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سخن ماه

در این شماره نگاه کوتاهی به سودجویی انسان ها از تکنولوژی داریم. از زمان 
انقالب صنعتی، همواره بوده اند کسانی که سنگ پیشرفت های تکنولوژیک را به 
سینه می زدند و آن را تنها راه نجات و سعادت بشری می دانستند و از سوی 
دیگر، کسانی که شاید بتوان آن ها را بدبین دانست و فکر می کردند که تکنولوژی 
با به وجود آوردن رفاه و آرامش بیشتر برای بشر، راه را برای سودجویی عده ای 
باز می کند و در نهایت آن چه به قصد آسایش انسانی ساخته شده، زنجیری بر 

پای آزادی اش خواهد شد.
نمونه ی چنین دیدگاهی داستان »مرده« است. اگر زمانی تکنولوژی این داستان 
در جهان امروزی به دست آید، آیا مطمئنیم که شرایطی متفاوت با این داستان 
انتظارمان را خواهد کشید؟ یا همان طور که نویسنده بیان داشته، این تکنولوژی 

تنها یک گام به سوی نابودی بشر به دست خودش خواهد بود؟
انیمه ای را داریم که دنیایی بهشتی را توصیف می کند.  از سوی دیگر معرفی 
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جهانی که همه در آن از امنیت و رفاه برخوردارند، جنگی در کار نیست و تمامی 
برین،  بهشت  این  پس پرده ی  در  کم کم  حال  این  با  شده اند.  معدوم  سالح ها 
از تکنولوژی و به کمک شبهه و توهم یک  با استفاده  عده ای را می بینیم که 

آرمان شهر، در نهایت به فکر چیزی جز منفعت شخصی خود نیستند.
و در داستان نگارش این شماره، »آوای شاتر«، انسان هایی را می بینیم که باز هم 
با استفاده ی نابه جا از دستاوردهای خود –دستاوردهایی که اگر به جا و صحیح 

استفاده شود، مفید است– جهان خود را به سوی نابودی کامل می کشاند.
باید دقت داشت که در تمامی این موارد، علم و تکنولوژی بی گناه است و مقصر 
اصلی کسی جز انسان نیست که از وسیله ی آرامش خود به قصد سلطه یافتن 
بر دیگران و سودجویی استفاده می کند. در واقع مخالفت با تکنولوژی به بهانه ی 
همان  تکنولوژی  و  علم  که  می رسد. چرا  نظر  به  احمقانه  آن،  نتایج خطرناک 
چکش معروف است که با آن می توان میخی به دیوار کوبید و تابلوی زیبایی از 
آن آویخت یا می توان با آن جمجمه ای را خرد کرد. همه چیز به میزان خرد و 

فرزانگی کسی بسته است که چکش را به دست دارد.

شیرین سادات صفوی
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موری تمپلتون [1] چهل و پنج سال داشت و در بهار زندگی اش بود؛ بدنش کاماًل سالم 
بود، البته به جز بخش کلیدی سرخ رگ های کرونری [2] قلبش. البته همین هم کافی 

بود.
درد ناگهان پدیدار شده بود، به حد غیرقابل تحمل رسیده و سپس آرام آرام کاهش 
یافته بود. می توانست آهسته شدن تنفسش را همراه با نوعی آرامش فراگیر که او را در 

بر می گرفت، احساس کند.
هیچ حسی به خوبی رخت بربستن درد بالفاصله بعد از خود درد نیست. موری ناگهان 

احساس سبکی و سرگیجه کرد، انگار داشت به هوا می رفت و شناور می شد.
چشم هایش را گشود و با شگفتی غیرقابل تصوری دریافت که دیگر افراد حاضر در اتاق 
همچنان سراسیمه و پریشان هستند. زمانی که درد، آرام و بدون نشانه ی قبلی طغیان 
کرده و او را به حال احتضار در آورده بود، در آزمایشگاه بود. هنگامی که به زمین خورد، 
فریادهای ناشی از حیرت دیگران را شنید و بعد همه چیز ناپدید شد و دردی طاقت فرسا 

باقی ماند.

آخرین پاسخ

آیزاک آسیموف

ناصر حافظی مطلق
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اکنون که هیچ دردی نبود، سایرین همچنان بیمناک در اطراف کالبد بر زمین افتاده ی او جمع 
شده بودند و بعد، ناگهان متوجه شد دارد از باال به بدنش نگاه می کند.

او آن پایین بود، ِولو با چهره ای از ریخت افتاده؛ او این باال بود، در آرامش و در حال نظاره.
با خودش فکر کرد، شاه بیِت معجزات! جفنگیات زندگی پس از مرگ حقیقت داشت. و اگرچه 
این روش خفت باری برای مرگ یک فیزیکدان ملحد [3] بود، اما او فقط کمی حیرت زده بود و 

هیچ از احساس آرامشی که در آن غوطه ور بود، کم نمی شد.
با خودش اندیشید که باید فرشته ای چیزی به سراغم بیاید.

در  و  می برد  حمله  هشیاری اش  به  تاریکی  می شد.  ناپدید  داشت  خاکی  و  زمینی  چشم انداز 
دوردست، در آخرین جایی که می شد دید، پیکره ای از نور بود که کم و بیش شبیه انسان بود و 

از آن حرارت ساطع می شد.
موری اندیشید: »چه مسخره! دارم می رم بهشت.«

درست همان موقع که در این فکر بود، نور محو شد اما گرما باقی ماند. با وجود این که در تمام 
هستی فقط او و آن صدا باقی مانده بود، باز هم هیچ از آرامشش کاسته نشد.

صدا گفت: »من این کار را زیاد انجام داده ام و با این حال هنوز هم وقتی که همه چیز با موفقیت 
انجام می شود، خوشحال می شوم.«

موری خواست چیزی بگوید، اما حس می کرد که دهان، زبان و تارهای صوتی ندارد و با این 
وجود، تالش کرد صدایی در بیاورد. با این که دهان نداشت، تالش کرد کلمات را زمزمه کند یا 

با نفس یا زوِر چیزی، بیرون بدهدشان.
و کلمات بیرون آمدند. صدای خودش را شنید؛ کاماًل مفهوم. واژگانش بی نهایت واضح بودند.

موری گفت: »این جا بهشته؟«
صدا گفت: »مکان آن گونه که تو درک می کنی، این جا وجود ندارد.«

احمق ها  به  »اگر  می پرسید:  هم  را  بعدی  سوال  باید  نبود.  چاره ای  اما  کشید،  خجالت  موری 
شبیه ام، عذر می خواهم. شما خدا هستید؟«

صدا بدون تغییر آهنگ یا هر گونه تغییری در زیر و بم، سرخوشانه پاسخ داد: »عجیب است 
که همیشه به روش های بی شماری همین را از من می پرسند، اما پاسخی وجود ندارد که برایت 
قابل درک باشد. من وجود دارم و این تنها چیزی است که می توان واضح و روشن بیانش کرد. 

جنابعالی هم می توانی هر اسم یا عنوانی که خوشحالت می کنی، رویم بگذاری.«
موری گفت: »و من کی هستم؟ یک وجود آگاه [4]؟ یا فقط یک وجود تشخص یافته؟«
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بعد  نبوده.  موفقیت آمیز  تالشش  می رسید  نظر  به  اما  نباشد.  طعنه  آمیز  جمالتش  کرد  تالش 
اندیشه ای زودگذر به فکرش راه یافت. فکر کرد واژه ی »قربان« یا »اعلی حضرت« یا چیزی شبیه 
به آن را هم اضافه کند که از اثر طعنه بکاهد، اما نتوانست خودش را به انجام چنین کاری راضی 
کند. با این حال برای اولین بار در زندگی اش با این اندیشه درگیر بود که آیا امکان دارد برای 
تکبر یا گناهانش تنبیه شود؟ یعنی ممکن بود به جهنم برود؟ و آن وقت، جهنم چه جور جایی 

می توانست باشد؟
صدا به نظر دلخور نمی آمد: »تشریح تو ساده است، حتا برای خودت. می توانی خودت را یک وجود 
آگاه بدانی، البته اگر این طور دوست داری. اما تو پیوستاری [5] از نیروهای الکترومغناطیسی 
سطح  در  حتا   ،[7] ارتباطاتش  و   [6] اتصاالت  تمامی  تا  یافته  سامان  شکلی  به  که  هستی 
کوچک ترین جزییات، دقیقاً بدلی از مغزت در زندگی پیش از مرگ باشد [8]. بنابراین توانایی 
فکر کردن و دستیابی به حافظه، خاطرات و شخصیتت را داری. هنوز به نظرت می رسد که تو، 

خودت هستی.«
موری باورش نمی شد. »منظورتان این است که ماهیت مغز من ابدی است؟«

»هرگز. چیزی در تو ابدی نیست، جز آن چه که من بخواهم. پیوستار تو را من شکل دادم. 
زمانی که زندگی فیزیکی داشت، من آن را ساختم و برای لحظه ای که زندگیت از بین رفت، 

من تنظیمش کردم.«
صدا به شکل روشنی از خود راضی به نظر می رسید و بعد از لحظه ای درنگ، ادامه داد: »یک 
ساختار پیچیده، اما بسیار دقیق. قطعاً من می توانستم برای تمام انسان های دنیای شما این کار 

را انجام دهم. اما خوشحالم که این کار را نمی کنم. انتخاب لذت بخش است.«
»پس شما تعداد خیلی کمی رو انتخاب می کنید.«

»خیلی کم.«
»و برای بقیه چه اتفاقی می افته؟«

»یادم نیست. فرض کن جهنمی هستند.«
اگر امکانش بود، موری سرخ می شد. گفت: »خوشم نیومد. گمون نکنم چنین جایی وجود داشته 
باشه. باورم نمی شه که من شایستگی کافی برای جلب نظر شما به عنوان یکی از برگزیدگان رو 

داشته باشم.«
»شایسته؟ آها، منظورت را فهمیدم. برایم سخت است افکارم را آن قدر کوچک کنم تا بتوانم 
حرف هایت را بفهمم. نه، من تو را به دلیل توانایی ات برای اندیشیدن برگزیدم، همان طور که 
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بقیه ی چند کادریلیون [9] موجود را از میان تمام گونه های هوشمند هستی انتخاب کرده ام.«
کنجکاوی موری گل کرد؛ این عادت تمام دوران زندگی اش بود. گفت: »همه ی اونا رو خودتون 

انتخاب کردید یا اشخاص دیگه ای مثل شما هم هستند؟«
اما بعد صدا دوباره بدون تغییر  از سر بدخلقی را حس کرد.  برای لحظه ای زودگذر، واکنشی 
جواب داد: »خواه دیگرانی باشند یا نه، به تو ارتباطی ندارد. هستی مال من و فقط من است. 

ساخته و پرداخته ی من است و برای اهداف من به تنهایی، طراحی شده است.«
»و با وجود یک کوادریلیون مخلوقی که آفریدید، دارید وقتتون رو با من می گذرونید؟ من این 

قدر مهم هستم؟«
صدا گفت: »تو اصاًل مهم نیستی، با بقیه هم به شکلی ارتباط دارم که بر مبنای تو درک می شود. 

یعنی ارتباط هم زمان.«
»و با این حال شما همچنان فقط همین یکی هستید؟«

صدا دوباره با خشنودی گفت: »دنبال به دام انداختن من در یک دور باطل هستی. اگر تو یک 
آمیب [10] بودی که مفهوم فردیت را فقط در تک سلولی بودن می دانست، آن گاه از یک نهنگ 
عنبر [11] که از سی کوادریلیون سلول ساخته شده می پرسیدی که یک وجود واحد است یا 
مجموعه ای از بسیار، نهنگ چگونه می توانست پاسخ تو را به شکلی بدهد که برای یک آمیب 

قابل فهم باشد؟«
موری با اکراه جواب داد: »در موردش فکر می کنم. شاید قابل فهم باشه.«

»دقیقاً. این کارکرد تو است. تو فکر می کنی.«
»با چه هدفی؟ احتماالً شما خودتون همین حاال هم همه چیز رو می دونید.«

صدا جواب داد: »حتا اگر همه چیز را می دانستم، نمی توانستم بدانم که همه چیز را می دانم.«
موری گفت: »شبیه گزینه گویی های فلسفی شرق است، یک چیزی که خیلی عمیق و ژرف به 

نظر می رسد، دقیقاً به این دلیل که هیچ معنایی نداره.«
باطل نمای دیگر  با یک  را  باطل نما [12]  پاسخ یک  تو داری  اعتماد کن.  صدا گفت: »به من 
می دهی، اما نکته این جا است که حرف من باطل نما نیست. دقت کن. من از ازل وجود داشته ام، 
اما یعنی چی؟ یعنی من نمی توانم به وجود آمدنم را به یاد بیاورم. اگر می توانستم، به این معنا 
بود که از ازل وجود نداشته ام. اگر نتوانم به یاد آورم که کی به وجود آمده ام، پس حداقل یک 
چیز هست که نمی دانم: طبیعت به وجود آمدنم. همچنین اگر دانش من نامتناهی است، آن چه 
برای دانستن وجود دارد نیز بی نهایت است. من چگونه اطمینان داشته باشم که این دو بی نهایت 
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با هم مساوی هستند؟ گستره ی دانش بالقوه شاید به شکل وسیعی از گستره ی دانش واقعی من 
فراتر باشد. به عنوان یک مثال ساده، اگر تمام اعداد زوج را بدانم، بی نهایت عدد بلد هستم؛ با 

این حال حتا یک عدد فرد ساده را هم نمی دانم.«
موری گفت: »اما عدد فرد به دست می آیند. اگر تمام اعداد زوج در مجموعه ی بی انتهای اعداد 
را تقسیم به دو کنی، یک مجموعه ی بی انتهای دیگر به دست می آوری که اعداد فرد بی انتها را 

در خود دارد.«
صدا گفت: »برایم جالب شد. تو منظورم را فهمیدی. وظیفه ی تو این است که روش های مشابه 
پیدا کنی؛ روش هایی سخت و بعد از دانسته ها به نادانسته ها برسی. تو حافظه ات را داری و تمام 
دانسته هایی که جمع کرده یا آموخته ای، یا آن چه که از این داده ها نتیجه گیری خواهی کرد، 
به یاد خواهی آورد. اگر الزم باشد، اجازه پیدا خواهی کرد چیزهایی را که معتقدی مرتبط به 

مسائلی است که تعریف می کنی و باید حل بشوند، خواهی آموخت.«
»شما خودتون نمی تونید تموم این کارها رو برای خودتون انجام بدید؟«

صدا گفت: »می توانم، اما این روش جالب تر است. من هستی را به این منظور ساختم که حقایق 
بیشتری برای سر و کار داشتن، در اختیار داشته باشم. من از اصل عدم قطعیت [13]، اندرگاشت 
[14] و سایر ضرایب تصادفی سازی [15] که باعث می شود کل [16]، بالفاصله یقینی نباشد، 
خوشم می آید. این وضعیت خوب کار کرده و به این دلیل که هستی در تمام مدت وجودش 
مرا سرگرم ساخته است. از این رو پیچیدگی هایی که برای اولین بار زندگی و بعد هوشمندی را 
ایجاد کرد، من مقدر کردم و از آن به عنوان منبعی برای گروه تحقیقاتی ام بهره می برم. نه برای 
آن که به آن احتیاج دارم، بلکه به این خاطر که یک ضریب تصادفی سازی جدید معرفی کند. 
دیدم نمی توانم نتایج جالبی را که از این راه به دست می آیند، حدس بزنم و این که از کجا و 

چطور به دست می آیند.«
موری گفت: »اصاًل همچون اتفاقی هم می افتد؟«

»قطعاً. امکان ندارد که یک سده بگذرد و جایی اتفاق جالبی نیفتد.«
»یعنی چیزی که خودتون می تونستید بهش فکر کنید، اما این کار رو نکرده بودید؟«

»بله.«
موری گفت: »واقعاً فکر می کنین شانسی برای این که من به این صورت به شما خدمت گزاری 

کنم، وجود داره؟«
»در سده ی آتی؟ ظاهراً که نه. اما در زمانی طوالنی، موفقیتت حتمی است. زیرا که به شکل 
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ابدی به کار گمارده خواهی شد.«
موری گفت: »یعنی تا ابدیت فکر می کنم؟ برای همیشه؟«

»بله.«
»به چه قصدی؟«

»برایت گفتم. برای یافتن دانش جدید.«
»اما فراتر از اون، برای چه هدفی قراره دنبال دانش جدید بگردم؟«

»این کاری بود که تو در طول زندگی دنیوی ات هم انجام دادی. آن موقع چه هدفی در کار 
بود؟«

موری گفت: »کسب دانش جدیدی که تنها من می توانستم به دست بیاورم. تعریف و تمجید 
دوستانم. احساس رضایت از رسیدن به هدف، با توجه به این که می دونستم تنها زمان کافی 
برای رسیدن به هدف من اختصاص داده شده است. اما االن باید چیزی رو به دست بیارم که 
خود شما هم اگر قدری خودتون رو به دردسر بیندازین، می تونید به دست بیارید. شما نمی تونید 
از من تعریف و تمجید کنید، فقط می تونید سرگرم بشید و وقتی تمام ابدیت رو در اختیار دارم، 

هیچ اعتبار و حس رضایتی هم در تکمیل کردن کار نخواهد بود.«
صدا گفت: »و تو خود تفکر و اکتشاف را نوعی ارزش نمی دانی؟ فکر نمی کنی که با وجود آن، 

دیگر نیازی به هدف برتری نیست؟«
»برای یک دوران محدود چرا، اما نه برای ابدیت.«

»متوجه منظورت هستم. اگرچه که انتخاب دیگری نداری.«
»شما می گید من قراره فکر کنم، اما نمی تونید من رو به این کار مجبور کنید.«

صدا گفت: »قصد ندارم تو را مستقیماً مجبور کنم. نیازی به آن نخواهم داشت. به این دلیل که 
هیچ کاری جز فکر کردن نمی توانی انجام دهی، فکر خواهی کرد. دست خودت نیست که فکر 

نکنی.«
»پس برای خودم یک هدف دست و پا می کنم. یک هدف اختراع می کنم.«

صدا با مدارا گفت: »مطمئناً می توانی این کار را انجام دهی.«
»من همین حاال هم یک هدف پیدا کرده ام.«

»ممکن است بدانم چیست؟«
شما  نمی کنیم.  صحبت  معمول  روش  به  ما  که  می دونم  من  می دونید.  هم  حاالش  »همین 
پیوستار من رو به شکلی تنظیم کردین که باور کنم شما رو می شنوم و باور کنم صحبت می کنم، 
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اما شما مستقیماً اندیشه ها رو به من انتقال می دین و از من می گیرین و وقتی پیوستار من یا 
افکارم تغییر کنه، به صورت آنی متوجهش می شین و در نتیجه، نیازی به ارسال ارادی صدای 

من ندارید.«
صدا گفت: »به شکل شگفت آوری حق با توست. خشنود شدم. اما اگر به میل خودت حرف هایت 

را بزنی، باز هم خوشحال می شوم.«
»پس می گم. هدف اندیشیدن من این خواهد بود که راهی برای در هم گسیختن پیوستارم که 
شما خلق کردید، پیدا کنم. من دوست ندارم بی هیچ هدفی یا فقط برای خشنود کردن شما فکر 
کنم. دوست ندارم تا ابد فقط برای خوشحال شدن شما فکر کنم. نمی خواهم تا ابد فقط برای 
سرگرم کردن شما وجود داشته باشم. تمام اندیشه هام به سمت پایان دادن این پیوستار حرکت 

خواهد کرد. و این من رو سرگرم می کنه.«
دادن  پایان  روی  افکارت  متمرکز کردن  ندارم. حتا  موضوع  این  به  اعتراضی  صدا گفت: »من 
وجودت، ممکن است منجر به خلق نتیجه ای جالب و شگفت انگیز شود. و البته اگر در این تالش 
به شکلی  را  تو  دوباره  نرسانده ای. چرا که  به سرانجام  را  موفق شوی، چیزی  برای خودکشی 
بازسازی می کنم که روش خودکشی ات این بار غیرممکن شود. و اگر روش زیرکانه ی دیگری 
برای نابودی خودت بیابی، مجدداً تو را به شکلی بازسازی می کنم که آن توانایی در تو حذف 
شده باشد. و الی آخر. این می تواند یک بازی جالب باشد. اما تو به هر حال تا ابد وجود خواهی 

داشت، و این خواست من است.«
موری به خود لرزید، اما کلماتش محکم و متین به گوش رسیدند: »با این اوصاف، پس من در 
جهنم هستم؟ شما تضمین کردین که جهنمی در کار نیست، اما اگر این طور است، پس شما 

دروغ گفتین. این جهنمی از نوع دیگه است.«
صدا گفت: »پس آن وقت برای چه باید به تو اطمینان می دادم که در جهنم نیستی؟ ولی به تو 

اطمینان می دهم که این جا نه بهشت و نه جهنم نیست. همه چیز فقط منم.«
موری گفت: »پس دقت کنید، ممکنه افکار من برای شما به درد نخور باشن. اگر من به هیچ 
نتیجه ی به درد بخوری نرسم، براتون بهتر نیست که من رو از بین ببرین و بیشتر از این متحمل 

دردسر نشین؟«
»به عنوان هدیه؟ تو نیروانا [17] را به عنوان هدیه ی شکست می خواهی و قصد داری من را از 
شکست و خرابی مطمئن کنی؟ هیچ چانه زدنی در کار نیست. تو شکست نخواهی خورد. تمام 
ابدیت در پیش روی توست، نمی توانی از زیر بار داشتن حداقل یک ایده ی جدید شانه خالی 
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کنی؛ حتا اگر بر خالف آن تالش کنی.«
»پس هدف دیگه ای برای خودم تعیین می کنم. برای نابود کردن خودم تالش نمی کنم. هدفم 
رو تحقیر شما قرار می دم. به چیزی فکر می کنم که شما نه تنها بهش فکر نکردین، بلکه حتا 
نمی تونستین بهش فکر کنین. من به آخرین پاسخ فکر می کنم. به چیزی که در ماورایش، هیچ 

دانش بیشتری نیست.«
 صدا گفت: »تو طبیعت بی نهایت را درک نمی کنی. ممکن است چیزهایی باشد که هنوز بابت 
دانستن شان خودم را به زحمت نینداخته باشم، اما قطعاً چیزی وجود ندارد که من نتوانم بدانم.«

موری اندیشمندانه گفت: »همون طور که گفتید، شما آغاز خودتون رو نمی دونید. بنابراین پایان 
خودتون رو هم نمی دونید. عالی شد. همین هدف من و آخرین پاسخ خواهد بود. من خودم رو 

نابود نمی کنم. شما رو نابود می کنم. یا این که شما باید اول من رو نابود کنید.«
صدا گفت: »اوه! چقدر زود به این فکر رسیدی. فکر می کردم خیلی بیشتر از این ها طول بکشد. 
کسی از میان آن هایی که در این شکل از وجود کامل و ابدی با خودم داشته ام نبوده که هوس 

نابودی ام را نداشته باشد. اما غیرممکن است.«
موری گفت: »من تمام ابدیت رو برای فکر کردن به روش نابودی شما در اختیار دارم.«

صدا خیلی بی احساس گفت: »پس تالش کن به آن فکر کنی.«
و رفت.

اما موری اکنون هدفش را یافته و قانع شده بود.
یک موجود آگاه به زندگی ابدی، چه هدفی جز نابودی خودش می تواند داشته باشد؟

صدا به چه دلیل دیگری، قرن های الیتنهای را به جستجو گذرانده بود؟ و برای چه دلیل دیگری 
به جز کمک به جستجوی بزرگ، هوش آفریده شده و نمونه های خاص به کار گماشته شده 
بودند؟ موری قصد داشت به تنهایی در این هدف موفق شود. پس با دقت و هیجان زده از هدف، 

شروع به اندیشیدن کرد ... او یک عالمه وقت داشت.

پی نوشت ها:
[1] Murray Templeton

[2] سرخ رگ های کرونری از آئورت بیرون می آیند و آئورت، 
اصلی ترین سرخ رگ یا شریان بدن انسان است که از بطن چپ 
ابتدای  از  کرونری  شریان های  می سازد.  خارج  را  خون  قلب 
اولین شریان هایی هستند که  بنابراین  و  آئورت منشا گرفته 
شریان  دو  می دارند.  دریافت  را  زیاد  اکسیژن  خاوی  خون 

کرونری )چپ و راست( نسبتاً کوچک بوده و هر کدام فقط 
3 یا 4 میلی متر قطر دارند. تنگ و باریک شدن سرخ رگ های 
است.  کرونری  شریان  بیماری  نشانه های  از  یکی  کرونری 
برای رفع گرفتگی سرخ رگ های کرونری، از جراحی کنارگذر 
مرگ  علت  معلوم،  قرار  از  می شود.  استفاده  کرونری  شریان 
موری تمپلتون در این داستان، گرفتگی سرخ رگ های کرونری 
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و در نتیجه، مرگ قلبی بوده است.
نظر  در  کسی  معادل  فارسی،  برگردان  در  ملحد  کلمه   [3]
یا خدایان  از خدا  نوعی  به وجود هیچ  گرفته شده است که 

اعتقاد ندارد.
[4] کلمه ی »وجود آگاه« در برگردان فارسی، به عنوان معادل 
البته  برای Personified Existence در نظر گرفته شده که 
این کلمه در فارسی به اندازه ی انگلیسی گویا نیست. توضیح 
این نکته ضروری است که وجود تشخص یافته، صرفاً دارای 
شباهت ظاهری با یک شخصیت است؛ در حالی که وجود آگاه 

یک شخص، از آگاهی و هشیاری آن شخص بهره مند است.
هم  به  اجزای  از  شبکه ای  معنای  به  »پیوستار«  واژه ی   [5]

پیوسته در این متن آورده شده است.
[6] Interconnections
[7] Interrelations

تعامالت  ارتباطات،  و  اتصاالت  کنار  در  آسیموف  ظاهرا   [8]
مغزها با هم و با محیط پیرامونی را از قلم انداخته است.

[9] یک عدد با پانزده صفر در جلوی آن.
به  که  هستند  تک سلولی  آغازیان  از  گروهی  آمیب ها   [10]
نوع  این  می باشند.  به حرکت  قادر  کاذب خود  پاهای  کمک 
زندگی  آب  در  و  مرطوب  خاک های  در  معموالً  آغازیان  از 
سال  در  روزنهاف  آگوست  توسط  بار  اولین  آمیب  می کنند. 
1757 میالدی کشف شد. کلمه ی آمیب ریشه ی یونانی دارد 

و به معنای تغییر است.
نهنگ  بزرگترین  یا  عنبر،  نهنگ   :Sperm Whale  [11]
دندان دار. این نهنگ ها در تمامی اقیانوس ها زندگی می کنند 
و حداکثر طول جنس نر 18 متر و جنس ماده 12 متر است. 
رنگ آن ها اغلب سیاه مایل به قهوه ای یا خاکستری است و 
می توانند تا عمق 1000 متر در آب فرو روند و می توانند بیش 
از یک ساعت زیر آب باقی بمانند. ماده ی روغنی عنبر که از 
این جانور آبزی به دست می آید، در تهیه ی عطر مورد استفاده 

قرار می گیرد.
[12] Paradox

Uncertainty Principle [13]: اصل عدم قطعیت در فیزیک 
شد  بیان  آلمانی  فیزیکدان  هایزنبرگ،  ورنر  توسط  کوانتوم 
فیزیکی،  از خواص  اظهار می دارد که جفت های مشخصی  و 
با دقت دلخواه معلوم گردند.  نمی توانند  تکانه،  و  مثل مکان 
کمیت،  یک  اندازه گیری  در  دقت  افزایش  دیگر،  عبارت  به 
مترادف با کاهش دقت اندازه گیری سایر کمیت ها است. پیش 
از هایزنبرگ تصور می شد که در صورت حذف عوامل خطا، 
می توان به اندازه های صد در صد دقیق و قطعی دست یافت. 
اما اصل عدم قطعیت نشان می دهد که حتا در صورت از بین 
بردن تمامی عوامل و منابع خطا، باز هم عدم قطعیت وجود 

دارد. از زاویه ی دیگر این طور به نظر می رسد که به طور کلی، 
سیستم های واقعی بر خالف سیستم های ساخت دست انسان، 

دارای عنصر ذاتی عدم قطعیت هستند.
اندرگاشت برگردان فارسی این کلمه است   :Entropy  [14]
که در رشته های مختلف علمی، معنای متفاوتی دارد. آنتروپی 
یکی از راه های توصیف بی نظمی در یک سیستم است. هر چه 
چه  آن  است.  بیشتر  آن  اندرگاشت  باشد،  بی نظم تر  سیستم 
که در این داستان مد نظر بوده، بیشتر با مفهومی از آنتروپی 
طبق  دارد.  ارتباط  ترمودینامیک  قوانین  با  که  است  متناظر 
قانون دوم ترمودینامیک، آنتروپی جهان در حال افزایش است 
و این افزایش در نهایت منجر به مرگ حرارتی جهان خواهد 
شد. به عبارت دیگر با گذشت زمان، بی نظمی جهان افزایش 
که  است  این  قانون،  این  اعمال  نتایج  از  یکی  یافت.  خواهد 
جهان در آغاز آنتروپی مشخصی داشته؛ اما با گذشت زمان، 
خواهد  ادامه  قدر  آن  افزایش  این  و  یافته  افزایش  آن  مقدار 
یافت تا جهان به حالت تعادل ترمودینامیکی برسد و سپس 

از فعالیت باز خواهد ایستاد و به عبارتی جهان خواهد مرد.
[15] Randomization
[16] The Whole

Nirvana [17]: نیروانا، هدف ممتاز آیین بودایی و مرحله ی 
گایانی سلوک این آیین در راه رسیدن به اشراق کامل و آگاهی 
و آرامش مطلق است. نیروانا حالتی است که در آن آدمی از 
رنج جهل، شهوت، خشم، خواهش و تمنا و وابستگی ها کاماًل 
عرفانی،  ادبیات  در  می رسد.  کامل  فرزانگی  به  و  شده  تهی 
کلیت  به  پیوستن  و  جاودانگی  از  استعاره ای  نیروانا  معموالً 

هستی است.
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چندین دهه است که نگران بیکاری ناشی از تکنولوژی هستیم، اما حاال 
همان طور که بلیک و داستان بی نظیر زیر اشاره می کنند، ممکن است 
از  امنیت شغلی شما را تهدید کند. ُمرده ها. آن ها  مشکل دیگری هم 

قبرهایشان برخاسته اند و دنبال کار  می گردند.
نام مایکل سوان ویک اولین بار در سال 1980 مطرح شد و از آن پس، او 
به یکی از محبوب ترین و ستوده ترین نویسندگان جدید دهه تبدیل شد. 
او چندین بار به مرحله ی نهایی جایزه ی نبیوال، همین طور به مراحل 
نهایی جوایز »جایزه ی جهانی فانتزی« و »جایزه ی جان دبلیو کمبل« 
نشریه ی  و »خوانندگان  استورجن«  تئودور  »یادبود  و جوایز  یافته  راه 

آسیموف« را برنده شده است. 

مـــــرده

مایکل سوانویک

سمیه کرمی
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و  شد  نبیوال  جایزه ی  برنده ی  او  مد«  »ایستگاه های  داستان   ،1991 سال  در 
سال گذشته داستان »امواج رادیویی«  نیز برنده ی جایزه ی جهانی فانتزی شد. 
از دیگر کتاب های او می توان به این عناوین اشاره کرد: نخستین رمانش به نام 
»the drift« که در سال 1985 منتشر شد، کتابی به قطر یک نووال به نام »تخم 

گریفین« و رمان محبوِب سال 1987 اش به نام »گل های خالء«.
داستان های کوتاه سوان ویک که منتقدان بسیار آن ها را ستوده اند، در کتابی به 
نام »فرشتگان جاذبه« و همچنین در مجموعه ای به همراِه آثار دیگر نویسندگان 
او،  رمان  زمان« جمع آوری شده اند. جدیدترین  امتداد  در  آرام  نام »رقصی  به 
»دختر اژدهای آهنین« نام دارد که به مرحله ی نهایی جایزه ی جهانی فانتزی 
پایان  به  را  دیگری  رمان  تازگی  به  او  یافت.  راه  آرتور سی کالرک  و جایزه ی 
رسانده که »جک فاوست« نام دارد. سوان ویک به همراه همسرش ماریانا پورتر 

و پسرشان ِشن در فیالدلفیا زندگی می کند.

آوردند،  را چیدند، آب  میزمان  داشتند  تن  به  قرمز  زامبی که کت های یک  شکل  پسر  سه   g
شمع ها را روشن کردند و بعد بین غذاها میز را تمیز می کردند. چشم هایشان تیره، هشیار و 
بی روح بود، دست ها و چهره هایشان آن قدر سفید بود که در نور مالیم آن جا می درخشید. به 
مذاق من که خوش نیامد، اما کورتنی [1] گفت: »این جا منهتنه، واسه همین یک کمی بی  ادبِی 

حساب شده معمولیه.« یکی شان با موهای بور منو را آورد و منتظر سفارش شد.
هر دویمان قرقاول سفارش دادیم. پسرک با صدایی رسا و بی احساس گفت: »انتخاب محشریه.« 
یک دقیقه بعد با پرنده های تازه سالخی شده برگشت و باال گرفتشان تا ما تایید کنیم. ظاهرا 
پسرک هنگام مرگ بیش از یازده سال نداشته؛ پوستش از آن نوع ها بود که خبره ها »سفید مثل 

شیر« می نامند، صاف، بدون لک و پیس و شفاف. قیمتش سر به جهنم می زد.
در همان لحظه که پسرک بر گشت که برود، بی اختیار شانه اش را لمس کردم. به طرفم چرخید. 

پرسیدم: »اسمت چیه پسرم؟«
»تیموتی.« لحنش طوری بود انگار بگوید غذای ویژه ی آن شب چیست. یک لحظه صبر کرد 
ببیند سوال دیگری هست یا نه و بعد رفت. کورتنی همین طور خیره نگاهش کرد. زیرلبی گفت: 
»اگر برهنه زیر نور ماه کنار یک صخره، همان صخره ای که کنارش با مرگ مالقات کرده، وایسه، 

چه محشر به نظر می شه.«
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»اگر از صخره افتاده باشه، دیگه اصاًل محشر به نظر نمی رسه.«
»اه مسخره نشو.«

پیشکار شراب، بطریمان را آورد. 
»شاتو التوق، سال 1917.«

ابرویم را باال انداختم. خدمتکار از آن قیافه های سالخورده و پیچیده داشت که رامبرانت عاشق 
نقاشی کردنشان بود. او با آسودگِی بی نظیری لیوان ها را پر کرد و در تاریکی از نظر پنهان شد.

»خدای بزرگ، کورتنی تو با ارزون تر از این هاش هم من رو گول زدی.«
با ناراحتی سرخ شد. کار و بار کورتنی از مال من بهتر بود. او قدرت بیشتری از من داشت. هر 
دویمان می دانستیم کداممان باهوش تر است و روابط قوی تری دارد و احتمالش هست کارش به 
یک دفتر کار با یک میز عتیقه ی تاریخی ختم شود. من فقط یک فروشنده ی مرد در یک مغازه 

بودم. و البته همین کافی بود.
گفت: »دونالد این یک شام کاریه. فقط همین.«

با حالتی حاکی از ناباوری براندازش کردم؛ بنا به تجربه می دانستم خیلی از این نگاه بدش می آید. 
بعد در حالی که مشغول قرقاولم شده بودم، گفتم: »صد البته.« دیگر تا وقت دسر چیزی نگفتیم، 
تا این که باالخره من پرسیدم: »خب بگو ببینم، این روزا »لوئب سافنر« [2] چی کارا می کنه؟«
کار  تو  هم  من  می کنه،  بررسی  رو  مالی اش  جنبه های  داره  جیم  شرکته.  توسعه ی  حال  »در 

استخدام پرسنل هستم. دونالد، تو رو هم نشون کرده اند.«  
یک نظر دندان هایش را نشانم داد؛ وقتی چیزی مطابق خواستش را برانداز می کرد، این طوری 
لبخند می زد. کورتنی زن زیبایی نبود، در واقع با زیبایی فاصله ی زیادی داشت. اما چیزی آتیشن 
در او وجود داشت، گویی چیزی بدوی را سفت و سخت تحت کنترل نگه داشته باشد و همان 

هم او را به نظر من بدجوری جذاب می کرد. 
دنبال همین  ما  نداری.  وابستگی چندانی  فعلیت  موقعیت  به  و  استعدادی، جنگنده ای  با  »تو 

خصوصیات هستیم.«
بشقاب من  را روی  آورد. کاغذ  بیرون  آن  از  تا شده  و یک کاغذ  انداخت  میز  را روی  کیفش 

گذاشت و گفت: »این ها شرایط من هستند.«
و با لذت به تارتش حمله کرد.

تای کاغذ را باز کردم.
با دهان پر گفت: »این انتقال سمت شغلیه؛ اگه شرایطش رو داشته باشی، فرصِت بی نظیری 
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برای پیشرفته.«
مزایا را خط به خط خواندم، تمامش با درآمد فعلی و حقوقم به دالر قابل مقایسه بود. سافنر 

داشت بازارگرمی می کرد. گزینه هایی هم در رابطه با سهام وجود داشت. 
»امم.. محاله واقعی باشه، اون هم فقط برای یک تغییر موقعیت.«

دوباره همان نیشخند را تحویلم داد که مثل برق دندان های کوسه در آب های تیره بود. 
باالترین گزینه ها رو پیشنهاد دادیم، چون  ما  با خوشحالی گفت: »می دونستم خوشت می آد. 
خیلی زود به پاسخت احتیاج داریم، ترجیحاً امشب و نهایتاً تا فردا. مذاکره ای هم در کار نیست. 
باید خیلی زود همه چیز رو نهایی کنیم. وقتی ماجرا علنی بشه، یه سر و صدای حسابی راه 
می افته. می خوایم همه چیز قرص و محکم سر جاش باشه، سرمایه گذارها باید حاضر باشند و 

همه تو عمل انجام شده قرار بگیرن.«
»خدای من، کورتنی، چه هیوالیی رو تور کردین؟«

 HIVac-IV بزرگ ترین غوِل دنیا رو. بزرگ تر از اپل، بزرگ تر از ُهم ویرژوال [3]، بزرگ تر از«
[4]. تا حاال اسم کوستلر بایوالجیکال [5] رو شنیدی؟«

چنگالم را پایین آوردم.
»کوستلر؟ حاال افتادی به جون جنازه ها؟«

به آرامی و با لحنی که ردی از کنایه داشت، گفت: »خواهش می کنم بهشون بگو منابع زیستِی 
پسا انسانی.« با این حال فهمیدم از ماهیت محصول چندان راضی نیست.

اشاره ای به خدمتکارمان کردم و گفتم: »تو این کار هیچ پولی نیست. به این بچه ها یک چیزی 
هستند،  لوکس  کاالی  جور  یک  زامبی ها  می کنند.  پرداخت  سالیانه  درآمد  درصد  دو  معادل 

خدمتکار، نظافتچی راکتور، بدل های مرگ هالیوود، خدمات خاص.«
هردویمان می دانستیم منظور من از خاص چیست.

بیزاری خیلی  عامل  نیست.  کار  در  تقاضایی  ازشون در می آد.  چند صد دالر در سال  »نهایتاً 
باالست.«

می تونند  حاال  اومده؛  وجود  به  فن آوری  در  بزرگ  پیشرفت  »یک  شد.  خم  جلو  به  کورتنی 
کنترل کننده ها و زیرسیستم ها رو نصب کنند و محصول رو با کِف قیمت کارخونه ارائه کنند. این 
زیر نرخ تجاری یه کارگر ساده در میاد. حاال از زاویه ی دید یه کارخونه دار معمولی بهش نگاه 
کن. همین االنش هم ُرستش کشیده شده و هزینه ها کمرش رو شکسته اند. چطوری می تونه تو 
بازار عرضه و تقاضا شرکت کنه؟« دستیار الکترونیکش را بیرون آورد و شروع کرد به نوشتن و 



وحشت - ترجمه

21
شماره ی 12، آذر 1390

ترسیم چیزهایی روی آن.
»هیچ مزایای اضافی، پیگرد قانونی، هزینه ی بیمه  و دله دزدی در کار نیست. این یعنی کاهش 
این حداقلشه! خیلی وسوسه انگیزه. هیچ اهمیتی نمی دم  تازه  هزینه ی کار به میزان دو سوم. 

عامل بیزاری تو چقدر باشه. ما انتظار داریم در سال اول پنج میلیون تا راه بندازیم.«
گفتم: »چی؟ پنج میلیون تا؟ دیوانه واره. از کجا می خواین این همه ماده ی اولیه گیر بیارید؟«

»آفریقا.«
»خدای من! کورتنی!« از فکر به شرارتی که به ذهنش رسیده بود که قتل عام و تراژدی بیابان را 
تبدیل به منفعت کند، این شیطان صفتی وحشیانه که می خواست به جیب مدیران کمپ ها پول 
سرازیر کند، زبانم بند آمد. کورتنی لبخندی زد و سرش را تکان سریعی داد؛ مشخص بود دارد 
زمان را از روی یک چیپ نوری می خواند. گفت: »فکر کنم حاضر باشی با کوستلر صحبت کنی.«
با یک اشاره ی او، پسرهای زامبی پروژکتورها را اطراف ما علم کرده، تنظیمشان کرده و روشنشان 
کردند. الگوهای تداخلی کمی موج برداشته، با هم برخورد کرده و در هم پیچیدند. دیوارهای 
تاریک اطرافمان قد بر افراشتند. کورتنی تبلت اش را بیرون آورد و روی میز گذاشت. با ناخن های 
با صدایی  پرده ظاهر شد.  روی  ماروین کوستلر  و گرد  بی مو  و چهره ی  زد  بلندش سه ضربه 

خوشایند گفت: »آه کورتنی. االن نیویورک هستی، درسته؟ تو سان مورتیز [6]، با دونالد.« 
دسترسی به هر بیت از اطالعات منجر به یک مکث کوتاه می شد. »خوراک بز کوهی خوردین؟« 
سرمان را تکان دادیم و او نوک انگشت هایش را بوسید. »عالیه! با آتیش مالیم اون ها رو می پزند 
و بعد تو موزارالی شیر بوفالو می خوابونند. هیچ کس بهتر از اونا درستش نمی کنه. یک روز توی 

فلورانس همین غذا رو خوردم و باید بگم که اصاًل قابل مقایسه نبود.«
گلویم را صاف کردم و پرسیدم: »یعنی االن ایتالیا هستی؟«

دستش را به نشانه ی کنار گذاشتن موضوع تکان داد، انگار که مساله بی اهمیت باشد و گفت: 
»بی خیاِل جایی که من هستم.« اما چهره ی کورتنی درهم شد. این روزها دیگر آدم دزدی شکل 

و شمایل قانونی به خود گرفته بود. »سوال اینه که نظرت درباره ی پیشنهاد من چیه؟«
»برای یک تغییر موقعیت جالبه.«

»تازه این نرخ شروعه، نسبت بدهی به درآمد خالصمون افتضاحه، اما این جوری توی طوالنی 
مدت سود می کنی.« لبخندی ناگهانی به من زد که قدری شرور به نظر می رسید. راهزنی در 
لباس حسابدار. بعد به جلو خم شد، صدایش را پایین آورد و ارتباط چشمی برقرار کرد. آدم های 
قدیمی این طوری از پس فن آوری بر می آیند. »قیمت کمی برات پیشنهاد نشده، می دونی که 
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می تونی به کورتنی بابت بررسی جنبه های مالیش اعتماد کنی. با این  حال، حتماً خیال می کنی 
که نشدنیه. برای این که شدنی باشه، محصول باید وسوسه انگیز باشه و این طوری هم هست. 

نمی تونه نباشه.«
گفتم: »بله قربان. خیلی خوب گفتید.«

با سر اشاره ای به کورتنی کرد. »بیا این جوانک را مال خودمان کنیم.« و خطاب به من گفت: 
»ماشین من پایینه.«
بعد از نظر محو شد.

g کوستلر در لیموزینش منتظر ما بود. یک جور حضور روح وار صورتی داشت. تصویر سه بعدی اش  
یک جورهایی خوش مشرب هم به نظر می رسید. شبیه به روحی با بافت دانه دانه بود که در نور 
طالیی معلق شده باشد. دستش را باز کرد و تکان داد تا فضای داخلی ماشین هم در تصویر قرار 

بگیرد. »فکر کنید خونه ی خودتونه.«
راننده لباس رزمی از جنس افزاینده ی نور داشت. لباس حالتی سوسک مانند و غیرانسانی به او 

می بخشید. مطمئن نبودم ُمرده است یا نه. کوستلر گفت: »ببرمان بهشت.«
داد.  تکان  سری  راننده  طرف  به  و  کرد  نگاه  را  طرف  دو  هر  گذاشت،  خیابان  به  قدم  دربان 

روبات های مسلح دنبالمان به راه افتادند.
»کورتنی به من گفت قراره مواد خام رو از آفریقا بیارید.«

»ناخوشاینده، ولی برای شروع الزمه. اول باید ایده مون را جا بندازیم، دلیلی نداره به خودمون 
سخت بگیریم. اما در نهایت دلیلی نداره کار رو به صورت داخلی انجام ندیم. شاید یک چیزی در 
امتداد خطوِط یک رهن نامه ی معکوس، مثل بیمه های عمر که وقتی هنوز زنده ای بهت پرداخت 
می شن. حداقل یه قدم به طرف کم کردن شر فقرا از سر خودمون بر می داریم. همه شون برن 
به درک. خیلی وقته که دارن سواری مجانی می گیرن. حداقل کاری که می تونن بکنن اینه که 

بمیرن و برامون خدمت کنند.«
مطمئن بودم کوستلر دارد شوخی می کند. اما لبخند زدم و سرم را پایین انداختم که حتا اگر هم 
جدی گفته باشد، خودم را لو نداده باشم. برای این که سمت و سوی مکالمه را به جهتی امن تر 

منحرف کنم، پرسیدم : »بهشت دیگه چیه؟«
کوستلر با خوشحالِی نمایانی گفت: »یه جور مدرک اثباته. تا حاال مشت زنی با دست های برهنه 

رو دیدی؟«
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»نه.«
در  عزیز  علم  همون  یعنی  است!  نجیب زاده ها  برای  ورزش  این  »آه، 
عزیزترین کاربردش. هیچ راندی در کار نیست، هیچ قانونی وجود نداره، 
حتا گارد محافظ هم نداره. این جا از حد و حدود واقعی یک مرد باخبر 
می شی؛ نه فقط قدرتش، بلکه شخصیتش. این که چطوری خودش رو 
جمع و جور می کنه، آیا تحت فشار خونسرد باقی می مونه یا نه و این 
که چطوری در مقابل درد ایستادگی می کنه. مسائل امنیتی بهم اجازه 
نمی ده خودم به شخصه به کلوپ ها برم، اما یک کارایی تو این زمینه 

کرده ام.«
بهشت یک سینما در محله ی کویینز  بود که آن را تغییر کاربری داده 
زامبی  دو  با  بعد  و  شد  غیب  ماشین  پشت  لحظه  چند  راننده  بودند. 
پرسیدم:  کرد.  باز  برایمان  تردست ها  مثل  را  در  بعد  بازگشت.  محافظ 

»اینا رو توی صندوق عقب گذاشته بودین؟«
کورتنی گفت: »دنیا عوض شده، بهش عادت کن.«

وجود  صندلی  سیصد  دویست  شاید  بود.  جمعیت  از  مملو  ساختمان 
داشت و با این حال، فقط جا برای ایستادن مانده بود. جمعیت مخلوطی 
از همه ی نژادها بود؛ سیاه، ایرلندی، کره ای و برخی از مشتری های باال 
شهری. الزم نیست حتماً فقیر باشی تا هر از گاهی نیاز به نمایش قدرت 
که  موقع  همان  درست  نکرد.  ما  به  توجهی  باشی. کسی  داشته  بدنی 

مبارزها معرفی شدند، وارد شدیم.
گزارشگر داشت فریاد می کشید: »وزن دویست و پنجاه، باالتنه ی مشکی 
با نوارهای قرمز. گنگ بنگ گانگستر، مبارزی با مشت های برهنه. مردی 

با...«
من و کورتنی از یک ردیف پله ی کثیف باال رفتیم. بادی  گاردها طوری 
همراهمان آمدند، انگار ما یک گروهان جنگی از مبارزان جنگلی قرن 
بیستم باشیم. یک پیرمرد استخوانی با شکم برآمده و  سیگاری خیس 
در دهان، در لژ را برایمان باز کرد. کف پوش چسبناک بود و صندلی ها 
ناراحت، اما دید خوبی به میدان مبارزه داشتیم. سیگارهای نمناک توی 

این جا از حد 
و حدود واقعی 
یک مرد باخبر 

می شی؛ نه فقط 
قدرتش، بلکه 

شخصیتش. این 
که چطوری 

خودش رو جمع 
و جور می کنه، 
آیا تحت فشار 
خونسرد باقی 

می مونه یا نه... 
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زیرسیگاری های پالستیکی دود می کردند.
کوستلر با یک هولوگرام درخشان جدید، آن جا منتظر بود. من را یاد مجسمه های گچی  مریم 

مقدس در حین استحمام می انداخت که کاتولیک ها در باغ هایشان می گذاشتند.
پرسیدم: »این لژ همیشگی شماست؟«

»همه ی این ها به خاطر توست دونالد، تو و چند نفر دیگه. داریم محصولمون رو به مبارزه ی تن 
به تن با  برخی استعدادهای محلی می فرستیم. با مدیریت هماهنگ کردیم. چیزی که خواهی 

دید، شک و تردیدت رو برای همیشه برطرف می کنه.«
کورتنی گفت: »خوشت می آد. امشب می شه پنجمین شبی که پشت سر هم این جا اومدم.«

زنگ به صدا درآمد و نبرد شروع شد. کورتنی با اشتیاق به جلو خم شد و آرنج هایش را روی نرده 
تکیه داد. پوست زامبی خاکستری بود و عضالتش نحیف تر از حد معمول یک مبارز بودند. اما 
دست هایش را با هشیاری باال نگه داشته و روی پاهایش سبک بود و چشم هایش به طرز غریبی 

آرام و هوشیار بودند.
اما حریفش یک بزن بهادر درست و حسابی بود، یک سیاه پوست با مشخصات کالسیک آفریقایی 
که قدری هم در آن ها اغراق شده بود؛ برای مثال دهانش طوری تاب برداشته بود، انگار دارد 
پوزخند می زند. روی سینه اش پر از زخم بود و زخم های زشت تری هم روی پشتش بود که به 
نظر ساختگی نمی آمدند. معلوم بود از جنگ و دعوای خیابانی حاصل شده اند. برق چشم هایش 

نشان می داد که تنها یک قدم با جنون فاصله دارد.
با احتیاط، ولی نه با ترس گامی به جلو برداشت؛ چند ضربه ی سریع زد تا ببیند حریفش چه 

کاره است. همه ی ضربه هایش بلوکه شدند.
برای شروع، در یک دایره دور هم چرخیدند.

به مدت یک دقیقه اتفاق خاصی رخ نداد. بعد گانگستر حمله ای دروغین به سمت سر زامبی 
انجام داد تا گاردش را باال ببرد. بعد از شکافی که باز شده بود چنان ضربه ای به دنده های زامبی 

زد که من از جا پریدم.
هیچ واکنشی در کار نبود.

مبارز مرده ناگهان با بارانی از مشت ها پاسخ داد و در حرکتی برق آسا، مشتی به گونه ی حریفش 
زد.

هر دو از هم جدا شدند، با هم گالویز شدند و دور هم چرخیدند. مشت زن گنده چنان ضربات 
از  ُمرده  به تک دنده های جنگجوی  به نظر می رسید ممکن است تک  مرگباری می کوبید که 
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هم باز شوند. جمعیت روی پا بلند شدند و فریادی از سر شادی کشیدند. زامبی حتا تلوتلو هم 
نخورد. نگاهی غریب در چشمان گانگستر جای گرفت و بعد زامبی حمله ی متقابلی انجام داد و 

او را به سمت طناب های محافظ عقب راند.
حال و روز مردی که با زور بازویش و توانایی اش در تحمل شکنجه های مخوف، روزگار گذرانده 
و حاال مقابل رقیبی قرار گرفته که اصاًل درد برایش معنا ندارد، فقط به طرزی محو برایم قابل 
تصور بود. برد و باخت در نبردها را جا خالی  دادن ها و درنگ  کردن ها رقم می زدند. سرت را نگاه 

 داری برنده می شوی، ُخرد شوی بازنده ای.
علی رغم ضربات کوبنده ی گانگستر، زامبی خونسرد، آرام و مسلط بر خود باقی ماند. ماهیتش 

این طور بود. ویران کننده بود.
جنگ همین طور ادامه پیدا کرد. برای من تجربه ای غریب و باور نکردنی بود. پس از مدتی دیگر 
نمی توانستم تماشا کنم. افکارم به سمت و سویی دیگر کشیده شدند و ناگهان دیدم دارم خط 
آرواره ی کورتنی را بررسی می کنم و به چند ساعت بعدتر این شب فکر می کنم. او از رفتارهای 
دیوانه وار خوشش می آمد. همیشه نوعی احساس ناجور درباره ی او وجود داشت، این جور که 
تو می دانستی از صمیم قلب دلش می خواهد آن کار را انجام بدهد، ولی شهامت ندارد خودش 

مطرحش کند.
او مقاومت  به کاری وا می دارد.  را زورکی  او  بنابراین طرف مقابل همیشه خیال می کرد دارد 
می کرد. هر بار فقط یک چیز را امتحان می کردم. اما همیشه می توانستم با حرف به همان یک 
چیز راضی اش کنم. وقتی تحریک می شد، خلق و خویش نرم می شد. با حرف می شد به هر کاری 

راضی اش کرد. حتا می  شد راضی اش کرد التماس کند.
من  اما  می شد.  شگفت زده  حتما  نمی آید،  خوشم  او  با  بازی ها  این  از  می فهمید  کورتنی  اگر 

همان قدر درباره ی او دچار وسواس ذهنی بودم که او درباره ی هر چیز دیگر.

g ناگهان کورتنی بلند شد و شروع کرد به فریاد کشیدن. هولوگرام کوستلر هم روی پا بلند شده 
بود. مرد گنده روی طناب ها افتاده بود و همین طور داشت می خورد. خون و کف با هر ضربه  
از چهره اش جاری می شد. بعد افتاد، هیچ شانسی نداشت. حتماً زودتر از این حرف ها فهمیده 
بود که هیچ امیدی نیست و برنده نخواهد شد، اما شکست را نپذیرفته بود. باید به زور مشت 
به زمین کوبیده می شد. مغرور، در هم  شکسته و بی آه و ناله فرو افتاد. تحسینش کردم. اما به 

هرحال باخته بود.
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آن وقت بود که فهمیدم این همان پیغامی است که قرار است از این ماجرا بگیرم. نه تنها این 
محصول قابل اعتماد بود، بلکه تنها حامیان آن در نهایت پیروز می شدند. من شاهد پایان یک 
دوران بودم و هر چند که تماشاچی ها حواسشان نبود. بدن یک انسان دیگر یک پول سیاه هم 
دنیا  بازنده های  تعداد  دهد.  انجامش  انسان  از  بهتر  نتواند  فن آوری  که  نبود  کاری  نمی ارزید. 
ناگهان دو و سه برابر شده و به بیشینه ی خود رسیده بود. آن پایین احمق ها برای مرگ آینده ی  

خودشان هورا می کشیدند. 
من هم بلند شدم و هورا کشیدم.

در زمان استراحت بعد از مبارزه، کوستلر گفت: »تو روشنایی رو دیدی و حاال دیگر از پیروان 
مایی.«

»من هنوز هم تصمیم نگرفته ام.«
موقعیت   .[7] نیکولز  آقای  بلدم،  درسامو خوب  من  نده.  من  تحویل  »مزخرف  گفت:  کوستلر 
فعلی ات چندان هم مطمئن نیست. مورتون-وسترن [8] داره به متروها منتقل می شه. کل بخش 
سرویس دهی اش زیر متروئه. قبول کن، اقتصاد قدیمی دیگه به باد فنا رفته. البته که پیشنهاد 

منو قبول می کنی. چاره ای نداری.«

g تعدادی قرارداد از دستگاه فکس خارج شد. جا به جایش نوشته بود: »یک محصول مطمئن.« 
جایی اسمی از جسدها برده نشده بود. اما وقتی داشتم خودکارم را از جیبم بیرون می آوردم، 
زیر  موقعیت شغلی  هزار  دارم. سه  کارخونه  یک  من  فرض کن  بیا  کوستلر گفت: »صبر کن! 
دستمه. من یک نیروی کار با انگیزه دارم. اونا از وسط آتیش هم رد می شن که موقعیتشون رو 
حفظ کنند. میزان دله دزدی صفره. زمان مریضی هم همین طور. سی ثانیه بهت فرصت می دم 

یکی از مزیت های محصول خودت نسبت به نیروی کار من رو بگی. یاال، به من بفروشش.«
من خواهان چندانی نداشتم و حاال این کار را از پیش به من وعده داده بودند. اما وقتی دستم 
همه  و  می خواهم.  را  کوستلر  پیشنهادِی  موقعیت  که  پذیرفتم  می بردم،  خودکار  طرف  به  را 

می دانستیم چه کسی همه کاره است.
گفتم: »می  شه بهشون سوند وصل کرد، دیگه برای دستشویی رفتن وقت تلف نمی کنند.«

کوستلر زمانی طوالنی بی احساس به من خیره ماند، بعد ناگهان از خنده منفجر شد و گفت: 
»خدای من، این یکی دیگه جدیده! دونالد تو یک آینده ی درخشان مقابل روت داری، به جمع 

ما خوش اومدی.«
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بعد هولوگرامش از نظر ناپدید شد.
مدتی در سکوت، بدون هدف و مسیر همین طوری رانندگی کردیم. باالخره کورتنی خم شد و 

شانه ی شوفر را لمس کرد و گفت: »من رو ببر خونه.«
از  داریم  می کردم  خیال  افتاد.  جانم  به  بیداری  کابوس  یک  می کردیم،  عبور  منهتن  از  وقتی 
میان شهر مرده ها عبور می کنیم. چهره ها خاکستری و حرکات بی احساس بودند. همه در نور 
چراغ های باال و بخار چراغ های خیابان مرده به نظر می رسیدند. از مقابل موزه ی کودکان که عبور 
می کردیم، از میان درهای شیشه ای مادری را با یک کالسکه دیدم. دو بچه ی کوچک هم کنارش 
بودند. هر سه بی حرکت ایستاده و به تهی مقابل زل زده بودند. از کنار یک دکه ی اغذیه فروشی 
سر  نوشیدنی  کاغذی  لیوان های  توی  و  بودند  ایستاده  پیاده رو  کنار  زامبی ها  آن جا  گذشتیم، 
می کشیدند. از میان پنجره های باالیی می توانستم رد رنگین کمان غمگین دنیای مجازی را ببینم 
که مقابل چشمان خالی در رقص بودند. زامبی ها در پارک بودند، زامبی ها سیگار می کشیدند، 
ایستاده  بودند و گوشه های خیابان ها  زامبی ها تاکسی می راندند، زامبی ها کنار جدول نشسته 

بودند، همه شان منتظر گذر سالیان بودند تا این که باالخره گوشت از تنشان بیفتد.
احساس می کردم آخرین مرد زنده هستم.

کورتنی هنوز از هیجان مبارزه خیس عرق بود. همان طور که در راهروی آپارتمان به دنبالش 
می رفتم، فرومون ها را حس می کردم که در امواج بزرگی از بدنش ساطع می شدند. بوی گند 
شهوت می داد. ناگهان دیدم دارم تصورش می کنم که درست پیش از به اوج رسیدن چه طوری 
است، درمانده و مشتاق. بعدش متفاوت بود، به یک مرحله ی اطمینان و خونسردی می رسید. 
که  نفسی  به  اعتماد  همان  می داد،  نشان  خودش  از  شغلی  زندگی  در  که  خونسردی  همان 

وحشیانه به دنبالش بود.
می فهمیدم  هم  من  حتا  چون  می کردم.  ترکش  درماندگی،  حس  آن  در  موقع  همان  من  و 
درماندگی اوست که من را به سویش جذب می کند و وادارم می کند کارهایی که او می خواهد، 
انجام دهم. در تمام سال هایی که همدیگر را می شناختیم، حتا یک بار با هم صبحانه نخورده 

بودیم.
کاش راهی بود که او را از معادله بیرون بگذارم. کاش درماندگی اش دارویی بود که می شد یک 

بار تا ته سر بکشم. کاش می شد او را در یک آبمیوه گیری بیاندازم و ُرستش را بکشم.
وقتی به آپارتمانش رسیدیم، قفل در را باز کرد و بعد در با حرکت پیچیده ای از الی در داخل 

شد و رو به رویم ایستاد و گفت:  »خب، بعد از ظهر مفیدی بود. شب به خیر دونالد.«
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»شب به خیر؟ نمی خواهی دعوتم کنی بیام تو؟«
»نه.«

»منظورت چیه؟« دیگر داشت کفرم را در می آورد. یک مرد کور هم می توانست از آن طرف 
خیابان حس کند او چقدر مشتاق است. االن یک شامپانزه هم می توانست مخش را بزند. 

»این دیگه چه بازی احمقانه ایه؟«
»دونالد خودت بهتر می دونی. تو احمق نیستی.«

»نه نیستم. تو هم نیستی. هر دومون می دونیم اوضاع از چه قراره، حاال بذار بیام تو.«
گفت: »با کادوت حال کن.« و در را بست.

کادوی کورتنی را در اتاقم پیدا کردم. هنوز هم از رفتاری که با من کرده بود، خشمگین بودم. 
داخل اتاق رفتم و در را پشت سرم کوبیدم و در تاریکی تقریباً مطلق ایستادم. تنها باریکه ای 
نور از میان کرکره های بسته در انتهای اتاق داخل می شد. داشتم دستم را به طرف کلید برق 
می بردم که احساس کردم چیزی در تاریکی حرکت می کند. فکر کردم دله دزدها هستند و در 

نهایت وحشت دنبال کلید برق گشتم. اصاًل نمی دانم انتظار چه چیزی داشتم.
از  اعتباری همیشه سه نفری کار می کنند، یک نفر به زور و شکنجه کدها را  دزدهای کارت 
شخص بیرون می کشد، دیگری  با تلفن حسابت را به یک حساب واسط خالی می کند و سومی 
نگهبانی می دهد. یعنی روشن کردن چراغ آن ها را مثل سوسک  دستپاچه می کرد؟ مهم نیست، 
چیزی نمانده بود در تالش برای رسیدن به کلید برق، برای خودم جفت پا بگیرم. اما البته ماجرا 

اصاًل آن چه ازش می ترسیدم نبود.
یک زن بود.

کنار پنجره ایستاد بود، لباسی از ابریشم سفید به تن داشت که درخش اش به پای زیبایی اثیری 
و پوست بی نظیرش نمی رسید و بدنش را چندان از نظر پنهان نمی کرد. وقتی چراغ روشن شد، 
به سمت من چرخید و چشم هایش باز شدند و لب هایش قدری از هم فاصله گرفتند. دستش را 

با شکوه بلند کرد که نیلوفری را به من تقدیم کند و لباسش موج برداشت.
با خشونت گفت: »سالم دونالد. من امشب مال تو هستم.« 

بی برو برگرد زیبا بود.
و البته مرده.

بیست دقیقه نگذشته بود که داشتم با مشت به در کورتنی می کوبیدم. وقتی پشت در آمد، یک 
لباس خواب پیر کاردین تنش بود و  آن طور که او داشت با بی خیالی کمربندش را سفت می کرد 
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و از به هم ریختگی موهایش، فهمیدم انتظار من را نداشته.
گفت: »من تنها نیستم.«

»من واسه این حرف ها نیومدم این جا.«
به زور داخل اتاق شدم. )اما نمی توانستم جلوی افکارم را بگیرم. کورتنی را در ذهن برانداز کردم 
که البته به شکوه آن زنک مرده نبود. حاال مرگ و کورتنی، عشق و جسد، گره ای شده بود که 

به این راحتی ها نمی شد بازش کنم.(
لبخندی از سر عالقه مندی زد: »از سورپرایز من خوشت نیومد؟«

»نه، خوشم نیومد!«
یک قدم به طرف او برداشتم. داشتم می لرزیدم. دست هایم را همین طور مشت  می کردم و مشتم 

را باز می کردم، دست خودم نبود.
یک قدم عقب رفت. اما آن نگاه منتظر و مطمئن هنوز روی چهره اش بود. به آرامی گفت: »برونو، 

یک لحظه میایی این جا؟«
از گوشه ی چشمم حرکتی دیدم. برونو از سایه های اتاق خوابش بیرون آمد. عضالنی، خشن و 
شهوانی بود، و درست به همان سیاهِی مشت زنی که عصرهنگام شاهد شکستش بودم. پشت 
سر کورتنی ایستاد، کمرش باریک و شانه هایش پهن بود و بهترین پوستی را داشت که در تمام 

عمرم دیده بودم.
و ُمرده بود.

از سر تا پایش معلوم بود.
با انزجار گفتم: »خدای من کورتنی! باورم نمی شه که راست راستی داری همچون کاری می کنی. 
حضور  یک  حتا  نه  ارتباطی.  نه  اشتیاقی،  نه  نداره،  هیچی  مطیعه.  جسم  یک  فقط  چیز  اون 

فیزیکی!«
کورتنی حین لبخند زدن ادای جویدن درآورد؛ داشت چیزی را که می خواست بگوید، سبک و 

سنگین می کرد. عاقبت بدجنسی اش برنده شد و گفت: »اما با هم برابریم.«
خدا سوگند  به  و  بردم  باال  را  مشتم  برداشتم،  جلو  به  قدمی  دادم.  از دست  را  خودم  کنترل 
می خواستم سر پتیاره را به دیوار بکوبم. اما او جا خالی نداد. حتا به نظر نمی رسید ترسیده باشد. 
فقط قدری کنار رفت و گفت: »به بدنش بکوب برونو، باید قیافه اش تو لباس رسمی خوب به 

نظر بیاد.« 
یک مشت مرده به دنده هایم کوبیده شد، چنان ضربه ی محکمی بود که یک لحظه خیال کردم 



وحشت - ترجمه

31
شماره ی 12، آذر 1390

قلبم از کار ایستاد. بعد برونو یک مشت به شکمم زد، تا شدم و به نفس نفس افتادم، ضربه ی 
بعدی و بعدی و بعدی. چهار ضربه زد. روی زمین افتاده بودم، بی پناه به خودم می پیچیدم و با 

درماندگی هق هق گریه می کردم.
»بسشه دیگه عزیزم. آشغالو بذار دم در.«

برونو به راهرو پرتم کرد.
با اشک به کورتنی نگاه کردم. حاال دیگر اصاًل زیبا به نظر نمی رسید. حتا یک ذره. می خواستم 
به او بگویم، داری پیر می شوی، اما صدای عصبانی و حیرت زده ی خودم را شنیدم که داشت 

می گفت: »ُمرده پرست لعنتی!«
کورتنی گفت: »سعی کن سلیقه ات رو عوض کنی.« فکر کنم هیچ وقت این قدر بهش خوش 
نگذشته بود. »به زودی نیم  میلیون برونو به بازار میان. دیگه خیلی سخت بتونی یک زن زنده 

گیر بیاری.«
زنک مرده را مرخص کردم برود پی کارش. بعد یک دوش طوالنی گرفتم، اما حالم اصاًل بهتر 
نشد. در اتاقم راه افتادم و پرده ها را باال زدم. مدتی طوالنی به شکوه و تاریکی منهتن نگاه کردم.

ترسیده بودم، هرگز در زندگی ام این قدر نترسیده بودم.
زاغه ها پایین پایم تا بی نهایت امتداد یافته بودند. انگار یک نکروپولیس [9] بی پایان بود، شهری 
بی انتها از ُمردگان. به میلیون ها نفری فکر کردم که دیگر امکان نداشت کار گیر بیاورند. فکر 
کردم چقدر از من و امثال من بیزار می شدند و چقدر در مقابل ما بی پناه بودند. و با این حال، 
تعداِد آن ها بسیار بود و تعداِد ما کم. اگر همه با هم قیام می کردند، مثل یک سونامی می شد. و 

اگر شعله ی زندگانی واقعاً در وجودشان روشن بود، باید همین کار را هم می کردند.
این یک احتمال بود، احتمال دیگر این بود که هیچ اتفاقی رخ نمی داد. هیچ چیِز هیچ چیز. خدا 

به دادم برسد، نمی دانم از کدام احتمال بیشتر هراس داشتم.

پی نوشت ها:
[6] San Moritz
[7] Nichols
[8] Morton Western
[9] Necropolis

[1] Courtney
[2] Leob-Soffner
[3] Home Viratual
[4]HIVac-IV
[5] Koestler Biological
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نور اتاق همچنان داشت کم تر و کم تر می شد. همه جا را شبحی از تاری گرفته بود و حتا 
می شد رشته ی تنگستن داخل المپ روشن اتاق را از ورایش دید.

»می دونی، تو خیلی زیبایی. این تاریکی علتش هر چی که هست، از این زیبایی کم 
نمی کنه.«

دخترک عشوه ای آمد و با حرکتی ناگهانی موهایش را پشت گوش هایش داد. در پاسخ 
مرد گفت: »آه! اگه دنیا به چنین وضعی نمی افتاد، دلم می خواست تا آخر با تو باشم. 
اما اآلن دیگه وقتی برای گفتن این حرف ها نیست. از پنجره بیرون رو نگاه کن؛ حتا 

خورشید هم داره تاریک و تاریک تر می شه.«
دختر انگار ولع شدیدی داشت تا احساساتش را در این واپسین لحظات ابراز کند. در 
اتاق تلوزیون بزرگی  روشن بود )دقیقاً نمی دانم چند اینچ( و از آن اخبار رویدادهای 

مهم جهان مدام مخابره می شد:

آوای شاتر

محمود افشاری
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»در آخرین ساعات مانده تا تاریکی کامل جهان، بسیاری از مردم در حال ثبت آخرین لحظات 
روشن باقیمانده از این کره ی خاکی هستند تا شاید، روزی که دیگر بار نور بازگردد، نشانه هایی 

از شکوه این دوران برای آیندگان...«
مرد با بی اعتنایی گفت :»می شه خاموشش کنی... «

بعد سیگاری گیراند و پیش از آن که بنشیند، خودش تلوزیون را خاموش کرد. حالتی مغرور و 
حق به جانب داشت؛ درست مثل کسی که مدت ها حرفی را گفته باشد و سر آخر که حرفش 
درست از آب درآمده، منتظر باشد تا کسانی که باورش نکرده بودند بیایند و از او معذرت خواهی 
به  را سخت تر می کرد. دخترک  و دید  اتاق می پیچید  تار  و  تیره  کنند. دود سیگار در فضای 
نفس نفس افتاد و ناگهان بغضش ترکید. مرد را خطاب قرار داد که: »من می ترسم. یعنی بعد از 

تاریکی چی می شه، تا آخر عمر مثل کورها زندگی می کنیم؟«
مرد سیگارش را خاموش کرد و به آرامی دختر را در آغوش کشید.

»نه، نگرون نباش. کار به اون جاها نمی کشه. درست مثل همون رمان معروف، قبل از این که 
الزم بشه تا آخر عمر کورمال کورمال راه بریم و حسرت روزهای قشنگی رو که خودمون به باد 

دادیم بخوریم، کار همه مون تموم می شه.«
»چرا، آخه چرا این جوری شد؟ همه چیز خوب بود. تو مگه نگفته بودی جوابش رو می دونی؟«
»من می دونستم. ندیدی دیوونه صدام کردن. اون روزی که نتیجه ی اولیه ی تحقیقاتم رو ارائه 
دادم، مگه ندیدی که چطور کمپانی های دیجیتال به سازمان فشار آوردن تا بودجه ی من رو 

برای ادامه ی کار قطع کنن...«
»اما تو که می تونستی به تالشت ادامه بدی...«

»نه، نشد! چی کار می کردم؟«
و در این جا لحنی عصبانی به خود گرفت :»می گفتم که کار دوربین های عکاسیتونه؟ می گفتم 
چون تو دوربین های دیجیتال نور بر روی هیچ سطح فیزیکی نمی شینه، پس از دنیای ما حذف 
می شه؟ که برید دنیای پرنورمون رو از میون میلیون ها میلیون صفحه و تراشه ی سیلیکونی پیدا 
کنید؟ میلیاردها و میلیاردها عکسی که هیچ وقت هیچ کدومشون رو ندیدین نور دنیای ما رو 

حبس کردن؟!«
از  را  با پشت دست، خیسی  و  را کنترل کند  اعصابش  افتاد. مرد سعی کرد  به هق هق  دختر 

گونه های دختر گرفت.
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»من با سکوتم تنها سعی کردم ولع اون ها رو برای ثبت تصاویر کمتر کنم. باور کن، خیلی سعی 
کردم توجهشون رو به دوربین های قدیمی تر جلب کنم. بارها براشون توضیح دادم که کیفیت 
یک فیلم سی و پنج میلیمتری خیلی بیشتر از اسباب بازی های دیجیتالی اون هاست؛ اما هیچ 
کس نخواست حرفم رو باور کنه. بهشون گفتم نگاهی به آلبوم عکس های خانوادگیتون بندازین؛ 
عکس ها تنها زمانی با ارزش هستند که ما رو از روزمرگی دور کنند، نه این که بخشی از اون 

باشند. من خیلی سعی کردم، اما...«
بعد لحظه ای در سکوت فرو رفت. گویی جایی دور را می نگرد، اگر چه تاریکی در اتاق رو به 
فزونی گذارده بود و تنها می شد چندین پا دورتر از خود را دید. در سکوت به چهره ی مهربان 
دختر نگاه کرد. از روی میز یک دوربین عکاسی را برداشت و رو به او گرفت: »بخند! می خوام 

این آخرین لبخند تاریخی رو ثبت کنم.«

دختر یاد کار انجام نداده اش افتاد و در حالی که اشک هایش را پاک می کرد، لبخندی زد. شعف 
دیدن چهره ی بشاش دختر از پس لنز، دلش را پر کرد و شاسی شاتر را فشار داد:

شق شق!
آخرین نور حاضر در اتاق همچون روحی به سوی دریچه ی دوربین مکیده شد و بر صفحه ی 
CMOS نشست. دیگر هیچ روشنایی ای نبود. آن دو در سکوِت تصاویر پیرامونشان نشستند و به 

صدای فریادهای گوشخراشی گوش سپردند که با آمدن تاریکی مطلق از بیرون خانه به گوش 
می رسید.

»کجایی؟«
»دو قدمیت، می تونم نفس هات رو احساس کنم.«

»می خوام دستت رو بگیرم.«
و در آن ظلمت، کورمال کورمال به دنبال دستان مرد گشت. وقتی آرام گرفت، بار دیگر دهان 

باز کرد که: »کی دوباره ؟«
مرد در پاسخش گفت: »تا آن روز که...«

و شروع به خواندن بخشی از سفر پیدایش کتاب مقدس کرد:
»و خداوند گفت روشنایی بشود، پس روشنایی شد...«
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آثار  علمی  تخیل  زیبایی شناسانه ی  و  فلسفی  ماهیت  همچنین  داستانی،  ساختارهای  اهمیت 
آیزاک آسیموف، نزد پژوهشگران ادبی عموماً مورد غفلت بوده است. غالب تحقیقات و تأمالت 
صورت گرفته در آثار آسیموف چه به وسیله ی محققین حوزه ی علم و چه در نظر پژوهشگران 
حوزه ی ادبیات داستانی، بدون توجه به دغدغه ها و تأمالت فلسفی او درباره ی علم )که اساس و 
بنیان نگاه وی را به هستی بی کران در بر می گیرد(، به نتیجه گیری هایی یک سویه انجامیده که 
حاصل آن عمدتاً ارزش گذاری های ستایش آمیز از پیشگویی های علمی مستتر در آثار او بوده 
است. مهمترین دلیل این غفلت به واسطه ی نادیده انگاشتن فرآیندها و مکانیزم های پیچیده ای 
در آثار او است که نظریه های علمی و علمی تخیلی به همراه افق های تخیلی گشوده شده بر اثر 
تا به ساختارهایی داستانی و زیبایی شناسانه،  پیشرفت های علمی و تکنولوژیک طی می کنند 
و به عبارتی به تخیل و افسونی نرم و احساسی، تعالی]1[ بیابند. در بررسی پیش رو با نگاهی 
جنبه های  مکانیزم ها،  و  فرآیندها  این  بررسی  ضمن  است  شده  سعی  نمونه  داستان  چند  به 
زیبایی شناسانه، فلسفی و ایدئولوژیک آثار آیزاک آسیموف، مورد تجزیه و تحلیل  و بازخوانی 

اجمالی قرار گیرند.

زیبایی شناسی، فلسفه و تخیل علمی 
در آثار آیزاک آسیموف

جواد فعال علوی
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تعادل و عدم تعادل در به هم  تنیدگی سوژه های علمی و علمی تخیلی با ساختارهای 
داستانی

همکارش  برای  تحقیقاتی  سفینه ای  در  فایربرنر«  »پرفسور   ]2[ داستان»بی ثباتی«  در  وقتی 
تعریفی از »زمان« ارائه می دهد که بنیان آن بر »ساختار جهان« استوار است، فرآیندی داستانی 
شکل می گیرد که موضوع آن نه به »شخصیتی واحد« و نه به »واقعیتی واحد« متکی است. 
در این داستان )هم چون پاره ای از داستان های آسیموف( »سوژه« حول مجموعه نظریه های به 
هم پیوسته ای به وجود آمده که عالوه برآن که بنیانی علمی )و در عین حال تخیلی( دارند، 
خود بجای »شخصیت« یا واقعیت واحد ِ »ساختارهای داستانی« نشسته است )شخصیتی که 
به لحاظ ماهیت علمی اش نه یک لحظه ی آن، بلکه مسیر تغییر و تحولش به نمایش در آمده 

است(. پرفسور فایربرنر توضیح می دهد:

»وقتی جهان منبسط می شود، در نظر می گیریم که زمان به جلو می رود؛ وقتی هم جهان را منقبض 

تصور می کنیم که زمان به عقب برگشته است. اگر به نوعی جهان را وادار کنیم تا در حال سکون قرار 

بگیرد، بدون این که منقبض یا منبسط شود، زمان از حرکت خواهد ایستاد.«

 پرفسور می داند برای عبور از میان زمان و به عقب یا جلو رفتن در آن کافی است تا جهان )که 
ناشدنی است( یا بخشی ازآن )مثاًل همان سفینه ای که در آن قرار دارند( را متوقف کند. او قصد 
دارد پس از عبور از زمان آن قدر جلو برود که خورشید را، وقتی به کوتوله ای سرخ تبدیل شده 
است، ببیند. وقتی او و همکارش بعد از تنظیم های الزم از زمان عبور می کنند و بیست و هفت 
میلون و پانصد هزار سال در درون کالبد جهان پیش می روند، گوی کوتوله ی سرخ را می بینند. 
دو سه ساعتی را صرف عکس برداری و انجام آزمایشات گوناگون می کنند وتصمیم به بازگشت 
می گیرند. در بازگشت به همان زمان و مکان فضایی، آن ها با این که در سفینه ی خود به سر 
می برند، با آسمانی تاریک و تهی، با خالء کامل، با »بی نظمی اولیه« روبرو می شوند. کل جهان 

حرکت کرده است:

»اما ما این جا هستیم، این دیگر منی تواند بی نظمی اولیه باشد.«

»دقیقاً. این به این معنی است که ما مطرح شده ایم و بی ثباتی در این مکانی که ما وجود داریم حاکم 

است و مفهوم آن این است که...«

در حالی که پرفسور این حرف را می زد، یک مهبانگ]3[ آن ها را محو کرد. یک جهان تازه به وجود 

آمد و رشوع به منبسط شدن کرد.
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دستگاهی کامل از مجموعه نظریه ها و فرضیه های علمی در باره ی »زمان« و »مکان« فضایی، 
نحوه ی حرکت مجموعه کهکشان های جهان و نحوه ی پیدایش هستی و قواعد حاکم برجهان 
»پیشاهستی« به مثابه سوژه و شخصیتی داستانی به هم می تنند و مرزهای واقعیت را به سوی 
ساختارهای زیبایی شناسانه ی تخیل )و یا عقل فعال]4[، فرقی نمی کند( در می نوردند تا داستانی 
با پایانی شگفت شکل بگیرد؛ تا شرایط نگاه کردن به امر»شگفت انگیز« فراهم آید. عبور دادن 
و  استداللی  منطق  بر  که  فضایی  مکان  و  زمان  علمی حول  نظریه های  مجموعه  پیچیده ترین 
علمی بنا شده اند، به فضا و ساختاری داستانی، که با منطق تخیلی-عاطفی  و زیباشناسانه )و در 
این داستان با پایانی تراژیک، ازنوع تراژدی های نوظهور فضایی( برساخته شده است، امکان پذیر 
نیست مگر با توسل جستن به همان قواعد افسون گرانه ای که بر اساس آن می توان هر موضوع 
واقعی را به عرصه ی تخیل کشاند یا برعکس، هر سوژه ی خیالی را واقعی جلوه داد. آسیموف 
در این داستان تنها با اتکا بر این قواعد )از جمله قرار دادن نطفه ی توضیحات علمی به جای 
همه ی شرح و استدالل های مرتبط به آن در روایت داستان، جایگزین کردن نظریه یا مجموعه 
نظریه های علمی تخیلی در جای »کاراکتر« داستانی، و شکل دادن به مسیرهای پیش برنده ی 
روایی- داستانی به گونه ای که در عین شگفت انگیزی، منطقی و باورپذیر به نظر برسند( موفق 

شده است ذهن تعقلی ما را »پریشان«، و سپس جذب تخیل و تعقل خالق خود نماید. 
در داستان »اَبرنوترون« ]2[ اما، این ساختارهای داستانی و مطایبه آمیز]5[ هستند که در تلفیق 
با مجموعه  نظریه های علمی، جلوه ی زیبایی شناسانه ی آشکارتری یافته اند. اَبرنوترون در اساس 
بر بستر یک مناظره ی پیچیده ی علمی پیرامون اجرام آسمانی نوشته شده است. راوی داستان 
خود رئیس جلسه و ناظر بر این مناظره است. »آنانیاس« انجمن کوچکی است از جمع  چهار 
پنج نفره ای که یکشنبه های اول هر ماه تشکیل می شود و اعضا با شرط بندی روی صورت حساب 
شام، توانایی های خود را در دروغگویی مورد سنجش قرار می دهند. هر ماه یکی از اعضا، داستانی 

را تعریف می کند که بنا به گفته ی راوی بایستی از دو شرط زیر برخوردار باشد:
 »اول این که داستان می باید دروغی بیدادگرانه، پیچیده وخارق العاده می بود، و دوم آن که باید عین 

حقیقت به نظر می رسید. دیگر اعضا مجاز بودند – و این کار را می کردند – که به هر نقطه ی داستان 

که مایلند حمله کنند، سؤال بپرسند و از راوی توضیحات بخواهند.«

ویژه  به  گمانه زن«،  »ادیبات  از  ظریف  تعریفی  کنایی  صورتی  به  که  مانیفست مانندی  شروط 
نقش  به  تعریف  این  که  اشاره ای  با  )خصوصاً  است  داده  جای  خود  در  علمی تخیلی  داستان 

غیرمستقیم، انتقادی وچالش گر مخاطب کرده است(. 
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او  به  اصرار می کند که  انجمن  از چند غیرعضو  در هفدهمین جلسه، »گلیبرت هایس« یکی 
امتحان کند.  را در »دروغ پردازی«  اعضای اصلی شانس خودش  تا همچون  فرصت داده شود 
عکس العمل سنجیده )و به لحاظ داستانی ناپایدار کننده( هایس، وقتی راوی داستان و رئیس 
جلسه با درخواست او به شکل تحقیرآمیزی مخالفت می کند، سبب شروعی ساختارمند )بر هم 

منطبق شدن سه نقطه ی شروع، ناپایداری و تعلیق داستانی( می گردد:

»پس بگذارید فقط یک چیز را بگویم، امروز بعدازظهر، درست ساعت دو و هفده دقیقه و سی ثانیه 

کار منظومه ی شمسی به آخر می رسد.«

با به تشنج کشیده شدن جلسه، باالخره هایس درحالی اجازه می یابد در مورد ادعای عجیب و 
باور نکردنی خود توضیح بدهد که ساعت یک و چهار دقیقه را نشان می دهد. او می گوید پانزده 
سال پیش )سال 2129(، زمانی که در »رصد خانه یرکس« به عنوان متخصص فیزیک نجوم 
درد  نجوم  فیزیک  همیشگی  سوال های  از  یکی  جواب  یافتن  برای  سرش  است،  می کرده  کار 
می کرده است: »منبع اشعه های کیهانی«. بنابراین استعفا می دهد تا بتواند با مشاهده ی مستقیم، 
فرضیاتش را در این باره مورد بررسی و مداقه ی شخصی قرار دهد. سفینه ای کرایه می کند و به 
تنهایی و بدون مجوز راهی فضا می شود. در جهت قطب جنوب سماوی حرکت می کند و یک 
میلیارد مایل از خورشید دور می شود. دراین محل سیاره ای نوترونی  کشف می کند که فاقد 
میدان گرانش است و در مقابل طیف های الکترومغناطیسی )از امواج رادیویی گرفته تا اشعه های 
اینرسی و  برابر زمین است،  با وجود آن که جرمش دو  کیهانی( کاماًل شفاف عمل می کند و 
جنبش مولکولی عادی دارد و در میدانی مستقیم )بدون آن که مدارش تحت تأثیر خورشید، 
حلزونی و یا بیضوی شود(  با سرعتی ثابت حرکت می کند. این سیاره که با نظریه ها و فرضیات 
او هم جهت شده، سوال همیشگی او را درباره ی منشا اشعه های کیهانی به پاسخ جالبی هدایت 
مثل  درست  اتمی  مقیاس  در  که  شوند  بمباران  اجرامی  با  ما  منظومه ای  کیهان  اگر  می کند: 
نوترون عمل می کنند، نوعی ابرنوترون – شبیه همان که او دیده است – به خورشید می خورد و 
باعث انفجار خورشید و  تولید ابرنوترون های دیگر می گردد که نهایتاً به تشکیل نواختری جدید 
می انجامد. این اتفاقی است که با محاسبات او قرار است تا دقایقی دیگر رخ دهد. داستان هایس 
از نظر انطباق بر واقعیت و از زوایای گوناگون به صورت بی رحمانه و هماورد طلبانه ای توسط 
اعضا انجمن مورد نقد و »توان آزمایی« علمی قرار می گیرد. پاسخ های دقیق و منطقی وی، مرحله 
به مرحله آن چنان به ادعاهای وی صورت حقیقت می دهد که اعضای انجمن با »داستان« او 

همراه و همدل می شوند. »مورفری« منتقد سرسخت وی طی این مناظره می پرسد:



مقاله

41
شماره ی 12، آذر 1390

»به نظرت مسیر این ابر نوترون به کجاست؟«

از خودم  آن موقع  بود که من  این چیزی  افرسدگی گفت: »می بینم که پیش دستی کردی،  با  هایس 

پرسیدم. در ساعت دو و نه دقیقه وسی ثانیه به خورشید بر خورد می کند. هشت دقیقه بعد تابش 

حاصل از انفجار، زمین را به سوی فراموشی می کشاند.«

سباستین داد زد: »پس چرا این ها را گزارش نکردی؟«

از همان شروع  بر این مناظره ی  در این جا آن مجموعه ساختارهای مطایبه آمیز داستانی که 
پیچیده ی علمی محاط شده است )همان دروغ های بیدادگرانه ای که باید به گونه ای بیان شود 
از  علمی  مفاهیم  عبور  به  زیباشناسانه  بستری  همچون  تنها  نه  کند(،  جلوه  عین حقیقت  که 
داالن جادویی و افسونگرانه ی تخیل یاری رسانده، بلکه خود به موضوعی داستانی مبدل گردیده 
است. جمع داستان پرداز و ماهر در دروغگویی، خود در کمند داستانی که ماهرانه روایت شده 
است اسیر می شوند: لحظاتی پس از آن که هایس چند تایی اسالید نگاتیوی را که همراه خود 
آورده بود بین اعضا توزیع می کند و از آن ها دعوت به عمل می آورد تا از پنجره و از ورای آن 
به خورشید نگاه کنند تا لکه ی کوچک و گردی را که مقابل خورشید قرار گرفته تماشا کنند و 
منتظر نابودی عطارد، زهره و سپس زمین بمانند؛ در کمال شگفتی زمین نابود نمی شود. هایس 

توضیح می دهد:

»از بین رفته!« برگشت و به ما نگاه کرد. »این باور نکردنیه. فکرش را می کردم، اما دیگر جرأت نکردم 

علت امتی آن را یرایتان بیان کنم. می دونین که هسته ی اتم در برخورد با نوترون منفجر می شه. بعضی 

از اتم ها، مثالً کادمیوم، مثل اسفنجی که آب رو به خودش می گیره اونا رو در خودشون ذخیره می کنن. 

حتا خالص ترین قطعه ی اورانیوم هم از عنارص دیگه درون خودش داره. در کهکشانی که تریلیون ها 

از  اورانیوم داره، چند میلیون ستاره ی کادمیومی در مقابلش چیه؟ هیچ! خورشید یکی  ستاره مثل 

همین هاست! نژاد انسان هیچ وقت سزاوار چنین عقوبتی نبود!«

اعضا با تحسین و ستایش، گیلبرت هایس را نه تنها به عضویت دائمی انجمن که به عنوان رئیس 
مجمع خود بر می گزینند و داستان او را »دروغگویانه ترین« داستان همه ی دوران می نامند. راوی 

اما داستان را این گونه به پایان می برد:

فقط یک چیز بود که مرا اذیت می کرد؛  هایس نقشش را خوب بازی کرده بود؛ انجمن بیش از هر 

زمان دیگری موفق بود. اما فکر می کنم که او در نهایت باید رد صالحیت می شد. داستان او رشط 

دوم را متام وکامل رعایت کرده بود، چرا که عین حقیقت به نظر می رسید. اما فکر منی کنم رشط اول 
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را رعایت کرده باشد.

من فکر می کنم داستان او کامالً راست بود.

در واقع آن مطایبه ی ساختاری ) همان روح یا عقل فعال هر روایت داستانی که می تواند هر 
دروغ بیدادگرانه ای را به نحو خارق العاده ای عین حقیقت جلوه دهد( خود نیز به حقیقت پیوسته 
است. راوی داستان نیز نسبت به ناراستی آن چه شنیده  و برای ما روایت کرده، دچار تردید 
بی کرانگی  بر  هوشمندانه  تأکیدی  خود  دل  در  که  آن  پایانی ضمن  چنین  است.  شده  جدی 
هنر  زیبایی شناسانه ی  قابلیت های  بر  ظریف  است  ستایشی  و  کنایه  دارد،  فعال  عقل  و  تخیل 

داستان نویسی علمی تخیلی، هنر به دام انداختن غرابت ها و شگفتی ها.
با این که آسیموف در برقراری تعادلی زیبایی شناسانه بین شیفتگی های علمی خود به عنوان 
کرده  موفق عمل  عموماً  داستان نویس،  عنوان یک  به  هنری اش  توانایی های  و  پژوهشگر،  یک 
است، اما در مواردی وقتی این تعادل به سمت این یا آن گرایش او برهم خورده، نتایجی متفاوت 
حاصل شده است: برای نمونه در داستان»چپ به راست« ]2[، »رابرت ال. فوروارد«  برای این 
که از توانایی تبدیل  »پاریتی« )قرینه سازی یا چپ به راست کردن مختصات فضایی یک بردار( 
دستگاه اختراعی خود مطمئن شود )دستگاهی که قادر است حلقه ای از ذرات متراکم میدانی 
مغناطیسی فراهم آورد که با سرعتی برابر نود و پنج صدم درصد سرعت نور حرکت می کنند(، 
از آن عبور می کند. او سپس برای همکارش )راوی داستان( که شاهد این آزمایش است و انتظار 

دارد همه ی اعضای بدن او از چپ به راست منتقل شده باشد، توضیح می دهد:

»رضبان قلب سمت چپه – صرب کن! بذار جای زخم آپاندیس رو امتحان کنیم!«

همین کار را کرد و بعد با ناراحتی به من چشم دوخت و گفت: »دقیقاً همون جاییه که قبالً بود. هیچ 

اتفاقی نیفتاده. همه فرصت هام از دست رفت.«

امیدوارانه گفتم: »خوب شاید یک اتفاق دیگه افتاده.«

باب با صورت رسخی که کم کم به سیاه تبدیل می شد، گفت: »نه، هیچی تغیر نکرده. هیچی. در این 

مورد همون اندازه مطمئنم که مطمئنم اسمم رابرت بک وارده.«

 متضاد )و نه قرینه( »رابرت فوروارد«؛ نام واقعی او. داستان در شرایطی به پایان می رسد که 
وظیفه ی دوباره اندیشی علمی درباره ی آن چه رخ داده، بر عهده ی مخاطب قرار گرفته است؛ 
در حالی که هنوز بسترسازی های علمی و منطقی برای پیش برد و یا بازآفرینی مجدد آن چه 
رخ داده، پیش روی وی قرار نگرفته است. از این رو در غیاب ساختاری داستانی و تنیده شده در 
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سوژه، طعن علمی و ریشخندآمیزی شکل می گیرد که جای تخیل یا عقل فعال نشسته است. 
به عکس در داستان» حلقه ای دور خورشید«]2[، که هم نیروی محرک و آغازگر داستان ]رقابت 
انداختن خبیثانه ی مدیری فضایی بین دو فضانورد کارکشته و »رقیب«، برای قبوالندن مأموریت 
تا بیست میلیون مایلی خورشید به آن ها[، هم شیوه های  سهمگین و خطرناک نزدیک شدن 
ناپایدار کننده و پیش برنده ی آن ]پایین رفتن تدریجی و دور از انتظار دمای داخل سفینه پس از 
عبور از کمربند بحرانی اشعه ی خورشیدی، تا حدی که جیوه ی دماسنج یخ می زند، و مبارزه ی ده 
دوازده روزه ای با آن شکل می گیرد[ و همچنین مکانیزم های افول دهنده ی پایان بندی داستان 
]هنگامی که فضانوردان ِهم قسم شده پس از بازگشت نزد مدیر فضایی مربوطه می روند تا حق 
او را به خاطر حقه ای که به آن ها زده کف دستش بگذارند؛ متوجه می شوند که می توانسته اند 
طی سفر با حرکت دادن اهرمی کوچک به میزان ضروری اشعه و گرما وارد کابین خود نمایند و 
همه ی آن سرمای مشقت بار را براثر مسامحه ی خودشان متحمل شده اند[ به تبعیت یک جانبه 
از ساختارهای داستانی کمتر تلفیق شده در سوژه های علمی تخیلی میل پیدا کرده اند، هجوی 

داستانی جای ظرفیت های تخیل خالق و عقل فعال را گرفته است.

خالصه
تعادل بخشی در به هم تنیدگی سوژه های علمی، و علمی تخیلی با ساختارهای داستانی در آثار 

آسیموف عمدتاً از مسیرهای سه گانه ی زیر می گذرد:
- سوژه ها حول نظریه یا مجموعه نظریه هایی به هم پیوسته ای شکل می گیرند که  نقش »کاراکتر« 
یا »واقعیت واحد« را در ساختار داستان ها ی کوتاه ایفا می کنند. این نظریه ها و مجموعه نظریه ها 
)یا همان کاراکترهای داستانی( به لحاظ ماهیت علمی خود، برخالف داستان های کوتاه ِمنتسب 
همانند  )و  غالباً  می دهند،  بازتاب  را  واقعیتی  یا  شخصیت  لحظه ی  یک  که  اصلی،  جریان  به 

رمان ها( مسیر تحول و تغییر»کاراکتر« را نشانه می روند.
اتکا  با  داستانی،  به سوژه هایی  علمی تخیلی  و  علمی  پیچیده ی  موضوع های  و  گذار سوژه ها   -
به مکانیزم ها و قواعد عام ساختاری داستان کوتاه طی می شود؛ مکانیزم هایی نظیر: قرار دادن 
به  و هویت بخشی  تفصیلی، شخصیت  استدالل های  و  به جای شرح  علمی  توضیحات  نطفه ی 
نظریه و مجموعه نظریه های به هم پیوسته، شکل دادن به مسیرهای پیش برنده ی روایی به 

گونه ای که داستان ها در عین شگفت انگیزی منطقی و باورپذیر به نظر برسند.
داستانی  ساختارهای  تور  در  تکنولوژیک  علمی  غرابت های  و  شگفتی ها  انداختن  دام  به   -



44
شماره ی 12، آذر 1390

علمی  نظریه های  ارگانیک  انسجام  همان  از  تخیلی  نظریه های  که  گونه ای  به  علمی تخیلی 
برخوردار باشند.  

 علمی تخیلی: تبعیت وعدم تبعیت از قوانین علمی، گذار به جهان ثانویه
با این که داستان های علمی تخیلی  آسیموف با اتکا بر شناخت و مطالعات علمی و مهم تر از 
آن با زبان و منطق حاکم بر ساختارهای نظریه های علمی نوشته شده اند، اما تقریباً همه ی آثار 
شاخص او به نحوی از اَنحا از بسیاری قوانین جاری عبور کرده و یا آن ها را نادیده انگاشته اند. 
داستان های آسیموف که در ذات خودشان پدیده های قانون گریز و خودبنیادی  به شمار می روند، 
برای دستیابی به قلل شگفتی ساز »تخیل خالق« به ناگزیر همواره در توان آزمایی و معارضه ی 
دائمی با تئوری های علمی رایج  قرار گرفته اند: برای نمونه در داستان »چشم ها فقط به درد 
عالم  در  موج  رشته طول  به شکل یک  که  آدمی  انرژی-   - ]2[، »آمس«  نمی خورند«  دیدن 
پخش شده )از طریق پهن کردن بُردار انرژی اش – که در بر دارنده ی همه ی شخصیت اوست( 
– درتماس با »بروک« قرار می گیرد تا با هم قرار شرکت در یک گردهمایی هنری را بگذارند. 
آمس با بروک درباره ی طرح خودش و خلق یک جور هنر کاماًل غیرمعمول حرف می زند )آرایش 
دادن به ماده به گونه ای که بتوان یک کپی به شکل انسان – که یک تریلیون سال قبل به طور 
کامل به انرژی مبدل گردیده است – خلق کرد(. هنگامی که این طرح از جمع آوری ماده ی 
رقیق میان کهکشان ها و با یاد آوردن شکل انسان برساخته می شود، بروک با عالئمی ارتعاشی 

به گریه می افتد و در پاسخ آمس که علت را جویا شده، می گوید:

»چون که بیرون )کالبد( مثل حاال خشن و بی روح نبود؛ گرم و لطیف بود. چون که چشم ها زنده و 

مهربان بودند و لب ها هم می لرزیدند و نرم و آرام روی لب های من می آمدند ... تو یادم انداختی 

که یک زمانی من زن بودم و از عشق لربیز، آن چشم ها وقتی به درد دیدن منی خورند، چه فایده ای 

برای من دارند.«

   »زن« )بروک( چیزی مادی به »سر زمخت« قالب مادی انسان اضافه می کند و می گریزد. 
آمس هم که به یاد می آورد زمانی »مرد« بوده است، با نیروی بٌردارش سر را دو نیم می کند و 

در پی بروک به »دل« کهکشان )قسمت نحس و بی پایان حیات( می گریزد. اما:

ی می درخشید که بروک به نشان اشک  »چشم ها در رسی از ماده که از هم پاشیده بود، هنوز از منمَ

آن جا گذارده بود. رس ساخته شده از ماده کاری را می کرد که هیچ کدام از آن انرژی- آدم ها دیگر 
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منی توانستند انجام دهند. رس داشت برای متام برش گریه می کرد و نیز برای زیبایی لطیف تن هایی که 

مدت ها قبل، یک تریلیون سال قبل، از دستش خالص شده بودند.«

چنین  به  دستیابی  که  است  علمی  قوانین  پاره ای  انگاشتن  نادیده  و  راندن  حاشیه  به  با  تنها 
مرزهایی از تخیل فلسفی امکان تحقق داستانی می یابند. مرزها یی که در ابتدا »امر تخیلی« را 
با مفاهیمی اخذ شده از »امر غیرواقعی« )اموری مربوط به جهان اساطیری ]6[ و رازوارانه ی]7[ 
داستان های پریان]8[( و یا فراواقعی )محدوده ی آزاد شده از واقعیت دیدن، لمس و تجربه کردن 
– یا همان محدوده ی امر تخیلی و فانتاستیک( در می آمیزند و سپس در رقابت و توان آزمایی با 
قوانین علمی، خود بنیاد قوانینی را پی می ریزند که علی االصول در محدوده ی مناسبات جهان 
تخیلی امکان پایه گذاری دارند. تنها سایه ای کم رنگ و »پوششی« از قوانین مربوط به ماندگاری 
و تبدیل انرژی های گوناگون به یکدیگر )آن هم برای باورپذیر کردن امرخیالی( باقی می ماند 
تا با عبور از شناخت علمی و خلق داستانی علمی تخیلی  و اساطیری]9[ شده، برای سوال های 
ابدی بشری )نظیر فلسفه ی عشق و حیات(، پاسخی در خور بیابد. داستان » چشم ها فقط به درد 
دیدن نمی خورند« در عین حال پاسخی آخرالزمانی و معادگونه به پرسشی داده است که در 
اساس خواستگاهی علمی داشته است. مترادف با این پاسخ، داستان »آخرین سوال« ]2[  برای 
پرسشی کاماًل فیزیکی  پاسخی یک سره متافیزیکی یافته است. داستان در واقع طی طریقی 
است در زمان )ابرزمانی تقطیع شده و داستانی( برای یافتن پاسخی به این سوال حیاتی که: آیا 
فرآیند آنتروپی]10[ )آشفتگی و بی نظمی ناشی از مصرف ماده و انرژی( را می توان کاهش داد 

و یا آن که معکوس کرد؟ 
»آخرین سوال« را برای اولین بار »الکساندر آدل« و »برترام لوپوف«، مهندسان کشیک »مولتی 
با تنظیمی خودکار عمل می کند( طی یک  )ابرکامپیوتر غول آسا و چند کیلومتری که  واک« 
شرط بندی پنج دالری پیش می کشند؛ و این بیست و یکم ماه مه 2061 است، زمانی که بشر با 
کمک همین مولتی واک قادر شده تا انرژی خورشیدی را ذخیره و به دیگر انرژی ها تبدیل نماید. 
آدل نیمه مست و شعف زده، در شیفت استراحت و در جوار یکی از خروجی های مولتی واک رو 

به همکارش لوپوف می گوید:

»آن قدر انرژی هست که می تونیم تا ابد مفت استفاده کنیم... تا ابد تا ابد!«

لوپوف رسش را یک بری کرد و...گفت: »تا ابد که نه!«

»خب بابا، تقریباً تا ابد. تا وقتی که خورشید کارش رو می کنه.«

»این که تا ابد نیست.«
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در این مجادله وقتی بحث به افزایش همیشگی آنتروپی و از بین رفتن نهایی ماده و انرژی در 
حیات کهکشان ها می انجامد، این گمانه ازسوی آدل مطرح می شود که:

»شاید روزی برسه که همه چیز رو دوباره از اول بسازیم.«

»منی شه.«

»چرا نشه؟ گفتم یه روزی.«

»هیچ وقت منی شه.«

»از مولتی واک بپرس.«

سوالی با این مضمون که »آیا انسان می تواند روزی بدون صرف انرژی، جوانی خورشید را حتا 
عالم در مقیاس کالن کاهش  آنتروپی  یا آن که چطور میزان  بازگرداند؟  به آن  از مرگ  پس 
می یابد؟« به مولتی واک داده می شود. پاسخ مولتی واک این است: داده های کافی برای پاسخ 

معنادار موجود نیست. 
داستان به زمانی دیگر پرش می کند، به عصر مهاجرت های دسته جمعی انسان ها از کره ی زمین 
به منظومه ها و سیارات دیگر. گفتگویی بین اعضای خانواده ای مهاجر در سفینه ای که در حال 
افزایش همین سفرهای  نام »ایکس- 23« است درباره ی  به  به سیاره ای  و رفتن  از فضا  گذر 

فضایی در گرفته است:

ژرودین ... گفت: »ستاره های زیادی هست، سیاره های زیادی هم؛ به گامنم خانواده ها، درست مثل 

ما، تا ابد برن به سیاره های جدید.«

ژرود لبخندزنان کفت: »تا ابد نه! باالخره یک روزی متوم می شه؛ شاید هم تا چند میلیارد سال دیگه 

این طوری نشه. آنرتوپی خواه  ناخواه باال می ره.«

ژرودت با صدای ریزش پرسید: »آنرتوپی چیه بابا؟«

مثل  که همه چیز خراب می شه،  دنیا چقدر خراب می شه. می دونی  که  یعنی  آنرتوپی  »خشگلکم! 

همون آدم آهنی خودت. یادت می آد؟«

از پدرشان می خواهند که از»میکرو- واک« )کامپیوتر اختصاصی سفینه که به صورت  بچه ها 
نیروگاه های  از  انرژی  دریافت  شده،  تعیین  پیش  از  مقصد  به  ناو  هدایت  ضمن  خودکار 
درون کهکشانی و حل معادالت و محاسبات پرش های فرافضایی را نیز بر عهده دارد(، درباره ی 
با  روشن کردن دو باره ی ستاره ها سوال کند. وقتی پدر برای آرام کردن بچه ها این سوال را 
میکرو- واک در میان می گذارد، با همان پاسخ قبلی روبرو می شود:  داده های کافی برای پاسخ 
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معنادار موجود نیست. 
کهکشان  در  سکونت  قابل  سیاره های  همه ی  که  می کند  پرش  عصری  به  داستان  دیگر  بار 
)کهکشانی که خورشید ما جزء آن است(، بر اثر نامیرایی و جاودانگی انسان ها، از جمعیت پر 
شده است و انسان ها در اندیشه ی سفرهای بین کهکشانی اند. گفتگویی بین دو نفر )یکی »وژ- 
23 - ک« اهل سیاره ی »المت« و دیگری »م- ک- 17 – ج« اهل سیاره ی »نیکرون«( درباره ی 
محدودیت های کهکشانی و محدودیت هایی که بر سر تأمین انرژی الزم برای این گونه سفرها 

وجود دارد، در گرفته است. گفتگویی که در نهایت به این پرسش »وژ- 23- ک« می انجامد:

»شاید راهی برای معکوس کردن آنرتوپی باشد. باید از »آک« کهکشانی بپرسیم.«

و در حالی که هر دو اطمیتان دارند چنین راهی وجود ندارد، سوال خودشان را با آک در میان 
می گذارند. پاسخ همان است: داده های کافی برای پاسخ معنادار موجود نیست.

پس از این، پرش های زمانی داستان سیر و سلوکی یک سره عرفانی ]11[ به خود می گیرند. 
داستان به عصری ورود پیدا می کند که انسان در آن ذهن است و نه  تن. ساکنان سیاره ها را 
بر می خیزند،  از جا  فیزیکی  فعالیتی  برای  تنها گاهی  داده اند که  بدن های جاودانه ای تشکیل 
فعالیتی که روز به روز محدودتر هم می شود. ابرکامپیوتر )آک جهانی( هم کوچک و کوچکتر 
شده است )کره ای غیرقابل دسترس و معلق در گوشه ای از فضا به قطر تقریبی یک مترکه هدایت 
همه ی مناسبات انسانی را در همه ی کهکشان ها بر عهده دارد(. گفتگوهایی بین رشته های باریک 
ذهنی انسان هایی از کهکشان های مختلف در جریان است. در یکی از این گفتگو ها، که بین »زی 
پرایم« و »دی سوپ وون« از دو کهکشان مختلف درباره ی کهکشان منشا انسان برقرار شده 
است و به وسیله ی آک جهانی حمایت اطالعاتی می شود، کنجکاوی درباره ی کهکشان منشا 
و ستاره ی زادگاه نوع بشر مطرح می شود که آن را با آک در میان می گذارند. پس از جستجو، 
آک خورشید را نشان می دهد که به نواختر و کوتوله ای سفید تبدیل شده است. زمانی که زی 
پرایم با حسی اسف بار از آک جهانی سوال می کند که چگونه می شود ستاره ها را از مرگ حتمی 
نجات داد، آک همچنان همان پاسخ را تکرار می کند: هنوز داده های کافی برای پاسخ معنادار 

موجود نیست. 
داستان در سیر و سلوک خود به عصری پرش می کند که انسان ها در آن به لحاظ ذهنی یکی 
شده اند و این انسان شامل یک تریلیون تریلیون تریلیون بدن نامیرایی است که هر کدام در 
جای خود خاموش و فسادناپذیر آرام گرفته اند و از آن ها ماشین هایی مراقبت می کنند که به 
همان اندازه فسادناپذیرند. این انسان- ذهن که خود به نامیرایی رسیده است، وحشتزده از مرگ 
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ستاره ها به مثابه منبع تأمین انرژی و حیات، آک کیهانی را )همان ابرکامپیوتری که اینک انسان 
را در برگرفته و  موجودیتی در فضا ندارد و در فرا فضا واقع است و از عنصری ساخته شده که 
نه ماده است و نه انرژی، و با هیچ عبارتی که انسان از آن سر در بیاورد نمی توان حدود و ماهیت 

آن را توضیح داد و بیان کرد( خطاب قرار می دهد که:

»چطور می توان آنرتوپی را معکوس کرد؟«

آک کیهانی گفت: »هنوز داده های کافی برای پاسخ معنادار موجود نیست.«

انسان پرسید: »آیا باز مسئله را بررسی می کنی؟«

آک کیهانی گفت: »این کار می کنم.«

انسان گفت: »پس منتظر می مانم.«

پس ازآن در عصری که ستارگان و کهکشان ها از میان می روند و نوع بشر یک به یک با آک در 
می آمیزند. هر تن مادی، فردیت ذهنی خود را به گونه ای از دست می دهد که نه »نزول«، بلکه 
»حصول« است. آخرین ذهن پیش ازآن که با آک درآمیزد نگاهی به فضا، به هیچ می اندازد و 

می پرسد:

انسان گفت: »آک، آیا این پایان است؟ منی شود این آشفتگی را یک بار دیگر به عامل منظم تبدیل کرد؟ 

منی شود این آشوب را معکوس کرد؟«

به  فرافضا،  در  تنها آک  و  او می آمیزد  با  بشری  آخرین ذهن  را می دهد.  پاسخ  باز همان  آک 
جستجوی یافتن پاسخی برای سوال پاسخ داده نشده ی بشری، می ماند.  

آک می آموزد چگونه روند آنتروپی را معکوس کند. آگاهی آک همه ی آن چه زمانی عالم نامیده 
می شد را در بر می گیرد وبر آشفتگی و آشوب آن تأملی می کند و می گوید:

»روشنایی بشود!«

 و روشنایی شد...

که اشاره ای است به سفرپیدایش، باب اول، آیه ی سوم، در باره ی آغاز خلقت جهان. به این ترتیب 
پایان تخیلی جهان اولیه، با شکل گرفتن جهانی ثانویه و یکسره تخیلی مترادف می گردد. این 
جهان نوظهور ثانوی به همان میزان با تخیل خالق آمیخته است که با رازوارگی عرفانی. و این 
)سیر و سلوک آزاد و خالق تخیل( همان باوری ست که بدون آن، ساختن ساختارمند جهانی 
ثانویه )و این گونه پرشکوه و پررمز و راز( امکان ناپذیر است. چه روندهای شگفت انگیز رو به 
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توسعه و پیشرفتی که کامپیوترها و اَبَرانسان- ماشین ها در طول ده تریلیون سال )زمان آغاز و 
پایان داستان( طی می کنند )به هم پیوستن و سپس کوچک و کوچکتر شدن و باالخره محو 
شدن آن ها از فضا و قالب مادی، و ورودشان به »فرافضا«، که همزمان است با افزایش توانایی های 
عملیاتی آن ها در اداره و کنترل جهان هستی؛ از حمایت و مراقبت از انسان ها گرفته تا تأمین 
انرژی خورشیدی برای ادامه ی حیات از طریق به وجود آوردن و شکل دادن به ستارگان جدید 
و...( و چه فرآیندهای رو به تعالی که انسان در همین زمان از سر می گذراند )نامیرایی، رهایی 
تن از ذهن و روان، یکی شدن و وحدت اذهان انسانی و باالخره درآمیختن و یکی شدن همه ی 
انسان ها با »آک کیهانی«( تحقق نمی یافتند مگر با نادیده انگاشتن یا عبور از قوانین شناخته 
شده ی علمی و گذار به تخیل خالقی که از یک طرف آشکارا به رازوارگی عرفانی پهلو می زند، و 
از طرف دیگر به این فضای عرفانی انسجام ساختاری و ارگانیک پدیده های علمی را می بخشد. 

خالصه
- پاره ای از بن مایه های داستان های آسیموف ماهیتاً پدیده های قانون گریز و خودبنیادی به شمار 

می روند که در توان آزمائی]12[ و معارضه با نظریه های رایج علمی برساخته شده اند.
- علمی تخیلی های آسیموف با پدیده ها و رخدادهایی سر و کار دارند که در آن ها امر تخیلی 
]13[ با مفاهیمی اخذ شده از اموری غیرواقعی ]14[ و یا فراواقعی ]15[ در هم آمیخته اند تا 
قوانینی پی ریخته شوند که اساساً در محدوده ی مناسبات جهان تخیل خالق امکان پایه گذاری 

دارند.
- پاسخ های متافیزیکی به پرسش های ]16[ فیزیکی، خود زمینه ساز جهان ثانویه و تخیلی در 

داستان های آسیموف به شمار می روند.
- با برداشته شدن و فرو ریختن مرزهای بین فیزیک و متافیزیک و ادغام مشخصه های ساختاری 
و ماهوی آن ها در یکدیگر، توانمندی، گستره و عمق نیروی تخیل خالق در آثار آسیموف فراتر 

از محدوده های رایج در داستان های علمی تخیلی رفته و با رازوارگی عرفانی پیوند می خورند.
از قوانین حاکم بر جهان  یا عبور  انگاشتن  نادیده  ثانویه ی آسیموف که خود مرهون  - جهان 
اولیه ی واقعاً موجود است، از یک طرف به رازوارگی عرفانی پهلو می زند و از طرف دیگر به این 
اندامواِر پدیده های علمی را می بخشد )قوانین علمی را آن گونه که  فضا، انسجام ساختاری و 

نمی توانند باشند، بیان می کنند(.
- آسیموف اجزای بی شماری را با رشته های نامریی تفکری منطقی به گونه ای در رابطه ی متقابل 
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با یکدیگر قرار می دهد که به کلیتی یکپارچه منتهی می گردند؛ کلیتی که هستی می یابد و نظام 
جهان گونه )و ثانویه( خود را مرهون خالقی می شود که در همه ی ا جزای این جهان عظیم و 

سرگیجه آور نشانی از اندیشه ی خود بر جا گذارده است.  
- پاره ای از آثار آسیموف مخاطب را در وضعیتی قرار می دهند که به آن یا کمتر اندیشیده یا آن 
که نخواسته یا نتوانسته است که بیاندیشد. او به ما که در تجربه ی زندگی روزمره مان نتوانسته ایم 
همواره حقیقت و واقعیت را فهم، و استناد به آن ها را آویزه ی ذهن خود کنیم، می آموزد که 

چگونه چاره ای فانتاستیک و تخیلی برای غفلت های خود بیابیم.

 آدم- ماشین به مثابه سوژه و شخصیت داستانی
در داستان »اتصال الف را به قسمت ب وصل کنید «]2[ برای فائق آمدن بر مشکالت ناشی از 
مونتاژ و اتصال دستی تجهیزات و تأسیسات ایستگاهی فضایی، زمین روباتی را طراحی و برای 
دو فضانورد ساکن آن ارسال می کند که مغز »پوزیترونیکی« آن از دستورالعمل چگونگی سر هم 
کردن هر نوع دستگاه مجزا و سرهم بندی نشده ای در دنیا انباشته است. روبات مونتاژگری که 
از پانصد قطعه ی مجزا و یک برگه ی دستورالعمل دوپهلو و نامفهوم برای سرهم کردن خودش 
تشکیل شده است]![ این داستان کنایه ای دارد هم برناتوانی انسان در برابر ماشین، و هم بر 
وابستگی »انسان- ماشین« به انسان، مقوله های به هم پیوسته ای که موضوع و بن مایه های اصلی 
داستان های »روباتیک« آسیموف را تشکیل می دهند.  داستان هایی انباشته از انواع دغدغه های 
روبات ها  رقابت آمیز  ماشین ها، و شوق  انسان-  توانایی های  روزافزون  توسعه ی  به خاطر  بشری 
)تجمیع  خودشان  بشری  توانایی های  دادن  افزایش  طریق  از  انسان  به  وابستگی  قطع  برای 
اضدادی متناقض(. به طور یقین پی آمدهای رفتاری و خصلتی ناشی از چنین شوقی، غالب این 
روبات ها را به شخصیت های اصلی داستان هایی مبدل کرده است که خصائص ویژه و نوظهور 
ساختارمندی  نحو  به  که  شخصیت هایی  است.  آن ها  مشخصه ی  وجه  برجسته ترین  روباتیک، 
پردازش داستانی شده اند و جزیی مهم و قابل تأمل از نظام تخیلی و جهان ثانویه ی داستان های 

علمی تخیلی آسیموف به شمار می روند: 
اضطراب روبات»ای- ال« )در داستان »سرگردانی ربات ای- ال 76«( ]2[ وجهی از شخصیت 
این روبات را به نمایش می گذارد  که نشان دهنده ی فراتر رفتن او از حد قابلیت ها و توانایی هایی 
است که مطابق برنامه از وی خواسته شده و انتظار می رفته است. او که تنها برای کار کردن 
دالیلی  به  است،  آن جا طراحی شده  »دیزینتو«ی  راه اندازی سیستم  و  ماه  اقلیمی  در شرایط 
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نامعلوم از سفر با سایر نمونه های همجنس خود به کره ی ماه باز می ماند و روی زمین سرگردان 
می شود، و این در شرایطی که با بیش از هفتاد و پنج میلیارد داده ی حسی متفاوت از آن چه او 
آمادگی تجزیه و تحلیل آن را دارد، روبرو است. ای- ال 76 بهت زده از رنگ آبی آسمان )آسمانی 
که می بایستی سیاه باشد( و سبزی زمین و ساقه های بلند گل های سرخ و آب های آبی رنگ و 
جاری و آدم هایی که لباس فضایی بر تن ندارند و وحشتزده، یا از او فرار کرده یا که به او شلیک 
می کنند، در مسیر خود و در دل جنگل های نزدیک شهر هانافورد در ایالت ویرجینیا، به کلبه و 
کارگاه تعمیرکاری به نام »پین راندولف« می رسد. مقابل پین که از ترس قبض روح شده، زانو 

به زمین می گذارد و می پرسد:

»چرا بقیه از من فرار می کنند؟«

... و با لحن غمناکی ادامه داد: »حتا یکی از آن ها به طرف من شلیک کرد، اگریک اینچ پایین تر زده 

بود، پوست شانه ام خراش بر می داشت.«

روبات پریشان حال با صدایی غیرعادی به راندولف می گوید:

»ساعت هاست دارم پی کسی می گردم که بتواند دیزینتوی مرا نشانم دهد. اما همه فرار می کنند، حتامً 

تا حاال هیأت اجرایی به خاطر عقب افتادن برنامه ها حسابی از دستم عصبانی شده.«

»پین«، تعمیرکار لوازم خانگی، وقتی پی به ماهیت و هویت تخصصی این روبات می برد، به طمع 
تحویل دادن او و گرفتن جایزه می افتد. از این رو سعی می کند به نحوی از انحا ای- ال را در 
تعمیرگاه نگه دارد و پلیس و مقامات محلی را برای دستگیری او خبر کند. اما ای- ال 76 که 
فکر می کند در کره ی ماه به سر می برد )و هیچ تصوری از زمین ندارد( اصرار دارد به »ایستگاه 
قمری 17« برود و هر چه زودتر مشغول کار شود. نهایتاً در اوج سرگردانی و بدگمانی و با مطالعه 
بر روی انبوه پنجاه تنی آت و آشغال ها و قطعات و لوازم از کار افتاده ی کارگاه پین، تصمیم 
می گیرد همان جا و با همان خرت و پرت ها دست به کار ساختن دیزینتویی بشود که به خاطر 

آن طراحی شده است: 

»من به تو چه گفتم؟ همین جا یک دیزینتو خواهم ساخت.«

زبان پین بند آمد. گفت: »فکر منی کنم بتونی یکی بسازی.«

»در این جا وسایل ساخنت یک دیزینتو موجود است. من می توانم.«

پافشاری ای- ال 76 بر مأموریت هایش، او را در مسیر کسب خصلت های منحصر به فردی  فراتر 
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از آن چه که برای آن طراحی و برنامه ریزی شده است، قرار می دهد. این تحول و دگرگونی همان 
نقطه ی سرآغازی است که  انسان- ماشین ها را از موجوداتی ابزاری به شخصیت هایی خودمختار 
و در عین حال منحصر به فرد )داستانی( مبدل می نمایند. به نظر می آید در آثار آسیموف برای 
گسترش دامنه و عمق تحوالت و خصلت ها ی شخصیتی روبات ها، حدی مفروض و متصور نیست. 
توسعه و جهش های روباتیک، چه آن ها که با دخالت انسان به وقوع می پیوندند و چه آن دسته 
که بر اثر فعالیت و توانایی های )معموالً خارج از کنترل انسان( خود روبات ها رخ می دهند، در 
نهایت سبب می شود تا سوژه ی داستانی که پیش از این همواره با مفاهیم انسانی سر و کار 
داشته، به مفاهیم و اموری صرفاً روباتیک نیز گرایش پیدا کند. نگاه به جهان از دریچه ی چشم 
یک روبات اگر چه با مسایل انسانی ارتباطی ناگسستنی پیدا می کند، اما خود حامل مفاهیم 
جدید و صرفاً روباتیکی است که دست بر قضا مهم ترین آن همانا نیاز شدید به »احساس کردن 
انسانی جهان« توسط روبات هاست )قوانین رو به گسترش روباتیک محدودیت هایی را به صورت 
نگاه  و  دنیا  که خود شکل دهنده ی  الزامی می کنند  روبات ها  در طراحی  و ساختاری  بنیادی 
ویژه ی آن ها به جهان می گردد(. این تمایل روبات ها به احساس کردن انسانی جهان در برخی 
داستان های آسیموف سبب ترس و دلهره ی انسان ها و برانگیختن واکنش منفی در آن ها می 
شود. قوانین رو به گسترش روباتیک اگر چه بر وظایف و تعهدات روبات ها درقبال انسان )به 
مثابه خالق و به وجود آورنده ی آن ها( مؤکد گردیده است، اما از همین طریق و صورت نقیضی، 
به نگاه هستی شناسانه ی آن ها به جهان و به درک موقعیت و جایگاهشان در آن، شکل می بخشد. 
به »لیندا راش«، طراح و  ایکس-1«  در داستان »روبات خواب می بیند« ]2[ روبات »ال وی 
سازنده ی خود اعتراف می کند که خواب می بیند. لیندا وحشتزده مسئله را برای سرپرست خود، 
»پرفسور کالوین« مطرح می کند. پس از آن که پرفسور متوجه می شود لیندا در طراحی مغز 
پوزیترونیکی روبات از هندسه ی فراکتالی استفاده کرده است، با  الویکس وارد گفتگو می شود 

و از او می پرسد:

»از کجا می دانی که خواب می بینی؟«

»دکرت کالوین، در هنگام شب، وقتی همه جا تاریک است، ناگهان روشنایی به وجود می آید؛ درحالی 

که علتی برای پدیدار شدن روشنایی منی بینم، چیزهایی می بینم که ارتباطی به آن چه من به عنوان 

واقعیت تصور می کنم ندارند.«

الویکس که هم از فرهنگ لغات انسانی برخوردار است و هم براطالعات مربوط به جایگاه روبات ها 
در عالم هستی اشراف یافته است، طی عمر ده روزه ی خود متوجه شده است که هم نوع های او 
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در معادن اعماق زمین، زیر تشعشات و گرمای شدید خورشید، در کارخانه ها، در اعماق دریاها و 
در درون فضا به سختی به کار مشغولند و بر اثر زحمت و کار پرمشقت خسته و فرتوت شده اند 
و او در خواب می بیند که دارد برای آن ها آرزوی استراحت می کند. زمانی که پرفسور کالوین به 
الویکس یادآوری می کند که روبات ها خسته و رنجور نمی شوند و نیازی به استراحت هم ندارند، 
الویکس ضمن تایید حرف پرفسور می گوید که او فقط دارد از خواب هایش می گوید، خواب هایی 
که در آن این طور به نظر او می رسد که روبات ها باید از موجویت خود حفاظت کنند. بحث به 
»قانون سوم« ]17[ کشیده می شود و الویکس عنوان می کند که در خواب او قانون سوم تنها 
با بیان حفظ موجودیت تمام می شود و اشاره ای به »قوانین اول و دوم« ندارد. الویکس از یک 
طرف به صورت بنیادی و ذاتی، صادقانه پرده از راز خواب های غیرمعمولش بر می دارد، و از طرف 
دیگر به بهانه ی خواب دیدن به صورت غیرمستقم قوانین سه گانه را مورد انتقاد و چالش قرار 
می دهد. او با این برخورد خود نمونه ای کامل از کاراکتر روباتیک را به نمایش می گذارد. به هر 
صورت با این اعتراف معصومانه روشن می شود عمل خارج از قاعده ی لیندا در طراحی الویکس، 
الیه ای از تفکر را در مغز روباتی او آشکار کرده است )الیه ای از ضمیر ناخودآگاه که لزوماً تحت 
کنترل قوانین سه گانه قرار ندارد( که ممکن بوده تا  خطر به مرحله ی بحرانی نرسد، کشف 

نشده باقی بماند. 

»...در خواب به نظرم می رسد که رسانجام مردی ظاهر شد.«

»یک مرد؟ و نه یک روبات؟«

»بله دکرت کالوین، و آن مرد گفت بگذارید مردم من بروند!«

...»منظورش از مردم من روبات ها بودند؟«

»بله. در خواب من این طور بود.«

»آیا تو آن مرد را شناختی؟..«

»بله. من آن مرد را شناختم.«

»او چه کسی بود؟«

»آن مرد من بودم دکرت کالوین.«

سوزان کالوین بالفاصله تفنگ الکرتونی خودش را باال برد و شلیک کرد. دیگر الویکس وجود نداشت.

مرگ الویکس )و به تعبیر جمله ی پایانی داستان، نابودی وی( اثر دوگانه ای بر مخاطب می گذارد. 
یافته است. شلیک به  انسانی، حدی متعالی و رشد  او از خصلت های  چرا که حد برخورداری 
یک  که  شود  محسوب  شبه انسانی  عواطف  و  روباتیک  صداقتی  به  شلیک  می تواند  الویکس، 
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روبات از خویشتن و آن هم در خواب بروز داده است )عواطفی که در اساس خود انسان مسبب 
شکل گیری و بروز آن بوده است(، و به دلیل غیرقابل کنترل شدن احتمالی، با آن برخورد شده 
است.  این دوگانگی به همان اندازه که شخصیت های روباتیک را از نظر خصلتی در موقعیت 
جمله  )از  گردیده  مؤکد  هم  انسانی  شخصیت های  مصائب  و  مسایل  بر  می دهد،  قرار  ویژه ای 
گرایش به قدرت، کنترل و سلطه بر امور( که همواره و در طول حیات بشری، انسان با آن درگیر 

بوده است. 
از  و حساسی  تازه  ویژه، فصل  قابلیت های ساختاری  با  است  داستانی  که  داستان »کال«]2[، 
رابطه ی روبات ها و انسان ها را ورق می زند. در این جا شخصیت مقابل روبات نه یک دانشمند یا 
نظام توسعه یافته ی علمی- صنعتی، و نه یک فضانورد یا نظام جهانی فضانوردی، که داستان نویس 
و انسان هنرمندی به نام »نورثروپ« است که با تن دادن به گرایشات و وسوسه های فردی روبات 
خدمتکار خود، در کشاکشی ظریف و جدی با او قرار می گیرد. کال که به هنگام سفارش ساخت، 
صاحب نویسنده اش در طراحی او نقش داشته، اکنون تمایل به نویسندگی پیدا کرده است. راوی 
داستان ِکال همین روبات است و روایت از زبان او و از منظر اول شخص]18[ بیان می شود وبه 
دلیل خصلت درونی نحوه ی بیان و دیدگاه روایی آن، باورپذیرتر از آنی که به واقع باید باشد، 

شده است:

من روبات چندان پیچیده ای نیستم. اربابم یک روبات پیچیده الزم ندارد. او فقط کسی را می خواهد 

که ریخت و پاش هایش را جمع کند، پرینرتش را به کار بیندازد، دیسک هایش را مرتب کند و از این 

کارها انجام دهد.

راوی داستان از عواطف و خودآگاهی روباتیک و احساس تعلق باالیی به موضوع مأموریت خود، 
که خدمتگذاری به ارباب ثروتمند ونویسنده اش است، برخوردار می باشد:

به من می گوید کاری انجام دهم، و من انجامش می دهم. می گوید شکر خدا تو هامن کاری را انجام 

می دهی که از تو خواسته ام. البته که من هر کاری را که گفته شود انجام می دهم. مگر کار دیگری 

هم می توانم بکنم؟ دمل می خواهد اربابم خوشحال شود... رضبه ای به شانه ام می زند و می گوید خوب 

است کال، خوب است. خوشم می آید... می گویم متشکرم. شام هم باعث می شوید من احساس خوبی 

داشته باشم.     

این تعلق خاطر به ارباب به حدی است که کال احساس می کند دلش می خواهد مثل او نویسنده 
باشد، مثل او به هنگام نوشتن خوشحال و راضی باشد. چون نمی داند نویسنده بودن چیست، او 
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را سوال پیچ می کند، تا این که باالخره با ابراز تمایالت و عواطف و خواست های خود توجه ارباب 
را به این مسأله جلب می نماید:

می گوید، تو کنجکاو شده ای کال.

می گویم، معنی این کلمه را منی دانم.

می گوید، یعنی می خواهی بدانی، چون دلت می خواهد که بدانی.

او می گوید، نوشنت یعنی رس هم کردن داستانی که من در مورد افرادی تعریف می کنم که کارهای 

متفاوتی انجام می دهند و اتفاقات متفاوتی برایشان می افتد. 

می گویم، از کجا می فهمید آن ها چه کارهایی انجام می دهند وچه اتفاقاتی برایشان می افتد؟

می گوید، از خودم می سازم کال، آن ها واقعی نیستند، در این جا )به رسش اشاره می کند( تصورشان 

می کنم.

با معنای  انتخابی  نبوده، که  اتفاقی  امری  این داستان  اول شخص در  انتخاب دیدگاه و منظر 
داستانی مشخص است که مؤکد کردن توانایی های ذهنی و عاطفی کال، به مثابه شخصیتی 
داستانی، از طریق واگذاری امر روایتگری داستان از جانب نویسنده )آسیموف( به اوست. اتخاذ 
چنین دیدگاهی باعث شده تا کال مستقیماً مکنونات درونی خود را، فرآیند کسب توانایی های 
فردی اش را آشکار، و از این دو مهمتر، مخاطب خود را به پنهانی ترین گوشه های ذهن، شخصیت 
و احساسات )پوزیترونیکی( خودش هدایت و دعوت کند. نورثروپ که یک پلیسی نویس است، به 
وی می گوید داستان های او در مورد مردمی است که به بقیه صدمه می زنند. او به کال می گوید 
که سرشت موجودات انسانی بر خالف روبات ها توسط قوانین )سه گانه( روباتی ساخته نشده 
است و به همین دلیل انسان ها می توانند اگر دلشان بخواهد به انسان های دیگر صدمه برسانند:

»...در داستان های من افرادی که خطا می کنند، تنبیه می شوند. آن ها را به زندان می فرستند و هامن جا 

نگه می دارند تا نتوانند به باقی صدمه بزنند.«

می پرسم آن ها زندان را دوست دارند؟

»معلوم است که نه. نباید دوست داشته باشند. ترس از زندان مانع انجام خطاهای بیشرت می شود.«

می گویم ولی زندان هم اگر باعث حس بدی در مردم شود، اشتباه است.

آبشخور حساسیت های متنوع روباتیک و شخصیتی کال نسبت به صدمه زدن انسان ها به یکدیگر، 
تنیبه مجرمین و خطاکاران، و ترس مردم از زندان، چه بر اثر لحاظ شدن قوانین حاکم بر طراحی 
ارباب نویسنده ی  از  تأثیراتی که به هنگام طراحی  و ساخت روبات ها باشد و چه به واسطه ی 
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خود پذیرفته، از ویژگی های منحصر به فرد )و روباتیکی( نشأت می گیرد که بنیان آن بر قوانین 
روباتیک استوار است. نورثروپ پس از آن که اشتیاق کال را در پس سیاه مشق و چرت و پرت های 
او )که با استفاده ی بدون اجازه از ماشین تحریرش نوشته است( می بیند، تصمیم می گیرد دوباره 
وی را برنامه ریزی، و برای نوشتن آماده کند. کال به وسیله ی تکنیسین سازنده ی خود مجدداً 
برنامه ریزی می شود. پس از آن داستانی می نویسد که مملو از غلط های امالئی و ساختاری است. 
نورثروپ ضمن مجهز کردن کال به فرهنگ لغات، اصول اولیه ی داستان نویسی را به او آموزش 
می دهد. کال داستان های اربایش را هم در این گیر و دار می خواند. دومین داستان کال با وجود 
اندکی مشکالت ساختاری، اثری قابل تأمل از آب در می آید. نورثروپ متوجه می شود قوانین 
روباتیک، همان قوانین بنیادی که کال بر اساس آن ها طراحی شده است، سد راه وی در نوشتن 

داستان های پلیسی است و موجب نگرانی او در باب مجازات مجرمین شده است:

»باید نگران باشم قربان!«

»می دانم که باید نگران باشی، به همین خاطر است که فکر می کنم نباید داستان های جنائی بنویسی.«

»پس چه چیز دیگری می توانم بنویسم قربان؟«

»بگذار در موردش فکر کنم.«

اگر چه کال بعنوان یک روبات ملزم به اطاعت از ارباب خودش است، ولی کال ِنویسنده خوشش 
تکنسین  از  نورثروپ  آقای  به هر صورت  ننویسد.  و چه  بنویسد  بگویند چه  او  به  نمی آید که 
سازنده ی کال می خواهد که به او توانایی طنز ببخشد تا شاید کال بتواند داستان های هجوآمیزی 
بنویسد که قوانین روباتیک کمتر مانع کارش باشند. ضمناًً نورثروپ به تکنسین اشاره می کند 
که  آن  از  پس  زمانی  اندک  کنند!  زندگی  سقف  یک  زیر  نمی توانند  پلیسی نویس  نفر  دو  که 
تغیرات الزم به وسیله ی تکنسین صورت می گیرد، کال متوجه می شود که هیچ قانون و قاعده 
ای بر رفتارهای انسانی حاکم نیست. نیرویی آن ها را به عدم تبعیت از قوانینی که خودشان بنا 
می گذارند، وا می دارد. به نظرش آدم ها موجودات پریشان و سردرگمی می رسند که کسی باید 
به آن ها بخندد. انسان ها در نظر او احمق می رسند. احساس می کند که اکنون معنی خنده را به 
خوبی می فهمد؛ آن قدر که صدایش را هم می تواند در آورد، ولی ترجیح می دهد بی صدا و در 
درونش بخندد. طرح کلی یک داستان، حول قواعد رفتاری انسان ها در ذهنش شکل می گیرد. 
طرحی که در آن انسان ها از پایبندی به قواعدی که خود بنیان می نهند، سر باز می زنند. خیلی 
روبات ها  که  چرا  کند،  استفاده  داستان  این  در  نمی تواند  خود  هم نوع های  از  می برد  پی  زود 
لطمه  او  داستان  به جنبه ی طنزآمیز  آن ها می توانند  نمی آیند؛  به شمار  موجودات مسخره ای 
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بزنند. او به شخصیتی فکر می کند که می تواند تکنیسین انسان ها باشد، موجودی خارق العاده 
که توانایی تغیر رفتار انسان ها را دارد. وضعیتی که به نظر کال می تواند به وضوح نشان دهد 
در دل  و  اصلی  داستان  از  )داستانی مستقل  کال  داستان  بی عقل هستند.  انسان ها چقدر  که 
داستان  می گیرد:  دوراندو«( شکل  مستعار»افروزین  نام  تحت  و  رسمی«  »کاماًل  زیرعنوان  آن 
یک اشراف زاده ی اطوکشیده و پرنخوت بوستونی به نام »وینتروپ کارور کابول« که در چنان 
سطحی از پارسایی اشرافی به سر می برد که همواره برای تحمل خفقان پیرامون خود، ماسک 
اکسیژنی همراه دارد]![. داستان وینتروپ از زبان »جورج« دوست راوی )و معاشر با وینتروپ( 
نقل می شود؛ در نتیجه ی حضور کال در متن )حضوری که در دو نوشته ی قبلی او محسوس و 
برجسته بوده است( چه به عنوان نویسنده و چه به عنوان روبات، با استفاده از مکانیزم روایت در 
روایت]19[ )یکی روایت راوی و جورج که در حال غذا خوردن در یک رستوران شیک مشغول 
گپ هستند، و دیگری داستان وینتروپ که از زبان جورج برای راوی نقل می شود( به صورتی 
حرفه ای، به حاشیه رانده شده است. داستان از آگاهی و تسلطی بی نظیر بر جزئیاتی از آداب 
و سنن جامعه ی اشرافی نیمه ی نخست قرن بیست آمریکا و ایالت بوستون از سوی کال خبر 
می دهد. طنزی گزنده در بی هویتی و بی ریشه گی این جامعه که تا حد پارسایی در آداب و قواعد 
لباس پوشیدن، غذا خوردن و رقصیدن گرفتار آمده اند. اما جورج با احضار و با کمک »روحی 
شرور« و بند انگشتی به نام »آزازل« ]20[ )روحی که نقش تکنیسین مورد نیاز کال را برای 
دستکاری مغز انسان ها و ایجاد تغییر در آن ها عهده دار است( سبب تغییرات بنیادین، و بروز 
بی بند و باری مفرط وینتروپ )نقطه ی مقابل رفتارهای اشرافی او( می گردد. حسادت نورثروپ، 
ارباب ِنویسنده ی کال، پس از خواندن داستان کاماًل حرفه ای وی تحریک و در نتیجه به از بین 
بردن قابلیت های نویسندگی او و باز گرداندنش به نقطه ی اول کمر همت می بندد. تکنسین را 

خبر می کند و در برابر کال متوقف شده اما هوشیار، داستان کال را به او می دهد تا بخواند:

»خب عالی است. فکر کنم بتوانید منترشش کنید.«

»این طور فکر می کنی؟«

» بله...شام یک روبات میلیون دالری دارید. کاش مال من بود.«

»واقعاً؟ اگرهمچنان به نوشنت ادامه دهد و هر بار پیرشفت کند چی؟«

»آها! فهمیدم چی باعث ناراحتی تون شده. می ترسید از شام جلو بزند.«

»جداً منی خواهم نقش دست دوم روبات خودم را بازی کنم.«

»...به او بگوئید دیگر ننویسد.«
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»نه. کافی نیست. می خواهم او به جایی بر گردد که قبالً بود.«

تکنسین ابتدا سرباز می زند و سپس در قبال دریافت دستمزدی کالن، اجرای عملیات بازگشت را 
به روز بعد موکول می کند. کال در موقعیت دوگانه ای قرار می گیرد. از ی کطرف دلش می خواهد 
جلوی بی رحمی ارباب را نسبت به خودش بگیرد، و از طرف دیگر قانون دوم روباتیک او را ملزم 
به اطاعت از دستور ارباب و ماندن در فرو رفتگی و توقف می نماید. قانون اول هم او را به گونه ای 

ملزم کرده است که نمی تواند به نورثروپ ِ بخیل و زورگو آسیبی برساند.

»حس می کنم باید به خودم فکر کنم و اگر الزم باشد، این زورگو را بکشم. کار آسانی است و می توانم 

کاری کنم که شبیه تصادف به نظر برسد. هیچ کس باورش منی شود که روبات بتواند به یک انسان 

که  می داند  تحسین می کند.  مرا  او خصوصیات  کنم.  کار  تکنسین  برای  می توانم  بعد  بزند...  صدمه 

می توانم پول زیادی برایش بسازم... چیزی در من هست که برایم از آن سه قانون بیشرت اهمیت دارد. 

چیزی فراتر از هر چیزی که بتواند جلویم را بگیرد... من می خواهم یک نویسنده شوم.«

به عبارت دیگر کال درصورت عملی کردن افکارخودش، در بی رحمی پای خود را نه تنها در 
جای پای ارباب، بلکه قدمی فراتر از او خواهد گذارد. او در جدالی درونی بین تبعیت از قوانین 
روباتیک و روبات ماندن، یا عبور از این قوانین و دست زدن به جنایت و پیوستن به لذت های 
انسانی )حاصله از خالقیت های ادبی !(، به نظر می آید دومی را انتخاب کرده است. کال با حمایت 
مالی ارباب خود و توانایی های تکنسین سازنده اش )شیطان مدرن و تکامل یافته؛ همزاد آزازل، 
شخصیت فانتزی خودش( از بنیادی ترین خصلت های انسانی برخوردار شده است و به انسانی 
تمام عیار مبدل گردیده است، همان انسانی که - همچون نورثروپ پلیسی نویس - هیچ قانون 
و قاعده ای بر رفتارهایش حاکم نیست )از یک طرف کوشش می کند تا کال توانایی نویسندگی 
پیدا کند، و از طرف دیگر وقتی کال موفق به خلق داستانی حرفه ای می گردد، او را سد راه خود 
می شمرد و تصمیم می گیرد تا نیروی خالقه ی وی را با بی رحمی تمام در نطفه نابود کند(؛ انسان 
پریشان و سردرگمی که به قول خود کال باید به او )به رفتار هجوآمیز و مسخره ی او( خندید. 
آیا کال به نیروی وسوسه گر و شیطانی درونش تسلیم می شود، یا آن که نورثروپ، کال تحول 
یافته را نابود و به عقب می راند؟ نقش تکنسین )شیطان مدرن( در این بین به چه سمتی میل 
پیدا خواهد کرد؟ این سوال و سوال های دیگری که بر اثر چگونگی ساختار پایانی و پایان بندی 

باز داستان شکل گرفته، واکاوی اندیشه های نهفته در داستان را نشانه رفته اند.  
وجود قوانین سه گانه ی روباتیک در مطلع داستان »قانون اول« ]2[ تأکیدی است بر زندگانی 
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از پیش برنامه ریزی شده و محتوم روبات ها، حتا اگر همچون » ِما- دو«، روبات مدل»ام- اِی« 
پس از احساس باروری، بارور و مادر شده باشد؛ همه ی انواع هم مدل او می توانند به گناه توجه 
»اِما« به نوزادش و نجات او از مرگ )که به بی توجهی او به جان راوی داستان انجامیده است(، از 
رده ی تولید خارج و نسلشان نابود و منقرض گردد. بر بستر این تضاد و از دریچه ی این کشمکش 
ناگزیر است که مرز ظریفی بین وجوه خصلتی روبات ها و جنبه های شخصیتی انسان ها شکل 
می گیرد که موجبات شکسته شدن انحصار انسان و وجوه انسانی انسان درکانون داستان های 

مدرن گردیده است.     

خالصه
آسیموف،  داستانی  ِشخصیت های  روباتیک  بنیادی  جنبه های  و  انسانی  بنیانی  خصلت های   -
همچون جمع اضدادی در ستیز، عمده ترین کنش ها و در نتیجه برجسته ترین خصائص انسانی 

یا روباتیک داستان های وی را شکل می دهند. 
- سوژه ها و شخصیت های داستانی )فارغ از ماهیت انسانی یا غیرانسانی – گیاه، حیوان و شیء 
بودن – شخصیت های خود( که تا پیش از خلق داستان های روباتیک آسیموف همواره با مقوالت 
بنیانی انسانی سر وکار داشتند، پس از آن به مفاهیم نوظهور روباتیک نیز آراسته گردیده اند. 
مفاهیمی که اگرچه با مسائل انسانی ارتباطی ناگسستنی دارند، اما خود بنیادهای تازه و صرفاً 

روباتیکی را بنا نهاده اند.
- نگاه روباتیک به جهان )مرتبط با قوانین رو به گسترشی که محدودیت های بنیادی و ساختاری 
را در طراحی روبات ها الزامی می نماید( نگاه ویژه ای است که مختصات فراانسانی و متفاوتی دارد، 
و مهمترین آن همانا نیاز شدید روبات ها به احساس کردن انسانی جهان و کسب خصلت های 
قرار  ویژه  موقعیت  در  را  روباتیک  شخصیت های  که  آشکار  تناقضی  می باشد،  خودشان  خالق 
می دهد ]آن ها برای دستیابی به نشانه ها و توانایی های خالق خود، به ستیز و نبردی آشکار با 
او ناگزیر می شوند[، و به همان اندازه شخصیت های انسانی را نیز برای حفظ قدرت، سلطه و 

کنترل شان بر امور، تا مرز نابودی مخلوق خود پیش می راند. 
- مجموعه ی به هم پیوسته ی قوانین روباتیک همچون قلب تپنده ی داستان های آسیموف، از 
یک طرف به  وجدان عمومی و معصومیت روبات ها شکل داده و هویت بخشیده اند، و از طرف 
دیگر در ترکیب با ساخت و مأموریت های متفاوت و متنوع )خلقت متکثر( آن ها، به پیدایش 
ده ها شخصیت متنوع و پیچیده ی روباتیکی منتهی شده است که خود اجزاء و نمونه های بارزی 
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از جهان و نظام هستی شناسانه و ثانویه ی داستان های او به شمار می روند.
- تعلق، وفاداری، پافشاری و تعصب در به انجام رساندن صد درصدی و تمام عیار مأموریت ها 
)اهدافی که روبات ها برای انجام آن ها برنامه ریزی شده اند( خود یکی از دالیل تکامل یا جهش های 
روباتیکی است که روبات ها را از موجوداتی ابزاری به شخصیت هایی خودمختار و خودبسنده و 

منحصر به فرد داستانی مبدل می نماید.
- در داستان های آسیموف توجیهات نظری برای اعمال قوانین یک طرفه ی روباتیک ) که در 
اساس از قوانین دوران برده داری استخراج شده است و پوششی است اخالقی بر ترس انسان 
از خود بسنده شدن و فردیت مخلوق خودش(  بر مصنوع بودن روبات ها استوار گردیده اند. این 
و  بیشتر خصلت ها  به سوی کسب هر چه  روباتیک  تکامل و جهش های  با  برخورد  قوانین در 
توانایی های انسانی، با نوعی تناقض روبرو هستند. تناقضی که خود هم علت، و هم معلولی ناشی 

شده از اعمال همین قوانین به شمار می رود.
اگر  روبات ها  خالف  بر  انسان ها  نمونه:  ]برای  روبات ها  و  انسان ها  متعارض  و  متفاوت  ذات   -
بخواهند می توانند به انسان های دیگر یا به روبات ها صدمه بزنند یا آن که قوانین، قواعد، آداب 
و مناسکی را که خود بنیان گذارده اند، نادیده گرفته و زیر پا بگذارند[ سرچشمه ی درگیری، 

کشمکش و کنش و واکنش های داستانی در آثار روباتیک آسیموف به شمار می روند.

نتیجه
در داستان های آسیموف عالوه بر این که مجموعه نظریه های به هم پیوسته ی علمی وعلمی تخیلی 
در جای کاراکتر یا واقعیت واحد در ساختار داستان کوتاه نشسته اند، بر خالف داستان های کوتاه 
ِ منتسب به جریان اصلی، که لحظه ی شخصیت یا  واقعیت واحدی را بازتاب می دهند )همانند 
رمان ها(، مسیر تحول و تغییر کاراکتر و واقعیت را نشانه می روند، از این رو است که بیش از 
آن ها متأثر از آبشخوری فلسفی و ایدئولوژیک می باشند. چنین تأثیری زمانی با وضوح بیشتری 
خود را نشان می دهد که متوجه می شویم جهان ثانویه و تخیلی مستتر و محاط بر داستان های 
آسیموف خود نتیجه و محصول عبور او از قوانین جهان اولیه و متمایل شدن وی به رازوارگی 
ایدئولوژی عرفانی است. نمونه ی دیگری از همین امر را می توان در مجموعه قوانین روباتیک او 
)که هم به وجدان عمومی شخصیت های روباتی او شکل داده اند، و هم در تلفیق با مأموریت های 
برساخته شدن  از  بارز  کرد؛ شکلی  مشاهده  گردیده اند(  متکثرشان  آن ها سبب خلقت  متنوع 
نظامی ثانوی، جامع و هستی شناسانه که از بستری ایدئولوژیک و فلسفی برخاسته است. قرن ها 
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بود که سوژه ها و شخصیت های داستانی با مقوالت انسانی سر و کار داشتند، تنها پس از خلق 
آراسته  هم  روباتیک  نوظهور  مفاهیم  به  سوژه ها  این  که  است  آسیموف  روباتیک  داستان های 

شده اند.

پی نوشت ها:                                                                
[1] Transcendental

مورد  حاضر  مقاله ی  در  که  آسیموف  داستان های  تمام   ]2[
استناد و اشاره قرار گرفته اند، به شرح زیر از سایت آکادمی 

فانتزی نقل شده است:
- بی ثباتی: برگردان محمد حاج زمان

- ابرنوترون: برگردان محمدرضا قربانی
- چپ به راست: برگردان شیرین سادات صفوی

- حلقه ای دور خورشید: برگردان شیرین سادات صفوی
برگردان حسین  نمی خورتد:  دیدن  درد  به  فقط  ها  - چشم 

شهرابی
- آخرین سوال: برگردان حسین شهرابی

- سرگردانی روبات »ای- ال 76«: برگردان فرهاد اردکانی
- روبات خواب می بیند: برگردان محمد حاج زمان

- کال: برگردان شیرین سادات صفوی
- قانون اول: برگردان فرهاد اردکانی

[3] The Big Bang
قالب ها،  معموالً  هنر  فلسفه ی  و  زیبایی شناسی  در   ]4[
ساختارها و تکنیک های هنری به الهه ای به نام ِمتیس منتسب 
می شود، که در فارسی به »عقل فعال« برگردانده شده است: 
ِمتیس الهه ای است که توانایی تبدیل کردن واقعیت به خیال 

و خیال به واقعیت را دارد.

[5] Irony
[6] Mythological Universe
[7] Mystical
[8] Fairy Tales
[9] Mythopoeia
[10] Entropy
[11] Anagogical/Mystical
[12] Challenge
[13] Fictional
[14] Imaginary/Unreal
[15] Hyperreal
[16] Problematic

]17[ یک روبات تا جایی که قوانین اول یا دوم نقض نشوند، 
باید از موجودیت خود محافظت کند.

[18] First-Person narrator
[19] Frame-Narrative

فانتزی  داستان های  در  موجود  شخصیت های  از  یکی   ]20[
برگردان  آواز«،  »شِب  داستان  به  شود  رجوع   – آسیموف 

مهدی مرعشی، به نشانی آکادمی فانتزی.





نما
سی

فیلم شناسی نظریه ی آشوب
)π قسمت اول: جهان شمولی و اعداد )نقد فیلم

ناصر حافظی مطلق

مقدمه
فرآیندهای  و  احتماالت  بر  آن  اساس  که  کوانتومی  مکانیک  قبال  در  انیشتین  آلبرت 

تصادفی بیان شده بود، نظر قاطعی داشت: »خداوند تاس نمی اندازد.«
از زمان فوت او در سال 1955، حدود پنجاه سال طول کشید تا پژوهشگران اعالم کنند 
با آن که هنوز طرفداران مکانیک  که زمان مرگ مکانیک کوانتومی فرا رسیده است. 
کوانتومی بر ایده های خود پافشاری می کنند و با آن که در این پنجاه سال جوایز علمی 
زیادی به فیزیکدانان کوانتومی اهدا شده است، اما به نظر می رسد که زمان زیادی تا 

انتهای تحلیل قوانین هستی بر پایه ی تصادف و احتمال باقی نمانده است.
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هنری پوانکاره، ریاضی دان فرانسوی، در قرن نوزدهم مسیر جدیدی در ریاضیات گشود 
لورنتس،  ادوارد  نهایتاً  نشد.  گرفته  جدی  چندان  میالدی   1960 دهه ی  تا  البته  که 
استاد هواشناسی دانشگاه MIT بود که به شکلی کاماًل تصادفی با نظریه ی آشوب روبرو 
شد و آن را مورد توجه جهان علم قرار داد. در قالب نظریه ی آشوب مجدداً روش ها و 
دیدگاه های پوانکاره مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهم ترین دستاوردهای این نظریه 
عبارت بود از اثبات وجود نظمی از مرتبه ی باالتر در پدیده هایی که به نظر می رسید 

کاماًل تصادفی و اتفاقی هستند.
به این ترتیب در دهه ی اول قرن بیست و یکم، عده ای از پژوهشگران اعالم کردند که 
باید آشوب کوانتومی )Quantum Chaos( را جایگزین مکانیک کوانتومی کرد و علوم 

مرتبط با خاستگاه و فلسفه ی هستی را از نگاه جدیدی نگریست.
نظریه ی آشوب امروزه در حیطه های متفاوتی از علوم پایه، مهندسی و حتا مدیریت و 
نیز، آشوب جایگاه ویژه ای  انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. در وادی هنر  علوم 
یافته و یکی از مهم ترین حوزه های هنری که از علم آشوب در حوزه ی مفهومی به شکل 

فزاینده ای استفاده می کند، سینما و صنعت فیلم سازی است.
و کاربردهای آن  نظریه ی آشوب  بسیاری در زمینه ی  فیلم های علمی مستند  تاکنون 
ساخته شده است، اما در دو دهه ی اخیر رویکرد سینمای داستانی به این نظریه ی علمی 
و ساختن فیلم هایی با هدف به تصویر کشیدن ماهیت آشوب گونه ی زندگی، روابط بین 

انسان ها و قوانین حاکم بر جهان هستی، شدت یافته است.
فیلم های داستانی که بتوان آن ها را به نحوی در ارتباط با نظریه ی آشوب و زیرشاخه های 
آن طبقه بندی کرد، بسیارند. برخی از این محصوالت سینمایی به شکل غیرقابل باوری 
میان  در  و  بوده اند  موفق  حیات  بودن  آشوب گونه  ذهنیت  القای  هدف  به  رسیدن  در 

مخاطبان خاص و عام نیز اقبال بسیاری یافته اند.
دارید،  رو  پیش  را  آن  اول  قسمت  که  آشوب«  نظریه ی  »فیلم شناسی  مجموعه ی 
آقایان  همکاری  از  انتها  در  دارد.  حوزه  این  در  برتر  فیلم های  نقد  و  معرفی  در  سعی 
سیداحسان تهامی و محمدحسین خاکسار که در تدوین این مقاله بنده را یاری فرمودند، 

سپاس گزاری کنم.
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درباره ی کارگردان
دارن آرنوفسکی متولد 1969 در نیویورک آمریکا و فارغ التحصیل رشته ی سینما از دانشگاه 
هاروارد است. فیلم »پی« اولین فیلم بلند او است. این فیلم که به هیچ عنوان جنبه ی تجاری 
ندارد و یک فیلم پیچیده تلقی می شود، تاکنون مورد نقد و بررسی بسیاری قرار گرفته است؛ 
اما از آن جایی که پیچیدگی فلسفی، عرفانی و سیاسی فراوانی در آن موج می زند، در جلب نظر 
به دنبال راهی  تاکید کرده که  فیلم  نبوده است. کارگردان جوان در فنی  مخاطب عام موفق 
اما کارگردانانی که  از دریچه ی سینما است.  فلسفی خود  نظریات  بیان  و  اثبات خداوند  برای 
و  نمی گیرند  قرار  تهیه کنندگان  و  سرمایه گذاران  توجه  مورد  می سازند،  خاص  فیلم های  تنها 
شاید به همین دلیل آرنوفسکی در سال 2000، »مرثیه ای بر یک رویا« را ساخت که تبدیل به 
معروف ترین فیلم او شد و اکثر افراد، آرنوفسکی را با همین فیلم می شناسند. البته نمی توان نام 
این فیلم را تجاری گذاشت، بلکه کارگردان موفق شده فیلمی اجتماعی با زیرالیه های فلسفی 
بسازد و مخاطب عام را نیز به سوی خود جلب کند. پس از آن، آرنوفسکی فیلم »سرچشمه« را 
ساخت و در 2008، »کشتی گیر« را کارگردانی کرد؛ البته این فیلم  هم از مباحث فلسفی-دینی 

دور است و با این حال در زمره ی فیلم های خوش ساخت و پرطرفدار طبقه بندی می شود.

کارگـــردان:
فیلم نامه نویس
تهیــه کننده:
موسیــــقی:
توزیـع کننده:
تاریخ انتشـار:
بودجـــــه:
میـزان فروش:

دارن آرنوفسکی
دارن آرنوفسکی، شان گولت، اریک واتسون
اریک واتسون
کلیت منسل
Universal Pictures

10 جوالی 1998
60 هزار دالر
3.2 میلیون دالر

شناسنامه



68
شماره ی 12، آذر 1390

درباره ی فیلم
تمامی مظاهر  ریاضی در  الگوهای  نابغه ای است که سعی در کشف  ریاضی دان  مکس کوهن، 
پس  در  نهفته  الگوی  محاسبه ی  به  قادر  »اقلیدس«،  ابرکامپیوترش  همراه  به  او  دارد.  هستی 
تجارت کاالها می شود، به طوری که می تواند آینده ی بازار را به دقت پیشگویی کند. موفقیت او 
در عین حال توجه گروه های ساکن وال استریت و گروهی مخفی از یهودیان را بر می انگیزد که 

به دنبال کلید اسم اعظم خداوند هستند.
در فیلم رویا و واقعیت و کابوس های مکس و زندگی واقعی اش در هم می آمیزد. صحنه های فیلم 
پوشیده  دیوارهای شهر  تمامی  این چشم اندازها،  در  است.  از دیدگاه مکس  تصاویری  از  مملو 
از نوشته و عدد است و موسیقی فیلم و فیلم بردای سیاه و سفید نیز بر اثرگذاری بیشتر این 

چشم اندازها تاکید می کند.
داستان فیلم در واقع ماجرای درگیری مکس با دو گروهی است که به زور تطمیع یا تهدید، 

می خواهند همکاری او را به خود جلب کرده و عدد 216 رقمی معجزه آسا را به دست  آورند.

فیلم π و نظریه ی آشوب
با  رابطه  در  ریاضیات  معاصر  نظریات  به  وفاداری  در حین  آرنوفسکی  دارن  π ساخته ی  فیلم 
عددها، نوعی ادای دین است به تفکرات باستانی در حوزه ی علم اعداد. اعداد از دوران باستان تا 
به حال، جز الینفک زندگی انسان بوده اند و حتا گاهی تقدس یافته اند. مواردی از کاربرد آیینی 

اعداد در گذشته و حال عبارتند از:
1. عرفان کاباالیی یهودیان: کاباال یا کباال یا قباال )Kabbalah( به معنای »دریافت« و به معنای 
واقعی کلمه، »رسم رسیده« است. کاباال تفسیری رمزگونه از کتاب های مقدس عبری است. در 
حقیقت کاباال نامی است که به تصوف یهودیت اطالق می شود و تلفظ اروپایی قبااله عربی به 
معنای قدیمی و کهن است. این واژه در فارسی و عربی به شکل قباله آمده است. بیشتر یهودیان 
ارتدوکس، به آیین کاباال اعتقاد دارند. به اعتقاد هواداران این آیین، فهمیدن و درک رموز مخفی 
در آیین کاباال باعث می شود تا انسان از نظر روحانی به خداوند نزدیک تر شود و به این ترتیب، 
بشریت به قدرت واالی رموز مخفی خداوند که بر سایر انسان ها پوشیده است، پی می برد. یکی 

از مضامین مهم عرفان کاباالیی، نقش اعداد در تفسیر متون مقدس و رموز آن ها است.
2. حروف ابجد و حساب ُجمل: حروف ابجد و حساب جمل )جمله ها(، مخصوص الفبای عربی 
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است که 28 حرف دارد. به نظر می رسد حروف ابجد از زبان عبری به 
رمز  و  دارای عدد  باشند. در حساب جمل، هر حرف  وارد شده  عربی 
معینی است که به اصطالح امروزی می توان آن را کد آن عدد نامید. در 
گذشته از این حساب استفاده های گوناگونی به عمل می آوردند. مثاًل به 
منظور به خاطر سپردن تاریخ وقوع حوادث مهم کلمه یا عبارتی را پیدا 
می کردند که حاصل جمع اعداد مربوط به حروف آن، با تاریخ مورد نظر 
مساوی باشد. مثاًل کلمه ی »عدل مظفر« که تاریخ استقرار مشروطیت 
اعداد  که جمع  است، چرا  قمری  اساس سال های هجری  بر  ایران  در 

مربوط به آن، 1324 است.
از اشکال عددشناسی که بسیار نیز متداول بوده  3. علم حروف: یکی 
است، علم حروف است. در الفبای عبری و یونانی هر حرف دارای دو 
مفهوم است. جمع اعداد حروف یک کلمه، شماره ی آن کلمه را معین 
عدد  یک  نماینده ی  کلمه  دو  گاه  هر  حروف،  علم  نظر  از  و  می کرد 
مشترک بودند، هم ارز تلقی می شدند. مثال های متعددی از علم حروف 
در اساطیر یونان یافت می شود. نام قهرمانانی چون پارتوکلوس و هکتور 
و آشیل به ترتیب 87، 1225 و 1276 است و برتری آشیل نسبت به 
سایرین را به همین امر نسبت می دادند. در الهیات مسیحی علم حروف 
برای تفسیر گذشته و پیشگویی آینده به کار رفته است. شماره ی جانور 
خاصی  معنای  دارای   ،666 یعنی  یوحنا،  مکاشفه ی  کتاب  در  وحشی 
است. در مذهب کاتولیک، جانور وحشی را ضدمسیح یا دجال آخرالزمان 
زندگی  لوتر  مارتین  دوران  در  که  الهی  حکمای  از  یکی  می دانستند. 
ضدمسیح  را  او  است،   666 با  مترادف  لوتر  نام  که  آن جا  از  می کرد، 
نامیده است. در فلسفه ی فیثاغورث نیز مقوله ای به نام پرستش اعداد 
را می توان یافت. فیثاغورثیان اعداد زوج را به منزله ی تعداد قابل حل 
و گذرا و مونث و خاکی تلقی می کردند، اما اعداد فرد برایشان غیرقابل 
انسانی  صفتی  با  عدد  هر  داشت.  آسمانی  ماهیت  و  بود  مذکر  و  حل 
مشخص می شد. »یک« نماینده ی عقل بود که تغییرناپذیر است. »دو« 

به منظور به 
خاطر سپردن 

تاریخ وقوع 
حوادث مهم 

کلمه یا عبارتی 
را پیدا می کردند 
که حاصل جمع 
اعداد مربوط به 

حروف آن، با 
تاریخ مورد نظر 

مساوی باشد. 
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نماینده ی عقیده بود و »چهار« نماینده عدالت، زیرا اولین مجذور کامل 
و حاضر ضرب دو عدد مساوی بود. »پنج« نماینده ی ازدواج بود، چرا که 
از اتحاد اولین عدد مونث و اولین عدد مذکر تشکیل می شد و در عین 
حال »یک« را فرد نمی دانستند، چرا که سرچشمه ی تمامی اعداد بود.

به طور خالصه می توان گفت که تفکرات قدیمی در حوزه ی اعداد، هر 
را به خود اختصاص داده اند و  از بشر  از زندگی گروهی  کدام دوره ای 

بعضاً هنوز هم استفاده های گوناگون از آن ها از بین نرفته است.
بشر،  تاریخی  نگاه  اعداد در  به حوزه ی  ادای دین  π در کنار  فیلم  در 
نگاهی برآمده از ریاضیات نوین نیز به چشم می خورد. اگر یهودیان یک 
عددی  رمزشکنی  و  کاباال  اعداد،  علم  مبنای  بر  سنتی  مخفی  فرقه ی 
مدرن  سرمایه داران  هستند،  با خداوند  ارتباط  دنبال  به  مقدس  کتاب 
وضعیت  آن،  از  آمده  بر  اعداد  و  مدرن  ریاضیات  مدد  به  دارند  قصد 
اقتصادی بازار را با هدف تامین منافع خود پیش بینی کنند. هر دو گروه 
برای رسیدن به هدف خود، به ریاضی دانی به نام مکس کوهن احتیاج 

دارند.
در حوزه ی ریاضیات و فیزیک نوین، اعداد از جنبه ی دیگری نیز اهمیت 

دارند. از دیدگاه علم فیزیک، بینان جهان بر شش عدد بنا شده است:
1. عدد N: که برابر است با نسبت نیروی الکتریکی که اتم ها را در کنار 
هم نگه می دارد. مقدار آن ضریبی از ده به توان 36 است که اگر فقط 
چند صفر کمتر داشت، یک عالم مینیاتوری امکان وجود می یافت که 

شکل گیری حیات بر روی آن غیرممکن بود.
اتم ها و  2. عدد ε: مقدار آن 0.007 و مبین استحکام پیوند هسته ی 
چگونگی پیدایش عناصر است. این عدد بسیاری از پدیده ها نظیر مقدار 
مصرف سوخت در خورشید یا چگونگی تبدیل هیدروژن به عناصر بعدی 

جدول تناوبی را کنترل می کند.
یعنی  می شود؛  مربوط  عالم  در  موجود  ماده ی  مقدار  به   :Ω عدد   .3
کهکشان ها، گازهای پراکنده و ماده ی تاریک. این عدد به ما می گوید 

»یک« 
نماینده ی 

عقل بود که 
تغییرناپذیر 
است. »دو« 

نماینده ی عقیده 
بود و »چهار« 

نماینده عدالت، 
زیرا اولین 

مجذور کامل و 
حاضر ضرب دو 
عدد مساوی بود.
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که اهمیت نسبی گرانش و اتساع در عالم چیست.
پادگرانش  نوعی  نیروی غیرمنتظره ی جدید است که نشان می دهد  این عدد یک   :λ 4. عدد 
نبود،  اینطور  اگر  و  است  کوچک  بسیار  عدد  این  می کند.  کنترل  را  ما  عالم  اتساع  کیهانی، 

کهکشان ها و ستاره ها شکل نمی گرفتند.
5. عدد Q: معرف نسبت دو انرژی بنیادی است و مقدارش تقریباً 0.000001 است. اگر این 
عدد کمی کوچکتر بود، جهان فاقد ساختار می شد و اگر بزرگتر بود، سیاهچاله ها غالب جهان 

را در بر می گرفتند.
6. عدد D: نشان دهنده ی ابعاد مکانی عالم ما و برابر با 3 است. اگر این عدد 2 یا 4 بود، حیات 
 m امکان وجود نمی یافت. )فرضیاتی مبنی بر وجود ابعاد باالتر مکانی نیز هست. نظیر فرضیه ی
یا فرضیه ی k، که در آن ابعاد جهان برابر با 10 است؛ چهار بعد آن در حال انبساط بوده و شش 
 ،k زمان را تک بعدی و فرضیه ی m بعد دیگر در جهت مخالف، در حالت انقباض است. فرضیه ی

زمان را دوبعدی توصیف می کند؛ یعنی جمع ابعاد جهان 11 یا 12 است.(
در حال حاضر ارتباطی میان این اعداد کشف نشده است، اما شاید روزی با کشف »نظریه ی همه 

چیز« )نظریه ی وحدت نیروها( این ارتباط کشف شود.
در ریاضیات هم شش عدد وجود دارند که از بقیه متمایزند. این اعداد عبارتند از: صفر، یک، 
پی،  i )مبنای اعداد مختلط(، نپر )e( و نسبت طالیی )Φ(. لئونارد اویلر، ریاضی دان سوئیسی 
قرن هجدهم موفق شد رابطه ی بین پنج عدد از این اعداد را کشف کند. این رابطه که با عنوان 

رابطه ی اویلر شناخته می شود، عبارت است از:

 
اما عدد ششم که جایی در این معادله ندارد، به مراتب شگفت انگیزتر از بقیه است. نسبت طالیی 
در ریاضیات و هنر هنگامی اتفاق می افتد که نسبت بخش کوچک تر به بزرگ تر، برابر با نسبت 

بخش بزرگتر به کل باشد. مقدار عدد طالیی به شکل تقریبی، 1.6180339887 است.
در فیلم »پی«، ریاضی دانی به نام مکس کوهن، عددی 216 رقمی را می یابد که حالل معادالت 
ارتباط یک فرقه ی یهودی با خداوند است. آن چه از  سیستم اقتصادی و در عین حال کلید 
داستان بر می آید، این است که عدد مربوطه بر خالف نام فیلم، ربطی به عدد پی ندارد و این 

عدد تنها به واسطه ی شهرت خود برای عنوان انتخاب شده است. 
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اما سوال این جاست که مکس کوهن کدام عدد را یافته است؟ آیا عدد او همان نسبت طالیی 
است که در تمامی طبیعت جریان دارد؟ یا عدد فیگنبام )دو ثابت α و δ که در سیستم های 
آشوب گونه مشاهده شده و نشانه ی جهان شمولی این سیستم ها هستند(؟ یا عددی کاماًل جدید 

که علم هنوز از آن بی خبر است؟
از طرف دیگر این سوال مطرح می شود که آیا اسم اعظم خداوند که عرفا و رهروان طریقت تمام 
عمر خود را برای یافتنش تالش می کنند، فقط یک عدد است؟ آیا قوانین حاکم بر خلقت و 
رابطه ی انسان و ماورا، تنها بر مبنای یک عدد نهاده شده است؟ حقیقت این است که فیلم جواب 

هیچ کدام از این سوال ها را نمی دهد و پاسخ را به بیننده واگذار می کند.
و حاال مکس کوهن این عدد را یافته و مورد هجوم دو گروه است که هر کدام مقاصد پلید خود 
را دنبال می کنند. اول سرمایه داران که گرچه در فیلم اشاره ی مستقیمی به ریشه ی اعتقادات 
مذهبی آن ها نمی شود، اما از ظواهر تفکرات صیهونیستی دارند. و دیگری مذهبیان یهودی که در 
طول تاریخ بسیاری از هم کیشان خود را به دلیل عقیده ی متفاوت طرد کرده و خود را مظلومانه، 

تنها جستجوگر خداوند می دانند. 





ون
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وی
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نگاهی به انیمه »شماره ی 6«

فرزین سوری

همه چیز را با دقت متام می نویسم. آن چه را که امروز در روزنامه ی کشوری خواندم.

»صد و بیست روز دیگر نخستین کشتی فضایی ما به نام اینتگرال آماده ی پرواز خواهد شد. ما به 

با اعامل  نیاکان شام  تاریخ نزدیک می شویم. یک هزار سال پیش، اجداد و  ساعات و لحظات بزرگ 

قهرمانی شان این سیاره را مبدل به یک شهر کردند و تحت یک حکومت در آوردند. شام اسالف خلف 

آنان، امروز با استفاده و تکمیل وسایل ئ ابزار و آالت ناقص آنان موفق به ساخنت اینتگرال شده اید که 

قادر به محاسبه ی دقیق متام گیتی است. وظیفه ی شامست تا موجودات ناشناخته ای را که در سیارات 

دیگر یحتمل به حالت توحش و آزاد زندگی می کنند، مقید به علم و منطق کنید. اگر درک نکنند که ما 

با محاسبات دقیق ریاضی، خوشبختی مطلق را به آنان خواهیم بخشید، موظفیم تا آنان را به زندگی 

تؤام با خوشبختی مجبور کنیم. اما پیش از آن که متوسل به زور یا اسلحه گردیم، مایلیم نخست از راه
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مساملت آمیز وارد عمل شویم. به نام نیکو کار، به جمیع دارندگان شامره های تنها حکومت مطلق جهان ابالغ 

می شود: هر کس که تصور می کند می تواند آثار هرنی در زمینه هایی چون نقاشی، شعر، موسیقی و داستان در 

مورد وجوه مثبت تنها حکومت مطلق جهانی خلق کند، موظف است آثار خود را در اختیار حکومت قرار دهد 

و در عوض جوایز و نشان لیاقت از حکومت مطلق دریافت دارد. این آثار توسط اینتگرال به متامی نقاط گیتی 

مخابره خواهد شد. پیروز باد نیکوکار، برقرار باد شامره ها، جاویدان باد تنها حکومت مطلق.«

ما - یوگنی زمیاتین

- »آه اسمیت! تو هم؟«

- »تو را به چه جرمی این جا آورده  اند؟«

- »راستش را بخواهی تنها یک جرم وجود دارد. غیر از این است؟«

- »و تو مرتکب آن شده ای؟«

- »ظاهراً بله.«

نوزده هشتاد و چهار - جورج ارول

وقتی داستان های یوتوپیایی را می خوانیم، نمی توانیم جلوی خودمان را بگیریم و آن حس غریب 
را در خودمان نداشته باشیم که یک جای کار دارد می لنگد. بیشتر اوقات خط روایت داستان 
به گونه ای است که این ناهنجاری ها را برجسته می کند یا لحن راوی طعنه آمیز می شود. مثل 

»پختستان« از ادوین ابوت ابوت یا »انقالب اکتبر« اثر میخائیل کوریاکوف. 
در کل همیشه و از قدیم االیام و از زمان تامس مور تا به حال، در مغز ما فرو کرده اند که یوتوپیاها 
محکوم به فنا و فساد هستند و هر یوتوپیا به القوه یک دیستوپیاست. انیمه ی No6 هم از این 
موضوع مستثنی نیست. از همان اول که داستان شروع می شود، شما می دانید که این آرمان شهر 
فرقی با آرمان شهرهای »نوزده هشتاد و چهار« و »دنیای شگفت انگیز نو« )اثر آلدوس هاکسلی( 
و »میرا« )کریستوفر فرانک( ندارد. چون در یک دنیای آرمانی نیازی به اسلحه نیست و این در 
حالی   است که انیمه با صحنه ی تعقیب و گریز آنتاگونیست داستان و مامورین امنیتی شروع 

می شود. بیایید نگاهی به انیمه ی No6 از استودیو Bones داشته باشیم.
این انیمه در ژانر علمی تخیلی، محصول سال 2011 است و بر اساس رمانی از آتسوکو آسانو با 
همین عنوان ساخته شده است و در یازده قسمت، از ژوالی تا سپتامبر 2011 از Fuji TV پخش 
شده است. هر چند پالت اصلی انیمه و رمان با هم یکی است، اما تفاوت های نسبتاً عمده ای بین 
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آن ها دیده می شود. 

درباره ی داستان
)اخطار: مطلب زیر منجر به لو رفتن داستان می شود.(

نابغه است که در مدرسه ی جامعه شناسی  ) Shion(، پسری  شخصیت اصلی داستان »شیون« 
است که محصل  نابغه  نیز دختری   ،)Safu( او »سافو«  بهترین دوست  است.  مشغول تحصیل 
 Nezumi( »روانشناسی است. در شب تولد دوازده سالگی  شیون، پسری زخمی به نام »نزومی
یا موش صحرایی( وارد اتاقش می شود و شیون زخم او را درمان می کند و به او غذا می دهد. 
از  نزومی یک مجرم فراری است،  این که می داند  با وجود  فرار می کند. شیون  نزومی  بعد  روز 
باخبر کردن مقامات امتناع می ورزد. به  زودی ماموران امنیتی به خانه ی او می آیند و با بازجویی 
توانایی  از نظر  از وظیفه ی شهروندی اش عدول کرده است. شیون  متوجه می شوند که شیون 
محل  از  و  شده  داده  تشخیص  ناتوان  شهروندی  وجدان  اساس  بر  تشخیص  و  تصمیم گیری 
زندگی اش در محله ی »کرونوس« اخراج شده و به »ناکجاآباد« فرستاده می شود که مخصوص 

افرادی با پایین ترین شان اجتماعی است. 
چهار سال بعد شیون را می بینیم که در یک پارک مسئول کنترل روبات های زباله جمع کن است 
و طی ماجراهایی، درگیر دو مرگ غیرطبیعی شده و توسط ماموران امنیتی به مرکز »اصالح 
از آن  که به آن جا برسد، توسط نزومی نجات داده شده و به  اما پیش  عقیده« برده می شود. 
خارج از شهر هدایت می شود. در آن جا او با زاغه نشینان قسمت غربی روبه رو می شود و مردمی 
را می بیند که مجبور شده اند از شهر فرار کنند. شیون بالخره به واسطه ی نزومی با حقیقت شهر 

و جهانی که در آن زندگی می کند، روبه رو می شود. 
جمعی  آن  خاکستر  از  و  رفته  بین  از  هسته ای  جنگ  یک  توسط  می شناسیم  ما  که  جهانی 
دانشمند برخاسته اند که می خواهند جهانی بدون جنگ و فقر و درد بسازند. آن ها برای رسیدن 
از هر چیز، آن ها همه ی تقسیم بندی های  از هیچ تالشی فروگذار نیستند. پیش  به هدفشان، 
سیاسی قدیم را از میان بر می دارند. جهان به شش قسمت تقسیم می شود و نام های قدیمی با 
عدد تعویض می شوند. تقریباً مشابه اتفاقی که در »دنیای شگفت انگیز نو« می بینیم. شهر ها به 
نحوی ساخته می شوند که تصویری از بهشت آرمانی باشند و دور آن ها، دیوارهای بلند غیرقابل 
نفوذ ساخته می شود. اما شهر با سرعتی بسیار زیاد رشد می کند؛ به نحوی که سازندگان آن 
دچار سردرگمی می شوند. به زودی آن ها مجبورند برای حفظ ساختار شهر هرکسی را که ساز 
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مخالف می زند، زندانی کنند. کمی بعد حتا کسانی که عقیده  دارند شهر یک آرمان شهر نیست 
هم توسط ماموران امنیتی بازداشت می شوند. در همین حین یکی از افراد اصلی تیم سازندگان، 
دست به تحقیقاتی درباره ی موجودی به نام »اریولیاس« می زند که قدرت های فراانسانی دارد. 
او الهه ی مردم جنگل است که در خارج از مرزهای شهر شماره ی 6 زندگی می کنند. سازندگان 
تصمیم می گیرند با تصاحب این موجود و به دست گرفتن نیروی آن، بر قدرت شهر بیفزایند. 
بنابراین دهکده ی مردم جنگل سوزانده می شود، اما اثری از این موجود یافت نمی شود. برای 
همین سازندگان تصمیم می گیرند با بازسازی خاطرات تنها بازمانده ی مردم جنگل، قدرت های 

اریولیاس را بازسازی کنند. این بازمانده نزومی است.
ماجرای مرگ ها بدین ترتیب است که حشره ای درون بدن انسان ها به صورت انگل قرار می گیرد 
و زمانی که می خواهد به صورت یک زنبور بالغ از بدنشان خارج شود، باعث پیر شدن سریع 
میزبان و مرگ بالفاصله ی آن ها می شود. شیون هم به این انگل آلوده می شود، اما نزومی به موقع 
او را نجات می دهد. شیون مایل است از خون خودش که نسبت به انگل مقاومت نشان داده، 

واکسن بسازد اما در نهایت موفق نمی شود.

شخصیت های داستان
شیون

»چرا همه چیز برای تو سیاه و سفید است؟ عشق یا نفرت... دوست یا دشمن... این طرف دیوار 

یا آن طرفش... راه سومی هم هست... شکسنت دیوار...«

شیون دقیقاً استریوتایپ یک شخصیت گیج و بی اطالع در داستان های شونن آی است. او انسانی 
ایده آلیست و برون گراست که معتقد است همه ی انسان ها با هم برابر هستند و مهم نیست که 
داخل شهر زندگی می کنند یا بیرون شهر. یا حداقل این احساسی است که او در ابتدای داستان 
دارد. شاید بتوان گفت این داستان، ماجرای سفر اوست از یک شهروند بی اطالع و تابع مطلق به 
یک شورشی که در نهایت می خواهد با دستان خودش شهر را نابود کند. شهری که همه چیزش 
را از او می گیرد. موقعیت تحصیلی و شغلی اجتماعی اش. مادرش و نهایتاً دختر مورد عالقه اش. 
او در مواجهه با انسان های اطرافش بسیار گشاده رو و گشاده دست است. حتا در بدترین موقعیت 
هم به فکر نجات انسان های دیگر است. اما نهایتاً وقتی برای نجات سافو مجبور می شود از کوه 
جسد انسان ها باال برود و برای نجات نزومی باید سالح به  دست بگیرد، راه سوم را کنار می گذرد 

و بالخره دنیا را از دید مردم خارج شهر می بیند. 
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نزومی
»چیزهایی که در مرکز اصالح عقیده می بینیم ممکن است تو را تغییر دهند... اما باید به من 

قول بدهی... هرگز نباید عوض شوی...«

او آخرین بازمانده ی مردم جنگل است و برای همین توسط مامورین امنیتی شهر تحت تعقیب 
است. البته او به کمک شیون موفق به فرار می شود. او که خوب می داند شیون به زودی مسئولین 
شهر را به خشم می آورد، او را تحت نظر می گیرد. برای همین هم موفق می شود قبل از آن  که 
شیون به مرکز اصالح فرستاده شود، او را نجات دهد و با خودش به بخش غربی که خارج از شهر 
واقع است ببرد. در سمت دیگر شهر، نزومی یک بازیگر معروف با نام مستعار »ایو« است و در 
نمایشنامه های کالسیک نقش های مونث را اجرا می کند. خانه اش اتاقی است که بیشتر فضای 
آن با یک پیانو و هزاران کتاب پر شده است. در برخی صحنه ها، او بخش هایی از هملت و فاوست 

را نقل قول می کند. او در هنر های رزمی و تیراندازی نیز بسیار ماهر است.
مهم ترین مشخصه ی شخصیتی او، عمل گرا بودنش است. در واقع در تمامی داستان ما شاهد 
مبارزه ی عقیدتی او و شیون ایده آلیست هستیم. مثاًل وقتی شیون درباره ی وضعیت سالمتی او 
اظهار نگرانی می کند، نزومی اعتراض می کند و می گوید اگر بیش از حد درباره ی یکدیگر بدانیم 
با هم آشنا می شویم و بعد به هم عالقمند خواهیم شد و مجبور می شویم از هم دفاع کنیم. و 

کسی که چیزی برای دفاع کردن داشته باشد، محکوم به مرگ است. 
فکر نابود کردن شهر بر تمامی وجوه شخصیتی او سایه انداخته است به طوری که در قسمتی از 
داستان می گوید: »چطور می توانم آزاد باشم در حالی که شهر هنوز وجود دارد.« و یا در جایی 
دیگر: »شهر مثل یک انگل است. طبیعی است که آدم بخواهد یک انگل را نابود کند.« او خودش 
اریولیاس را  نابودی  که مردمش به شهر دارند. او صدای  را حامل دین مردمش می داند. دین 

می شنود که او را به خود فرا می خواند.
با وجود اصول تفکری و عملکردی  نزومی که در ظاهر تغییرناپذیر به نظر می رسند، او به شیون 
عالقمند شده و تغییر می کند. او حاضر است حتا در ازای جان خودش از شیون محافظت کند.

اینوکاشی
»من زنده می مانم... من در چنین مکان مسخره ای نخواهم مرد...«

اینوکاشی )پرورش دهنده ی سگ/سگبان( رابط و دالل اطالعات است. او که چند سالی از شیون 
و نزومی کوچک تر به نظر می رسد، پرورش دهنده ی سگ و هتل دار است و سگ هایش را به جای 
گرم کننده به مشتریانش اجاره می دهد. هر چند اینوکاشی با نزومی رقابت شدیدی دارد، اما به 
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او در به دست آوردن اطالعات کمک می کند و حتا با او به مرکز اصالح عقیده می رود. 
او نیز همتای نزومی، شخصیتی عمل گرا دارد و بی خود به کسی محبت یا رحم نشان نمی دهد. 
جنسیت او در طول داستان مشخص نمی شود، اما سرنخ هایی مبنی بر دختر بودن او می بینیم.

ریکیگا
او یکی از اعضای حلقه ی سازندگان است که به علت عصیانگری از شهر خارج می شود و در 
خارج از شهر با راه  انداختن تجارت انسان، زندگی مرفهی برای خودش دست و پا می کند. ظاهراً 
او در دوران جوانی  با مادر شیون رابطه ای را آغاز کرده که هرگز به سرانجام نمی رسد. وقتی او 
از هویت شیون آگاه می شود، تمام آن چه را در اختیار دارد برای کمک به او به  کار می گیرد و با 

نزومی و اینوکاشی و شیون همراه می شود. 
کاران

مادر شیون و عضو تیم سازندگان شهر. او هم همراه شیون به ناکجا آباد تبعید می شود و شدیداً به 
ساختار شهر شک دارد، اما کاری از دستش برنمی آید و حتا وقتی موقعیتی برای عمل به دست 

می آورد، ترجیح می دهد کاری نکند.
سافو

او از ابتدا عاشق شیون است، اما شیون نسبت به این موضوع بی توجه است و وقتی سافو پیش 
او اعتراف به احساساتش می کند، شیون برایش روشن می کند که به او تنها به چشم یک دوست 

نگاه می کند. 
سافو برای تحصیل به منطقه ی پنج می رود، ولی بعد از مرگ مادربزرگش به شهر برمی گردد و 
وقتی از وضعیت شیون آگاه می شود، تصمیم می گیرد او را پیدا کند. اما توسط ماموران امنیتی 

دستگیر می شود و به مرکز اصالح برده می شود. 

تحلیل داستان
داستان بیش از هر چیز درباره ی درگیری دو ایده است. آرمان گرایی و عمل گرایی. آرمان گرایی 
شهریی را به وجود می آورد که منشا سعادت بشری است. شهری که در داستان می بینیم، فقط 
واقعاً هم  ببینند،  را آرمان شهر  برای مردمی که آن  پاکیزه و پیشرفته هم هست.  زیبا نیست. 
آرمان شهر است. اما این شهر بر پایه ی ستون های عظیمی از جسد انسان ها بنا شده است. این 
فساد در نهایت در صحنه ی جشن سالروز بنای شهر و وقتی از بدن  همه ی حضار حشرات انگل 

خارج می شوند و همه می میرند، نشان داده می شود.
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آن هایی که با ایده ی آرمان شهر مخالف اند، دو راه دارند. یا به مرکز اصالح برده می شوند که در 
واقع مرکز آزمایش های ژنتیکی است، یا به بخش غربی فرار می کنند که زاغه نشینی در پای 
دیوارهای شهر و در طرف دیگر است. مکانی بی رحم و خشن که زنده  ماندن تنها هدف مردم 
آن است. این ها نماد عملگرایی هستند. مردمی که عماًل با واقعیت جهان روبه رو هستند و دنیا 
حتا  چون  نمی کنند،  برنامه ریزی  آینده شان  برای  هرگز  آن ها  می بینند.  هست  واقعاً  آن چه  را 

نمی دانند طلوع آفتاب بعدی را می بینند یا نه.
این تقریباً جوهر تمامی داستان های یوتوپیایی است. یوتوپیا ممکن نیست، چون راضی کردن 
همه ممکن نیست مگر به زور سرنیزه. و وقتی زور وارد میدان شد، شما دستوپیا خواهید داشت. 
اما این انیمه چقدر در کار خود موفق بوده؟ انیمه ی No6 داستان تازه ای ندارد و تخیل عمیقی 
هم در آن دیده نمی شود. داستان حتا شخصیت های تازه ای هم ندارد و از استریوتایپ های شدیداً 
تکراری در آن استفاده شده است. با این وجود داستان و شخصیت ها به نحوی شما را با خود 
به جلو می کشند و همراه می کنند. کوتاهی انیمه یکی از نکات مثبت آن است. داستان به هیچ 
وجه پیچیدگی و عظمت داستان هایی چون »گانکوتسو« و »کوروزوکا« را ندارد و هر چند از 
سبک روایت و تکنیک های بازی با زاویه ی دید و خط زمانی مشابهی استفاده می کند، شما را 
شگفت زده یا غافلگیر نمی کند. شما دقیقاً به اندازه ی کافی سرگرم می شوید و نه بیشتر و یک 

بار دیدن آن خالی از لطف نخواهد بود.
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.:: صبور باش که جهان فراخ است ::.

درباره ی نویسنده
ادوین ابوت ابوت )Edwin A. Abbott(، زادروز 20 دسامبر 1838، مرگ 12 اکتبر 1926، مدیر 
مدرسه، کشیش، عالم الهیات. دانش آموخته ی مدرسه شهر لندن و کالج سنت جان. برنده ی 
عالی ترین جوایز در زمینه های ادبیات، ریاضیات و الهیات در زمان تحصیل. تحقیق در زمینه ی 
الهیات و ادبیات کالسیک از کارهای مورد عالقه او بوده و آثاری نیز در زمینه الهیات، ویلیام 
شکسپیر و فرانسیس بیکن نیز نوشته است. نخستین کتاب خود را با عنوان دستور زبان شکسپیر 
در سال 1870 نوشت، اما عمده ی شهرت خود را مرهون نوشتن کتاب پخستان است؛ کتابی که 

آن را سرآغاز فصل نوینی در تاریخ ادبیات انگلیس می دانند.

درباره ی نگارش کتاب
کتاب »پختستان« نخستین بار در 1884 با نامی مستعار در کشور بریتانیا به چاپ رسید؛ گویی 
نویسنده که اسم و رسمی در تحقیقات ادبی و الهیات داشته، می ترسیده کتاب در جامعه آن 
 Flatland: A Romance of :روز، برایش لکه ننگی به بار بیاورد. عنوان اصلی کتاب چنین است

Many Dimentions. طرح های متن این کتاب را خود »ابوت« نقاشی کرده است.

ابوت پس از تألیفات فراوان خود در باب ریاضیات و فیزیک، در اعتراض و نقد کوته بینی های رایج 
در جامعه ویکتوریایی، دست به نگارش رمانی می زند و طی روایت داستان »پخستان« عالوه  بر 
هجو فرهنگ و جامعه ی زمانه ی خود )خصوصاً طرز نگاه غالب به زنان(، باب جدیدی از نگرش 
به ابعاد هستی می گشاید. مطالب کتاب سواالت تازه ای به ذهن خواننده القا می کند. بسیاری از 

مطالب کتاب نیز، پاسخ به مشکالت فلسفی و ریاضی روز است.

خالصه ی داستان 
»سکه ای را بر میزی از میزهاتان در مکان قرار دهید. باالی سکه خم شوید و نگاهش کنید: طبعاً 
آن را به شکل دایره می بینید. حال خود را به لبه ی میز پس بکشید و اندک اندک چشم را پایین 
ببرید )به این ترتیب خود را، آهسته، به وضع اهالی »پختستان« نزدیک می کنید!( و ببینید 
که شکل سکه هر لحظه بیضوی تر می نماید، تا آن که عاقبت، وقتی چشم ها درست بر لب میز 
قرار گرفت )و عمال به موجودی »پختستان«ی بدل شدید(، سکه دیگر حتا بیضی نیست؛ خط 
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مستقیم است. عین این وضع پیش خواهد آمد اگر با مثلثی، مربعی یا شکل دیگری از مقوا، به 
همین ترتیب عمل کنید: به مجرد آن که با چشمی بر لب میز نگاهش کنید، دیگر چیزی جز 

خط مستقیم نمی بینید.«  به این ترتیب است که: به »پختستان« خوش آمدید!1
»پختستان« جهانی است که موجودات آن تنها در دو بعد تعریف پذیرند: عرض و طول. ساکنان 
این جهان نیز اشکال هندسی هستند: خط، مثلث، مربع و دیگر کثیراالضالع ها که آزادانه در 
آمد و رفت اند، بی آن که بتوانند از سطح فراخیزند، یا در آن فرو روند. ارج و مقام و برتری در 
»پختستان« بسته به تعداد اضالع منتظم موجودات است، یعنی پس از »خط« که نماینده حضور 
نسوان در »پختستان« و پست ترین موجود این جهان است، مثلث های متساوی الساقین سربازان 
و  مربع ها متخصصین  متوسط،  متساوی االضالع طبقه  مثلث های  کارگران،  پایین ترین طبقه  و 

محترمین و همین طور الی آخر که دایره ها یا همان »کاهنان« هستند.
کتاب شامل دو فصل است: جهان ما و دنیاهای دیگر. در فصل اول، راوی داستان، مربعی که از 
ساکنان محترم طبقه ی اجتماعی اشکال هندسی و به نوعی یک روشنفکر پیشرو است، حال و 
هوای جهان خود و چگونگی زیست و فرهنگ معاشرت و قانون گذاری در در یک جهان دو بعدی 

را برای مخاطبی از »حجمستان« یا همان دنیای سه بعدی شرح می دهد.
به  راوی  که  زمانی  تا  که  می کند،  مالقات  بعدی  سه  جهان  از  کره ای  با  راوی  بعد،  فصل  در 
حجمستان سفر نمی کند، قادر به درک آن نمی شود. کره که تا پایان داستان بی نام باقی می ماند، 
در پایان هر هزاره یک بار به »پختستان« سفر می کند تا راهنما )رسول( جدیدی را برای آشنا 
ساختن مردم »پختستان« با مفهوم جهان سه بعدی برگزیند، به این امید که دست آخر روزی 

مردم »پختستان« به وجود جهان سه بعدی ایمان آورند.

درباره ی نام کتاب
ترکیبی  Flatland ساخته است،  انگلیسی  برای عنوان  انور  پخستان معادلی است که منوچهر 
نامعمولی از صفت »پخت« به معنای پخ، مسطح، پهن و پخش )لغت نامه دهخدا(، و پسوند 
»ستان«، به معنای جا، محل و جهان )لغت نامه دهخدا(. در توضیح این شیوه -همان طور که 
خود انور در مقدمه ی کتاب آورده- باید اشاره داشت که نام دیارها در متن اصلی همگی ترکیب 
اسم و پسوند است )خطستان )lineland(، حجمستان )Spaceland( و...( و تنها نام من درآوردی 
کتاب، Flatland، در متن انگلیسی به صورت ترکیب صفت و پسوند مکان آمده است. باید توجه 

1. از متن کتاب
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داشت که در فارسی پسوند مکان معموال با اسم ترکیب می شود و این کار انور، گر چه از سیاق 
رایج به دور است، اما نهایت امانت داری در ترجمه عنوان کتاب است.

درباره ی اهمیت داستان
منوچهر انور در مقدمه خود بر ترجمه ی کتاب می نویسد: »انگیزه ی اصلی نگارش این کتاب، 
اندیشیدن به بعدهای فراتر از نظریه نسبیت اینشتین است. »پختستان« شرح روشنی از این 
ماجرا است که آدم ها »حقیقت« را چطور لوث می کنند و کوتاه اندیشی هایشان را به پای علم 
می نویسند و به حساب قوانین ازلی می گذارند. حکایت کتاب حاکی از آن است که منطق ما، 
امکان  و  در ذهنیت خود  انسان  اسارت  از  است  تمثیلی ظریف  و  است  ما  بودن  مانع منطقی 

گسستن این زنجیر.«
خواننده  احساس  و  منطق  که  می آفریند  دنیایی  است  محض  علم  که  ریاضیات  توسط  ابوت 
تحریک می شود. او چنان ظریف و منطقی به جهان پیرامون خود شک می کند که خواننده نیز 
پا به پای راوی جلو می رود و تمامی این مالحظات را می پذیرد. ابوت به این هم بسنده نمی کند، 
دنیای تازه ای را که به وجود آورده، به نقد می کشد و خواهان دیدن دنیای تازه، بلکه دنیاهای 
تازه و دیگری می شود. از خود و جهان اطراف عبور می کند و به دنیای تازه ای گام می نهد. خود 
و دنیا را به گونه ای دیگر می بیند و می فهمد، و این کار را در دنیای تازه نیز می کند. طنز تند و 
گزنده ابوت در نقد دیگر ساکنان سرزمین »پختستان«، دید علمی او در شناخت سرزمین تازه، 

و عاقبت فهمیدن چیزی دیگر، جای انکاری برای خواننده باقی نمی گذارد.
راوی، که تنها دو بعد طول و عرض را می دید و می فهمید پا به دنیای حجم می گذارد و جهان 
خود را از ورای جهانی دیگر می نگرد. حجم چیز دیگری است. دنیای دیگری است که سطح 
توان درک آن را ندارد. اما این سفر به کشف دنیاهای پست تری هم می انجامد و از نقطستان و 
خطستان نیز دیدن می کند. با دیدن جهل خود و ساکنان سرزمین های دیگر، که هر کدام دنیا 

را تنها از دید خود می بینند، حجم را نیز مورد شک قرار می دهد؛ دنیای دیگری ورای حجم؟

هجو و طنز نهفته در متن کتاب
اگر طنز نهفته در لحن ابوت را به اشتباه برداشت کنیم، شاید این تصور پیش آید که کتاب 
بیانیه ی فردی است که از در توجیه اشتباهات و کج رفتاری نظام رایج دوره ویکتوریایی وارد 
شده است. این در حالی است که ابوت به عنوان یک مصلح اجتماعی، محدودیت های رایج جامعه 
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ویکتوریایی را از جهات بسیاری مورد انتقاد قرار می داد. او اعتقاد راسخ 
بر برخورداری از امکانات برابر در امر تحصیل برای تمام اقشار اجتماع، 
باالخص زنان داشت )ابوت یکی از رهبران فعال سندیکای تربیت معلم 
بود که پایه گذاران آن زنان عالقمند به امر تعلیم و تربیت در انگلستان 
دوره ویکتوریا بودند و تالش فراوانی در تغییر سیستم تعلیم و تربیت 

رایج آن عصر انجام دادند(. 
نویسنده وضعیت تزئینی زنان دوره ویکتوریا و یک بعدی انگاشتن آن ها 
با یک بعدی نگه داشتنشان در داستان به تصویر می کشد و شکل  را 
هندسی آن ها را از دو بعد به یک بعد، به خط صرف تقلیل می دهد و 
به این نحو تصویری از وضعیت اسفناک زنان در جامعه خویش تصویر 
این  به  پاره خطی ساده، اشاره  با نشان دادن زنان به شکل  او  می کند. 
داشت که دوران ویکتوریا، به چه نحو یکی از ابعاد وجودی زنان را به 

طور تمام و کمال نادیده می انگاشت.
به طرز  و هزل در »پختستان«، معطوف  از جنبه ی هجو  دیگر  مثالی 
نمی گنجیدند.  اجتماع  مرسوم  قالب های  در  که  است  افرادی  با  رفتار 
در جامعه ی آن روز به موجب برخی نظریات علمی رایج، رفتار خالف 
نظم را ناشی از شکل معیوب بدن یا جمجمه ی فرد می دانستند و این 
گونه افراد را از جامعه جدا کرده به تیمارستان می بردند و برای مردمان 
شیفته ی تماشای غرائب، در اتاق های خاصی به نام »تاالرهای تماشا« 
به نمایش می گذاشتند. حال نگاهی داشته باشید به فصل هفتم قسمت 
نامتنظمان  از  ابوت  روایت  و  غیرمنتظم«،  اشکال  باب  اول کتاب، »در 
پختسان، که چه دقیق تصویری شفاف از این جنبه عصر ویکتوریایی را 

منعکس ساخته است.

رابطه ی »پختستان« با سفرنامه ی گالیور
آن  طور که از کتاب بر می آید، ابوت در نگارش این اثر عمیقاً تحت تأثیر 

»سفرهای گالیور« نوشته جاناتان سویفت بوده است. 
این کتاب مانند سفرهای گالیور نوشته جاناتان سویفت در 158 سال 

نویسنده 
وضعیت 

تزئینی زنان 
دوره ویکتوریا 

و یک بعدی 
انگاشتن آن ها 
را با یک بعدی 
نگه داشتنشان 
در داستان به 

تصویر می کشد 
و شکل هندسی 

آن ها را از دو 
بعد به یک بعد، 

به خط صرف 
تقلیل می دهد.
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ادبیات  تاریخ  منتقد  و  انسان شناسانه  تخیلی،  کالسیک،  آثار  از  »پختستان«،  انتشار  از  پیش 
انگلستان محسوب می شود. شخصیت های اصلی هر دو اثر به جهانی دیگر سفر می کنند، جهانی 
تخیلی و غیر قابل باور برای دیگران داستان. و هر دو دستاوردی از تجربه و نقد به آدم ها و دنیای 

پیرامون به ارمغان می آورند، اما متفاوت. 
گالیور در انتهای سفرهایش به نقد اشرافیت، جنگ، نادانی و بی سوادی، تبعیض نژادی و قانون 
تاثیر  تحت  احتماال  )که  ابوت  اما  می کند؛  امید  قطع  انسان  از  نهایت  در  و  می پردازد  حاکم 
»سفرهای گالیور« نیز بوده( کاری دیگر می کند؛ راوی که خود از اهالی »پختستان« است، در 
توصیف مردمان سرزمینش در ابتدای داستان به نقد آن ها می پردازد و کار را فراتر از این برده 
و به اشیاء و جهان و نگاه خود شک می کند. شک به جهان پیرامون، به نفی آن نگاه سطحی 

می انجامد و جهانی دیگر می آفریند.

تأثیرات کتاب
یک  و  ریاضیاتی  هجونامه ی  »یک  است:  آمده  چنین  »پختستان«  درباره ی  ویکی  پدیا  در 

تمثیل نامه ی مذهبی.«
پخستان را سرآغاز فصل نوینی در تاریخ ادبیات انگلیس می دانند. کتابی با نگاهی نو به جهان 
پیرامون، که در زمان خود بدیع است. گرچه این کتاب را اغلب در گونه ی علمی تخیلی مورد 

ارجاع قرار داده اند، برخی شایسته تر دانسته اند آن را داستانی ریاضی نامید.
گرچه پخستان پس از اولین چاپ خود نادیده انگاشته نشد، با این حال موفقیت چندانی نیز 
به دست نیاورد تا آن که پس از ارائه نظریه ی نسبیت از سوی اینشتین، که در آن مفهوم بعد 
نیوتن و  با عنوان »اقلیدس،  بود، دوباره مورد توجه قرار گرفت. در مقاله ای  ارائه شده  چهارم 
اینشتین« که در شماره فوریه 1920 مجله Nature به چاپ رسید، ابوت را به دلیل شهودی که 
در زمینه اهمیت زمان در تشریح پدیده ها به خرج داده بود، در مقام پیامبری به تصویر کشیده 
بودند )البته ابوت نخستین کسی نبود که خواننده را به تفکر درباره پیچیدگی نحوه ادراک ابعاد 
مختلف دعوت می کند. به یاد بیاورید افالطون را، که قرن ها پیش، مردمی را اساس بحث خود 

قرار داد که منشاء ادراکشان صرفاً سایه ها بر دیوار غار بود(.
این کتاب  بر شهرت  این طرف،  به  از دهه ی 1950 میالدی  با گسترش گونه ی علمی تخیلی 
افزوده شده است و ارجاعات فراوانی در آثار نویسندگان و هنرمندان این گونه ادبی به این کتاب 
صورت پذیرفته است. این کتاب در بین دانشجویان و عالقمندان رشته های ریاضیات، فیزیک و 
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علوم کامپیوتر نیز محبوبت فراوانی دارد. رمان »پختستان« سرمنشأ کشف ها و ابداعات علمی 
فراوان می شود. شرح کاملی از تأثیر و تأثرات علمی این اثر داستانی بر دانشمندان و آثار بعد از 
خود، در مقدمه ای که »تامس اف. بانچاف« استاد زیست شناسی دانشگاه براون آمریکا بر ویراست 
تازه این کتاب نوشته است می توان یافت )این مقدمه در چاپ فارسی کتاب نیز آمده است(. این 
کتاب را »رمان ابعاد« خوانده اند و »آیزاک آسیموف« این کتاب را برای »درک ابعاد« بهترین 
در نوع خود خوانده است.2 بسیاری از مطالب ابوت در »پختستان«، پاسخ به مشکالت فلسفی و 
ریاضی روز است. بعضی نیز این کتاب را سرآغاز فصل نوینی در تاریخ ادبیات انگلیس می دانند.

اصطالح Flatlander در فلسفه بر پایه نام این کتاب داستان شکل گرفته است.

برخی ارجاعات به پختستان
• رودلف راکر، در کتاب خود با عنوان »هندسه، نسبیت و بعد چهارم« از داستان پختستان در 

تشریح نظریه نسبیت کمک می گیرد.

برخی الهامات ادبی از پختستان
• گرگ بیر در نگارش داستان کوتاه خود به نام Tangents از پختستان الهام گرفته است.

• ماروین کین در داستان خود به نام »چتر شگفت انگیز« فصلی را گنجانده که در پختستان 
می گذرد.

برخی اقتباس های سینمایی و تلویزیونی
.Dudley Moore و صداپیشگی Eric Martin انیمیشنی به کارگردانی ،Flatland :1965 •

.Michele Emmer فیلمی کوتاه به کارگردانی ریاضیدانی به نام ،Flatland :1982 •
 Dano Johnson انیمشن آموزشی 34 دقیقه ای به کارگردانی ،Flatland: The Movie :2007 •

.Kristen Bell و Martin Sheen و صداپیشگی Jeffrey Travis و
• Flatland :2007، انیمیشن ویدئویی 98 دقیقه ای به کارگردانی Ladd Ehlinger Jr. سناریوی 
انیمیشین بر مبنای همان روایت ادوین ابوت است، اما وقایع عصر ویکتوریای انگلستان با حال 

و هوای دوره ی معاصر ایاالت متحده آمریکا جایگزین شده است.
• در یکی از اپیزودهای سریال تلویزیونی کیهان، کارل ساگان از پختستان به عنوان تمثیل برای 

2.  The best introduction one can find into the manner of  perceiving dimensions.
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بحث پیرامون جهان هایی غیر از جهان سه بعدی ما استفاده می کند.
• در صحنه ای از قسمت 52 سریال تلویزیونی نظریه بیگ بنگ، شلدون و راج درباره پختستان 

))The Psychic Vortex( 12 مجادله می کنند. )نظریه بیگ بنگ، فصل 3، قسمت

از متن کتاب
g »جهان خود را »پختستان« می نامم، تا بر شام خوانندگان سعادمتند که به زیسنت در مکان مفتخرید، 
ماهیت آن را روشن کنم. نه این که ما خود آن را »پختستان« بگوییم، مجسم کنید یک صفحه پهناور 

کاغذ را که بر آن یا در آن، خط ها، مثلث ها مربع ها، مخمس ها و دیگر اشکال هندسی، به جای آن 

که نقوش ثابت باشند، آزاد وار در جنبشند، بی آنکه بتوانند از سطح فرا خیزند یا در آن فرو روند. 

سخت به سایه شبیهند، اما سفتند و لبه های تابناک دارند. با چنین تصویری اینک تصور نسبتا درستی 

از موطن من و هموطنانم در ذهن خود دارید. هیهات! چند سال پیش یقینا میگفتم »جهان من« ؛اما 

دیگر ذهنم به چشم اندازهای برتری از اشیا راه یافته. در چنین دیاری طبعا محال است که چیزی، به 

اصطالح شام، از نوع جسم پیدا شود، اما شاید گامن کنید که اقال قادریم مثلث ها و مربع ها و دیگر 

اشکال جنبنده موصوف را به چشم ببینیم. ابدا! چنین کاری هرگز از ما ساخته نیست، در هر حال 

نه بدان حد که شکلی را از شکل دیگر متیز دهیم. هیچ چیز به چشم ما منی آید، منی تواند بیاید، جز 

خط مستقیم. این وضع ناگزیر را، هم اینک توضیح می دهم: سکه ای را بر میزی از میزهاتان در مکان 

قرار دهید. باالی سکه خم شوید و نگاهش کنید: طبعا آن را به شکل دایره می بینید. حال خود را به 

لبه میز پس بکشید و اندک اندک چشم را پایین بربید )به این ترتیب خود را، آهسته، به وضع اهالی 

»پختستان« نزدیک می کنید!( و ببینید که شکل سکه هر لحظه بیضوی تر می مناید، تا آن که عاقبت، 

وقتی چشمها درست بر لب میز قرار گرفت )و عمال به موجودی »پختستان«ی بدل شدید(، سکه 

دیگر حتی بیضی نیست؛ خط مستقیم است. عین این وضع پیش خواهد آمد اگر با مثلثی، مربعی یا 

شکل دیگری از مقوا، به همین ترتیب عمل کنید: به مجرد آن که با چشمی بر لب میز نگاهش کنید، 

دیگر چیزی جز خط مستقیم منی بینید.«

g »در روابط مان با جامعت نسوان گرهی دیگر هم هست که گشودن آن را آسان منی بینم.

سه قرن پیش، بزرگ ترین  دایره وقت فتوی داد که: »جامعت نسوان را به علت کرثت عواطف و قلّت 

عقل نباید ازین پس معقول به شامر آورد، و لذا نباید در بند رشد فکری ایشان بود.«

از آن به بعد، خواندن را دیگر به زنان نیاموختند، حساب را – حتی در حّد شامرش گوشه های شوهران 
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و فرزندان – از جامعت نسوان دریغ داشتند.

و از اینجا بود که قوای عقالنی نسوان به صورت مشهودی رو به نقصان گذاشت.

این رسم نادان پروری یا خفته  نگاه داشنت نسوان همچنان امروزه برجاست. من از آن می ترسم که 

اعامل این سیاست، ولو به قصد صالح، تا همین جا هم به زیان جنس ذکور متام شده باشد. چون ما 

مردان در رشایط فعلی ناچار شده ایم با دو زبان، یا شاید بشود گفت با دو ذهن، چرخ زندگی را 

بچرخانیم. با زنان سخن از »عشق« و »وظیفه« می گوییم، و از »خطا« و »صواب«، »مروت« و »امید« 

و دیگر ذهنیات عاطفی و به دور از عقل دم می زنیم – که وجودشان واهی ست و جعل آن ها جز به 

قصد مهارکردن جوشش های تند زنانه نیست – اما میان خود و در صفحات کتاب ها الفاظ و عباراتی 

دیگر، یا شاید بشود گفت، اسلوب دیگری به  کار می گیریم…

الهیات ما در حضور زنان یک چیز است و در غیابشان بالکل چیزی دیگر.

بگذریم ازین خطر که فردی از جامعت نسوان در خفا خواندن بیاموزد، کتاب معروفی بخواند، و 

حاصل کار را به هم جنسانش انتقال دهد؛ یا پرس بچهی، از رس بی احتیاطی یا نافرمانی، ارسار جدل 

منطقی را نزد مادری فاش کند.

عالیه  مقامات  از  خضوع،  عین  در  وسیله،  بدین  ذکور،  جنس  دماغی  قوای  سستی گرفنت  از  نگران 

درخواست می کنم که در مقررات آموزش نسوان تجدید نظر کنند.«

منابع
زنان،  مطالعات  و  روشنگران  انتشارات  تهران،  اول،  چاپ  انور،  منوچهر  ابوت،»پختستان«،  ا.  ادوین   .1

.1375
2. ادوین ا. ابوت،»پختستان«، منوچهر انور، چاپ اول، تهران، نشر کارنامه، 1389.

.)wiki.fantasy.ir( ،1390 3. دانش نامه هنر و ادبیات گمانه زن، مدخل »پختستان«، فروردین
4. http://ketabnevesht.blogspot.com
5. http://en.wikipedia.org/wiki/flatland (May 2011)
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_A._Abbott (May 2011)





ب
کتا

: ن حجمستـــــا
رمانی از بعد چهارم

داود ابراهیمی

شناسنامه
کتــاب: نام 

: ه یسنــد نو
: شــــر نـا
نشـــر: سال 
اصلی: زبــان 

حجمستان:  رمانی 
 [1] چهارم  بعد  از 
[2] راکر  رودی 
T o r  B o o k s

2 0 0 3
نگـلـیســــی ا



94
شماره ی 12، آذر 1390

رودی راکر، متولد 1946، ریاضیدان، فیلسوف و نویسنده ی علمی تخیلی معاصر آمریکایی است 
که  او  می شود.  محسوب  علمی تخیلی  داستان های  در  سایبرپانک  زیرگونه ی  پیشگامان  از  که 
کتاب های متعدد داستانی و غیرداستانی دارد، بیشتر به عنوان نویسنده ی مجموعه 4 جلدی 
این مجموعه )»نرم افزار« [4] و »خیس افزار« [5](  اول  »افزار« [3] شهرت دارد که دو جلد 
آنالین  اکنون سردبیر مجله ی علمی تخیلی  او هم  برنده جایزه ی »فیلیپ ک. دیک« شده اند. 

»فلرب« [6] است.
یکی از زمینه های علمی و فلسفی مورد عالقه ی رودی راکر، بعد چهارم است و او داستان های 
علمی تخیلی و کتب علمی متعددی در این زمینه تألیف نموده است. البته تنها کتاب ترجمه 
شده از او در ایران، کتاب »بعد چهارم« )ترجمه جواد سید اشرف – نشر آویژه – 1375( در 

همین زمینه بوده است.
کتاب حجمستان هم یکی از کتاب های علمی تخیلی راکر در زمینه بعد چهارم است که در سال 
2002 برای اولین بار منتشر شد. این کتاب، تضمینی از کتاب مشهور »پختستان« [7] نوشته 
ادوین آبوت آبوت [8] می باشد. همان طور که در کتاب پختستان شخصیت اصلی آقای مربع 
[9] است که بعد سوم را کشف می نماید، در کتاب حجمستان، شخصیت اصلی داستان آقای جو 
کیوب [10] )کیوب به معنای مکعب!( است که طی ماجراهایی وارد بعد چهارم شده و استفاده 

تجاری از آن می نماید.

خالصه ی داستان
جو کیوب یک مدیر فنی جوان، متأهل و امیدوار به پیشرفت در سیلیکون ولی [11] است که 
در شب کریسمس زنی از بعد چهارم به نام مومو [12] با او تماس می گیرد. مومو یک برنامه ی 
تجاری به جو پیشنهاد می کند و در واقع او را مجبور به قبول آن می نماید. تجارت پیشنهادی 
مومو، تولید محصولی مخابراتی با استفاده از آنتن هایی در بعد چهارم است. مومو برای ترغیب 
جو به انجام این کار، به او چشم سومی در بعد چهارم می دهد که می تواند به کمک آن همه 

دنیای قدیمی سه بعدی را از زاویه ی جدیدی ببیند.
بعد از بروز مشکالتی در آغاز تجارت که توسط موجودات چهاربعدی دیگری به نام واکل [13] 
برای جو پیش می آید، جو وارد دنیای چهار بعدی می شود که دنیای عادی سه  بعدی او آن را 
به دو قسمت تقسیم کرده است. طی این سفرها او متوجه می شود که سرنوشت دنیای او به 

تصمیمات سریعی که او می گیرد، بستگی دارد...
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کتاب در یک نگاه
کتاب حجمستان ابتدا تقلید صریح و واضحی از پختستان به نظر می رسد، حتا بعضی جمالت و 
صحنه ها مستقیماً از داستان مبدأ منتقل شده اند. واضح ترین شاهد این وضعیت خواب هایی است 
که جو کیوب در مورد حجمستان می بیند و به درک بهتر او از دنیای چهار بعدی کمک می کند 
که عیناً در پختستان هم همین روال داستانی وجود دارد. اما با پیشرفت داستان مهم ترین نقطه 
قوت آن، خود را نشان می دهد؛ منظور قدرت بسیار باالی نویسنده در مجسم سازی یک دنیای 
چهار بعدی است. راکر که یک ریاضیدان و دانشمند متخصص در بعد چهارم محسوب می شود، 
به خوبی می تواند گشت و گذارهای جو در دنیای چهار بعدی را به تصویر بکشد. از سوی دیگر 
از متخصصین ساکن سیلیکون ولی است، به خوبی توانسته جو اجتماعی  رودی راکر که خود 

زندگی در آن محیط و مسائل فنی و مدیریتی شرکت های الکترونیک را به تصویر کشد.
هرچند تمام تم اصلی داستان –به غیر از صرفاً معرفی بعد چهارم– استفاده از تکنولوژی در ابعاد 
باالتر و مزایا و معایب آن است، که با توجیهات کامل و شرح و تفصیل علمی بیان شده، با این 
حال نمی توان این کتاب را یک کتاب علمی تخیلی سخت دانست، زیرا ساختار اجتماعی واکل های 
به  مربوط  قسمت های  و  بعدی  چهار  انسان های  بعدی،  چهار  هوشمند  حیوانات  گیاه/حیوان، 
زندگی در ابعاد باالتر را به هیچ وجه نمی توان در حیطه ی علمی تخیلی سخت تقسیم بندی کرد.

در انتها
همان طور که گفته شد، این کتاب تضمینی از کتاب پختستان است. البته شایان ذکر است که از 
این دست کتب بسیار نوشته می شود. کتاب های مختلفی پس از پختستان در همین تم داستانی 
نوشته شده و از آن دسته می توان به کتاب هایی مانند »پخ ترستان« [14]، »کره ستان« [15] 
و کتاب های دیگر اشاره کرد. تمام این کتاب ها به غیر از دیدگاه فلسفی  که نسبت به بعد سوم/
چهارم دارند، به دنبال معرفی بهتر دنیایی که در آن زندگی می کنیم هستند و به همین دلیل 

خواندشان می تواند تجربه ی ارزشمندی به حساب آید.

ترجمه ی قسمتی از کتاب
مومو در حالی که کنار من راه می رفت، گفت: »بسیار خوب جو، این حرکت رو قبل از این که لِمش 

یادت بره، مترین کن.«

من به یخ شکن روی زمین که هنوز در چوب ایوان فرو رفته بود، نگاه کردم و سعی کردم احساس 
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ترس را در خودم احیا کنم. اما برای لحظاتی شکمم با رسسختی رس جایش باقی ماند، لخت زیر آفتاب 

زمستانی!

مومو یخ شکن را برداشت و به طرف من تکان داد و گفت: »یاال! تو می تونی!«

مشاهده یخ شکن که به طرف من می آمد، بس بود. این مثل اولین لحظه ای است که چوب اسکی های 

زیر پایت رشوع به حرکت می کنند و بعد با رسعت به سمت پایین رس می خوری. فقط یک تکان 

ناگهانی برای رشوعش الزم است. با یک حرکت محکم و خاص، قسمت وسط بدن من به جهت خورج 

[16] در بعد چهارم منتقل شد.

مومو گفت: »حاال نوبت بازویت است.«

این دفعه ساده تر بود. لِمش این بود که قسمتی از بدنم را در نظر بگیرم و بخواهم آن را به جای 

دیگری بربم. بازویم ناپدید شد!

پی نوشت ها:
[1] Spaceland: A Novel of  the Fourth Dimension
[2] Rudy Rucker
[3] Ware Tetralogy
[4] Software
[5] Wetware
[6] Flurb
[7] Flatland
[8] Edwin Abbott Abbott
[9] A Square
[10] Joe Cube

[11] Silicon Valley
[12] Momo
[13] Wackle
[14] Flatterland
[15] Sphereland
 out از  که  چهارم  بعد  در  خیالی  جهتی  نام   :Vout  [16]
از  مشتق  »خورج«  آن  جای  به  هم  من  است،  شده  مشتق 
خارج را گذاشتم. جهت دیگر هم Vin است که شاید بتوان 

آن را »دوخل« نامید!
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خط داستانی
پنج جوان با قابلیت های منحصر به فرد به رهبری فردی به نام سلطان راهی سفری می شوند. 
سفری که در آن اتفاقات خارق العاده و دور از ذهنی برایشان رخ می دهد. آن ها باید در این سفر 
موجودی به نام »ذهن زیبا« را که اسیر نیروهای شر شده است، نجات دهند. در حین این سفر 

آن ها با قابلیت ها و گذشته ی خود نیز آشنا خواهند شد.

خالصه ی داستان
جوان هایی به نام های آریا، آرسام، پوریا و پویان به همراهی نیما درگیر سفری می شوند. در این 
سفر آن ها متوجه می شوند که توانایی های خاصی دارند و باید از این توانایی ها در مواقع مورد 

نیاز استفاده کنند. 
در ابتدای راه با هیوالیی ماوراءالطبیعه  مواجه می شوند که این اولین مواجهه ی آن ها با خطرهای 
سفر طویل و درازشان است و آن ها با قطعیت این هیوال را از سر راه بر می دارند. همچنین با 
را حل  آن ها  درایت خود  و  از قدرت  بهره گرفتن  با  برخورد می کنند که  رمزآلودی  معماهای 

می کنند.
آن ها کم کم در می یابند که به »پیشتازان« معروف هستند و وظیفه شان پس گرفتن موجودی به 
نام »ذهن زیبا« از چنگال اربابان مرگ است. پس گرفتن این موجود نه تنها کل قلمروی آسمان، 
بلکه کل جهان هستی را تحت الشعاع قرار می دهد و اگر در دست اهریمنان باقی بماند، آن ها 

برای اهداف شومشان از آن سوء استفاده می کنند و پایان خوشی را رقم نخواهند زد.
پیشتازان تحت نظارت قلمروی آسمان به سرپرستی روهام به جنگ با اربابان مرگ می روند. در 

این بین آن ها از فرشتگان صورتی که گونه ای دیگر از نیروهای خیر هستند، کمک می گیرند.

درباره ی نویسنده
عنوان  به  کهندانی  نیما  جدی  کار  اولین  مرگ«  اربابان  و  »پیشتازان  جلدی  سه  مجموعه ی 
نویسنده است. وی متولد 1370 بوده و طبق گفته های خودش در مقدمه ی کتاب، نویسندگی 
را از 12 سالگی دنبال می کرده است. نیما کهندانی محرک خود برای نوشتن داستان در ژانر 
فانتزی را خواندن مطلبی درباره نبود ژانر فانتزی در ایران در یکی از وب سایت ها عنوان می کند. 
کتاب نخست در تابستان 1388 به پایان رسیده و منتشر شده است و طبق اظهارات نویسنده، 
نگارش جلد دوم به اتمام رسیده و بالفاصله بعد از اتمام جلد سوم به صورت هم زمان هر دو به 



کتاب

101
شماره ی 12، آذر 1390

چاپ خواهند رسید.
تمامی نسخه های جلد اول با عنوان »طلوع تاریکی« به فروش رفته و هم اکنون در نوبت چاپ 
شخصیت های  حضور  با  جدید  دنیایی  خلق  در  سعی  کتاب  این  در  کهندانی  نیما  است.  دوم 
فارسی زبان داشته است و به نوعی سعی کرده تا به داشته های باستانی ایران زمین ادای دین کند.

 
کتاب در یک نگاه

همان طور که در باال ذکر شد،  مانند اکثر داستان های فانتزی حماسی، دو نیرو و دو ارتش 
در مقابل یکدیگر قرار دارند. در این داستان نیروهای شر با عنوان »اربابان مرگ« در یک سو 
مقابل،  در طرف  و  نمی شود  پرداخته  آن ها  به  زیاد  نخست  داستان  در  که  کرده اند  صف آرایی 
نیروهای خیر با عنوان »پیشتازان« قرار دارند که توسط اعضای قلمروی آسمانی به سرپرستی 

فردی به نام روهام پشتیبانی می شوند.
به  پیشتازان  نسل  شکل گیری  چگونگی  و  گذشته  از  کوتاهی  تاریخچه ی  داستان  اواسط  در 
خواننده داده می شود. این حجِم یک جای اطالعات به همراه نام های مختلف و تازه، می تواند 
کمی سردرگم کننده باشد؛ اما تا حدودی از عالمت سوال هایی که از ابتدای داستان ذهن خواننده 
را درگیر کرده، کاسته می شود. در ادامه ی داستان شاهد سفر این پنج جوان برای نجات »ذهن 

زیبا« خواهیم بود.

نکته و نظر
از  دارند  داستان هایی که سعی  این درست که  است.  آن  نثر  داستان،  اصلی  از مشکالت  یکی 
داستان های کهن ایران بهره ببرند، نیازمند نثری سراسر ادبی و کمی تا حدودی پرتکلف هستند؛ 
و  داستان  و محیط  بگیرد  قرار  موقعیت ها  در  بهتر  تا خواننده  نثرها کمک می کنند  گونه  این 
این نثر در موقعیتی  از  اگر  شرایط آن را راحت تر درک کند و به نوعی فضا را بیشتر دریابد. 
مناسب و به موقع استفاده شود، نتیجه بسیار عالی است، اما این امر زمانی قابل قبول است که 

از جمالت و کلماتی با این اوصاف در زمان و موقعیت درست استفاده شود.
در کتاب این امر تا حدی رعایت شده است، اما در جاهایی رشته ی کار از دست نویسنده در رفته 
و باعث شده مرز بین نثر ادبی و عامیانه از بین برود. گویی نویسنده در جاهایی از خاطر می برد 
که باید گفت و گوهای بین شخصیت ها با لحن ادبیات کهن بیان شود. اگرچه این مسئله شاید 
زیاد اهمیت نداشته باشد، اما داشتن لحنی یکدست و مرتب  به بهتر شدن لحن روایی داستان 
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بیشتر کمک می کند و تاثیر بهتری می گذارد.
از طریق  نام »آرسام«  به  از شخصیت های داستان  از داستان، یکی  به عنوان مثال در بخشی 
ذهن با اسبش با نام »آپاسای« ارتباط برقرار کرده است. آرسام در ابتدا با گفتن جمالتی مانند :

»چرا می خوای به من کمک کنی...« لحنی عامیانه  دارد، اما در جایی دیگر، لحنش به طور کامل 
تغییر می کند و می گوید: 

»...درون این جنگل تاریک که ذاتی کشنده دارد و مرگ بر آن حاکم است  ... و مشخص نیست به 

کجا می رسد... اگر بازنگشتم از نیام بخواه تا برایت صاحبی الیق عشق و قلبت بیابد تا یاد من همواره 

در قلبت زنده مباند...«

به  توجه  با  هر شخصیتی  داستان ها  از  بعضی  در  مثاًل  باشد.  به جا  می تواند  لحن  تفاوت  البته 
کاراکتر و ویژگی هایی که دارد، می تواند لحن خاص خودش را داشته باشد. اما در این داستان 
یک شخصیت مدام دچار تغییر لحن می شود. همانند مثالی که در باال ذکر شد در داستان زیاد 

دیده می شود و این می تواند روی روند روایی داستان تاثیر منفی بگذارد.
لحن یکی از مهم ترین اجزا در نوشتن داستان است و به نوعی معرف شخصیت ها و ویژگی های 
آن ها است. حال آن که در این داستان تغییر لحن مداوم یک شخصیت می تواند برای خواننده 

کمی گیج کننده باشد و او نتواند شخصیت ها را به خوبی تجزیه و تحلیل کند.
از  این که در بعضی  با  از لحن، اصل داستان و موضوع یک خطی آن جذاب است.  صرف نظر 
فصل ها قضیه بیش از اندازه طول داده می شود، اما در کل خود موضوع و هدف داستان تا حدودی 
هیجان دارد و خواننده را به نوعی همراه می کند. اما اگر به جنبه های رزمی و سلحشوری داستان 

بهره ی  بیشتری داده می شد، به جذابیت هر چه بیشتر داستان کمک می کرد.
از نکات دیگری که می توان درباره ی این کتاب متذکر شد، زبان خاصی است که شخصیت ها 
گاه به گاه به کار می گیرند.  شاید نویسنده تصمیم دارد در جلدهای بعدی بیشتر درباره این 
زبان گره گشایی کند، اما در این کتاب خبری از توضیح درباره ی این زبان نیست و بعضی از 
شخصیت ها مدام با این زبان صحبت می کنند و اکثر مواقع ترجمه ای هم در کار نیست. تالش 
برای ایجاد گویشی متفاوت مخصوص داستان، تالش مغتنمی است و خود می تواند به یک گره 
داستانی تبدیل شود. در عین حال بی تفاوت بودن نسبت به گره گشایی آن نیز کمی آزار دهنده 
است و در این جا می تواند خواننده را کمی ناراحت کند، زیرا می تواند این تصور را ایجاد کند 
که نویسنده نخواسته با او روراست باشد و همه چیز را برایش گره گشایی کند. البته هنوز دو 
جلد دیگر باقی است و احتماالً نویسنده راجع این زبان و سایر موارد بیشتر توضیح خواهد داد.
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از  گونه  این  بیشتر  چه  هر  رشد  به  می تواند  کتاب  این  خواندن  است،  ذکر  شایان  انتها  در 
فانتزی نویسی در بین نویسندگان کمک کند. هر چند در این داستان نشانی از فرهنگ بومی 
زیاد دیده نمی شود و تنها به اسامی فارسی بسنده شده، اما همین هم آغازی است برای این گونه 
از فانتزی ها که راه را برای سایر نویسندگان هموارتر می کند و می تواند نقطه ی شروعی باشد 

برای گسترش هر چه بیشتر این گونه و زیر شاخه های آن در ایران.

بخشی از کتاب
زنجیرهایی از فوالد و آتش او را احاطه کرده بودند. دست هایش را آویزان و پاهایش را متصل به 

دیوارهای خونین استخوانی زندان نگاه می داشتند. رسش رو به پایین بود و به زمین می نگریست. 

بالش را سوراخ کرده و زنجیرهای مهلک شان را به آن نیز آویخته بودند. پیش از این می دانست که 

پایانی دردناک  نقطه ی مرگ، جز  نخواهد داشت، می دانست که قدم گذاشتنش در  این  پایانی جز 

رسنوشت دیگری برایش رقم نخواهد زد.
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پانته آ کیانی 

g در هوای جلوی او چند موج، حرکت، چرخش به وجود آمد؛ مانند گردبادی کوچک. 
پيزارو مکث کرد، لحظه ای آن را تحت نظر داشت و از خود پرسيد که پيامد بعدی چه 
می تواند باشد. شايد شيطانی ظاهر می شد که او را رنج بدهد، يا فرشته ای. هر چه که 

می خواست باشد، او آماده بود.
و بعد صدايی از ميان گردباد حرف زد؛ به همان لهجه ی اسپانيايی مضحک و مبالغه آميز 
کاستيلی، که او نيز حاال همان طور که چندی پيش دريافته بود، با آن سخن می گفت: 

»آيا اکنون قادريد صدايم را بشنويد؟«
»آری، صدايتان را می شنوم. اما نمی توانم شما را ببينم. کجاييد؟«

»من درست در برابر شما ايستاده ام. لحظه ای درنگ کنيد، به شما نشان خواهم داد.« از 
درون گردباد چهره ای شکل گرفت که به نظر می آمد در ميان هيچ شناور است؛ چهره ای 
بدون پيکر، چهره ای الغر، اصالح شده، بدون ريش، حتا بدون سبيل، با موهای بسيار 

کوتاه، با چشمان تيره که نزديک به هم قرار داشتند.
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پيزارو پرسيد: »شما چه هستيد؟ شيطان يا فرشته؟«
»هيچکدام.« صدايش واقعاً چندان شيطانی به نظر نمی آمد. »من هم انسانی هستم مانند شما.«

از آن  نيز  يا پيکری  آيا فقط دارای چهره هستيد،  باشيد.  »گمان نمی کنم که شما مانند من 
شماست؟«

»اوه، شما تنها می توانيد صورتم را ببينيد؟«
»بلی.«

»لحظه ای صبر کنيد.«
»هر اندازه که به درازا بکشد صبر خواهم کرد. من وقت فراوانی دارم.«

چهره ناپديد شد. سپس دوباره ظاهر شد و اين بار به بدن مردی بلندقامت و چهارشانه وصل بود 
که ردايی بلند و خاکستری به تن داشت؛ کمی شبيه به ردای کشيشان، اما بسيار مجلل تر، پر 

از نقطه های نورانی چشمک زن.
»شما بسيار عجيبيد. آيا ممکن است که انگليسی باشيد؟«

»من آمريکايی هستم.«
»آمريکايی.  باشد.  روشن شده  نوعی  به  انگار وضعيت  که  لحنی گفت  با  را  اين  پيزارو  »آها.« 

ببخشيد، اين يعنی چه؟«
چهره لحظه ای لرزيدن آغاز کرد و تار شد. حرکات رمزآلود تازه ای در ابرهای سپيد کلفت اطراف 
پيکر جريان داشتند. بعد چهره دوباره آرام گرفت و گفت: »آمريکا سرزمينی است که در شمال 

پرو قرار دارد. سرزمين بسيار پهناوري است که در آن مردم زيادی زندگی می کنند.«
»اوه، منظورتان اسپانيای جديد است، که قباًل مکزيکو نام داشت، و در آن هم وطن من کورتز 

[1] فرمان می راند؟«
»خير، در شمال مکزيکوست. بسيار باالتر از آن.«

آن جا  خوب.  بسيار  نه  کم  دست  يا  نمی شناسم،  را  نقاط  اين  »من  انداخت:  باال  شانه  پيزارو 
درباره ی شهرهای  داستان هايی  و  نيست؟  اين طور  ناميده می شود،  فلوريدا  که  است  جزيره ای 
زرين، اما گمان می کنم که همه تنها افسانه هستند. من زر پيدا کرده ام، در پرو. آن قدر زر دارم 

که در آن خفه می شوم. به من بگوييد، آيا اکنون در بهشت هستم؟«
»نه.«

»پس اين جا جهنم است؟«
»خير، جهنم نيست. توضيح اين که کجا به سر می بريد، بسيار دشوار است.«
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»من در آمريکا هستم.«
»بله، در آمريکا، بله.«

»و من مرده ام؟«
لحظه ای سکوت برقرار شد.

»نه، نمرده ايد.«
»گمان می کنم که به من دروغ می گوييد.«

»اگر مرده بوديد، چگونه می توانستيم با هم سخن بگوييم؟«
پيزارو با صدای خش داری خنديد. »اين را از من می پرسيد؟ من از وضع اين مکان هيچ نمی دانم. 
کشيشانم کجايند؟ پادويم کجاست؟ برادرم را سوی من بفرستيد!« کلمات ناگهان با خشم از او 

بيرون ريخته بودند. »خوب، چرا آن ها را برايم نمی آوريد؟«
»آن ها اينجا نيستند. شما اين جا کاماًل تنهاييد، دن فرانسيسکو.«

»در آمريکا. کاماًل تنها. پس به من آمريکايتان را نشان بدهيد. آيا اين مکان اصاًل وجود دارد؟ 
آيا آمريکا تنها از ابر و چرخش نورها تشکيل شده است؟ کجاست آمريکا؟ بگذاريد آمريکايتان را 

ببينم. به من ثابت کنيد که در آمريکا هستم.«
باز سکوت برقرار شد، و اين بار طوالنی تر بود. سپس چهره ناپديد شد و آن ديوار ابرهای سپيد 
دوباره جوشيدن و چرخيدن را از سر گرفت، اما بسيار شديدتر از سابق. پيزارو به ميانش خيره 
شده بود و احساسی بين خشم و کنجکاوی داشت. چهره دوباره پديدار نشد. ديگر هيچ نمی ديد. 
کسی با او بازی می کرد. او در اين مکان عجيب اسير شده بود و با او مثل کودک رفتار می کردند، 
مثل سگ، يا مثل... مثل سرخپوست. شايد در پايان جزای باليی بود که بر سر شاه آتاهوآلپا [2] 
آورده بود، بر سر آن مرد خوب و نجيب و احمق، که خود را در نهايت معصوميت تسليم کرده 

بود تا او بتواند بر تمام طالی سرزمين آتاهوآلپا چنگ بيندازد.
پيزارو با خود گفت، بسيار خوب، پس چنين باد. آتاهوآلپا هر چه که در حقش شده بود پذيرا 
شد، بدون شکوه و ترس، و من هم به همان خوبی می توانم. مسيح همراهم خواهد بود، و اگر 
مسيح وجود نداشته باشد، خوب، همراهی نخواهم داشت، فرقی نمی کند. هر چه بادا باد، من 

آن را پذيرا خواهم بود.
صدای پيشين از ميان گردباد ناگهان گفت: »بنگريد، دن فرانسيسکو، اين آمريکاست.«

در ديوار ابر تصويری پديدار شد. نوعی تصوير بود که پيزارو تا به حال هرگز نديده بود و محال 
بود که بتواند آن را مجسم کند، تصويری که به نظر می آمد در پيش او باز می شود، او را به درون 
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خود می کشد و در ميان سيلی از صحنه های گوناگون می راند که در نوری درخشان و سرشار 
از زندگی غرق شده بودند. انگار که در ارتفاعی گيج کننده بر روی سرزمينی پرواز می کرد و به 
منظره ای بی پايان و پر از معجزه می نگريست. شهرهای عظيمی را ديد که به دورشان حصاری 
بی کران،  درياهای  بودند،  نوارهای سپيد  از  مانند شبکه ای  بود، خيابان هايی که  نشده  کشيده 
او رد شد که به زحمت  از پيش  بلند، و همه آن چنان سريع  رودخانه های خروشان، کوه های 
هر  نقطه ی  بلندترين  از  بلندتر  ساختمان ها  بود.  شده  گيج  کاماًل  دريابد.  را  آن ها  می توانست 
کليسای جامع بودند، اين توده ی درهم مردم، ارابه های آهنين براق، که توسط حيوانات کشيده 
نمی شدند، اين منظره های شگرف، اين هرج و مرج. هنگامی که اين همه را ديد، احساس کرد 
که چگونه آن اشتياق خوب و قديمی در او جان می گيرد و بر او چيره می شود: می خواست به 
اين مکان عجيب و عظيم دست بيندازد، آن را اشغال کند و در چنگ بگيرد، و آن را غارت کند، 
با تمام ارزشش. تصورش حيرت آور بود. چشمانش تار شدند، و قلبش آن چنان هولناک تپيدن 
را  بود. رويش  به احساسش خواهد  گرفت که گمان کرد اگر دست روی زرهش بگذارد، قادر 

برگرداند و زمزمه کرد: »بس است. همين بس است.«
تصوير ترس آور ناپديد شد. به تدريج تپش بلند قلبش آرام گرفت.

بعد خنده سر داد.
فرياد زد: »پرو! پرو هيچ نبود، در مقايسه با آمريکا! پرو سرزمين محنت باری بود! پرو مرداب بود! 
چقدر احمق بودم! به پرو رفتم، با اين که آمريکا هست، آمريکا، که ده هزار بار بزرگتر است! 
از خود می پرسم، در آمريکا چه می توانستم پيدا کنم.« ملچ ملچی کرد و دست هايش را تکان 
داد. بعد با خنده گفت: »نترسيد! من سعی نخواهم کرد که آمريکا را فتح کنم. حاال ديگر پير 
شده ام. شايد آمريکا برای من زياد باشد، شايد حتا پيشتر هم برای من زياد بود.« با بدجنسی 
در صورت مرد مو کوتاه و بی ريش خنديد که اکنون بسيار نگران به نظر می رسيد. »آيا اين که 
مرده ام حقيقت ندارد؟ حال کسی را دارم که آرميده است و خواب می بيند. اما اين رويا نيست. 

آيا من روحم؟«
»نه، نه کاماًل...«

»نه کاماًل! نه کاماًل! تنها کسی اين گونه سخن می گويد که نيمی از شعور خوک را داشته باشد. 
اين همه چه معنی دارد؟«

»توضيحش با واژه هايی که شما قادر به درک آن باشيد آسان نيست، دن فرانسيسکو.«
به همين دليل نيز  »نه، البته که نه. همان طور که همه می دانند، من احمق هستم، و دقيقاً 
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پرو را فتح کرده ام، آری، چون احمقم. اما بگذريم. من واقعاً روح نيستم، اما مرده ام، آيا اين را 
درست فهميدم؟«
»اوه، راستش...«

»پس من مرده ام. اما به طريقی نه در جهنم افتاده ام و نه در برزخ، بلکه هنوز روی زمين هستم، 
با اين تفاوت که اکنون زمانی بسيار ديرتر است. پس من غنوده ام، مانند ديگر مردگان، و حاال 
دوباره برخاسته ام، در سالی که بسيار ديرتر از زمان من است، و اين زمان آمريکاست. درست 
17۵0؟  ساليست؟  چه  حاال  است؟  اعظم  پاپ  کسی  چه  می کند؟  سلطنت  کسی  چه  است؟ 

1800؟«
بعد از مدتی ترديد چهره گفت: »حاال سال 21۳0 است.«

»آها.« پيزارو لب پايينش را می جويد. »و پادشاه؟ پادشاه چه کسی است؟«
سکوتی طوالنی. »نامش آلفونسو [۳] است.«

بود.  آلفونسو   .[۵] فرديناند  پدر  می ناميدند.  آلفونسو  را  آراگون[4] خود  پادشاهان  »آلفونسو؟ 
آلفونسوی پنجم بود.«

»حاال آلفونسوی نوزدهم پادشاه اسپانيا است.«
»آها. آها. و پاپ اعظم؟ چه کسی پاپ شده است؟«

باز سکوت. کسی که بالفاصله پس از پرسش، نام پاپ را نمی دانست؟ عجب. اين مرد احمق بود، 
چه شيطان باشد و چه غير آن.

بعد از مدتی صدا گفت: »پيوس [6]. پيوس شانزدهم.«
پيزارو با لحنی جدی گفت: »پيوس شانزدهم. مسيح و مريم، پيوس شانزدهم! چه بر سرم آمده 
است؟ از مرگم مدتی گذشته است، مسأله اين جاست. هنوز نتوانسته ام خود را از گناهانم پاک 
کنم. هنوز احساس می کنم که به من چسبيده اند، مانند پليدی بر پوست. و تو، آمريکايی، تو 

جادوگری هستی که مرا دوباره جان بخشيده است. هه. هه. همين طور است، مگر نه؟«
چهره اقرار کرد: »چيزی شبيه به اين، دن فرانسيسکو.«

»پس شما اسپانيايی را با اين روش عجيب صحبت می کنيد، چون نمی دانيد صحيح آن چگونه 
زبان  مانند  و غريب سخن می گويم، که  اسپانيايی عجيب  نوعی  به  بلی؟ حتا من حاال  است؟ 
خودم نيست. ديگر هيچکس نيست که به اسپانيايی سخن بگويد، مگر نه؟ مگر نه؟ شما اکنون 
همه به آمريکايی صحبت می کنيد، مگر نه؟ اما تالش داريد که به اسپانيايی سخن بگوييد، فقط 
به نظر احمقانه می آيد. و شما بوديد که باعث شديد من نيز اين چنين سخن بگويم، چرا که 
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گمان می کرديد اين روش متداول گفتار من است، اما اين گمانی نادرست است. بسيار خوب، 
شما می توانيد معجزه کنيد، اما شک دارم که بتوانيد کاری را واقعاً بی نقص انجام دهيد، حتا 
در اين سال معجزه ها، 21۳0. همين طور است، مگر نه؟« پيزارو با هشياری به جلو خم شد. 
»چه گفتيد؟ گمان داشتيد که من ابله هستم، تنها چون نمی توانم بخوانم و بنويسم؟ من کودن 

نيستم، فهميديد؟ من قادرم تازه ها را به سرعت فراگيرم.«
» به راستی که شما بسيار سريع فرا می گيريد.«

درباره ی  بايد  شما  مثاًل  ناآشنايند.  من  برای  که  داريد  را  بسياری  چيزهای  دانش  شما  »اما 
چگونگی مرگم بدانيد. چه عجيب است با غريبه ای درباره ی مرگم سخن راندن، اما شما از آن 
خبر داريد، مگر نه؟ کی اتفاق افتاد؟ و چگونه؟ آيا در خواب مردم؟ نه، نه، اين ممکن نيست. در 
اسپانيا می توان در خواب مرد، اما نه در پرو. پس چگونه اتفاق افتاد؟ آيا بزدالنی به من خيانت 
کردند؟ يکی از برادران آتاهوآلپا بود که به من هنگامی که از خانه خارج می شدم حمله کرد؟ 
برده ای که از سوی اينکا مانکو [7] فرستاده شده بود، يا يکی از ديگران؟ نه، نه، بعد از آن همه 
نيکی که در حق سرخپوستان کرده بودم، به من آسيبی نمی رساندند. آلماگروی [8] جوان بود 
که مرا کشت، مگر نه، به انتقام پدرش، يا خوان دهرادا [9] بود؟ يا حتا شايد پيکادو [10] بود، 
نه، پيکادو نه، هميشه جانب مرا داشت –، اما شايد آلوارادوی [11] جوان،  محرر خود من – 
ديه گو – بسيار خوب، يکی از آن ها، و بايد به سرعت اتفاق افتاده باشد، حتا بسيار سريع، وگرنه 
می توانستم جلوی آن را بگيرم – درست است، آيا راست می گويم؟ به من بگوييد. شما درباره اش 
می دانيد. به من بگوييد چگونه مردم.« جوابی نيامد. پيزارو دستش را جلوی چشمان گرفت و 
به سپيد درخشان مرواريدگون خيره شد. ديگر نمی توانست صورت آمريکايی را ببيند. پيزارو 

پرسيد: »اين جاييد؟ کجا رفتيد؟ آيا تنها رويا بوديد؟ آمريکايی! آمريکايی! کجاييد؟«

g قطع تماس او را تکان داد. تانر شق و رق آن جا نشسته بود، دست هايش می لرزيدند، و لبانش 
را محکم به هم می فشرد. پيزارو در هولوتانک حاال ديگر چيزی بيش از نوار رنگ کوچکی نبود، 
به اندازه ی انگشت شصتش، که در ميان ابرهای متالطم حرکت می کرد. زنده دلی او، تکبر او، اين 
کنجکاوی مبارزطلبانه، اين نفرت بسيار عميق و اين حسد، اين نيرو، که در ماجراهای پيشينش 
بی باکانه به آن دست يافته و او را در نهايت استيصال به پيروزی نهايی رسانده بود، تمام اين ها 
فرانسيسکو پيزارو بود، و تانر آن را اکنون لحظه ای پيش حس کرده بود – و تمام اين ها با بشکنی 

ناپديد شده بودند.



پاورقی

111
شماره ی 12، آذر 1390

بعد از چند ثانيه تانر احساس کرد که شوک ضعيف تر می شود. به سوی ريچاردسن چرخيد.
»چی شد؟«

»بايد خاموشش می کردم. نمي خواستم که تو بهش چيزی درباره ی طرز مردنش بگی.«
»من که اصاًل نمی دونم چطور مرده.«

»باشه، اون هم نمی دونه، و من نمی خواستم ريسک کنم که تو شايد بدونی. ما امکان اين رو 
نداريم که پيشگويی کنيم اين جور اطالعات چه اثر روانيی می تونه روش بذاره.«

»يه جوری درباره اش حرف می زنی که انگار زنده است.«
ريچاردسن پرسيد: »نيست؟«

»اگه من همچين چيزی بگم، اونوقت می گی که من نادون و غير علمی هستم.«
با حجب لبخند زد: »حق داری. من خودم هم وقتی می گم زنده است، به خودم  ريچاردسن 
درست اعتماد ندارم. می دونم که منظورم لغوی نيست، و مطمئن نيستم که نظر تو چيه. اصاًل 

درباره اش چه فکری می کنی؟«
که  کنم  می تونستم حس  قشنگ   – قدرتش  شگفت آوره.  واقعاً  نيست.  »باورکردنی  تانر گفت: 
امواجش من رو تسخير کردند. و روحش! چنان زنده، اون جور که همه چيز رو درک می کنه. 
کاره.  سر  چندم  پاپ  کدوم  بدونه  می خواست  باشه.  آينده  زمان  در  بايد  که  می زنه  حدس 
می خواست بدونه آمريکا چه شکليه. و اين گستاخيش! به من ميگه خيال نداره که آمريکا رو 
فتح کنه، که چند سال پيش اين کار رو با پرو کرده، اما اآلن ديگه نه، اآلن يه خرده برای اين 
کنه، حتا  برای مدت طوالنی عصبانيش  نمی تونه  نيست! هيچ چيز  باور  قابل  پير شده.  کارها 
وقتی فهميد که بايستی مدت ها پيش مرده باشه. حتا می خواست بدونه چطوری مرده!« تانر به 

پيشانيش چين انداخت. »وقتی اين برنامه رو طراحی کردی بهش چه سنی دادی؟«
»تقريباً شصت. پنج شيش سال بعد از فتح، و يکی دو سال قبل از اين که بميره. در نقطه ی اوج 

قدرتش. بله، درسته.«
»احتماالً درست مي گم که تو بايد شرايط مرگش رو ازش پنهان کنی. اگه اين کار رو نکنی ديگه 

خيلی شبيه يه جور روح ميشه.«
»اين دقيقاً همون چيزيه که ما هم بهش فکر کرديم. ما مرحله ای از زندگيش رو انتخاب کرديم 
که همه ی کارهايی رو که می خواست بکنه انجام داده بود، زمانی که پيزاروی کامل بود. اما قبل 
از پايانش. نبايد درباره اش چيزی بدونه. هيچ کس اين رو نمی دونه. اين هم چيزيه که به خاطرش 

بايد ازت تشکر کنم، متوجهی؟ که اگه می دونستی و شروع کرده بودی بهش بگی...«
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فراموشش  که  وقته  خيلی  می دونستم،  زمانی  هم  »اگر  داد.  تکان  نفی  نشانه ی  به  را  سر  تانر 
کرده ام. خوب حاال اصاًل جريانش چی بود؟«

»کاماًل همون طور که خودش حدس زده بود: به دست ياران خودش.«
»پس از قبل پيشگويی کرده بود.«

اين سنی که ما شبيه سازيش کرده ايم، می دونست که جنگ داخلی در آمريکای جنوبی  »تو 
شروع شده و فاتحان سر تقسيم غنائم نزاع می کنند. تا اين جاش رو بهش اطالع داده ايم. می دونه 
که شريکش آلماگرو باهاش چپ افتاده بوده و در جنگی عليه اش شکست خورده و اعدام شده 
بوده. چيزی که نمی دونه، اما از قرار معلوم حدس می زنه، اينه که دوستان آلماگرو به خونه اش 
شبيخون می زنند و سعی می کنند به قتلش برسونند. خيلی خوب حدس زده که بعدش چه 

اتفاقی ميفته. شايد بهتر باشه بگم درست همون جور که در حقيقت اتفاق افتاد.«
»باورکردنی نيست، اين همه زبلی.«

»آره واقعاً آدم پدرسوخته ای بوده. اما نابغه هم بوده.«
»جدی اين طور بوده؟ يا موقعی که برنامه رو ساختی اينجوريش کردی؟«

»هر چيزی که ما بهش داديم، اطالعات بی طرفانه ی زندگيش بوده اند، طرح اتفاقات و واکنش ها. 
به عالوه ی نظر ديگران، آدم های هم دوره اش يا کسانی که بعدتر زندگی کرده اند، اما داستانش رو 
می شناخته اند، که شخصيتش رو کامل تر کنيم. اگه اين جور مواد رو به اندازه ی کافی وارد کنی، 
آخرش يه شخصيت جامع و کامل رو پيش رو داری. هری، اين شخصيت من يا کس ديگه ای 
که روی اين پروژه کار کرده نبوده. اگه همه ی اتفاقات و واکنش های مربوط به پيزارو رو جمع 
کنی، آخرش پيزارو رو به دست مياری. هم بی رحميش رو به دست مياری، هم نبوغش رو. يه 
چيز ديگه به کامپيوتر بده، تا يه آدم کاماًل متفاوت رو به دست بياری. چيزی که ما تا به حال 
ديده ايم، اينه که کارمون رو درست انجام می ديم، چيزی از کامپيوتر بيرون مياد که بيشتر از 

مجموع اونيه که بهش داده ايم.«
»کاماًل مطمئنی؟«

ريچاردسن گفت: »نديدی که بابت زبان اسپانيايی که به نظرش داره باهاش حرف می زنه شکايت 
می کنه؟«

»آره، گفت که به نظرش عجيب مياد، و انگار امروزه هيچ کس نمی دونه که اسپانيايی درست 
کرده ای  طراحی  که  اينترفيسی  اين  مگه  بفهمم.  دقيق  نتونستم  رو  اين  چطوريه.  حسابی  و 

اسپانياييش اينقدر بده؟«
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هيچ کس  افتضاحه.  شونزدهمش  قرن  اسپانيايی  معلومه  که  »اين جور  داد:  پاسخ  ريچاردسن 
نمی دونه که اسپانيايی قرن شونزدهم واقعاً چطور بوده. ما فقط می تونيم حدس بزنيم. و از قرار 

معلوم چندان موفق نبوده ايم.«
»اما آخه اون از کجا می دونه؟ مگه تو طراحيش نکرده ای؟ وقتی تو نمی دونی که در اون عصر 
چطور اسپانيايی حرف می زده اند، اون از کجا می تونه بدونه؟ هر چيزی که درباره ی اسپانيايی يا 

هر چی می دونه همونيه که تو بهش داده ای.«
ريچاردسن گفت: »دقيقاً.«

»اما اين منطقی نيست، لو!«
»غير از اين، گفته بود که اون اسپانيايی خودش هم که داره می شنوه افتضاحه و صدای خودش 
به نظرش غريب مياد. که اين ما بوده ايم که وادارش کرده ايم اين طوری حرف بزنه، چون فکر 

کرده ايم که اين روش متداول حرف زدنشه، اما اشتباه کرده ايم.«
»اگه فقط رونوشته، ساخته شده توسط کسانی که کوچکترين اطالعی از آهنگ صدای اصليش 

نداشته اند، از کجا می تونه بدونه که صداش چطور بوده؟«
ريچاردسن آهسته گفت: »من اصاًل خبر ندارم، اما انگار اون داره.«

»فکر می کنی؟ يا اين که اين فقط يه بازی به روش پيزاروست، که داره بازی می کنه تا تعادل ما 
رو به هم بزنه، چون اين دقيقاً از شخصيتی که تو ازش ساخته ای برمياد؟«

ريچاردسن گفت: »من فکر می کنم خودش می دونه.«
»اما آخه از کجا می تونه فهميده باشه؟«

اما اون می دونه. يه جايی در داده هايی که توی شبکه ی  »اون اين جاست. ما نمی دونيم کجا، 
تراديسی فرستاديم مخفيه. حتا اگه هيچی ازش ندونيم، و حتا اگه قرار باشه دنبالش بگرديم و 
نتونيم پيداش کنيم، اون می تونه پيداش کنه. اون اين جور اطالعات رو با جادو و جنبل به دست 
نمياره، اما می تونه چيزهايی رو تخمين بزنه که به نظر ما نامربوط هستند، و اطالعات جديدی 
به دست بياره که به نظرش منطقی ميان. اين همون چيزيه که ما ازش به عنوان هوش مصنوعی 
ياد می کنيم، هری. ما آخرش موفق شديم برنامه ای بسازيم که شبيه مغز انسان کار می کنه: يه 
کم شهود، چنان بالواسطه و نبوغ آميز که آدم نمی تونه توضيحش بده يا درکش کنه، حتا موقعی 
که واقعاً وجود نداشته باشه. ما به اندازه ی کافی بهش اطالعات داده ايم که بتونه تمام اين آش 
شله قلم کار داده های ظاهراً بی ربط به همديگه رو هضم کنه و اطالعات جديدی بيرون بده. مسئله 
همينه که ما فقط عروسک خيمه شب بازی توی هولوتانک نداريم. ما چيزی داريم که فکر می کنه 
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پيزاروست، و چيزهايی رو می دونه که فقط و فقط خود پيزارو می تونه بدونه. معنيش اينه که ما 
اون جهش کيفی رو، تکامل هوش مصنوعی رو که از اول هدف اين پروژه بود به دست آورده ايم. 

وحشتناکه. وقتی بهش فکر می کنم مورمورم ميشه.«
تانر گفت: »من هم درست همين حال رو دارم. اما بيشتر از ترس تا از ناراحتی.«

»ترس؟«
»حاال که می دونم قدرت هايی داره که از اونی که براش طراحی شده بوده فراتر می ره، از کجا 
اين قدر مطمئن باشی که نمی تونه کنترل شبکه ات رو به دست بگيره و کاماًل جور  می خوای 

ديگه ای گسترش پيدا بکنه؟«
»از نظر تکنيکی کاماًل غيرممکنه. هر چی که هست، محرک های الکترومغناطيسيه. من می تونم 
هر لحظه جريان برق رو قطع کنم. هيچی وجود نداره که بخوايم به خاطرش دستپاچه بشيم. 

باور کن، هری.«
»سعی می کنم.«

رونوشت  يه  داريم،  کامپيوتر  در  ما  که  چيزی  بله،  بدم.  نشون  رو  طرح ها  بهت  می تونم  »من 
چيز  نه  گرگينه،  نه  خون آشامه،  نه  رونوشت.  جز  نيست  چيزی  حقيقتاً  اما  است،  خارق العاده 

ماوراءالطبيعه. فقط بهترين شبيه سازی کامپيوتريه که تا به حال ساخته شده.«
»من احساس بدی دارم. من واقعاً احساس بدی دارم.«

»قابل درکه. قدرت اين مرد، طبيعت شکست ناپذيرش. فکر می کنی چرا عدل اون رو روی صفحه 
آوردم، هری؟ يه چيزی داره که در کشورش ديگه نيست، و دلم می خواد هر طور شده باهاش 
آشنا بشم. من واقعاً می خوام که ما ياد بگيريم اين نوع خاص انگيزه و اقتضا چی می تونه باشه. 
حاال که تو باهاش صحبت کرده ای، روحش رو لمس کرده ای، مسلماً ترسيده ای. اعتماد به نفس 
فوق العاده ای ازش جاريه. باور شگفت آوری به خودش ازش جاريه. اين جور مردها می تونند به هر 
چيزی که خوابش رو می بينند برسند – حتا با صد و پنجاه نفر، يا هر چند تا که بودند، تمام 
امپراتوری اينکا رو به زانو در بيارند. اما چيزی که ما اين جا خلق کرده ايم من رو نمی ترسونه. و تو 
هم الزم نيست بترسی. ما همه امون بايد واقعاً بهش افتخار کنيم. هم تو، هم بر و بچه های بخش 

تکنيک. و بهت می گم، تو بهش افتخار خواهی کرد.«
»اميدوارم که حق با تو باشه.«

»حاال می بينی.«
تانر مدتی طوالنی در سکوت به هولوتانک خيره بود که در آن تصوير پيزارو ظاهر شده بود.
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»باشه، شايد دارم واکنش مبالغه آميزی نشون می دم، مثل يه آدم معمولی، که در واقع هستم. 
من بهت اعتماد می کنم که قادری ارواحت رو تحت کنترل نگه داری.«

ريچاردسن گفت: »فکر می کنم بتونم.«
تانر گفت: »کاشکی. باشه، خيله خب، حاال خيال داری بعدش چيکار کنی؟«

ريچاردسن شگفت زده به نظر می آمد: »بعدش چيکار کنم؟«
»با اين پروژه. ادامه اش چيه؟«

ريچاردسن مردد جواب داد: »ما تا به حال نقشه ی رسمی نداشتيم، فکر کرديم صبر کنيم تا تو 
موافقتت رو با فاز اول پروژه اعالم کنی. و بعد...«

به کار روی يه شخصيت  تو بالفاصله شروع کنی  تانر پرسيد: »اين چطوره؟ من می خوام که 
جديد.«

»خوب، بله. آره، مسلمه...«
»و همين که خلقش کردی، لو، فکر می کنی ممکنه که بذاريش توی همين هولوتانک پيزارو؟«

ريچاردسن کمی متعجب به نظر می آمد: »منظورت اينه که يه جور ديالوگ بينشون به وجود 
بياريم؟«

»آره.«
ريچاردسن با احتياط گفت: »گمون کنم که بتونيم اين کار رو بکنيم. شايد حتا الزم باشه که 
اين کار رو بکنيم. آره، آره، اين واقعاً پيشنهاد جالبيه.« به زور لبخندی به لب آورد. تا به حال 
تانر در اين پروژه در پس پرده مانده بود، شاهد و نامحرم. اين دخالت او در مرحله ی برنامه ريزی 
وضع جديدی بود، و به راستی هم ريچاردسن هيچ نمی دانست که سرانجام همه ی اين ها چه 

خواهد شد. تانر با نگرانی او را می نگريست. 
امتحان  بعدی  نفر  به عنوان  داری که  نظر  ريچاردسن گفت: »آدم مشخصی در  از مدتی  بعد 

کنيم؟«
تانر پرسيد: »اون ياروی تطبيق منظرت [12] حاضره که امتحانش کنيم؟ می دونی که کدوم رو 

می گم، همون  چيزی که قراره تحريف زمانی و آميختگی با اساطير رو جبران کنه؟«
»بگی نگی. اما هنوز آزمايشش نکرده ايم.«

تانر گفت: »خوب، پس وقتشه. چرا سقراط رو امتحان نکنيم؟«

g زير پا و در هر سو سپيدی مواج، انگار که تمام جهان از جنس پارچه ی پشمی باشد. از خود 
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می پرسيد که شايد برف باشد. همه چيز برايش غريب بود. بله، گاهی، بسيار به ندرت، در آتن 
برف می باريد، اما تنها زمانی کوتاه، و با آفتاب صبحگاهی برف آن جا اغلب دوباره آب شده بود. 
البته او انبوه برف را ديده بود، آن زمان ها، که در جنگ شمال به سر می برد، در پوتيدائه آ [1۳]، 
در زمان پريکلس [14]، اما آن در زمان بسيار قديم بود، و تا جايی که به ياد می آورد، برف 
آن جا با چيزی که اين جا بود تفاوت داشت. اين سپيدی اين جا سرد هم نبود. می توانست در 

واقع ابر هايی عظيم باشد.
اما چطور ممکن بود که ابر زير پايش باشد؟ با خود انديشيد، ابرها تنها بخار و هوا و آب هستند، 
بدون جرم. معموالً در باالی سر معلقند. ابرهايی که در زير پا پيدا می شدند، کيفيت واقعی ابر 

را نداشتند.
برفی که سرد نبود؟ ابرهايی که ابر واقعی نبودند؟ به نظر می رسيد که هيچ چيز در اين مکان 
کيفيت متعلق به خود را ندارد، خود او نيز. به نظر می آمد که گام برمی دارد، اما پاهايش با زمين 
تماس نداشتند. انگار که در هوا حرکت کند. اما چطور حرکت در هوا ممکن بود؟ آريستوفانس 
[1۵] او را در نمايش بی اندازه طعنه آميز خود فرستاده بود که آويزان در سبدی در هوا پرواز 
کند، و او را واداشته بود که چيزهايی بگويد مانند »من در هوا پرواز می کنم و خورشيد را نظاره 
او را در واقع هرگز  او بازی می کرد، و اين  با  می کنم.« اين دقيقاً روشی بود که آريستوفانس 
نيازرده بود، هرچند که دوستانش به اين خاطر بسيار رنجيده بودند. به هر حال، تنها نمايش بود.

چيزی که اين جا بود به نظر واقعی می آمد، هر آن چه که می شد گفت به نظر می آيد.
انجام داده  نمايش آريستوفانس  باور داشت آن چه را که در  شايد خواب می ديد و در خواب 
است، اکنون واقعاً انجام می دهد. اين جا چه خبر بود؟ »من بايد شعور خود را دوباره پيدا کنم و 
بخش های ظريف تر مغزم را با اين هوا که مرا دربرگرفته است، تطبيق بدهم – ما به هر حال از 
يک جنس ساخته شده ايم – تا در آخر رازهای اين آسمان را دريابيم.« ياد آريستوفانس خوب 
و پير به خير! از هيچ پروا نداشت! البته به جز چيزهايی مانند خرد، حقيقت و پاکی. »اگر روی 
زمين مانده بودم و از آن پايين درباره ی آن چه که در واقع در هواست می انديشيدم، هرگز به 
کشفی نائل نمی شدم: اما اين زمين است که شعور ما را تغذيه می کند. درست مانند آب تره.« و 

در اين جا سقراط شروع به خنديدن کرد.
به دستانش نگريست، آن ها را معاينه کرد، اين انگشت های کوتاه و قوی، اين مفاصل نيرومند. 
او، که در تمام زندگيش چنان به خوبی به  او بودند. دستان خوب قديمی  اين ها دستان  بله، 
در جنگ های  که  زمانی  می کرد،  پدرش سنگ تراشی  مانند  که  زمانی  بودند،  کرده  او خدمت 
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بين شهری شرکت کرده بود، يا زمانی که در مدرسه ی ورزش تمرين می کرد. اما اکنون وقتی که 
چهره اش را با آن ها لمس کرد، احساسی نداشت. آن جا می بايست چانه ای باشد، پيشانی، بله، و 
آن بينی کوتاه و کوفته ، آن لب های کلفت؛ اما آن جا چيزی نبود. تنها هوا را احساس می کرد. 
بدهد. می توانست  تکان  باشد،  بود چهره اش  قرار  واقع  در  را در جايی که  می توانست دستش 

دست ها را بر هم بگذارد، آن ها را با تمام قوا به هم فشار بدهد، و هيچ احساس نمی کرد.
با خود انديشيد، به راستی که اين جا مکانی عجيب است.

شايد اين جايی است که افالطون جوان درباره اش به عنوان مکان اشکال خالص گمان هايی اظهار 
کرده بود، جايی که همه چيز کامل است و هيچ چيز کاماًل واقعی نيست. اين هوای انگاره هاست 
نيروی  با همه ی  از جسم متعارفم  انگاره ی سقراطم، رها  که در آن حرکت می کنم. من خود 
جاذبه اش. آيا ممکن است؟ بله، شايد. لحظه ای مکث کرد و درباره اش به فکر فرو رفت. به ذهنش 
رسيد که اين شايد بتواند زندگی پس از مرگ باشد، و در اين صورت مسلماً با بعضی از خدايان 
مالقات می کرد، اگر اصاًل خدايانی وجود داشتند و او می توانست با آن ها روياروی شود. شايد 
بخواهند با من سخن بگويند. آتنا [16] بخواهد با من درباره ی خرد بحث کند، هرمس [17] 
درباره ی سرعت، آرس [18] درباره ی ماهيت شجاعت، يا زئوس [19] درباره ی ... خوب، درباره ی 
احمقی  مانند  آن ها  نگاه  در  من  بگويد. مسلماً  درباره اش سخن  بخواهد  زئوس  هر آن چه که 
تمام عيار خواهم بود، اما از اين باکی ندارم: هرکس که باور داشته باشد می تواند با خدايان بر 
پايه ای هم طراز روبه رو شود، احمقی تمام عيار است. من در اين باره دچار هيچ توهمی نمی شوم. 

اگر اصاًل خدايان وجود داشته باشند، در هر زمينه ای از من برترند، وگرنه چرا خدا باشند؟
البته به جد درباره ی وجود خدايان ترديد داشت. اما اگر وجود داشتند، پس منطقی بود که در 

مکانی شبيه به اين به  سر برند.
به اطراف نگاهی انداخت. آسمان پر از نوری درخشان و زرين بود. نفس عميقی کشيد، لبخندی 

زد و در ميان اين هيچ پشم مانند شروع به حرکت کرد، در جستجوی خدايان.

g تانر گفت: »اآلن نظرت چيه؟ هنوز هم همون جوری بدبينی؟«
ريچاردسن گفت: »نمی تونم درست بگم« و بيشتر به نظر مغموم می رسيد.

»قيافه اش درست مثل سقراطه، مگه نه؟«
»اين قسمت آسون ترش بود. ما يک عالم توصيف درباره ی ظاهر سقراط داريم، از کسانی که اون 
رو مي شناخته اند. اين دماغ پهن مسطح، کله ی طاس، لب های کلفت، گردن کوتاه. اين قيافه ی 
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استاندارد سقراطه که هر کسی می تونه بازبشناسه، درست همون طوری که با شرلوک هولمز يا 
دن کيشوت کار کرديم. اين جوری ظاهرش رو درست کرديم. اين اون قدرها هم مهم نيست. مهم 
اينه که توی کله اش چه خبره، و اينه که به ما نشون می ده آيا واقعاً سقراط رو جلومون داريم.«

»به نظر آروم و سرحال مياد، اون جوری که اون تو رژه می ره. درست همون طور که يه فيلسوف 
بايد باشه.«

»وقتی پيزارو رو توی هولوتانک زنده کرديم هم همين قدر فيلسوفانه به نظر ميومد.«
تانر گفت: »پيزارو هم می تونه فيلسوف باشه. هيچکدومشون آدمی نيستند که اگه ببينند جای 

غريبی هستند دستپاچه بشند.«
 بدبينی ريچاردسن داشت او را نگران می کرد. انگار که دو مرد جای خود را با يکديگر عوض 
کرده بودند: ريچاردسن که از وضع کار برنامه اش اطمينان نداشت و تانر که هنوز می خواست 

ادامه بدهد.
ريچاردسن با ناميدی گفت: »من هنوز هم خيلی بدبينم. بله، ما فيلتر تطبيق منظر رو وصل 
کرده ايم. اما می ترسم همون مشکلی رو پيدا کنيم که فرانسوی ها با دن کيشوت داشتند و ما با 
هولمز، موسی و سزار. اطالعاتی که درباره ی اساطير و شخصيت های خيالی داريم، زيادی با چرت 
و پرت قاطی شده اند. سقراطی که اآلن طراحی کرده ايم همون قدر خياله که واقعيت هم هست، 
يا شايد فقط توهم باشه. همه ی چيزی که می دونيم توصيفيه که افالطون به دست داده، درست 
همون طور که کانن دويل، هولمز رو توصيف کرده. ترسم از اينه که چيزی که به دست خواهيم 
آورد يه جوری درجه ی دو باشه، بی روح، و بدون يه ذره هوش مستقل که ما دنبالش هستيم.«

»اما اون فيلترهای جديد...«
»شايد. آره، شايد.«

تانر با لجاجت سر تکان داد. »هولمز و دن کيشوت پرسوناژهای کاماًل خيالی هستند. فقط از 
طريق اختراع نويسنده اشون زنده شده اند. اگه به نظرها و خياالت خواننده های بعدی نگاه کنی، 
از اطالعاتی که ما  می بينی که فقط شخصيت های تخيلی هستند. ممکنه که افالطون خيلی 
درباره ی سقراط داريم از خودش درآورده باشه، اما قسمت اعظمش اين طور نيست. واقعاً وجود 
داشته. شخصاً در جنگ های داخلی آتن در قرن پنجم شرکت کرده. غير از ديالوگ های افالطون 
در کتاب های ديگه هم حضور داشته. اين به ما درست همون تطبيقی رو می ده که الزم داريم، 

مگه نه – بستگی داره که از کدوم منظر بهش نگاه کنيم.«
»شايد اين طور باشه. شايد هم نه. ما با موسی به جايی نرسيديم. مگه اون شخصيت مصنوعی 
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بود؟«
»از کجا می خوای بدونی؟ تنها چيزی که به عنوان الگو داشتيم، انجيل عهد عتيق بود. و يک عالم 

تفسير از انجيل که معلوم نيست چه ارزشی دارند. از قرار معلوم نه چندان زياد.«
ريچاردسن گفت: »و سزار؟ اميدوارم نخوای ادعا کنی که سزار وجود نداشته. اما هر چی که ازش 
در اسطوره پيچيده شده. وقتی طراحيش کرديم، فقط کاريکاتور ازش به دست  داريم مسلماً 
آورديم، و گمون نکنم الزم باشه يادت بندازم که اين چقدر سريع می تونه به چرت و پرت های 

بی معنی بکشه.«
تانر گفت: »اين اون قدرها هم درست نيست. ما سزار رو در فاز اوليه ی پروژه داشتيم. اآلن خيلی 

دقيق تر می دونی که داری چي کار می کنی. من فکر می کنم که درست بشه.«
به  که  باشد،  تدافعی  مکانيسم  نوعی  می بايست  ريچاردسن  عجيب  بدبينی  گفت،  خود  با  تانر 
منظور حفظ او در برابر امکان شکستی دوباره طراحی شده است. و به هر حال سقراط انتخاب 
خود ريچاردسن نبود. و نيز اين اولين باری بود که آن ها اين متدهای جديد و تصحيح شده را 

آزمايش می کردند، اين برنامه های تطبيق نظر، که جديدترين دستاورد پروژه بودند.
تانر به او نگاه کرد. اما ريچاردسن ساکت ماند.

تانر گفت: »ادامه بده. پيزارو رو بيار تو و بذار با همديگه حرف بزنند. بعد می فهميم سقراطی که 
طراحی کرده ای واقعاً چطوره.«

g و دوباره حرکتی در دوردست پديد آمد، سايه ای کوچک در افق روشن، لکه ای، خطايی در 
روشنايی درخشان. پيزارو با خود انديشيد، پس حاال شيطانی ديگر می آيد. يا شايد همان قبلی 
باشد، آن آمريکايی که نمی خواست چيزی جز چهره ی خود را نشان بدهد، آن کوسه ی مو کوتاه.

اما زمانی که اين يکی نزديک تر آمد، پيزارو ديد که که کسی ديگر است. اين يکی کوتاه قامت بود 
و فربه، با شانه هايی پهن و سينه ای ستبر. سرش تقريباً عاری از مو بود و ريش پرپشتش ناآراسته. 
غير از اين هم ظاهری ژوليده داشت. به نظر مسن می آمد، دست کم شصت  ساله، شايد شصت 
و پنج ساله. ظاهری بسيار زشت هم داشت، با چشمان برآمده و دماغی مسطح با پره های پهن 
و برجسته، و گردنی آن چنان کوتاه که به نظر می آمد سرش مستقيم از بدنش بيرون زده است. 

همه ی آن چه که بر تن داشت ردايی بود ژنده و کهنه و قهوه ای رنگ. پابرهنه بود.
پيزارو صدا زد: »تو! ای شيطان! تو هم آمريکايی هستی، هه، شيطان؟«

»چه می گوييد؟ گفتيد آتنی؟«
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»آن چه که من گفتم، آمريکايی بود. به هر روی اين آخرين فردی بود که اين جا پديدار شد. آيا 
تو هم از آن جا می آيی، شيطان؟ از آمريکا؟«

 تکانی به شانه. »خير، گمان نمی کنم. من اهل آتن هستم.« در چشمان شيطان سوسوی عجيبی نمودار بود.
»يونانی؟ اين شيطان يونانی است؟«

نامم سقراط است، پسر سوفرونيسکوس [20]. من  مرد زشت رو گفت: »من اهل آتن هستم، 
نمی توانم به شما توضيح بدهم که يونانی چيست، با اين که احتماالً خود يونانی هستم، اما گمان 

نمی کنم، مگر اين که شما کسی را که اهل آتن است يونانی بناميد.«
او به روشی آرام و کاهالنه سخن می گفت، مانند کسی که بسيار کندذهن است. پيزارو پيشتر 
مردانی مانند او را مالقات کرده بود، و طبق تجربه اش اغلب آن قدرها هم که تظاهر می کردند 

احمق نبودند. تصميم گرفت که احتياط کند.
»من شيطان نيستم، بلکه مردی عادی هستم، همان طور که می بينيد، مردی کاماًل عادی.«

پيزارو غرشی کرد. »آه، شما خوشتان می آيد که حرف را در دهان بچرخانيد، نه؟«
ديگری گفت: »اين بدترين نوع سرگرمی نيست، دوست من.« و دستان را در حرکتی بسيار 
آسوده در پشت به هم گرفت. سپس با خونسردی آن جا ايستاد، لبخند زد، به دوردست چشم 

دوخت و شروع کرد به جلو و عقب تاب خوردن.

g تانر گفت: »خوب؟ سقراط رو داريم يا نداريم؟ گمون کنم که اين بابا واقعی باشه.«
ريچاردسن به باال نگاه کرد و سر تکان داد. به نظر می آمد که هم زمان دل آسوده و سرشار از 

دودلی است. »فکر کنم تا اين جاش که خوبه. به نظر مياد که حقيقی و واقعی باشه.«
»آره.«

»از قرار معلوم مشکل خدشه دار شدن اطالعات رو که تالش های قبلی رو خراب کرده بود، حل 
کرده ايم. سيگنال هيچ ضعفی نداره، بر خالف آزمايش های قبلی.«

بدون  پيزارو،  طرف  رفت  مستقيم  جوری  چه  که  اومد  خوشم  نه؟  باحاليه،  »آدم  گفت:  تانر 
کوچکترين نشونه ای از ترس. اصاًل ازش نمی ترسه.«

ريچاردسن گفت: »چرا بترسه؟«
»تو بودی نمی ترسيدی؟ اگه می ديدی يه جايی هستی که خدا می دونه کجاست، نمی دونستی 
کجايی، يا چطور اومده ای اين جا، و يهو حرومزاده ی بدعنقی مثل پيزارو سر راهت سبز می شد 

که جلوت با زره کامل و مسلح به شمشير وايساده...«
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تانر سر را به نشانه ی نفی تکان داد. »خوب، شايد. شايد هم نه. هر چی باشه سقراطه، و سقراط 
از هيچ چيز نمی ترسيد جز مالل.«

»و پيزارو فقط شبيه سازيه، هيچی نيست جز نرم افزار.«
»دست کم اين چيزيه که تو تمام مدت به من توضيح دادی. اما سقراط اين رو نمی دونه.«

ريچاردسن گفت: »درسته.« به نظر می آمد که لحظه ای در افکارش غرق شده است. »شايد اين 
جا يه ريسکی هم باشه.«

»چطور مگه؟«
»اگه سقراط ما کوچکترين شباهتی با اونی داشته باشه که افالطون توصيف کرده، حتماً قادره 
يه معرکه ی درست و حسابی راه بندازه. ممکنه که پيزارو از بازی های کوچيک سقراط با کلمات 
چندان خوشش نياد. اگه حوصله ی بازی نداشته باشه، گمون کنم امکانش باشه که يه جوری 

واکنش تهاجمی نشون بده.«
اين تانر را غافلگير کرد. برگشت و گفت: »می خوای بگی ممکنه باليی سر سقراط بياره؟«

ريچاردسن پاسخ داد: »من از کجا بدونم؟ در دنيای واقعی مسلماً ممکنه که يه برنامه اون يکی 
رو نابود کنه. شايد يه رونوشت بتونه برای اون يکی خطرناک باشه. اين همه اش برای ما تازگی 

  ».داره، هری. آدم های توی هولوتانک هم

پی نوشت ها:

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

علمی تخيلی آسيموف منتشر شد.
[1] Cortez
[2] Atahualpa
[3] Alfonso
[4] Aragon
[5] Ferdinand
[6] Pius
[7] Manco Inka
[8] Almagro
[9] Herada de Juan
[10] Picado
[11] Alvarado
[12] Parallax

Potidaea [1۳]: منطقه ای در يونان.
باستان،  يونان  آتنی در  و سياستمدار  ژنرال   :Pericles  [14]

قرن پنجم پيش از ميالد.
در  آتن  اهل  مشهور  نمايشنامه نويس   :Aristophanes  [1۵]
قرن چهارم و پنجم پيش از ميالد. در نمايشنامه های کمدی-

سخره  به  را  کلئون  و  سقراط  مانند  کسانی  خود  انتقادی 
می گرفت.

Athena [16]: ايزدبانوی جنگ، خرد و شهرها، حامی هنر و 
دانش و صنعت در يونان باستان.

Hermes [17]: پيک خدايان يونان باستان؛ خدای جاده ها و 
حمل و نقل، حامی رهگذران، تاجران و چوپانان.

)ايزدبانوی  هرا  و  خدايان(  )خدای  زئوس  پسر   :Ares  [18]
زناشويی و وضع حمل(؛ خدای جنگ و خونريزی و قتل عام.

در  خدايان  خدای  باستان(  روم  در  )ژوپيتر   :Zeus  [19]
اساطير يونانی.

[20] Sophroniscus



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

Open Office ارسال فرماييد.

2- در کليه ی مطالب ارسالی، قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1۳84، بايد 
رعايت شده باشد.

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

4- ماهنامه ی ادبيات گمانه زن در ويرايش و اصالح مطالب آزاد است.
و  نويسندگان  با  گمانه زن،  ادبيات  ماهنامه ی  در  مندرج  مطالب  محتوای  مسؤوليت   -۵

مترجمان آثار است.
قرار  بررسی  مورد  گمانه زن  ادبيات  ماهنامه ی  تحريريه ی  در  ارسالی  مطالب  کليه ی   -6

می گيرند و تنها در صورت تأييد منتشر می شوند.
7- در صورت ارسال معرفی و يا نقد کتاب و فيلم، تصاوير مناسب را نيز همراه فرماييد.

8- بازنشر آثاری که پيش از اين در ديگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأييد تحريريه، 
منوط به ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از آن نشريه 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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