرد. با وجود این که فلد نظامی بود، اما آدم خوبی هم بود؛ 
هر وقت ما شاد و سرحال جلوی هوابندها ظاهر می شدیم و منتظر می ماندیم تا اجازه ی 

خروج بگیریم، او فقط شانه ای باال می انداخت و می گفت: »از دست این دانشمندها!«
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g بنابراین ما سه نفر هر کدام به مسیر خود رفتیم و خیلی زود از دیدرس همدیگر خارج شدیم. 
طبیعتاً اد ریس بیولوژیست، بیشتر از همه چیز دنبال حیات می گشت.

ولی این من بودم که حیات را پیدا کردم.

g تازه از کنار یک تخته سنگ دراز و گرد –که سنگی آتشفشانی بود و رنگ  شگفت انگیزی 
داشت- گذشته بودم و داشتم به سمت یک فرورفتگی با کف قلوه سنگی پایین می رفتم. داشتم 
به »کف« تخته سنگ، جایی که قبل از انفجار سورن، عمیق ترین بخش تخته سنگ محسوب 

می شد، نزدیک می شدم. آن جا بهترین نقطه برای جستجو به دنبال فسیل بود.
ستارگان  به طرف  و  باال  به سمت  دائم  بگردم، چشم هایم  فسیل  دنبال  که  این  جای  به  ولی 
اگر آدم چند هفته میان آهن و فلز زندگی کند، این طوری  شگفت انگیز بلند می شد. خصوصاً 

می شود؛ و شانس آوردم که این بار هم همین طور بودم، وگرنه ذن را پیدا نمی کردم.
پایم به یک سنگ گیر کرد. سقوط آرام و کم جاذبه ام شروع شد و نگاهم را پایین آوردم تا تعادلم 
را حفظ کنم. نور چراغ قوه ام روی چیزی کوچک، با پشم های سرخ و شکلی شبیه خرس های 

تدی افتاد. بعد نور از رویش گذشت. سریعاً نور را دوباره روی آن نقطه برگرداندم.
با وجود حرفی که از زبانم شنیدید، باید بگویم موهایم سیخ نشدند. آخر وقتی یورت [8] را به 
این خوبی می شناختم، و در واقع او را یکی از نزدیک ترین دوستانم حساب می کردم، چرا باید 

این طور می شد؟
ذن کنار یک سنگ ایستاده بود؛ یکی از پنجه هایش روی سنگ قرار داشت، گوش هایش را به 
بودند. چشمان درشت  به هوا  پریدن  آماده ی  پاهای پشمالوی عقبی اش  و  بود  جلو خم کرده 
زردش بدون هیچ حسی زیر نور تند چراغ قوه پلک می زدند و من با چرخاندن لنزهای پوالریزه، 

از شدت درخشندگی نور کم کردم.
موجود به من خیره شد و انگار آماده بود تا نیمه راه مریخ باال بپرد؛ یا اگر کار اشتباهی ازم سر 

زد، به من حمله کند.
به زبان خودش او را مخاطب قرار دادم، با زبانم تق تق کردم و از میان دندان هایم سوت زدم: 

»سو... ذن...«
زیر نور آبی-سفید چراغ قوه، ذن به خود لرزید. هیچ چیز نگفت. با خودم فکر کردم دلیلش را 

می دانم. سه هزار سال تاریکی و سکوت...
دوباره به زبان خودش گفتم: »اذیتت نمی کنم.«
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ذن از سنگ دور شد، ولی از من فاصله نگرفت. در واقع کمی نزدیک تر شد و به باال و به کله ی 
کالهک پوش و آینه ای من نگاه کرد. بی شک این کار، از سوی هر نژادی و در هر جایی، نشانه ی 
هوشمندی است. دهانش که تقریباً انسان گونه بود، تکان خورد؛ عاقبت کلماتی به گوش رسیدند. 

او برای سه هزار سال با هیچ کس جز خودش حرف نزده بود.
گفت: »تو... ذن نیستی. چرا... چطور ذناکایی حرف می زنی؟«

چند لحظه ای طول کشید تا بتوانم آن سیالب های جیغ جیغی را از هم جدا کرده و معنی اش را 
بفهمم. چیزهایی که تا آن لحظه به او گفته بودم، عبارت های پیش پا افتاده ایی بودند که یورت 
یادم داده بود؛ چند کلمه ای می دانستم، ولی اصاًل نمی توانستم ذناکایی را روان حرف بزنم. در 
ضمن به یاد داشته باشید که من به زحمت این زبان را بلد بودم و ذن هم به سختی آن را به یاد 
می آورد. برای صرفه جویی در فضا، دیالوگی که در زیر می آید طوری بازنویسی شده که من و من 
کردن ها، نگاه های حاکی از متوجه نشدن، و »چی گفتی؟« ها در آن حذف شده اند. در واقعیت، 

صحبت ما بیشتر از یک ساعت طول کشید.
گفتم: »من یک زمینی هستم.« وقتی حرف می زدم، صدا را از میان گوشی هایم همان طوری 
و  فلزی  ضعیف،  صدایی  می شنید:  وستا  رقیق  فوق العاده  اتمسفر  میان  در  ذن  که  می شنیدم 

جیرجیرک مانند.
»زو...مانی؟«

به آسمان، آن آسمان فوق العاده اشاره کردم. »از آن جا. از دنیایی دیگر.«
خود  اوج   دوران  در  ذن ها  که  می دانستم  ماندم.  منتظر  من  کرد.  فکر  قضیه  این  به  مدتی 
ستاره شناسان بهتری از حال حاضر ما بوده اند، گرچه هیچ وقت مهارت سفرهای بین سیاره ای 
را پیدا نکردند؛ بنابراین انتظار نداشتم این موجود در مقابل ایده ی موجوداتی از دنیایی دیگر 
وحشت زده شود. این طور هم نشد. عاقبت او سری تکان داد و من مثل همیشه با خودم فکر 

کردم، چقدر عجیب که این ادا میان زمینی ها و ذن ها مشترک است.
گفت: »خوب زو-مانی، تو می دانی من چی هستم؟«

وقتی معنی حرفش را متوجه شدم، من هم سری تکان دادم. بعد وقتی یادم افتاد سر تکان دادنم 
از پشت شیشه ی یک طرفه ی کالهخودم قابل دیدن نیست، گفتم: »بله.«

گفت: »من... آخرین ِ ذن ها هستم.«
چیزی نگفتم. داشتم از نزدیک او را بررسی می کردم و به دنبال همان خصوصیاتی می گشتم که 
یورت برایمان توضیح داده بود: پشم های سرخ و سبک دست ها و گردن، شکل خاص گوشت و 
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شاخ روی قسمت پایینی شکم. همه چیز سر جایش بود. از روی رنگش تشخیص داده بودم که 
این یک ذن ِ مونث است.

دهانش دوباره لرزید؛ البته می دانستم از سر احساس نیست، بلکه دلیلش فعالیت غریب حرف 
زدن است. »من برای... برای...« کمی مکث کرد و گفت: »نمی دانم. برای پانصد سال از سال های 

خودم این جا بوده ام.«
گفتم: »برای تقریباً سه هزار سال از زمان من.«

g و همان موقع حیرت نابی من را در بر گرفت؛ حیرتی بابت آخرین دو کلمه ای که به زبان آورده 
بود. از قبل و به دلیل آشنایی ام با یورت، با هوشمندی فوق العاده ی ذن ها آشنا بودم... ولی فقط 
تعیین سال ها به زمان خودم، آن هم وقتی که بیگانه ای از مدار سیاره ای دیگری ظاهر شده را 
تصور کنید! و روی این تمایز زمانی هیچ تأکید خاصی هم نکرد؛ تفکرش دقیق و واضح، درست 

مثل فکرهای یورت بود.
همان طور که هنوز در شگفت زدگی بودم، اضافه کردم: »ما خبر داریم که دنیای شما چند سال 

پیش از بین رفت.«
گفت: »آن موقع من کودک بودم. نمی دانم چه اتفاقی افتاد. فقط می توانم در موردش حدس 

بزنم.«
او به باال، به صورت فلزی و شیشه ای من نگاهی کرد؛ احتماالً شبیه یک غول به نظر می رسیدم. 

خوب، فکر کنم جدی جدی شبیه یک غول بودم. 
»می دانی، این –چیزی که روی آن هستیم– بخشی از سورن بوده. دلیلش...«

به دنبال کلمه ای گشت و گفت: »دلیلش انفجار اتمی بود؟«
برایش گفتم چطور سورن در مورد اتم های هیدروژن خودش بی دقتی به خرج داده و خودش 
و نیمی از جهان را منفجر کرده است )این موضوع را تیم های E.T.I از روی مدارک علمی پیدا 
شده بر روی اروس [9]، و همین طور از طریق شواهد ژئوفیزیکی منتشر شده در سایر سیارات 

برآورد کرده بودند(.
بعد از لحظه ای، دوباره گفت: »من کودک بودم. ولی یادم هست؛ چیزهایی متفاوت از این را به 

یاد دارم. هوا... گرما... نور... من چطور این جا زندگی می کنم؟«
دوباره از شدت هوشمندی اش به حیرت افتادم )و ناگهان به ذهنم رسید که احتماالً اخترشناسی 
و فیزیکی اتمی در مدارس ابتدایی سورن تدریس می شده اند؛ وگرنه گفتن کلمات  »سال ها به 
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زمان من« و »انفجار اتمی« غیرممکن  بود(؛ و حاال این موجود پیر ِ پیر، سه هزار سال قبل و 
کودکی اش را به یاد می آورد. احتماالً همان مدارس ابتدایی را به یاد می آورد؛ او آن ها را به یاد 
آورده و محیط میان اکنون و آن زمان را این طوری توصیف می کرد؛ و تازه از زنده بودن خودش 

در این اکنون ِ متفاوت حیرت زده بود...
همان موقع افکارم را سر و سامان دادم. چیزهایی را که در مورد ذن ها آموخته بودیم، به یاد 

آوردم.
عمر متوسط آن ها 12000 سال یا کمی بیشتر بود. بنابراین ذنی که روبه روی من ایستاده بود، 
طبق استانداردهای خودمان، بیست و پنچ ساله محسوب می شد. وقتی بیست و پنج ساله باشی، 

به یاد آوردن اتفاقاتی که موقع هفت سالگی ات رخ داده اصاًل عجیب نیست...
ولی سؤال ذن، و حتا آن دالیل منطقی  که برای واکنش خودم در مقابل آن می آوردم، باعث 

وحشتم می شد. این که یک خرس تدی ناز نازی نبود.
این موجود قبل از مسیح متولد شده بود!

او برای سه هزار سال، روی تکه استخوانی از جهان مرده اش و زیر مقبره ای از ستارگان، تنها 
مانده بود. آخرین و بزرگ ترین تمدن مریخی، یعنی تمدن لرای [10]، فقط در طول عمر او به 

اوج رسیده و بعد نابود شده بود. و تازه بیست و پنج سال هم بیشتر نداشت.
دوباره پرسید: »من چطور این جا زندگی می کنم؟«

دوباره به چهارچوب ذهنی ام برگشتم و برای ذن توضیح دادم که یک ذن چیست. )بعدا از زبان 
یورت شنیدم که بیولوژی -به دالیلی که در زیر می آید- یکی از سخت ترین رشته های مطالعاتی 
بوده است؛ آن قدر سخت که حتا فیزیک اتمی از آن راحت تر بوده!( برایش گفتم که با وجود 
تمامی شواهد موجود، ذن ها سخت جان ترین، بادوام ترین و دراز عمرترین موجوداتی بوده اند که 
تا به حال خداوند خلق کرده؛ آن ها عماًل از محیط خود مستقل بوده و هیچ محیط بومی خاصی 
نداشته اند؛ آن ها زندگی های فوق العاده سخت، خشن و استواری داشته اند، نیروی حیاتی آن ها 
هر جایی و تحت هر  بوده و می توانسته تقریباً  از هر موجود شناخته  شده ی دیگری عظیم تر 
شرایطی–حتا شناوری در میان فضا– دوام بیاورد؛ و این که همین حاال، سیارک باشد یا نباشد، 

در واقع ذن دارد توی فضا غوطه می خورد.
ذن ها نفس می کشیدند، ولی دلیل این کارشان زنده ماندن نبود. این نفس کشیدن چیز خاصی 
به آن ها نمی بخشید که متابولیسم فوق العاده شان خود نتواند از صخره یا اشعه های کیهانی یا گاز 
میان ستاره ای آن را به دست آورده، یا اصاًل چند هزار سالی بدون آن سر کند. اگر بدن انسان 
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با خودم فکر کردم، شاید  یک کوره باشد، پس بدن یک ذن خودش یک توده سوخت است. 
تکامل همیشه به همین سو در حرکت است.
ذن گفت: »ببخشید، می شود من را بکشی؟«

g انتظار این حرفش را داشتم. دو سال قبل، روی سطح بی آب و علف اروس، یورت از انگستروم 
همین را خواسته بود. ولی من با این که جوابش را می دانستم، پرسیدم: »چرا؟«

ذن سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. داشت تا آخرین ذره احساساتی که از دست یک ذن بر 
می آید –و نسبتاً هم مقدار زیادی دارد- نمایش می داد؛ و من هم می توانستم موقعیت را درک 
کنم، ولی برایم آسان نبود. یک تکان کوچک این جا، یک لرزش آن جا... ولی بیشتر ساکت و 
ساکن بودن. و این –همین خودداری- قیافه ی خشنش بود. یورت، بعد از دو سال زندگی کردن 

با ما، هنوز نمی فهمید چرا این موضوع برای ما گیج کننده است.
بیگانه ها؛ یا بیگانه بودن مسأله ی خیلی پیچیده ای است.

ذن به آرامی گفت: »خیلی سعی کرده ام خودم این کار را بکنم. ولی نمی توانم. حتا نمی توانم به 
خودم صدمه بزنم. چرا از تو می خواهم من را بکشی؟«

آرام تر از قبل بود. شاید داشت گریه می کرد. »من تنهایم. پانصد سال، موجود زومانی. آن قدرها 
هم طوالنی نیست. من هنوز جوانم. ولی این –زندگی– چه فایده ای دارد، وقتی هیچ ذن دیگری 

نیست؟«
»از کجا می دانی هیچ ذن دیگری وجود ندارد؟«

با صدایی که به زحمت به گوش می رسید گفت: »وجود ندارد.«
فکر کنم اگر یک آدمیزاد مؤنث بود، این حرف را با فریاد بیان می کرد.

با خودم فکر کردم، وقتی جهانت منفجر شد تو یک بچه بودی. و نجات پیدا کردی. حاال یک زن جوان 
سه هزار ساله هستی؛ آموزش ندیده، ترسیده، احتماالً سرشار از دل نگرانی. با این حال، حتا با شرایط 

هزار ساله ات خانم جوان، آ ن قدر پیر نشده ای که نتوانی تغییر کنی.
دوباره پرسید: »من را می کشی؟«

و ناگهان یکی از آن نماهای چشمگیر و مستقیم از تمامی موقعیت جلوی چشمم آمد؛ آسمان 
زیبا و بی پایان؛ وستای کاماًل مرده؛ موجود کوچکی که آن جا ایستاده بود و به من نگاه می کرد؛  

موجود باهوش-نادان، انسان گونه-بیگانه، پیر-جوانی که از من می خواست او را بکشم.
برای لحظه ای قابلیت تفکر انسانی اش من را به وحشت انداخت... شبیه این حس که شاید شبی 
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از خواب بیدار شوی و ببینی سگ کوچولویت روی سینه ات نشسته و 
نمایان  تیز سفیدش  تو زل زده و دندان های  به  با چشمانی هوشمند، 

است...
بعد به یورت فکر کردم. یورت باهوش و مهربان، که خندیدن و شوخی 
کردن را یاد گرفته بود؛ بنابراین فکر و خیال را کنار گذاشتم. متوجه 
هیوالی  یک  نه  است،  بیمار  دختر  یک  فقط  روبه رویم  موجود  شدم 
خودش  به  دوباره  می توانست  یورت  اندازه ی  به  هم  او  اگر  و  کوچک. 
او می توانست  بیاید... خوب، این دیگر مشکل خود یورت بود. احتماالً 

این ذن را نجات دهد.
سفینه  به  او  بردن  برای  تالشی  و  نکردم  بلند  زمین  از  را  ذن  ولی 
او  کوچک  و  زرد  پنجه های  و  کوچک  سفید  دندان های  ندادم.  انجام 
سخت تر از آهن بودند. و می دانستم که به طرز غیرقابل باوری نسبت به 
جثه اش قوی است. اگر مشکوک می شد یا تصمیم می گرفت یک شوک 
سرگیجه  آور به سویم پرتاب کند، به راحتی می توانست در مدت زمانی 
کوتاه تر از آن که صدای فریادم بلند شود، تکه تکه هایم را در محوطه ای 

به وسعت یک هکتار مربع از وستا پخش کند.
دوباره گفت: »تو من را می...«

با لحنی لرزان گفتم: »محض خاطر جهنم، نه! همین جا بمون.«
و بعد مجبور شدم حرفم را برایش ترجمه کنم.

برایمان کمک  او  گرچه  برداشتم.  را  یورت  و  برگشتم  پیر  به الکی   g
بر می آمدیم.  کارها  از پس  هم  او  بدون  ولی  بزرگی محسوب می شد، 
چیزهای زیادی به او یاد داده بودیم –او هم در زمان انفجار سورن فقط 
یک بچه بوده–؛ او هم چیزهای زیادی به ما آموخته بود. ولی این ماجرا 

مهم تر از هر چیز دیگری بود.
وقتی برایش تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده، خیلی آرام بود؛ شاید 

داشت مثل آدم ها، از شدت خوشحالی گریه می کرد.
کاپیتان فلدمن از من پرسید موضوع چیست، و من برایش گفتم، و او 

شاید شبی از 
خواب بیدار 

شوی و ببینی 
سگ کوچولویت 

روی سینه ات 
نشسته و 

با چشمانی 
هوشمند، به 
تو زل زده و 

دندان های تیز 
سفیدش نمایان 

است...
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جواب داد: »خوب، خدا به فریادم برسد!«
گفتم: »یورت، مطمئنی که می خواهی ما دخالتی نکنیم... فقط بریم و شماها رو تنها بذاریم؟«

»بله لطفاً.«
فلدمن گفت: »خدا به فریادم برسد!«

یورت که انگلیسی را خیلی خوب حرف می زد گفت: »خدا به همگی تان کمک کند.«
از سر برآمدگی سیارک،  انتظار می کشید. می دانستم که  او را همان جایی بردم که ذن مؤنث 
همه ی اعضای سفینه دوربین به دست، به ماجرا چشم دوخته اند. یورت را زمین گذاشتم و او 

مشغول بررسی ذن مؤنث شد.
برای این که بقیه ی اعضا خوب ببینند، نور چراغ قوه ام را با درخشندگی کامل روی ذن مؤنث 
انداختم و گفتم: »من ذن نیستم، ولی یورت هست. تو می تونی... یعنی، خودت می دونی قیافه ات 

چه شکلیه؟«
گفت: »مقدار کافی از بدن خودم را می بینم و... بله...«

گفتم: »یورت، این همان مؤنثی است که احتمال می دادیم پیداش کنیم. بقیه اش به عهده ی 
خودت.«

چشمان یورت به دختر زل زده بودند.
دختر با نگرانی زمزمه کرد: »حاال... چی کار باید بکنم؟«

توی کالهخودم لبخندی  زدم و گفتم:  »متأسفانه این چیزی است که فقط یک ذن از آن خبر 
دارد. من ذن نیستم. یورت هست.«

دختر به سمت یورت برگشت و گفت: »تو برایم تعریف می کنی؟«
»اگر الزم باشد.«

یورت به مؤنث نزدیک تر شد و موقع حرف زدن با من، حتا سرش را برنگرداند. »به ما وقت بده 
تا با هم آشنا بشویم، باشد دیو؟ و وقتی داشتید می رفتید، شاید بد نباشد برای دلپذیرتر کردن 

شرایط، کمی تدارکات و یک حباب در کمپ باقی بگذارید.«
وقتی حرفش تمام شد، دیگر جلوی دختر رسیده بود. آن دو مثل فضا ساکن و بی حرکت بودند؛ 
نه صدایی، نه حرکتی. دلم می خواست آن اطراف بمانم، ولی خوب می دانستم چه حسی دارد اگر 
خودم آخرین مرد زنده ای بودم که تازه آخرین زن زنده را دیده ام، و آن وقت یک ذن تنهایمان 

نمی گذاشت.
نور چراغ قوه ام را از روی آن ها برداشتم و به سمت الکی پیر برگشتم. ما همه به افتخار نجات 
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نژادی که ممکن بود منقرض شود، نوشیدنی سر کشیدیم. گرچه انگار اد ریس باید قبل از فرو 
دادن نوشیدنی، کمی ابراز نگرانی می کرد.

او با نگرانی پرسید: »اگر از همدیگه خوششون نیومد چی؟«
کاپیتان فلدمن مثل همیشه نقش رئالیست گروه را بازی کرد و گفت: »آن ها که انتخاب چندانی 
ندارن. فکر کردی چرا زن های سیاره مون همیشه برای کار توی دور افتاده ترین پایگاه های فضایی 

دعوا دارن؟«
ریس خندید و گفت: »همین طوره. چون بعد از یکی دو سال توی فضا قیافه شون خیلی خوب 

می شه.«
جو هارگریوز گفت: »اوضاع رو بیست و پنج سال به استاندارد ذن ها و سه هزار سال به استاندارد 

ما در نظر بگیرید، اون وقت شرط می بندم جفت شون به نظر هم خوشگل برسند.«
تصمیم گرفتیم مأموریت مان بر روی وستا را موقتاً تمام کرده و بعد از اتمام ماه عسل برگردیم.

شش ماه بعد وقتی برگشتیم، هزار و دویست ذن روی وستا زندگی می کرد!
کاپیتان فلدمن رئالیست بود، ولی مردی شدیداً اخالق گرا هم بود. او سراغ یورت رفت و گفت: 

»شرم آوره! شما دو تا نمی تونستید یه کم جلوی خودتون رو بگیرید؟ هزار و دویست تا بچه؟!«
یورت با مهربانی گفت: »خودمون هم شگفت زده شده بودیم. ولی ظاهراً ذن ها این طوری تولید 

مثل می کنند. مگه می شود فقط یک نصفه بچه داشت؟«
طبیعتاً فلدمن باالدستی ها را وادار کرد وستا را قرنطینه کنند. خدایا، ذن ها می توانند تا چند 

نسل دیگر ما را از منظومه ی شمسی بیرون بیندازند!
فکر نکنم همچین کاری بکنند، ولی آدمیزاد که نباید خطر کند. مگر نه؟

پی نوشت ها:

6. Sorn
7. Captain Feldman
8. Yurt
9. Eros
10. L’hrai

1. Lucky Pierre
2. David Kuntz
3. Joe Hargraves
4. Ed Reiss
5. Vesta
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مانده بود برود یا برگردد. همان راه را آهسته آهسته بدون نگاه کردن به چشم سگ ها 
برود. یا برود و به یکی شان بگوید چطوری پسر و سعی کند شکم سگ های ایستاده را 
نوازش کند تا به پشت بیفتند زمین و کیفور شوند و بگذارند رد شود. زهی خیال باطل 

را خودش به خودش می گفت. یا شاید هم باید برگردد و به دو فرار کند. 
احسان همیشه با سگ ها رابطه ی دوگانه ای داشت. یک سمت رابطه برمی گشت به جای 
دندان هایی که روی پایش بود. ردیف گودی های روی گوشت پا هر بار که حمام می رفت 
خودش را نشان می داد. هر بار سگی می دید انگار درست به لحظه ای بر می گشت که برق 
دندان های بزاق آلوده ی سگ را از میان آرواره های باز شده ی حیوان می دید و دندان ها 
کمتر از یک ثانیه ی دیگر یادگاری ابدی شان را روی ساق پایش می گذاشتند و دشمنی 
ابدی اش نسبت به سگ ها را می خرید. البته برای وقت هایی که در اتومبیل بود و خیالش 

راحت از این که دندان هایشان به او نمی رسد.
آن سمت دیگر فقط یک تصویر بود. تصویری که برایش تعریف کرده بودند. اما زنده 

پاییـــز

مهدی بنواری
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و جان دارتوی ذهنش نشو و نما کرده بود و وقتی به آن فکر می کرد، عضالت بدنش انگار درد 
می گرفتند. حتا به آن فکر نمی کرد. بیشتر یک هم نوایی احساسی بود که همراه چیزهای دیگر 
می آمد. یک جور درد بود که فقط با در آغوش فشردن چیزی یا کسی درمان می شد. تصویر 
از قصه های دوستی قدیمی بود که انگار همه ی سگ ها برادرش بودند و دوستی که انگار هنوز 
بار که سگ می دید،  تعریف می کرد. هر  را  از سگ ها  ماجرای دیگری  و داشت  بود  همان جا 
و  ترکیب عجیبی می ساخت  کرده  یاد محمدرضای سفر  آشناپروری  با  دندان ها  سوزش جای 

گیجش می کرد. خاطرات دیگری هم که کنارش زنده می شد، کار را خراب تر می کرد.
چرا االن از این راه آمده بود؟ یک ور ذهنش لعنت می فرستاد که این چه کاری بود که کردی 
و آن طرفش داشت توجیه می کرد که خرابه ی سگ ها همیشه روزها خالی بوده. تقریباً از خرابه 
رد شده بود که حس کرد کسی نگاهش می کند. برگشت و سگ سفید بزرگی را دید که طناب 

پوسیده ی سیاهی به گردن داشت. 
می شد.  حساب  شهر  وسط  دیگر  هم  شهرک  بود.  شهرک  اصلی  میدان  کنار  خرابه ی سگ ها 
بلعیده بود و شهرک ها شده بودند جای  شهر شهرک را و شهرک ها و حومه های دیگر را هم 
از دسترس و محصور در  بود. هر چه هم دور  برای خودش هیوالیی  االن  اعیان نشین و شهر 
آتش های آبی پر سر و صدا. راه ها اما همان بود. شهرک والفجر تا چهار راه و از چهار راه تا شهرک 
بیت المقدس. شهرک دو تا میدان داشت که دومی بزرگ تر بود. اما اولی اصلی بود. شهرداری 
منطقه، مدرسه ها، مسجد، نانوایی ها و اتاقک حراست که االن دیگر دفتر نیروی انتظامی بود و 

برای خودش برو و بیایی داشت؛ همه و همه همان جا بودند. 
شهرک هر چقدر شهر شده بود، هنوز هم نه سگ ها، نه گربه ها و نه حتا روباه ها و شغال ها هم 
آن را به رسمیت نمی شناختند. هنوز هم بر سر قلمروهای قدیمی با هم می جنگیدند. انگار نه 
انگار آدمی هم وجود دارد و جنگل مصنوعی کنار شهرک دیگر به مرداب فصلی و صحرا ختم 
نمی شود. آن ها حتی فنس ها را هم قبول ندشتند و بین تقسیم بندی های آدم ها می جنگیدند و 
جفت گیری می کردند و به شکار می رفتند. انگار نه انگار چند کیلومتر آن سوتر آتش الکتریکی 
داشت زمین را تبخیر می کرد و دریاچه ای نیمه مذاب دور شهر قدیم ساخته بود. فقط کفتارها 
بودند که چنین احترامی برای آدم ها قایل بودند که البته احترامی متقابل بود. هر کدام در قلمرو 

خودش می ماند.
مثل  احسان  چشم  به  همیشه  بود.  اصلی  میدان  نزدیک  کوچک  پارک  کنار  سگ ها  خرابه ی 
قلمرویی اشغالی بود که جنگل مصنوعی کنار شهرک آن را پس گرفته باشد. معموالً روزها کسی 
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سگ ها را نمی دید. شاید مخفی می شدند، شاید هم مثل همه ی ارتش جانوران به دنبال خورد 
و خوراک و نشانه گذاری قلمرو بودند. سال ها باران و باد لبه های تیز گودی حفاری شده را برده 
بود و االن گودالی بود پر از پاره های بزرگ بتون آرمه و آرماتورهای زنگ زده ای که جا به جا از 
زمین بیرون زده بودند و احسان همیشه روزها از همان جا، از میان استخوان های هیوالی بتنی، 
میان بر می زد. استخوان ها را باد و خاک و باران وحشی دندان دندان کرده بود. روی استخوان ها 
و گوشت فاسد بتونی جای رنگ های اسپری شده هنوز معلوم بود. مشت گره کرده ای که دورش 

هم چیزی نوشته بودند که باد و باران و خورشید رنگ و رویش را برده بود.
از اتوبوس که پیاده می شد به جای این که نرده های بلند پارک را دور بزند، از وسط خرابه می رفت 
و از روی صافی جاهای باقی مانده از بتون ِمگر کف عبور می کرد و از درون کوچه درختی سر در 
می آورد که مرز بین بخش کارمندی و کارگری با تقسیم قدیم شهرک بود. االن، از وقتی شهرک 

پاره ی شهر بود، دیگر از این حرف ها نبود و هرکسی ممکن بود هر جایی خانه داشته باشد.
دلش را به دریا زد. نان ها را در دستش مرتب کرد. نگاهش را به روبه رو دوخت، -ندو ندو ندو 
ندو!- به همان جایی که می بایست راهش را کج می کرد و از ورودی جنوبی به خیابان درختی، 
نشأت  از کجا  نمی دانست  -انتظاری که  انتظارش  برخالف  وارد می شد.  درست کنار درمانگاه، 
از الی  و  بتازند  و  کنند  پاره  را  اراده  زنجیر  می خواستند  پاهایش  نغریدند.  می گیرد.- سگ ها 
جوشش سیر و سرکه ی دلش خود را وادار کرد تا قدم هایی شمرده بردارد. وقتی به پیچ رسید، 
صدای زوزه را شنید. برگشت و چشم در چشم سگ سیاهی شد که انگار طنابی دور گردنش 

داشت.  
ترس به دلش ریخت. اما ذهنش داشت برای خودش به راه دیگری می رفت و نمی شد جلویش 
را هم گرفت. درست مثل وقتی بود که ناخودآگاه فیش هدفون های قدیمی درست وسط جمعی 
ناجور، مثاًل داخل جلسه ای، از دستگاه بیرون کشیده می شد و صدای بلند موسیقی سکوت را 
پاره می کرد و ان موقع هر چقدر دنبال کلیدش می گشتی پیدایش نمی کردی و اگر هم پیدایش 

می کردی، کار نمی کرد.
بودند.  گروه  سه  صحنه  روی  می گرفت.  خنده اش  نبود،  وسط  خواهرش  جان  پای  اگر  شاید 
سال ها پیش از ماجرای بمب پالس و آتش های آبی بود. الهام جلوی جلو بود که داشت از دست 
جمعیتی دیوانه سر فرار می کرد. بعد او بود و دو برادر و دو خواهر دیگرش که داشتند دنبال الهام 
می دویدند تا به او برسند و او را از گروه سوم محافظت کنند. هر بار ماجرا در ذهنش از یک 
تصویر شروع می شد. تصویر سایه های آدم هایی که داشتند می دویدند. جلوی همه سایه ی الهام 
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که سرآسیمه می دوید. پشت سرش با کمی فاصله بقیه ی خانواده اش هیکل های تیره ای بودند 
که خورشید از پشت شان دیده می شد و بعد هم تصویر ضد نور مردمی که تیر و تخته به دست، 
دنبال خواهرش کرده بودند. آخر از همه هم سایه ی خمیده ی ظلمت آن زن بود که الهام گفته 
بود دروغگوست که می گوید هر شب بزرگی به خوابش می آید و مریدانش که می گفتند در خواب 
حرف می زند و وقتی حرف می زند عطر گل محمدی در هوا می پیچد، همه توهم برشان داشته. 
خاطره اش به کنار، تجربه ی یادآوری خاطره انگار از کابوس های هر شب شکل گرفته بود. تصویر 
را از کنار می دید. مثل صحنه ی آخر فیلمی که آخرش باالی سر همه ی آن هایی که می دویدند 
دو چشم در آسمان ظاهر شد و داشت آن ها را نگاه می کرد. دوچشمی که هر چند معنی اش این 
بود که صاحبش هوای آن هایی را که روی زمین هستند دارد، اما کابوس وار بود و یادآوری اش 
تنش را سست می کرد. تجربه ی خاطره همیشه از وسط هایش تبدیل می شد به یک جور کابوکی 

سرخ و سیاه که می دانست سرخی اش مال خون است.
یکی از سایه های گروه وسطی، که خود احسان بود، عقب می افتاد که سیاهی های تیر و تخته 
یا شاید  بتوانند کاری کنند،  بقیه  بیاندازد و فرصتی فراهم کند شاید  به دست را کمی عقب 
از سایه ها تک  میانجی ای برسد و شاید هم سر و کله ی حراست شهرک پیدا شود. بعد یکی 
سیلوئتی را که روی برگردانده و جلویشان ایستاده بود، با سایه ی زنجیر می زد و او هم پرت 
می شد و بعدش هم سیاهی سایه ی ظلمانی پیرزن سی و هفت هشت ساله مثل سایه ی عروسک 
نمایشی که آن را به منبع نور نزدیک کنند، بزرگ می شد و لبه هایش لرز می گرفتند و به بقیه ی 
نورهای مانده روی پرده که االن دیگر زرد و سرخ بود، چنگ می انداختند و بعد هم نمایش تمام 

می شد. 
اوایل از خواب می پرید و متکای خیس عرقش را کنار می انداخت. بعضی وقت ها هم یک دل سیر 
گریه می کرد. اوایل زنش هم بیدار می شد و قصد می کرد حالش را خوب کند و بعد سرخورده 
بیدار می شد و  بعدتر زنش  او هم بخوابد.  تا احسان دراز بکشد و  می شد و منتظر می نشست 
می گفت بگیر خواب و بعدتر دیگر بیدار نمی شد و گاهی فقط با چشم های مات نگاهش می کرد 
تا دوباره بخوابد و بعدش هم که دیگر جدا می خوابیدند و االن هم که برگشته بود محل قدیمی 
خودشان که وقتی به آن جا اثاث کشیدند، شهرکی بود و کنارش جنگل مصنوعی و تابستان ها 
مرطوب از مرداب فصلی و پر از خاک و خل و االن هم تقریباً همان طور بود. تنها شب ها پرتو 
نور آبی دیوارهای شهر دوردست از شمال به آن می تابید. فرقش با شهرک قدیم این بود که آن 
وقت ها نور سرخ شعله های گاز تُرش بود که از شمال، آن سوی شهر، شب ها آسمان را روشن 
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نور آبی  اما  بود. االن  نور مشعل ها، محل جمع شدن شبانه ی خانواده ها  آتیشا، میدان  می کرد. 
سفید همه چیز را در خود بلعیده بود. 

از کار  هیچ وقت پایش را سمت جنوب شهرک نمی گذاشت. االن آن جا زمین های کارخانه ی 
افتاده ی فوالد بود و انبار تیرآهن و شمش آهن و قراضه ی آهن و گندله و دیگر بچه  هم نبود تا 
از الی نرده های زنگ زده ی آهنی رد شود و از آن طرف هیچ هم دلش نمی خواست دوباره آن جا 
را ببیند. در چشم ذهنش آن جا پر بود از لکه های خون و پاره های بدن که از خاطرات کودکی 
دوردستش در زمان جنگ ته نشین شده بود. همان جا هم زنجیِر نشسته توی صورتش ضربه ی 

مغزی اش کرده و تنها شده بود و دیگر آن جا را رها کرده و رفته بود. 
نمی خواست پایش را سمت جنوب شهرک بگذارد. چیزی که بیشتر از همه جلویش را می گرفت، 
خاطره ی چشم هایی بود که از آسمان نگاهش می کردند. فکرش را نکرده بود. اما مطمئن هم 
نبود چشم ها را کی دیده  است. مال وقتی روی زمین افتاده و هشیاری اش را چنگ زده بود تا به 

تاریکی نلغزد، یا این که مال فیلمی چیزی بود. 
وقتی زیستراشه ای سالم داشت، از آن برای فراموشی استفاده می کرد. آن موقع همیشه هشتشان 
گرو نهشان بود. پولی نمی ماند که به کار دیگر برسد. االن هم اگر می خواست، شبکه ای هم نبود 
تا خودش را جزو ابر ارتباطی کند و بدهد ذهنش را با سه میلیون تومان بکاوند و نمایه بندی 

کنند تا سر در بیاورد چی به چیست. 
این جای یادآوری اش قدیم ها به این جا می رسید که خودش را توی ذهنش شالق بزند که چرا تو 
این قدر بی احساسی و شالق که چرا تکان نمی خوری و شالق که چرا حالت با یادآوری هیچ چیز 
عوض نمی شود. شالق و باز هم شالق و دکترش گفته بود نزن! اوایل از فکرش فرار می کرد. با 
ترس، درگوشی، به خودش می گفت من دوست داشتن بلد نیستم، بلد نشدم به کسی دلبستگی 
داشته باشم. یاد نگرفتم به کسی فکر کنم. بعد همزمان دردش می گرفت که چرا رفتارش از آن 
طرف بامی افتاده که افکارش ایستاده اند. بعد به این جا می رسید که خودم را هم نمی دانم چطور 
دوست داشته باشم. نمی دانم یعنی چه و در هراس خالی بودن، رشته ی خودش را گم می کرد و 
این قدر به قعر دلمردگی فرو می رفت که برای بیرون آمدن مجبور بود آن قدر بلندبلند با خودش 

حرف بزند تا کلمات و افکار معنی شان زایل شود. 
بلد  االن  به خودش می گفت  استدالل ختم می شد.  با همین  کرد.  ازدواج  اصاًل همین طوری 
همسرش  هم  و  خودش  هم  که  گفت  قدر  این  و  داشته باشم  دوست  می گیرم  یاد  اما  نیستم. 

باورشان شد. هر چند که زیاد طول نکشید. 
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فرار نکرده بود. زوزه ی سگ دلش را خراش داده بود. حالت سگ درست همان طوری بود که 
باید دل را به رحم می آورد. گوش های افتاده با دم آویزان و خمیدگی کمر حیوان طوری بود، 
انگار ضعفی را فریاد می زند که حق ایجاد می کند. از آن هایی که بعضی دارند و با آن همه ی دور 

و برشان را می مکند توی وجود خودشان و خودشان و بیرون همان طور خشک می ماند.
احسان ناخودآگاه از نان تکه ای برید و جلوی سگ پرت کرد. سگ ها آرام نزدیک شدند و برخالف 
انتظارش به نان حمله ور نشدند. کوچک ترین سگ که انگار توله ای نابالغ بود، جلو آمد و نگاهش 
را به نان دوخت. سگ سیاه که طنابی سفید دور گردنش داشت و غریده بود، با پنجه او را به 
نان گذاشت و گوشه ای را به نیش کشید،  سمت نان هل داد. سگ کوچک پنجه اش را روی 

تکه ای از آن را کند و عقب رفت.
سگ سفید دوباره توله را هل داد. اما توله اول مقاومت کرد و بعد دوری زد و به گوشه ای فرار 
کرد. احسان تکانی خورد و از بهت بیرون آمد. یکی از نان ها را برداشت و چند تکه کرد و برای 

سگ ها انداخت. 
یاد خاطره ای افتاد که محمدرضا برایش تعریف کرده بود. شاید هم خاطره ی خودش با محمدرضا 
بود. از وقتی زیستراشه اش نیم سوز شده بود، دیگر نمایه اش درست کار نمی کرد و گاهی معلوم 
نمی کرد مرجع هر رشته ی فکری کدام منبع است. خیلی خاطره های محمدرضا از سگ ها بود. 
چه خاطره هایی که خودش گفته بود و چه خاطره هایی که درباره اش گفته بودند. از سگ هایی 

که در کوچه و خیابان دیده بود و از سگ هایی که از چنگال ظالم آدم ها نجات داده بود. 
این قدر سگ ها را دوست داشت که چند خانواده ی سگ دوست دیگر را در دهه ی اول بعد از 
جنگ دوم خلیج دور هم جمع کرد و با هم یک مزرعه ی سگ ها درست کرده بودند. انگار اواخر 
دهه ی 80 یا اوایل دهه ی 90 قرن گذشته بود. قرن گذشته توی ذهنش مزه ی غریبی داشت. 
مزه اش با مزه ی غنی و گوشتی طیف کامل نوای سینی سایزری باخ مخلوط شده بود که کسی 

همان اواخر قرن گذشته کاور کرده بود.
جایی بود نزدیک فردیس، شاید هم پردیس. باغ خشکی بود که سگ ها را آن جا جمع می کردند. 
صحنه ای که توی ذهنش بازی می کرد، از محمدرضا بود که با سگ خرس اندامی بازی می کرد 
و بقیه ی سگ ها دورش جمع شده بودند و مشتاقانه به تماشای این بازی نشسته بودند. این 
قدر مشتاقانه که احسان حس کرد شخصیتی انسانی پیدا کرده اند و االن است زبان باز کنند. 
نمی دانست چه حرفی ممکن است بگویند؛ تصورش، مکاشفه اش همین قدر بیشتر نبود. چون آن 
زمان ها عادت داشت مکاشفه ها را مزمزه کند و تکرار کند و لذت ببرد از این که مکاشفه ای کرده 
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است و هم وقت رفتن شده بود و گوشی موبایلش که آن روزها مد بود همه داشته باشند، زنگ 
زده بود و فکرش هم رفته بود سراغ این که با این افزونه ی شبکه ی هویت دیجیتال روی مچم 
و این موبایل همه کاره ی آویخته به گردنم و هدفون رمزکننده ی درون گوشم، سایبورگی هستم 
در این دنیا و از این فکرها که با جواب دادن گوشی تمام شده بود و هیچ فکرش را هم نمی کرد 
که روزی توی مغزش تراشه ای بکارند و روزی هم برسد که خودش بخواهد همه ی ترابشریت را 
نابود کند و بمب پالسی هم باشد که همه چیز را بسوزاند یا نیم سوز کند. تراشه اش دیگر به کار 
خاصی نمی آمد. همین قدرش هم زیاد بود. اگر تراشه بیشتر از این می سوخت، یعنی پالس این 

قدر قدرت داشت که جریان های الکتریکی مغزش را هم مختل کند. 
پنجره ی  فرای  طیفی  روی  ذهنش  توی  موسیقی  گذاشت  و  کرد  آزاد  را  شنوایی اش  حوزه ی 
شنوایی گوش نواخته شود که ادامه ی منطقی صدای سازهای فیزیکی بود و خارج از حوزه ی 
شنوایی صوتی انسان. روی زمین نشست و بقیه ی نان ها را تکه تکه کرد و جلوی سگ ها ریخت. 
سگ ها نزدیک شدند و نگاه احسان دوباره به سمت سگ سیاه برگشت و طیف مکمل کنسرت 
شماره 3 مثل همیشه در حاشیه ی میدان بینایی اش نقش هایی نورانی ترسیم می کرد و احسان 
به نان خوردن سگ ها از البه الی درخت های پرنقش و نگار نقره فام روی چشم هایش نگاه می کرد. 

صحنه به طرزی توضیح ناپذیر به او آرامش می داد. انگار در جمعی آشنا نشسته  است.
نقش ها دور تصویر سر سگ سیاه حلقه زدند، طناب پوسیده ی سیاه دور گردنش را تزیین کردند 
و همین طور که احسان نگاه می کرد، صورت سگ لرزید و لرزید. سیم های نقره ای درخشان 
چرخیدند و تصویر لرزید و احسان تنها برای یک لحظه چیزی دید که به اندازه ی تمام اعجازهای 
جمهوری کبیر مریخ برای زمین سوخته از آتش شناور در هوا، بهت آور بود. تصویر سگ درون 
ناگهان برای لحظه ای، به  لرزید و  از البه الی نقش و نگار اکوالیزر محیطی  چشم های احسان 
اختصاری درک ناپذیر، صورت الهام جای همه چیز را گرفت. صحنه آن قدر واقعی بود که احسان 

حتا برق گردن بند الهام را هم دید.
آن زمان، عصرها همیشه باد می وزید. باد غرب، تا ساعتی مانده به غروب می تاخت و آسمان 
را از خاک سفید می کرد و دور خورشید را هاله ای رنگین کمانی می گرفت و خورشید می شد 
زرد زرد زرد. خرابه های شهری که زمانی جلوی باد بیابان را گرفته بود، دیگر آن قدری توسری 
خورده بودند که باد باز هم شوالی خاک را به سر می کرد و بذر شن های بیابان آن سوی خلیج را 
روی زمین های جلگه می پاشید. این جا پاییز هیچ برگی را زرد نمی کرد. فقط ساعت باد را عوض 
می کرد. شهرک آن زمان ها، قبل از ظهور و سقوط امپراطوری شبکه، نزدیک شهر بود. نزدیک 
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به معیار جنوب که شهرهای نزدیکش صد کیلومتر با هم فاصله داشتند. پایان اصلی شهر آن 
زمان سه راه سوسنگرد بود و بعدش ده کیلومتر بیابان برهوت که قباًل کشت زار نیشکر صنعتی 
بود و پیش ترش هم چند روستای به هم چسبیده و االن هم تک و توک مجتمع های بزرگی 
که مثل واحه هایی وسط بیابان سر برآورده بودند. آن هایی که از شهر دورتر بودند، می توانستند 
برق هم داشته باشند و دورشان پر بود از مزرعه های برق خورشیدی و بعضی ها خودروی برقی 

هم داشتند. 
باد پاییزی که هنوز بوی تابستان می داد درونه ی بینی اش را می سوزاند. گرما نبود. درد پاییز بود. 
حرامزاده ی تابستان بود از تجاوز به پاییز که سوار بر باد الی بازمانده ی اسکلت دندان خورده ی 
ساختمانی می تاخت که در نوزادی مرد. سوزش بینی و عمق حفره های گیجگاهی او را به خود 
آورد. هنوز هم که هنوز باد پاییز بوی ساقه های نیم سوز نیشکر را داشت. حتا اگر سال ها پیش 

دیگر نیشکر صنعتی نبود. 
به انگیزشی ناگهانی و مبهم، دستش را زیر چانه ی سگ گذاشت و سرش را باال آورد. باال آورد 
و باال آورد. این قدر که روی دو پا ایستاد و همین طور که باالتر می رفت، هیبت سگ می ریخت 
و اندامی انسانی زیر پوست سگ خودش را نشان داد. صورت دیگر کاماًل انسانی شده بود که 

دستش را برداشت و الهام دوباره روی چهار پا ایستاد و سگ سیاه با نگاهی وحشی بازگشت. 
افتاد.  پیرزن  یاد  نشانش می دادند که  دندان  و  به غریدن کردند  ناگهان شروع  بقیه ی سگ ها 
پیرزن همان وقت ها هم پیر بود. حاال دیگر حتماً مرده بود. اما می شد پیدایش کرد و وادارش 
کرد باطل کند سحر طلسمش را. می دانست چطور باید این کار را بکند. باید به شهر می رفت. 

که  آن جایی  بین  شهر،  دور  و  بودند  هنوز  ماهواره ها  بود.  شبکه  جاهایی  هنوز  شهر،  نزدیک 
آتش های قدرت همه چیز را کور می کرد تا آن جا که دیگر برقی در هوا نبود که چیزی را به 
کار بیاندازد، هنوز تارهای شبکه موج می زد. حلقه ای بود دور شهر که از یک طرف آتش های 
پر سر و صدا در هوا جرقه می زدند و پر بود از عجیب الخلقه هایی که برق و میدان های برق و 
مغناطیس تبدیلشان کرده بود به تصویر کابوس روز رویای آدمی که ده روز است نخوابیده. پر 
بود از چیزهایی که انگار خودشان از همان جرقه های آبی ساخته شده بودند و چیزهایی که 
اگر از دیوار شهر فاصله می گرفتند، نیست می شدند. آن هایی که از درون شبکه آمده بودند و 
آن هایی که برای شبکه آمده بودند، همه همان جا بودند. هم آدم های برقی و هم زن هایی که 

می خواستند معجزه کنند.





ب
کتا

برج تاریک

سینا فرخی

شناسنامه
کتــاب: نام 
: ه یسنــد نو
: جـم متــر
: شــــر نـا
چـاپ: نوبت 
ناشر نسخهی اصلی:

[1] تاریک  برج 
استیون کینگ [2]
نـدا شـادنـظــر
افـراز انتشـارات 
1 3 8 9  - اول 
انتشارات گرنت [3]
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مجموعهیبرجتاریکبرعکسبسیاریازمجموعههایبلندفانتزی،مجموعهاینیستکههر
جلدآنداستاِنبهخصوصوجداییازسیرداستانکلیداشتهباشد؛بلکهکلاینمجموعهی
7جلدییکداستاِنواحددارد،پسنمیتوانکتاباولرابهتنهاییمعرفیکرد؛چراکه
مستقلنیست.ازاینروکتاباولیعنی»هفتتیرکش«رابهانهایبرایمعرفیاینمجموعه

قرارمیدهیم.
رامهمترینکارهنری نویسندهآن مجموعهایکهخود  – تاریک برج میتوانگفتمعرفی
خودمیداند-تاحدودیآساناست.آسانبرایاینکهکافیاستبهشمابگوییم،بهداخل
کتابفروشیبرویدومقدمهیکتابهفتتیرکشرابهقلمخوداستیونکینگبخوانید.مطمئناً
برایشناختاینکتاببهچیزبیشتریاحتیاجنخواهیدداشت.اماسعیمیکنمدراینمعرفی،

دالیلیبیاورمکهشماراتوجیهکنداینکتابراحتماًبخوانید.

چرا برج تاریک را حتمًا باید خواند؟
اولازهمهاینمجموعهرااستیونکینگنوشتهاست،نویسندهیآمریکایِی64سالهایکهاو
رایکیازسهنویسندهیبزرگوحشتمیدانند؛کسیکهتعدادبسیارزیادیکتابومجموعه
نوشته،شاهکارهایبینظیریدرژانرگمانهزنخلقکرده،بیشاز350میلیوننسخهازآثاراو
درجهانبهفروشرسیدهواززمرهینویسندگانیاستکهبهطورمتعددبرندهیجایزهیادبی
براماستوکر)جایزهیادبیاتوحشت(شدهاستومیزاناقتباسهایسینماییازکتابهایاو

دربینفانتزینویسانبسیارزیاداست.خوشبختانهاکثراقتباسهای
سینماییازرمانهایشبسیارموفقبودهاند.مثلفیلمفوقالعادهی
»درخشش«)1980(بهکارگردانیاستنلیکوبریک[4]و»رهایی
)1999( سبز« »مسیر زیبای فیلم همینطور و شائوشنگ« از
»میزری« و [5] دارابونت فرانک کارگردانی به )2007( »مه« و
)1990(بهکارگردانیرابراینر[6]و»1408«)2007(.محبوبیت
اینرمانهاوفیلمهاوموفقیتآنهادرمیاناکثرمخاطبانژانر
گمانهزننشانگرایناستکهایننویسندهیآمریکاییداستانپرداز،

بسیارخوبوتأثیرگذاراستوشایستهیاحترام.
دلیلدومشایدداستانخلقاینمجموعهاست.

استیونکینگدردوراننوجوانیتحتتأثیرشاهکارفانتزیحماسیجی.آر.آر.تالکین[7]،

استنلیکوبریک،نابغهیسینماییکه
فیلمیعالیازرماندرخششساخت.
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یعنیسهگانهیاربابحلقههاوهمینطورهابیت،تصمیمگرفتحتماً
یککتابفانتزیحماسیبزرگواسرارآمیزکهقابلقیاسباارباب
میکند اعتراف نیز خود که همانطور البته بنویسد. باشد، حلقهها
موفقنمیشودمجموعهایهمسطحاربابحلقههاخلقکند،اماتمام

تالشخودراکردهوانصافاًمجموعهایفوقالعادهخلقکردهاست.
تعویق به را آن و میکند صبر سالها داستان نوشتن برای کینگ
»خوب، ،[8] لئونه سرجیو وسترن فیلم روزی که این تا میاندازد
کینگ خود را صفت )این فیلم ناکجاآبادی و شکوه تأثیر تحت میبیند. را [9] زشت« بد،

داستان ایدهییک و گرفته قرار کارمیبرد( به فیلم این برای
یاهمانطورکهخود فانتزیوسترندرذهنششکلمیگیرد؛

اومیگوید:
»...هنوزنیمیازفیلمنگذشتهبودکهفهمیدممیخواهمرمانی
درادامهیجستجوگریهاوسحروجادوهایتالکینبنویسمکه

شکوهفیلمهایوسترنراداشتهباشد.«
باالخرهشروعبهنگارشاینمجموعهمیکندویکیازحجیمترینووسیعترینفانتزیهای
معاصرراخلقمیکند:مجموعهیبرجتاریک.بهطوریکهچهارجلداولبیشاز2000صفحه
ودستنویسسهجلدآخربهبیشاز2500صفحهمیرسد.اینمجموعهاقبالزیادیداشت
وتوانستطرفدارانبسیاریپیداکندومحبوبیتزیادیبینخوانندگانفانتزیپیداکرد؛به
طوریکهبعضیخوانندگانکهازمرگخودقبلازبهاتمامرسیدنمجموعهمیترسیدند،طی

نامههاییازکینگمیخواستندکهسرانجامداستانرابرایآنهاتعریفکند!

خالصه ی داستان
بهجهتاجنتابازهدررفتنحتاکوچکترینلذتخواندنداستان،میلیبهنوشتنخالصهی
داستانندارم؛اماعلیرغممیلباطنیوازآنجاکهرسمبرایناستبرایمعرفییککتاب
یامجموعهخالصهایازداستانوپوستهیداستانینوشتهشودتاخوانندهبراساسداستان
کتابموردعالقهیخودراانتخابکند،چندخطیهمدرموردخالصهیداستانمینویسم:

جی.آر.آر.تالکین

سرجیولئونه
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باتعقیبوگریزهفتتیرکشومردسیاهپوششروعمیشود.رولند)هفتتیرکش(، داستان
آخرینبازماندهازنسلهفتتیرکشها،برایانتقاموپیبردنبهماهیتبرجتاریکبهدنبال
مردیاستکهدرگذشتهوحالوآیندهاشرخنهکردهاست:مردسیاهپوش.مردیمرموزو
شیطانیوازخادمانبرجتاریککهبرسرراهخودهمهچیزرابههالکتمیرساندوتماماینها
بهخاطرایناستکهرولندراطیسفریطاقتفرسابهدنبالخودبکشاند.یاشایدرولندرا
بهبرجتاریکبکشاند.برجتاریک:مرکزجهان،دستگاهیبرایادارهیهستیونیستی.برجی

مسلطبرهرچیز.برجیکهدرسرنوشترولندمانندهیوالییمتجاوزرخنهکرده.
ورولندبهدنبالغروبیاستکهبهبرجتاریکبرسدوفرجامیغیرقابلتصوربرایایننبرد

رقمبزند.

کتاب شناسی
کتاباولاینمجموعههفتتیرکش[10]نامداردکهکینگادعاکردهنوشتنآن12سال
طولکشیدهاست!اینکتابشامل5بخشاستکهابتدادرمجلهی»فانتزیوعلمیتخیلی«
[11]دربازهیزمانیسالهای1978-1981منتشرشد.این5بخشعبارتنداز:هفتتیرکش
)1978(،ایستگاهفرعیقطار[12])1980(،پیشگووکوهستان[13])1981(،جهشیافتههای
کند[14])یاآنطورکهمترجمآورده:عجیبالخلقهها()1981(،هفتتیرکشومردتاریک[15]

)یاآنطورکهمترجمآورده:هفتتیرکشومردسیاهپوش()1981(.
کینگابتدایاینرمانواسموشخصیترولندراتحتتأثیرشعریازرابرتبراونینگ[16]با
عنوان:»رولنِدسلحشوربهبرجتاریکآمد«[17]نوشت.سپسدرسال1982جلداولتوسط
انتشارات»گرنت«منتشرشد)بهترتیبوبانامهمانبخشهاییکهپیشازایندرنشریات

منتشرشدهبود(ودرسال2003برایاصالحاتجزئی
وتغییراتیبرایحلوفصلمغایراتکتاباولباادامهی
مجموعه،نسخهیجدیدچاپشد.اینکتاب،کوتاهترین
کتاباینمجموعوبهنوعیمقدمهایبرداستانفانتزِی
داستان وسترن و وهمناک فوقالعاده فضای و جذاب
است.کتابهایبعدیباصفحاتبیشتروسیرطوالنی
طی میکردند، بازگو را تاریک برج داستان ادامهی که
فاصلههایزمانیمختلفمنتشرشدندواینسلسلهتا6

واشنیگتن  از  شیهان  یل 
مجموعه  این  مورد  در  پست 

این طور می نویسد:
و  خیالی  انسانی،  حماسی  یک 
یک شاهکار ادبی به تمام معنا.

مثالی پرابهت از داستان سرایی 
که  قسمت هایی  از  مملو  تام، 

فوق العاده تصویر شده اند...
از  لحظاتی  و  عظیم  اتفاقاتی 

تراژدی ویرانگر.
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کتابادامهپیداکردوبدینترتیبمجموعهیبرجتاریکبهیکهفتگانهیفانتزیوسترِن
موفقتبدیلشد.قراربوداینمجموعههفتجلدیباشدوبعدازانتشارکتابهفتم،داستان
مجموعهیبرجتاریکتمامشدهبهحساببیاید؛اماکینگطیمصاحبهایدرمارس2009از
ایدههاییبراینوشتنیککتابدیگربرایاینمجموعهصحبتکردوسپسدرسایتخود
بهطوررسمیاعالمکردکهدرآیندهآنراخواهدنوشت.فعاًلعنوانکتابهشتم»نسیمیاز
میانسوراخکلید«[18]استکهالبتهاینعنوانقطعینیست.قراراستدرسال2012این

کتابمنتشرشود.کتابهایاینمجموعهبهترتیبعبارتنداز:
1-هفتتیرکش)1982(

2-انتخابسوم)1987([19]
3-سرزمینهایمتروک)1991([20]

4-جادوگروجام)1997([21]/نامزدبهترینرمانفانتزیجایزهیادبیلوکاسسال1998
5-گرگهایکاال)کاال=گلشیپوری()2003([22]/نامزدبهترینرمانفانتزیجایزهیادبی

لوکاس2004
6-ترانهیسوزانا)2004([23]/نامزدبهترینرمانفانتزیجایزهیادبیلوکاس2005
7-برجتاریک)2004([24]/برندهیبهترینرمانفانتزیجایزهیادبیلوکاس2005

8-نسیمیازمیانسوراخکلید)2012(

تصویرگران مجموعه 
برایتصویرگریهایمجموعهیبرجتاریک،هنرمندانوطراحانصاحبناموخوبیبااستیون
کینگهمکاریکردهاند.مایکلویلن[25]کهطراحجلدکتاِبفانتزیحماسی»راهپادشاهان،
طلوعآفتابسیاه«)1991(وکتابهای»2010:ادیسهیدو«و»2061:ادیسهیسه«و
همچنینطراحجلدبسیاریازکارهایرابرتهانالینهمبودهاستوجایزههایزیادیبرای

نقاشیهایفانتزیوعلمیتخیلیخوددریافتکردهاست.اوعالوهبر
طراحیجلدکتاباولوهفتم،طراحیهاییازوقایعمختلفمجموعه
و دارند مقالهوجود این در آنها از تا استکهچند داده انجام نیز

پیشنمایشباقیآنهانیزدرسایترسمیویموجوداست.
همچنینهیلفیل[26]کهبرایکتابهایدیگراستیونکینگنیز
طراحیکرده،طراحیجلدکتابدوموتصویرگریهایکلمجموعه

مایکلویلن
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یادرسرفصلهای و بینفصولمختلف )طراحیهاییکهدر
کتابهادیدهمیشوند(راانجامدادهاست.

برایکتابسومنیزنیددامون[27]،طراحخوشذوقوماهر
طراحیجلدراانجامدادهاست.برایکتابچهارم،دیومکین
در فردش به منحصر تصویرگریهای با که طراحی ،[28]
رمانهاینیلگیمنوداستانهایمصور»سندمن«)نوشتهی
)2005( ماسک« »میرور انیمیشن کارگردانی و گیمن( نیل
[29]خودرابهعنوانیکطراحبرجستهمعرفیکرده،عالوهبر

طراحیجلد،تصویرگریهایکتابچهارمرانیزانجامدادهاست.

اقتباس سینمایی
سینماگرانهالیوودیهممجذوباینمجموعهیموفقشدهاند؛قراراستاینداستانراکمپانی
یونورسال[30]بهصورتیکسهگانهیسینماییودومینیسریالبسازدومینیسریالهای
آننیزازشبکهیانبیسیپخششود.هرچندهنوزهیچچیزدربارهیساختاینفیلمقطعی

نیست.
اینفیلمبهکارگردانیرانهاوارد[31]،کارگردانفیلمهاییموفقیچون»ذهنزیبا«)2001(
بافیلمنامهیآکیواگلدزمن[32]،فیلمنامهنویسفیلمهاییچون»منرباتهستم«)2004(،
»رازداوینچی«و»ذهنزیبا«)2001(،در3فیلمبلندو2مینیسریالساختهمیشودتابدین

ترتیبداستانبلندبرجتاریکدرسینماوتلویزیونهمبهتصویرکشیدهشود.
کمیکها

مجموعهکمیکینسبتاًطوالنیازرویمجموعهیبرجتاریکمنتشرشدهکهبهطورمفصل
دربارهیآندراینشمارهمیخوانید!

با چه نوع مجموعه ای طرف هستیم؟!
نمیشوداینکتابرایکفانتزیحماسیخالصدانست،درصورتیکهخودکینگاسراردارد
تاحدودیهمدرست البته الهامگرفتهاست)که تالکین از را اینکتابوجهحماسیخود
واسطورهسازیوآنجادویمرموزومبهموغریِب افسانهپردازی پای میگوید!(ولیجای
بهچشممیخورد. بیشتر آن در بود( بکرهم و ناب تالکین آثارخود در )که تالکین دنیای

دیومکین
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فضایوسترنداستانکامالمخاطبرایادفیلم»خوب،
بد،زشت«میاندازد.همانراکدبودنفضا،سکوتهاو
لحظاتساکن.پهنههایوسیعبیسکنهکهیکآدمدر
آنپرسهمیزندوهمانحسناکجاآبادیکهکینگاز
آنسخنمیگوید.ایندووجهاساسیداستاندراولین
پاراگرافکتابمشهوداستودرآغاِزعالیووهمناک
داستانهویدامیشود.ازطرفینبایدفراموشکردکه
بهخوبی و است ومشهور ماهر کینگوحشتنویسی
و وسترن )فضای داستان اصلی وجه دو پتانسیل از
فانتزِیناشناختهیآن(برایخلقاتفاقاتوحشتانگیز
میکند. عمل عالی بسیار و کرده استفاده ترسناک و

طوریکهمیتواندرجایجایداستانترسوناامنیراکهشخصیتهایداستاندرآنگرفتار
میشوند،حسکرد.

درمجموعمیتوانبهایننتیجهرسیدکهاینمجموعهمعجونیاستازفانتزی،وسترنو
وحشتکهدنیاییجدیدوفوقالعادهراخلقمیکندوهمینترکیب،آشخوشمزهایبهنظر

میرسد.

مؤخره
بهنظرمنمجموعهیبرجتاریک،مجموعهایاستکههرفانتزیخوانوهرنویسندهایکهدر
ژانرگمانهزنفعالیتمیکند،بایدآنرابخواند؛چراکهبرایخوانندگانتجربهایلذتبخش،
براینویسندگانتازهکارنوعیدرسوبراینویسندگانحرفهایآشناییباتلفیقیهوشمندانه
وتأثیرگذاراستکهدانستنآنبسیارالهامبخشمینماید.کینگاینداستانرابهشیوهی
خودنوشتهاستوسعیکردهدنیایاسرارآمیِزتالکینگونهایراباشکوهداستانهایوسترن
وفضایترسناکدرهمبیامیزدویکمجموعهیفانتزیوسترنباداستانیخوبوباعظمتی

تحسینبرانگیزخلقکند.
انتشاراتافرازکهتابهحال»بلیز«،»مسیرسبز«،»خواهرانکوچکایلوریاومردکتشلوار
مشکی«،»هرآنچهدوستداریازدستخواهیداد«و»تلفنهمراه«رامنتشرکردهاست
وبههمیندلیلهمستودنیاست،قولدادهکلمجموعهی»برجتاریک«،»زیرگنبد«،»اتاق
شمارهی4کالبدشکافی«،»فصولگوناگون«)کهیکمجموعهی4جلدیاست(و»پنجرهی

مخفی،باغمخفی«ازاستیونکینگراهممنتشرکند.

نیویورک  از  جانسون  آلن 
در  داستان  پیشرفت  تایمز 
مأیوس  را  مجموعه  طول 
عین  در  و  دانست  کننده 
سرنوشت  »عبث نمایی  حال 
داستان« را شگفت انگیز خواند.

به عقیده ی او کمی آماده سازی 
می بخشید  بهبود  را  مجموعه 
می نویسد:  باره  همین  در  و 
نویسندگی  ظرفیت  »کینگ 
الزم برای این بازی ها را ندارد.«
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دو قطعه  از متن کتاب

پهنه ای  بیابان،  کرد.  تعقیبش  هفت تیرکش  و  گریخت  بیابان  به  سیاه پوش  مرد   g

وسیع، سرآمد تمام بیابان ها بود و از هر سو، آسمان بر فراز آن خودنمایی می کرد. 
افق  در  یافت شود.  آن سرپناهی  در  که  بی  آن  بی آب؛  و  سفید، خیره کننده، خشک 
کوه های مه آلود رخ می نمود و علف افیونی، رؤیایی شیرین و ترسناک و مرگ را به 
ارمغان می آورد. ردیف سنگ هایی که نامنظم بر هم انباشته شده بودند، مسیر را 
نشان می دادند؛ گویی این مسیر تا پایان دنیا امتداد داشت؛ دنیایی تهی از هر چیز.

g مرد سیاه پوش سیگارش را در آتش افکند و گفت: »اما همه اش این نیست. هیچ کس 
قدرت خاصی رو در تو به وجود نمی آره. این قدرت در تو وجود داره و من موظفم 
از  قانون طبیعی. همون طور که آب  یه  قانونه.  یه  این  از وجودش مطلع کنم.  رو  تو 
سرازیری تپه جاری می شه، تو هم باید این حقیقت رو بدونی. تو سه کارت تاروت 
انتخاب می کنی... من معنای کارت های تاروت رو می دونم. البته مفهوم اون ها برام 

اهمیتی نداره و واقعاً هم نمی خوام بدونم کارت های تو چه معنایی دارن.«
هفت تیرکش که یاد پیشگویی افتاد، گفت: »سه«

من  هفت تیرکش.  خداحافظ  برم.  باید  دیگه  من  می شه.  شروع  این جا  از  »بازی 
وظیفه ام رو انجام دادم.«

رولند گفت: »هنوز یک چیز دیگه هست که باید به من بگی، درسته؟«
»بله« مرد سیاه پوش این را گفت و با چشمان کم عمقش به هفت تیرکش نگریست و 

لبخند زد. بعد یکی از دست هایش را به سوی او دراز کرد. »این آتش رو بگیر«
آتشی در دستانش شکل گرفت.

آتش که به خاکستر نشست، رولند بیدار شد و خود را ده سال پیرتر یافت؛ موهای 
کنار شقیقه اش کم پشت تر و خاکستری شده بود، مانند تار عنکبوت های اواخر پاییز. 

خطوط روی چهره اش عمیق تر و پوستش زبرتر شده بود.
باقی مانده ی چوب هایی که هفت تیرکش گرد آورده بود، تبدیل به چوب درخت آهن 
شده بود. اکنون در آن مکاِن پر از جمجمه و استخوان، از مرد سیاه پوش جز اسکلتی 

خندان در ردایی سیاه و پوسیده، چیزی باقی نمانده بود.



کتاب

55
شماره ی 11، آبان 1390

پی نوشت ها:

17. Childe Roland to the Dark Tower Came
18. The Dark Tower: The wind through the keyhole
19. The Dark Tower II: The Drawing of  the Three 
20. The Dark Tower III: The Waste Lands 
21. The Dark Tower IV: Wizard and Glass 
22. The Dark Tower V: Wolves of  the Calla 
23. The Dark Tower VI: Song of  Susannah 
24. The Dark Tower VII: The Dark Tower 
25. Michael Whelan 
26. Phil Hale 
27. Ned Dameron 
28. Dave McKean
29. MirrorMask
30. Universal Pictures
31. Ron Howard 
32. Akiva Goldsman

1. The Dark Tower
2. Stephen King
3. Grant
4. Stanley Kubrick
5. Frank Darabont
6. Rob Reiner 
7. J. R. R. Tolkien
8. Sergio Leone
9. The Good, the Bad and the Ugly
10. The Dark Tower: The Gunslinger
11. The magazine of  fantasy and science fiction
12. The way station 
13. The Oracle and the Mountains 
14. The slow Mutants 
15. The Gunslinger and the Dark Man 
16. Robert Browning 





ب
کتا

کمیک برج تاریک

امیر بابایی

در سال 2007 شرکت کمیک مارول [1] تصمیم بر تولید اقتباسی از مجموعه 
نیز  آن  از  قبل  استیون کینگ [3] گرفت.  نوشته ی  تاریک [2]  برج  کتاب های 
نخستین  این  اما  می کرد،  منتشر  مشهور  مجموعه های  از  اقتباس هایی  مارول 
شخص  می کند.  استفاده  مشهورش  خالقان  از  آن  در  مارول  که  است  کمیکی 
کینگ در طول این پروژه با مارول همکاری نزدیکی دارد. رابین فورث [4] دستیار 
شخصی کینگ که سال ها با او کار کرده و به اندازه او با دنیای برج تاریک آشنایی 
عهده ی  بر  کمیک  متن  نوشتن  دارد.  عهده  بر  را  داستان  نوشتن  وظیفه  دارد، 
پیتر دیوید [5]، از نویسندگان مشهور کمیک است. پیتر دیوید از سال 1985 
به نویسندگی کمیک مشغول بوده و در طول این مدت آثار مشهور زیادی در 
زمینه ی کمیک های علمی تخیلی، فانتزی و ابرقهرمانی خلق کرده است که از آن 
جمله می توان به »عدالت جوان« [6] و »فرشته ی سقوط کرده« [7] اشاره کرد. 
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»هالک  کمیک  برای  نویسندگی اش  سال   12 خاطر  به  خاطر  به  بیشتر  دیوید  اما 
شگفت انگیز« [8] مشهور است. طراحی کمیک نیز بر عهده ی جائه لی [9] و ریچارد 
او  آثار معروف  از  ایزانو [10] است. بیشتر طراحی های داخلی بر عهده جائه  لی است. 
می توان به »سنتری« و »ناانسان ها« اشاره کرد. این چهار تن به کمک عده ی کثیری، 
اقتباسی را آغار کردند که برای سال ها ادامه خواهد داشت. اقتباسی بی پایان از داستانی 

بی پایان.
از  برخالف کتاب های حجیم کینگ که خواندنشان روزها به طول می انجامد، هر جلد 
کمیک را می توان در عرض ساعتی مطالعه کرد. اما با این حال نوشته های کمیک شبیه 
نثر کینگ است و تصاویر زیبایی کلمات را همراهی می کنند. عالوه بر داستان اصلی، 
در آخر هر فصل داستان های کوتاهی نوشته ی رابین فورث نیز وجود دارند که اطالعات 
مجموعه  کل  جذابیت  افزایش  باعث  و  می دهند  تاریک  برج  دنیای  مورد  در  بیشتری 

می شوند.
پنج رمان گرافیکی و چند  از  این بخش  نام دارد.  تاریک  برج  نخستین بخش کمیک، 
داستان،  قهرمان  دوران جوانی  و درحقیقت حکایت  تشکیل شده  کمیک یک قسمتی 
»رولند دسچین« [11]، است. اوایل این بخش بر اساس فلش بک های کتاب اول و بخشی 
از آن بر اساس کتاب چهار است. همچنین از اطالعات داده شده در کتاب های پنج و 
هفت نیز استفاده شده است. با این حال اکثر حوادثی که در کمیک رخ می دهند، جدید 

هستند.  
آزمون  با  دارد،  نام   [12] هفت تیرکش«  »تولد  که  گرافیکی  رمان  اولین  داستان 
و  رولند  مأموریت های  و  ماجراها  با  سپس  می شود؛  آغاز  جوان  رولند  فارغ التحصیلی 
دوستانش ادامه می یابد. اوایل کمیک بر اساس فلش بک های کتاب اول، اما ادامه ی آن بر 

اساس جلد چهارم مجموعه است.
با آغاز جلد دوم کمیک که »راه طوالنی خانه« [13] نام دارد، نویسنده ها ابتکار عمل را 
به دست می گیرند و داستان های ناگفته ی جدیدی را وارد کمیک می کنند. اما با این حال 
برای درک داستان ها، بهتر است قباًل کتاب های اصلی خوانده باشید. در جلد دوم کمیک 
با حوادث سخت بسیاری روبرو می شویم که باعث  به رولند بیشتر پرداخته می شود و 

می شوند رولند به هفت تیر کش قهرمانی که می شناسیم و دوستش داریم، تبدیل شود.
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جلد دوم به گیرایی جلد اول نیست. چون داستان هم کوتاه تر است 
و هم ساده تر. اما با این حال طراحی ها به داستان جان می دهند 
و زیبایی کار را بیشتر می کنند. دنیایی که مهی به سرخی خون و 
شفقی پاییزی آن را به دو نیم کرده و همه جا پر است از چهره هایی 

سایه مانند، سرزمین های لم یزرع و موجوداتی هولناک.
جلد  دو  در  رولند  دارد.  نام   [14] »خیانت«  کمیک  سوم  جلد 
نخستین با سختی های بسیاری روبرو شده، اما بازگشت به خانه از 
دردهای او نمی کاهد و داستان بر بستر طراحی های رنگارنگ جائه 
لی و تراژدی های شکسپیر گون کینگ روایت می شود که موجب 
آرامش  همانند  کتاب  از  زیادی  شده اند. بخش  زیبا  اثری  ایجاد 
به  دارند  نیروهای شیطانی همین طور  انگار  است.  از طوفان  قبل 
قهرمانان ما نزدیک تر می شوند و حوادث مخوفی در انتظار رولند و 

اطرافیانش لحظه شماری می کند.
از هراس و  این داستان هم مانند همه ی داستان های کینگ، پر 
لی  جائه  خاص  طراحی های  با  که  است  کابوس مانند  صحنه های 
خوف ناک تر از همیشه اند. با این حال این کمیک، داستان پیوسته 

و منسجمی ندارد.
به  مجموعه  [15]داستان  گیلید«  چهارم، »سقوط  جلد  با شروع 
نامش پیداست که چه در  از  نزدیک می شود...  ناگزیرش  سرجام 
پیش است. بوی خون می دهد. بوی مرگ. بوی جادوی شیطانی 
و ضربات هولناک. و حقیقتاً داستان جالبی است. دیوید و فورث 
حماسه های تراژیک یک سقوط را با کمال مهارت بیان می کنند 
و خواننده که تحت تأثیر نام اثر همیشه منتظر رویدادهای ناگوار 
است و التهاب از ابتدا با اوست، به میزان زیادی تحت تأثیر قوت 
طراحی ها واقع می شود. اما آن چه پیش رو دارد، غیرقابل باور است.

جلد پنجم که »نبرد تپه جریکو« [16] نام دارد، به شرح حوادث 
پس از قسمت پیشین اختصاص دارد. دنیا رو به فساد است. در 

برخالف 
کتاب های 

حجیم 
کینگ که 

خواندنشان 
روزها به طول 
می انجامد، هر 
جلد از کمیک 
را می توان در 
عرض ساعتی 

مطالعه کرد.
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این قسمت از نظر زمانی کم کم داریم به کتاب نخست مجموعه یعنی »هفت تیرکش« 
نزدیک می شویم،  اما هنوز دنیا به شدت ناکجاآبادی کتاب ها نشده است. با این حال هدف 
رولند از این جا به بعد دیگر رسیدن به برج تاریک است. نقشه هایی می کشد و با کمک 
دیگران سعی در تحقق اهدافش دارد. در عین حال باید بفهمیم چطور در آغاز کتاب های 

مجموعه، رولند آخرین بازمانده ی هفت تیرکش هاست.
با پایان جلد پنجم، بخش نخست پایان می یابد و بخش دوم آن با عنوان »برج تاریک: 
مجموعه  اول  کتاب  اساس  بر  بیشتر  دوم  بخش  حوادث  می شود.  آغاز  هفت تیر کش« 
خواهد بود. سال ها از حوادث بخش اول گذشته است و اکنون رولند، تنها هفت تیر کش در 
جستجوی برج تاریک است. سه جلد نخست بخش دوم که »ماجرا آغاز می شود« [17]، 
»خواهران کوچک ایلوریا« [18] و »نبرد تول« [19] نام دارد، تاکنون منتشر شده است.

شرکت مارول توانسته در طول این سال ها اقتباسی زیبا از جهان وسیع استیون کینگ 
ایجاد کند. کمیک های برج تاریک تجربه ی شیرین برای خوانندگان خواهند بود. با این 
حال ممکن است برای افرادی که با کتاب ها آشنایی ندارند، قدری سردرگم کننده به 
نظر برسند. اما برای طرفداران کتاب فرصتی است برای مرور حوادث رخ داده و همچنین 
خواندن داستان های بسیاری که استیون کینگ فرصت نکرده تا آن ها را وارد کتاب ها 

کند.

پی نوشت ها:
11. Roland Deschain
12. The Gunslinger Born
13. The Long Road Home
14. Treachery
15. The Fall of  Gilead
16. The Battle of  Jericho Hill
17. The Journey Begins
18. The Little Sisters of  Eluria
19. The Battle of  Tull

1. Marvel Comics
2. The Dark Tower
3. Stephen King
4. Robin Furth
5. Peter David
6. Young Justice
7. Fallen Angel
8. The Incredible Hulk
9. Jae Lee
10. Richard Isanoye
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آغاز
آرامشیوجودندارد.انگارهمهچیزبهپایانرسیده،حتاروزشمارکارخانهنیزنزدیکترینعدد
بهصفررانشانمیدهد.همهبرایاوومسیرپیشرویشنگرانهستند.جولمب[9]کودک
تنهایینیست،امامرگمادرمسألهرامتفاوتکردهواوراازبقیهجداساختهاست.پدرجو
برنامهیسفرراآمادهمیکندتافضایروحیجوراتغییردهد،اماهنوزدغدغههاورؤیاهای
کودکانهبرایساختنفیلمبادوربینسوپر8دراوودوستانشوجوددارد.هنوزروحکودکیدر
اوجریاندارد.هنوزاتفاقاتبسیاریدرپیشاست.جومیخواهدبماندوازبازیکودکانهاش

لذتببرد.»درستاستکهاتفاقاتبدیافتاده،امازندگیهنوزادامهدارد.«

درباره ی فیلم
سوپر8یکفیلمازیککارگرداننیست،بلکهاثریاستبادوخطداستانیمتفاوتکهدوذهن
متفکر)آبرامزواسپیلبرگ(،بهنحوزیباییدرکنارهمقراردادهاندویکفیلمسادهرابهفیلمی
لذتبخشتبدیلکردهاند.نیمهابتداییفیلمروایتیاستازچندکودککهبهدنبالسرگرمی
متفاوتیرفتهاندوباوجودسنکمشان،بهدنبالخلقیکفیلمدرستوحسابیبادوربین
سوپر8هستند.چارلز[10]کهکارگردانفیلماست،درکنارجولمبودیگردوستانشانتمام
تالشخودرامیکنندتافیلمیمتفاوتبسازندوبرندهیمسابقاتشوند؛پسآلیسدینارد
[11]راواردفیلممیکنندتافیلمراباداشتنیکبازیگرزنازلحاظارزشگذاریقویترکنند.
ورودآلیسوعالقهایکهجوبهاونشانمیدهد،مسیررابرایآغازنیمهیدومفیلمآماده
میکند.نیمهیاولخودبهتنهاییمیتواندیکفیلمسادهوجداباشد،ولیآبرامزواسپیلبرگ
ادامهونتیجهیآنرابهنیمهیدومفیلمموکولمیکنندودرمیانداستاناصلینیمهیدوم،

داستاناولیهیخودرانیزتکمیلوتعریفمیکنند.
داستاندومازجاییشروعمیشودکهسانحهیقطاردرحینفیلمبرداریرخمیدهد.ابتدا
همهچیزشبیهیکاتفاقسادهجلوهمیکند،اماجوکهمحوریتداستاناستنظارهگراتفاقات
عجیبیدرصحنهحادثهاست.همچنینتصادفوانتدکتروودوارد[12]معلممدرسهتعمدی
بهنظرمیرسدوتهدیدبچههاتوسطدکترباعثمیشودکهمسألهراباکسیدرمیاننگذارند.
امااتفاقاتعجیبادامهدارد؛گروهیطیحمالتیمشکوکناپدیدمیشوند،ارتشدرشهررژه
میرودواوضاعبحرانیبهنظرمیرسد.اماجوودوستانشفارغازاینمسائلدرصددبهرهبردن
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ازشرایطفعلیهستندوبااستفادهازلوکیشنهایایجادشده،سطحکیفیفیلمراباالمیبرند.
ولیگمشدنآلیسوتخلیهیشهر،جورابهواکنشوامیداردودنیایکودکانهیاوبااتفاقات
عجیبوترسناکپیرامونشدرهمتنیدهمیشودوجوبرایکمکبهآلیسبهشهربازمیگردد.
نیمهیدومفیلمنیمهیآبرامزاست.هرچهدرنیمهینخستبهیاداسپیلبرگوحالوهوای
بچههایماجراجویفیلمE.Tمیافتیم،درنیمهیدومفضایدرگیرکنندهوسؤالبرانگیزآبرامز
درالستوفرینجبرایمانتداعیمیشود.اینحسرامیتواندرصدایهیوالیداستانکهاز
دورشنیدهمیشودوحمالتهیوالکهمارابهیاددودسریالالستمیاندازد،لرزشهایمکعب
جووحتانبضموسیقیمتنفیلمومخصوصاًسکانسپایانیردگیریکرد.اماسؤالمهماینجا
اینفیلممتعلقبهسبکفیلمسازیکدامیکاست؟درحقیقت یااسپیلبرگ؟ آبرامز است:
افکارواندیشههایهردودرروحفیلمجریاندارد،ولیاندیشههایآبرامزدرپارهایازاوقات
خودنماییبیشتریداردوفیلمرابهسمتوسویدنیایدلهرهآوریبهسبکاومیکشاند.در
هرحالساختنفیلمیبامحوریتدوربینسوپر8دغدغهیهردویآنها)آبرامزواسپیلبرگ(

بودهوتلفیقسبکویژهیایندوکارگردانباعثجذابیتبیشازپیشداستانشدهاست.
فیلمازلحاظداستانیدارانقاطقوتبسیاریاستوچینشارکانداستاندرکنارهمبهنحو
احسنتانجامشده،ولیبرخیمسائلدرآنآزاردهندهبهتصویرکشیدهشدهاست.مخاطب
هیچپیشینهایازموجودهیوالمانندنداردوحسترحمیکهدکتروودواردقصدداردبرایاو
درذهنمابسازد،بههیچنحوبهبینندهتزریقنمیشودوماازاینموجودکهاحتماالًفضایی
اطالعات نظرهیچ به  کرده- درگیرخود را متحده ایاالت هوایی نیروی چون  – همهست
بارشخصیتیخاصی و است اوضاع زنندهی هم بر نیروی یک هیوالصرفاً و نداریم واضحی
رابهدوشنمیکشد.نکتهیدیگربازهمدرمورددکتروودواردونوععملیاتیاستکهدر
برخوردباقطاربرنامهریزیکرده.بهطورکلیشخصیتهایبزرگسالداستاندارایرفتارهای
متناسبومنطقینیستندوبهنظرمیرسداعمالآنهابیشتربرایپیشبردنداستانصورت
میگیرد.ماننددعوایپدرآلیسبافرزندانشکهمنجربهاتفاقهدایتکنندهیداستانمیشود.
یااختالفپدرهایجووآلیسدرحالیکهلوئیزدینارد[13])پدرآلیس(هیچنقشیدرمرگ
مادرجونداشتهوفقطدرآنروزبهمحلکارنرفتهواینکشاکشبینپدرآلیسوپدرجو،
فقطعاملیبازدارندهبرایجداکردنجووآلیسبهنظرمیرسد.باایناوصافبچههاتمامبار
داستانراازلحاظمنطقبهدوشمیکشندوموادواطالعاتیکهبرایبناکردنیکشخصیت
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الزماست،تنهادرکودکانداستانشکلگرفتهاست.

در ستایش گردنبند جو
فانتزی یا فضایی موجودات و حیوانات مثل غیرانسانی موجودات مختلف فیلمهای در بارها
جایگزینشخصیتاصلیداستانبودهاند،امادرسوپر8گردنبندجوکهیادگاریازمادراوست
بهشکلخارقالعادهوزیباییجایگزینیکشخصیتاصلیدرداستانشدهاست.مادرجودر
حادثهایفوتکردهوخألنبوداوبرایجوکهرابطهعمیقیبااوداشته،هموارهحسمیشود؛
ولیتمامنقطهیاتکاوقدرتدهندهبهاودرشرایطسختولحظاتیکهترسیده،گردنبندی
باموجودعجیبدرمحل بار اولین استکهعکسمادرشدرآنقراردارد.زمانیکهبرای
حادثهروبرومیشودیازمانیکهنگرانحالآلیسبعدازحادثهاست،تنهابهگردنبندمتوسل
میشودوحسآرامشدهندهویاریکنندهیجوکهبهخاطرعدمحضورمادرشازدسترفته،
تماماًبهعهدهیگردنبنداست.امااینتعلقخاطرباعثضعفجوشدهواوراترسوووابسته
میکندواجازهدیدهشدنرابهاونمیدهد.بااینحالجودرمواجهباهیوالوطیمسیرنجات
آلیسشجاعتخودرابهدستآوردهوبهپاالیشیروحیدستپیدامیکندوبدونکمک
گرفتنازگردنبند،باهیوالروبرومیشودوهیوالکهتواناییارتباطبرقرارکردنباانسانهارااز
لحاظحسیدارد،شناختکاملیازجوبهدستمیآوردوبهعنوانآخرینقطعهیموردنیاز
خود،گردنبندراازجومیگیردواینعملاونوعیادایاحتراممتقابلوپذیرشنیازمتقابل
ادامه زندگی اماهنوز افتادن، بدی استکهمیگوید:»اتفاقهای بهجملهیجو واکنش در
داره«.اینحرف،دردمشترکهردویآنهااستولحظهیجداییگردنبندوجو،اوجتکامل

شخصیتاولفیلمرانمایانمیکند.

پی نوشت ها:
[8] Kyle Chandler
[9] Joe Lamb
[10] Charles
[11] Alice Dainard
[12] Dr. Woodward
[13] Louis Dainard

[1] Super 8
[2] J. J. Abrams
[3] Steven Speilberg
[4] Larry Fong
[5] Michael Giacchinoc
[6] Joel Courtney
[7] Elle Fanning
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تعداد قسمت ها: 51 جلد، 462 قسمت
دارم،  ماجراجویی،  اکشن،  اکشن،  ژانر: 

شونن، ماوراء الطبیعه

کارگردان: آبه نوریوکی [2] 
وضعیت: ادامه دار

تعداد قسمت ها: 338 قسمت
ژانر: اکشن، اکشن، کمدی، درام، 
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خالصه داستان
ایچیگو کوروساکی [3] پسر جوانی است که توانایی دیدن ارواح را دارد. همین ویژگی به او این 
امکان را می دهد که روکیا کوچیکی [4]، یک خدای  مرگ [5] )شینیگامی(، را ببیند. روکیا 
خدای  مرگی است که در شهر کاراکورا [6] انجام وظیفه می کند و روان های پاک را به جامعه ی 
را   -  [8] هالوها  اشاره شده،  آن ها  به  داستان  در  که  طور  آن  یا   - ارواح خبیث  و   [7] ارواح 

پاک سازی می کند. 
این دیدار افتادن آهسته ی سنگی کوچک است که موجب ریزش بهمنی بزرگ می شود: ایچیگو 
از بین  ایچیگو حمله کرده،  روکیا را می بیند. روکیا تالش می کند هالویی را که به خانواده ی 
ببرد. روکیا زخمی می شود و هالو به خواهران ایچیگو دست پیدا می کند؛ ایچیگو بی ثمر تالش 
می کند تا آن ها را نجات دهد. روکیا به عنوان آخرین گزینه ی موجود به ایچیگو می گوید که به 
او اعتماد کند و شمشیرش را به بدن ایچیگو فرو می کند. نتیجه،  انتقال تمامی قدرت روکیا به 

ایچیگو است: ایچیگو دیگر یک انسان-خدای  مرگ است. 
با گذر زمان روکیا روز به روز قدرتش را از دست می دهد و در نقطه ی مقابل، ایچیگو روزانه 
قوی تر و قوی تر می شود. او به تدریج جای روکیا را پر می کند و بار وظایف او را به دوش می کشد 
و دقیقاً زمانی که آن ها خود را با شرایط تطبیق داده اند، دو خدای مرگ به شهر کاراکورا می آیند 
تا روکیا را دستگیر کرده و به جامعه ی ارواح ببرند تا اعدام شود؛ چون روکیا با انتقال قدرتش به 

یک انسان، گناهی بزرگ مرتکب شده است.
 همین دو نفر هستند که قدرت بخشیده شده از سوی روکیا به ایچیگو را از بین برده و او را به 

صورت یک انسان ناتوان و زخم خورده بر زمین تنها می گذارند و به بعدی دیگر می روند.
یکی از این دو نفر، پس از آن که در نبرد ایچیگو را شکست داده و او را زخمی کرده است، به 
او می گوید: »تو کندی، حتا در زمین خوردنت هم کندی.« و او را ناتوان و با غروری جریحه دار 

شده، رها می کند.
ایچیگو برای جبران مهربانی روکیا، علی رغم توانایی نداشته اش سوگند می خورد که جان او را 
نجات دهد. حتا اگر الزم باشد نظم جامعه ی ارواح را از بین ببرد. حتا اگر الزم باشد با تمام 
فرماندهان بجنگد. حتا اگر در راه بدست آوردن قدرت نبرد، تا پای مرگ پیش برود... حتا اگر 
تبدیل شدن به یک هالو، کمترین خطری باشد که تهدیدش می کند. و این آغاز راهی است 

طوالنی که وی در پیش رو دارد.
شاید جمالت کنپاچی زاراکی [9]، یکی از قویترین فرماندهان جامعه ی ارواح، خطاب به ایچیگو 
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توصیف دقیقی باشد از راهی که این قهرمان دوست داشتنی قدم به آن می گذارد:
»تو به دنبال دلیلی برای جنگیدن می گردی؟ چرا این مسئله را نمی پذیری که تو جویای جنگی؟ 
تو خواهان قدرتی. این طور نیست ایچیگو؟ هر کسی که در جستجوی قدرت است، بدون استثنا 
طالب جنگ است. تو می جنگی که قوی تر بشوی؟ یا این که قدرت بیشتر می خواهی تا بتوانی 
بجنگی؟ من نمی توانم این را برایت بگویم. تنها چیزی که از آن به خوبی مطلعم، این است که 
افرادی مثل ما این گونه به دنیا آمده اند. ما برای جنگیدن به دنیا آمده ایم. غریزه ات، تو را به سوی 
جنگ های جدید خواهد کشاند و این تنها راهی  است که تو داری. تنها راه برای قوی تر شدن. 
بجنگ ایچیگو! اگر تو قدرتی می خواهی که بتوانی با آن دشمنت را کنترل کنی، شمشیری که 
در دست داری را بیرون بکش و او را بکش. این تنها گزینه ای است که داری. این مسیری است 

که پیش رو داری و آن را پشت سر گذاشته ای.«
 

شخصيت ها
اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت بلیچ، که آن را از سایر داستان های شونن متفاوت کرده اشاره 
کنیم، ناگزیر باید از شخصیت پردازی فوق العاده قدرتمند آن صحبت کنیم. داستان سرشار از 

شخصیت های قوی، متفاوت و قابل احترام است.  
شاید بتوان کاراکترهای داستان را به سه گروه دسته بندی کرد: انسان ها، خدایان مرگ، هالوها/ 
آرانکارها [10]. البته هرچه در داستان بیشتر پیش برویم، می بینیم شخصیت هایی هستند که 
این مرزها را می شکنند. بهترین نمونه اش خود ایچیگو است که در ابتدای داستان یک انسان-

خدای  مرگ به حساب می آید. 
نکته ای که برای من در این داستان بسیار جذاب است،  این است که برخالف بیشتر داستان های 
بیشتر  اصلی-  کاراکترهای  جز  –به  کاراکترها  که  اکشن/حادثه ای  فیلم های  حتا  و  شونن 
به خوبی  را  و مخاطب  کرده  استفاده  تیپ  از  داستان کمتر  این  تا شخصیت،  »تیپ« هستند 
با شخصیت هایش، نقاط ضعف و قدرتشان،  گذشته و انگیزه هایشان آشنا می کند. البته باید به 
این مسئله هم توجه کرد که تایتو کوبه یک راوی بسیار خسیس و باحوصله است. هیچ وقت 
به مخاطب اطالعات اضافی نمی دهد. هیچ وقت نمی گذارد فکر کنید یک شخصیت را به تمامی 
می شناسید. همیشه معماهای کوچک و بزرگی وجود دارند که ذهن بیننده یا خواننده را درگیر 

شخصیت می کند و او را مشتاق می کند بیشتر و بیشتر با داستان همگام شود. 
دید تایتو کوبه به انسان ها و ضعف هایشان یک دید صفر و یکی نیست. هیچ گاه در داستان شما 
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با یک شخصیت صد در صد سیاه روبرو نیستید. همان طور که قهرمانان داستان هم بدون ایراد 
نیستند. شما نمی توانید از ضدقهرمانان متنفر باشید. در واقع نه تنها نمی توانید متنفر باشید 
بلکه، شخصیت آن ها به گونه ای تعریف شده است که برایشان احترام زیادی نیز قائل می شوید. 
البته پیشرفت داستان نقش مهمی در این شناخت دارد. با این همه راوی شما را آن  قدر درگیر 

ضدقهرمانان نمی کند که نخواهید شکست بخورند.
ضدقهرمانان این داستان، جنگجویانی مغرور و قدرتمندند که به دالیل خاص خود پا به میدان 
و  فردی  اراده ی  بر  زیادی  تأکید  داستان  این  در  می جنگند.  خودخواسته  و  می گذارند  نبرد 
تصمیمات آن ها شده  است. برخالف ناروتو [11] که تقدیر و سرنوشت نقش مهمی در زندگی 
اجتناب ناپذیر  تقدیر، سرنوشتی  زمانی که  نیستند و حتا  بلیچ  دست بسته  دارد، شخصیت های 

برایشان رقم می زند، با سری افراشته با آن روبرو می شوند. 
تایتو کوبه به خوبی شخصیت ها را با نخ حوادث به هم متصل می کند. به جا از فلش بک استفاده 
می کند و خاطراتی را بیان می کند که دری جدید روی شناخت شخصیت بر مخاطب می گشاید. 
همچنین تخصص او در این است که شخصیت هایش را به سخره بگیرد. این مورد بیشتر در 
انیمه دیده می شود. شخصیت هایی که در داستان بسیار قابل احترام، کاریزماتیک و ستودنی 
هستند، بعضاً در داستان و عموماً در قسمت طنز پایانی داستان، دست به اقداماتی می زنند که 
مخاطب را به خنده می اندازد و یادآوری می کند آن ها هرچند بسیار بزرگند اما عالیق، ضعف ها 

و عادات خاص خود را دارند. 
 

قهرمانان
که  نیست  فرصت  هستند،   جذاب  همچنین  و  زیاد  بسیار  داستان  این  قهرمانان  که  آن جا  از 
دیدن  با  خودتان  امیدوارم  می کنیم.  بسنده  چند شخصیت  به  و  کنیم  اشاره  آن ها  همه ی  به 
مجموعه با بقیه شان آشنا شوید. در این قسمت تالش شده شخصیت هایی از نژادهای خاص و با 

ویژگی های متفاوت و مطابق سلیقه ی نگارنده معرفی شوند.
ایچيگو کوروساکی

»این که فقط زنده باشی، بی معنیه. این که فقط بجنگی، بی معنیه. من می خوام پیروز شم.«

توانای دیدن  از کودکی  او که  نارنجی.  با موهای  قهرمان اصلی داستان جوانی است 15 ساله 
ارواح را دارد،  از دید دیگران فردی است که به فضای خالی خیره می شود و گه گاه با خودش 
صحبت می کند. در نه  سالگی، ایچیگو که هنوز نمی تواند ارواح را از انسان های عادی تمیز دهد، 
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به  ایچیگو بی توجه  او قصد خودکشی دارد. پس  دختری را کنار رودخانه می بیند که در نظر 
حرف مادرش، می رود تا دختر را منصرف کند، غافل از آن که دختر تله ای است از سوی یک 
هالو. ناتوان از گرفتن دختر، ایچیگو  بی هوش بر زمین می افتد و زمانی که به هوش می آید،  
جنازه ی مادرش را می بیند که روی او افتاده و غرق خون است. این حادثه نقطه ی عطف زندگی 
ایچیگوست و باعث می شود، میل به حفاظت از دیگران و توجه به آن ها در وجودش رشد کند و 

به مهم ترین ویژگی  شخصیتی اش تبدیل شود. 
پس از آن که قدرت روکیا به ایچیگو منتقل می شود، ایچیگو برای اولین بار در زندگیش احساس 
می کند که باالخره قدرت الزم برای محافظت از دیگران را بدست آورده و به همین خاطر خود 
را وام دار روکیا می داند و به سبب همین دین است که برای نجات او، به جامعه ی ارواح می رود 

و نظم حاکم بر آن و فرماندهانش را به چالش می کشد.
ایچیگو که قدرتش )توانی که با شمشیر روکیا به او منتقل شده ( را با ضربه ی شمشیر بیاکویا 
و  مراحلی سخت  گذراندن  با   [13] اوراهارا  کیسوکه  کمک  با  داده،  دست  از   [12] کوچیکی 
اما همه چیز بی مشکل  خطرناک، موفق می شود قدرت خاص خدای  مرگی خود را بیدار کند. 
پیش نمی رود. در طی گذراندن این مراحل، بخشی از روح ایچیگو شکل هالو به خود می گیرد و 
در زمان هایی که ایچیگو قدرت الزم را ندارد، بر جسم و جانش مستولی شده و دیوانه وار، دست 

به کشتار و مبارزه می زند. 
همین بیدار شدن هالوی درون باعث می شود ایچیگو همیشه در دو میدان مبارزه کند: 1-در 
دنیای بیرون و برای دفاع و محافظت از عزیزانش 2- در دنیای درون برای حفظ قدرت تفکر و 

اراده اش. 
جنگ های درونی ایچیگو جنگ هایی است که هر انسانی آن ها را تجربه کرده  است. نبردی که 
پایانی ندارد، دشمنی که با دیدن کوچک ترین نقطه ضعفی حمله می کند. نبرد برای مالکیت و 

فرمانروایی سرزمینی به نام بدن. 
ایچیگو با پیشرفت داستان قوی تر و قوی تر شده و همچنین شناختش از خود و دیگران بهتر 
می شود. ایچیگو قهرمانی است که با دیده ی تردید به خودش نگاه می کند، اما در انجام آن چه 
باید انجام شود کوچک ترین تردیدی نمی کند و حاضر است بهای آن را، هر چه که باشد، بپردازد. 
او خود  راه صدساله را یک شبه طی می کند. شمشیر  بالفطره است و عموماً  او یک جنگجوی 
به خود و به دلیل قدرت روحی بسیار زیادش  همیشه در مرحله ی شیکای [14] است. او یاد 
و  کند  برقرار  ارتباط  مرگ(  خدایان  خاص  )شمشیر   [15] زانپاکتو یش  با  خوبی  به  می گیرد 
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برخالف دیگر جنگجویان که با رنج سال ها تمرین می توانند به باالترین حد قدرت یک خدای 
 مرگ،  یعنی بانکای برسند، در سه روز این قدرت را کسب می کند. 

تیزهوشی و قدرت روحی باال به همراه اراده ی عموماً تزلزل ناپذیرش باعث می شود همه به او 
ایمان داشته باشند. گرچه او نیز ضعف هایی دارد. چیزی از استراتژی نمی فهمد و همیشه پیش 
از فکر کردن عمل می کند و برای محافظت از دیگران، جانش را دائماً به خطر می اندازد و پر 

واضح است که ایچیگو یکی از شخصیت های محبوب من است.
روکيا کوچيکی

»در جنگ، کسانی که دست و پا گیرند، آدم هایی نیستند که قدرت ندارند، کسانی اند که اراده و 

انگیزه ی کافی ندارند.«

اولین خدای  مرگی که در داستان معرفی می شود، دختری کوتاه قد با موهای مشکی و چشمان 
بنفش-آبی، که یک کیمونوی مشکی ساده بر تن دارد و شمشیری به کمر حمایل کرده. این 
شخصیت، روکیا کوچیکی، یکی از قوی ترین شخصیت های داستان و از قهرمانان آن به شمار 

می آید.
روکیا کوچیکی خدای  مرگی است که برای محافظت از شهر کاراکورا -زادگاه ایچیگو- انتخاب 
شده و کسی است که برای نخستین بار به ایچیگو قدرت یک خدای  مرگ را می دهد. او دختری 
او  نجات  به  داستان  آرک های  از  یکی  گرچه  است.  تمام عیار  یک جنگجوی  و  مغرور  و  جدی 
اختصاص یافته، از آن نوع شخصیت های دختری که همیشه باید نجاتشان داد نیست.  او به خوبی 

مبارزه می کند و در به کاربردن کیدو و شمشیر مهارت بسیار دارد.  
شمشیر او پس از ارتقا به سطح شیکای، تغییر شکل داده و به یکی از زیباترین زانپاکتوهای 

جامعه ی ارواح تبدیل می شود. زانپاکتویی با قدرت کنترل یخ. 
روکیا دختری تواناست که خانواده ی کوچیکی، یکی از چهار خانواده ی بزرگ و نجیب زاده در 
جامعه ی ارواح، او را به عضویت می پذیرد و پس از آن روکیا خواهر خوانده ی بیاکویا کوچیکی، 
رئیس این خاندان و فرمانده ی جوخه ی ششم می شود. دلیل این کار  با پیشرفت داستان مشخص 

می شود. 
با پیشرفت داستان، روکیا به یکی از بهترین دوستان ایچیگو تبدیل می شود. کسی که می تواند 
به راحتی تردیدهای درونی او را بفهمد و زمانی که هیچ کس نمی تواند آرامش کند، به  سادگی 
امید او را بازگرداند. و این کار را عموماً با کتک زدن ایچیگو و گفتن سخنانی کوتاه، خشن و 
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پرمغز انجام می دهد. روکیا دختری شاد، جدی و کم حرف است و عادت دارد برای بهتر توضیح 
دادن یک موضوع از نقاشی استفاده کند. نقاشی هایی که خوب نیست و ایچیگو به همین دلیل 

مسخره اش می کند. 
او برای قوانین و آداب و رسوم احترام زیادی قائل است و وظایفش را به خوبی انجام می دهد، 
اما نمی گذارد قوانین مانع آن بشود که کاری را که باید، انجام ندهد. او که قابلیت معاون شدن 
به خطر  روکیا  جان  نمی خواهد  -که  برادرش  نفوذ  اعمال  دلیل  به  دارد،  را  خود  در جوخه ی 
بیفتد- یک افسر ساده  است و بجز اشراف زادگیش مقام خاصی ندارد. گرچه با پیشرفت داستان، 

این مسئله تغییر می کند.
اوریو ایشيدا ]16[

»من به این دلیل تو را نکشتم که پیغامی برای رئیست ببری. به او بگو کوینچی[17] این جاست، و 

واقعیت این است که  به جای ترسیدن از خدایان مرگ، باید از کوینچی ها بترسد. «

بلندقد و با  اوریو ایشیدا مانند ایچیگو پسری 15 ساله  است و با او هم مدرسه ای است. نسبتاً 
در  که  است  منزوی  و  کم حرف  باهوش،  جوانی  او  دارد.  بر چشم  هم  عینکی  مشکی.  موهای 
خاص  توانایی  با  انسان هایی  کوئینچی ها  می شود.  معرفی  کوئینچی  آخرین  عنوان  به  داستان 
هستند که مانند خدایان مرگ با هالوها مبارزه می کنند. سالح او برخالف خدایان مرگ که از 
شمشیر استفاده می کنند، تیر و کمان است. کمانی که تیرهایش انرژی خاصی دارند. کوینچی ها 
به دلیل تاریخ تلخ و دردناکی که داشتند، از خدایان مرگ متنفر هستند و ایشیدا که آخرین 
بازمانده ی آنان است، زمانی که متوجه قدرت جدید ایچیگو می شود، همین کینه را در دل دارد. 
ایشیدا یک انسان تیزبین است که می تواند به سرعت شرایط اطراف را تحلیل کند و مطابق با 
آن به خوبی تصمیم بگیرد. او استراتژیست نسبتاً خوبی است و بر توانایی هایش تسلط بسیار 
مناسبی دارد. دقتش باالست و جنگجویی مغرور و تواناست. همچنین عضو کلوپ کاردستی بوده 
و در دوخت و دوز استعداد ویژه ای دارد. سلیقه ی خاصش در طراحی لباس یکی از موضوعات 

طنز داستان به شمار می آید.
ایچیگو با صداقت ذاتی اش می تواند ایشیدا را از یک دشمن به یک متحد قابل اعتماد تبدیل کند 
و گرچه ایشیدا به دلیل غرور و تعصبش هرگز سخنی از دوستی بر زبان نمی آورد، اما  ایچیگو و 

دیگران می دانند هرگاه مشکلی بوجود بیاید، می توانند روی کمک ایشیدا حساب کنند. 
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کيسوکه اوراهارا
در جایی خطاب به ایچیگو می گوید: »تنها چیزی که در شمشیرت منعکس شده،  ترس است. وقتی 
ضربه ای را دفع می کنی، می ترسی کشته بشوی. زمانی که حمله می کنی، می ترسی که کسی را بکشی. 

حتا زمانی که از کسی محافظت می کنی، می ترسی که آن ها بمیرند. بله، شمشیر تو فقط از ترس مطلق 

حرف می زند. چیزی که در جنگ به آن احتیاج است، ترس نیست. از ترس هیچ چیز به دست نمی آید. 

وقتی که ضربه ای را دفع می کنی: »نمیگذارم آن ها به من آسیب برسانند.« اگر از کسی دفاع می کنی: 

»نمیگذارم آن ها بمیرند.« وقتی حمله می کنی: »تو را می کشم«...«

نه چندان  و  سودجو  مغازه داری  ظاهر،  به  که  بلیچ  شخصیت های  قوی ترین  از  یکی  هم  باز 
و  شوخ  عموماً  او  می کند.  استفاده  شخصی  نفع  برای  شرایطی  هر  از  که  است  خوش جنس 
سهل انگار به نظر می رسد، اما در پشت این چهره مردی مرموز،  جدی و باهوش، در واقع بسیار 

بسیار باهوش پنهان شده که جامعه ی ارواح وجودش را خوش ندارد.
مشتریان اصلی او خدایان مرگی هستند که برای رفت و آمد در دنیای انسان ها و برقراری ارتباط 

با آن ها به محصوالت فروشگاه او نیاز دارند.
او کسی است که به ایچیگو کمک می کند تا قدرتش را به دست بیاورد و همچنین روزها با او 
مبارزه می کند تا ایچیگو بتواند شیوه ی جنگ را یاد بگیرد و با زانپاکتو یش ارتباط برقرار کند. 

می توان به نوعی او را استاد ایچیگو خواند. 
استفاده  زانپاکتو  از  مرگ  خدایان  مانند  که  نامعلوم  گذشته ای  با  است  مردی  اوراها  کیسوکه 
با  اما برخالف آن ها که کیمونویی سیاه برتن دارند، تونیک شلواری سبز به تن دارد  می کند؛ 
ردایی که رنگی متضاد با ردای کاپیتان ها دارد. او گرچه در دنیای انسان ها زندگی می کند، اما 
اطالعات دقیقی از وقایع جامعه ی ارواح دارد و گذشته او را با بسیاری از اعضای آن پیوند می زند. 

پیوندی که برای خیلی از آن ها شاید خوشایند نباشد. 
او بسیار مؤدبانه صحبت می کند، اما می تواند بعضاً با همان لحن مؤدبانه کنایه آمیز حرف بزند. 
هر زمان که حادثه ی مهمی در حال رخ دادن است، می توان او را دید که کناری ایستاده است. 
از آن چه می داند اطالعات  اوراهارا کمتر در مسائل دخالت می کند و همیشه کمتر  کیسوکه 
می دهد؛ و گرچه همیشه نقش مهمی ایفا می کند، کمتر دست به عمل می زند و نقش کاتالیزور 
را دارد و دیگران را وا می دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه کاری را که او می خواهد انجام دهند. همین 

ویژگی باعث می شود بارها و بارها همه به او به عنوان فردی قابل اعتماد شک کنند. 
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ضد قهرمان
»اعتماد کردن به دیگران، مانند تکیه کردن به آن هاست. کاری که افراد ضعیف انجام می دهند. ما به 

آن احتیاجی نداریم«

»من جان شما را نمی گیرم. با نیرویی که دارید، حتا به سختی می توانید با این زخم ها هشیاریتان 
را حفظ کنید. همین جا بمانید. عاجز و شکست خورده و خوب نگاه کنید که چگونه این جنگ 

به پایان خود نزدیک می شود.«
 

از آن جایی که بردن نام این شخصیت لذت 80-90 قسمت اول مجموعه را ضایع می کند، از 
این شخصیت فوق العاده با نام مستعار Badman یاد می کنیم. این شخصیت یکی از بهترین و 
قوی ترین ضدقهرمان هایی است که تا به حال دیده ام. او بسیار باهوش، نیرومند، خوددار و دقیق 
است. مؤدب است و افراد را به گونه ای مناسب مخاطب قرار می دهد. مثل شخصیت های منفی 
بسیاری از داستان های قهرمان محور، موجودی روانی، آدمکش و بی منطق و... نیست. او گرچه از 
کشتن ابایی ندارد و با خونسردی هر کسی را که مانعش شود می کشد، اما برای شمشیر و شأنش 
احترام زیادی قائل است. از این که فردی باهوش یا قدرتمند برابرش ظاهر شود، لذت می برد و 

با او به شیوه ی خود، مبارزه می کند و عموماً دشمنش را در هم می شکند. 
این شخصیت بسیار کاریزماتیک است. ضعف های انسان ها را به خوبی می شناسد و از نقطه ضعف 
آن ها برضدشان استفاده می کند. او می تواند نیرومندترین آرانکارها را رام خود کند و فرمانده ای  
است که زیردستانش مقهور قدرتش هستند. او برای دوستی و اعتماد و... ارزشی قائل نیست. به 

راحتی متحدانش را از دم تیغ می گذارند یا به موقعیت های خطرناک می فرستد.
این فرد، توانی دو برابر توان یک کاپیتان دارد و قدرت زانپاکتو ی او ایجاد هیپنوتیزم کامل است. 
او که توانسته طی ده ها سال زندگی  به عنوان فردی مهم در جامعه ی ارواح، اعتماد همه را به 
خود جلب کند، به سادگی و با استفاده از قدرت شمشیرش همه را فریب می دهد و به مسیری 
که مایل است می کشاند. به طور خاص، این فرد عالقه ی زیادی به ایچیگو دارد و مایل است 

میزان پیشرفت او را ببیند.  
 

داستان
این داستان، در هر دو قالب انیمه و مانگا، به نظر من در حد خود بی نظیر است.

تایتو کوبه، مهارت فوق العاده ای در تیپ سازی و خلق شخصیت های جذاب - چه از لحاظ قیافه و 
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چه از نظر شخصیت - دارد. سبک نقاشی و قاب بندی او بسیار خوب و تأثیر گذار است. با توجه به 
اینکه داستان یک داستان اکشن و حادثه ای  است، این که قاب بندی و دکوپاژ تصاویر به گونه ای 
باشد که شیوه ی حرکت و هیجان موجود در صحنه ی نبرد به خواننده منتقل شود، خیلی مهم 
استفاده  زیاد  از خطوط صاف  او  بربیاید.  کار  این  از پس  به خوبی  توانسته  تایتو کوبه  و  است 
می کند و این کار یک نظم خوب به تصاویر می دهد. خودش را بی دلیل درگیر تصاویر پس زمینه 
و جزئیات آن نمی کند و چیزی که برایش مهم  است، شخصیت هاست. برای مثال، اگر مانگای 
ناروتو را خوانده باشید و نگاهی جزیی به مانگای بلیچ بیندازید، می توانید تفاوتی را که می گویم 

به خوبی احساس کنید. من به شخصه شیوه ی تایتو کوبه را بیشتر می پسندم. 
انیمه بسیار به مانگا وفادار است و می توان دید که جنگ ها تا آن جا که ممکن بوده به فضای 
مانگا نزدیک است. صداگذاری ها و موسیقی کار هم بسیار خوب است. البته من موسیقی متن را 

به موسیقی های تیتراژ ها ترجیح می دهم گرچه آن ها هم طرفداران خودشان را دارند. 
انیمه عموماً بعد از تمام شدن هر آرک، یک فیلر دارد که معموالً 50 قسمت به باال هستند و در 
این فیلر ها خواننده  ارتباط بیشتری با شخصیت ها برقرار می کند. البته گفتنی است که بعضی از 
قسمت های این فیلرها چندان جذاب نیستند. انیمه بیشتر از مانگا کمدی است و به طور خاص 
در انتهای هر قسمت یک بخش 30 ثانیه ای دارد که بسیار بسیار بسیار خنده دار است و تمام 

ابهت شخصیت ها را برای شما زیر سؤال می برد. 
عالوه بر شخصیت  پردازی بسیار خوب، خالقیت نویسنده و اصیل بودن حوادث آن، نقطه ی قوت 
دیگر بلیچ است. برای مثال، همه ی ما در انیمه ها یا مانگاهای دیگر دیده ایم که افرادی هستند 
که با شمشیرشان، مثاًل می توانند آتش را فرا بخوانند و با چرخش شمشیر خود، جایی را به آتش 
بکشند و یا از اژدهای یخی یا آبی استفاده کنند. این تمی  است که در بسیاری از داستان های 
اکشن ژاپنی دیده می شود و به ظاهر در بلیچ هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. نبوغ 
تایتو کوبه آن است که از این تم تکراری برای رسیدن به چیزی منحصر به فرد استفاده می کند 
و آن فلسفه ی زانپاکتو است. شمشیری که تنها خدایان مرگ در اختیار دارند... یا حداقل قرار 

است که این گونه باشد! 
هر خدای مرگ یک زانپاکتوی منحصر به فرد دارد که روح خدای مرگ، پایه ی قدرت و نوع آن 
است. یک خدای مرگ زمانی که نام زانپاکتوی خود را یاد می گیرد، این توان را پیدا می کند 
که با آن ارتباط برقرار کند و پس از آن می توانند به یاری یکدیگر قوی تر و قوی تر شوند. اسم 
زانپاکتو نام روان زنده ایست که به شمشیر توان می دهد و نیرویش را به خدای مرگی که آن را 
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در دست دارد، ارزانی می کند. 
این روان در دنیای درونی خدای مرگ زندگی می کند و خدای مرگ می تواند با مدیتیشن وارد 
فردی،  ویژگی های  و  نوع شخصیت  به  بسته  برقرار کند.  ارتباط  با شمشیرش  و  دنیا شده  آن 
قابلیت  زانپاکتوها هم متفاوت است. هر زانپاکتو به صورت بالقوه می تواند سه فرم داشته باشد: 
حالت عادی که مانند یک شمشیر ساده به نظر می رسد. شیکای که یک سطح باالتر است و 
خدای  مرگ می تواند از قدرت های خاص شمشیرش استفاده کند و معموالً در این حالت شکل 
شمشیر نیز تغییر می کند. و در نهایت بانکای، باالترین سطحی که یک خدای مرگ می تواند 
این سطح  برسند.  این مرحله  به  انگشت شماری می توانند  افراد  به آن دست پیدا کند و فقط 
باالترین سطح قدرت است و عموماً صاحب شمشیر در این حالت به قدرتی خارق العاده دست 
پیدا می کند. البته گفتنش خالی از لطف نیست که تایتو کوبه بسیار زیباتر از من به این مسئله 

پرداخته.  همین مسئله ی زانپاکتوها و تنوع جنگ ها را بسیار زیبا کرده است. 
نکته ی دیگر دیالوگ های زیبای این مجموعه است. دیالوگ ها بسیار روان و طبیعی هستند و 
به موقع از شوخی به جدی و از غمگین به شاد تغییر می کنند. دیالوگ های باعث شده داستان 

عمیق تر از داستان های شونن ساده باشد. 
در حالت کلی اگر از داستان های شونن و پرهیجان خوشتان می آید، اگر به فانتزی و جنگ با 
شمشیر عالقه دارید، اگر مایلید یکی از پرطرفدارترین انیمه های روز را ببینید و لذت ببرید، این 

انیمه و مانگای فوق العاده به شما پیشنهاد می شود.

منابع:
www.animenewsnetwork.com
www.mangaupdates.com
www.bleach.wikia.org
www.wikipedia.org
www.mangareader.net
www.about.com

پینوشتها:
[10] Arrancar
[11] Naruto
[12] Byakuya Kuchiki
[13] Kisuke Urahara
[14] Shikai
[15] Zanpakuto
[16] Uryu Ishida
[17] Quincy

[1] Tite Kubo
[2] Abe Noriyuki
[3] Ichigo Kurosaki
[4] Rukia Kuchiki
[5] Shinigami
[6] Karakura
[7] Soul Society
[8] Hallows
[9] Kenpachi Zaraki
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مروریبرسفرهایستارهای
بهمناسبتچهلمینسالگردخلقآن

سمیهکرمی

مقدمه
ستاره ای«  »سفرهای  می شود  نامش  درست  ترجمه ی  که  فضا«  »پیشتازان 
)Star Trek(، نوستالوژی نسل من هم نیست، چه برسد به جوان هایی که آن قدر به 
بر  را  الکترونیک  رنج خواندن یک مجله ی  که  دارند  ارادت  فانتزی  و  ادبیات علمی 
خود هموار کنند. اما این اظهار نظر چندان هم درست نیست. »سفرهای ستاره ای« 
)بگذارید به اسم درستش از آن یاد کنیم، مهم نیست که در ایران چهل سال است 
از  عملی  ادبیات  عالقه مندان  تمام  نوستالوژی  می زنند(  صدایش  فضا  پیشتازان 
تا کی همین طور خواهد بود. می شود گفت  تا به حال است و خدا می داند  گذشته 
خلق سفرهای ستاره ای یک جور ابرنواختر در آسمان رسانه ی علمی تخیلی بود که 

حاال حاالها نورش در آسمان خواهد ماند.
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اگر دارید این متن را می خوانید، به احتمال زیاد می دانید خالق اولیه ی ایده »جین رادنبری« 
[1]، نویسنده ی ادبیات علمی و تولید کننده ی سریال های تلویزیونی بود. این مجموعه در سال 
1966 با پخش اولین قسمت از شبکه ی تلویزیونی NBC متولد شد و از آن زمان تا به حال، 
شش مجموعه ی تلویزیونی و یازده فیلم بر اساس ایده ی اولیه اش ساخته شده اند. سری اولیه ی 
این مجموعه که به نام »اصلی« [2] شناخته می شود، سه فصل داشت که در فاصله ی  سال های 
1966 تا 1969 پخش می شد. بعدها پنج مجموعه ی دیگر بر اساس آن ساخته شدند و تعداد 
که جمع کردن  است  زیاد  آن قدر  شده اند  نوشته  درباره اش  که  هم  فن فیکشن هایی  و  کتاب ها 

آمارش گمان نکنم به درد کسی بخورد.
همان موقع ها که عشق به فضا و داستان های علمی تخیلی در دلم افتاده بود، فهمیدم که این 
سریال زمانی هم از تلویزیون ایران پخش می شده و نوستالژی آن نسل های دور و دراز گذشته 
است. برایم خیلی عجیب بود و کلی حیرت کردم، باور نمی کردم تلویزیون ما چیزی به باشکوهی 
یک سریال فضایی پخش کند. اما خب حقیقت داشت. شهرت این مجموعه ی تلویزیونی به حدی 

رسیده بود که حتا از تلویزیون ملی ایران آن زمان هم پخش شد.
شهرت جهانی »سفرهای ستاره ای« و طرفداران جنجالی اش مربوط به زمان پخش خود سریال 
ابتدا  از  که  تلویزیون  این شبکه ی   ،NBC از  آن  فصل سوم  پخش  اتمام  از  پس  نیست. کمی 
هم چندان رغبتی به سریال نداشت و در چندین جای خط داستان اصلی اش دست برده بود، 
باالخره کار خودش را کرده و مجموعه را کنسل کرد. گفته می شود همین که پخش سریال 
به سه فصل رسید، مدیون طرفدارانش است که با درخواست و تقاضا خواستار ادامه اش بودند. 
پس از کنسل شدن سریال امتیاز پخش آن از ایستگاه های تلویزیون محلی به شرکتی فروخته 
دنیا  تمام  در  بعد  و  آمریکا  در  بزرگ  و  تلویزیونی کوچک  ایستگاه  ده ها  ترتیب  این  به  و  شد 
شروع به پخش مجموعه کردند و بدین ترتیب این سریال به یکی از محبوب ترین مجموعه هایی 
تلویزیونی در تمام دنیا تبدیل شد؛ تا جایی که در سال های اخیر رکورد بیننده های مجموعه های 
ستاره ای«  »سفرهای  مجموعه ی  با  را   )[4] »دوستان«  یا   [3] »گمشدگان«  )نظیر  پرطرفدار 

مقایسه می کنند.
پخش این مجموعه در سال های پیش از اولین سفر فضایی انسان به ماه شروع شد. اما زمانی 
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بود که اذهان مردم از مصایب جنگ های جهانی آن قدر دور شده بود که به فکر فضا و سفر به 
از ُخرده فرهنگ های دهه ی هفتاد  به یکی  بیفتد. »سفرهای ستاره ای« خیلی زود  دوردست ها 
تبدیل شد و آن قدر طرفدار و هوادار پیدا کرد که چند مجموعه ی تلویزیونی دیگر و چندین 
 Trekkie فیلم سینمایی بر اساس شخصیت ها و دنیای آن ساخته شد. هوادارن مجموعه خود را
نامیدند و از آن زمان گردهمایی های سالیانه ای برای این مجموعه برگزار می شود که در آن ها، 
طرفداران لباس شخصیت های محبوب خود را می پوشند و دور هم جمع می شوند و به گپ و 

گفت درباره ی مجموعه ی تلویزیونِی مورد عالقه شان می پردازند.

نگاهی عمیق تر به درون مایه ها

فضا

آخرین مرز

و اینک ماجراهای سفینه ی فضایی اینرتپرایز

سفر اکتشافی پنج ساله ی سفینه چنین است:

جست و جوی دنیاهای غریب و شگرف

جستجوی اشکال جدید حیات و متدن های بیگانه

و سفر بدان  جایی که تا کنون هیچ انسانی نرفته [5] 

»سفرهای ستاره ای« در مقایسه با دیگر مجموعه های علمی تخیلی تلویزیونی، چندان حرفی برای 
یا »فضا:1999 «  اولیه ی »بتل استار گاالکتیکا« [6] و  گفتن ندارد؛ مجموعه هایی نظیر سری 
از زاویه ی  که در زمان پخش »سفرهای ستاره ای« از شبکه های مختلف، در حال پخش بود، 
دید نقادانه به المان های علمی تخیلی شان، باورپذیرتر و نزدیک تر به مفهوم علمی تخیلی هستند.

جلوه های ویژه ی مجموعه اصاًل چنگی به دل نمی زد. اتاق فرمان سفینه، یک اتاق ساده است. دو 
صندلی در قسمت جلو مقابل پنجره ی بزرگ اتاق فرمان قرار دارد. انگار قرار باشد رهیاب ها از 
میان ستاره ها ویراژ بدهند. پشت سر آن ها صندلی محقر ناخدای سفینه قرار دارد که حتا کمربند 
ساده ی اتوموبیل های معمولی را هم ندارد. کاپیتان ِکرک [7] با شلوار کوتاه و چکمه هایی که 
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آدم را یاد کابوی  فیلم های یک دهه ی قبل می اندازد، روی آن صندلی می نشست و به منظره ی 
ستاره ی آن بیرون خیره می شد. پشت سرش تجهیزات ارتباطی و راهبری سفینه قرار داشت که 
چیزی شبیه به سوییچ های مخابرات به نظر می رسیدند. این طوری سفر می کردند و هنوز هم 
در فیلم ها و سریال های دیگری که بر اساس آن ساخته شده اند، شکل و شمایل کلی اتاق فرمان 
سفینه همان است؛ و اگرچه ویلیام شاتنر [8] سالخورده و چاق شده، اما هنوز شبح خاطره اش 
در اتاق فرمان اینترپرایز - که چون نوستالژی نسل ها است قرار نیست هیچ تغییری بکند - پرسه 
می زند. ساکنان دورترین سیارات کهکشان در این مجموعه، به زبان انگلیسی، آن هم با لهجه ی 
آمریکایی صحبت می کنند و بیشتر سیاراتی که برای کاوش انتخاب می کنند، جو مناسب برای 
تنفس دارند. همه ی این ها را اگر از زاویه ی دید یک هوادار مشکل پسند علمی تخیلی، نگاه کنی، 
می بینی که نتیجه ی کار اصاًل نباید طرفدار داشته باشد، چه برسد به این که تبدیل شود به یکی 

از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی.
و  می شود  ماندگار  و  محبوب  علمی،  ضعف های  این  تمام  علی رغم  ستاره ای«  »سفرهای  اما 
بتل استارگاالکتیکا حتا پس از پخش مجموعه ی بازسازی  شده اش که پایش به مجمع سازمان 

ملل هم باز شد، به گردش هم نمی رسد.
دلیلش در یک کالم خیلی ساده می شود »خالقیت«. دید خوب و ایده ی ناب خالقش - جین 
رادنبری - که علی رغم محدودیت های فناوری در آن زمان و از آن مهم تر محدودیت های بودجه ی 
سریال های تلویزیونی، توانست چیزی خلق کند که فراتر از درام های متداول آن روزگار و این 
روزگار بود. صدها مدل تلفن همراه در بازار وجود دارد، اما خالقیت یک نفر می تواند »آیفون« را 
به محبوب ترین تلفن همراه تبدیل  کند. قیاس نامربوطی نیست اگر بگوییم خالقیت رادنبری در 

آن روزگار توانست »سفرهای ستاره ای« را از تمام مجموعه های تلویزیونی متمایز کند.
اما  است،  دوردست  و  ناشناخته  تمدن های  اکتشاف  و  فضایی  سفرهای  سریال  تم  چه  اگر 
دغدغه های سریال و ماجراهایش، دغدغه های آمریکای دهه ی شصت بود و حتا حال و هوای 
درامش هم همانند دیگر مجموعه های در حال پخش بود. تفاوت مجموعه این بود که راهی پیدا 
کرده بود تا کلیشه های همیشگی را در فضایی نوین و جذاب بازگو کند. »جین  رادنبری« خود 
در این باره می گوید: »من که فکر نمی کنم سفرهای ستاره ای واقعاً آینده را به تصویر بکشد، بلکه 
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زمان حال ما را تصویر می کند و آن چه که باید درباره ی خود و اکنون بدانیم.« دیوید جرالد یکی 
از نویسنده های مجموعه نیز چنین گفته:  »داستان ها درباره ی خلق و خوی انسان قرن بیستم 

است در دنیای آینده. داستان ها درباره ی ما هستند.«
هر کدام از قسمت های مجموعه داستان مستقل خودش را دارد. معموالً در هر قسمت اینترپرایز 
به یک سیاره ی جدید سفر می کند و با ساکنانش که غالباً هوشمند هستند، مالقات می کند. گاه 
هم پیش می آید که با ویرانه های یک تمدن رو به رو می شوند یا با موجوداتی که هنوز راهی دراز 
تا هوشمند شدن پیش رو دارند. به هنگام رویارویی با موجودات هوشمند، با چالش هایی رو به 
رو می شوند که این چالش ها مسائل اخالقی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی را که خود دغدغه ی 
دور و دراز بشریت هستند، پوشش می دهند. در یک جا با مسئله ی خلق هوش مصنوعی و مسائل 
اخالقی حاشیه ی آن طرف هستند و در دنیایی دیگر با مسئله ی نژادپرستی و برده داری رو به 

رو می شوند. 
واکنش کاپیتان کرک و به طبع او، دیگر خدمه ی اینترپرایز با مسائل اخالقی و اجتماعی، معموالً 

بر محور اخالقیات پذیرفته شده ی آن روزگار استوار است. 
حال که صحبت به این جا کشید، می توان خود مجموعه را در یک نگاه کلی از نظر موضع گیری  
نسبت به مسائل داغ آن روزگار مورد بررسی قرار داد. از این نظر چند مؤلفه ی برجسته در این 

مجموعه وجود دارد. 
نماینده ی گونه ی بشر  اینترپرایز  نژادپرستی: سفینه ی  به مسئله ی  1- موضع مجموعه نسبت 
در کهکشان است؛ بشری که می خواهد به دیدار دیگر تمدن ها برود، اگر با خودش صلح نکرده 
باشد، چه پیامی دارد که به هوشمندان کهکشان برساند؟ سفرهای ستاره ای تالش دارد اثبات 
کند که به برابری انسان ها معتقد است و از مسئله ی دعواهای نژادی و قومی فراتر رفته. امروزه 
دیدن چهره ی نژادهای مختلف در یک مجموعه ی تلویزیونی بسیار عادی شده. در بسیاری از 
مجموعه ها، حتماً یک نقش کلیدی در اختیار یک سیاه پوست، یکی در اختیار اهالی شرق دور، 
ماجرا  بده ی  آدم  ساکنین خاورمیانه  معموالً  که  )هر چند  از خاورمیانه  اختیار کسی  در  یکی 
هستند!!( و.. است. اما در روزگاری که سفرهای ستاره ای روی آنتن می رفت، ماجرا به این شکل 
نبود و از این نظر این سریال، در زمان خود پیشرو محسوب می شد. یکی از رهیاب های اصلی 
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اینترپرایز )سولو [9]( ژاپنی است، دیگر افسر رهیاب سفینه یعنی آقای چخوف [10] روسی 
افسر  و  است  قضا زن هم هست، سیاه پوست  بر  ارشد مخابراتی سفینه که دست  افسر  است، 
شماره ی یک سفینه یعنی آقای اسپاک [11] معروف، اصاًل انسان نیست و از نژادی بیگانه به نام 
ولکان [12] است. قرار دادن یک ژاپنی و یک روس، آن هم در دوران پس از جنگ جهانی دوم 
و در دهه ی شصت، حرکتی بسیار جسورانه و پیشرو محسوب می شود. به این ترتیب اینترپرایز 

میعادگاه تمام نژادها و گونه های هوشمند است.
2- موضع مجموعه در مورد زن ها: دهه ی شصت آمریکا دوران پر سر و صدای جنبش های دفاع 
از حقوق زنان بود. در آن زمان  زن ها در مجموعه های تلویزیونی نقش های جزیی و غیرکلیدی 
داشتند و نگرش نسبت به زن ها، نگرش ابزاری بود. زن ها در فیلم ها نقش کالسیک بلوند کم 
اهمیت را بازی می کردند. حال در اینترپرایز یکی از نقش های کلیدی به عهده ی یک زن گذاشته 
شده و این زن نقشی مقتدر را بازی می کند و از این نظر، ایفای نقشش تفاوتی با افسران مرد 
ندارد. در دستنویس اولیه ی سریال قرار بود که افسر شماره ی یک سفینه زن بوده و حتا لباسش 
هم تقریباً مشابه افسران مرد باشد، اما مسئولین شبکه ی NBC آن را رد کردند و گفتند که 

جامعه آمادگی پذیرش یک زن در نفش افسر اول را ندارد.
نزاع های بشری، جنگ و صلح: ماجراهای سفرهای ستاره ای در  3- دیدگاه مجموعه درباره ی 
اتفاق می افتند. در آن زمان حکومت زمین و تعدادی از سیارات مسکونی  قرن بیست و سوم 
دیگر فدراسیون شده اند؛ فدراسیون زمین متحد. دیوید جرالد [13]، از نویسندگان مجموعه، این 
فدراسیون را نماینده  ی آمریکا و حکومت های غربی می داند و معتقد است همان طور که آمریکا 
در آن روزگار قصد داشته نقش پلیس کره ی زمین را بازی کند، در استارترک هم فدراسیون 
نقش پلیس کهکشان را دارد و به این ترتیب هدف اولیه ی مأموریت که علمی بوده، به تبلیغ و 
گسترش حقیقت، عدالت و شیوه ی زندگی آمریکایی در گوشه و کنار کائنات تبدیل می شود. 
از تمام مسائلی که گفته شد، مسائل مرتبط با جنگ و صلح در این مجموعه بیش از همه نمود 
دارند و در کل می شود گفت بر اهمیت برقراری صلح و عدم استفاده از قدرت برای حل تمام 
مشکالت تأکید می شود. یکی از ماجراهای زمینه در سفرهای ستاره ای نبرد میان فدراسیون و 
کلینگان ها [14] و رومولوس ها [15] است. کلینگان ها و رومولوس ها هر دو نژادهای هوشمند 
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با آن به سر می برند.  نبرد  بیگانه ای هستند که عضو فدراسیون کهکشانی نشده اند و دائم در 
می شود گفت به نوعی نماینده ی دشمنان سرسخت ایاالت متحده ی آن دوران هستند. 

در بیشتر مواقع، هنگامی که اینترپرایز در مواجهه با یک تمدن هوشمند به مشکل برمی خورد، 
کاپیتان کرک و دیگر خدمه تالش می کنند مشکل را به طریقه ی مسالمت آمیز و بدون درگیری 
حل کنند. در حقیقت در کل مجموعه خیلی کم پیش می آید که صحنه ی آتش کردن اینترپرایز 

را ببینیم.
بدین ترتیب مجموعه ی تلویزیونی که به ظاهر یک وسترن فضایی است و چندان حرفی برای 
گفتن ندارد، اگر با دیدی موشکافانه تر بررسی شود، دیگر آن قدرها هم ساده به نظر نمی رسد. 
دنیای  در  علمی تخیلی  اتفاقات  مهم ترین  از  یکی  به  ستاره ای  سفرهای  تفاسیر،  این  تمام  با 
رسانه های تصویری تبدیل شد. سری های بعدی که ساخته شدند، دیگر چندان شباهتی به این 
مجموعه ی اولیه نداشتند؛ بیگانه های رنگ و وارنگ و جلوه های ویژه ی استادانه تر وارد مجموعه 
شدند. با این حال تِِرکی ها کماکان هر سال دور هم جمع می شوند و بعضاً لباس های خدمه ی 

اینترپرایز دهه ی شصت را می پوشند.
پینوشتها:

[1] Gene Rodenberry
[2] The original series
[3] Lost
[4] Friends

[5] این متن آغازین هر قسمت از مجموعه است.
[6] Battlestar Galactica
[7] Captain Kirk
[8] William Shutner

[9] Solo
[10] Chekov
[11] Spock
[12] Vulcan
[13] David Gerald
[14] Klingan
[15] Romulus
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پا

فاتح و فیلسوف
)بخش اول(

رابرت سیلوربرگ

پانته آ کیانی 

ممکن بود ملکوت آسمان باشد. مطمئناً اسپانیا نبود، و شک داشت که پرو باشد. به نظر 
می رسید که در هوا می لغزد؛ آویزان در خالء کامل. در ارتفاع زیادی باالی سرش آسمانی 
به رنگ طالیی می درخشید و در عمق زیر پا، دریایی مه آلود و چرخان از ابرهای سپید 
متالطم بود. وقتی به پایین می نگریست، پاهای خود را می دید که مانند اسباب بازی روی 
پرتگاهی مرموز تاب می خوردند و این صحنه در او حالت تهوع به وجود می آورد؛ اما در 
بدنش چیزی نبود که بتواند باال بیاورد. خالی بود. از هوا تشکیل شده بود. حتا آن درد 
بود، درست مثل سوزش همیشگی قسمت گوشت آلودتر  ناپدید شده  زانویش  کهنه ی 
بازویش، همان جا که مدت ها پیش در ساحل آن جزایر مروارید، جایی در نزدیکی پاناما، 

تیر کوچک سرخپوستی به آن اصابت کرده بود.
انگار که دوباره به دنیا آمده باشد؛ شصت ساله، اما رها از تمام زخم ها و هزارها هزار 
جراحت که به بدنش وارد آمده بود. تقریباً می شد گفت که از خود پیکرش رها شده بود.

صدا زد: »گونزالو [1]؟ هرناندو [2]؟«
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پژواک هایی محو رویامانند به او پاسخ دادند. بعد سکوت حکمفرما شد.
»مریم مقدس، آیا مرده ام؟«

نه. نه. هرگز نتوانسته بود مرگ را تصور کند. هر چه جنگ است، پایان یابد؟ مکانی که در آن 
هیچ چیز حرکت نمی کرد؟ خالئی عظیم، خندقی بی پایان؟ پس در آخر این مکان، مکان مرگ 

بود؟ نمی توانست بداند. باید از روحانیان می پرسید.
»پسر، کشیش هایم کجایند؟ پسر؟«

در پی پادوی خود نگاهی به اطراف انداخت. اما تنها چیزی که می دید، گرداب های کور کننده ی 
نور بودند که به نظر می آمد در تمام جهت ها تا بی نهایت باز می شوند. منظره ای زیبا و در عین 
حال مضطرب کننده بود. حاال که خود را در این سرزمین پر از هوا و نور معلق می دید، برایش 
انکار مرگ دشوار می نمود. مرده، و اکنون در آسمان. این ملکوت آسمان است. بله، حتماً. مگر 

چه جای دیگری می توانست باشد؟
نیایش برود و آیین عشای ربانی را به جای  ایمان به مراسم  با  انسان  اگر  پس راست بود که 
آورد و به او از همه نظر، در حد توان خود، خدمت کند، از همه ی گناهان پاک می شود و مورد 
بخشش قرار می گیرد و منزه است. همیشه درباره ی این مسأله غور و تعمق کره بود. اما با این 
حال، هنوز آماده ی مرگ نبود. فکرش او را ناخوش و خشمگین می کرد. هنوز کارهای بسیاری 
زمین مانده بود. و حتا به یاد نمی آورد که بیمار بوده باشد. بدنش را در جستجوی جراحت معاینه 
کرد. نه، جراحتی در کار نبود. هیچ جا. چه عجیب. دوباره به اطراف نگاهی انداخت. این جا تنها 

بود. نمی توانست کسی را ببیند؛ نه پادوی را، نه برادرش را، و نه دسوتو [3] یا کس دیگری را.
»فرای مارکوس [4]! فرای ویچنته [5]! نمی تواند صدایم را بشنوید؟ لعنت، کجایید؟ یا مریم 

مقدس! ای مادر مقدس که در میان زنان تبرک شده ای! لعنت، فرای ویچنته، بگو ... بگو ...«
صدایش به نظر غلط می آمد: زیادی قوی، زیادی بم بود؛ صدای فردی بیگانه. واژه ها به سختی 
از دهانش بیرون می آمدند؛ با ساختاری ناشیانه بر لبانش جاری می شدند؛ به نوعی ناتوان، نه آن 
اسپانیایی خوب و شاداب استرمادورا [6]، بلکه به طرزی ننگ آور و عجیب. آن چه که می شنید، 
من من فش فشوی مادریدی یا حتا غارغار نامفهومی بود که در بارسلونا با آن سخن می گویند. 

انگار پرتغالی باشد! گویشش تا این حد نخراشیده و احمقانه بود.
با دقت و آهسته گفت: »من فرماندار و فرمانده ی نیو کستیل [7]  هستم.«

این هم بهتر به گوش نرسید؛ صدایی مسخره بود.
»آدالنتادو ... آلگوآچیل مایور ... مارکز دال کنکوایستا [8] ...«
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روش عجیبی که اکنون با آن سخن می گفت، لقبش را به سخره می گرفت. انگار که زبانش بسته 
باشد. احساس کرد که در حین تالش برای دادن شکل مناسب به واژه ها، خیس عرق می شود؛ 
اما هنگامی که دست به پیشانی برد تا عرق را قبل از ریختن در چشمش پاک کند، همه چیز به 

نظر خشک می آمد. حتا مطمئن نبود که می تواند خود را لمس کند.
نفس عمیقی کشید و فریاد زد: »من فرانسیسکو پیزارو [9] هستم!« و گذاشت که نام با استیصال 

از او بیرون بریزد، مثل آب که از سدی سوراخ سوراخ بیرون می جهد.
پژواک بازگشت؛ بم، غران، و تقلیدکنان. فرانسیسکو پیزارو.

حتا نامش هم به طرز احمقانه ای از شکل افتاده بود.
فریاد کشید: »ای خدای بزرگ! قدیسان، فرشتگان!«

باز هم صداهایی تحریف شده. هیچ چیز آن طور که باید بر نمی خواست. او هرگز هنر خواندن و 
نوشتن را نیاموخته بود. و از قرار معلوم اکنون حتا سخن گفتن نیز از او گرفته شده بود. از خود 
پرسید که آیا حق داشته و این بهشت است؟ که این نور فراطبیعی است یا نه. نفرینی بر زبانش 
بود و شاید شیطانی بود که قدرت بیان او را در چنگ گرفته؟ یا شاید جهنم بود؟ مکانی زیبا، 

با این حال جهنم؟
شانه ای باال انداخت. بهشت یا جهنم، واقعاً فرقی نمی کرد. آرام تر شد و شروع به حساب و کتاب 
کرد. می دانست – و این را بسیار پیشتر دریافته بود – که با داد و بیداد علیه وضعی که تغییر 
نمی کرد، سودی نمی برد؛ و گم کردن دست و پا در رویارویی با ناشناخته ها سود بسیار کمتری 
باید جایی  بود؛  واقعیتی مسلم  این  و   – باشد  هر جا که می خواست   – بود  این جا  او  داشت. 
پیدا می کرد؛ جایی که این جا، معلق بین هیچ و هیچ نبود. قباًل در جهنم به سر برده بود؛ در 
جهنم هایی کوچک، جهنم هایی بر روی زمین. آن جزیره ی بایر، گالو [10]، جایی که خورشید 
انسان را زنده زنده کباب می کرد و هیچ چیز برای خوردن نبود، جز خرچنگ هایی که  در آن 
طعم گه سگ داشتند. و آن مرداب حزین در دهانه ی ریو بریو  [11]، جایی که باران سیل آسا 
می بارید و درختان در چنان ارتفاع کوتاهی آویزان بودند که انسان را مثل شمشیر می دریدند. و 
کوه هایی که با لشکرش در نوردیده بود، جایی که برف از شدت سرما می سوزاند و هوا با هر دم، 
مثل خنجری در حلق فرو می رفت. از همه ی این ها جان سالم به در برده بود و همگی از وضعیت 
فعلی بدتر بودند. این جا دست کم درد و خطری وجود نداشت. این جا فقط این نور نگران کننده 
بود و نبود هر گونه رنج. به جلو حرکت کرد. روی هوا گام بر می داشت. با خود اندیشید: نگاه کن، 
نگاه کن، روی هوا می روم! سپس بلند گفت: »روی هوا می روم!« به نحوه ی جاری شدن کلمات 
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بر زبانش خندید. »سانتیاگو [12]! در فضای خالی گام برداشتن! چرا که نه؟ من پیزارو هستم!« 
با تمام قدرت فریاد کشید: »پیزارو! پیزارو!« و منتظر پژواک ماند.

پیزارو. پیزارو.
خندید و به راهش ادامه داد.

g تانر [13] خمیده جلوی کره ی بزرگ و براقی نشسته بود که در طبقه ی نهم از آن با عنوان 
آزمایشگاه پندارسازی یاد می شد و پیکر کوچکی را می پایید که در مرکز دوردست مخزن ایجاد 
لو ریچاردسن [14]  بود و می خرامید.  انداخته  به غبغب  باد   – هولوتانک   – تصاویر سه بعدی 
کنارش نشسته و هر دو دست را در دستکش اطالعاتی فرو کرده بود تا بتواند هر لحظه فرمانی 
به شبکه ی ترادیسی بفرستد. به نظر می رسید که نفس نمی کشد و دیگر جزئی از این شبکه 

شده است.
از خودگذشتگی محض  این  است؛  ریچاردسن  و خوی  این خلق  اندیشید: خوب،  با خود  تانر 
برای پروژه ی جاری. تانر به این ویژگی او غبطه می خورد. آن دو حقیقتاً بسیار متفاوت بودند. 
ریچادرسن برای برنامه ریزی کامپیوتری زندگی می کرد و نه برای هیچ چیز دیگر. همه ی شور و 
اشتیاقش به برنامه ریزی بود. تانر هرگز نتوانسته بود انسان هایی را درک کند که عامل محرکشان 
چنین اشتیاق و تب و تابی است. ریچاردسن نوعی بازگشت به عصر گذشته بود که در آن هنوز 

همه چیز معنا داشت؛ عصری که در آن هنوز می شد به تالش های خود اعتماد داشت. 
یادبود  مجسمه های  روی  از  باشه.  خوب  واقعاً  کنم  فکر  »زرهش چطوره؟  پرسید:  ریچاردسن 

قدیمی کپی کردیم. راستی که خیلی خوب از آب در اومده.«
تانر گفت: »دقیقاً همون چیزی که آدم توی آب و هوای استوایی بهش احتیاج داره! زره قلع با 

کالهخودی که بهش بیاد.«
سرفه ای کرد و با دلواپسی در صندلی اش جابه جا شد. نمایش اکنون بیش از نیم ساعت طول 
اتفاقی افتاده باشد – تنها تصویر کوچک مردی ریشو در زره  کشیده بود، بدون این که واقعاً 
از دست  را  کم کم داشت صبر خود   – نورانی جلو و عقب می رفت  اسپانیایی که در زمینه ای 

می داد.
از قرار معلوم ریچاردسن نه تندی پنهان در صدای تانر را دریافته بود و نه حرکات بی قرارش 
را. همین طور به اجرای تغییرات ادامه داد. خودش مرد کوتاه قدی بود با جامه و ظاهر مرتب و 
مطلوب، موهای بلوند خاکستری، چشمان آبی روشن و لبانی نازک و صاف. تانر نسبت به پیکر 
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درون هولوتانک احساس غول بودن را داشت؛ مثل فیلی که گندمزار را لگدمال می کند. از نظر 
فرضی، تانر مدییت پروژه های تحقیقاتی ریچاردسن را به عهده داشت؛ اما در حقیقت همیشه 
موافقت خود را با هر چه که ریچاردسن می خواست، اعالم می کرد. این بار اما شاید الزم بود که 

تا حدی افسار او را به دست بگیرد.
از وقتی که ریچاردسن بازی با این یاروی شبیه ساز تاریخی را آغاز کرده بود، این دوازدهمین 
یا سیزدهمین باری بود که او را به چنین نمایشی دعوت می کرد. تمام آزمایش های پیشین به 
طریقی شکست خورده بودند و به همین دلیل تانر حدس می زد این یکی هم سرنوشتی مشابه 
خواهد داشت. و واقعاً هم، تانر نسبت به این پروژه که مدت ها پیش تأیید کرده بود، بیشتر و 
سودمند  هدفی  خدمت  در  زحمات  این  تمام  که  این  به  باور  می کرد.  نگرانی  احساس  بیشتر 
هستند، روز به روز دشوارتر می شد. اصاًل چرا موافقت کرده بودند که این پروژه ماه های متمادی، 
تحقیقات  به  که  کند  مصرف  را  بودجه ای  از  مقدار  این  و  ریچاردسن  گروه  وقت  از  همه  این 

آزمایشگاه تخصیص داده شده بود؟
تانر با خود اندیشید: این چیزی جز یک بازی نیست. تالشی تکنیکی، مأیوسانه و بی نتیجه، 
چرخش بی هدف دیگری در رقص باله ای بی معنی. هزینه ای از منابع عظیم، خرج شده برای به 

نمایش گذاشتن نبوغ، محض خاطر نبوغ و بس؛ خوب، این تجمل روزی به آخر می رسید.
پیکر ریز درون هولوتانک ناگهان رنگ و روی خود را از دست داد.
تانر گفت: »آخ آخ، داره محو می شه؛ درست مثل همه ی قبلی ها.«

اما ریچاردسن سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت: »این بار فرق می کنه، هری.«
»واقعاً این طور فکر می کنی؟«

»این دفعه از دست نمی دیمش. فقط داره به دلخواه خودش اون تو حرکت می کنه و گاهی از 
مرز پارامترهایی که ثبت می کنیم، خارج می شه. معنی اش اینه که به اون سطحی که از اول 

هدفمون بود، رسیده ایم.«
»اراده ی فردی، لو؟ خودمختاری؟«

»خودت می دونی که هدفمون همین بود.«
تانر با کمی عصبانیت گفت: »بله، می دونم هدفمون چی بود. فقط هنوز متقاعد نشده ام که محو 

شدنش به معنی اراده داشتنش باشه.«
ریچاردسن گفت: »همین االن با دقت نگاه کن. االن برنامه ی جستجوی تصادفی رو راه می اندازم. 
دکمه ي  در  می کنیم.«  تعقیبش  آزادانه  قدر  همون  هم  ما  و  می کنه  حرکت  آزادانه  داره  اون 
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میکروفن متصل به کتش گفت: »ببرش باال، آره.« و تکانی به انگشت میانی اش داد تا درجه ی 
بلندی صدا را تنظیم کند.

پیکر کوچک با زره قلمزنی و چکمه های نوک تیز دوباره به وضوح در هولوتانک ظاهر شد. تانر 
حتا می توانست جزئیات ریز زره را ببیند؛ کالهخود به پر آراسته، پرشش سر شانه ها که در باال 
تیز می شد، مفاصل آرنج و دسته ی پرتجمل و زینتی شمشیر. پیکر از سمت چپ تصویر به راست 
می رفت و با تاب به کمر، مثل مردی قدم بر می داشت که می خواهد به بلندترین قله ها دست یابد 
و تا آن جا به قدم های مبارزه طلبانه اش ادامه دهد. به نظر این واقعیت که روی هوا راه می رود، 

چندان نگرانش نمی کرد.
جلوی  درست  پرو،  فاتح  پیشمون؟  برگشت  دیدی  »اون جا.  گفت:  تاب  و  آب  با  ریچاردسن 

چشم مون. حتا می شه گفت از گوشت و خون.«
تانر سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد. بله؛ پیزارو درست جلوی چشمانشان. باید اقرار می کرد 
آن چه که می دید، واقعاً قابل توجه بود و حتا او را تحت تأثیر قرار داده بود. چیزی در حرکت 
مصمم پیکر کوچک زره پوش در میدان مرواریدگون هولوتانک بود که در او نوعی همدلی ایجاد 
می کرد. مرد باز نمی ایستاد، انگار واقعا ً تصمیم داشت به جایی برسد. همان طور که تانر تماشا 
می کرد و به طرز عجیبی جذب شده بود، با تعجب فهمید که دوباره نسبت به پروژه عالقمند 

شده است.
پرسید: »می تونی بزرگترش کنی؟ می خواهم صورتش رو ببینم.«

اندازه  که بخوای.  یا بزرگتر. هر  بیارمش.  اندازه ی واقعی در  به  ریچاردسن گفت: »حتا می شه 
ببین!«

تانر اندیشید: محال است. آن چه که می دید، به واقع نمی توانست ضمیر ناخودآگاهی زنده باشد. 
یعنی ممکن بود؟

پیزارو آن جا آسوده در میان هوا ایستاده بود. اخم کرده بود و دستش را طوری جلوی چشمش 
گرفته بود که نور چشمش را نزند؛ انگار به چیز درخشانی چشم دوخته بود. در فضای اطرافش 
اشعه های رنگین و درخشانی مثل سپیده دم به چشم می آمدند. مردی بود بلندقامت و الغر، با 
ریش خاکستری و چهره ای سرسخت و استخوان های برجسته. لبانش نازک بود، بینی اش عقابی، 
چشمانش سرد و نافذ و برنده. به نظر تانر رسید که چشمان مرد به او می نگرند و حس کرد 

رعشه ای سرد از پشتش به پایین دوید.
تانر با خود اندیشید: خدای من! واقعی است.
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g در آغاز برنامه ای بود فرانسوی، که حول و حوش سال 2119 توسط مرکز بین المللی محاسبات 
[15] در لیون [16] ساخته شد. فرانسوی ها آن روزها چند نابغه ی حسابی داشتند که به هدف 
تکامل نرم افزارهای جدید کار می کردند. همگی برنامه های شگفت انگیزی رو می کردند، اما بعد 

دیگر کسی با آن برنامه ها کاری نداشت. این تعریف آن ها از مشکل قرن بیست و دوم بود.
ایده ی برنامه ریزان فرانسوی این بود که از هولوگرام شخصیت های تاریخی واقعی استفاده کنند 
اجرا  یادبود مختلف  بناهای  کنار  توریستی که  و  تفریحی  برنامه ای   – لومیر [17]  به سونه  تا 
می شد – جان ببخشند. مسلماً منظورشان آن روبوت های از پیش برنامه ریزی شده ای نبود که 
به سنت قدیمی دنیای دیسنی [18] سرهم بندی می شدند تا جلوی نتردام یا ایفل بایستند و 
چرت و پرت های از پیش جویده شده تحویل بدهند؛ بلکه منظور آشکارا تولد دوباره ی بزرگان 
واقعی بود که آزادانه پرسه بزنند،  صحبت کنند و به پرسش ها پاسخ داده و کلمات قصار صادر 
کنند. می گفتند تصور کنید لویی چهاردهم [19] فواره های ورسای [20] را به شما نشان دهد؛ یا 
پیکاسو [21] راهنمایی شما را در موزه های پاریس بر عهده بگیرد؛ یا سارتر [22] که در کافه ی 
ساحل غربی اش [23] نشسته و با رهگذران درباره ی اندیشه مداری [24]  مزه پرانی [25] می کند. 
ناپلئون! ژان دارک! آلکساندر دوما! شاید شبیه سازی ها می توانستند بیشتر از این ها عمل کنند؛ 
شاید می توانستند چنان طراحی شوند که زندگی اصیل خود را گسترش داده و جنبه های تازه ای 
به آن بیفزایند؛ یعنی الیه ای رنگ تازه و تاریخچه ای جدید، به ضمیمه ی آثار فلسفی جدید و 
چشم اندازهای معماری خیره کننده از استادانی که مدت ها پیش چشم از جهان فرو بسته بودند.

خود ِ طرح کلی در ساختار اصلی به اندازه ی کافی ساده بود. برنامه ای هوشمند نوشته می شد 
که می توانست اطالعات را جذب، هضم و مقایسه کند و برنامه هایی جدید بیرون دهد که بر 
پایه ی اطالعات قبلی بودند. تا این جا مشکل بزرگی وجود نداشت. در قدم بعد باید برنامه تان 
را با هر چیزی تغذیه می کردید که شخص هدف در شبیه سازی، در طول عمرش نوشته است؛ 
به شرطی که این کار را کرده باشد. این کار نه تنها زمینه ای کلی از ایده ها و نظریات شخص 
مورد نظر، بلکه الگوی پایه ی اهداف او در رویارویی با وضعیت های گوناگون را به دست می دهد؛ 
روش تفکرش – چرا که آدمی هنوز هم در روش خویش است [26]. اگر نوشته ای وجود 
نداشت، باید آثار افراد هم دوره درباره ی این شخص یافت شده و مورد استفاده قرار می گرفتند. 
بعد همه ی پیشینه ی تاریخی فرد را، به همراه دفتر اعمالش به برنامه اضافه می کنید؛ آن هم 
با در نظر گرفتن تمام تحلیل های علمی متأخر و بدون فراموش کردن تفسیر متناقض – یعنی 
استفاده ی همه جانبه و سودمند از چنین مناقشه هایی – تا تصویری جامع، سرشار از تناقضات 





پاورقی

103
شماره ی 11، آبان 1390

و ناسازگاری هایی که مشخصه ی طبیعت انسان هستند، شکل دهید. سپس جزئیات داده های 
فرهنگ عمومی این دوره ی زمانی را نیز اضافه می کنید تا شخص مورد نظر قادر به انتخاب از 
بایگانی روابط متقابل و گنجینه ی لغوی باشد و بتواند افکاری را در ذهن خود پرورش دهد که با 
زمینه ی تاریخی اش تناسب دارند. همه را با هم خوب مخلوط کنید. و بفرما [27]! کمی تکنیک 
تکامل یافته ی پندارسازی کافی است و شما صاحب رونوشتی هستید که قادر است بیندیشد و 

گفتگو کند و رفتارش کاماًل همانند شخصیتی است که از همان ابتدا می خواستید.
طبیعی است که این کار به گنجایش بسیار بزرگی در کامپیوتر نیاز داشت. اما ماجرا مشکل 
استاندارد  تجهیزات  جزء  گیگافالپی   150 شبکه های  که  دنیایی  در  هم  آن  نبود،  بزرگی 
آزمایشگاه ها بودند و حتا بچه های ده ساله کامپیوترهایی به اندازه ی مداد داشتند که گنجایش 
آن بر سخت افزار کندذهن پدرهای پدر جدشان چند برابر برتری داشت. نه، از نظر فرض دلیلی 
وجود نداشت که پروژه ی فرانسوی ها نتواند موفق شود. همین که برنامه نویسان لیونی سیستم 

پایه را که برای ادامه ی کار ضروری بود ساختند، باید باقی ماجرا خودبخود حل می شد.
اما دو مسأله به خطا رفتند: می شد گفت یکی به دلیل جاه طلبی بیش از اندازه ی برنامه نویسان 
اصلی – که شاید به دلیل ساختار شخصیتی خاص فرانسوی ها است – و دیگری این که قدرت 
تحمل شکست را نداشتند؛ همان صفت شاخصه ی ملت های بزرگ نیمه ی قرن بیست و دوم که 

فرانسه نیز جزء آن ها محسوب می شد.
در همان آغاز، در همان مراحل نخستین، تغییر نافرخنده ای در پروژه پیش آمد. قرار بود پادشاه 
اسپانیا برای مالقاتی رسمی در پاریس حضور پیدا کند. برنامه نویسان تصمیم گرفتند به افتخار 
او دن کیشوت [28] را به عنوان اولین آزمایش جان ببخشند. هر چند برنامه برای شبیه سازی 
شخصیت های  نتوان  که  نداشت  وجود  دلیلی  ولی  بودند،  واقعی  که  بود  شده  ساخته  افرادی 
خیالی – آن هم مثل دن کیشوت که چنین به تفصیل توصیف شده بود – را نمایش داد. رمان 
بلند سروانتس [29] وجود داشت و عالوه بر آن کتاب های قطور بسیاری حاوی تجزیه و تحلیل 
انتقادی رمان سروانتس درباره ی شخصیت متمایز و خارق العاده ی دن کیشوت نوشته شه بود. 
چه فرقی می کرد که دن کیشوت را به دست کامپیوتر به زندگی برگردانند یا لویی چهاردهم 
را، یا شاید مولیر [30]، یا کاردینال ریشیلیو [31]؟ بله، درست که تمامی این شخصیت ها واقعاً 
زندگی کرده بودند و شوالیه ی ال مانچا [32] تماماً خیالی بود؛ اما مگر سروانتس جزئیات بسیار 
بیشتری درباره ی شیوه ی عملکرد روح و شعور دن کیشوت به دست نداده بود؟ چیزی بیشتر 
از آن چه درباره ی ریشیلیو، مولیر یا لویی چهاردهم به جا مانده بود؟ بله، او واقعاً چنین کاری 
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و شخصیت   – اودیسه [34]  و دیوید کاپرفیلد [35]  اودیپ [33]،  درست مانند   – کرده بود 
او بسیار ریشه ای تر و ملموس تر از اغلب کسانی که واقعاً زندگی کرده بودند، حقیقی شده بود. 
این شخصیت های خیالی برای خود نوعی زندگی دست و پا کرده بودند که از طرح اولیه شان 
بسیار فراتر می رفت. فقط بدبیاری در این بود که کامپیوتر در این قسمت قصد همکاری نداشت. 
کامپیوتر می توانست کپی متقاعد کننده ای از دن کیشوت درست کند؛ یعنی هولوگرامی از یک 
پیکر الغر و عجیب و غریب که تمامی صفت های شاخص را دارا بود؛ شخصیتی که رفتار قابل 
انتظاری از خود نشان می داد، به خصوص در مقابل دولچینا [36]، رزینانته [37] و کالهخود 
اما برای  مامبرینو [38]. نمایش مایه ی تفریح پادشاه اسپانیا شد و او را تحت تأثیر قرار داد. 
ناامید  به طرز  که  بودند  کیشوتی ساخته  آن ها دن  بود.  با شکست  مساوی  ماجرا  فرانسوی ها 
او  بود.  محدود  بود،  برخاسته  آن  از  که  کتابی  و  شانزدهم  قرن  اواخر  اسپانیای  به  کننده ای 
کوچکترین توانایی برای زندگی یا افکار مستقل از خود نشان نمی داد – اصاًل نمی شد حرفش 
را هم زد که دنیای جدید را درک کرده، درباره ی آن بیندیشد یا اصاًل تماسی با آن برقرار کند. 
حضور او خیلی ساده، پیش پاافتاده و تکراری بود. هر هنرپیشه ای می توانست زرهی به تن کرده، 
یک ریش وزوزی به چانه بچسباند و فرازهایی از سروانتس را نقل کند. آن چه کامپیوتر پس 
از سه سال زحمت شبانه روزی به دست داد، چیزی نبود جز پس دادن قابل پیش بینی همان 

اطالعات کهنه و سترونی که قباًل به خوردش داده بودند.
همین مرکز بین المللی محاسبات را به سوی قدم مهلک بعدی کشاند: دست کشیدن از پروژه. 
دیگر بس بود! و آن وقت تمامی پروژه به بایگانی سپرده شد؛ آن هم بدون امکان از سر گرفتن 
تالش. دیگر نه رونوشتی از پیکاسو، یا ناپلئون و ژان دارک در کار نبود. قضیه ی دن کیشوت همه 
را عصبانی کرده بود دیگر کسی دلش را نداشت که ماجرا را ادامه دهد. حاال لکه ی شکست به 
دامن پروژه افتاده بود و فرانسه – مثل آلمان، استرالیا، کشور تجاری هان، برزیل و تمام مراکز 
سرشار از جنب و جوش دنیای مدرن – به سادگی از ناکامی و شکست وحشت داشت. شکست 
چیزی بود که به درد ملت های عقب  افتاده می خورد، یا آنهایی که دستخوش زوال بودند – مثاًل 
اتحاد سوسیالیستی اسالمی یا جمهوری خلق شوروی، یا آن غول خفته ای که ایاالت متحده نام 

داشت. تمام این طرح »بیایید شخصیت های تاریخی را زنده کنیم« کنار گذاشته شد.
در واقع فرانسویان مسأله را چنان خوار می شماردند که تمام پروژه را بعد از چند سال خاک 
خوردن به گروهی از آمریکایی ها واگذار کردند؛ ظاهرا آمریکایی ها از جایی ماجرا را شنیده بودند 

و فکر می کردند انگولک کردن برنامه جالب باشد.
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g تانر گفت: »انگار این بار واقعاً موفق شده ای.«
»آره، خودم هم فکر می کنم این دفعه دیگه کار کنه. اون هم بعد از این همه شکست!«

تنها  تا  بود  آمده  اتاق  این  به  بزرگ  انتظاراتی  با  بارها  اد.  تکان  تأیید  نشانه ی  به  سری  تانر 
شاهد خرابکاری، دیوانگی و سنبل کاری باشد. ریچاردسن همیشه توضیحی دم دست داشت؛ 
شرلوک هلمز [39] جواب نداده بود، چون خیالی بود: این کار تکرار همان آزمایش دن کیشوت 
برای  الزم  قدرت  و  حقیقی  ساختار  شده  ابداع  می کرد شخصیت های  ثابت  و  بود  فرانسوی ها 
زندگی و توانایی رویارویی با آن را ندارند. آرتور شاه هم به همین دلیل به خطا رفته بود. ژول 
با  سزار؟ شاید زیادی قدیمی بود: اطالعات پیرامون او غیرقابل اعتماد بودند و گذشته از آن، 
افسانه در آمیخته بودند. موسی؟ باز هم همان مسأله. انیشتین؟ شاید برای این پروژه در وضعیت 
اول؟ جورج  الیزابت  ملکه  نیاز داشتند.  بیشتری  اطالعات  به  و هنوز  بود  پیچیده  زیادی  فعلی 
واشینگتن؟ موتزارت؟ ریچاردسن می گفت با هر بار شکست چیزهای بیشتری یاد می گیریم و 
کاری که انجام می دهد، جادو و جنبل نیست. که او نمی تواند روح احضار کند، بلکه فقط یک 

برنامه نویس است که باید بفهمد چه چیزی جواب می دهد.
و حاال پیزارو وجود داشت.

تانر پنج شش ماه پیش پرسیده بود: »حاال چرا می خوای عدل با اون کار کنی؟ یه امپریالیست 
بی وجدان قرون وسطایی. دست کم تا اون جایی که از زمون مدرسه یادم مونده این طوری بدو. 

نابود کننده ی تشنه به خون یک تمدن واال. مردی بدون اخالق و حیثیت و ایمان.«
ریچاردسن گفت: »داری در حقش بی انصافی می کنی. قرن هاست همه در موردش بد می گن. 

ولی چیزهایی هست که من رو بهش جذب می کنن.« 
»مثاًل چی؟«

دیگه ی  که طرف  مثبتش  مرزش. جنبه ی  و  بی حد  ایمان  فعالیت. شجاعتش.  به  »اشتیاقش 
بگیره؛ حاال  رو  نمی داد جلوش  اجازه  احدی  به  این که  تمرکز کاملش روی هدفه؛  بی رحمیه، 
مانع هر چی که می خواست باشه. کارهاش رو تأیید کنی یا نه، باید چنین مردی رو بابت این 

خصوصیت تحسین کنی ...«
تانر گفت: »باشه.« و بعد حس کرد این ماجرا دارد خسته اش می کند و گفت: »پیزارو رو بساز. 

اصاًل هر کاری می خوای بکن.«
پیشرفت هایش  از  مبهمی  گزارش های  گاهی  از  هر  ریچاردسن  بود.  زمان گذشته  آن  از  ماه ها 
خرامان  کوچک  پیکر  به  تانر  حاال  ولی  نبودند.  امیدبخش  چندان  کدام  هیچ  اما  می داد،  ارائه 
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برنامه ی  از  بود و اطمینان داشت که ریچاردسن بالخره فهمیده چطور  در هولوتانک زل زده 
شبیه ساز درست استفاه کند.

»پس واقعاً فکر می کنی دوباره زنده اش کردی؟ کسی که ... بگی نگی پونصد سال پیش زندگی 
می کرده؟«

»سال 1541 مرده.«
»پس نزدیک شیشصد سال می شه.«

به درد  از یه شخصیت قدیمی نیست که فقط  تولد معموی  این یه  بقیه هم فرق داره.  با  »و 
سخنرانی بخوره. اگر حق با من باشه، این چیزی که داری می بینی، یه جور هوش  مصنوعیه 
که می تونه تو خط سیر دلخواه خودش، جدا از طراحی برنامه نویس ها فکر کنه. این هوشیه که 
اطالعات بنیادی – یعنی همون هایی که ما بهش دادیم - رو داره. این یه پیروزی واقعیه. همون 
جهش فلسفی و بنیادین که از اول پروژه هدفمون بود. می تونیم از برنامه طوری استفاده کنیم 
که برامون برنامه های جدیدی که توانایی افکار واقعی و مستقل رو دارند، تولید کنه – برنامه ای 
که به جای این که بازتابی از تصورات لو ریچاردسن از پیزارو باشه، مثل خوِد شخص پیزارو فکر 

می کنه.«
تانر گفت: »آره.«

»البته معنی اش این هم هست که نمی تونیم نتایج قابل انتظار و پیشگویی داشته باشیم. حاال 
غافلگیر می شیم. می دونی، به جز غافلگیری هیچ راه دیگه ای برای یادگیری وجود نداره. یعنی 
همون ترکیب ناگهانی اجزای آشنا با یه عنصر اتفاقی و جدید. و حاال ما با این برنامه همون 
رو خلق کرده ایم. هری، این می تونه بزرگترین پیشرفت هوش مصنوعی باشه که تا حاال دست 

کسی بهش رسیده.«
تانر کمی فکر کرد. یعنی همین طور بود؟ واقعاً موفق شده بودند؟

و اگر موفق شده بودند ...
این فکرها  برای  به نظرش رسید که دیگر  نگران کننده در ذهنش شکل گرفت.  تازه و  فکری 
با چهره ی  نیرومند  و  کهنسال  مردی  هولوتانک چشم دوخت:  درون  پیکر  به  است.  دیر شده 
سختگیرانه و چشمان سرد و بی رحم. با خود فکر کرد کسی که الگو از روی شخصیت او برداشته 
به  یا هر سن دیگری  یا شصت  پنجاه  بود در  بوده است. مردی که حاضر  شده، چطور آدمی 
آمریکای جنوبی برود؛ یک دهاتی اسپانیایی بدون هیچ نوع تربیت و سوادی که زره قناسی به تن 
داشت و شمشیر زنگ زده اش را بی هدف در هوا تکام می داد و قصد داشت امپراتوری عظیمی با 
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جمعیت چند میلیونی و عرضی که هزارها هزار فرسخ گسترده بود، فتح کند. تانر از خود پرسید 
چطور آدمی می تواند این کارها را بکند. چشمان مرد به او خیره شده بودند و تانر برای مقابله با 

این نگاه آشتی ناپذیر، به تمام توان خود احتیاج داشت.
بعد از مدتی نگاه خود را برگرداند. پای چپش می لرزید. با اضطراب نگاهی به ریچاردسن انداخت.

»به چشماش نگاه کن لو! یا مسیح، آدم رو می ترسونن!«
»می دنم. خودم از روی تصاویر قدیمی طراحی شون کردم.«

»فکر می کنی االن، توی همین ثانیه می تونه ما رو ببینه؟ واقعاً می تونه؟«
»این فقط یه نرم افزاره هری.«

»ولی انگار فهمید که اندازه اش رو تغییر دادی.«
ریچاردسن شانه ای باال انداخت و گفت: »خوب نرم افزار خیلی خیلی خوبیه. گفتم که، زندگی 
مستقل و اراده ی مستقل داره. ولی آره، مطمئنم که عقل الکترونیکی داره. شاید یه شوک کوتاه 
برقی بهش وارد شده. به هر حال حدسیات ما محدودن. فکر نکنم بتونه چیزی خارج از هولوتانک 

رو ببینه؛ مگه این که اون رو به شکل اطالعات بهش بدیم و فعاًل این کار رو نکرده ایم.«
»فکر نکنی؟ یعنی مطمئن نیستی؟«

»هری، خواهش می کنم!«
»این مرد سرزمین اینکاها رو با پنجاه  تا سرباز فتح کرده یا نه؟«

»فکر کنم در واقع صد و پنجاه تا این حدودها بودن.«
»پنجاه یا صد و پنجاه، فرقی نمی کنه! کی  می دونه سر و کارمون با چیه. اگر کارت بهتر از اونی 

که فکرش رو می کنی باشه، چی؟«
»یعنی چی؟«

»یعنی یهو دلواپس شدم. مدت ها فکر می کردم این پروژه هیچ وقت به هیچ جا نمی رسه. اما حاال 
دارم فکر می کنم این ماجرا بیشتر از حد منه. نمی خوام یکی از این کپی ها لعنتی از هولوتانک 

در بیاد و ماها رو فتح کنه.«
ریچاردسن به سوی او چرخید. صورتش سرخ شده بود و نیشش تا بناگوش باز بود. »هری، هری! 
محض رضای خدا! پنج دقیقه پیش حتا باور نمی کردی چیزی بیشتر از یه آدم کوچولوی محو 

داشته باشیم. حاال اون قدر تند می ری که داری بدترین حالت رو تصور می کنی ...«
»من دارم چشماش رو می بینم، لو. می ترسم چشم های اون هم منو ببینند.«
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»این هایی که می بینی، چشمای واقعی نیستند. این چیزی نیست جز یه برنامه ی گرافیکی توی 
هولوتانک. وقتی طرح کلی رو درک کنی، می فهمی که همچین توانایی نداره. چشماش فقط 

وقتی می بینند که من دستور بدم. و االن نمی تونن تو رو ببینند.«
»اما تو می تونی کاری کنی که ببینه؟«

»می تونم هر چی دلم می خواد بدم ببینه. من خلقش کرده ام، هری.«
»اون هم با اراده ی مستقل، با خودمختاری.«

»بعد از این همه مدت تازه یادت افتاده نگران این مسائل بشی؟«
»اگر شماها چیزی درست کنید که به سرش بزنه، گردن منه که می ره زیر تیغ. این خودمختاریش 

یهو من رو نگران کرده.«
ریچاردسن گفت: »فعاًل که دستکش اطالعاتی دست منه. من می زنم و اون می رقصه. یادت نره 
که این پیزاروی واقعی نیست. هیوالی فرانکن اشتاین [40] هم نیست. فقط یه شبیه سازیه. فقط 
اطالعاته؛ یه مشت محرک الکترومغناطیسی که می تونم با تکون انگشت کوچیکه ام خاموشش 

کنم.«
»پس این کار رو بکن!«

»یعنی می گی خاموشش کنم؟ من که هنوز حتا نشونت نداده ام ...«
»خاموش کن و دوباره روشنش کن.«

ریچاردسن که کمی شرم زده به نظر می رسید، گفت: »هر چی تو بگی، هری.«
یکی از انگشتانش را تکان داد. تصویر پیزارو در هولوتانک محو شد. مه چرخان خاکستری هنوز 
تا مدتی حرکت می کرد و بعد همه چیز مانند پشم سپید شد. ناگهان تانر احساس عذاب وجدان 
کرد؛ انگار دستور اعدام این مرد ملبس به زره قرون وسطایی را داده باشد. ریچاردسن حرکت 

دیگری کرد، رنگ ها در هولوتانک درخشیدند و پیزارو دوباره ظاهر شد.
تانر گفت: »فقط خواستم ببینم این رفیقت چقدر استقالل داره. به اندازه ی کافی فرز هست که 

قبل از خاموش کردنش، کله ات رو بکنه و توی یه لوله گم و گور بشه یا نه.«
»انگار واقعاً نمی دونی اینا چطوری کار مي کنن، نه؟«

تانر با دلخوری تکرار کرد: »فقط خواستم ببینم.« بعد از لحظه ای سکوت گفت:  «راستی، بعضی 
موقع ها احساس خدا بودن بهت دست نمی ده؟«

»خدا بودن؟«
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»تو این جا یه نوع حیات خلق کرده ای. ولی بهش اراده هم داده ای. این نقطه ی حساس آزمایشه، 
مگه نه؟ همه ی اون حرفات در مورد قدرت انتخاب و خودمختاری رو می گم. تو می خوای روح 
انسان رو از اول خلق کنی – روحی که در حد خودش می تونه فکر کنه و با روش خاص خودش 
و  نشده  می کردن  فکر  برنامه نویس ها  که  طور  اون  شاید  بده.  نشون  واکنش  شرایط  برابر  در 
واکنش هاش خیلی مطلوب و به صرفه نیستن، اما تو ریسک این کار رو به جون خریدی. درست 
مثل خدا که وقتی به آدم اراده داد، خوب می دونست مخلوقاتش با این اراده همه جور خالفی 

می کنن ...«
»هری، خواهش می کنم ...«

»ببینم، می شه با پیزارو حرف بزنم؟«
»چرا؟«

که  بگی  می تونی  می آد.  بر  ازش  چی ها  بفهمم  اول  دست  که  کردی.  خلق  چی  بفهمم  »که 
می خوام کیفیت این شبیه سازیت رو آزمایش کنم؛ یا هر چی. اگه با این یارو ارتباط مستقیم 
برقرار  رابطه  تو،  اون  اتفاقات  با  رابطه  نزدیکی می کنم و در  بیشتر بهش احساس  برقرار کنم، 

می کنم. موافقی؟«
»آره، معلومه.«

»باید باهاش به اسپانیایی حرف بزنم؟«
»نه، به هر زبونی که خودت می خوای. ولی اون همیشه زبون خودش، اسپانیایی قرن شونزدهم 
رو می شنوه و مهم نیست تو کجایی حرف بزنی. اون هم اسپانیایی حرف می زنه، ولی تو انگلیسی 

می شنوی.«
»مطمئنی؟«

»البته.«
»و تو مشکلی نداری که من باهاش حرف بزنم؟«

»نه. هر کاری دوست داری بکن.«
»نکنه تعادلش یا همچین چیزیش صدمه بخوره؟«

»اون هیچ صدمه ای نمی بینه، هری.«
»خوب، پس بذار باهاش حرف بزنم.«

ادامه دارد...
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پی نوشت ها:

* این ترجمه از روی نسخه ی آلمانی داستان صورت گرفته 
 Enter a soldier. Later:« داستان  اصلی  عنوان  است. 
در   1989 ژوئن  در  بار  اولین  که  است   »enter another

مجله ی علمی تخیلی آسیموف منتشر شد.
[1] Gonzalo
[2] Hernando
[3] De Soto
[4] Fray Marcos
[5] Fray Vicente
[6] Estremadura
[7] New Castile
[8] Adelantado Alquaacil Mayor Marques de la 
Conquista
[9] Francisco Pizarro
[10] Gallo
[11] Rio Brio

Santigo [12]: واژه ای اسپانیایی به معنای قدیس.
[13] Tanner
[14] Lew Richardson
[15] Centre Mondial de la Computation
[16] Lyon

son et reelumi [17]: به فرانسه یعنی نور و صدا.
Disneyland [18]: پارک تفریحی کمپانی والت دیزنی.

قرن  در  فرانسه  Louis XIV of France [19]: پادشاه 
هفدهم میالدی.

Versailles [20]: کاخ ورسای در پاریس با معماری باروک 
که فواره های آن بسیار معروفند.

Pablo Ruiz Picasso [21]: نقاش و مجسمه ساز اسپانیایی، 
بنیان گذار سبک کوبیسم و یکی از مشهورترین هنرمندان قرن 

بیستم.
معروف  نویسنده ی  و  [22]فیلسوف   Jean Paul Sartre:  

فرانسوی.
[23] Left Bank Café
[24] Existentialism

 Bonmont [25] در متن اصلی صحبت از رد و بدل کردن
است؛ تکه های پرکنایه و طنز و حاکی از حاضرجوابی شخص 

که ریشه در فرهنگ فرانسوی دارد.
Et aVoil [26]: و اینجاست – اصطالحی فرانسوی.

Le style l’homme meme [27]: اصطالحی فرانسوی.
که  نام  همین  به  رمانی  قهرمان   :Don Quixote [28]
ماجراهای طنزآلود یک کرد سالخورده و دستخوش خیالبافی 

و توهم را شرح می دهد.
اسپانیایی  مشهور  ادیب   :Miguel de Cervantes [29]
در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی و نویسنده ی رمان دن 

کیشوت.
Moliere [30]: نویسنده، هنرپیشه و مدیر تئاتری معروف 

در فرانسه در قرن هفدهم میالدی.
 :Armand Jean de Plessis, duc de Richelieu [31]
سیاستمدار  و  اعظم  اسقف  سرخ پوش؛  عالیجناب  به  معروف 

فرانسوی در قرن شانزدهم و هفدهم.
[32] La Mancha
طبق  که  شاهزاده ای  یونان؛  اساطیر  در  شخصیتی   [33]
با  و  می کشد  را  پدرش  ندانسته  شده،  پیش بینی  نفرینی 

مادرش ازدواج می کند.
یونانی؛  هومر  اثر  ادیسه،  حماسه ی  در  شخصیتی   [34]

فرمانروای ایتاکا که به سفر دور و دراز بیست ساله می رود.
David Copperfield [35]: قهرمان رمانی به همین نام، اثر 
چارلز دیکنز بریتانیایی؛ ماجراهای پسربچه ای یتیم که با فقر 

و بی کسی دست و پنجه نرم می کند.
Dulcina [36]: شخصیتی در رمان دن کیشوت؛ یک آشپز 
و روسپی به نام آلدنزا که در مسافرخانه ای محقر و کثیف کار 
می کند و دن کیشوت در توهم خود او را بانویی متشخص و 

زیبا می بیند و دولچینا خطابش می کند.
Rosinante [37]: اسب وفادار و کهنسال دن کیشوت.

Mambrino [38]: کالهخودی افسانه ای که بر سر گذاشتن 
آن، فرد را روئین تن می کند. دن کیشوت کاسه ی آهنی یک 
سلمانی دوره گرد را دیده و ادعا می کند که کالهخود طالیی 

مامبرینو را پیدا کرده است.
معروف،  خصوصی  کاراگاه   :Sherlock Holmes [39]

قهرمان داستان های سر آرتور کانن دویل.
آن  در  که  شلی  ماری  از  رمانی  نام   :Frankenstein [37]

دانشمندی با همین نام، موجودی ترسناک خلق می کند.



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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