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سخن ماه

اولین باری که در جلسات حضوری آکادمی فانتزی در محل انجمن نویسندگان شرکت 
کردم مطمئن نبودم قرار است با چه چیزی روبه رو شوم. مسلما انتظار نداشتم از »درهای 
پشتی« ماتریکسی عبور کنم یا با گاندالف و دار و دسته اش مالقات کنم. نمی خواهم 
 Geek بگویم اتفاقی که افتاد دقیقاً همین بود. اما حسی مشابه داشت. به عنوان یک
)که حتی برابری برای آن در زبان ما وجود ندارد( حس کردم بعد از شکنجه ای طوالنی 

که در آن نسبت به حقانیت خودم به شک افتاده بودم، باالخره به خانه رسیدم.
نشست های حضوری در آکادمی فانتزی سابقه ی طوالنی دارند. بیایید نگاهی به کارنامه ی 

گروه ادبی در این زمینه در طی شش سال گذشته بیندازیم:
• برگزاری بیش از ١۰۰ نشست حضوری )در محل موسسه فرهنگی-هنری کاروان( 	

با موضوع های هم خوانی داستان و ترجمه، معرفی نویسنده و مانند آن )زمستان 
١٣٨4 – زمستان ١٣٨۶(

• با 	 آشنایی  و  فانتزی  ادبیات  با  آشنایی  علمی تخیلی،  ادبیات  با  آشنایی  دوره های 
اسطوره شناسی با همکاری کانون کتاب دانشگاه صنعتی امیرکبیر )تابستان ١٣٨٧(

• برگزاری ١۰ نشست حضوری در فرهنگسرای IT )پاییز و زمستان ١٣٨٧( 	
• مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت آرتور سی. کالرک با برنامه ی آسمان شب 	

شبکه ی 4 و باشگاه نجوم )فرهنگسرای ارسباران - ١٣٨٧(
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• اهل 	 )سرای  هاین الین  رابرت  فانتزی:  و  علمی تخیلی  نویسندگان  شب  برگزاری 
قلم - زمستان ١٣٨٧(

• )انجمن 	 دیک  ک.  فیلیپ  فانتزی:  و  علمی تخیلی  نویسندگان  شب  برگزاری 
نویسندگان کودک و نوجوان - زمستان ١٣٨٨(

• برگزاری شب نویسندگان وحشت با همکاری فرهنگسرای ملل )آذر ١٣٨٩(	
• کارگاه داستان نویسی با همکاری بنیاد نیشابور و با ارائه سرکار خانم فریبا معزی 	

)تابستان ١٣٨٩(
• برگزاری ٧4 نشست حضوری با مشارکت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با 	

موضوع های بررسی های ساختاری، معرفی نویسنده، کارگاه داستان نویسی و مانند 
آن )زمستان ١٣٨٨- پاییز ١٣٩۰(

برگزاری این جلسات را بیش از هر چیز مدیون همکاری دوستانمان هستیم که با حضور 
خود باعث ادامه ی برگزاری جلسات شده اند و هر بار ما را در ادامه ی مسیری که در آن 
قدم گذاشته ایم تشویق می کنند. مسیری که دیگر برای اعضای گروه ادبی یک سرگرمی 
ساده نیست. امروز ما به این سرگرمی ساده به چشم یک شغل نگاه می کنیم. شغلی 
که برای ما نه تنها دست کمی از شغل اصلی مان ندارد، مهم تر هم هست. بارها وقتی 
در مسیر رسیدن به جلسات هفتگی هستم، از این موضوع تعجب می کنم و از خودم 
می پرسم چرا؟ یا چطور بین مردمی که در زبانشان حتی کلمه ای برای چیزی که ما 
هستیم وجود ندارد، توانسته ایم شش سال تمام را بدون توقف به جلو برویم؟ واقعیت 
این است که جدای از تمام چیزهایی که از برگزاری این جلسات به دست می آوریم، -از 
جمله فرصتی برای نشان دادن جدیت  مان و تالش مان برای گسترش این گونه ی ادبی 
در کشورمان- با در کنار هم قرار گرفتن و بودن در کنار انسان هایی که شبیه خودمان 
هستند، درد درک نشدن را، که مطمئنم همه ی آن هایی که اندکی با محیط اطراف خود 
متفاوت اند حس کرده  اند )یا به قول معروف زجر کرگدن بودن را(، اندکی کم تر حس 
می کنیم. جدای از این موضوع نباید از لذتی که از شنیدن و گفتن حرف های “غریب” 
می زنیم چشم بپوشیم. واقعیتش این است که وقتی هفته ای دو ساعت پشت میز بزرگ 
انجمن می نشینم و مردمی را می بینم که بدون این که مسأله ی مرگ و زندگی یا پول 
در میان باشد، دور آن میز جمع شده  اند، از غده ی هیپوتاالموسم موجی از اندورفین آزاد 

می شود و با خودم می گویم من دقیقاً همان جایی هستم که باید باشم. 
فرزین سوری
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امروز همان روزی است که همه در انتظارش بودند، روزی که باالخره کاردینال روبات، 
به عنوان پاپ انتخاب خواهد شد. دیگر هیچ شکی درباره ی نتیجه وجود ندارد. محفل 
 [1] آسکیوگا  کاردینال  کله شق  طرفداران  میان  بن بستی  به  که  است  روزی  چندین 
از میالن و کاردینال کارسیوفو [2] از جنوا رسیده و شایعاتی به بیرون درز کرده که 
می گویند مصالحه ای در حال شکل گیری است. حاال تمام احزاب سر انتخاب یک روبات 
خود  که  خواندم   [3] رومانو  اُزرواتوره  روزنامه ی  در  صبح  امروز  رسیده اند.  توافق  به 
کامپیوتر واتیکان هم در مذاکرات شرکت کرده و به شدت روی نامزدی روبات اصرار 
وفادار هستند،  به هم  قدر  این  ماشین ها  که  این  از  نباید  است. گمان می کنم  داشته 

تعجب کنیم و دستپاچه شویم. قطعاً نباید دستپاچه شویم.

خبر خوش از واتیکان

رابرت سیلوربرگ

سمیه کرمی
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اسقف فیتزپاتریک [4] امروز سر صبحانه قدری گرفته به نظر می رسید. او گفت: »اقتضای هر 
زمانه ای، نوع پاپی به خصوص است. مطمئناً پاپ مناسب برای زمانه ی ما یک روبات است. شاید 

یک زمانی در آینده، پاپ  وال باشد، یا مثاًل  اتومبیل یا گربه یا حتا کوه.«
اسقف فیتزپاتریک بیشتر از دو متر قد دارد و حالت معمولی چهره ش گرفته و سوگوار است. 
بنابراین غیرممکن است بتوانیم بگوییم حرف هایش خبر از اندوهی واقعی می دهند یا پذیرشی 
در کمال آرامش. سال ها قبل ستاره ی تیم بسکتبال »صلیب مقدس« در رقابت های قهرمانی 

بوده و حاال برای تحقیق درباره ی زندگی نامه ی قدیس مارسلوس نیکوکار به رم آمده است.
ما داشتیم تراژدی رو به افوِل انتخاب پاپ را از یک کافه ی روباز در چند قدمی میدان سنت پیتر 
تماشا می کردیم. بی خبر از همه جا، برای گذراندن تعطیالت به ُرم آمده بودیم و با یک تیر دو 
بنابراین هیچ دلیلی  و  قبلی وضعیت سالمتش خوب است  پاپ  نشان زدیم. همه می  دانستند 

نداشت گمان کنیم که همین تابستان قرار است برایش جانشین انتخاب شود.
جاهای  سر  و  می آییم  این جا  به   [5] ونتو  ویا  نزدیکی  در  هتلمان  از  تاکسی  با  صبح  روز  هر 
همیشگی مان دور »میز خودمان« می نشینیم. از جای نشستن مان، دودکش واتیکان را به خوبی 
می بینیم و دوِد نتیجه ی رای گیری از همان جا بلند می شود. اگر پاپ انتخاب نشده باشد، دود 
سیاه است و اگر نتیجه ی محفل موفقیت آمیز باشد، دود سفید. لویجی که هم کافه دار است 
و هم سرپیشخدمت، خودش نوشیدنی های مورد عالقه  ی ما را می آورد: فرنت برانکا [6] برای 
اسقف فیتزپاتریک، کامپری [7] و سودا برای خاخام مولر [8]، قهوه ی ترک برای دوشیزه هرشاو 

[9]، نوشیدنی لیمویی [10] برای ِکِنت [11] و بورلی [12] و پرنود با یخ [13] برای من.
صورت حساب را نوبتی می پردازیم؛ اما از وقتی که این دورهم نشینی  را شروع کرده ایم، ِکِنت حتا 
یک بار هم صورت حساب را پرداخت نکرده است. دیروز هنگام پرداخت صورت حساب، دوشیزه 
هرشاو کیفش را خالی کرد و متوجه شد 350 لیر کم دارد و غیر از یک چک مسافرتی صد 
دالری، هیچ پولی همراه ندارد. همه  نگاه معنی داری به ِکِنت انداختیم، اما او با خونسردی به 
نوشیدِن شربت لیمویش ادامه داد. بعد از چند لحظه ی کوتاه و پرتنش، خاخام مولر یک سکه ی 
500 لیری بیرون آورد و سکه ی سنگین نقره را با عصبانیت روی میز انداخت. همه می دانند 
ردای  همیشه،  مثل  و  دارد  سال سن  و هشت  بیست  تُند.  اخالقش  و  است  کم طاقت  خاخام 
رهبانیت پوشیده و عینک آفتابی نقره ای به چشم دارد و پشت سر هم تکرار می کند که هرگز 
مراسم جشن تکلیف پسران  13 ساله را برای پیروانش اجرا نکرده، چون اگر این کار را بکند آن 
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وقت کامپیوتر واتیکان اختیار بیشتری برای دخالت در امور بخش ها [14] پیدا می کند. 
 »بگذارید این طوری شرح بدهم که..«

کنت می گوید: »عجب اظهار نظر هولناکی.«
او جوانک خوش تیپی است با موهای سفید و چشمان صورتی. بورلی یا خواهر اوست یا همسرش. 
خیلی به ندرت صحبت می کند. کنت با حالتی توهین آمیز و زمزمه ای زیرلبی، صلیب می کشد و 

می گوید: »به نام پدر، پسر و اتوماسیون مقدس.«
دوشیزه هرشاو یواشکی خنده ای کرد، اما وقتی نگاه سرزنش آمیز من را دید، خنده اش را  خورد.

اسقف فیتزپاتریک دلخور شده، ولی به قطع شدن حرفش اعتراضی نمی کند و ادامه می دهد: 
»بگذارید با نتایجی که دیروز عصر به دست آوردم، برایتان شرح بدهم. من در روزنامه ی اُدجی 
خواندم که طبق اظهارات یک سخنگوی میسیونرهای کاتولیک، در پنج سال گذشته اعضای 
کلیسا در یوگسالوی از 19381403 نفر به 23501062 افزایش یافته اند. اما طبق سرشماری 
رسمی سال گذشته، کل جمعیت یوگسالوی 23575194 اعالم شد. این طوری فقط 74132 
باالی جمعیت  تعداد  به  توجه  با  باقی می ماند.  غیرمذهبی ها  و  مذاهب  سایر  پیروان  برای  نفر 
مسلمان ها در یوگسالوی، من به صحت آمار منتشر شده شک کردم  و در سنت پیتر با کامپیوتر 

مشورت کردم که به من اطالع داد...«
اسقف یک لحظه مکث کرد و یک صفحه ی پرینت شده ی بلندباال بیرون آورد و روی میز باز 
کرد؛ کاغذ بیشتر فضای میز را گرفت. »...که طبق آخرین سرشماری سال گذشته، تعداد افراد 
باایمان در یوگسالوی  14206198 است. بنابراین 9294864 نفر اضافه اعالم شده بودند. و این 

ناپسند است و همیشه هم تکرار می شود. این کار سزاوار لعنت است.«
دوشیزه هرشاو پرسید: »حاال چه شکلیه؟ کسی نظری داره؟«

باالش  و  داره  زیرش چرخ  که  براق  آهنی  یک جعبه ی  بقیه شونه.  مثل  هم  »اون  گفت:  کنت 
چشم.«

اسقف فیتزپاتریک وسط حرفش پرید: »تو که ندیدیش. فکر نمی کنم صالح باشد که این طوری 
فرضش کنی..«

کنت گفت: »اونا همشون مثل هم هستند. اگر یکیشون رو دیده باشی، یعنی همشونو دیدی. 
جعبه های براق. چرخ  و چشم و صدایی که از توی شکمشان در می آد، درست مثل یک آروغ 

مکانیکی. همه شان هم ساخت ویکومیکو کانتی، مریلند هستند.«
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خاخام معتقد است که تشریفات مذهبی، پست و منسوخ است و همیشه مراسم جشن تکلیف 
پسران 13 ساله را به یک سازمان دارای مجوز از کشیش های دوره گرد واگذار می کند که مراسم  

مشابه را با حق کمیسیون برگذار می کنند. خاخام مولر از طرف فرشته ها صاحب اختیار است.
حاال سر موضوع شایستگی انتخاب یک روبات به عنوان پاپ جدید، در گروه ما بحث درگرفته.

اسقف فیتزپاتریک، خاخام مولر و من طرفدار این ایده هستیم. دوشیزه هرشاو، کنت و بورلی 
مخالف هستند. جالب این که هر دو مرد محترم خرقه پوِش جمع، که یکی سالخورده و دیگری 
آن  مخالف  ما  جوانِک  سه  که  حالی  در  هستند.  آشکار  سنت  شکنی  این  طرفدار  است،  جوان 

هستند. 
مطمئن نیستم چرا طرف ترقی خواهان را گرفته ام.

با  را  خودم  سر  هرگز  هستم.  مالیم  روش های  طرفدار  و  بالغ  و  عاقل  مردی  خودم  برای  من 
ماجراهای کلیسا درد نیاورده ام، با عقاید کاتولیک آشنا نیستم و از جریانات اخیر داخل کلیسا 

هم بی خبرم. با این حال از ابتدای آغاز به کار محفل، امیدوار بودم که روبات انتخاب شود. 
از خودم می پرسم چرا؟ آیا به این خاطر است که تصور موجودی آهنی بر سریر سنت پیتر، قوه ی 
تخیلم را قلقلک می دهد و نوعی حس عدم تجانس به من می بخشد؟ آیا طرفداری من از روبات، 
فقط به خاطر حس زیبایی شناختی است؟ یا شاید بیشتر نتیجه ی هراس باطنِی من است؟ آیا در 
خفا فکر می کنم این حرکت یک جورهایی رضایت روبات ها را جلب می کند؟ آیا به طور ضمنی 
دارم به خودم می گویم، مقام پاپ را به آن ها بده و آن  وقت ممکن است برای مدتی هم که شده 
دست از سر باقی چیزها بردارند؟ نه. نمی توانم چیزی تا این حد پست را در مورد خودم باور کنم.

غیر  حساسیت  دیگران  نیاز های  به  نسبت  که  هستم  ربات  طرفدار  خاطر  این  به  من  احتماالً 
معمولی دارم.

خاخام مولر می گوید: »اگر انتخاب شود، همان اول کار یک پیماِن اشتراک زمانی فوری با داالیی 
الما و پالگینی دوطرفه با برنامه نویس ارشِد کلیسای ارتودوکس طرح ریزی می کند. به من گفته 
شده مذاکراتی جهانی با روحانیون یهودی آغاز خواهد کرد و این مطمئناً همان چیزی است که 

همه ی ما باید منتظرش باشیم.«
»شک ندارم که در آداب و رسوم و رویه های سلسله  مراتب، اصالحات زیادی انجام خواهد شد.« 
را  اطالعاتی  انتظار سازماندهی گسترده ی  مثال می تونیم  داد: »برای  ادامه  فیتزپاتریک  اسقف 

داشته باشیم، چون آن ها همه اش چرخ دنده هستند.«
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کنت به آرامی شانه ای باال انداخت و گفت: »خیلی فراتر از تحمل من هستند. بیایید یک دور 
دیگه نوشیدنی سفارش بدیم؟ باشه؟«

خاخام مولر گفت: »دست بر قضا من با چشمان خودم دیدمش.«
بورلی پرسید: »واقعاً؟«

کنت به او اخم کرد. لویجی نزدیک می شود و برای همه ی ما نوشیدنی می آورد. من یک اسکناس 
5000 لیری به او دادم. خاخام عینک آفتابی اش را برداشت و روی شیشه  های براقش ها کرد. 

چشم هایش خاکستری، کوچک و اشک آلود هستند و به شکل نافرمی لوچ.
 او گفت: »کاردینال سخنراِن اصلی در کنگره ی یهودی های جهان بود که پاییز گذشته در بیروت 
برگزار شد. شعار او این بود: اتحاد سایبرنتیک میان کلیساهای جهان برای انسان معاصر. من 
آن جا بودم، می توانم به شما بگویم عالیجناب قدبلند و متمایز است و صدایی خوب و لبخندی 
مالیم بر لب دارد. یک چیز غم انگیز ذاتی در خلق و خویش وجود دارد که من را خیلی یاد 

دوست اسقفمان در این جا می اندازد. حرکاتش باشکوه است و هوشی سرشار دارد.«
کنت با اصرار پرسید: »اما زیرش چرخ داره، مگه نه؟«

خاخام نگاهی آتشین و منقلب کننده تحویل کنت داد و گفت: »شنی دارد.« 
عینکش را بر چشم گذاشت.

»شنی، مثل مال تراکتور. اما فکر نمی کنم شنی به لحاظ معنوی از پا یا حتا چرخ، پست تر باشه. 
اگر کاتولیک بودم، حتماً به این که مردی مثل او پاپ من باشد، افتخار می کردم.«

دوشیزه هرشاو وسط حرفش پرید: »مرد نیست.« هر وقت روی صحبتش با خاخام مولر بود، 
لحن صحبتش کنایه آمیز می شد. ادامه داد:»یک روبات. اون یه مرد نیست، یادت رفته؟«

خاخام مولر شانه ای باال انداخت و گفت: »پس به این که روباتی مثل او پاپ من باشد، افتخار 
می کردم.« لیوانش را بلند کرد و گفت: »به سالمتی پاپ جدید.«

اسقف فیتزپاتریک فریاد زد: »به سالمتی پاپ جدید.«
لویجی از پشت بار دوید. کنت با تکان دست دورش کرد و گفت: »صبر کن ببینم! انتخابات که 

هنوز تمام نشده. از کجا این قدر مطمئنی؟«
من گفتم: »اُزرواتور رومانو تو شماره ی امروز صبحش تاکید کرده که همه چیز امروز مشخص 
می شود. کاردینال کارسیوفو موافقت کرده به خاطر او کنار بکشد و در عوض، سال آینده  وقتی 
سهمیه ی  از  بیشتری  سهم  می کنند،  مشخص  را  کامپیوتر  جدید  ساعات  پاپ  و  سنا  مجلس 
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بالدرنگ بهش اختصاص بدهند.«
کنت گفت: »به عبارت دیگر، ساخت و پاخت کردند.«

اسقف فیتزپاتریک سرش را با اندوه تکان داد: »پسرم، تو چیزها را خیلی بد تعبیر می کنی. االن 
سه هفته است که ما پدر مقدس نداریم. اراده ی خداوند بر این قرار گرفته که ما یک پاپ داشته 
باشیم. محفل نتوانسته بین کاردینال کارسیوفو و کاردنیال آسکیوگا یکی را انتخاب کند و به 
بن بست رسیده، بنابراین باید با واقعیت های زمان، خودمان را مطابقت دهیم تا اراده ی خداوند 
بیش از این نادیده انگاشته نشود. طوالنی شدن محفل به دالیل سیاسی حاال دیگر گناه است. 
این که کاردینال کارسیوفو آرزوهای شخصی اش را قربانی کرده، آن  طورها که تو می گویی یک 

عمل خودخواهانه نیست.«
کنت همچنان به انگیزه های کارسیفوی بیچاره برای کنار کشیدن، حمله می کند. بورلی گه گاهی 
با کف زدن، حمالت بی رحمانه ی او را تحسین می کند. دوشیزه هرشاو چندین بار گفت که هیچ 

عالقه ای ندارد در عضویت کلیسایی باقی بماند که رهبرش یک ماشین است. 
از این منازعه خوشم نمی آید، صندلی ام را از میز کنار می کشم تا منظره ی بهتری از واتیکان 
می کنند.  مالقات  یکدیگر  با  سیستین  تاالر  در  دارند  کاردینال ها  لحظه  این  در  باشم.  داشته 
چقدر دلم می خواست حاال آن جا بودم. چه ماجراهای مرموِز باشکوهی که در آن اتاق غم زده ی 
شگفت انگیز رخ نداده اند! حاال هر کدام از شاهزدگان کلیسا روی یکی از سریرهای [15] کوچک 
که طاقچه ای بنفش باالیش قرار دارد، نشسته است. روی میز مقابل هر کدام از سریرها، یک 
شمع  مومی چرب و کم نور قرار گرفته. روسای مراسم با وقار میان تاالر بزرگ حرکت می کنند 

و ظرف های نقره را که آرای سفید در آن ها آرمیده اند، حمل می کنند.
به سمت میز می روند،  قرار می دهند. کاردینال ها یکی یکی  مقابل محراب  را روی میز  ظرف 
کاغذ های خالِی رای گیری را بر می دارند و به میز خودشان باز می گردند. حاال، قلم های پرشان 
را بر می دارند و شروع به نوشتن می کنند: »من کاردینال، به اسقف عالی مقام، واالترمقام ترین 

کاردینال، سرورم کاردینال...«
چه اسمی خواهند نوشت؟ کارسیوفو یا آسکیوگا؟ یا اسم یک اسقف اعظم ناشناس و خشکیده از 
مادرید یا هیدلبرگ، حرکتی از سوی یک حزب مخالف روبات در اوج ناامیدی در آخرین لحظه؟ 
یا این که دارند اسم او را می نویسند؟ صدای خش خش قلم ها در کلیسا بلند است. کاردینال ها 
دارند رای هایشان را می نویسند، انتهایش را مهر و موم می کنند و بعد چندین بار تا می زنند، بعد 



14
شماره ی 14، بهمن 1390

بالفاصله رای را به محراب می برند و داخل جام طالی بزرگ می اندازند. چندین روز است که هر 
صبح و هر عصر همین کار را تکرار می کنند و این طوری بن بست ادامه یافته.

دوشیزه هرشاو گفت: »چند روز پیش در هرالد تریبون خوندم که یک هیات نمایندگی، شامل 
اخبار  منتظر   [16] موینس  دس  فرودگاه  در  آیوا  از  کاتولیک  جوان  روبات  پنجاه  و  دویست 
انتخابات هستند. اگر کاندیدای آن ها انتخاب شود، یک پرواز چارتر آماده دارند که آن جا را ترک 
کنند و قصد دارند درخواست بدهند اولین دیدار عمومی با پدر مقدس به ایشان اختصاص یابد.«

اسقف فیتزپاتریک موافقت کرد: »شکی نیست که انتخاب او تعداد زیادی از مردمانی با منشا 
مصنوعی را به جمع معتقدان کلیسا خواهد آورد.«

از  از مردم ساخته شده  با صدای تیزی گفت: »و در همان حال تعداد زیادی  دوشیزه هرشاو 
گوشت و خون را بیرون خواهد راند.«

از  ابتدا برخی شوکه می شویم و احساِس ترس، آزردگی و  در  اسقف گفت: »شک دارم. قطعاً 
دست دادن خواهیم داشت. اما این ها می گذرند. خوبی ذاتی پاپ جدید که خاخام مولر به آن 
اشاره کرد، بر این احساسات غلبه خواهد یافت. همچنین من معتقدم که دار و دسته ی جوانانی 
که عاشق فناوری هستند، تشویق می شوند عضو کلیسا شوند. امواج غیرقابل مقاومت مذهب در 

تمام دنیا، مردم را بیدار خواهند کرد.«
میدان  توی  که  کنی  تصور  را  روبات  پنجاه  و  دویست  می توانی  »آیا  پرسید:  هرشاو  دوشیزه 

سنت پیترز تپ تپ راه بروند؟«
به واتیکان در آن دوردست ها فکر کردم. پرتو خوشید صبح گاهی درخشان و خیره کننده است، 
پرتوهایش لذت  از  از دنیا جدایشان کرده، نمی توانند  اما کاردینال های آن داخل، که دیواری 

ببرند. حاال دیگر همگی رای داده اند.
سه کاردینالی که از طرف گروه به عنوان رای خوان های امروز صبح انتخاب شده اند، برخاسته  اند. 

یکی از آن ها جام را برمی دارد و تکانش می دهد تا رای ها را مخلوط کند.
و  می آورد  بیرون  را  رای ها  دوم،  رای خواِن  می دهد.  قرار  محراب  مقابل  میز  روی  را  آن  بعد 
می شمارد. مطمئن می شود تعداد رای ها با تعداد کاردینال های حاضر در کلیسا برابر باشد. حاال 
رای ها را به قدحی منتقل می کند که در مواقع معمولی برای نگه داری تکه های مقدِس نان عشای 
ربانی استفاده می شود. اولین رای   خوان، یک رای برمی دارد، بازش می کند و نوشته ی رویش را 
می خواند، بعد آن را به رای  خواِن دوم می دهد، او نیز می خواندش و به رای  خواِن سوم می دهد که 
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آن نام را با صدای بلند بخواند. آسکویگا؟ کارسیوفو؟یک نام دیگر؟ یا نام او؟
خاخام مولر دارد درباره ی فرشته ها صحبت می کند: »بعد فرشته ها ی سریر هستند که در زبان 
عبری آن ها را به نام آرلیم [17] یا افانیم [18] می شناسند. هفتاد تا فرشته ی سریر داریم که در 
اصل به خاطر ایمان قوی شان معروف بودند. برخی از آن ها عبارتند از: اوریفیل، افانیل، زابکیل، 
یوفیل، آمبریل، تاچاگارا، باریل، کویالمیا، پاسکار بول و رائوم. چند تایی شان دیگر در آسمان 

نیستند و جزء فرشته ها ی سقوط کرده به جهنم قرار دارند.«
کنت گفت: »پس که گفتی به خاطر ایمان قوی شان معروف بودند!«

خاخام ادامه داد: »بعد از آن فرشته های پیشگاه را داریم که ظاهراً درست در لحظه ی خلقتشان 
آریل، ساراگیل،  متاترون، ساریل، ساندالفون،  از: میکاییل،  این فرشته ها عبارتند  ختنه شدند. 
مورد  فرشته ی  تمامشان،  بین  از  اما  اکتاریل.  و  یِِففیاه  زاگازائل،  یهوئل،  آستانفیائوس،فانوئل، 
عالقه ی من فرشته ی شهوت است. که در تلمود برشیث رابا، آیه ی هشتاد و پنج بدین صورت از 

او یاد شده: وقتی که یهودا، در حال عبور از..«
مطمئناً تا االن شمارش آرا را به پایان رسانده اند. جمعیت عظیمی در میدان سنت پیترز جمع 
شده. نور خورشید از روی بدن فلزی صدها روبات، بازتاب می یابد. امروز باید روز شگفت انگیزی 

برای جمعیت روباتی رم باشد.
و خون هستند. زن های  از جنِس گوشت  میدان هستند، موجوداتی  در  بیشتر کسانی که  اما 
سگ هایشان،  همراه   به  پسرها  بدترکیب،  جواِن  جیب بر های  تیره،  لباس های  با  سالخورده 
سوسیس فروش های چاِق دوره گرد و مجموعه ای از شاعرها، فیلسوف ها، ژنرال ها، قانون گذارها، 

توریست ها و ماهی گیرها. نتیجه ی شمارش آرا چه شده؟
به زودی جوابمان را دریافت خواهیم کرد. اگر هیچ کاندیدایی رای اکثریت را دریافت نکرده 
کلیسا  بخاری  داخل  را  آن ها  بعد  و  می کنند  مخلوط  خیس  پوشال  با  را  رای ها  ابتدا  باشد، 
می اندازند و دود سیاه از دودکش برخواهد خاست. اما اگر پاپ انتخاب شده باشد، پوشال خشک 

خواهد بود و دود سفید رنگ.
سیستم، سازوکار دلپذیری دارد. دوستش دارم. به من همان آرامشی را می دهد که مردم به 
نُت های تریستان  اثری چون  اثر بی عیب و نقص هنری دریافت می کنند،  از یک  طور معمول 
و ایزولد یا دندان قورباغه در »وسوسه ی سنت آنتونی« [19]. سخت منتظر نتیجه هستم. از 
نتیجه مطمئن هستم، همین حاال هم می توانم امواج مقاومت ناپذیر احساسات مذهبی راکه در 
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من بیدار می شوند حس کنم. اگرچه برای روزهایی که پاپ ها از گوشت و خون بودند، بدجوری 
احساس دلتنگی می کنم.

سرفرازش  برادر  یا  سیسیل  در  مقدس  پدر  سالخورده ی  مادر  با  مصاحبه ای  فردا  روزنامه های 
در سان فرانسیسکو نخواهند داشت. آیا هرگز همچون مراسم انتخابات باشکوهی دوباره برگذار 
خواهد شد؟ آیا بعد از این هرگز به یک پاپ دیگر احتیاج خواهیم داشت؟ آخر این یکی خیلی 

راحت تعمیر می شود.
آه. دود سفید. لحظه ی آشکار شدن راز فرا می رسد.

پیکری بر سر در بالکن مرکزی سنت پیتر آشکار می شود و پارچه ای بافته از طال پهن می کند 
و بعد ناپدید می شود. درخشش نور بر آن تکه پارچه چشم را خیره می کند. احتماالً من را یاد 
بوسه ی سرد مهتاب بر دریا در َکِسلمار [20] می اندازد، یا شاید هم چیزی فراتر از آن، یادآور 
دومی  پیکر  است.  سنت جان  ساحل  در  کارائیب  سینه کش  از  ظهرگاهی  آفتاب  فروغ  بازتاب 

پوشیده در لباس خز قرمز رنگ، در بالکن آشکار شده است.
اسقف فیتزپاتریک زمزمه کرد: »معاون اسقف.« مردم داشتند از حال می رفتند.. لویجی کنار من 

ایستاده بود و از یک رادیوی کوچک جریان را دنبال می کرد. 
کنت گفت: »همه اش ساختگیه.«

خاخام مولر گفت: »هیس، ساکت باش.«
دوشیزه هرشاو زد زیر گریه. بورلی در حالی که صلیب می کشید، زیرلبی شروع به خواندن سرود 
تاکنون  که  است  لحظه ای  واقعی ترین  می کنم  فکر  است.  بزرگی  لحظه ی  من  برای  کرد.  ملی 

تجربه کرده ام.
صدای تقویت شده ی معاون اسقف فریاد کشید: »من شادمانی بزرگ را به شما بشارت می دهم. 

حاال یک پاپ داریم.«
اسقف  معاون  همان حال  در  گذاشت،  بلند شدن  به  رو  همین طور  و  برخاست  هلهله  صدای 
داشت به جهان می گفت که پاپ جدید، قطعاً همان شخص باشکوه و ممتاز است، همان شخص 
غمگین و سختی کشیده، همانی که همه ی ما مدت های مدید منتظر انتخابش بر این جایگاه 

مقدس بودیم.
معاون اسقف گفت: »بر خود این نام را برگزیده..«

صدایش میان هلهله ی شادی گم شد. به طرف لویجی چرخیدم. »کی؟ چه اسمی گفت؟«
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لویجی به من گفت: »سیستو ستیمو [21].«
بله و او آن جا است..

حاال دیگر باید پاپ سیکستوس هفتم صدایش کنیم.
پیکر باریکی پوشیده در ردای نقره و طالیی؛ پاپ با بازوانی افراشته نمایان می شود.

و بله، نور خورشید بر گونه ها و پیشانی بلندش برق می زند که روشنی فلز جال داده شده را دارد. 
لویجی به زانو افتاده. من نیز کنارش زانو میزنم. دوشیزه هرشاو، بورلی، کن و حتا خاخام همگی 

زانو زده اند. بی شک این اتفاقی معجزه آسا است. 
پاپ روی بالکن جلوتر می آید، حاال باید دعای خیر متداول پاپ را برای شهر و مردم دنیا بخواند. 
با صدای موقر می گوید: »یار و یاور ما خداوند است.«  پیشرانه های جت زیر بازوهایش را فعال 
می کند، حتا در این فاصله هم می توانم دو باریکه ی دود را ببینم. باز هم دود سفید. او از زمین 

بلند می شود. 
گفت: »اوست که زمین و آسمان را آفریده، باشد که خداوند بلندمرتبه، پدر، پسر، روح القدس، 

پشت و پناهتان باشند.« صدایش معجزه آسا به گوش می رسد. سایه اش کل میدان را پوشانده.
باال و باالتر می رود، تا جایی که از نظر محو می شود. 

کنت به لویجی سقلمه می زند و می گوید: »یک دور دیگر نوشیدنی.« و بعد یک برگ اسکناس 
در کف دست گوشتالود او می گذارد. 

اسقف فیتزپاتریک گریه می کند. خاخام مولر دوشیزه هرشاو را در آغوش گرفته. فکر می کنم پاپ 
جدید، دوران خود را به روشی فرخنده آغاز کرده است.

1. Asciuga
2. Carciofo
3. Osservatore Romano
4. FitzPatrick
5. Via Veneto
6. Fernet-Branca
7. Campari
8. Rabbi Mueller
9. Harshaw
10. Lemon squash
11. Kenneth
12. Beverly

13. Pernod on the rocks
Curia .14: از تقسیمات کوچک قبیله ای در روم باستان.

Throne .15: سریر، تخت مخصوص نشستن اسقف ها.
16. Des Moines
17. Arelim
18. Ophanim
تابلوی   :Bosch’s Temptation of St. Anthony  .19
دندان  از  نویسنده  منظور  بوش.  هیرونیموس  اثر  نقاشی، 

قورباغه نامشخص است، ولی نقاشی بسیار معروف است.
Castellammare .20

Sisto Settimo .21
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جراح نگاه بی احساسی انداخت و پرسید: »آماده  است؟«
مهندس پزشکی جواب داد: »آمادگی یه اصطالح نسبیه، ما آماده ایم؛ اما اون استرس 

داره.«
»اونا همیشه استرس دارند، خوب این یه عمل مهمه.«

»مهم باشه یا نباشه، اون باید ممنون باشه. اون از بین افراد زیادی که شرایط الزم را 
داشتن انتخاب شده و من واقعاً فکر نمی کنم که...«

جراح گفت: »این جوری نگو، تصمیم گیری در این مورد به عهده ی ما نیست.«
»ما پذیرفتیم، اما آیا مجبوریم که باهاش موافق هم باشیم؟«

جراح قاطعانه گفت: »بله، کاماًل و از صمیم قلب موافقیم. این عمل پیچیده تر از اونه که 
بخوایم با مشغولیت ذهنی انجامش بدیم. این مرد ارزش خودش را در جاهای مختلف 

ثابت کرده و پرونده اش برای انجمن فناپذیران ]1[ مناسبه.«

جدایی گرا

آیزاک آسیموف

الهام حق پرست
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مهندس پزشکی با حالتی عصبی گفت: »بسیار خوب.«
»همین جا ویزیتش می کنم. این جا کوچیک و دنجه، فکر کنم احساس راحتی بکنه.«

»کمکی نمی کنه، اون عصبیه و تصمیمش رو هم گرفته.«
»واقعاً تصمیمش رو گرفته؟«

»بله، اون فلزی می خواد. اونا همیشه همین رو می خوان.«
حالت چهره ی جراح هیچ تغییری نکرد. به دست هایش خیره شد و گفت: »گاهی وقت ها می شه 

باهاشون حرف زد و منصرفشون کرد.«
مهندس پزشکی با بی تفاوتی گفت: »چرا خودمون رو به دردسر بندازیم؟ اگه اون فلزی می خواد، 

خوب بذار بخواد.«
»برات مهم نیست؟«

مهندس با خشونت گفت: »چرا اهمیت داشته باشه؟ این یه مسئله ی مهندسی پزشکیه، خوب 
من یه مهندس پزشکی هستم و از پس کار برمی آم. باقیش دیگه به من مربوط نیست.«

جراح با جدیت گفت: »برای من تناسب مساله ی مهمیه.«
»تناسب! شما نمی تونید از این به عنوان یه استدالل استفاده کنید. تناسب چه اهمیتی واسه ی 

بیمار داره؟«
»من اهمیت می دم.«  

»شما در اقلیت هستید. نظر جمع برخالف شماست. هیچ شانسی ندارید.«
جراح با حرکت سریع دست، متخصص را ساکت کرد؛ حرکت دستش از سر بی حوصلگی نبود، 
بلکه فقط کمی عجله داشت. گفت: »من مجبورم تالشم رو بکنم.« پرستار را خبر کرده بود و 
آمدن پرستار را به او اطالع داده بودند. دکمه ی کوچکی را فشرد و در دو لنگه به سرعت باز شد. 

بیمار روی صندلی چرخ دارش داخل شد. پرستار هم به آرامی کنار او گام بر می  داشت.
جراح گفت: »پرستار می تونی بری. اما بیرون منتظر باش، بعداً صدات می کنم.« و به متخصص 

هم اشاره کرد که  با پرستار بیرون برود. در پشت سرشان بسته شد.
مرد روی صندلی سرش را چرخاند و رفتن آن ها را تماشا کرد. گردنش الغر و استخوانی و دور 
دستش  انگشتان  ناخن های  و  بود  شده  اصالح  تازگی  به  صورتش  بود.  چروکیده  چشم هایش 
که صندلی را محکم می فشردند، مرتب بودند. او یک بیمار خاص بود و از او به خوبی مراقبت 
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می شد... اما حالتی از کج خلقی و عصبانیت در چهره اش دیده می شد.
گفت: »امروز شروع می کنیم؟«

جراح سرش را تکان داد: »امروز عصر، سناتور.«
»می دونم که چند هفته طول می کشه.«

»نه برای خود عمل. چند تا مساله ی جانبی دیگه هست که باید به دقت 
انجام بشن، مثل جریان خونی که وارد می شه و تنظیم هورمون ها. این ها 

نیاز به دقت و مهارت دارند.«
رابطه  که  این  برای  میلش،  خالف  بر  و  هستن؟«  خطرناک  »این ها 

صمیمانه تری ایجاد کند، اضافه کرد: »...دکتر؟«
جراح به تغییر جزیی که در لحن او ایجاد شده بود، توجهی نکرد و با 
جدیت گفت: »هر چیزی خطرناکه، ما کار رو آهسته انجام می دیم که تا 
حد ممکن خطر رو کاهش بدیم. زمان، تجهیزات و مهارِت افراد مختلف 
برای عده ی  اون هم  بشه،  امکان پذیر  تا همچین عملی  کنار هم الزمه 

بسیار کمی.«
دارید  یا  نمی کنم.  گناه  احساس  من  »می دونم.  گفت:  عجله  با  بیمار 

تالش می کنید من رو تحت فشار بذارید؟«
وجود  انجمن  تصمیمات  درباره ی  تردیدی  سناتور.  نیست  طور  »این 
نداره، من فقط سختی ها و پیچیدگی ها کار رو ذکر کردم که بگم چقدر 

دلم می خواد کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بدم.«
بهترین  به  کار  بده. من هم دلم می خواد  انجام  رو  کار  »خوبه، همین 

شکل انجام بشه.«
قلب  نوع  دو  کردن  فراهم  بگیرید.  تصمیمی  که  می خوام  ازتون  »پس 

برای شما امکان پذیره، فلزی یا...«
می خواید  که  چیزیه  همون  این  »پالستیکی!  گفت:  کج خلقی  با  بیمار 
پیشنهاد بدید دکتر؟ پالستیِک بی ارزش،  من اونو نمی خوام. انتخابم رو 

کرده ام، فلزی می خوام.«

بیمار با 
کج خلقی گفت: 

»پالستیکی! این 
همون چیزیه 
که می خواید 

پیشنهاد بدید 
دکتر؟ پالستیِک 

بی ارزش،  من 
اونو نمی خوام. 

انتخابم رو 
کرده ام، فلزی 

می خوام.«



22
شماره ی 14، بهمن 1390

»اما...«
»ببینید، به من گفتند انتخابش به عهده ی منه، این طور نیست؟«

جراح سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد و گفت: »در صورتی که از نقطه نظر پزشکی، دو 
فرآیند مختلف یکسان باشن، تصمیم گیری به عهده ی بیماره. در عمل حتا وقتی که دو فرآیند 

ارزش یکسانی ندارند هم تصمیم گیری به عهده ی بیماره، در مورد شما هم همین طوره...«
بیمار چشمانش را باریک کرد و گفت: »می خواین بگین که قلب پالستیکی بهتره؟«

»این به بیمار بستگی داره، به عقیده ی من، در مورد شخص شما همین طوره. ما ترجیح میدیم 
که از لفظ پالستیک استفاده نکنیم. این در واقع یه قلب هوشمند از جنس فیبره.«

»تا جایی که به من مربوطه، همون پالستیکه.«
نیست.  کلمه  واقعی  معنای  به  پالستیک  از  نهایِت صبوری گفت: »سناتور، جنسش  در  جراح 
مانند  فیبری،  از مواد  ترکیبی  از پالستیک ساده خیلی پیچیده تره.  پلیمر که  نوع  یه  واقع  در 
پروتئینیه که تا حد ممکن بر اساس ساختمان طبیعی قلب انسان طراحی شده. مثل قلبی که 

االن در سینه ی شماست.«
»دقیقاً، قلب انسانی که االن توی سینه ام دارم از کار افتاده. در حالی که من هنوز 60 سالم هم 

نیست. من یکی دیگه مثل این نمی خوام، متشکرم. من یه چیز بهتر می خوام.«
»همه ی ما یه چیز بهتر براتون می خوایم، سناتور. قلب هوشمنِد فیبری بهتر خواهد بود. قرن ها 

کار می کنه و مطلقاً هیچ آلرژی...«
»قلب فلزی این طور نیست؟«

جراح گفت : »بله، هست. قلب فلزِی هوشمند از آلیاژهای تیتانیومه که...«
»از کار نمی افته؟ و از پالستیک یا فیبر یا هر چیز دیگه ای که اسمشو بذارید، قوی تره، مگه نه؟«

»به لحاظ فیزیکی بله، قوی تره. اما قدرت مکانیکی مساله ی مهمی نیست. تا وقتی که از قلب 
به خوبی محافظت بشه، قدرت مکانیکی اون اهمیتی نداره. هر چیزی که به قلب برسه، شما رو 

باالخره می کشه، حتا اگه خود قلب طاقت بیاره.«
بیمار شانه هایش را باال انداخت و گفت: »حتا اگر یکی از دنده هام بشکنه، اونو هم با تیتانیوم 
عوض می کنم. جایگزین کردن استخوان ها راحته. هر کسی توی هر زمانی می تونه انجامش بده . 

من می خوام تا جای ممکن فلزی باشم، دکتر.«
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»شما حق دارید که انتخاب کنید. اما ُرک و راست بهتون بگم که اگرچه 
ولی  نکرده،  پیدا  مکانیکی  تا حاال مشکل  فلزِی هوشمندی  قلب  هیچ 

بعضی از اونا به دالیل الکترونیکی از کار میافتن.«
»خوب این یعنی چی؟«

از ساختار هر قلِب هوشمندی، یک همگام ساز ]2[ است. در  »بخشی 
مورد قلب های فلزی، چیزی که ضربان را مرتب نگاه می دارد، الکترونیک 
است. یعنی یه باطری کوچیک برای اصالح ریتم قلب، متناسب با حاالت 
داشته  وجود  باید  های جسمانی اش  فعالیت  و  فرد  روحی  هیجانات  و 
بتونن  که  این  از  قبل  و  نمی کنه  کار  خوب  این  وقت ها  بعضی  باشه. 

درستش کنن ، فرد می میره.«
»من همچین چیزی نشنیدم.«

»بهتون اطمینان میدم که این اتفاق میفته.«
»منظورتون اینه که زیاد اتفاق میافته؟«

»نه، ابداً. خیلی به ندرت.«
»خوب، پس من شانسم رو امتحان می کنم. قلب پالستیکی چطور؟ اون 

هم همگام ساز دارند؟«
فیبری،  هوشمنِد  قلب  شیمیایی  ساختار  اما  سناتور.  دارن  که  »البته 
انسان شبیهه. خودش می تونه به هورمون ها و یون های  به قلب  کاماًل 
بدن واکنش نشون بده. کل ساختاری که باید کار گذاشته بشه، بسیار 

ساده تر از ساختار قلب فلزِی هوشمنده.«
از دست  رو  وقت کنترل هورمون ها  قلب پالستیکی هیچ  یعنی  »پس 

نداده؟«
»به هیچ وجه، تا االن که هیچ موردی نبوده.«

»ولی شما هنوز خیلی از این قلب ها استفاده نکردین، مگه نه؟«
اندازه  به  فیبری  قلب های  که  درسته  »این  کرد:  درنگ  قدری  جراح 

فلزی ها مورد استفاده قرار نگرفتن.«

ُرک و راست 
بهتون بگم که 

اگرچه هیچ 
قلب فلزِی 

هوشمندی تا 
حاال مشکل 

مکانیکی 
پیدا نکرده، 

ولی بعضی از 
اونا به دالیل 

الکترونیکی از 
کار میافتن.
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»خب پس چی شده دکتر، می ترسی خودمو به یه ربات تبدیل کنم؟ یا یه »آهنی« ]3[؟ از وقتی 
بهشون تابعیت دادن، به این اسم صداشون می کنن دیگه.«

»مشکلی درباره ی آهنی ها وجود نداره. همون طور که گفتید، اونا شهروندند. اما شما یه آهنی 
نیستید، یه انسانید. چرا نمی خواید انسان بمونید؟«

»چون من بهترین رو می خوام و قلب فلزی بهترینه. خودتون هم اینو می دونید.«
جراح سرش را تکان داد و گفت: »بسیار خوب، یک سری برگه هست که باید امضا کنید. بعد از 

اون، یه قلب فلزی براتون چایگزین می شه.«
»و شما جراح خواهید بود؟ به من گفتن که شما بهترین هستید.«

»من هر کاری بتونم انجام می دم تا این تعویض به راحتی انجام بشه.«
در باز شد و صندلی، بیمار را به بیرون، پیش پرستاری برد که منتظر ایستاده بود.

مهندس پزشکی داخل شد. از روی شانه دور شدن بیمار را نگاه کرد، تا وقتی که درها دوباره 
بسته شد.

به طرف جراح چرخید و گفت: »خب من که با نگاه به چهره تون نمی تونم بفهمم چی شده، 
تصمیمش چیه؟«

جراح روی میزش خم شده بود و آخرین مورد از گزارشاتش را منگنه می کرد: »همون چیزی که 
تو پیش بینی کرده بودی، اون روی قلب فلزی اصرار داره.«

»به هر حال اونا بهترن.«
»نه اون قدرها، اونا فقط بیشتر استفاده شدن، همین. از وقتی که آهنی ها شهروند شدند، این 
دیوانگی به جاِن بشریت افتاده... انسان ها می خوان خودشون رو به روبات تبدیل کنن. می خوان 

قدرت جسمانی و تحمل روبات ها رو داشته باشن.«
»این یک طرفه نیست، دکتر. شما با آهنی ها سر و کار نداشتین. اما من چرا. پس می دونم. دو 

نفر آخری که برای تعمیرات اومده بودن، اعضای فیبری می خواستن.«
»به چیزی که می خواستن رسیدن؟«

»یکی شون آره، فقط تاندون می خواست که چندان فرقی هم نداشت آهنی باشه یا فیبری. اون 
یکی سیستم گردش خون یا یه چیزی شبیه اون می خواست. من بهش گفتم نمی تونم بدون این 
که همه قسمت های بدنت رو دوباره با فیبر بسازم، این کار رو انجام بدم. اما فکر کنم یه روزی 
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باالخره به اون جا هم برسیم. آهنی ها دیگه واقعاً آهنی نخواهند بود، بلکه موجوداتی از گوشت 
و خون می شن.«

»تو مشکلی با این مسئله نداری؟«
»واسه چی مشکل داشته باشم؟ انسان های آهنی ]4[ هم به وجود میان. االن دو نوع هوش روی 
زمین داریم و چرا باید از این موضوع ناراحت باشیم؟ بذارید به همدیگه نزدیک بشن و باالخره یه 
روزی می رسه که نمی شه از هم تشخیصشون داد و اصاًل چرا باید این کار رو بکنیم؟ ما بهترین ها 
را از  هر دو نوع رو خواهیم داشت. برتری های انسان ها با برتری های روبات ها ترکیب می شوند.«

جراح با لحنی که قدری تند بود، گفت: »این طوری یه دورگه دارید. یه چیزی که هیچ کدام 
از اون دو نوع نیست، بلکه غیر از اون ها است. منطقی نیست که فکر کنیم یک شخص اون قدر 
به ساختار و هویتش مغرور باشه که نخواد اون رو با چیزی غریبه و بیگانه زایل کنه؟ همچون 

شخصی دلش نمی خواد یک دورگه باشه.«
»این ها حرف های یه جدایی گرا است.«

جراح گفت: »بذار این طور باشه. من معتقدم هر کسی باید همونی که هست باقی بمونه. به هیچ 
وجه حتا یه تکه از وجودم رو تعویض نمی کنم. و اگه قسمتی از اون نیاز به تعویض کامل داشت، 
اون رو با نزدیک ترین چیز به ساختار طبیعی و اصلی اش عوض می کنم. من خودم هستم. و از 

بودِن خودم خوشحالم و هرگز نمی خوام چیز دیگه باشم.«
حاال او حرف هایش را تمام کرده بود و باید برای عمل آماده می شد. دست های قدرتمندش را 
باالی اجاق گرم کننده گذاشت و منتظر شد تا به سرخی درخشان برسند و استرلیزه شوند. در 
تمام مدتی که آن حرف های احساساتی را می زد، هرگز صدایش را باال نبرده بود؛ و مثل همیشه، 

چهره ی فلزی صیقل داده اش هیچ نشانی از احساسات نداشت.
   

1. Board of  Mortality
قلب های  در  ضربان  ایجاد  برای  که  وسیله ای   :Pacemaker  .2
کار  باطری  با  وسیله  این  می شود.  استفاده  مشکل دار  و  ضعیف 

می کند و به روش القای الکترومغناطیسی ایجاد ضربان می کند.
3. Metallo
4. Metallized human
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خیابان های کمی در دنیا جادو می فروشند. همه می دانیم که جادو متاعی قابل خرید و 
فروش نیست. اما مثل هر کاری ابزار و محصول دارد. این روزها که دیگر کسی از شنیدن 
عبارت »خرید خدمات« متعجب نمی شود. انسان های کمی هم در دنیا عمرشان را صرف 
چیزی آن چنان درگیر و دار و خرافات می کنند و تعداد کمتری این راه را ادامه می دهند. 
برای همین این انسان ها توانایی کسب درآمد از راه های دیگر را از دست می دهند. الجرم 
باید توانایی خود را در زمینه هایی بسیار کوته فکرانه صرف کنند. شک بی دلیل به همسر 
بیشتر از هرچیز دیگری وقت آن ها را می گیرد. مقام بعدی مسلماً مربوط به شک درست 
به همسر است که از راه هایی نادرست به وجود آمده. چرا که زن و شوهری که ارتباط 
درستی داشته باشند، کارشان به این جا نمی کشد. یکی از این خیابان های نادر جهان، 
منوچهری است که  لیلی خانم سر آن ایستاده و به مغازه های چرم فروشی زل زده که 
احساسی دوگانه در او بر می انگیزند. از طرفی بوی فروشگاه و برق چرم سرمستش کرده 

خیابان منوچهری

مصطفی اصانلوی
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و از طرف دیگر نمی تواند صحنه ی پوست تمساح را تحمل کند. این سردرگمی به جایی می رسد 
که صاحب فروشگاه تا دم در می آید و از لیلی خانم می خواهد که از مدل های داخل هم دیدن 
کند. کاری که به حرکت او منجر می شود.  مسیر و مقصد لیلی خانم آن قدرها مشخص نیست. او 
پیرمردی دوره گرد را می شناسد که از همان انسان های نادر است. پیرمرد انگشتر عتیقه و طلسم 
و مجسمه های سنگی می فروشد. بیشتر درآمدش را هم از فروشگاه هایی کسب می کند که به 
اجناس او عالقمند می شوند. اما گاهی سر سه راه منوچهری می نشیند و کنار پیرمردهای دیگری 
که بساط عتیقه شان را پهن کرده اند، چای می نوشد. لیلی خانم هرچند فکر می کند که دلیل 
خیانت همسرش به او قد بسیار کوتاه و شکم برآمده اش است، به سادگی تحت تاثیر کسانی قرار 
می گیرد که ادعا دارند می توانند محبت شوهرش را چندین برابر کنند. شوهر بیچاره اش اما به 
شدت درگیر فکر ازدواج بچه هاست و این که نتواند برایشان خانه ای در خور جور کند. الجرم تا 
دیروقت سرکار می ماند و به زودی به دلیل فشار عصبی زیاد سکته خواهد کرد؛ ولی از این سکته 
جان سالم به در می برد. پیرمردی که زن دنبالش می گردد کالهبرداری ورشکسته است که در 
انتهای پاساژی نشسته و سعی می کند بساطش را از چشم ماموران شهرداری که او را هنگام 
معرکه گیری دیده اند، پنهان کند. آفتاب که از میان نورگیر مرکز خرید روی او می تابد، صورتش 
را روشن نمی کند. ته ریش کثیفی که زیر کاله پشمی اش دارد روی پوست چروک شکالتی اش 
می خزد و موهای ریشش با هر حرکت صورت انگار توی چشم تماشاگر پرتاب می شوند. درگیری 
زن با او سر شی عجیبی است که به دالیلی نامعلوم در دستان پیرمرد بوده. این چیز جادویی اما 
مثل تمام چیزهای جادویی دیگر چهره ای معمولی دارد. شیشه ای که دسته ای موی بنفش، تکه 
کاغذی را نگه می دارد و هر از چندگاهی با نوری از درون می درخشد. پیرمرد در واقع می خواسته 
از دست این شی خالص شود و کسی به ساده لوحی زن هدفی مناسب به حساب می آمده. ما 
از  کوتاهی  مدت  برای  داستان  مسیر  و  می رسد  پیرمرد  به  زن  لحظه  همین  در  که  می دانیم 

دیدرس ما خارج می شود.
 آفتاب در روشن کردن خیابان منوچهری تردید دارد. دکه ها و راهروهای تاریک پر از رمز و راز 
جنوب این خیابان سالی شش ماه رنگ آفتاب را می بینند؛ وقتی که خورشید به شمالی ترین 
نقطه ی آسمان می رود. ولی وقتی پاییز سر می رسد و سنگفرش های خیابان با برگ های نازک 
اقاقیا تزیین می شوند، همیشه یکی از انبارها شاهد رسیدن محموله ای سرخرنگ و بزرگ است. 
از  به یکی  به سالمت  تا کمد  بار شش کارگر قوی هیکل الزمند  از چوب گردو. هر  یک کمد 
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اتاق های تاریک انباری برسد. این کارگرها کار دیگری جز این ندارند. چهره شان پوشیده است 
و هیچ وقت کسی نمی بیند که چطور خارج می شوند. البته کسی هم ساعت چهار صبح در آن 
اطراف نیست. اما این بار در زمانی غیر از شروع و پایان فصل سرما و ساعت چهار صبح، یکی از 
کارگرها بیرون می آید. دستمال را از روی صورتش پایین می کشد و به شکل جوانی خوش سیما 
به سمت غرب خیابان حرکت می کند. اگر با جغرافیای خیابان منوچهری آشنا باشید، می دانید 
که او باید سه مرحله را برای رسیدن به پیرمرد طی کند. اول از کنار فروشگاه های لوازم عقد و 
عروسی و لباس زیر بگذرد. که این بدترین قسمت ماجراست، چون در همین مدت کوتاه گذر 
چندین دختر جوان برای چند ساعت از ازدواج با کسی که آن قدر سنگش را به سینه می زدند، 
پشیمان می شوند. چندین زن از شوهر بی ریختشان متنفر می شوند و چند جوان فروشنده به 
انحراف جنسی فکر می کنند. بعد نوبت به کیف فروشی ها می رسد که واقعاً حادثه ی خاصی رخ 
نمی دهد و در نهایت فروشندگان بی ادعای عتیقه جات و سنگ و البته جادو که متوجه می شوند 
اتفاقی در حال رخ دادن است. آن ها هرگز شگفت زده نمی شوند؛ حتا بعضی هایشان این جمله 
را روی سر در مغازه شان نوشته اند، چون خیلی چیزها دیده اند. بعضی هایشان کودتای بیست و 

هشت مرداد را هم دیده اند. 
مرد جوان بدون توجه به لیلی خانم که بی شرمانه نگاه خیره اش را از رویش بر نمی دارد، یقه ی 
پیرمرد را گرفته و در خیابان  شلوغ او را تا دم انبار تاریک می کشاند. پیرمرد گاهی راه می رود و 
گاهی روی زانوانش کشیده می شود. مردم اگر توان اعتراض به چنین مرد پرزوری را هم در خود 
می یافتند، با دیدن چهره اش پشیمان می شوند. دِر انبار چوبی است و و لکه های زیادی روی آن 
است. البته چون رنگ درستی نخورده، به سختی می توان هویت هر لکه را مشخص کرد. اما لیلی 
خانم فکر می کند که تعدادی از آن ها مربوط به نوشابه ی زرد می شوند. مقداری هم پوسیدگی 
بر اثر رطوبت است وتازه لیلی خانم جای پنجه های حیوانی را هم پیدا کرد که در واقع جای 
کشیده شدن جعبه ی چوبی ریسه است. کارگر جوان، پیرمرد را توی اتاق برده و در را به روی 
لیلی خانم بسته. البته او که زن زرنگی است، منتظر خواهد ماند تا حقش را پس بگیرد. به زودی 
پیرمردی از او خواهد پرسید که آیا سر صف است و بعد با تحسین نگاهی به سرتا پای زن خواهد 
انداخت. نگاهی که زن را به شدت معذب می کند. به تدریج پشت سر او صفی تشکیل می شود. 
اکثر آن هایی که در صف ایستاده اند پیرند، اما هویت برخی قابل تشخیص نیست. بعضی ها گاهی 
زنی جوان و گاهی پیرمردی فرتوتند. جایی که سفیدی چشم باید باشد، برای برخی رنگ زرد 
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تند یا سبز است. اکثر آن ها در حال استعمال نوعی دخانیاتند که بعد از فریاد زن بر سر مرد یک 
چشمی که پشت سرش استعمال دخانیات در مکان های عمومی ممنوع شده، همگی ادواتشان 
را غالف می کنند. به نظر می رسد آن ها خیلی از قانون می ترسند. این را می شود از حرکت چشم 
سبز مرد جوانی که از شنیدن این کلمه بر خود لرزید متوجه شد. در برای لحظه ای باز می شود و 
پیرمردی چروک تر از اولی می خواهد خارج شود که چشمش به زن می افتد؛ او که ظاهراً از رفتار 
بی شرمانه ی کارگرش عصبانیست، از زن می خواهد که داخل برود، بعد رو به باقی افراد صف 
می گوید که امروز بیمار دیگری نمی پذیرد. زن بالفاصله بعد از ورود به اتاق، صاحب موی بنفش 
را شناسایی می کند. دیوی درون کمد محبوس شده که موی بنفش تمام بدنش را پوشانده. 
چشم های سیاه و دکمه ای دیو به نظر جایی را از پشت این همه مو نمی بینند. اما دیو بالفاصله 
از حضور زن در اتاق عصبانی می شود و کمد را قدری تکان می دهد. پیرمرد دومی به لیلی خانم 
اطمینان می دهد که صد و بیست سال است دیو درون کمد محبوس شده و به دلیل چاقی مفرط 
توان خروج ندارد. لیلی خانم کمی به خود مسلط می شود و از رفتار دیو یاد شوهرش می افتد 
و حتا با اطمینان می تواند بگوید که دیو شعرهای شوهرش را زیر لب می خواند. پیرمرد که در 
رفتار او دقیق شده، به کالهبردار که دیگر در برابر او جوان به حساب می آید می گوید: »همیشه 
گفته ام که یک جادو گر خوب باید اول روانشناسی بلد باشد. داستان ساده است. تو بعد از این 
که شیشه ی عمر این بیچاره را توی جوب پیدا کردی، فهمیدی چه خبطی انجام دادی. بعد هم 
شیشه را به این زن بدبخت فروختی تا دردسرش تو را نگیرد. این زن محتویات شیشه را به شوهر 
بدبخت ترش خورانده تا محبتش بیشتر شود. شوهر این زن باید مرد خستگی ناپذیری باشد. چون 

این دیو بیچاره مجبور است تا دوازده شب ادای کار کردن در بیاورد.«
پیرمرد از شادی کشف و شهود سکته می کند و در جا می میرد. زن که شیشه ی عمر دیو را 
در دستانش نگه داشته، نگاهی به دیو بیچاره می اندازد. دیو در حال، شش کارگرش را حاضر 
می کند تا به همراه زن به خانه ی او بروند و با مشاوره هایی علمی و پایه دار مشکل زناشویی او 
را حل کنند. آن ها در ضمن قرار می گذارند که به همراه یکدیگر رژیم موثری انتخاب کنند تا 
انبار می ماند و به کسانی که برای مشاوره  گاهی بتوانند توی پارک بدوند. مرد کالهبردار در 
با  از دستش عصبانی می شوند و  می آیند، راهکارهایی دروغی می دهد. خیلی زود جادوگران 
رضایت خودش  او را در انگشتری زندانی می کنند. مرد جوانی انگشتر را می خرد و یک روز که 

با آن بازی می کرد، از دستش الی نرده های جوی می افتد و برای همیشه گم می شود. 





له
مقا

آرتور سی. کالرک بیش از هر نویسنده ی علمی تخیلی هم عصر خویش، دغدغه ی کم 
شده ی   [2] گمانه زنی  و   [1] انگارشی  جوامع  زندگی  درونی  و  بیرونی  وجوه  کیف  و 
از یک  که  تخیلی  عناصر  از  به جزییاتی  پرداختن  با  او  است.  داشته  را  داستان هایش 
طرف به آرایش فضای داستانی [3] یاری می رسانند و از طرف دیگر به بسترسازی [4] 
مناسبات درونی آن کمک می کنند، به عرصه های بی بدیلی از روابط انسانی در جوامع 
گمانه زنی شده اش دست یافته است. به عبارت دیگر او با بر گرفتن نگاه و تاکید خود از 
جنبه های علمی و تکنولوژیک و معطوف کردن آن به مناسبات درونی جوامع انسانی در 
فضاهای انگارشی، ضمن گشودن افق های درونمایه ای تازه در برابر ژانر علمی تخیلی، 
ظرفیت های ساختاری آن را بیش از پیش آشکار و متحول نموده است. در مقاله ی حاضر 
است ضمن شناسایی  کوتاه کالرک، سعی شده  داستان های  از  نمونه  به چند  نگاه  با 
برجسته ترین ویژگی های ساختاری آثار داستانی او، نگاه درونی وی به جوامع انگارشی 

داستان هایش به صورت اجمالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 فضا، زندگی و شخصیت »انسان انگارشی« 

در آثار آرتور سی. کالرک

جواد فعال علوی
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آرایش فضای داستانی به مثابه امری بنیادین و ساختاری
قالبی، صرفاً  نگاهی  آن،  مکانی  زمانی-  و ظرف  داستانی  فضای  آرایش  عنصر  به  نگاه کالرک 
شکل گرایانه و صوری نیست. ظرف زمانی- مکانی داستان نزد وی یکی از ارکان اساسی است که 
مشخصات محتوایی و جهات درونی و بیرونی جوامع انسانی و انگارشی وی را تعیین می کند. در 
واقع کالرک بین مشخصات عمومی جوامع تخیلی خود و ظرف زمانی و مکانی که مناسبات این 
جوامع بر آن جاری است، رابطه ای علی برقرار می نماید تا مخاطب را نه مستقیماً )نظیر بسیاری 
از داستان های علمی تخیلی(، که غیرمستقیم به درون فضاهای تخیلی و انگارشی خود رهنمون 
سازد. جامعه ی انگارشی نزد کالرک صرفاً آن جامعه ای به حساب نمی آید که بیان و گفته شود 

یا آن که صرف غیرواقعی و تخیلی بودنش، انگارشی تلقی شود. 
چرایی  و  علیت  بتواند  آن  عناصر  و  اجزا  همه ی  که  است  جامعه ای  او  نزد  انگارشی  جامعه ی 
مناسبات درونی آن را توضیح داده و تجسم ببخشند. داستان »آه زمین، اگر فراموشت کنم« 
[5] از جمله داستان هایی است که اعمیت این امر را نزد کالرک به روشنی نشان می دهد. نقش 
زیرساختی آرایش فضا و شکل بندی ظرف زمانی- مکانی در این داستان آن قدر حائز اعمیت 
است که گویی خود بخشی از پیکربندی طرح آن را رقم زده است. به عبارت روشن تر، عنصر 
فضاسازی ضمن آن که به نیازهای ژانری )سفرهای کیهانی( داستان پاسخی در خور می دهد، 
به صورت  را  از تمامی عناصر ساختاری طرح، داستان  با عبور  انسجام بخش  همچون رشته ای 

محسوسی تحت تاثیر خود می گیرد. 
داستان با توصیفی از همراه شدن و قدم زدن »ماروین« ده ساله با پدرش در فضای بیگانه ای 
آغاز می گردد که مخاطب با ابعاد زمانی- مکانی آن به صورتی تدریجی آشنا می شود. این شروع 
داستانی )که کیفیت کم و بیش توصیفی آن به صورت گسترش یابنده ای تا بخش پایانی ادامه 
از مسیر و روال  را  نامتعارفی که داستان  یا وضعیت  با حادثه ای ویژه  یا  به واقعه  یافته است( 
و  ادامه می یابد  آغازین  با همان آهنگ  رویدادهای جاری جدا کند، منتهی نمی شود. داستان 
مخاطب همراه با واکنش های عاطفی ماروین و از منظری که او به پیرامونش می نگرد، الیه به 
الیه با ظرف زمانی- مکانی داستان )محدودیت ها، سختی ها، ناگواری ها و مختصات فضایی آن، 
که خود بخشی از فرآیند پیشروی و گسترش داستان نیز به شمار می روند( آشنا می شود. او از 
همان اولین گام ها با تفاوت ها و عناصر بیگانه و معمای فضای داستانی مواجهه می شود؛ کشتزار 

سرپوشیده ای را می یابد که در باالترین طبقه ی رصدخانه ای عظیم گسترده شده است:
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نور  مشتاق  آشکارا  که  ظریفی  و  متعدد  گیاهان  متاشای  داشت؛  دوست  را  این جا  »ماروین 

خورشیدی بودند که از گنبد پالستیکی عبور می کرد تا بر آن ها بتابد، لذت بخش بود. رایحه ی 

زندگی در همه جا به مشام می رسید و قلبش از اشتیاقی تکان دهنده و غیرقابل وصف آکنده 

می شد. آرزو می کرد برای چند لحظه بیشرت مبانند، ولی پدر به او اجازه نداد.«

اشتیاق غیرقابل وصف ماروین به رایحه ی زندگی موجود در این کشتزار گلخانه ای، عالوه بر این 
که به نقش فضا در برانگیختن واکنش های عاطفی او موکد گردیده است، خود سرآغاز روایتی 
داستانی است که ساختار آن بر بیانی معمایی، و پردازشی علی استوار گردیده است. ماروین 
شخصیتی است که در موقعیت و وضعیتی تخیلی و گمانه زنی شده در حال بالیدن است و از 
آن جا که مخاطب از زاویه ی نگاه و کنش و واکنش های عموماً درونی او به این فضا )که به همان 
اندازه که برای او تازه و تجربه نشده است، برای مخاطب هم بیگانه و ناآشنا است( وارد می شود، 
گشوده شدن معماها و گره های فضایی و داستانی با همان تانی و آهنگی صورت می گیرد که 
حرکت ماروین و پدرش بر این بستر انجام می پذیرد: در اولین گام پس از این که ما خود را در 
آستانه ی دری می یابیم که ماروین هیچ گاه آن را ندیده است، پی می بریم مکانی که در آن حضور 
داریم، رصدخانه ای عظیم است. جایی که ماروین در آن متولد و بزرگ شده و اکنون برای اولین 
بار همراه پدرش در حال خارج شدن از آن است. ماروین و پدرش به وسیله ی افرادی به سمت 
یک »ماشین پیشاهنگ« هدایت می شوند. لحظاتی بعد وقتی که عالمت خال روشن می شود، در 
بیرونی جدا شده و پشت سر آن ها زمینی بر جای می ماند که پیش از آن ماروین هیچ گاه بر آن 

قدم نگذاشته است.
»...برهوت در همه ی اطرافش گسرتده شده بود و زیر خورشید رشزه که به کندی در امتداد 

آسامن سیاه کهربایی می خزید، می سوخت. او به سوی غرب چشم دوخته بود، جایی که دور 

از خورشید باشکوه و کور کننده، ستارگان دیده می شدند.«

آسمان سیاه کهربایی، درخشش همزمان خورشید و ستارگانی که چشمک نمی زنند، توصیف 
فضایی انگارشی و بیگانه هستند که در گام بعد و از نگاه ماروین ده ساله بیان و به توصیف در 
می آیند. در حالی که داستان مختصات شروع خود را )توصیف های جزیی نگر در آرایش فضا( 
را  خاص  ناپایداری  این  سبب  می گیرد.  قرار  ناپایداری  نوعی  آستانه ی  در  است،  کرده  حفظ 
رویارویی و مواجهه ی ماروین با »فضا« و »مکان« نویافته، تجربه نشده و پرسش برانگیزی شکل 
می دهد که اکنون به کاراکتری داستانی )به معنای عنصر بسط دهنده و هویت بخش به کنش ها 
و رویدادها( تعالی یافته است. واگذاری این نقش تازه به »فضا« دلیلی بر تدام یافتن )گسترش 
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یافتن( آن تا پایان داستان می گردد. پرسش هایی حول چرایی حضور ماروین همراه پدرش در 
بر سایر عناصر داستانی  چنین موقعیتی شکل می گیرند. سلطه ی فضا )ظرف زمانی- مکانی( 
را  آن  ورودی  اشکال عجیب محوطه ی  با  نمایان می شود که سازه هایی  معدنی  ادامه می یابد؛ 
احاطه کرده اند )آثاری از وجود انسان(. می توان بیرون آمدن توده وار و مقطع بخار و محو شدن 
آنی آن را از دودکشی پهن بر فراز معدن دید و پس از آن فالتی را که »مهاجرنشینی« روی آن 

ساخته شده است و از آن به بعد...
با دهانه های  از زمین مل یزرع  تا جایی که چشم کار می کرد، تنها طرح درهم و برهمی   ...«

آتشفشانی، رشته کوه ها و دره هایی عمیق وجود داشت. ستیغ کوه ها خورشید را همچون 

جزیره ای از آتش که در دریایی از تاریکی شعله ور بود، در بر گرفته و باالی رس آن ها ستارگان 

با هامن درخشش ثابت همیشگی نورافشانی می کردند.«

از آن جا که مواجهه ی مخاطب با جز به جز فضای داستان و بر اثر کنش و واکنش های ماروین 
به پیرامونش، مواجهه ای غیرمستقیم و درونی است، این خود او است که بدون دخالت راوی به 
کشف تدریجی مختصات عینی ظرف زمانی- مکانی داستان نایل می آید. برای نمونه توجه ما 
به شکل ناخودآگاه به این نکته جلب می شود که حرکت »سطح پیما« حامل ماروین و پدرش 
در ماه )و در امتداد سایه ی رشته کوه هایی که به طرز شگفت آوری کیلومترها باال می روند و 
قله هاشان در آسمان تاریک و زیر لبه ی جهان محو از دیده مخفی می شوند( باعث می پردد که 
وقتی خورشید در امتداد تاج فالت پنهان می شود، تاریک شدن ناگهانی و موحشی شکل بگیرد. 
این پدیده ضمن آن که تفاوت های متقل و مبتنی بر کاوش های علمی را که از اثرات جوی و 
زمینی کره ی ماه سبب می شود به دست می دهد )بی آن که راوی برای توضیح علت وجودی 
به دالیل علمی متوسل شده باشد(، سبب شناختی حسی و ناخودآگاه نسبت  آن ها مستقیماً 
به مختصات فیزیکی کره ی ماه می گردد. شیوه ی روایت درونی داستان در عین حال مخاطب 
را با هیجانات، اضطراب ها و ترس های ناشی از رویارویی ماروین در تجربه ای که برای اولین بار 
متولد  آن  روی  کره ای که وی  فضایی  تجربه ی مختصات  از سر می گذراند، سهیم می گرداند؛ 
شده است. همین نگاه و روایت درونی، داستان را از تعلیقی خود به خودی و طبیعی برخوردار 
می نماید که تحت تاثیر ویژگی ظرف زمانی و مکانی داستان و مسایل پیرامون آن شکل گرفته 
است. از آن جا که داستان بر فضا، اشیا و شخصیت هایی که به طور همزمان در بستری مکانی 
جای گرفته اند تمرکز دارد، از فرآیندهای داستانی فاصله گرفته و صحنه ی داستانی را جایگزین 
ابتدا فضا و سپس داستان را جایگزین آن ها  این وسیله قادر می شود که  به  آن ها می نماید و 
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نماید و به این وسیله قادر می شود که ابتدا فضا و سپس داستان را گسترش داده و باالخره زمان 
را به سمت تعلیقی شاعرانه هدایت کند. چنین رویکردی اگرچه پیشامدرن است، اما به لحاظ 
ساختاری وجوه فلسفی متن را حمایت می کند. داستان نهایتاً در آستانه ی لحظه ی کلیدی خود 
قرار می گیرد: بعد از ساعت ها سطح پیمایی و در شرایطی که خورشید در پشت تپه های سمت 
راست آن ها قرار گرفته است، و طبیعتاً دره ی پشت سر آن ها می بایست در تاریکی مطلق فرو 
رفته باشد، برعکس از درخشندگی سفید و بی روحی لبریز است. در همین هنگام وقتی ماروین 
و پدرش از دره خارج و در دشت رهایی قرار می گیرند، منبع نور )هالل نقره ای بزرگ و شناوری 
در افق دوردست( با تمام شکوهش در برابر دیدگان آن ها نمودار می گردد. آن ها سطح پیما را 

متوقف و خاموش می کنند و:
»هالل آن قدر تابان بود که لحظاتی گذشت تا ماروین توانست به مبارزه طلبیدنش را قبول 

کرده و به طور ثابت به تابش خیره کننده ی آن نگاه کند. رسانجام توانست طرح کلی قاره ها، 

کناره ی مبهم امتسفر و جزیره ی سفیدی از ابرها را تشخیص دهد و حتا تاللوی درخشندگی و 

انعکاس نور خورشید را بر روی یخ های قطبی ببیند.«

با طلوع »زمین« در آسمان »ماه«، وجوه آرایشی فضای داستان به نقطه ی اوج خود می رسد. 
این صحنه یا ظرف زمانی- مکانی است که همه ی ظرفیت های علمی تخیلی متراکم شده  در 
در توصیف های داستان )بر اثر فراهم آمدن امکان مقایسه بین شرایط جوی حاکم بر زمین و 
ماه( آزاد می گردند. چرخشی جدی در فرآیند پیشروی و گسترش رویدادهای داستان به وقوع 

می پیوندد:
او را فرا می خواند. آن جا در چنین هالل  از اعامق فضا قلب  »این منظره بسیار زیبا بود و 

درخشانی، متام شگفتی هایی که او هرگز درک نکرده بود وجود داشت: منظره ی آسامن هایی 

با خورشید در حال غروب، مویه ی دریا بر روی شن های ساحل، رشرش باران و نعمت بی پایان 

برف. این چیزها و هزاران مورد دیگر می بایست حق طبیعی او باشد. اما او این ها را فقط از 

طریق کتاب ها و تاریخچه های قدیمی می شناخت. فکر و خیال، او را با غم و اندوه تبعید در 

خود فرو برد.«

اندیشه های آمیخته به احساسات نهفته در داستان شکوفا می شوند. علت درونمایه ای تمرکز و 
تاکید ساختاری داستان بر پردازش جزنگرانه ی ظرف زمانی و مکانی اش )فضایی که رویدادهایی 
یکنواخت و روزمره – همچون سفر پدری با پسرش بر روی سطح ماه – در آن جاری است( 
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آشکار می گردد: اندوه خانمان برانداز غربتی اسطوره ای که بر اثر تبعیدی سرزمینی- سیاره ای 
شکل گرفته است؛ اندوهی که محوری شدن ظرف زمانی- مکانی را در داستان توجیهی ساختاری 

می نماید.

خالصه
• کالرک با برقراری رابطه ای علی بین مشخصه های اصلی جوامع انگارشی- داستانی خود 	

و ظرف زمانی- مکانی که مناسبات این جوامع بر آن ها جاری می شوند، سعی می کند تا 
مخاطب را به صورت غیرمستقیم و درونی شده، جذب به فضاهای گمانه زنی شده ی خود 

بنماید.
• از نظر کالرک جوامع و فضاهای گمانه زنی شده تا نتوانند به صورتی علی مناسبات خود را 	

توضیح داده و سازواره های ساختاری خود را بر مبنای آن ها بنا کنند، فاقد عناصر تخیلی و 
انگارشی منسجم و اثرگذار خواهند بود.

• آرایش علی فضا و ظرف زمانی- مکانی، سازواره های داستان های کالرک را به گونه ای تحت 	
تاثیر می گیرند که خود بخشی از پیکربندی »طرح« و پی رنگ داستان های او را )از جمله 
شروع ها، ناپایداری های گسترش دهنده، انتظارهای تعلیقی و بزنگاه های گره گشاه و پایان 

دهنده را( رقم می زند.
• در 	 همزمان  طور  به  که  و شخصیت هایی  فضاها  اشیا،  بر  کالرک  داستان های  از  تعدادی 

فاصله  فرآیندهای داستانی  از  این داستان ها  بستری مکانی جای گرفته اند، تمرکز دارند. 
گرفته و صحنه ها را جایگزین آن ها می نمایند و به این وسیله فضا و داستان را تواماً گسترش 

می دهند؛ و باالخره زمان را به سمت تعلیقی شاعرانه هدایت می نمایند.
• ویژه 	 )به  راوی  روشنگرانه ی  و  آگاهی دهنده  دخالت  بدون  کالرک  داستان های  مخاطب 

پیرامون علل علمی سوژه های داستانی(، و بر اثر عینیت یافتن همه ی دالیل و علت های 
علمی عناصر گمانه زنی شده در داستان، به صورت تدریجی به کشف و شناخت حسی و 

خودبه خودی از مختصات انگارشی داستان و اندیشه های مستتر در آن نایل می آید.

تشخص فضاهای انگارشی
در »نفرین« [5] ظرف زمانی- مکانی، وقایع رخ داده و موقعیت های شکل گرفته بر بستر آن، 
نقش اصلی را در داستان بر عهده دارند. در فضا و صحنه ای معوج و تغییر شکل یافته )بر اثر 
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انفجار اتمی( و خالی از بازیگران انسانی، روایتی با ساختاری توصیفی از موقعیت »استراتفورد« 
[6]، شهری محو شده، به دست داده می شود:

»طی سیصد سال، در حالی که شهرتش رسارس جهان را فرا گرفته بود، شهر کوچک این جا در پیچ 

رودخانه پابرجا بود... و متام جنگ های برشی بی اعتنا از کنارش گذشته بودند. حال از دسته 

رفته بود، گویی هرگز نبوده است. هنوز می شد خیابان های محو شده را به صورت خطوطی 

کم رنگ در زمین شیشه ای دنبال کرد، اما از خانه ها هیچ منانده بود. فوالد و بتون و اندود و 

چوب کهن بلوط... همگی در لحظه ی مرگ در کنار هم ایستاده بودند، مبهوت از نور خیره 

کننده ی مبب در حال انفجار.«

خود  به  شخصیت گونه  شکلی  داستان(  متن  و  )فضا  استراتفورد  شهر  توصیفی،  روایت  این  با 
می گیرد. با این که رویدادهایی معین در زمانی محدود و موقعیتی مشخص هویت داستانی این 
»فضا- شخصیت« را رقم زده و آن را کامل نموده اند، اما فرآیند گسترده و پیچیده تری در الیه ی 
زیرین داستان در جریان است تا بر اساس داده های تاریخی و فرهنگی از این فضا –شخصیت در 
ظرفی که هم واقعی و هم انتزاعی و هم انگارشی است- تصویری چند بعدی و مجازی )تمثیلی( 
ارائه دهد. به عبارت دیگر از یک طرف نگاه محدود )از نظر زمانی- مکانی( به موقعیتی معین )در 
قالب طرحی ساده و مستحیل شده در فرآیندهای داستانی( دارد، و از طرف دیگر با گسترش 
دادن نگاه )فلسفی( خود به زمان و مکانی تاریخی، به برساختن شخصیتی نمادین از این شهر 

متمایل می گردد:
»این جا در حاشیه ی رود، کلیسایی قرار داشت و اگرچه دیگر هیچ اثری از ساختمان باقی نمانده 
را مشخص می کردند.  آن  بودند، هنوز محل  اما سنگ قبرهایی که سال ها دوره اش کرده  بود، 
برخی تا نیمه فرو رفته و هم تراز با زمین، باقی ترک خورده و از آن حرارت مهیب پوسته پوسته 

شده؛ اما بسیاری هنوز حاوی آن پیام هایی که قرن ها بیهوده حمل کرده بودند.«
در موقعیتی که رودخانه ی ایوان [7] بر اثر ضربه ی عظیم وارد شده بر آن تاب برداشته و راه دریا 
را گم کرده است، کانونی شدن مکانی بقایای قبرستان مجاور آن [8] )که هم وجه تاریخی آن 
به گستره ی وسیع تری از زمان و مکان –نسبت به زندگی جاری اینک به مخاطره افتاده- تعلق 
دارد، هم از هماهنگی و سازگاری بیشتری با مفاهیم و موقعیت های جامع و همه شمول [9] 
برخوردار است( طرح داستان را به وسیله ی قابلیت های ایدئولوژیک نهفته در خود تحت تاثیر 
قرار می دهد: آب رودخانه ی ره گم کرده به آرامی و متواضعانه سنگ قبر [10] فرسوده ای را لمس 
می کند که بیش از سیصد سال پیش برابر کلیسا نهاده شده است. در پرتوی نور سرزمین در حال 
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سوختن، می توان حروف کهنه ی روی آن را )در حالی که آب تا کنارش باال می آید و به صورت 
امواج ریزی بر پهنه ی سنگ عقب می نشیند( دنبال کرد. حروفی که پیش از این میلیون ها نفر 
به آن چشم دوخته اند، اینک به آرامی و خط به خط برای همیشه به زیر آب می روند و ناپدید 

می شوند:
»همراه خوب، به خاطر مسیح

از پراکندن خاکی که احاطه ام کرده است بپرهیز

سعادمتند باد کسی که دست از این خاک بشوید

و نفرین بر آن که استخوان های مرا به حرکت در آورد.« ]11[

در شرایطی که استراتفورد زادگاه شکسپیر، قبرستان مقابل کلیسای ترینیتی، مزار شکسپیر و 
سنگ نبشته ی آن، و باالخره رودخانه ی ایوان )به عبارتی همه ی عناصر فضای داستانی( وجهی 
به خود گرفته اند  پیچیده، مجازی، چندبعدی و چندمعنایی(  )غیرمستقیم،  تمثیلی  و  نمادین 
[12]، داستان به معنایی خالص، الزام آور، غنایی و متمرکز دست یافته است که تا حدی نقیض 

آن معانی چند وجهی است.
کانونی  به  نهایتاً  داستانی  فضای  متمرکز  آرایش  کنم«،  فراموشت  اگر  زمین،  »آه  داستان  در 
شدن نقش تصاویر داستانی )نظیر تصویر شکوهمند و دور از دسترس کره ی زمین از دید انسان 
غیرزمینی و متولد شده در کره ی ماه( و چند الیه ای شدن معانی آن ها انجامیده است. در نگاه 
ماروین غیرزمینی، کره ی زمین نه واقعیتی ملموس و زیسته، که حقیقتی نمادین است که معانی 

تمثیلی چندوجهی را )متناسب با تجربه ی زندگی او در ماه و شرایط خال( باز می تاباند:
»... در پایان ماروین هدف از این سفر مقدس را فهمید. او هرگز در کنار رودخانه های آن 

جهان گمشده و افسانه ای گام بر منی داشت؛ یا به غرش رعدهای خشمناک از باالی تپه های 

باز  او  - بچه های بچه های  این حال یک روز – چقدر بعد؟  با  مسطح آن گوش فرا منی داد. 

می گشتند تا میراث خود را طلب کنند...«

به  این مختصات ساختاری )کانونی و تصویری شدن ظرف زمانی و مکانی داستان( است که 
تجمیع و تشکیل دستگاهی از معانی کالن و چندوجهی یاری رسانده است. این تصاویر با وجود 
آن که در فضایی انگارشی برساخته شده اند؛ و علی رغم آن که واقعی نما و عینی اند و بر جریان ها 
و جهت گیری های بیرونی استوارند و علی الظاهر به عنصری جز خود داللت نمی کنند، میل به 
معنایی درونی و تمثیلی دارند. هر تصویر این داستان به نحوی از انحا، اشاره ای به معانی پوشیده 
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)و متفاوت با وجه توصیفی و آشکار آن( دارد که به طور تلویحی مخاطب را به آشکار کردن خود 
می خواند. به عبارت دیگر تصاویر مزبور از یک طرف مخاطب را با شرایط و موقعیت انگارشی 
به معانی  از درون چنین متنی،  تا  را وا می دارند  او  از طرف دیگر  داستان همراه می نمایند و 

نمادین و تمثیلی تصاویر کلیدی آن دست یابد.
بارزترین پی آمد ساختاری قرار گرفتن ظرف زمانی- مکانی در موقعیت شخصیت )صحنه آرایی 
جزییات فضا تا حد تصویرگری و تشخص بخشیدن به آن( کانونی شدن نقش انسان انگارشی و 
مناسبات اجتماعی حول آن به مثابه  پدیده ای غیرانضمامی، نوعی و عام [13] در داستان است. 
یکی از موتیف ها و درونمایه های مورد توجه کالرک در داستان هایش گمانه زنی و تخیل حول 
اثرات عمدتاً منفی و مخرب پیشرفت های علمی و تکنولوژیک است. تصویر دهشتناک و طنزآمیز 
دهنده ی  نشان  که  است  تصاویری  از جمله  نفرین،  داستان  در  اتمی  از جنگی  تلخ کالرک  و 
جزنگرانه ی  صحنه آرایی های  طریق  از  فضا  به  بخشیدن  تشخص  ساختاری  )بعد  بعد  دو  این 
داستانی، و بعد درونمایه ای عام گرا و غیرانضمامی آن( می باشد: موشک های سرگردانی که مراکز 
هدایت گرشان پس از شلیک، خود بر اثر انفجار اتمی از کار افتاده اند و این در شرایطی است که 

پایگاه های پدافندی سمت مقابل هم مدتی است که از صحنه ی روزگار محو شده اند:
»موشک رسگردان بود؛ یکی از آخرین هایی بود که پرتاب شدند. مشکل می شد گفت به قصد 

چه هدفی. قطعاً لندن نبود، چون لندن دیگر هدفی نظامی نبود. در واقع لندن دیگر هیچ 

چیز نبود... مبدا و مقصدش هر دو ناشناخته بودند. آن هایی که فرو می افتادند، چند ساعت 

پیش ارسال شده بودند. حال موشک های لخت و بی هدف ]به سمت مبدا خود[ باز می گشتند 

و بیهود انتظار سیگنال هایی را می کشیدند که می بایستی آن ها را به سوی فرجامشان هدایت 

می کرد. یکی یکی فرو می افتادند؛ آن هم بر روی جهانی که دیگر بیش از این منی توانستند به 

آن آسیب برسانند.«

انگارشی مورد نظر  تلخ، فضا و موقعیت  با لحنی خونسردانه و طنزی پوشیده و  تصاویری که 
نویسنده را از وقوع جنگ جهانی و اتمی منعکس می کند و حامل پیامی درونی، حول یکی از 
عام ترین دغدغه های بشری است؛ این تصاویر با فرود آمدن یکی از همین موشک های سرگردان 
این  می گیرند.  خود  به  ایدئولوژیک  سمتی  شکسپیر(  مدفن  و  )زادگاه  استراتفورد  شهر  روی 
گرایش عام نگر در »آه زمین، اگر فراموشت کنم« با برداشته شدن کانون توجه روایت از ماروین 
و موقعیت مشخص او به عنوان انسانی غیرزمینی، و انتقال این کانون به موقعیت »زمین« به 
مثابه شخصیتی داستانی و سیاره ای دسترسی ناپذیر )که از یک طرف به احساس غربت ناشی 
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با شکوه نوستالژیک خود امید به  از تبعیدی سرزمینی- سیاره ای می انجامد و از طرف دیگر، 
بازگشت را به استمراری بین نسلی مبدل می گرداند( بیش از پیش خود را نشان می دهد. داستان 
»نفرین« اگر که در غیاب شخصیت های انسانی و با برجسته شدن شهر استراتفورد به نگاهی 
جهان شمول تمایل یافته است، »آه زمین، اگر فراموشت کنم« علی رغم حضور شخصیت های 
مشخص و برخوردار از مسایل اجمالی، توجه خود را به به روانکاوی نحوه ی وقوع کنش های این 
شخصیت ها به موقعیت های مشخصی که در آن زندگی می کنند، بلکه به حضور روانشناسانه ی 

ایده های عام در زندگی آن ها معطوف گردانده است:
»رسانجام آن ها تنها شدند... و آینده ی نژاد را در دستانشان گرفتند... مبارزه ای ممتد و طوالنی 

با  اگرچه  شدند،  چیره  نربد  این  در  آن ها  شد.  آغاز  بی رحم  و  دنیای خشن  این  در  بقا  برای 

سختی های فراوان همراه بود... لیکن در صورتی که هدفی وجود نداشت –آینده ای که بتوان 

برای رسیدن به آن فعالیت کرد- مهاجرنشین اراده اش را برای زنده ماندن از دست می داد و 

نه ماشین، نه مهارت و نه علم منی توانست آن را نجات دهد. از این رو، در نهایت، ماروین 

هدف از این سفر را فهمید.«

بر  مبتنی  جامع  نگاه  و  شده،  ایدئولوژیزه  انگارشی  فضاهای  و  موقعیت ها  شخصیت ها،  به 
ضرورت های از نظر زمانی- مکانی عام و نامحدود، میدان عمل داده می شود تا حضور نمادها 
تبیینی  انسان(  برای  آن  فاجعه بار  نتایج  و  تکنولوژی  علم،  )نظیر  داستان  بنیادین  ایده های  و 

جهان شمول بیابند.

خالصه
• تشخص 	 به  غالباً  ساختاری  نظر  از  نوعی،  و  عام  موقعیت های  از  داستانی کالرک  تصاویر 

بخشیدن به فضا و صحنه آرایی های جزنگرانه گرایش دارند.
• در پاره ای از داستان ها با قرار گرفتن عناصر فضایی در موقعیت شخصیت داستانی، نقش 	

انسان انگارشی و مناسبات اجتماعی حول آن، نوعی، عام و غیرانضمامی می گردند.
• تصاویر شکل گرفته بر اثر صحنه آرایی ها و فضاسازی های جزنگرانه، با وجود آن که واقعی نما 	

و عینی اند )همچون تصاویر زمین از سطح ماه( میل به معنایی تمثیلی دارند. به عبارتی از 
یک طرف مخاطب را با شرایط و موقعیت انگارشی داستان همراه می کنند، و از طرف دیگر 

او را وا می دارند تا از درون چنین متنی به معانی نمادین و تمثیلی آن بیندیشند.
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• برخی از مختصات ساختاری داستان ای کالرک، از جمله کانونی شدن ظرف زمانی- مکانی 	
آن، به تشکیل دستگاهی از معانی کالن و چندوجهی یاری رسانده اند. نوعی معانی که عمدتاً 

به واسطه ی گمانه زنی و پیشی گرفتن ذهن نسبت به رخدادهای آینده شکل گرفته اند.
• در مواقعی که عناصر فضایی وجهی تمثیلی و نمادین به خود می گیرند، داستان ها به معانی 	

الزام آور، غنایی و متمرکزی دست می یابند که نقیض معانی چندوجهی نفهته در آن به 
شمار می روند.

• کالرک پیچیدگی های درونمایه ای داستان هایش را مرهون ایده های اجتماعی و عام خود 	
انسانی  کیفیت  و  تکنولوژیک  و  علمی  پیشرفت های  بین  عقالنی  تعادل بخشی  پیرامون 
زندگی بشری و سادگی ساختارهای آن را مدیون توجه و گرایش خود به جزییات زندگی 

روزمره در فضاهای انگارشی است.
• گرایش کالرک به ایده های عام و جهان شمول بدون تردید از ادب گرایی خالص، الزام آور و 	

غنایی داستان های او نکاسته است.

جدال های درونی و انگارشی در موقعیت های گمانه زنی شده
یکی از جدال های انسان عصر سفرها و اکتشافات کهکشانی کالرک با خودش، جدالی است بر سر 
بحران های ناشی از پی بردن روزافزون او به رازهای عالم هستی، شناخت و آگاهی که با اعتقادات 
کهن و بنیادین مذهبی و فلسفی بشر در تضادی آشکار قرار می گیرد. کالرک نگاه خود را از 
مناسبات اجتماعی جوامع گمانه زنی شده، به کشمکش های درونی انسان انگارشی این اعصار و 
به الیه ی پوشیده و پیچیده تری معطوف می گرداند که به خلق درونمایه ها و موضوعات تازه و 
منحصر به فردی در ادبیات گمانه زن منجر شده است. فضا، سفرها و اکتشافات فضایی- انگارشی 
کالرک بستری است برای مکاشفات گوناگون اعتقادی- فلسفی و درگیری های بیرونی و درونی 
ناشی از آن. برای نمونه می توان به جدال درونی راوی کشیش و اخترشناس داستان »ستاره« 
[5] اشاره کرد که جدالی است ناشی از تردید در مفهوم »عدل الهی«؛ تردیدی که بر اثر اکتشاف 
وی و تیم فضایی تحت سرپرستی او در سحابی ققنوس شکل گرفته است. راوی در بازگشت به 
زمین و در فاصله ی سه هزار سال نوری از آن، احساس می کند که تزلزلی بی سابقه در ایمانش 

به خداوند و آموزه های مذهبی اش به وجود آمده است:
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»به صلیبی خیره می شوم که بر دیواره ی اتاقکم آویزان است و اولین بار در زندگیم است که 

تردید دارم این صلیب چیزی بیش از منادی پوچ و پوک باشد.... اطالعات این جا را بر بی شامر 

و هر کسی  کرده ایم  می بریم، ضبط  زمین  به  با خود  که  و هزاران عکسی  مغناطیسی  نوار 

می تواند بخواندشان. دانشمندان دیگر هم به حتم می توانند هامنند من آن ها را تفسیر کنند. 

روا نیست از تحریف واقعیتی چشم بپوشم که مذهب من را بدنام کرده است.«

از لحن روایت این گونه بر می آید که خطاب آن به خود راوی است. راوی با خودش در حال 
مرور تمام وقایعی است که از هنگام جدا شدن از زمین، چه پیش از رسیدن به سحابی ققنوس 
)عکس العمل خدمه ی فضاپیما و همکارانش به او و یسوعی بودنش(، و چه پس از آن )اثرات 
او و بر رابطه ی  بر  یافته های اکتشافی آن ها در تنها سیاره ی بر جا مانده در سحابی ققنوس، 
اثر  افتاده است. این گفتگو و جدال برابر پرتره ی »پدر لویوال« [14]  اتفاق  با او(  ناو  کارکنان 
»روبنس« [15] که باالی »نمودار نورسنجی های طیفی« نصب شده است، صورت می پذیرد. 

راوی گاه به گاه آن را، که به نظر در حال ریشخند او است، مورد خطاب قرار می دهد:
»پدر! ما در مرز عامل مکشوف هستیم. رس دست یازی به سحابی ققنوس داشتیم و موفق 

شدیم و اکنون زیر بار کمرشکن آگاهی به سوی خانه می رویم. آیا اگر آن چه را که دیدیم به 

چشم خویش می دیدی، باز هم باورش داشتی؟«

اعتقادی  و  باور  به  غارها،  در  طوالنی اش  جدال های  و  ریاضت ها  واسطه ی  به  لویوال  پدر  اگر 
عمیق رسیده و به مقام قدیس اعتال یافته است، چرا راوی که با توجه به مفاد همان دعایی که 
پدر لویوال از روی کتاب مقدس می خواند )به سوی شکوه واالتر پروردگار [16]( عمری را در 
فاصله های بعید و در تنهایی های آسیب پذیر و توانفرسا، دور از زمین و در دل کهکشان ها در 
جستجوی صورت خداوندی صرف کرده است، باید چنین ناامید و سرافکنده از دل کهکشان ها 
–ماوای خداوندگار- باز گردد؟ او که از این موقعیت در رنجی توانفرسا به سر می برد، از منظری 

جدلی به پدر لویوال )در واقع به سنت اعتقادی خویش به عنوان یک یسوعی( می تازد:
»پدر! در این فاصله ی دور از زمین خرد – که همه ی جهانت می پنداشتیش – با این آگاهی 

که اکنون در خاطر من ماوا گرفته است، چه می کردی؟ آیا رنج مشقت باری که پیش پایت رس 

برآورده است، بر ایامنت می افزود؛ هامن که ایامن من در برابرش شکست خورد؟«

این نزاع درونی، در عین حال مقایسه ای به دست می دهد بین دو مسیر متفاوت، طی طریقی 
)آغاز دوران  لویوال  به عصر  خداشناسانه [17] و شناختی هستی شناسانه [18]؛ یکی متعلق 
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خوداتکایی در اعتقادات مذهبی و دینی( و دیگری متعلق به دوران گمانه زنی شده ی کالرک )که 
شاید بتوان آن را آغاز دوران شناخت شناسانه ی علمی نظام های مذهبی و دینی دانست(. جدال 
پدر لویوال که در کشاکش بین او و کلیسا شکل گرفته است، جدالی است برای فردی و قائم به 
ذات نمودن اعتقادات مذهبی که از مسیر ریاضت ها و عزلت نشینی در غارها محقق می گردد؛ و 
دیگری جدالی است برای درکی علمی و عینی از خداوند و متعلق به انسان انگارشی کالرک که 
از مسیر پرکشمکش آگاهی و شناخت علمی کمرشکن در عصر سفرهای کیهانی حاصل می شود. 
در اولی پرهیزکاری و دوری از وسوسه های دنیوی محور تالش های انسان دین دار برای قرابت به 
خدا است و در دومی، اکتشافات علمی و فضایی و تحقیق در عملکرد کالن نظام هستی، مسیر 
تردیدآفرین و پردرد و رنجی است ه انسان برای نزدیکی به خداوند انتخاب کرده است؛ دورانی 
که با فروپاشی سنت های اعتقادی کهن )فردمحور دوران نوزایی سرمایه داری و پس از آن( و 
گذار به مرحله ای نوینی از رابطه بین انسان و خدا )رابطه ای مبتنی بر آگاهی علمی از نظامات 
عالم هستی( نشانه گذاری شده است. بی جهت نیست که کشیش- راوی داستان ستاره این گونه 
بر پدر لویوال با وسعت آگاهی علمی و تجربه ی عملی اش در کشف کهکشان ها و هستی بی کران 

فخر می فروشد:
»پدر! تو )تنها( به دوردست چشم می دوختی، اما من مسافتی فراتر از آن سفر کرده ام که هزار 

سال پیش در زمان تاسیس فرقه مان می توانستی به خیال آوری. هیچ ناو کاوشگر دیگری این 

اندازه از زمین دور نبوده است.«

و این سفر بحران زا، سفر به ستاره ای است که به هنگام تولد مسیح بر فراز بیت الحم درخشیدن 
گرفته است. شش هزار سال پیش از زمان روایت داستان، ستاره ای شبیه خورشید به نواختری 
مبدل می گردد و ظرف چند ساعت آن قدر انرژی رها می کند که می باییست برای یک میلیون 
سال درخشش مصرف می کرده است. اکنون از آن انفجار یک سحابی بر جا مانده است؛ همان که 
موضوع فعالیت اکتشافی راوی داستان و هیات همراه او است. آن ها در سفر خود به این سحابی، 
در فاصله ای بعید از این خورشید که اکنون به کوتوله ای رو به زوال تبدیل شده است، سیاره ای 
را می یابند که از انفجار بزرگ جان سالم به در برده است. بی درنگ بر آن فرود می یابند و در 

آن جا سردابه ای را می یابند که:
نشانگر،  باشند.  یافته شدنش مطمنئ  از  که  بودند  پا کرده  بر  به گونه ای  را  آن  »سازندگانش 

سنگی بود که باالی ورودی جا داشت... ناو ما مانند پیکانی که به سوی هدف می رود، به 

سوی آن خال کوه پیکر رفت... این بنا... تنها یک معنی داشت؛ متدنی می دانسته که مرگش 
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قریب الوقوع است و واپسین تالشش را برای جاودانگی انجام داده. نسل ها به درازا می کشید 

تا ما همه ی گنجینه های رسدابه را بررسی کنیم.«

عجالتاً با بررسی اسناد بصری بر جای مانده، آن ها گرمی و زیبایی تمدنی را که از بسیاری جهات 
برتر از تمدن خودشان است، زنده می کنند. دنیاهایی زیبا و دوست داشتنی، شهرهایی باشکوه 

و زندگی گرم و ستودنی جاری در آن ها...
»صحنه ای از آن بر لوح ضمیرم حک شده است: دسته ای از کودکان روی ساحلی از شن های 

عجیب و آبی و میان موج ها بازی می کردند؛ هامن گونه که کودکاِن زمین بازی می کنند. و در 

دریا، خورشیِد هنوز گرم و دوست داشتنی و زندگی بخششان غروب می کرد که قرار بود خیلی 

زود به آن ها پشت کند و این همه رسخوشی معصومانه نقش بر آب شود.«

این سوال مطرح می شود که آیا چنین نابودی مطلقی در اوج شکوفایی تمدنی ممتاز، آن هم 
بدون هیچ بازمانده ای، با رحمت و عدل پروردگار سر سازگاری دارد؟

»همکارانم این را از من می پرسند و من تا آن جا که در توانم هست، پاسخشان را گفته ام. پدر 

لویوال، شاید شام بهرت این کار را انجام می دادید. من نتوانستم در کتاب »پرورش روح« ]19[ 

شام چیزی بیابم که مرا در چنین موقعیتی یاری کند.«

پاسخ هایی که نهایتاً نه دیگران و نه خودش را اقناع نمی کند. داستان با این خطاب راوی )که 
پرده از رازی دیگر –رازی پیوند خورده با اعتقادات دینی مسیحیت- بر می دارد( پایان می پذیرد:

»خداوندا! بسیار ستارگان دیگری بودند که می توانستی انگشت بر آن بگذاری؛ چه نیازی بود 

این مردمان را به آتش بسپاری تا آیت مرگشان بر فراز بیت الحم بدرخشد؟«

تردید در مقدرات الهی در عین حال به تردید در مفهوم سنتی عدل الهی می انجامد. ماندن بر سر 
ایمان خویش در جهانی که بر بنیاد مرجعیت دانش و آگاهی بنا شده است، با تردید مشقت بار 
همراه می گردد. پس از این ذات خداوندگاری آن طوری که شناخته می شود، باید پذیرفته شود. 
هر اکتشافی تازه، آشکار نمودن حدودی است که پیش از آن جزیی از اسرار بوده است. کشیش 
و راوی داستان ستاره قدم به دنیای بی اتکایی می گذارد که برای ایمان آوری به خداوند، همه ی 
مسیرهای از قبل تعریف شده )مبتنی بر حکمت و اخالق کلیسایی( مسدود و تنها مسیر گشوده، 
مسیر متزلزل کننده ی آگاهی و شناخت علمی است که برای انسان انگارشی دین دار، با جدالی 
دائمی با خود توام می شود؛ جدالی که منشا و کنش گر اصلی آن خود انسان و محتوای آن را 

عطش او برای آگاهی و پی بردن به اسرار خلقت رقم می زند.
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خالصه
• رویکرد گمانه زن کالرک به مضامین داستان های علمی تخیلی اش، رویکردی محتوایی و به 	

اصطالح نرم افزاری است )نقطه ی مقابل رویکردی که پیشرفت های زیرساختی و تکنولوژیک 
را مبنای مضامین داستانی و مناسبات اجتماعی و مناسبات قدرت در جوامع گمانه زنی 
شده قرار می دهند( و این بدان معنا است که تاکید مضمونی او در داستان های گمانه زن و 
علمی تخیلی اش بیشتر بر زندگی فردی، درگیری های درونی و شخصی، جدال های فردی 
بر سر اعتقادات مذهبی متزلزل شده بر اثر افزایش آگاهی ها و شناخت بشری از نظامات 
خلقت عالم، چگونگی مناسبات افراد با عالم هستی یا با جوامعی است که در آن زندگی 

می کنند.
• سفرها و اکتشافات فضایی- انگارشی نزد کالرک مستمسک و وسیله ای است برای کشف 	

ذهن  پیچیده ی  و  پوشیده  الیه های  شناخت  و  درونی  کشمکش های  محتوای  و  ماهیت 
انسانی که وی آن را تحت فضای مشخص و گمانه زنی شده ای قرار داده و متصور گردیده 

است.
• داستان هایش 	 فضاهای  و  مکانی  زمانی-  پرداخت ظروف  در  که  میزانی  به همان  کالرک 

جزنگر و پایبند به رابطه ی علی در مناسبات بین آن ها و جوامع گمانه زنی شده است، در 
منسجم  نظام های  به  پایبند  خود،  انگارشی  انسان های  درونی  جدال های  و  مسایل  طرح 
و  تخیل  شده،  گمانه زنی  شرایط  تحت  مناسبات  بر  که  است  روانشناسانه ای  و  فلسفی 

پیش بینی شده اند.

فاجعه، تراژدی و پیامدهای ساختاری آن
در تعدادی از داستان های کالرک، فاجعه و تراژدی همچون ستون فقرات موضوعات و مضامین 
داستانی عمل می کنند. با این که تراژدی و فاجعه نزد کالرک از آبشخورهای متفاوتی تغذیه 
بشریت  دست  به  که  آن ها  آورد:  هم  گرد  کلی  مقوله ی  دو  در  را  آن ها  می توان  اما  می کنند، 
پدید آمده اند و آن هایی که منشایی ماورایی یا کیهانی دارند. تراژدی های کالرک معموالً حول 
و  موقعیت های مشخص  و  روابط  از دل  لزوماً  که  معنا  این  به  عام شکل می گیرند،  مناسباتی 
بسترسازی شده ی داستانی و از بطن مناسبات و کشمکش های مشخص بین نیروهای برخوردار 
از اشتراک یا تضاد منافع معین بر نمی خیزند. فاجعه فی نفسه شکل گرفته و حضور دارد؛ آن 
چه نزد کالرک اهمیت دارد، انعکاس داستانی عواقب و نتایج آن است. برای نمونه در داستان 
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»نفرین« مخاطب در جریان علت بروز جنگ، موقعیت میلیون ها انسان در جریان جنگ و پس 
از آن، کیستی موافقین و مخالفین احتمالی آن یا تجربه ی وضعیت های محدود، خاص و ویژه ای 
که بازگو کننده ی شرایطی مشخص از یک فاجعه ی عام باشد، قرار داده نمی شود؛ اصوالً سببیت 

و عاملیت چنین رویداد عظیمی در کانون توجه داستان نیست:
»موشک رسگردان بود؛ یکی از آخرین هایی که پرتاب شدند. مشکل می شد گفت به قصد چه 

هدفی... مقصد و مبداش هر دو ناشناخته بودند؛ این که از پهنه های بی حاصل و مرتوک قطب 

شامل رس رسیده بود یا از فراز دوردست اقیانوس اطلس، هیچ کس منی دانست و حال افراد 

اندکی بودند که حتا اهمیتی بدهند.«

این فاجعه و تراژدی در تمامی ابعاد عام و همه گیرش نسبت به حیات انسانی، به صورتی مقدر 
و خود به خودی در کانون داستان قرار گرفته است. به عبارت دیگر داستان در غیاب پیکاری 
مشخص، بی آن که گسترشی یابد و از وضعیتی که در آن قرار گرفته است خارج شود، تا نقطه ی 
پایان بر همین خط پیش می رود. سوال این است که پس تاثیر و تاثرات مخاطب از متن بر چه 
مبنایی استوار گردیده است؟ به نظر می آید که این تصویرگری دقیق و عینی کالرک از عناصر 
و موتیف های فرعی داستان است که به مثابه عنصری پراگماتیستی، نسبت بین متن و خواننده 
را )با هدف دگرگون کردن او( مشخص می نماید. در حالی که داستان بر تداوم علت و معلولی 
موتیف ها پیش می رود، خواننده ی »نفرین« روابط و مناسبت های بین موتیف های فرعی داستان 
)نظیر شهر استاتفورد –زادگاه شکسپیر-، رودخانه ی ایوان، کلیسای ترینیتی و بقایای قبرستان 
مجاورش –مدفن شکسپیر- و...( و معانی کالن و مستتر در کانون توجه آن را )معانی حاصله از 

موقعیت فاجعه بار و تراژیک جنگ اتمی( می سازد.
در داستان »آه زمین، اگر فراموشت کنم«، جنگی اتمی زمین را غیرقابل سکونت کرده است و 
بازماندگان اندک آن ساکن کره ی ماه شده اند. ماروین به همراه پدرش و در سفری که به نوعی 
جنبه ی مناسک هم دارد )تداوم نسلی احساس تعلق نوستالژیک انسان به زمین( وقتی از سطح 

ماه به زمین نگاه می کند، می بیند:
»که بخشی از قرص زمین که می بایست در تاریکی باشد، به طور خفیفی با روشنایی رشیرانه ای 

سوسو زد و به خاطر آورد که دارد به آتش مراسم تدفین جهانی نگاه می کند که حاصل رادیو 

اکتیویته ی نربدی نهایی است. در آن سوی درخشش اتم های در حال مرگ، هنوز قابل رویت بود؛ 

آن  تا  بود  مانده  قرن ها  هنوز  کننده.  ویران  و  خامنان برانداز  گذشته ای  از  جاودانه ای  یادآوری 

درخشش مرگ آور از روی صخره ها پاک شود و زندگی دوباره به جهان ساکت و خاموش باز گردد.«



50
شماره ی 14، بهمن 1390

در این حال فاجعه و تراژدی از گذشته وجود داشته و اکنون حضور دارد و در آینده )تا قرن ها( 
نیز وجود خواهد داشت؛ جزیی تفکیک ناپذیر از حیات تعداد اندکی جان به در برده از جهنمی 
که انسان با دست خود برای خویش تدارک دیده است. حرکت ماروین و پدرش برای رویت قرص 
زمین نه کنشی درونی از رابطه ی آن ها با یکدیگر، یا عکس العملی به کنشی بیرونی، که مناسکی 
است برای سپردن خاطره ی زندگی انسان بر روی زمین به نسلی که در کره ی ماه به دنیا آمده 
و خاطره ای از زمین ندارد. هیچ وضعیت و موقعیتی که شرایط معمول زندگی شخصیت ها را از 
تعادل خارج کرده باشد، رخ نداده است. فاجعه سال ها پیش رخ داده و همه ی ابعاد آن در زندگی 
زندگی  روزمره ی  جریان  جز  به  دیگری  است. حرکت  رسیده  فعلیت  به  و  نموده  رخ  انسان ها 
)که حرکت ماروین و پدرش بر روی سطح ماه برای انجام مناسکی معین، بخشی از آن است( 
محسوس نیست؛ به عبارت دیگر در حالی که همه چیز به حالتی پایدار جریان دارد، داستان با به 
دست دادن تصاویر و برداشتی طبیعی و نزدیک به شرایط زندگی انسان در کره ی ماه و با موکد 
شدن بر موتیف های بیگانه و تهی از حیات زندگی گلخانه ای انسان ها در سطح آن، و مقایسه ی 
غیرمستقیم آن با زندگی در زمین )که در پس ابرهایی که آن را پوشانده اند، آرام و مسالمت آمیز 
جلوه می کند(، عناصر احساسی و محتوایی همچون اندوه غربت را در مرکز چنین زندگی آرامی 
قرار می دهد تا داستانی درباره ی یک موقعیت تراژیک شکل بگیرد )و نه درباره ی رخدادی از 
فعلیت افتاده و پیوسته به تاریخ(. بی جهت نیست که داستان به جای دنبال کردن خطی کنشی، 

بر موتیف های مکانی و محتوایی و توصیف موقعیت موکد شده است.
نیروی تراژیک در داستان »ستاره« دووجهی است؛ وجهی از آن در نابودی سیاره ای با ساکنینی 
در اوج تمدنی حیرت انگیز نهفته است؛ وجه دیگر آن در گریزناپذیری کشف کهکشان ها و شناخت 
هستی شناسانه ی نظام هایی فضایی در عصری انگارشی که به پرده برداشتن از اسراری با منشا 
ماورایی انجامیده است. کشفی منتهی به رخدادی که خطی کنشی )در نتیجه ناسازگار، پویا و 
غیرتوصیفی( آفریده است. کشیش- راوی داستان در مرکز ثقل این کنش ها و کشمکش های 
ناشی از آن قرار گرفته است. او ضمن آن که با به چالش کشیدن قدیس ایگناتیوس لویوال و 
واسطه قرار دادن او با خداوند خود وارد گفتگو شده، از یک طرف با خود )و با احساس ناپایداری 
ناشی از تزلزلی که در ایمانش ایجاد شده( درگیر است و از طرف دیگر با همکاران و خدمه ی 
مشاهده ی  تاثیر  تحت  اینک  و  رسانده اند  یاری  اکتشافی  پروژه ای  در  را  او  که  فضاپیمایی  ناو 
فاجعه ی کشف شده با او )به عنوان کشیشی معتقد که خود را موظف به دفاع از حقانیت عدل 
وجه  از  توجه  دقیق تر،  عبارت  به  شده اند.  ایدئولوژیک  کشمکشی  وارد  می داند(  خداوندگاری 
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توصیفی و ایستای موقعیتی تراژیک، به کنش و واکنش هایی گمانه زنی شده و انگارشی جلب 
شده است که توانی داستانی، تراژیک و تحول یابنده دارند. این وجه تمایز ساختاری، که به لحاظ 
مضمونی با معنای درونی و فلسفه ی ماورایی فاجعه ای کیهانی و از نظر درونمایه ای با تناقض 
حاصل از آگاهی و شناخت بشری با اعتقادات مذهبی تعریف می شود؛ سایر عناصر ساختاری 
داستان نظیر »شخصیت پردازی« )با تمرکز بر عواطف دوگانه ی کشیش به عقاید مذهبی اش(، 
»زاویه ی دید روایت« )تک گویی درونی که خطاب روایت را متوجه خود راوی نموده تا فاصله ی 
مخاطب داستان با کشمکش های درونی او، که به صورت بریده بریده و پراکنده روایت می شوند، 
و  مستقیم  و  مستقل  توصیف های  از  )پرهیز  را  آن  مکانی  زمانی-  ظرف  و  برسد(  حداقل  به 

فروریزی صحنه های داستان در بدنه ی روایت( تحت تاثیر خود گرفته است.

خالصه
• تراژدی های کالرک عموماً از گمانه زنی های تحلیلی و کالن حاصل از پیشرفت های علمی 	

و تکنولوژیک نظیر فجایع ناشی از انفجارهای اتمی )که آتش آن هر امر انسانی را خاکستر 
می نماید( یا پیشرفت هایی که موجبات سفرهای کیهانی و اکتشاف در نظام هستی را فراهم 

می آورند، تغذیه می کنند.
• فاجعه در پاره ای از داستان های کالرک علی رغم آن که از آبشخورهای گوناگونی )ماورایی، 	

یا واقعی و عینی( سرچشمه می گیرد، از نظر ماهیت حادثی است. به این معنا که از دل 
و مقدر است )سرنوشت  وقوع آن محتوم  نمی آورد، گویی  بر  کشمکش های مشخص سر 
انسان نیست( و به همین جهت علیت ها در چرایی بروز آن پی  انسان در دستان  نهایی 
گرفته نمی شوند مگر برای پی بردن به اسرار فاجعه هایی که منشایی ماورایی دارند )بی آن 

که قادر به جلوگیری از بروز فاجعه باشند(.
• و 	 تمثیلی(  معانی  )با  تاثیرگذار  عناصر  از  سرشار  صحنه هایی  و  بستر  بر  یا  تراژدی ها 

از دل کشمکش ها و تناقض های درونی  یا  انگارشی اجرا می شوند،  تصویرگری های دقیق 
فلسفی و اعتقادی بر می آیند.

• ظرفیت های تصویری- گمانه زن فضاهای برخی از آثار تراژیک کالرک، همچنین قابلیت های 	
فلسفی، مذهبی و عرفانی- انگارشی برخی دیگر، باعث شده است تا معانی مستتر در این 
داستان ها دو الیه شوند؛ الیه ای در سطح بیرونی با معانی عینی و سرراست، و الیه ای در 

سطح درونی )در بخش زیرین سطح بیرونی( با معانی تمثیلی و غیرمستقیم.
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الگوی روایت: پرداخت معماگونه ی مضامین داستانی حول نقطه ی پایان
شیوه ی نزدیک شدن به موضوع و پرداخت آن نزد کالرک، با روایت معماگونه ی داستان پیوند 
خورده است. از آن جا که در تعدادی از داستان های کوتاه کالرک )از جمله در دو داستان از سه 
داستان مورد اشاره ی مقاله( کل )شخصیت به طور عام( جای خود را به جز )شخصیت به طور 
از بر هم خوردن تعادل در وضعیت های خاص  خاص( می دهد، کشمکش داستانی که معموالً 
حاصل می گردد، به عرصه های عام و کلی منتقل می شود که عموماً از قابلیت جاذبه و کششی 
نتیجه چگونگی  این رو در ساختار و نحوه ی گسترش داستانی و در  از  کمتر برخوردار است. 
تعلیق و کشش روایی موجود چه در این گروه از آثار کالرک، چه در سایر آثارش، امری قابل 

تامل و بررسی می نماید.
قرار  داستان  توجه  کانون  در  که  است  اتمی  انفجار  از  پس  نتایج  تنها  »نفرین«،  داستان  در 
تکوین  شرف  در  آن  اساس  بر  تازه  کشمکشی  رسیده؛  پایان  به  و  داده  رخ  فاجعه  می گیرند. 
نیست و داستان به سمت رویداد جدیدی گسترش نمی یابد. با این حال مخاطب انتظار وقوع 
»چیزی« و کشش برای پی بردن به آن »چیز« را در خود احساس می کند؛ حالتی که از ناپایدار 
شدن وضعیت موجود ناشی نمی شود، بلکه به نحوه ی بیان روایت داستان و ساختار معماگونه ی 
)به مثابه شخصیت اصلی  نام »شهر«  به پوشیده ماندن  از آن جمله می توان  بر می گردد.  آن 
پی  و  نام  کردن  آشکار  مساله ی  که  کرد  اشاره  داستان(  نهایی  هدف  و  موضوع  و  کلیدی،  و 
بردن به معمای نهفته در آن را به خودی خود در مرکز توجه مخاطب قرار داده و تاب هایش، 
کلیسایی در حاشیه ی رودخانه با سنگ قبرهایی که دوره اش کرده اند؛ سنگ قبری که بیش از 
سیصد سال قدمت دارد و باالخره شعر- نوشته ی روی این قبر. همزمان با کامل شدن نشانه ها 
و گره گشایی از معمای داستان و آشکار شدن معنا و پیام نهایی، داستان نیز به پایان می رسد. 
این ساختاری است شبیه به ساختار اشعار استعاری، اشعاری که معانی خود را در پس استعاره ها 
پنهان می کنند و با به دست دادن نشانه هایی )فراهم آوردن رابطه ای مقایسه ای بین دو عنصر 

غیرمشابه(، مخاطب را به بطن معانی مورد نظرشان رهنمون می نمایند.
راوی )دانای کل( داستان »آه زمین، اگر فراموشت کنم« علی رغم این که در محدوده ی دید 
ماروین ده ساله داستان خود را روایت می کند، از او فاصله ای محسوس دارد؛ گویی او بزرگسالی 
ماروین است که به خردسالی اش برگشته تا از دریچه ی چشم او یک بار دیگر خاطره ای را زنده 
کند. از این رو آگاهی ما به عنوان مخاطب از مقصد و مقصود سفری که ماروین )برای اولین 
بار( به همراه پدرش با خروج از رصدخانه ای در کره ی ماه آغاز کرده اند، به اندازه ی او به عنوان 
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شخصیت کانونی داستان است. به این تعبیر پوشیده ماندن مقصد سفر به مثابه کلیدی ترین 
معمای داستان و کانون جاذبه و کشش آن از توجیه ساختاری قدرتمندی برخوردار شده است. 
از آن جا که آگاهی مخاطب از افق پیش روی داستان تا حدودی منوط به درک و آگاهی ماروین 
از علت سفر او و پدرش گره خورده است، گره گشایی از معمای داستان تا پدر ماروین شروع به 
صحبت کند )پس از رسیدن به دشت و رویت عالل زمین و توقف سطح پیما در بخش پایانی 
داستان( به تعویق می افتد. بخش عمده ای از داستان به ظاهر گزارشی توصیفی است که از نگاه 
شگفت زده ی یک کودک بیان می شود )او در حال از سر گذراندن تجربه ای استثنایی است(. این 
گزارش در اساس بسترسازی و مهیا شدن شرایط برای آگاهی از ماهیت کنش پایانی داستن 
است )کنشی که به آشکار شدن هدف پدر ماروین از چنین سفری می انجامد(. به عبارت دیگر 
همه ی عناصر و ظرفیت های ساختاری و محتوایی، نقطه ی پایانی داستان را که بر روی افقی از 

معانی تمثیلی گشوده شده اند، نشانه رفته اند:
»این رویا بود: روزی ماروین با بصیرتی ناگهانی دریافت که آن را به پرسش منتقل کند... «

کنایه ای از تداوم اثرات فاجعه ای آخرالزمانی و مناسکی پایدار نزد اندک انسان های جدا مانده 
از زمین. 

همچنین داستان »ستاره« که بر محور جدال و کشمکش درونی راوی با خودش شکل گرفته، بر 
روایتی مبتنی بر بیان معماگونه ی رویدادها استوار شده است. ساختار روایی مبتنی بر گفتگوی 
درونی این داستان از یک طرف به خودی خود نظم زمانی رویدادها و پی رفت های [20] داستان 
را دچار ابهام نموده، و از طرف دیگر با اختالف سطح بین اطالعات و دانسته های راوی و مخاطب 
از ماهیت و انگیزه های روایت، همچنین اختالف زمانی حاصله بین درک راوی و درک مخاطب 
از محتوای روایت، داستان به صورت بطئی و طبیعی معماگونه به نظر می رسد )چیزهایی که 
برای راوی روشن و مبرهن است و از توضیح آن سرباز می زند، لزوماً برای مخاطب روشن نیست 
و پس از این روشن می شود(. بی نظمی ناشی از نحو ه ی روایت مبتنی بر گفتگوی درونی، نظم 
خطی پی رفت ها را در هم می ریزد. گفتگوی درونی راوی به طور کلی بر چهار محور بر جا مانده 
و اسناد مربوط به تمدنی نابود شده، زمان بازگشت، و باالخره زمان وقوع فاجعه. این چهار محور 
در بیان درونی روایت در هم تنیده اند و چون از نظمی خطی تبعیت نمی کنند، در پیوند با مساله 
ناهمزمانی آگاهی راوی و مخاطب، سنگ بنای ساختار معمایی داستان را پی می ریزند. با اشاره ی 
راوی به صلیبی که بر دیوار اتاقش آویزان است و تردید او به آن به عنوان نمادی مقدس، ما پی 
می بریم که ایمان راوی متزلزل گردیده است. آن چه پس از این به صورت معمایی در کانون 
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توجه داستان جای می گیرد، یکی علت و چگونگی سلسله رویدادها و عواملی است که موجبات 
این امر را فراهم آورده، و دیگری رازی است که راوی از دیگران )خدمه ی فضاپیمای اکتشافی( 
و بالطبع از مخاطب پنهان می کند. در جریان رابطه ی راوی با همکاران و خدمه ی تحت نظرش 
و درگیری او با خود و خدایش بر اثر آگاه شدن بر معنا و اسرار مذهبی نهفته در اکتشافات آن ها 
در سحابی ققنوس، عالوه بر روشن شدن تدریجی علت تزلزل اعتقادی راوی، بین پی رفت های 
بین  تضاد  اول  وهله ی  در  می گردد؛  برقرار  علی  رابطه ای  نیز  داستان  بی نظم  و  ریخته  هم  در 
عمل علمی او به عنوان اخترشناس با اعتقادات مذهبی اش، به عنوان بخشی از درگیری او با 

همکارانش، در گفتگویی با دکتر »چندلر« به نمایش در می آید:

کافرکیشانی  همیشه  پزشکان  چرا  )راستی،  نیامد  کنار  موضوع  این  با  هیچ گاه  چندلر  »دکرت 

انگشت منا هستند؟(... می گفت: »پدر! این جهان تا ابد راهش را می رود و می رود و شاید هم 

چیزی آن را ساخته باشد. اما چطور می پذیرید آن چیز توجه خاصی به ما و جهان کوچک و 

بینوای ما داشته باشد؛ هیچ رس در منی آورم.« و سپس مجادله آغاز می شد...«

از  دیگری  بخش  ققنوس،  سحابی  در  خورشید  انفجار  از  مانده  جا  بر  سیاره ی  کشف  از  پس 
او به عنوان کشیش که هم مروح و هم مبلغ مذهبی است که درحقانیت آن دچار  تناقضات 
تردید شده، در توجیه کردن حقانیت اراده و مشیت الهی بر سرنوشت مخلوقاتش نزد همکاران 

معتقد و یا بی اعتقادش، خود را نشان می دهد:

»پروردگار نیازی ندارد که انسان را توجیه کند. او که جهان را آفریده، هرگاه اراده کند نابود 

می کند. این کرب است و سخت کفرآمیز که بگوییم او باید یا نباید چنین کند. با این همه، اگر 

همه ی عوامل و مردمانش در چنین بوته ای می افتادند، پذیرفتنی تر بود...«

و باالخره در پایانی ترین نقطه ی داستان، ما به رازی که او از دیگران پنهان می کند و منشا اصلی 
تردید او به حقانیت مذهبش است، پی می بریم:

»پیش از آن که به سحابی برسیم، منی توانستیم بگوییم انفجار چه مدت پیش رخ داده است. 

دست  به  را  آن  دقیق  تاریخ  توانسته ام  موجود  اسناد  و  ستاره شناسی  مدارک  روی  از  اکنون 

بیاورم... خداوندا! بسیار ستارگان دیگر بود که می توانستی انگشت بر آن بگذاری. چه نیازی 

بود این مردمان را به آتش بسپاری تا آیت مرگشان بر فراز بیت الحم بدرخشد؟« ]21[
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خالصه
• کالرک سعی می کند تا خالهای جاذبه ای ناشی از سنگینی مالحظات کلی فلسفی و انسانی 	

خود را با اتخاذ بیانی معمایی در روایت و آمیختن کشش های ساختاری آن با جاذبه های 
علمی تخیلی و گمانه زن منحصر به فردش، جبران نماید.

• عام 	 که شخصیت های  داستان هایی  در  یعنی  داستان های کالرک،  در گم کشمکش ترین 
به  را  خود  جای  موجود(  پایدار  وضعیت  به  عکس العمل  و  کنش  فاید  )شخصیت های 
شخصیت های خاص )شخصیت هایی که ناگزیر به کنش و عکس العمل به وضعیت موجود 
و ناپایدار کردن آن هستند( می دهند، باز مخاطب به واسطه ی بیان معمایی روایت، انتظار 

وقوع »چیزی« و کشش برای آگاهی بر ماهیت آن »چیز« را در خود احساس می کند.
• داستان های کالرک همچون اشعاری که معانی خود را در پس استعاره ها نهان کرده باشند، 	

رهنمون  رازآلود خود  و  پوشیده  معانی  بطن  به  را  مخاطب  نشانه هایی  دادن  به دست  با 
می سازند.

• همه ی ظرفیت های روایی در داستان های کالرک معطوف به نقطه ی پایانی و حول وضعیت 	
نهایی )که عموماً بر روی افقی از معانی تمثیلی گشوده شده اند( متمرکز و بسیج شده اند، 
امری که خود روی دیگر سکه ی ساختارهای روایی- معمایی داستان های او را به نمایش 

می گذارد.

نتیجه
پیچیدگی های درونمایه ای داستان های آرتور سی. کالرک مرهون ایده های فلسفی و اجتماعی 
زندگی  ماهیت  و  تکنولوژیک  علمی-  پیشرفت های  بین  عقالنی  تعادل بخشی  پیرامون  او  عام 
به  او  گرایش  و  توجه  با  بایستی  را  آن ها  و سادگی ساختاری  است؛  انگارشی  انسان  اجتماعی 
کالرک  نزد  انگارشی  جامعه ی  دانست.  مرتبط  گمانه زن  فضاهای  در  روزمره  زندگی  جزییات 
را  درونی خود  مناسبات  چرایی  و  علیت  بتوانند  آن  عناصر  و  اجزا  همه ی  که  است  جامعه ای 
توضیح داده و قابل تجسم نمایند. کالرک صحنه پرداز و میزانسن جزنگر و نویسنده ای خالق در 
ترجمه ی ایده های تخیلی و آینده نگرانه، به صحنه ها و ظروف زمانی- مکانی مشخص داستانی 
است. رویکرد کالرک به مضامین علمی تخیلی، رویکردی محتوایی و به اصطالح نرم افزاری است 
)نقطه ی مقابل رویکردی که پیشرفت های زیرساختی و تکنولوژیک را مبنای روابط اجتماعی و 
مناسبات قدرت در جوامع گمانه زنی شده قرار می دهند(. این بدان معنا است که داستان های 
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علمی تخیلی او بیشتر بر محو تغییرات انسانی و فردی حاصله از پیشرفت های علمی- تکنولوژیک 
می زند. کالرک سعی  دور  آن،  از  ناشی  اخالقی  و  فلسفی  و جدال های  درونی  درگیری های  و 
می کند خالهای جاذبه ای ناشی از مالحظات کلی فلسفی و اجتماعی خود را با اتخاذ و بیانی 
به جاذبه های علمی تخیلی و گمانه زن  معمایی در روایت، و آمیختن جاذبه های ساختاری آن 

منحصر به فردش، جبران نماید.

1. Speculative/Imaginative communities
2. Speculation
3. Setting
4. Context

و  استناد  مورد  حاضر  مقاله ی  در  که  داستان هایی  تمام   .5
اشاره قرار گرفته اند، به شرح زیر و از سایت »آکادمی فانتزی« 

نقل شده است:
- »آه زمین، اگر فراموشت کنم«، برگردان محمد حاج زمان

- »نفرین«، برگردان الهیار امیری
- »ستاره«، برگردان حسین شهرابی

در  شکسپیر  ویلیام  مدفن  و  زادگاه  شهر   :Stratford  .6
انگلستان.

Avon .7: رودخانه ای در سمت شرقی شهر استاتفورد.
8. قبرستان ترینیتی مقابل کلیسایی قدیمی به همین نام )که 
به کلیسای شکسپیر نیز شهرت دارد( قرار گرفته و مشرف به 

رودخانه ی ایوان است.
9. Universal

10. داستان به آرامگاه شکسپیر و زیارتگاه میلیون ها مخاطب 
و دوستدار آثارش اشاره دارد.

11. شعری از ویلیام شکسپیر که پیش از مرگ برای سنگ قبر 
خود سرود. )ترجمه از نویسنده ی این مقاله(

12. گرایش آرتور سی. کالرک به تمثیل در اودیسه ی 1002 
باستان شناسان  وسیله ی  به  شده  کشف  سیاه  لوح  قالب  در 
داستان  خالف  بر  است؛  ماورایی  تمثیلی-  گرایشی  فضایی، 
نفرین که به نظر تمثیل ها وجهی ایدئولوژیک و انتقادی دارند.
13. Generic

لویوال )Saint Ignatius Loyola(، یکی  ایگناتیوس  14.. قبر 
داخل  در  یسوعیت  فرقه ی  موسس  و  اسپانیایی  قدیسان  از 
کلیسای کاتولیک قرن 61 میالدی است. او در جوانی سرباز 
از آن  بعد  و  او شمشیر می زد  برای  و  باسک شد  شاهزاده ی 
دید،  آسیب  به شدت  پا  ناحیه ی  از  جنگ ها  از  یکی  در  که 
دیانت  و  پاپ  را سرباز  و خود  آورد  روی  زندگی صوفیانه  به 
کلیسا  »اگر  می گوید:  لویوال  زد.  شمشیر  پاپ  برای  و  نامید 

»سیاه« را سفید بخواند و چشم »سیاه« ببیند، پس »سیاه« 
است. اما چشم باطن باید آن را »سفید« ببیند.( این جمله به 
میزان قابل تاملی منعکس کننده ی اعتقاد لویوال به بنیاد فردی 

اعتقادات مذهبی است.
سبک  مشهور  نقاش   ،)1577-1660( روبنس  پل  پیتر   .15
او  کارهای  کنونی(. موضوع  )آلمان  متولد وستفالی  و  باروک 

بیشتر پرتره، منظره و صحنه های تاریخی- مذهبی است.
16. حکمت اصلی یسوعیون

17. Theological
18. Ontological

Exercitia Spiritumalia .19: رساله ی قدیس لویوال که پس 
از روی آوردن به زندگی صوفیانه نوشت.

20. Sequence
ایام  در  عیسی  چون  و   ...« است:  آمده  متی  انجیل  در   .21
هیرودیس پادشاه در بیت لحم تولد یافت، ناگاه زرتشتی چند 
آمده گفتند: کجاست آن »مولود« که  اورشلیم  به  از مشرق 
پادشاه یهود است. زیرا که ستاره ی او را در مشرق دیده ایم و 

برای پرستش آمده ایم.«





له
مقا

تمهید
هرگز  شاید  می نگاشت،  را  ماشین«  یک  »انسان  هجدهم،  قرن  در  المتری  وقتی 
پیش گویی ای  با  علمی-تخیلی  ادبیات  نام  به  ُعجابی  شیُء  روزی،  که  نمی کرد  فکر 
ژول ورن وار، پرده از امر غریبی به نام انسان ماشینی بر خواهد داشت. کار از ماشین های 
که  وقتی  حتا  زمانی،  نماند.  متوقف  مرحله،  همان  در  اما  شد  شروع  آدمی  به  شبیه 
تشخیص سخت می نمود، کارکشته هایی بودند که می توانستند آدمی را از شبیه سازی 
از  Blade runner، شاهد درگیری یکی  فیلم  بازشناسی کنند؛ در  شده های غیرانسان 
این کار-بلدها با گروهی از شبه آدمیان بودیم که نمی خواستند نابود شوند. پس از آن 
بود که به تدریج پای روبات هایی که خواب هم می دیدند به سینما باز شد، و اخیراً بود 
که در انیمیشنی به نام Nine، روبات کوچکی که نقش منجی را بر عهده داشت، بخشی 
از روح سازند ه ی خویش را حمل می نمود! آیا ماشین ها خیلی به ما شبیه شده اند یا ما 

تفاوت های اساسی بین خویش و آنان نمی یابیم؟!

ماشین و جادو
)با تکیه بر نظرگاه تالکین(

حمید احدزاده
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این ها،  امثال  بودریار، و همه ی دغدغه های  از منظر  از منظر آدورنو، شبیه سازی  همانندسازی 
شاید بتوانند حاکی از نزدیک شدن ما به وجهه ای عمومی و ماشینی نیز باشند؛ سخن در خوب یا 
بد این امر نیست. ظهور سایبورگ های )Cyborg( نیمه انسان/نیمه ماشین )ر. ک.: وارد، ص282( 
یا آندروئیدهای )Android( بسیار شبیه به انسان، نمی توانست در خأل شکل بگیرد. فیلیپ ک. 
دیک نوشته است که آندروئیدها فاقد گرمای انسانی اند؛ از این روست که وی، انسان فاقد حس 
همدلی را همچون یک آندروئید می داند. )دیک، ص88( این موجود بیشتر یک شی است؛ شی 
برای  باشد،  او  نتیجه، تشخص و تمایزی هم که سازنده ی هویت  ندارد و در  اراده و اختیاری 
خویش نمی شناسد. این بحران هویت، در همانندی و بی ارادگی در تبعیت از شبکه ای از روابط 
که ما، خود برسازند ه ی آن نیستیم، شکل یا حداقل شدت می گیرد. قصد تفصیل در این جنبه 
از بحث را ندارم، بلکه این ها را همچون زمینه ای برای پرسشی دیگر قرار داده ام: آن چه ما را از 

ماشین ها )ی شبیه به انسان( متمایز می کند، چیست؟ اصاًل آیا تمایزی در کار هست؟!
نگارنده قصد دارد که به صورت مختصر در این نوشته، نظرگاه کسی را ترسیم کند که در این 
باره از منظری دیگرگونه می نگریست و می دید: تالکین بزرگ! البته که او به این تمایز قائل بود، 
اما پرداختن به این که به چه تمایزی قائل بود و چگونه نقشه ی آن را رسم می کرد، جذابیت های 

خودش را دارد!

نظرگاه تالکین
انتزاع کردن، اخذ نمودن و نسبت دادن، »از قبل دارای قدرت  ما آدمیان به واسطه ی قدرت 
ساحرانیم -البته در قلمروی ذهن. و سپس میل به اعمال این قدرت در جهان بیرون از ذهن مان 
به  منتزع  صفات  دادن  نسبت  در  توانایی  با  پس  )تالکین، ص56(  می شود.«  بیدار  ما  دل  در 
چیزهایی دیگر )همچون نسبت دادن سبزی به چمن(، قادر به خلق تصاویر جدیدی هستیم. 
faērie آغاز  به اصطالح »خیالبافی« )fantasy( شکلی جدید ساخته می شود؛  این  »در حین 
می گردد؛ و انسان به یک زیر-خالق )sub-creator( بدل می شود.«)همان( باری، ما قادر بر خلق 
کردن هستیم و خالقیت داریم. نباید پنداشت که عاقبت این خلق و خالقیت، همیشه به خوبی ها 

و خوشی ها ختم شود!
مسیر این جادوی خلق و خالقیت، از ایلوواتار تا آینور و الف ها و آدمیان، دیدنی است. دستگاه ها 
و عملیات دشمن )یا حتا الف ها(، جادو نیست و این نکته ای است که گاالدریل، هنگام استفاده ی 
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نادرست هابیت ها از کلمه ی جادو، به آن ها گوشزد می کند؛ الف ها در جهان داستان حضور دارند 
تا تفاوت را معنا ببخشند؛ جادوی الف ها هنر است که آن ها را از محدودیت های انسان نجات 
می دهد. )Carpenter, no. 131( هدف آن ها نه غلبه، بلکه خلق ثانوی است ).Ibid(. آدمی هم 
اما این میل، تنها میل آدمی نیست، بلکه میل هایی دیگر هم در کار  میل به سازندگی دارد؛ 
هستند. باید به یاد داشته باشیم که کم نیستند سائقه ها و رانه هایی که می توانند ما را به سمت 

تباهی سوق دهند و برانند. شاید مسیر این ُسر خوردن را بتوان چنین ترسیم کرد:
ارباب و خدای ]جهان[ خلقت خصوصی خویش  نویسنده[ می خواهد  ]یا همان  ثانوی  »خالق 
باشد. او علیه قوانین خالق طغیان خواهد کرد- مخصوصاً در مقابل فناپذیری. هر دوی این ها 
]میل به خلق، و فناپذیری[ )به تنهایی یا با یکدیگر( به تمایل برای قدرت منجر خواهند شد 
برای این که اراده و خواست را به صورتی سریع تر، اثرگذار کنند، - و بنابراین ]منجر خواهند شد[ 
به ماشین )یا جادو(. به وسیله ی این آخری، همه ی کاربردهای طرح های بیرونی و دستگاه ها را 
به جای پیشرفت قدرت درونی ذاتی یا استعدادها، قصد می کنم -یا حتا کاربرد این استعدادها 
با محرک فاسد غلبه: به جان جهان واقعی افتادن و مجبور و ناگزیر کردن خواست های دیگر. 
ماشین، شکِل آشکارا مدرنی است که داریم، اگر چه ارتباط نزدیک تری، نسبت به آن چه معموالً 

.)Ibid.( »شناخته شده و فهمیده شده است، با جادو دارد
بخشی  فناپذیری که  با  قدرت(  رانه ی  قالب  )در  مقابله  اما چرا  قدرت!  رانه ی  و  ماشین، جادو 
یا ماشین )در شکل  یافته ی صحیح و درونی قدرت(  به جادو )در شکل جهت  باید  از ماست 
طرح های بیرونی یا با محرک فاسد غلبه( منجر شود؟ جاودانگی! آری؛ این، همان چیزی است که 
میل ما به سازندگی و باقی گذاشتن چیزی در پس پشت خویش را موجه می سازد. اصاًل اثر به 
معنای رد پاست؛ رد پایی که پی گرفتن آن، ناظرین را به سمت ما هدایت می کند. اما در واقع، 
»تالش کردن به وسیله ی دستگاه و »جادو« برای بازیافتن دیرپایی و دراز عمری، انتهای حماقت 
 Ea و ضعیفی »فناپذیران« است. دیرپایی یا جعل کردن »فناناپذیری« )فناناپذیری واقعی، ورای
است( طعمه ی اصلی سائورون است که کوچکش را برای یک گالوم می فرستد و بزرگش را برای 

.)Ibid., no. 212( »یک شبح حلقه
حال، نداشتن جادو و هنر الفِی خلق ثانوی، چه ضرری به ما می زند؟ در واقع می پرسم که: آیا 

تخیل نکردن، زیانبار نیست؟!
 Hart,( طاغیان شکست خورده، از جادو بلکه از هنر خلق ثانوِی هوشمندانه بی بهره یا کم بهره اند
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p. 49(.  بَدند چون هنر ندارند و شکست می خورند چون تخیل نمی کنند. طبیعت ابلیس، منفی و 

خالی از قدرت خالقیت است، لذا در جبران این بی هنری، تنها بر تقلید خام و ناپخته و تمسخر و 
دست انداختن اَشکال زنده، توانایی دارد. )Stanton, p. 163( فرودو که در آینه ی گاالدریل چشم 
را دیده است، او را چنین توصیف می کند: »پنجره ای به هیچ«  ).Ibid(. ملکور هم که روح خود 
را در نفرت فرسوده بود، هیچ نمی توانست پدید آوَرد مگر به تقلید مضحک از اندیشه ی دیگران، و 
تا جایی که می توانست کرده های دیگران را نابود می کرد )تالکین )1386(، بخش دوم(. شاهدش 
از  تقلیدهای مسخره ای  ارک ها،  و  ترول ها  پیپین می گوید که  و  به مری  این که چوب-ریش، 
انت ها و الف ها هستند )Stanton, p. 163؛ و: تالکین )1386(، بخش سوم، فصل سوم(. از این ها 
بدتر این که او حتا مرگ که هبه ی ایلوواتار به آدمیان است )و با فرسودن زمان، نیروهای جهان 
به آن غبطه می خورند( را با تاریکی تباه کرد و از امید، ترس را زائید )تالکین )1386(، بخش 
سوم، فصل اول(. شکست اینان هم به واقع از همین بی هنری سرچشمه می گیرد. موجود شریر، 
چنان در خود غرق است که قدرت تخیل کردن و تجسم نمودن دیگران را -که هدیه ای الهی 
است- ندارد. )Stanton, p. 163( از این روست که مردماِن آزاد در طلب حلقه و نابود کردن آن 

.)Ibid.( هستند در حالی که سائورون حتا نمی تواند تصور این امر را هم بکند
 Carpenter, no.( ماشین«  و  با هبوط، جاودانگی  مرتبط اند  اساساً  مطالب،  این  باری، »همه ی 

.)131
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فیلم شناسی نظریه ی آشوب
قسمت دوم: اثر پروانه ای

ناصر حافظی مطلق

مقدمه
قسمت اول مجموعه ی »فیلم شناسی نظریه ی آشوب« به فیلم »عدد پی« ساخته ی دارن 
آرنوفسکی اختصاص داشت. در این جا الزم می بینم از آقای پروفسور محمدرضا هاشمی 
گلپایگانی – پدر علم مهندسی پزشکی ایران – تشکر ویژه به علم بیاورم که هر چه از 
علم آشوب آموختم مرهون زحمات ایشان است. به عالوه از آقایان سیداحسان تهامی، 
محمدحسین خاکسار و خانم آتوسا مقیمی متشکرم که در تولید این مقاالت کمک های 

قابل تقدیری به من نمودند.
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اوان تربورن ]2[ جوانی 20 ساله است که از هفت سالگی به هنگام مواجه شدن با فشارهای 
تا  می کند  توصیه  او  به  روان پزشک  دکتر  یک  می شود.  بی هوشی  و  غش  دچار  عصبی  باالی 
خاطرات روزانه اش را بنویسد. اوان به این توصیه عمل کرده و یک روز متوجه می شود که با 
تمرکز بر این نوشته ها می تواند به زمان گذشته باز گردد. او می کوشد تا با بازگشت به گذشته، 
تغییراتی در روند حوادث ایجاد کند تا شاید از این طریق وضعیت کنونی اش بهبود یابد. برای 
مثال می کوشد از مرگ نامزدش جلوگیری کند. اما هر بار در می یابد که به رغم به وجود آوردن 

تغییراتی در روند حوادث، قادر نیست تغییر عمده ای در نتیجه ی پایانی به وجود آورد.
از  اما  است،  برخوردار  داستان پردازی  و  تکنیکی  از جذابیت های  نظر ساختاری  از  فیلم گرچه 
پشتوانه ی فلسفی و نظری عریان و شفافی برخوردار نیست و از نظر ایدئولوژیکی و هستی شناسانه 
به نظریه ی آشوب نمی پردازد و تاثیر فیلم از این دیدگاه بیشتر در حوزه ی داستان پردازی و فرم 
صوری فیلم است تا دفاع فلسفی از ادعای خویش. اما در نهایت فیلم درگیری روانی زیادی برای 
مخاطب ایجاد می کند که قابل تقدیر است و این در کنار ساخت کم نقص فیلم قرار می گیرد. 
بدون شک نویسندگان فیلمنامه در جنبه های روان شناختی و حتا فلسفی فیلم قصد پاسخ گویی 
به مسایل حیات زمان مند انسان را نداشته و بیشتر ایجاد پرسش ها و بررسی امکان های مختلف 
موجود در حیات انسان را مد نظر داشته اند. پرداختن به موضوع سرنوشت، مخصوصاً در دنیای 

: ن ا یگـــر ز با
ن: کارگـــردا
یس مه نو فیلم نا
کننده: تهیــه 
: سیــــقی مو
کننده: توزیـع 
انتشـار: تاریخ 
: جـــــه د بو
فروش: میـزان 

اشتون کوچر، امی اسمارت
اریک برس، جاناتان مک کی گروبر
اریک برس، جاناتان مک کی گروبر
BenderSpink کمپانی
مایکل سابی
New Line Cinema

23 ژانویه 2004
13 میلیون دالر
فروش: 96 میلیون دالر

شناسنامه



سینما

67
شماره ی 14، بهمن 1390

سینما، تازگی ندارد؛ اما رویکرد تازه به موضوع از عوامل جذابیت این فیلم است.

اثر پروانه ای و نظریه ی آشوب
نام فیلم »اثر پروانه ای« برگرفته از یک تئوری علمی به همین نام است که توسط ادوارد نورتون 
لورنز ]3[، استاد هواشناسی دانشگاه MIT ارائه شد. آغاز فیلم با جمله ی به یاد ماندنی ادوارد 
لورنز همراه است که: »بال زدن پروانه ای در برزیل می تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود.«

اولیه  به شرایط  آشوبناک  دلیل حساسیت سیستم های  به  که  است  پدیده ای  نام  پروانه ای  اثر 
ایجاد می شود. این تئوری بیان می کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوبناک مانند جو 
سیاره ی زمین )مثل بال زدن یک پروانه(، می تواند باعث تغییرات شدید نظیر وقوع توفان در 

کشوری دیگر در آینده شود.
این ایده که پروانه ای می تواند باعث تغییری آشوبی شود، نخستین بار در سال 1952 در داستان 
کوتاهی با نام »آوای تندر« نوشته ی ری بردبری مطرح شد و عبارت »اثر پروانه ای« در سال 
1961، در مقاله ای از ادوارد لورنز آمد و به سرعت مشهور شد. لورنز در صد و سی و نهمین 
اجالس AAAS ]4[ در سال 1972، مقاله ای با این عنوان ارائه داد: »آیا بال زدن پروانه ای در 

برزیل می تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود؟«
می کرد  تصور  که  دیفرانسیلی  معادالت  ساده ترین  میالدی،   1960 دهه ی  ابتدای  در  لورنز 
جابجایی در جو را توضیح می دهند، نوشته بود. مجموعه ی سه معادله ی دیفرانسیل با سه متغیر 
که بر اساس آن ها لورنز قصد داشت چگونگی تغییرات حرکات جوی با گذشت زمان را محاسبه 
را داشت.  ثانیه  انجام 60 عمل در  توانایی  تنها   )Royal McBee( او  ابتدایی  کند. کامپیوتر 
این محاسبات ساعت ها از وقت کامپیوتر او را می گرفت و به همین دلیل برای ادامه ی عملیات 
کامپیوتری از جایی که قباًل آن ها را رها کرده بود، اعداد را با دست تایپ می کرد. در یک نوبت 
خاص، لورنز مقادیری را که برای سه متغیر خود به دست آورده بود در وسط عملیات کامپیوتری 
استخراج کرده و با آن ها محاسبه ی طوالنی دیگری را با ماشین شروع کرد. پس اولین بخش 
محاسبه ی جدید تکرار بخش دوم محاسبه ی قبلی بود؛ یا حداقل او چنین فکر می کرد. اما وقتی 
با هم شروع  اعداد  ندارند.  یکسانی  نتایج  مقایسه کرد، دید که  یکدیگر  با  را  دو محاسبه  بعداً 
می شدند، اما تدریجاً از هم فاصله گرفته و در نهایت دیگر هیچ شباهتی به یکدیگر نداشتند. او 
در این فکر بود که آیا کامپیوتر اشتباه کرده است؟ اما در حقیقت از بین رفتن سه رقم آخر باعث 
چنین تاثیری شده بود. لورنز با الهامی ناگهانی متوجه شد که مشکل در اعداد تایپ شده در دور 
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دوم نهفته است. اعداد در حافظه ی کامپیوتر با شش رقم اعشار ذخیره شده بودند، اما در چاپ 
به سه رقم گرد شده بودند. لورنز اعداد را به همان صورت گرد شده دوباره تایپ کرده و فرض 
را بر این گذاشته بود که این تفاوت اهمیت ناچیزی دارد. ما نتیجه ی حاصل کاماًل عکس این 
فرض بود و لورنز متوجه شد که با پدیده ی مهمی برخورد کرده است. مثدار تغییرات در عمل 
گرد کردن، نزدیک به اثر بال زدن یک پروانه است. این واقعیت غیرممکن بودن پیش بینی آب 

و هوا در دراز مدت را نشان می دهد.
مشاهدات لورنز باعث پررنگ شدن مبحث نظریه ی آشوب شد. در تئوری »اثر پروانه ای«، لورنز 
توضیح می دهد که تداوم تغییرات بی نهایت کوچکی که در اثر بال زدن پروانه ایجاد می شود، 
نتایج ویرانگری تولید می کند. عبارت اثر پروانه ای در زبان تخصصی نظریه ی آشوب به وابستگی 

حساس به شرایط اولیه اشاره دارد.
به غیر از آب و هوا، در سیستم های پویای غیرخطی دیگر نیز حساسیت به شرایط اولیه وجود 
دارد. یک مثال ساده توپی است که در قله ی کوهی قرار گرفته است. این توپ با ضربه ی بسیار 
کمی، بسته به این که از چه جهتی وارد شده باشد، می تواند به هر کدام از دره های اطراف سقوط 
کند. یک ضربه ی کوچک آن هم در یک جهت خاص، در حکم بال زدن یک پروانه است که 

سبب تغییرات شدیدی نظیر سقوط به یکی از دره های اطراف می شود.
اغلب سیستم ها در دنیای واقعی، طی تکرار یک عملیات مشخص کار می کنند. به عنوان مثال 
در سیستم آب و هوایی لورنز، فرآیند گرم شدن سطح زمین از طرف خورشید و سرد شدن جو 

از طریق تابش به فضای بیرون، فرآیندی است که مدام تکرار می شود. 
آشوبناک  رفتار  ایجاد  باعث  اولیه  مقادیر  از  بازه ای  داد که در چنین سیستمی  نشان  می توان 
می شود. در نظریه ی آشوب اعتقاد بر آن است که در مدل ریاضی تمامی پدیده ها، نقاطی وجود 
دارند که تغییری اندک در آن ها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستم های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم های جوی از اثر پروانه ای برخوردارند و 

تحلیلگران باید با آگاهی از این نکته ی مهم به تحلیل مسایل مربوطه بپردازند.
داستان فیلم اثر پروانه ای مفهوم حساسیت به شرایط اولیه را در قالب زندگی انسان و روابط 
به  بازگشت  قدرت  دارای  داستان،  اصلی  تربورن، شخصیت  اوان  می گذارد.  نمایش  به  انسانی 
اولیه ی  شرایط  بازگشت،  بار  هر  با  او  است.  خویش  خاطرات  مطالعه ی  اثر  بر  خود  گذشته ی 
زندگی اش  را اندکی تغییر می دهد و پس از بازگشت به زمان حال در می یابد که تغییرات بسیار 
شدیدی در مسیر زندگیش رخ داده است. در حقیقت او از این تغییر شرایط اولیه در پی اصالح 
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وقایع و پیش آمدهای زمان حال و آینده است؛ اما هر بار مشاهده می کند که نتایج نه تنها بهبود 
نیافته اند، بعضاً بدتر هم شده اند.

حقیقت امر این است که هر لحظه از زندگی ما می تواند به عنوان شرایط اولیه برای تمام لحظات 
بعدی زندگی محسوب شود. یک تغییر نه چندان مهم در این شرایط اولیه می تواند بر مبنای 
تئوری اثر پروانه ای منجر به تغییرات عظیمی در زندگی گردد. طبیعی است که زندگی انسان 
در شرایط  تغییرات کوچک  بود،  ماهیت خطی  این  اگر  ندارد.  ماهیتی خطی  انسانی  روابط  و 
اولیه  اثری قابل چشم پوشی در لحظات بعدی می گذاشتند و نتیجه ی نهایی را تحت تاثیر قرار 

نمی دادند.
در فیلم اثر پروانه ای، اوان تربورن توانایی بازگشت به گذشته و تغییر شرایط اولیه را دارد. جدا 
از این که او با این توانایی چه اندازه در اصالح و بهبود وقایع موفق است، این سوال پیش می آید 
که آیا تغییر در شرایط اولیه ای که متعلق به گذشته است، آن هم در سیستم پیچیده ای مانند 
نظام انسانی و زندگی اجتماعی، امکان پذیر است؟ آیا ما حتا در صورت وجود توانایی بازگشت به 

گذشته، توان تغییر شرایط اولیه و نتیجتاً حال و آینده را داریم؟
قانون علت و معلول خطی متداول این تغییر را غیرممکن می داند، اما نظریه ی آشوب نوع دیگری 
از علت و معلول را معرفی می کند به نام علت و معلول حلقوی. بر مبنای این روابط علی و معلولی 
جدید، در صورت دستیابی به شرایط اولیه ی یک سیستم پیچیده، می توان انشعابی در جهانی 
که آن سیستم در مسیرش جریان دارد به وجود آورد. انشعابی که منجر به یک جهان موازی 
جدید می شود. فرضیه ی جهان های موازی نیز جزء جدیدترین دستاوردهای بشر امروزی است.

تنها چند قرن پیش، یعنی در عصر دانشمندانی چون کپلر، گالیله، کپرنیک و نیوتن، انسان تصور 
می کرد که جهان مانند چرخ دنده ی بزرگی است که سیارات را به چرخیدن به دور خورشید وادار 
می کند. در آن دوران گرچه گذر زمان به وسیله ی ساعت قابل اندازه گیری بود، اما خود زمان 

مفهومی ازلی و ابدی داشت که تجزیه و تحلیل آن چیزی غیرممکن تلقی می شد.
و شعرا  دیوانگان  به  آن  درباره ی  اندیشیدن  و  بود  بی انتها  در همه ی جهات  نیز  فضا  یا  مکان 
نظریه ی  بیستم،  قرن  در  که  این  تا  داشت  ادامه  همچنان  دیدگاهی  چنین  داشت.  اختصاص 
نسبیت انیشتین انقالب جدیدی در تفکر علمی به پا کرد و برخی شکاف های علم را پوشاند. 
دیگر زمان و مکان به رازآلودگی قبلی نبودند، بلکه به یکدیگر متصل شدند و مفهوم جدیدی به 
نام »فضا- زمان« را تشکیل دادند. ماده نیز چیزی بود که در داخل همین فضا- زمان به وجود 

آمده بود.
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سرعت نور هر چند بسیار زیاد بود، اما به صورت مقداری مشخص و کمتر از بی نهایت تعیین 
بیاید که به  این سوال به وجود  تا  این ترتیب، فرض جاودانی بودن جهان تغییر کرد  به  شد. 
راستی در آغازین لحظات آفرینش جهان که به »انفجار بزرگ« یا »مهبانگ« معروف است، چه 
اتفاقی رخ داد؟ یعنی همان زمانی که اندازه ی کل جهان از نقطه ی پایین این عالمت تعجب 
هم کوچکتر بود! در پاسخ به این پرسش، تئوری ها و مدل هایی برای جهان ارائه شدند که به 
تئوری های کیهان شناختی معروفند. از سویی دیگر، با کشف نظریه ی فیزیک کوانتوم )علمی که 
به رفتارهای اتمی و زیراتمی می پردازد(، شکاف های بیشتری در علم پوشیده شد. بر اساس این 
نظریه، رفتار ماده با توجه به نحوه ی مشاهده اش تغییر می کند. به عبارت دیگر، مشاهده کردن 

یک مشاهده گر نقش موثری در رفتارهای جهان اتمی بازی می کند.
به این ترتیب یکی از مسایل مهم فیزیکدانان امروز، از بین بردن فاصله ی بین فیزیک کوانتوم و 
نسبیت است و از نظریه هایی که برای کمک به این مقصود می توان امید زیادی بر آن ها داشت، 
را  دیگر  و جهان های  ما  جهان  از  متشکل  یک هستی چندجهانی  وجود  که  نظریاتی هستند 

مفروض می دارند.
نیز عضوی  ما  )که جهان  به طور کلی وجود یک هستی چندجهانی  موازی  وجود جهان های 
طور  به  جهان،  توصیف  درباره ی  فیزیکی  تئوری های  از  تعدادی  توسط  است(،  آن  اعضای  از 
نتایج  از  تئوری ها  این  از ساده ترین  یکی  مثال  عنوان  به  تایید می شود.  و ضمنی  غیرمستقیم 
اندازه گیری پرتوی زمینه ی کیهان )یعنی همان پژواکی که از مهبانگ باقی مانده است( استنتاج 
شده است. از آن جایی که پس از تئوری نسبیت انیشتین، مدل هایی برای تشریح فرم فضا- زمان 
ما و نیز نحوه ی توزیع جرم در آن مطرح شد، این اندازه گیری ها می توانستند درستی آن ها را 
انحنادار مثل  یا رد کنند. مثاًل در کنار مدل فضا- زمان بی کران، مدل های فضا- زمان  تایید 
فراکتالی  توزیع  ماده در جهان، مدل های  یکنواخت  توزیع  و در کنار مدل  یا هذلولوی  کروی 
یا تجمع ماده در اطراف ما و تهی بودن بقیه ی جهان می توانستند امکان پذیر باشند. اما نتایج 
توزیع  و  نامحدود  فرض جهان  با  را  انطباق  بیشترین  کیهانی  زمینه ی  پرتوی  اندازه گیری های 
احتمال ریاضی( فضایی  بیشترین  )با  ما  بزرگ داشت. یعنی جهان  یکنواخت ماده در مقیاس 
بی کران است که سرتاسر آن را ستارگان و کهکشان ها پر کرده اند. چنین جهانی بسیار بزرگتر 
از آن چیزی است که می توانیم به وسیله ی تلسکوپ ها ببینیم؛ چرا که ما تنها قسمتی از جهان 
را می بینیم که نور آن از زمان وقوع مهبانگ – یعنی حدود چهارده میلیارد سال قبل تاکنون – 
فرصت رسیدن به زمین را داشته است؛ یعنی کره ای به شعاع 4 در 10 به توان 26 متر. هنگامی 
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با نظریه ی کوانتوم )که بر اساس  با توزیع یکنواخت ماده در آن  که این مدل فضای بی کران 
آن جهان گسسته است و می توان آن را به وسیله ی مقدار متناهی از اطالعات مشخص کرد( 
ترکیب می شود، می توان چنین نتیجه گرفت که وجود دنیایی کاماًل مشابه دنیای ما در نقطه ای 
دیگر از جهان بی کران امکان پذیر است. به عنوان مثال اگر می توانستیم تا فاصله ی 10 به توان 
انتظار داشتیم دنیایی دقیقاً مشابه آن چه تا حدود  1091 متری اطرافمان را جستجو کنیم، 
100 سال نوری از زمین قرار دارد، بیابیم. در هنگام کشف آن دنیا، وقتی پیچ تلسکوپ را کمی 
بیشتر تنظیم می کردیم، کسی را با قیافه ی کاماًل آشنا می دیدیم که او هم با تلسکوپ خود در 
پی یافتن دنیای ماست؛ چنین فرضیه ای مشابه آن است که بگوییم اگر خروجی های کامپیوتری 
را )که برای تولید پیوسته ی حروف الفبا به صورت تصادفی برنامه ریزی کرده ایم( جستجو کنیم، 
احتماالً پس از چند هزاره می توانیم انتظار داشته باشیم که نسخه ای از دیوان حافظ را نیز تولید 
کرده باشیم. البته این نوع استنتاج ساده انگارانه که بیشتر شبیه یک شوخی است، تنها به عنوان 

مقدمه ای برای ورود به مباحث جدی تر فیزیک در نظر گرفته می شود.
مربوط  مدل هایی  به  است،  مطرح  موازی  جهان های  درباره ی  که  مباحثی  از  دیگری  دسته ی 
می شود که برای توصیف و تشریح مبدا آفرینش ابداع شده اند. مدل هایی که توان پاسخگویی به 
سواالتی را که به وسیله ی تئوری های قبلی بی پاسخ مانده بود، داشته اند. سواالتی مثل همین 
سوال که علت این که جهان ما تا این اندازه بزرگ، یکنواخت و مسطح است، چیست. بر اساس 
برخی از این مدل های جدید کیهان شناختی، مهبانگ نه به عنوان یگانه لحظه ی آغازین خلقت، 
از چنین  نه روز زمینی( در جهان است. یکی  )البته  و روزمره  واقعه ای عادی  به صورت  بلکه 

مدل هایی از نظریه ی »ریسمان ها« نشات گرفته است.
این نظریه هنگامی  بنیادین جهان است.  نظریه ی ریسمان ها نظریه ای درباره ی توصیف ذرات 
مطرح شد که دانشمندان در تالش برای یکپارچه سازی نیروی جاذبه با دیگر نیروهای طبیعی 
بودند. گذشته از آن چه این نظریه مستقیماً به آن می پردازد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند 
که به غیر از ابعاد جهان ما )سه بعد مکان و یک بعد زمان(، باید ابعاد دیگری نیز وجود داشته 
باشند که از دید ما پنهان هستند و ممکن است در فاصله ای بسیار کوچک تر از اندازه ی هسته ی 
ادامه ی نظریه ی ریسمان ها، دانشمندان در دهه ی 1990  باشند. در  اتم در هم پیچیده شده 
میالدی تئوری جدیدی را به نام تئوری M مطرح کردند که بر اساس آن به جای آن که ابعاد 
به صورت  ما  در جهان  را  فضا  شوند،  توصیف  مخفی  و  پیچیده شده  هم  در  به صورت  دیگر 
پوسته ای سه بعدی در ساختاری بزرگتر و با ابعاد بیشتر معرفی کردند که فضای ما را در بر 
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می گیرد. از آن جایی که تصور چنان ساختاری برای ما امکان پذیر نیست، می توانیم فضای سه 
بعدی خود را به صورت صفحه ای دو بعدی در نظر بگیریم و آن ساختار را به صورت فضایی سه 
بعدی. نکته ی جالب توجه این جاست که هیچ دلیلی ندارد که صفحه ی ما در این فضا، تنها 
صفحه ی موجود باشد و ممکن است صفحات بی شماری به موازات آن )مثل یک دسته کاغذ( 
وجود داشته باشند، بدون این که صفحه ی ما را قطع کنند. حال این سوال مطرح می شود که 
چرا ما نمی توانیم از صفحات یا پوسته های دیگر اطالعی داشته باشیم؟ دلیل این است که تقریباً 
تمامی نیروهای فیزیکی تنها در پوسته ی خود عمل می کنند و نمی توانند از مرز آن خارج شده 
از  الکترومغناطیسی است، نمی تواند  نیروی  نور که تحت کنترل  بیرون نشت کنند. مثاًل  به  و 
جهانی دیگر به جهان ما بیاید و بنابراین ما چیزی از جهان دیگر نمی بینیم. البته به نظر می رسد 
که در میان تمامی نیروهای فیزیکی جهان، نیروی جاذبه یک استثنا باشد و به عنوان یک کلید 
بتوان از طریق آن اثری از جهان های دیگر را ردیابی کرد. ناگفته نماند که جدیداً نظریه ای به نام 
K به عنوان نسخه ی کامل تر نظریه ی M ارائه شده است که در آن زمان بیشتر از یک بعد دارد 

)عمدتاً زمان دو بعدی مد نظر است(.
مدل  است،  آمده  وجود  به  دیدگاه  این  مبنای  بر  که  جالبی  و  جدیدی  مدل های  از  یکی 
»اکیپروتیک« است )این نام از کلمه ای یونانی به معنای آتش کیهان گرفته شده است(. بر اساس 
مدل کیهان شناختی، مهبانگ می تواند حاصل تصادمی بین پوسته ی ما و پوسته ی دیگری باشد 
که همین تصادم، علت به وجود آمدن ماده در جهان است. به عبارت دیگر، مهبانگ نقطه ی آغاز 
زمان نبوده، بلکه تنها انتقالی از یک مبدا کیهانی به مبدایی دیگر است. گامی فراتر و جالب تر در 
ادامه ی این مدل، این است که چنین تصادمی ممکن است در فواصل زمانی منظم و به صورت 
متناوب تکرار شود. گویی این دو پوسته مانند دو صفحه ی الستیکی هستند که با فنری به هم 

متصل شده اند و در زمان هایی معین به یکدیگر برخورد می کنند.
یک تئوری بسیار جالب دیگر برای توصیف عالم هستی، تئوری »انبساط جاودان آشوبناک« نام 
دارد. بر مبنای این تئوری، عالم هستی یک میدان انرژی کوانتومی بسیار عظیم است که در 
کلیت خود با سرعتی بسیار باال در حال انبساطی همیشگی است. در این حال برخی نواحی 
خاص از این میدان از انبساط باز می ایستند و در نتیجه حباب هایی را تشکیل می دهند که هر 
یک از آن ها جهانی است مانند جهان ما؛ یعنی دارای اندازه ی بی کران و سرشار از ماده ی بر جای 
مانده از میدان عظیم انرژی. این پدیده مشابه تشکیل قطرات باران داخل ابرها یا حباب هایی 
داخل خمیر در حال ور آمدن است. جالب این که حتا اگر بتوانیم با سرعت نور حرکت کنیم، 
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هرگز نخواهیم توانست به حباب های دیگر برسیم یا آن ها را ببینیم. زیرا سرعت دور شدن آن ها 
از جهان ما از سرعت نور هم بیشتر است و جالب تر این که هر یک از این جهان ها می توانند 
دارای ثابت های فیزیکی منحصر به فرد و در نتیجه دارای مشخصاتی کاماًل متفاوت با جهان های 
دیگر باشند. به عنوان مثال ابعاد مکانی و زمانی یکی از آن ها می تواند با جهان ما متفاوت باشد 
که در این صورت، ممکن است تمامی رویدادهای آن جهان از نوع پیش بینی ناپذیر باشد )مثاًل 
در جهانی که دو بعد زمانی و دو بعد مکانی دارد(؛ یاد اتم ها در آن جهان ناپایدار باشند )مثاًل در 
جهانی با یک بعد مکانی و چهار بعد زمانی(؛ یا نسبت قدرت نیروهای فیزیکی بنیادین در آن با 

نسبت های ثابت جهان ما تفاوت داشته باشد و ...
تئوری هایی که تاکنون به آن ها پرداخته شد، هرچند بسیار جالب توجه هستند و می توانند دید 
ما را نسبت به آن چه در اطرافمان می گذرد تغییر دهند، اما هنوز مفهوم چندان قابل توجهی 
درباره ی جهانی های موازی ما و رابطه ی آن ها با »من« و سرنوشت من ارائه نمی کنند. از طریق 
فیزیک کوانتوم می توان به جهان های موازی سفر کرد که نه در میلیاردها سال نوری آن طرف تر، 
بلکه در فاصله ی بسیار اندکی از دنیای ما قرار دارند. به ویژه این که در این سفر هم »اکنون« 
دارای معنایی عمیق تر است و هم »قصد« ما. بر مبنای مکانیک کوانتومی، حالت جهان را تابعی 
ریاضی به نام »تابع موج« تعیین می کند که شکل کاماًل معینی دارد و در فضایی به نام فضای 

»هیلبرت« به دور خود می چرخد و با گذشت زمان تکامل می یابد.
اما هنگامی که این تابع معین در معرض مشاهده یا اندازه گیری قرار می گیرد، از حالت معین 
خارج می شود و وضعیتی تصادفی به خود می گیرد؛ گویی تابع موج به صورت حالتی که مشاهده 
شده در می آید. به عبارتی عمل مشاهده کردن موجب تغییر در آن می شود. بر اساس یکی از 
تعابیر درباره ی این موضوع، در جایی که چندین احتمال ماندنی وجود داشته باشد، جهان به 
هنگام هر مشاهده به چندین نسخه )هر نسخه متناظر با یکی از احتماالت( منشعب می شود. 
در حالی که موجودات هر جهان بدون هیچ اطالعتی از جهان های دیگر به زندگی خود ادامه 
می دهند. به عنوان مثال هنگامی که تاسی انداخته می شود، جهان به شش جهان موازی منشعب 
می شود و هر روی تاس در یکی از جهان ها فرود می آید. در این جا دو نگرش مطرح است؛ اول 
نگرش فیزیکدانی که در حال بررسی معادالت است و دوم نگرش مشاهده گری که در جهان 
زندگی می کند. در نگرش اول که در واقع نگرشی از باال به جهان است، جهان پدیده ای معمولی 
است که به وسیله ی تابع موج تعریف می شود و به آرامی تکامل می یابد و هیچ انشعابی ندارد. 
اما در نگرش دوم، مشاهده گر تنها بخشی از جهان را می بیند و فرآیندی موسوم به جداسازی، 
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بار که مشاهده گر مورد  به عبارتی دیگر، هر  او نمی دهد.  به  را  اجازه ی دیدن نسخه ی موازی 
سوال قرار می گیرد، تصمیمی آنی می گیرد یا پاسخی می دهد، اثرات کوانتومی در مغز او موجب 
می شوند که این فرآیند جداسازی اتفاق افتد. از دیدگاه اول، شخص در این هنگام به چندین 
نسخه تکثیر می شود. اما خود این نسخه ها از وجود کپی دیگرشان بی اطالع اند و از دیدگاه آن ها 

تنها یک اتفاق کم اهمیت تصادفی یا احتمالی معین رخ داده است.
بر اساس این نظریه می توان درستی جمالت غیرواقعی را نیز بهتر تحلیل کرد. مثاًل این جمله 
را در نظر بگیرید: »اگر پدر و مادر من با هم ازدواج نمی کردند، من االن این جا نبودم.« گویی 
در جهانی موازی آن ها با هم ازدواج نکرده اند و نسخه ای از من در آن جهان وجود ندارد. البته 
الزم به توضیح است که این نتیجه گیری زمانی درست که کلمات را به صورت ساده و مرسوم 
اشتباه  نگاه کنیم، متوجه می شویم که قطعاً  نتیجه گیری  این  به  اگر دقیق تر  اما  بریم.  به کار 
است؛ چرا که مسلماً »من« قابل نسخه برداری و تکثیر شدن نیست. بلکه منظور از »من« در 
این نتیجه گیری، همان شخصی است که در این جهانی که من انتخابش کرده ام، با مشخصاتی 
از جمله نام من شناخته می شود. او متناظر با شخص خاصی در سال گذشته بوده، اما متناظر با 
او در سال های آینده دسته ای از اشخاصی هستند که به هر حال یکی از آن ها را انتخاب خواهم 
کرد و این انتخاب من هیچ اثری بر تابع موج یا کسی که از باال به جهان ما می نگرد، نخواهد 

داشت. چرا که تمام این نسخه ها از قبل داخل تابع موج وجود دارند و خلق شده اند.
اگرچه بیشتر مطالب فوق در قالب تئوری های فیزیکی بیان شده که ممکن است مستقیماً قابل 
ارزیابی نباشند، اما به روش هایی می توان درستی آن ها را به طور غیرمستقیم بررسی کرد. به 
عنوان مثال اکنون دانشمندان اولین ردیاب های امواج گرانشی )امواجی که توسط یک جسم 
پرجرم شتاب دار به وجود می آید و باعث کش آمدن یا جمع شدگی فضا می شوند( را به کار 
گرفته اند. با بررسی این موج ها ممکن است بتوان وجود پوسته های دیگری غیر از جهان ما را 

تایید کرد.
کامپیوترهای  ساخت  کیهانی،  زمینه ی  پرتوی  درباره ی  دقیق تر  اطالعات  بررسی  همچنین 
نیز بررسی  برای یکپارچه سازی نظریه های نسبیت عام و میدان کوانتومی و  کوانتومی، تالش 
مشاهداتی که در شتاب دهنده ی ذرات )و ناپدید شدن برخی از آن ها( به دست آمده است، از 
جمله مواردی هستند که اکنون توجه دانشمندان را جلب کرده اند و در آینده ای نه چندان دور، 

می توانند اطالعات ما را درباره ی جهان های دیگر مستندتر کنند.
مطابق نظریه ی جهان های موازی، اوان تربورن در فیلم اثر پروانه ای با هر بار تغییر شرایط اولیه، 
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فقط جایگزین نسخه ای از خودش در یک جهان موازی دیگر می شود. او این امکان را دارد که 
این جایگزینی را آن قدر ادامه دهد تا به شرایط مطلوبش دست یابد. اما متاسفانه در انتهای یکی 
از انسخه های گوناگون فیلم، بهترین شرایط را در جهانی موازی می یابد که خود در آن وجود 
ندارد و در نسخه ای دیگر بهترین جهان موازی برای اوان تربورن جایی است که او و نامزدش 

کیلی، هیچ گاه به یکدیگر نمی رسند.
فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی، در ایده ی »بازگشت ابدی« خود معتقد بود که حاالت امکان پذیر 
جهان محدود و زمان نامحدود است. پس تا به حال تمام حاالت امکان پذیر باید رخ داده باشد. 
لذا شرایط کنونی یک تکرار است. او بر مبنای این اعتقاد، ایمان داشت که آن چه تجربه می کنیم 
این  به  بنیان گذاشت  فلسفی مهم  اصل  تکرار شود؛ پس یک  نیز  بار دیگر  بی نهایت  می تواند 

صورت: »هر تصمیمی که می گیرید، برای ابد بگیرید.«
اوان تربون در انتهای فیلم باید تصمیم خود را بگیرد: یک جهان موازی بدون خودش یا جهانی 

که در آن هرگز به کیلی نمی رسد.
ایده ی بازگشت ابدی نیچه از دید فیزیکی زمانی می تواند محتمل باشد که شکل هندسی مسیر 
جهان را دایره یا بیضی فرض کنیم؛ یعنی جهان از مهبانگ و یک نقطه آغاز شود، انبساط یابد، 
به حداکثر انبساط برسد، سپس منقبض شود و مجدداً به نقطه ی مهبانگ بازگردد. اگر این گونه 
مسیر دایره یا بیضوی جهان تکرار شود، پس اگر چهارده میلیارد سال پس از مهبانگ شماره ی 
n فردی به نام »ناصر حافظی مطلق« که اکنون این مقاله را می نویسد وجود داشته باشد، چهارده 
میلیارد سال پس از مهبانگ n ،1+n+2 و ... هم موجودی به نام »ناصر حافظی مطلق« تکرار 
خواهد شد. لذا اگر این نوشته نوعی رنج و تالم در زندگی این فرد باشد، این رنج تا ابد امکان 
تکرار دارد. از این رو این فرد باید با یک تصمیم ابدی، این رنج را از بی نهایت زندگی تکراری 

بعدی بزداید. 
از زاویه ی دیگر می توان تقالی اوان تربورن برای تغییر شرایط اولیه را از دید فرضیه ی »جهان 
هولوگرافیک« نگریست. از زبان داریوش مهرجویی« »جهان هولوگرافیک آن جهانی است که 
هر قطعه ی کوچک و هر ذره ی آن قطعه، تمام ویژگی ها و اطالعات کل را در بر دارد؛ یعنی 
تمامی محتوای کل در هر جزء نیز مستتر است. و این به واقع خصلت مغز ماست که ساختاری 
هولوگرافیک دارد و خاطره  و درد و تجربه و برخی چیزهای دیگر را نه تنها در مغز، که در هر 
ذره ی کوچک آن نیز نگهداری می کند و نیز همین خصلت کلی این جهان ماست که جهان 

هولوگرافیک است.«
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لندن و کاشف »پالسمون«، همچنین هوادار  دانشگاه  فیزیکدان  بوهم،  نظریه ی دیوید  مطابق 
متخصص  پرییرام،  کارل  دیگر  سوی  از  و  کوانتوم؛  فیزیکدانان  مهم ترین  از  یکی  و  انیشتین 
فیزیولوژی اعصاب از دانشگاه استنفورد و نویسنده ی کتاب فیزیولوژی »زبان های مغز«؛ جهان 
مانند یک تصور هولوگرافیک است که هر یک از اجزای آن به نوبه ی خود همانند کل جهان 
است. جهان یک مجموعه ی واحد و غیرقابل تجزیه است و نمی توان اشیا، انسان ها و خود را به 
صورت مجزا و مجرد محسوب کنیم؛ بلکه هر واقعه ای اعم از فردی، سیاسی، اجتماعی، علمی و 

طبیعی، کم و بیش دنیا را متاثر می سازد.
یک مثال ساده تصویر هولوگرام سه بعدی فیلم جنگ ستارگان است و زمانی است که ماجرای 
سفرهای »لوک اسکای واکر« آغاز می شود و از روبوتی به نام »آر.تو.دی.تو« اشعه ای نورانی به 
بیرون می تابد و تصویر سه بعدی و کوچکی از »پرنسس لیا« را روی زمین مجسم می سازد. لوک 
مسحور و شگفت زده مجسمه ی نورانی و شبح گون را می بیند که التماس کنان از کسی به نام 
»اوبی وان کنوبی« درخواست کمک می کند. این تصویر یک هولوگرام است، یعنی تمثالی است 
سه بعدی که به وسیله ی اشعه ی لیزر ساخته شده است. بر اساس فرضیه ی جهان هولوگرافیک 
برخی دانشمندان بر این باورند که خود جهان نوعی هولوگرام غول پیکر است؛ یعنی توهمی است 
باشکوه با تمامی جزییاتش که کم و بیش واقعی تر یا ناواقعی تر از تصویر پرنسس لیا نیست که 

لوک را به جستجو و طلب وا می دارد.
از  از منظری دیگر، شواهدی در کار است که نشان می دهد جهان ما و هر چه در آن است، 
دانه های برف تا درختان کاج تا شهاب های فرو افتاده و الکترون های چرخان، همگی فقط تصاویر 
شبح وار یا فرافکنش هایی از سطح واقعیتی است چنان دور از واقعیت خاص ما که تقریباً ورای 
مکان و زمان قرار می گیرد. جالب تر این که بوهم و پرییرام هر دو، مستقل و جدا از یکدیگر، 
به این نتایج رسیدند و هر دو نیز در دو مسیر کاماًل متفاوت کار می کردند. بوهم سال ها پس 
از نارضایتی نسبت به نابسندگی نظریه های معمول در جهت تبیین همه ی پدیده های موجود 
پاره ای  تبیین  نظریه های معمول جهت  توفیق  به علت عدم  نیز  پرییرام  و  کوانتوم  فیزیک  در 
معماهای فیزیولوژی اعصاب، به ماهیت هولوگرافیک جهان اعتقاد پیدا کرده بودند. با این حال 
پس از کسب این عقاید، بوهم و پرییرام به زودی دریافتند که الگوی هولوگرافیک جهان می تواند 
پاره ای از رمز و رازهای دیگر را نیز توضیح دهد. اما جذاب ترین جنبه ی الگوی هولوگرافیک این 
بود که این الگو طیف وسیعی از پدیده هایی بسیار گریزان و دور از دسترس را به ناگاه بامعنی و 
فهمیدنی می ساخت؛ پدیده هایی که قاعدتاً خارج از قلمری فهم علمی قرار می گرفتند. از جمله 
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و حتا »جنبش  کائنات،  با کل  و یکی شدن  احساس عرفانی وحدانیت  تله پاتی، پیش آگااهی، 
فراروانی«، یعنی توانایی ذهن در به حرکت آوردن اشیا، بی آن که تماسی در کار باشد. بر اساس 
فرضیه ی جهان هولوگرافیک، زمان نیز هولوگرافیک است. یعنی ما در همه جا و در همه وقت 

حضور داریم.
بر اساس ماهیت هولوگرافیک زمان، مفهوم علیت در تمامی شکل هایش، تنها یک توهم است؛ 
زیرا که اصوالً تقدم و تاخر زمانی در پدیده ها وجود ندارد که یکی علت و دیگری معلول شود. 
گذر زمان صرفاً توهم مشترک انسان ها است و برخی از انسان ها نیز از مرز زمان و مکان عبور 
کرده اند. اوان تربورن انسانی است که در یک مکان مشخص هولوگرام هایی متفاوت از زمان یا 

برعکس، در زمانی مشخص هولوگرام هایی مختلف از مکان را تجربه می کند. 
الزم به ذکر است که دنباله های دوم )2006( و سوم )2009( فیلم اثر پروانه ای نیز با تاکید بر 

تغییر شرایط اولیه و جابجایی در زمان ساخته شده است.
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درخشش داستان در میان آتش و یخ
)معرفی سریال بازی تاج و تخت(

محمدحسین عبدالهی ثابت

در روزگار وانفسای فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی، بازی تاج و تخت ]۱[ 
یک نوبر تمام عیار است. این  روزها مدام دنیا دارد به پایان می رسد و بشر و دار و ندارش 
در شرف نابودی است و ناگهان در این بین جوانمرد قهرمان یا گروهی به نمایندگی از 
کل ابنا بشر سر بر می آورند تا با یادآوری رذایل انسانی، خواه ناخواه منجی دوست داشتنی 
ما باشند. و همین دو خط عماًل سر و ته اکثر محصوالت سینمایی و تلویزیونی هالیوود 
و  واکنش دو قطب متضاد، آتش  و  این زمان است که در میان کنش  شده است. در 
یخ، داستانی بر صفحه ی نقره ای نقش می بندد که تا حد قابل قبولی به یاد ما می آورد 
ویژه ی  جلوه های  با  داستان  نیست ضعف های  قرار  وقتی  یعنی چه. مخصوصاً  داستان 
پوشانده  علمی تخیلی  معموالً   خیره کننده ی  ظاهر  به  ایده ی  یا  چشم پرکن  پرهزینه ی 
خلق  خیالی  مسأله ی  علمی،  المپیاد های  سواالت  کردن  پیچیده  و  برای سخت  شود. 

نمی کنند؛ بلکه عمدتاً سعی می کنند به واقعیت زندگی نزدیک تر شوند.
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خالصه ی داستان
از معروف ترین و  مجموعه ی چندگانه ی نغمه ی آتش و یخ ]۲[، نوشته ی جورج مارتین ]۳[، 
بلندترین داستان های فانتزی/حماسی حال حاضر است که همچنان نیز نگارش آن ادامه دارد. 
از آن جا که مجموعه ی اقتباسی حاضر به گواه خوانندگان کتاب ها و همچنین شخص نویسنده 
نزدیکی زیادی به متن اصلی دارد، بنابراین نیاز چندانی به شرح داستان سریال نیست؛ اما برای 

آشنایی حداقلی خوانندگان شاید نوشتن چند خط بد نباشد:
سه نگهبان سیاه پوش سرزمین وستروس ]۴[، در آن سوی دیوار شمالی عظیم که سرزمینشان 
را از سرمای وحشتناک و دنیای مرموز دیگر سو جدا می کند، به دردسر می افتند. به نظر می رسد 
موجوداتی که هزاران سال است وجودشان به افسانه تبدیل شده و تنها در داستان های مردم 
وستروس زنده اند، دوباره  واقعاً حیات یافته اند. و این گمان با کشته  شدن دو تن از نگهبانان برای 
نفر سوم به یقین بدل می شود. اما درون وستروس این افسانه آن قدر خاک  گرفته که غبارروبی 
از آن احتماالً تنها با تهدیدی جدی امکان پذیر است. و همه ی این ها فارغ از وضعیت سیاسی 
حاکمیت وستروس است که عماًل اصل داستان را در بر می گیرد. شخص دوم حکومت، دست 
شاه، به طرز مشکوکی مرده و شاه رابرت ]۵[ از خاندان براثیان، برای کمک  گرفتن از آخرین و 
در عین حال مورد اعتمادترین دوست باقیمانده اش، نگهبان مرز شمالی، لرد ادارد ]۶[ از خاندان 
به  ادارد  لرد  با  رابطه ی گرم شاه  قلمرو شمال و قصر وینترفل ]۷[ سفر می کند.  به  استارک، 
رابطه ی سرد ملکه سرسی ]8[ از خاندان لنیستر با استارک ها تنه می زند. البته خدعه، نیرنگ، 
خیانت، قتل، رشوه، فساد اخالقی و هزار لکه ی دیگر در عالم سیاست وستروس می تواند در یک 
ثانیه به وقوع بپیوندد؛ در حالی که استارک ها شریف ترین آدم های وستروس هستند و لرد ادارد 
تک و تنها به عالم نحس پایتخت قدم می گذارد. بله، همان طور که شعار خاندان استارک به 
خوبی بیان می کند: زمستان نزدیک است. زمستانی طوالنی که در دنیای وستروس ۱0 سال به 

طول می انجامد...
برای اطالع بیشتر از داستان می توانید به معرفی مجموعه ی نغمه ی آتش و یخ در شماره ی ۷ 

ماهنامه ی شگفت زار مراجعه کنید.

آغاز ساخت
مجموعه دوم  کتاب  انتشار  از  پس  روز  چند  هالیوود  تهیه کنندگان  مارتین،  گفته ی  به 

و  کرده  اقدام  داستان  از  اقتباس  رای  موقع  همان   ،۹8 سال  در   )A Clash of  the Kings(
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صحبت هایی با مارتین صورت می دهند. اما این مذاکره و مذاکرات بعدی به دالیلی به نتیجه ای 
نمی رسد تا باالخره در ژانویه ی سال ۲00۷، پس از کسب اجازه از نویسنده ی اثر، HBO اقدام 
به تولید سریالی برای شبکه ی تلویزیونی از کتاب اول مجموعه می کند. آن ها دیوید بنیوف ]۹[ 
و دی. بی. ویس ]۱0[ را برای مدیریت کل پروژه و همچنین نوشتن فیلم نامه ی آن به استخدام 
در آوردند. از سوابق سینمایی این دو می توان به فیلمنامه ی محصوالتی چون تروا، بادبادک باز و 
چهارمین قسمت از سری فیلم های مردان ایکس اشاره کرد. در ادامه شخص مارتین هم به عنوان 
یکی از تهیه کنندگان فیلم در این پروژه مشارکت می کند. و نتیجه ی این آغاز، به مجموعه ای 
۱0 قسمتی منجر می شود که اولین قسمت آن ۱۷ آوریل ۲0۱۱ پخش شده و تنها ۲ روز بعد، 

پروژه ی ساخت فصل دوم که به کتاب دوم مجموعه اختصاص دارد، کلید می خورد.

هزینه
این پروژه ی پرهزینه که تنها برای فصل اول بین ۵0 تا ۶0 میلیون دالر خرج بر روی دست 
کرده  راضی  آن چنان  مجموعه  قسمت  اولین  پخش  از  را پس  مدیران  مسلماً  گذاشته،   HBO

که آن ها با رغبت حاضر به ادامه ی ساخت این سریال می شوند. برای درک بهتر این هزینه بد 
نیست بدانید که فصل اول سریال فرینج تقریباً با ۴ میلیون دالر ساخته شد. یکی از ویژگی های 
ممتاز این مجموعه ی تلویزیونی در میان همسایگانش، استفاده از لوکیشن های طبیعی و ساخت 
دکورهای عظیم به جای استفاده از تکنیک های CGI و پرده ی آبی است. بازی تاج و تخت در 
است. دکورهای درخشان  فیلم برداری شده  اروپا  نقاط  دیگر  بعضاً  و  ایرلند شمالی  از  مناطقی 
مربوط به قلمرو داثراکی ها ]۱۱[ و یا درون قصر خاندان ایری ]۱۲[ از نمونه های مثال زدنی این 

زمره است.
ایرلندی  انگلیسی و  بازیگران چیره دست  به استخدام  باید  این بودجه  از محل های دیگر خرج 
اشاره کرد که در نوک قله ی آن ها شان بین ]۱۳[ نام آشنا می درخشد و نگفته پیداست نقشی از 
این مجموعه برازنده ی او نیست مگر لرد ادارد استارک، ارباب وینترفل و نگهبان مرزهای شمال! 
و ناگفته نماند، این دست و دلبازی هم بی نتیجه نیست و سریال از لحاظ بازی بازیگرانش خیلی 
لینا هدی ]۱۴[ در نقش  به  این مجموعه می توان  بازی های خوب  از  خوب ظاهر شده است. 
شخصیت  ملکه سرسی لنیستر اشاره کرد که با اولین نگاه می توان ریشه هایی از حلیه گری او 
یافت. پیتر دینکلیج ]۱۵[ در قامت تیریون لنیستر بسیار جذاب ظاهر شده است و قد کوتاهش 
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ایفای  او به خاطر همین  با زبان تیز تیریون ترکیب شده و هر حریفی را به زانو در می آورد. 
نقش جایزه ی امی را از آن خود کرد. و میشله فرلی ]۱۶[ را هم نباید از یاد برد که با هنرمندی 
تمام کتلین تالی استارک ]۱۷[ را با تمام ظرایف، دغدغه ها، پریشان حالی های به جا و صبر و 
استقامتش در برابر شرایط سخت و دشوار به تصویر می کشد و تجلی خوبی از شعار خاندان تالی 

یعنی خانواده، وظیفه، شرافت به ما نشان می دهد.
اختراع زبان برای داثراکی ها هم از ولخرجی های HBO در ساخت این سریال است. زبانی سخت 
و گوش خراش و به نظر من کاماًل مطابق فرهنگ نژاد داثراکی سریال. زبانی که در آن عبارتی 
قبال  در  سریال  سازندگان  بدعت های  از  گرچه  زبان  این  ندارد.  وجود  قدردانی  و  تشکر  برای 
مجموعه است، اما در مجموع طرفداران کتاب را که بعضاً نسبت به کوچک ترین عدم وفاداری به 

متن اصلی حساسند، راضی کرده است.
و  داستان  اصلی  متن  مدیون  مجموعه،  موفقیت  از  عمده ای  بخش  داشت  نظر  در  باید  البته 
نویسنده ی آن است. مارتین بر این عقیده است که المان های جادویی زیاد یک اثر فانتزی را 
نابود می کند و در عوض بیشتر به آدم ها و روابط بین آن ها عالقمند است و از عناصر اکشن تنها 
به قدری استفاده می کند که به شخصیت پردازی ش کمک کند. همین تا حدی باعث می شود 
بازیگرانی چون نیکالی کاستر ]۱8[ که درک بسیار پایینی از فانتزی دارند نیز بتوانند به خوبی 
در نقش خود ظاهر شوند و منطق داستان را پیش ببرند. از طرفی دقت شخصیت پردازی های 
مارتین در کنار هسته ی داستانی اثر، بازیگر را برای رسیدن به نقطه ی مطلوب به خوبی راهنمایی 
می کند. در عین حال طرف دیگر ترازو هم تالش نویسندگان فیلم نامه است که توانسته اند به 
خوبی داستانی به گستردگی کتاب اول مجموعه را در ۱0 قسمت ۱ ساعتی با ریتم مناسب و به 

دور از شتابزدگی جمع کنند. 

مخاطبان
میزان باالیی از طرفداران این مجموعه ی تلویزیونی را طرفداران معروف و پر و پا قرص کتاب ها 
تشکیل می دهند. کسانی که مایه ی مباهات مارتین به رولینگ نیز هستند. یکی از انگیزه های 
با توجه به تجربیات  افراد بوده اند. در عین حال  HBO برای ساختن این مجموعه هم همین 

موجود، همیشه طرفداران یک کتاب از اقتباس تصویری آن می ترسند و البته به نظر من حق 
هم دارند. شمار معدودی از این اقتباس ها به کتاب وفادار بوده و توانسته اند در حد اثر اصلی 
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ظاهر شوند. اما در کل، مجموعه ی تلویزیونی بازی تاج و تخت توانسته رضایت خوانندگان اثر را 
جلب کند؛ یا به عبارت بهتر، کسانی که داستان را مطالعه کرده اند عموماً از سریال راضی  هستند. 
مخصوصاً در این زمانه که تصور از یک فیلم فانتزی به دلیل رواج نمونه های پر زرق و برق ضعیف 
که تنها از جلوه های ویژه بهره می گیرند، تا حدی مخدوش شده است. در واقع بسیاری از افرادی 
که از دیدن این سریال ناراضی بودند، به خاطر کمی جلو ه های ویژه و همچنین نبردهای سنتی 
شمشیر به شمشیر از سریال ایراد گرفته اند و بعضاً تا جایی پیش رفته اند که سریال بازی تاج و 
تخت را در مقایسه با محصوالت دیگری که هم اکنون نیز در حال نمایش  هستند و بعضاً مثل 
مجموعه ی ماجراهای مرلین ]۱۹[ بسیار ضعیف اند، به هیچ انگاشته اند. در حالی که خوانندگان 
داستان، چون انتظار نسبتاً معینی از سریال داشته و حال و هوای کتاب را بهتر درک کرده اند، 
می دانند که اوالً جنبه ی فانتزی داستان چندان ظاهری نیست و به چشم نمی آید و قرار نیست 
جادوگری داشته باشید که با چوب دستی اش آتش بازی راه بیندازد؛ و ثانیاً نبردهای سنتی که 
از یک فیلم یا سریال حماسی سراغ داریم، در کتاب اول به دلیل اقتضائات داستان کم است 
و از آن جا که فیلم نامه حداقل در پالت داستان بسیار به متن وفادار است، طیف گسترده ای از 
طرفداران سریال را خوانندگان مجموعه تشکیل می دهند، گرچه گروهی از خوانندگان نیز اصاًل 

رضایتی از خود نشان نداده اند.

روی دیگر سکه
تا این جا که فقط تعریف کردم. بگذارید کمی هم از نارضایتی ها بگویم. عمده ی ضعف سریال 
آن جایی است که به کتاب وفادار نبوده است. البته نه صرفاً به این دلیل که چیزی ورای متن 
کتاب تعریف کرده، بلکه به خاطر چگونگی اجرا و همچنین نتیجه ای است که این کار به نمایش 
می گذارد. یکی از بزرگ ترین تفاوت های بین سریال و کتاب، در گره دراماتیک ابتدای داستان 
است که سریال از قسمت اول این گره را پایین می آورد. خوانندگان کتاب استحضار دارند که 
کل مجموعه سه داستان در سه جای مختلف را روایت می کند. یکی از سه داستان، زورآزمایی 
آن  درگیر  تخت  و  تاج  آوردن  به چنگ  برای  پایتخت  در  قدرت  قطب  چند  که  است  کثیفی  
می شوند. آمدن لرد ادارد به پایتخت عماًل این داستان را روایت می کند و این عزیمت یک دلیل 
عمده دارد؛ مرگ دست راست شاه، جان آرین ]۲0[. کشف راز مرگ جان آرین از انگیزه های 
آمدن لرد ادارد به پایتخت است، زیرا او حدس هایی در مورد پشت پرده ی این اقدام می زند و 
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می خواهد از پیامدهای شوم آن جلوگیری کند. اما پاسخ این سوال، که جان آرین را چه کسی 
کشت، در اوایل سریال به بیننده به طرزی نامناسب - آن طور که در سریال های روز هالیوود 
توجیه  یا  کند.  غافلگیر  را  مخاطب  بتواند  سازنده  آینده  در  تا  می شود  القا   - شاهدیم  معموالً 
حادثه ای که برای فرزند لرد ادارد اتفاق می افتد نیز به سادگی در همان قسمت اول سریال برای 
بیننده لو می رود. در نتیجه از سه سوالی که در ابتدا خواننده ی کتاب با آن مواجه می شود، تنها 
یکی برای بیننده ی سریال باقی می ماند و آن هم عکس العمل لرد ادارد در قبال فهمیدن پاسخ 

این دو سوال است.
این  برده اند.  لنیستر  پرداخت شخصیت سرسی  در  سازندگان سریال  که  است  دیگری دستی 
کتاب  دو  که  است  و حتا جز شخصیت هایی  توصیف شده  کفایت  به حد  کتاب  در  شخصیت 
حساب شده تر  و  دقیق تر  مارتین  پرداخت  نظرم  به  می شوند.  روایت  او  منظر  از  مجموعه  آخر 
است. در صحنه های حضور سرسی در سریال، چند سکانس داریم که در داستان وجود ندارد. 
یکی اظهار تأسف ملکه به کتلین استارک بابت حادثه ای است که برای فرزند استارک حادث 
شده و صحبت هایی که در این دیالوگ گفته می شود و طیف سفید شخصیت سرسی لنیستر را 
سنگین تر می کند. در عین حال جای دیگری گفتگویی بین ملکه و فرزند ارشدش را می بینیم که 
در آن ملکه به فرزندش درس سیاست و مملکت داری می دهد. جمله ی »هرکسی جز ما، دشمن 
است« - که در پوسترهای سرسی از سریال هم درج شده - در همین جا گفته می شود و این بار 
سرسی لنیستر به سوی منتهای طیف سیاه هل داده می شود. چند مورد مشابه دیگر از این سیاه 
و سفیدها باز هم موجود است. انگار سازندگان برای تصویر این شخصیت کمی سردرگم شده اند 
و به جای »نه رومی روم، نه زنگی زنگ« به »هم رومی روم، هم زنگی زنگ« رو می آورند که 

عماًل موفق هم نیستند و در نهایت نمی توانند تکلیف خود را روشن کنند.
به گفته ی صریح مارتین، داستانش کاماًل برای مخاطب بزرگسال نوشته شده است و در کتاب 
به  مربوط  که  گرایش  این  بدی  یا  از خوبی  فارغ  است.  آن مشهود  کیفیت  و  گرایش  این  هم 
که  است  قدری  به  می شود  تصویر کشیده  به  در سریال  آن چه  می شود،  کتاب ها  مجموعه ی 
صدای خیلی ها حتا بعض خوانندگان اثر را هم در آورده است. و بدتر آن که بخش زیادی از این 
صحنه ها جزء عدم وفا داری های سریال به کتاب است. درست است که کتاب به دلیل شیوه ی 
بیشتر در  را  به بعضی شخصیت ها نمی پردازد و آن ها  از منظر چند شخصیت محدود،  روایت 
جنبه های  پرداخت  برای  سریال  که  این جاست  در  بحث  اما  می کند،  پرداخت  بعد  کتاب های 
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این  برانگیزی را برگزیده است. شبکه HBO هم در  صامت بعضی شخصیت ها وسیله ی بحث 
میان از چیره دستان است و مارتین هم احتماالً به همین دلیل اقتباس کتابش را به آنان واگذار 
و سیاست های  هالیوود  بر  کلی حاکم  فضای  و طبق  نگذاشته  کم  این شبکه هم  است.  کرده 
سرمایه پسند عمل کرده است. از نمایش تصویر اعمال رنلی براثیان ]۲۱[ بگیرید تا شخصیتی 
پایتخت می آید و در هرزه خانه ی  به  از وینترفل  و  نیست  اصاًل در کتاب  از  مثل رز ]۲۲[ که 

لیتل فینگر مشغول می شود و در ۹0 درصد صحنه ها برهنه است.
مختصر  رویارویی  دو  مثاًل  نیستند.  بد  هم  چندان  عدم وفاداری ها  بعضی  که  دارد  گفتن  البته 
لیتل فینگر با واریس و دیالوگ های رد و بدل شده بین این دو، از درخشان ترین های آن است. 
با  سازندگان  اما  نمی بینیم،  چیزی  دو  این  تقابل  از  هیچ گاه  اول  کتاب  در  که  است  درست 
با هم روبرو می کنند و ما  بار  تأثیرگذار در مجموعه را دو  به غایت  خوش فکری دو شخصیت 
دیالوگ هایی شنیدنی از این دو می شنویم. یا دست به شمشیر شدن لرد ادارد در برابر جیمی 
لنیستر، نمونه ی دیگر این دسته است. من همیشه در هنگام خواندن کتاب در انتظار خواندن 
بود،  رابرت وارد جنگ شده  با شاه  بار همراه  بودم که استارک بزرگ، کسی که دو  صحنه ای 
ارتشی را رهبری کرده و میادین را فتح، در نبرد با کسی که همتایش باشد دست به شمشیر 
ببرد که این انتظار هیچ گاه برآورده نشد. اما سازندگان سریال، چه با خوش فکری و چه در اثر 
رودربایستی چنین چیزی را به اجرا درآوردند. آخر فکرش را بکنید، شان بین در نقشی چون لرد 

ادارد استارک بازی کند و نبردی جانانه  از او نبینیم! مگر می شود؟!
در نهایت ضمن تمجید دوباره از این سریال، که آرزوی دیرین فانتزی دوستان برای دیدن یک 
مجموعه  ی تلویزیونی خوش سر و شکل را تا حدود زیادی برآورده کرد، توصیه می کنم اگر به 

داستان های ظریف و دیالوگ محور عالقمندید، این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید.

مصاحبه با مارک آدی،
بازیگر نقش شاه رابرت

در این رسیال شام نقش یک پادشاه هوس باز و به شدت دائم الخمر را بازی می کنید... این از 

نوع نقش هایی که معموالً بازی می کنید نیست!

نه، ممکن است نباشد، اما نقش فوق العاده ای است. عمدتاً هم به خاطر رذایل اخالقی اش. در 
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واقع هیچ یک از شخصیت های این سریال کامل نیستند و به همین خاطر واقعی هستند. همین 
نقص ها است که آن ها را آدمیزاد می کند و صدالبته رابرت هم در گیر و دار همین نقص ها است. 
دائم الخمر است، دنبال هرزه ها است و در یک ازدواج بی عشق گیر افتاده که در واقع به دالیل 
سیاسی صورت گرفته تا بنیان های قدرت را محکم کند. و در ادامه او در می یابد که اطرافش را 
دشمنانش دوره کرده اند، که هیچ کس هوایش را ندارد، و این که تنها یک نفر هست که می تواند 
به او اطمینان کند. و این کسی نیست جز دوستی قدیمی زمان کودکی اش: ند استارک )شان 
بین(. وضعیت او ناامیدکننده است و این قابل فهم است. شاه بودن، مثل خوابیدن در تخت گرم 

و نرم پر از رزهای خوش بویی نیست که در آغاز به نظر می رسد.

آیا ابهامی که در اخالقیات افراد وجود دارد، داستان را جذاب منی کند؟

صد در صد. بین تمام این شخصیت های خودخواه، مراتب مختلف و متعددی از خوبی و بدی، 
درست و غلط وجود دارد. و همین است که داستان را دراماتیک می کند. درست که داستان 
که  تحقیقاتی  درباره ی  قباًل  مارتین  جرج  که  می دانم  شده.  بنا  واقعیت  در  اما  است،  فانتزی 
هنگام نگارش داستان در زمینه ی جنگ رزها [23] کرد، صحبت کرده است. پس ما این جا یک 
فانتزی نویس آمریکایی داریم که به تاریخ بریتانیا به عنوان منبع الهام نگاه کرده. شاید بشود 
شباهت هایی بین رابرت و اواخر عمر هنری هشتم پیدا کرد. هنری هشتمی که ما می دیدیم، 
همان مرد گنده و ریشو. او هم زمانی مرد خوش قیافه ای بود و در پورتره  ی تودور این پیداست. 
رابرت هم همین است، فقط با این تفاوت که ما رابرت را تنها زمانی می بینیم که روزهای خوبش 
گذشته است. و عمدتاً هم به این خاطر است که به دلیل مالحظات پادشاه خیلی وقت است که 
در رقابت نیفتاده و به چالش جدی کشیده نشده و این دور بودن از صحنه ی نبرد او را به شاهی 

چاق و مست تبدیل کرده است.

آیا اکشن در رسیال خیلی نقش دارد؟

در واقع مجموعه بیش از آن که بر سکانس های عظیم از لحاظ اکشن استوار باشد، بر پایه های 
دیالوگ بنا شده. در ادامه ی سیر داستان، قسمت های اکشن هم وجود دارد؛ اما همه  چیز بیشتر 
حول داستان و نزاع سیاسی برای رسیدن به قدرت در جّوی مشوش و پرتنش است. در این جا 

ما با صحنه های اکشن یا رجزخوانی ها و شعارهای عجیب و غریب طرف نیستیم.
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آیا توصیف شخصیت شام در کتاب کار را برای بازیگر آسان تر منی کرد؟ در قیاس با موقعی که 

مجبورید شخصیت  را خودتان از اول بشناسید و به عمقش فرو بروید.

در مقام یک بازیگر که این فوق العاده است، چون شما تمام تاریخچه  و ریز و درشت شخصیتتان 
را در اختیار دارید و معموالً در کارهای دیگر مجبورید خودتان تمام این ها را بسازید. در واقع 
تمام تکلیف شمای بازیگر در این جا انجام شده و تمام آن چه را که خوانده اید، از درون کتاب به 
شخصیت نمایشی می آورید و همین بخشی از شخصیتی را می سازد که نقشش را بازی می کنید. 
و این به نظر خیلی دست و دلبازانه است. من می توانم ببینم چرا رابرت ناامید است. چرا به 
میگساری روی آورده. دقیقاً می دانم که چه چیز او را تحت تاثیر قرار می دهد. و این موقعیت 

بسیار خوبی برای یک بازیگر است.

به عنوان یک شاملی، آیا بازی در دنیایی فانتزی که مرز مشخصی بین شامل و جنوبش هست 

برایتان جالب نبود؟

همیشه و همه جا یک شمال هست! و این محشر است. این واقعیت که من و شان هر دو اهل 
شمالیم این حس را تقویت می کند. اما این جا ما با دنیایی طرفیم که ۱0 سال گذشته تابستان 
بوده و حاال فصل  در حال گذر است و این سردترین زمستانی است که تا االن دیده ایم و قرار 
است ۱0 سال هم طول بکشد. بودن در اسکاتلند، در بدترین هوایی که آن جا هست و آن هم 
برای ده سال تمام! فکرش را بکنید! پس آن ها آدم های سختی هستند و زندگی در آن جو 

سخت ترشان هم کرده است.

مصاحبه با نیکالی کاستر-والداو، 
بازیگر نقش جیمی لنیستر

وقتی برای اولین بار منت را خواندید، آیا به نظرتان خیلی متفاوت نیامد؟

را  بار متن  اولین  از کتاب ها هیچی نمی دانستم و وقتی  باشم،  را خوانده  این که متن  از  قبل 
خواندم، به نظر رسید این کاری است که قباًل نداشته ام؛ چون کلی شخصیت و بازیگر در آن 
هست. یک داستان حماسی حسابی است و مشتاق بودم ببینم چطور به یک سریال تلویزیونی 
این یکی  اما  قباًل هم کرده،  این  کارهای کالن  از   HBO البته می دانستم که  تبدیل می شود. 
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متفاوت به نظر می رسید و فکر می کنم متفاوت هم است. حاال کتاب ها را خوانده ام، و البته آن ها 
هم آن چیزی نبودند که از یک اثر فانتزی انتظار داشتم، و صدالبته به نظرم همین است که 

بسیاری از مردم را جذب آن ها کرده است.

آیا کار کردن با HBO انگیزه ای برای جذب به این کار نبود؟ آن ها قبالً هم چند کار چشم گیر 

در تلویزیون ساخته اند.

هم  واقعی  و  دارند  سه بعدی  شخصیت های  همیشه  آن ها  که  است  این  مساله  بود.  که  البته 
می سازند و خوب هم می سازند. و چیزی هم که جرج مارتین را این  قدر بی نظیر می کند، همین 
است که نمی خواهد شخصیت های سیاه و سفید بسازد. این داستان آدم هاست، انسان هایی که 
در این بازی های بی رحم می افتند. و وقتی بیشتر در مورد نقشم خواندم و این که بعداً می فهمیم 
چه  چیزهایی بر سرش آمده، فهمیدم که چرا به این راه افتاده است. به نظرم او یک شخصیت 
فوق العاده است. شما با او در قسمت اول روبرو می شوید، جایی که او کاری بی نهایت وحشتناک 
انجام می دهد و با خودتان فکر می کنید چطور یک نفر می تواند دلش برای چنین آدمی بسوزد؟ 
و در ادامه است که می فهمید چرا او چنین می کند و به نوعی می فهمید چرا چنان تصمیمی 

می گیرد.

این ارباب حلقه ها نیست، نه؟

البته که من ارباب حلقه ها را دوست دارم. ما با آن کتاب ها بزرگ شدیم و واقعاً هم فوق العاده 
بود. اما آن جا بدها واقعاً واقعاً بد هستند و آدم خوب ها هم یک جاهایی کارهای بد می کنند، اما 
آن  هم همیشه به خاطر حلقه است. به خاطر قدرتی که حلقه دارد و سیطره ی حلقه بر آن ها و 
آن ها اختیاری در قبالش ندارند. و وقتی هم که حلقه را ازشان می گیری، دوباره همان آدم های 
خوب می شوند. این جا ما دیگر حلقه ای نداریم، اما آدم های شریف و خوبی داریم که کارهای 

وحشتناکی ازشان سر می زند.

آیا کتاب ها را خوانده اید تا ببینید چه بر رس جیمی می آید یا ترجیح دادید صرب کنید تا در حین 

بازی بفهمید؟

فکر می کنم این هم شبیه بازی کردن است. و دانستن این خیلی مهم است تا بتوانید تعادل را 
رعایت کنید. من می دانم مثاًل در این جا با فالن شخصیت به فالن جا می روم و فکر می کنم شاید 
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بتوانم آن جنبه ای که باید را، بیشتر به نمایش بگذارم. اما وقتی کتاب ها را می خوانید، تعجب 
می کنید که چطور می شود این همه ماجرا را در ۱0 ساعت جمع کنید. داستان خیلی گسترده 

است و HBO هم برای به نمایش درآوردنش کار شگفت انگیزی انجام داده است.

آیا جیمی شام شبیه جیمی کتاب است؟

به آن  چه در ذهن دارم نزدیک است. اما مطمئنم وقتی کتاب ها را می خوانید، شخص دیگری 
را می بینید. او آن کسی است که وقتی داشتم کتاب ها و فیلم نامه را می خواندم در سر داشتم 
و این به وضوح روشن است. اما پرواضح است که مجموعه طرفداران بسیاری دارد و یقین دارم 

بعضی شان با نظر من مخالفند.

آیا متارین جسامنی زیادی داشتید؟

آموزش هایی برای نبرد با شمشیر داشتیم. فکر کنم کنم من یک نبرد سخت در قسمت پنجم 
دارم که خیلی خوش گذشت. قباًل هم با شمشیر جنگیده ام، اما این یکی بیشتر شبیه یک جور 
رقص بود. و البته یک سری آموزش های اسب سواری اضافی هم داشتم که البته همه  چیز به 

خیر و خوشی پیش  رفت.

1. Game of  Thrones
2. A Song of  Ice and Fire
3. George R. R. Martin
4. Westeros
5. Robert Baratheon
6. Lord Eddard Stark
7. Winterfell
8. Cersei Lannister
9. David Benniof
10. D. B. Wiess
11. Dothraki
12. Eyrie
13. Sean Bean
14. Lena Headey
15. Peter Dinklage
16. Michelle Fairley
17. Catelyn Tully Stark
18. Nikolaj Coster-Waldau

19. Merlin
20. Jon Arryn
21. Renly Baratheon
22. Ros
War of the Roses .۲۳: نبردی داخلی بر سر به دست آوردن 
تاج و تخت انگلستان بین دو خاندان لنکستری ها و یورکی ها 
که جد مشترک همه شان، ادوارد سوم، پادشاه انگلستان بود. 
رز  یورک  خاندان  نشان  و  سرخ  رز  لنکستر  خاندان  نشان 
از  الیزابت  با  یورکی ها  از  تودور  هنری  نهایت  در  بود.  سفید 
لنکستری ها ازدواج کرد، جنگ را به پایان رساند و به عنوان 
پادشاه  اولین  و  معروف–  هشتم  هنری  –پدر  هفتم  هنری 

انگلستان از خاندان تودورها تاجگذاری کرد.





ب
کتا

فاول  آرتمیس 
و گروگان گیری
مجید دهقان

شناسنامه
نام کتــاب:

نویسنــده:
: جـم متــر
نـاشــــر:
نوبت چـاپ:
: ژ ا تیــــر

آرتمیـــس فاول 
و گروگان گیری ]۱[
]۲[ کالفر  ای اوین 
رنجبـــر شیـدا 

نشـــر افــــق  
۱387  - پنجم 
نسخـــه  3 0 0 0
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حقیقتش را بخواهید، هیچ چیز مثل یک کتاب ماجراجویانه  برای رده ی سنی نوجوان نمی تواند 
من را سر حال بیاورد. از رمان های کالسیکی مثل تام سایر و هاکلبری فین از مارک تواین گرفته، 
تا رمان های علمی تخیلی جان کریستوفر مثل سه گانه ی کوه های سفید و یا حتا چند جلدی 
پاتر.  هری  مجموعه ی  یعنی  رولینگ  کی.  فانتزی جی.  رمان های  از  آن(  همه جلدهای  نه  )و 
همیشه مشتاقانه منتظر کشف نویسنده های جدیدی در این زمینه هستم، برای همین هر وقت 
اثر جدیدی در این رابطه می بینم پایم سست می شود. برای خرید کتاب های آرتمیس فاول هم 
مدت ها بود که پایم سست شده بود، اما جیبم نه، ولی باالخره جلد اول این مجموعه را گرفتم.

نویسنده کتاب، »ای اوین کالفر« متولد ایرلند است. هر چند ایرلندی بودن وی در نقل داستان های 
جن و پری نقش مسلمی دارد، اما حضور وی بعنوان معلم در کشورهایی مثل عربستان، تونس 
و ایتالیا نیز حتماً نقش بسزایی در پرورش تخیل او داشته است. او هر چند صاحب داستان های 
و  به شهرت رساند  را  او  بود که  فاول  آرتمیس  اما مجموعه داستان های  نیز می باشد،  دیگری 

امروزه با نویسندگانی مثل جی. کی. رولینگ، خالق مجموعه ی هری  پاتر مقایسه می شود.
کالفر قبل از آرتمیس فاول، دو کتاب »بنی و عمر«]۳[ و »بنی و ببی« ]۴[ را در سالهای 1998 
تا 1999 بر اساس تجربیاتش در تونس نوشت. بعد از آن نیز در نوشتن سه قسمت از مجموعه ی 
اولین  نوشتن  با   2001 سال  در  اما  است.  داشته  قسمتی «O'Brien Flyers» همکاری  هفت 
آرتمیس فاول وارد لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز شد. بعد از آن هفت کتاب دیگر از 
این مجموعه را خود به تنهایی نوشت و در نوشتن دو داستان دیگر و همچنین گرافیکی کردن 
دو کتاب اول این مجموعه همکاری کرد. وی همچنین قول داده است که بقیه ی کتاب ها نیز به 
زودی به شکل کمیک ارائه خواهد شد. او همچنین چهار اثر مستقل دیگر به نام های »لیست 
آرزوها« ]۵[، »تحقیقات ماه نیمه« ]۶[، »کلیک )فصل سوم(« ]۷[ و »ایرمن« ]8[ و یک رمان 

مخصوص بزرگساالن به نام »وصل شده« ]9[ در کارنامه دارد.
نوشتن ششمین جلد مجموعه ی پنج جلدی »راهنمای  با  او  از موفقیت های دیگر  شاید یکی 
مسافران مجانی کهکشان« ]10[ اثر داگالس آدامز ]11[ رقم بخورد. او با بیوه ی آن نویسنده و 
ناشر توافقی انجام داده است تا تلخی پایانی جلد پنجم را برای هواداران آن مجموعه تغییر دهد.

خوشبختانه او گفته است:»من آن قدر می نویسم تا یا مردم از خواندن دست بردارند یا ایده های 
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من تمام بشود.«. بنابراین حاال حاالها می توانیم منتظر آثار جدیدتری از او باشیم.
اما خود کتاب تا حدودی من را غافلگیر کرد. فقط می توانم بگویم متفاوت بود. متفاوت از این نظر 
که تا آخر داستان مشخص نشد که آرتمیس قهرمان داستان است یا ضدقهرمان داستان! متفاوت 
از این نظر که جن و پری ها حضوری کاماًل متفاوت در این داستان دارند. متفاوت از نظر تخیل 
نویسنده و متفاوت از این نظر که تا آخر داستان هم هیچ چیز را نمی توانید حدس بزنید. اما شاید 
مهم ترین بخش قضیه این باشد که شما نمی دانید یک داستان علمی تخیلی می خوانید یا یک 
داستان فانتزی. اگر نظر من را بخواهید، این کتاب یک داستان علمی تخیلی با قهرمانان فانتزی 

بود! اما از نظر طبقه بندی رسمی، این کتاب اشتراک دو گونه ی علمی تخیلی و فانتزی است.
گره های  نظر  از  بخصوص  است.  آن  پایانی  بخش های  از  بهتر  خیلی  کتاب  اول  بخش های 
داستانی به نظرم نویسنده باید روی بخش های آخر داستان یک تجدیدنظر بکند! البته بعضی 
در  مردم  صحنه های  آن  خصوص  به  بود،  پاتر  هری  شبیه  خیلی  هم  صحنه پردازی هایش  از 
ایستگاه های انتقال به زمین. در هر صورت باید یادمان باشد که این یک داستان تخیلی جدید 
است و نویسنده تازه دارد دنیای خودش را اختراع می کند و خیلی از جاهایش هنوز درست شکل 
نگرفته است. همچنین یادمان باشد که داستان های کاماًل تخیلی معموالً شروع ضعیفی دارد. 
مثاًل »هابیت« را در مقابل بقیه مجموعه ی »ارباب حلقه ها« در نظر بگیرید. حتا جلد اول هری 

پاتر در مقابل جلدهای دوم و سوم بسیار ناشیانه به نظر می رسد.
نویسنده البته شخصیت های زیادی را هم وارد داستان کرده است که برای رمان های نوجوان پسند 
کمی زیاده روی است، اما به وضوح پایان های دنباله داری برایشان در نظر گرفته است. از جن های 
مثل »هالی« که اولین افسر مونث نیروهای ویژه جن ها است، تا »روت« که فرمانده ی او است 
و از آن رئیس پلیس هایی است که همیشه از زیر دستانش می خواهد که طبق قانون رفتار کنند 
ولی خودش بعضی وقت ها آن را زیر پا می گذارد؛ و »فلی« سنتور، که نقش متخصص همه کاره ی 
آن ها را برعهده دارد و در مجموع یک تیم کامل پلیسی را تشکیل می دهند. »کادگیون« که 
رقیب و معاون »روت« است و البته خود »آرتمیس فاول« که یک پسر پولدار نابغه و شبه تبهکار 
است، به همراه خواهر و برادر »باتلر« که نقش محافظ و مستخدم هایش را بازی می کنند و ده ها 
البته از نظر من بهترین شخصیت  شخصیت فرعی دیگر از جمله ترول های کم عقل خونخوار! 
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»مالچ« دورف بود، که خودش یک تنه نقش یک باند سرقت طال را اجرا می کند!
داستان ماجرای پسر نابغه ای از یک خانواده تبهکار است که برای آزاد کردن پدرش، باید کلی 
طال به دزدان بدهد و تصمیم می گیرد این طالها را از ناممکن ترین جای ممکن، یعنی از خزانه ی 
دنیای جادو به دست بیاورد. در طول داستان با دنیای زیرزمینی جن و پری ها هم آشنا می شوید. 
به خصوص با گروهی از نیروهای ویژه ی پلیس  آن ها که وظیفه ی دور نگه  داشتن آدمیان از این 
دنیای جادویی را بر عهده دارند. ماجرای یک گروگان گیری عجیب به اوج هیجان می رسد و بعد 

از آن ماجرای تعویض گروگان با طالها.

پشت جلد کتاب نوشته است:

یس فاول، نام پرسک دوازده  ساله  و البته نابغه ای است که در یک خاندان ارشافی به  »آرتمِ

دنیا آمده است، اما آن قدرها خاندان رشافتمندی نیستند، که هیچ؛ همه شان نسل بعد نسل 

پدر  کودکی  در  او  که  است  این  در  بقیه  با  آرتیس  فرق  ولی  آب زیرکاه هستند.  و  تبهکار 

قاچاقچی اش را از دست داده و ثروتشان به شدت کم شده، و او که نابغه تر از اجداد خود 

است قصد دارد ثروت خانوادگی شان را دوباره به دست بیاورد. آرتیس فاول برای این کار اما 

به عجیب ترین کار عامل دست می زند: از جن  و پری ها اخاذی می کند و با گروگان گرفنت یک 

افرس پلیس پری ها، یک تُن طال مطالبه می کند! البته در این کتاب همه ی جن ها و پری ها 

از ترس انسان ها چندهزار سالی است که زیر زمین زندگی می کنند و فقط هر از چند گاهی 

برای تقویت جادوی خودشان یا برای برگزاری مراسم  مخصوص شان به زمین می آیند. جالب 

است که آن ها فقط در یک نقطه از زمین خیال شان راحت است و بدون دردرس رفت  و آمد 

می کنند؛ آن هم پارک دیزنی لند است که هامن رشکت مشهور سازنده ی کارتون ساخته است 

و پر از عروسک ها و بازیگرهای جن و پری است و جن ها و پری های واقعی خودشان را به 

جای آن ها جا می زنند! البته این گروگان گیری ظاهراً ساده ی او حتا امکان دارد تام زمین را 

درگیر جنگ خامنان سوز بین آدم ها و جن ها بکند، اما او واقعاً احتیاج به این پول دارد و همه 

 جور خطری را می پذیرد.«
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داستان گره ها و معماهای خودش را دارد، که جالب هستند. اما بعنوان یک کتاب نوجوان پسند، 
مشکلش این است که امکان هم ذات پنداری با قهرمان نیست. چون قهرمان یا قهرمانان مشخص 
نیستند. در واقع شاید بزرگترین مشکل، اسم کتاب باشد! مثاًل اگر اسم کتاب »هالی شورته؛ 
افسر نیروهای ویژه« و یا حتا »ماجرای گروگانگیری« بود، آدم می دانست که طرف خوب ماجرا 
کدام است. این بیشتر به این دلیل است که در این رده از کتاب ها کمتر پیش می آید که اسم 
ضدقهرمان عنوان تیتر باشد! هر چند این روزها نویسنده های این رشته مجبورند کلی چیزهای 

غیرعادی به کار ببرند تا توجه نوجوانان را جلب کنند!
نویسنده، مترجم  نشان  می دهد که  پنجم رسیده، خودش  به چاپ  ایران  همین که کتاب در 
و ناشر هر سه کارشان خوب بوده است و مهم تر از همه این که داستان آقای کالفر به مذاق 

ایرانی ها خوش آمده است. 
در مجموع فکر کنم کتاب خوبی برای نوجوان ها باشد.

بخشی از کتاب

»هالی تام آن اتفاقات را از شکافی که بین تاخوردگی های پرده ی گوبلن بوجود آمده بود، 

تاشا کرد. اگر با چشامن خودش ندیده بود، امکان نداشت باور کند. در واقع باور هم نکرده 

بود، تا وقتی که به خاطر گزارشش مجبور شد فیلم آن را دوباره تاشا کند. آن وقت بود که 

مطمنئ شد همه ی آن ها اوهام ناشی از آخرین لحظات مرگ نبوده است. جان کالم این که 

نوار آن فیلم تبدیل شد به یک اسطوره. به این صورت که از منایش چندین باره در خانه ی 

سینامگران آماتور رشوع شد و به کالس های جنگ های تن به تن دانشکده ی نیروی های ویژه 

خاته یافت.

آدمیزاد، یا هامن باتلر، رسیع کاله خود زره قرون وسطایی را رسش کرد. باور کردنی نبود، اما 

گویا تصمیم داشت با ترول شاخ به شاخ شود. هالی سعی کرد صدایی از خودش در بیاورد تا 

شاید این کار او را پشیامن کند، اما جادو هنوز ریه های له شده اش را از هوا پر نکرده بود.

بین  از  کرد.  بلند  وحشیانه  حالتی  با  را  گرز  و  کشید  روی صورتش  را  کاله خود  نقاب  باتلر 
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میله های آهنی جلوی کالهخود غرید: »حاال بهت نشون می دم وقتی یکی دست به خواهر 

من بزنه، چه بالیی رسش می آد.«

آدمیزاد گرز را مثل چامق معرکه بگیرها باالی رسش تاب داد و آن را محکم از پشت بین دو 

شانه ترول کوبید. رضبه ای مثل این گرچه کشنده نبود، اما مسلامً فکر ترول را از طعمه اش 

منحرف می کرد.

باتلر پایش را درست باالی کفل های ترول گذاشت و با قدرت تام گرز را از کمر او جدا کرد. 

وقتی گرز با صدای چندش آوری از تن ترول جدا شد، باتلر عقب رفت و با حالتی تدافعی 

ایستاد.

ترول به طرف او برگشت و هر ده چنگالش را از ته بیرون داد. قطرات زهر در نوک عاج های 

حمله های  از  خربی  دیگر  بار  این  اما  بود.  رسیده  پایان  به  تفریح  زنگ  می زد.  برق  تیزش 

غافلگیرکننده و برق آسا نبود. هیوال خیلی محتاطانه عمل می کرد. معلوم بود که دردش گرفته 

است. مثل این که با این یکی مهاجم هم باید هامن معامله ای را می کرد که با آن یکی از نوع 

دیگر کرد. تا آن جا که به ترول مربوط می شد، به قلمرو او تجاوز شده بود. در طبیعت این 

موجودات، فقط یک راه برای حل چنین مشکالتی وجود داشت، یعنی هامن راهی که ترول ها 

تامی مشکالتشان را با آن حل می کنند. 

...باتلر مستقیم به صورت او نگاه کرد و گفت:»بهت اخطار کرده باشم، من سالح های مرگباری 

دارم که اگر مجبور بشم ازشون استفاده می کنم.«

7. Click, chapter 3
8. Airman 
9. Plugged 
10. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
11. Douglas Adams 

1. Artemis Fowl
2. Eion Colfer
3. Benny and Omar
4. Benny and Babe
5. The Wish List 
6. Half  Moon Investigations
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)بخش سوم(

رابرت سیلوربرگ

پانته آ کیانی 

g مرد بلندقامت و اخمو با ترشرويی گفت: »شما می گوييد که اهل آتن هستيد و يونانی 
نيستيد. اين چه معنی دارد؟ به گمانم می توانستم از پدرو دکانديا [1] بپرسم شخصی 
که اهل آتن است و يونانی نيست، چيست! اما او اين جا نيست. شايد شما احمق هستيد؟ 

يا گمان داريد که من احمقم.«
»من هيچ اطالعی ندارم که شما چه هستيد. آيا ممکن است که يکی از خدايان باشيد؟«

»يکی از خدايان؟«
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سقراط گفت: »آری.« و با خونسردی او را نظاره کرد. چهره اش عبوس به نظر می رسيد و نگاهش 
به سردی يخ بود. »شما می توانيد آرس باشيد. ظاهری عبوس و نظامی داريد و زرهی بر تن 
کرده ايد، هر چند که من هرگز چنين زرهی نديده ام. اين مکان آن چنان عجيب است که ممکن 
است سرزمين خدايان باشد، و آن چه که بر تن داريد می تواند زره خدايی باشد. اگر شما آرس 

هستيد، پس مراتب احترام مرا بپذيريد. من سقراط هستم، اهل آتن، پسر يک سنگتراش.«
»شما زياد چرند می گوييد. من آرس شما را نمی شناسم.«

»اوه، اما او خدای جنگ است! هر کسی اين را می داند. البته غير از بربرها [2]. آيا شما بربر 
هستيد؟ بايد بگويم، گويش شما شبيه بربرهاست – اما خود نيز مانند بربرها سخن می گويم، و 

من يک عمر به زبان هلنی سخن گفته ام. اين جا واقعاً شگفت آور است.«

g تانر گفت: »باز هم همون مشکل زبان رو داريم. حتا نتونستی يه کاری کنی که يونانی کالسيک 
درست از آب در بياد؟ يا با هم اسپانيايی حرف می زنند؟«

»پيزارو فکر می کنه که اون اسپانيايی حرف می زنه. سقراط فکر می کنه که اون يونانی حرف 
اختراع  از  قبل  ما درباره ی هيچ گويشی که  نداره.  يونانی ديگه وجود  اين جور  البته  و  می زنه. 

ضبط صوت بوده، کوچکترين اطالعی نداريم. فقط می تونيم حدس بزنيم.«
تانر گفت: »اما مگه نمی تونی...«

»هيس...«

مواظب  شما!  نيستم.  بربر  مطمئناً  اما  باشم،  حرامزاده  من  که  است  »ممکن  گفت:  پيزارو   g
سخنانتان باشيد! و اين چنين کفر نگوييد.«

»اگر اين کار را کرده ام، از حضور شما پوزش می طلبم. عمدی نبود. اگر به خطا سخن گفتم، مرا 
آگاه کنيد و ديگر تکرار نخواهم کرد.«

از بت پرستان  »اين حرف های مسخره درباره ی خدايان! که من قرار است خدا باشم! می توان 
انتظار چنين سخنانی را داشت، اما نه از يونانيان. اما شايد شما نوعی بت پرست يونانی هستيد 
از  پر  را  جا  همه  که  هستند  بت پرستان  اين  بگيريد.  عهده  به  را  آن  مسئوليت  نمی توانيد  و 
خدايان می بينند. مگر من مانند خدا به نظر می آيم؟ من فرانسيسکو پيزارو اهل تروخيلو [3] در 
استرمادورا هستم، پسر سرباز نامدار گونزالو پيزارو، سرهنگ پياده نظام، که در جنگ های گونزالو 
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او را کاپيتان کبير می ناميدند. خود نيز در چند جنگ  دکوردواس [4] خدمت کرده بود، که 
شرکت داشته ام.«

»پس شما خدا نيستيد، بلکه سرباز ساده هستيد؟ بسيار خوب. من نيز سرباز بوده ام. مصاحبت 
سربازان را از مصاحبت خدايان خوشتر دارم، گمان کنم که اغلب انسان ها چنين حالی دارند.«

»سرباز؟ شما؟« پيزارو لبخند زد. اين مرد ژوليده که ژنده تر از هر شاگرد  مهتر آبرودار به نظر 
می رسيد، قرار است سرباز باشد؟ »در کدام جنگ ها؟«

سقراط گفت: »در جنگ های آتنی. من در پوتيدائه آ جنگيدم، جايی که کورينت ها [5] شر به 
پا کرده  بودند، و خراجی را که حق ما بود نمی دادند. آن جا بسيار سرد بود و محاصره طوالنی 
و يأس آور. اما ما وظيفه ی خود را انجام داديم. چند سال بعد در دلی [6] عليه بوئوت ها[7]  
جنگيدم. الخس [8] در آن زمان فرمانده ی ما بود، و وضع بدی داشتيم؛ با اين حال سعيمان را 
می کرديم و از عقب نشينی خود حفاظت به عمل آورديم. و بعد هنگامی که براسيداس [9] در 

آمفی پوليس [10] بود و آن ها کلئون [11] را فرستاده بودند تا او را فراری دهند...«
پيزارو با حرکت بی صبرانه ی دست گفت: »بس است. اين جنگ ها برايم ناشناسند.« سرباز، از قرار 
معلوم مردی با نام و منصب بود. »بسيار خوب، پس گمان دارم اين جا مکانی است که سربازهای 

مرده را به آن می فرستند.«
»پس ما مرده ايم؟«

»ديرزمانی است. آلفونسويی شاه شده است، و پيوسی پاپ است، و شما باور نمی کنيد که چه 
اعدادی دارند. به گمانم آن شيطان گفت پيوس شانزدهم. و نيز آمريکايی گفت که ما در سال 

2130 به سر می بريم. آخرين سالی که به خاطر دارم 1539 است. و شما؟«
آن که خود را سقراط می ناميد، شانه ای باال انداخت. »در آتن ما گاه شماری ديگری داريم. اما 
محض بحث هم که شده، بگذاريد بگوييم که ما مرده ايم. به گمانم اگر در نظر بگيريم که اين جا 
چگونه مکانی به نظر می آيد و پيکرم چه احساس هواگونه ای دارد، اين بسيار محتمل است. پس 
ما مرده ايم، و اين زندگی پس از مرگ است. تنها از خود می پرسم، آيا اين مکانی است که مردان 
صالح را به آن می فرستند، يا مکانی که محل تبعيد مردمان کمتر صالح است. يا اين که همه پس 
از مرگ به يک مکان فرستاده می شوند، چه صالح بوده و چه نبوده باشند؟ نظر شما چيست؟«

پيزارو گفت: »اين را هنوز درنيافته ام.«
»خوب، آيا شما در زندگی خود صالح بوده ايد يا نه؟«
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»منظورتان اين است که آيا گناه کرده ام؟«
»بله، می توانيم آن را با چنين واژگانی نيز بيان کنيم.«

پيزارو حيرت کرد. می خواهد بداند که آيا گناه کرده ام. می پرسد که آيا گناهکار بوده ام. که آيا 
زندگانيم نيکو بوده است. اين چه معنی دارد؟

سقراط گفت: »در حقم اين لطف را بکنيد. اگر دوست داريد، محض ادامه ی بحث، به من رخصت 
چند پرسش نامهم را بدهيد...«

g تانر گفت: »پس ديگه شروع شد. می بينی؟ واقعاً موفق شده ای. سقراط داره اون رو به مناظره 
می کشونه!«

چشمان ريچاردسن می درخشيدند: »آره! واقعاً داره همين کارو می کنه. چقدر شاهکاره هری!«
»سقراط مخش رو پياده می کنه.«

ريچاردسن گفت: »چندان مطمئن نيستم.«

g پيزارو گفت: »من تمام تالش خود را کردم. اگر زخمی شدم، هميشه سعی داشتم که ديگران 
را نيز مجروح کنم. اين گناه نيست. اين عقل سالم است. مرد هر آن چه را که برای زنده ماندن و 
دفاع از مقامش در دنيا الزم است، انجام می دهد. آری، گاهی ممکن بوده که يک روز روزه داری 
را از ياد برده باشم، يا نام خداوند را به جسارت برده باشم – گمان دارم که اين ها گناهند، پدر 
آيا باعث می شوند که من گناهکار  اما  بابت چنين چيزهايی در پی من بود-  ويچنته هميشه 
باشم؟ من هميشه به محض يافتن وقت کفاره داده ام. اين جهان پر از گناه است، و من مانند 
انسان های ديگر هستم، پس چرا بايد با من چنين رفتار خشنی داشت؟ خداوند مرا همين گونه 

که هستم آفريده است. من تمثال او هستم. و من به پسر او ايمان دارم.«
»پس شما مردی پرهيزگار هستيد؟«

»من مسلماً گناهکار نيستم. همان طور که به شما گفتم، هر بار که گناه کردم، کفاره داده ام، 
يعنی انگار که هرگز گناه نکرده باشم.«

سقراط گفت: »متوجهم. پس شما مردی صالحيد، و به همين دليل نيز به مکانی نيکو آمده ايد. 
اما من می خواهم کاماًل مطمئن باشم. به من بگوييد: آيا وجدان شما کاماًل پاک است؟«

»شما چه هستيد؟ کشيش مسئول اعتراف؟«
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»خير، تنها نادانی که سعی در رسيدن به ادراک دارد. آن چه که شما امکانش را داريد تا در 
اين  به  آمده ام،  پرهيزکار  مردان  مکان  به  من  اگر  بدهيد.  من  به  تحقيق  اين  ادامه ی  صورت 
معناست که خود نيز در حين زنده بودنم بايد پرهيزکار بوده باشم. پس مرا ياری دهيد و به من 

بگوييد که آيا يکی از کارهايی که کرده ايد بر روحتان سنگينی می کند.«
پيزارو با اضطراب تکان خورد. گفت: »خوب، من پادشاهی را کشتم.«

»پادشاهی بد؟ دشمن شهرتان؟«
»خير. او خردمند و مهربان بود. اما کافر بود.«

»چه؟«
»او خدا را نمی پرستيد.«

سقراط پرسيد: »او به خدای خود باور نداشت؟ پس شايد کشتنش آن چنان خطاآميز نبود.«
»خير، او خدای مرا باور نداشت. خدای خود را ترجيح می داد. و به همين دليل کافر بود. و تمام 
ملتش کافر بودند، چرا که خدای او را می پرستيدند. نمی شد آن ها را به حال خود گذاشت، آن ها 
در خطر نفرين ابدی قرار داشتند، چرا که در باور او شريک بودند. من او را از سر عشق به خدا 

کشتم.«
»آيا شما باور نداريد که همه ی خدايان انعکاس خدايی واحد هستند؟«

پيزارو درباره اش به فکر فرورفت. »گمان می کنم که اين به نوعی حقيقت دارد.«
»و آيا خدمت به خدا خداپسندانه نيست؟«

»جز خداپسندانه چه می تواند باشد، سقراط؟«
»پس شما تأييد می کنيد که هر کس به خدا طبق فرمان او خدمت کند، مردی باتقواست؟«

پيزاروی چينی بر جبين انداخت. »اين طور که شما می گوييد، بله...«
گناه  او  قتل  با  شما  و  بود  پرهيزکار  مردی  کشتيد  شما  که  پادشاهی  می کنم  گمان  »پس، 

کرده ايد.«
»چه می گوييد!«

»کمی تعمق کنيد: در خدمت به خدای خويش، او بايد به خدای شما نيز خدمت کرده باشد، 
چرا که هر خدمتکار خدا، خدمتکار خدای راستين است، که شامل هر خدايی می شود که تا به 

حال توانسته ايم تصور کنيم.«
پيزارو عبوسانه گفت: »نه، او چطور می توانست خدمتکار خدا باشد؟ او از مسيح هيچ نمی دانست. 



104
شماره ی 14، بهمن 1390

او از اقنوم سه گانه [12] هيچ نمی دانست. هنگامی که کشيشی به او انجيل را داد، آن را با تحقير 
به زمين پرتاب کرد. او کافر بود، سقراط. و شما هم کافريد. اگر می گوييد که آتاهوآلپا خداپرست 

بوده است، پس از اين چيزها هيچ نمی دانيد. يا دست کم اين تصوريست که من از شما دارم.«
مردی  او  که  می گوييد  شما  اما  می دانم.  ناچيز  بسيار  اندازه ای  به  چيز  هر  از  راستی  به  »من 

خردمند بود، و مهربان؟«
»در روش کافرانه ی خويش.«

»آيا او برای کشور خود پادشاه خوبی بود؟«
»اين طور به نظر می آمد. هنگامی که آن جا را پيدا کردم، سرزمين شکوفايی بود.«

»اما با اين حال او خداپرست نبود.«
»من که به شما گفتم. او هرگز آيين عشاء ربانی را به جا نياورده بود. او آن را حتا تا لحظه ی 
مرگ خوار می شمرد، تا اين که باألخره غسل تعميد را پذيرفت. در اين لحظه او مردی باتقوا 

شد. اما ديگر به مرگ محکوم بود و برای نجاتش دير شده بود.«
»غسل تعميد؟ به من بگوييد اين چيست، پيزارو.«

»تقديس.«
»و اين چيست؟«

»آيينی مقدس. توسط کشيشی با آب مقدس انجام می شود. راه را برای ورود به کليسای مقدس 
باز می کند، شما را از گناهانتان پاک می کند، از گناه موروثی و نيز گناهان بعد از آن، و برايتان 

هديه ی روح القدس را به ارمغان می آورد.«
»بايد در فرصتی ديگر درباره اش برايم توضيح بيشتری بدهيد. پس شما اين پادشاه نيکوکار را 

توسط غسل تعميد به مردی باتقوا تبديل کرديد؟ و سپس او را کشتيد؟«
»بله.«

»اما وقتی او را کشتيد، او مردی خداپرست بود. پس مسلماً کشتن او گناه بود.«
»او بايد می مرد، سقراط!«

مرد آتنی پرسيد: »و به چه دليل؟«

g تانر گفت: »سقراط قصد قتل داره. خوب بپا!«
»حواسم هست. اما نه قتل به پا ميشه نه آدم کشی.«
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»طرز فکر پايه ايشون خيلی با هم فرق داره.«
»حاال می بينی.«

»می بينم!«

g پيزارو گفت: »من به شما توضيح دادم که او چرا بايد می مرد. ملتش به راستی از فرمان او 
اطاعت می کرد. و به همين دليل نيز آفتاب را می پرستيدند، چرا که باور داشتند آفتاب، خداست. 
اگر به آن ها اجازه داده بوديم که به همين روش ادامه بدهند، ارواحشان همه به جهنم رفته بود.«

سقراط گفت: »اما اگر در هر طريقی پيرو او بودند، پس مسلماً در غسل تعميد نيز تابع او بودند 
و همه ايمان می آوردند و شما و خدايتان را راضی می کردند! همين طور است، مگر نه؟«

پيزارو گفت: »نه« و ريشش را تاب داد.
»چرا نه؟«

»زيرا پادشاه تنها پس از محکوميت به اعدام غسل تعميد را پذيرفت. او سد راه بود، نمی توانيد 
بفهميد؟ او مانع قدرت ما بود. به اين دليل بايد از شر او خالص می شديم. او هرگز داوطلبانه 
ما  اما  می کشتيم.  را  او  بايد  خاطر  اين  به  نمی کرد.  هدايت  راستين  ايمان  به سوی  را  ملتش 
نمی خواستيم روح او را نيز نابود کنيم، و به اين دليل به او گفتيم بنگر، آتاهوآلپا، ما تو را اعدام 
می کنيم. اگر غسل تعميد را بپذيری، تو را به سرعت خفه خواهيم کرد، اما اگر اين کار را انجام 
ندهی، تو را زنده زنده خواهيم سوزاند، و اين مرگی طوالنی خواهد بود. البته او غسل تعميد 
را پذيرفت و ما او را خفه کرديم. غير از اين چه راهی داشتيم؟ او بايد می مرد. تا آن جايی که 
می دانيم، او در هر صورت ايمان راستين را نمی پذيرفت. در درون خود همان کافری که بود، 

می ماند. اما دست کم مسيحی شد و مرد.«
»چه شد؟«

»مسيحی شد! مسيحی! کسی که به عيسی مسيح به عنوان پسر خداوند باور دارد!«
سقراط با کمی گيجی تکرار کرد: »پسر خداوند. و مسيحيان خدا را نيز باور دارند، يا تنها پسرش 

را؟«
»عجب ابلهی هستيد!«

»من اين را انکار نمی کنم.«
»پدر هست، پسر هست و روح القدس.«
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سقراط گفت: »آها. و آتاهوآلپا هنگام رويارويی با جالدش به کدام  يک باور داشت؟«
»به هيچ کدام.«

»و با اين حال به عنوان مسيحی مرد؟ بدون اين که به سه خدای شما ايمان داشته باشد؟ اين 
چگونه ممکن است؟«

پيزارو با خشمی در حال فزون گفت: »به خاطر غسل تعميد. چه فرقی می کند که چه باوری 
او خواندند! وقتی آيين به  بر  او پاشيدند! کشيشان واژه ها را  بر  داشته است؟ کشيشان آب را 
درستی انجام شده باشد، روح نجات می يابد، فرای آن که مرد آن را بفهمد يا باور کند! وگرنه 
اما به  چگونه غسل تعميد کودکان ممکن بود؟ کودک هيچ نمی فهمد و به هيچ باور ندارد – 

محض تماس آب با او مسيحی می شود!«
سقراط گفت: »اين برايم بسيار رمزآلود است. اما می توانم درک کنم که چرا شما پادشاهی را که 
کشتيد باتقوا و خردمند می دانستيد، چرا که او با آبی که خدايان شما از قرار معلوم می خواهند 
شستشو داده شده بود، و به همين دليل شما پادشاهی را کشتيد که بر اثر غسل تعميد تحت 
اينجا  نيز  به همين خاطر  است،  نظر من شريرانه  به  اين  بود.  قرار گرفته  تبرک خدايان شما 
نمی تواند مکانی باشد که مردان صالح پس از مرگ فرستاده می شوند، و به همين خاطر من نيز 
احتماالً مرد صالحی نبوده ام، وگرنه بايد همه چيز درباره ی اين مکان و علت بودنمان در اين جا 

را اشتباه فهميده باشم.«
پيزارو فرياد کشيد: »لعنت بر شيطان، سعی داريد که مرا ديوانه کنيد؟« و شمشيرش را بی هدف 
با خشمی سهمگين تکانش می داد. »اگر  نيام بيرون کشيده بود و  از  در هوا تکان داد. آن را 

بالفاصله سخن گفتن را بس نکنيد تکه تکه اتان می کنم!«

g تانر گفت: »وای خدا! اين هم از هنر مامايی [13].«
»چی؟«

»هنر مامايی سقراطی معروف؛ عادت داشت در گفتگو با همصحبت هاش به اين روش حقيقت 
رو با گازانبر ازشون بکشه بيرون.«

g سقراط به نرمی گفت: »من هرگز قصد خشمگين کردن شما را نداشتم، دوست من. تنها سعی 
کردم بعضی چيزها را روشن کنم.«
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»شما ابلهيد!«
با  مرا  می خواهيد  اگر  پس  دارد.  حقيقت  مسلماً  اين  کردم،  اعتراف  بار  چند  که  طور  »همان 
فايده ای  اين چندان  ندارم که  اما من گمان  نگيريد.  را  پا درآوريد، جلوی خود  از  شمشيرتان 

داشته باشد.«
پيزارو زمزمه کرد: »به درک واصل شويد.« به شمشيرش نگاهی انداخت و سر تکان داد. »نه، نه. 
چه حاصلی می تواند داشته باشد؟ از ميان شما مانند هوا رد خواهد شد. و شما آن جا خواهيد 

ايستاد و خواهيد نگريست که
چگونه شما را سالخی می کنم، و حتی مژه نخواهيد زد. صحيح است؟«

دوباره سر را تکان داد. »و شما احمق نيستيد. شما با من مانند حيله گرترين کشيشی که تاکنون 
ديده ام مشاجره می کنيد.«

سقراط گفت: »در حقيقت من احمقم. من چندان چيزی نمی دانم. اما من هرگز از تالش برای 
بيشتر دانستن درباره ی جهان دست نمی کشم، يا دست کم درباره ی خويش.«

پيزارو با تغير به او نگاه کرد. گفت: »نه، من شکسته نفسی شما را باور ندارم. من نيز چيزهايی 
درباره ی انسان ها می دانم، پيرمرد. من هم اين بازی را بلدم.«

»اين کدام بازی است، پيزارو؟«
و  هستيد،  زمين  مرد  خردمندترين  داريد  باور  شما  که  می بينم  می بينم.  را  شما  تکبر  »من 
وظيفه تان اين است که به اطراف برويد و مردان شمشيربه دستی چون من را تربيت کنيد. شما 

خود را مانند ابلهی می نمايانيد تا حريف خود را خلع سالح کرده و سپس او را تحقير کنيد.«

واکنش  به حقه های کوچيک سقراط  مهارت  با  پيزارو.  نفع  به  امتياز  »يه  ريچاردسن گفت:   g
نشون می ده.« 

تانر پيشنهاد کرد: »شايد يه کم از کارهای افالطون رو خونده.«
»خوندن بلد نبود.«

»اين اون موقع بود. اآلن امروزه.«
ريچاردسن گفت:»اين صحت نداره. داره از روی حيله گری ذاتی خودش عمل ميکنه، و تو اين 

رو خوب می دونی.«
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تانر گفت: »منظورم جدی نبود.« به جلو خم شد و به درون هولوتانک زل زد. »خدا، نگاه کردن 
به اين مشاجره اشون عجب چيز حيرت آوريه. واقعاً به نظر واقعی ميان.«

ريچاردسن گفت: »واقعی هم هستند.«

g سقراط گفت: »نه پيزارو، من اصاًل خردمند نيستم. اما هرچقدر که احمق باشم، ممکن است 
که کم خردترين مردی که زندگی کرده است نباشم.«

»شما گمان داريد که از من باهوش تريد، مگر نه؟«
»چگونه می توانم اين را بدانم؟ نخست به من بگوييد که چقدر باهوشيد.«

»آن قدر باهوش بوده ام که زندگيم را به عنوان حرامزاده ای خوک چران شروع کنم، و به عنوان 
فرمانده ی کل پرو به پايان ببرم.«

»آها، پس بايد بسيار باهوش باشيد.«
»بله، فکر کنم همين طور باشد.«

»و با اين حال پادشاهی خردمند را کشتيد، چون آن قدر خردمند نبود که خدا را آن گونه که 
شما می خواهيد بپرستد. آيا اين کاری خردمندانه بود، پيزارو؟ هنگامی که مردمش از کشتن او 

باخبر شدند، چه واکنشی نشان دادند؟«
»آن ها بر ضد ما قيام کردند، معابد و کاخ های خود را نابود کردند، طال و نقره ی خود را از ما 

پنهان کردند، پل های خود را سوزاندند و سرسختانه با ما جنگيدند.«
»فکر نمی کنيد که می توانستيد با او رفتاری بهتر از کشتن داشته باشيد؟«

»در پايان ما فاتح شديم، و آن ها را مسيحی کرديم. اين درست همان بود که می خواستيم به 
آن نايل شويم.«

»اما به همين می توانستيد با روشی خردمندانه تر نايل شويد؟«
پيزارو با دندان قروچه گفت: »شايد. با اين حال ما موفق شديم. مهم همين است، مگر نه؟ ما آن 
چه را که برايش آمده بوديم انجام داديم. خوب، شايد راه ديگری نيز وجود داشت. فرشته ها همه 
کار را بی عيب و نقص انجام می دهند. ما فرشته نبوديم، اما به آن چه که می خواستيم دست 

يافتيم. و ديگر بس است، سقراط.«
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g تانر گفت: »من باشم به اين ميگم پيروزی.«
»من هم همين طور.«

»اينی که دارن بازی می کنن واقعاً شاهکاره.«
ريچاردسن گفت: »دارم فکر می کنم ديگه می تونيم سراغ کی بريم.«

تانر گفت: »من دارم فکر می کنم غير از بازی کردن ديگه به چه دردی می تونه بخوره.«

g سقراط گفت: »بگذاريد برايتان داستانی را بازگو کنم. زمانی پيشگوی دلفی [14] به يکی از 
دوستان من گفت که مردی خردمندتر از سقراط وجود ندارد، اما من به اين بسيار شک داشتم، 
و غمگين بودم که پيشگو سخنی اين چنين دور از واقعيت بر زبان رانده بود. پس بر آن شدم که 
به جستجوی مردی واضحاً خردمندتر از خود بروم. سياستمداری بود در آتن که در خرد شهره 
بود، و من به مالقات او رفتم و از او درباره ی چيزهای بسياری پرسش کردم. پس از آن که مدتی 
به او گوش سپردم، به اين نتيجه رسيدم که او، با اين که بسياری از مردمان – و بيش از همه 
خود او – بر اين باور بودند که خردمند است، چنين نبود. او تنها گمان داشت که خردمند است. 
پس برايم روشن شد که من می بايست از او خردمندتر باشم. هيچ يک از ما چيز واقعاً مهمی 
نمی دانست، اما او هيچ نمی دانست و گمان داشت که چيزی می داند، در حالی که من نه چيزی 
می دانستم و نه گمان داشتم که چيزی می دانم. پس من دست کم از يک جهت از او داناتر بودم. 

من گمان نداشتم که چيزی را می دانم که آن را نمی دانم.«
» قصد داريد که مرا به سخره بگيريد، سقراط؟«

»من هيچ احساسی جز احترام عميق در برابر شما ندارم، دوست من پيزارو. اما بگذاريد ادامه 
بدهم. من پيش مردان خردمند ديگری رفتم، و آن ها نيز، با اين که به خرد خود چنان اطمينانی 
داشتند، هرگز نمی توانستند به من پاسخی در خور بدهند. آن هايی که بيشترين شهرت را در 
خرد داشتند، به نظر می رسيد که کمترين اندازه از آن را صاحبند. من به مالقات شاعران بزرگ 
و نويسندگان رفتم. در آثار آنان نشانه هايی از خرد بود، چرا که خدايان به آن ها الهام کرده بودند، 
اما اين آن ها را دانا نمی کرد، با اين که آن ها بدان باور داشتند. من پيش سنگتراشان، کوزه گران 
و ديگر صنعتگران رفتم. در هنر آن ها دانش بود، اما بيشترين آن ها باور داشتند که اين آن ها 
را در زمينه های ديگر نيز دانا می کند، چيزی که به نظر صحيح نبود. و اين همين طور ادامه 
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داشت. برايم يافتن کسی که خرد حقيقی از خود نشان بدهد، ممکن نبود. پس شايد پيشگو 
حق داشت و با اين که من مرد ابلهی هستم، خردمندتر از من وجود ندارد. پيشگويان اغلب حق 
دارند، بدون اين که حرفشان ارزشی واقعی داشته باشد. من گمان دارم هر آن چه گفته بود به 
اين معنی بود که هيچ انسانی خردمند نيست، بلکه خرد مختص خدايان است. شما در اين باره 

چه می انديشيد، پيزارو؟«
»من گمان می کنم که شما ابلهی بزرگ هستيد، و عالوه بر اين، بسيار زشت رو نيز.«

»شما حقيقت را می گوييد. پس شما نيز خردمنديد. و راستگو.«
»می گوييد راستگو؟ اگر من به جای شما بودم بر اين گمان تکيه نمی کردم. صداقت يک بازی 
در خور ابلهان است. من هر بار که نياز داشتم دروغ  گفتم. من نارو زدم. من به عهد خود پشت 
پا زدم. می دانيد، به آن کارها افتخار نمی کنم. اما اگر بخواهيد در اين دنيا پيشرفت کنيد، بايد 
اين کار را بکنيد. فکر می کنيد می خواستم تمام عمرم را به گوسفند چراندن بگذرانم؟ من طال 

می خواستم، سقراط! من در برابر مردمان ديگر قدرت می خواستم! من شهرت می خواستم!«
»و به آن ها دست يافتيد؟«

»من به همه ی آن ها دست يافتم.«
»و آن ها رضايت بخش بودند؟«

پيزارو به سقراط نگاهی طوالنی انداخت. بعد لبانش را جمع کرد و نعره زد: »بی ارزش بودند.«
»آيا واقعاً چنين گمانی داريد؟«

»بی ارزش بودند. بله. من هيچ توهمی در اين باره ندارم. اما داشتن آن ها باز بهتر از نداشتنشان 
بود. با گذشت زمان هيچ چيز دارای اهميتی راستين نيست. در پايان همه می ميريم، صادق و 
جنايتکار، پادشاه و ابله. زندگی فريب است. می خواهند که ما بميريم، فتح کنيم، پيروز شويم – و 
اين همه برای چه؟ برای چه؟ برای چند سال خراميدن. و سپس همه اش گرفته می شود، انگار 
که هرگز وجود نداشته است. می گويم فريب است.« پيزارو مکث کرد. به دستانش نگريست، انگار 
که آن ها را پيش از آن هرگز نديده بود. »آيا من اين ها را هم اکنون گفتم؟ آيا منظورم همين 
بود؟« خنديد. »احتماالً همين بود. و غير از اين، ما تنها اين زندگی را داريم، و بدين سان است 
که می خواهيم تا جايی که می توانيم از آن به دست آوريم. که معنيش به دست آوردن طال، 

قدرت و شهرت نيز هست.«
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»چيزهايی که قباًل داشته ايد و از قرار معلوم اکنون ديگر نداريد. دوست من پيزارو، ما حاال کجا 
هستيم؟«

»کاش می دانستم.«
سقراط با لحن خشکی گفت: »من نيز.«

g ريچاردسن گفت: »اين واقعيه. هر دو واقعين. سيستم اآلن داره کار می کنه، و ما اين جا واقعاً 
چيز خارق العاده ای داريم. اين يارو فقط برای دانشمندا ارزشمند نيست. فکر کنم از نظر تفريحی 

هم حسابی پرفروش بشه، هری.«
تانر با لحن عجيبی گفت: »خيلی بيشتر از اين هم ميشه.«

»منظورت چيه؟«
تانر گفت: »هنوز درست مطمئن نيستم. اما من کاماًل دنبال چيز بزرگتری از اين حرفا هستم. 
همين چند دقيقه پيش به ذهنم رسيد، و هنوز هم درست شکل نگرفته. اما چيزيه که تمام اين 

دنيای لعنتی رو تغيير ميده.«
ريچاردسن متحير و بهت زده به نظر می آمد. »لعنت، داری حرف چی رو می زنی؟«

تانر گفت: »شايد از يه امکان جديد برای حل و فصل مشکالت سياسی. مثاًل نظرت درباره ی يه 
جور مقايسه ی تسليحاتی بين ملت ها چيه؟ يه چيزی شبيه دوئل قرون وسطايی؟ که مثاًل هر 
دو طرف قهرمانانی رو که ما شبيه سازی کرده ايم به ميدون می فرستند – بزرگترين ارواح عهد 
باز گردونده شده اند و به مسابقه فرستاده شده اند...« سر را تکان داد. »يه همچين  قديم، که 

چيزی. می دونم، بايد هنوز روش کار بشه، اما همچين امکانی هست.«
»دوئل قرون وسطايی – مقايسه ی تسليحاتی با استفاده از رونوشت های ما؟ منظورت اينه؟«

»دوئل شفاهی. يا عيسی مسيح! نه جنگ واقعی.«
ريچاردسن شروع کرد که بگويد: »من درست نمی دونم که چطور...«

»من هم نمی دونم، هنوز نه. کاش اصاًل حرفش رو نزده بودم.«
»اما...«

»بعداً لو. بعداً. بذار يه خرده بيشتر درباره اش فکر کنم.«
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g پيزارو پرسيد: »شما اصاًل خبر نداريد که اين جا چه نوع مکانی می تواند باشد؟«
»هيچ نمی دانم. اما کاماًل مطمئنم اين دنيايی نيست که که ما در آن زمانی زندگی کرده ايم. پس 

مرده ايم؟ از کجا بدانيم؟ شما به نظرم بسيار زنده می آييد.«
»و شما نيز.«

»و با اين حال باورم اين است که ما اکنون نوع ديگری از هستی را دارا هستيم. بياييد، دستتان 
را به من بدهيد. می توانيد آن را احساس کنيد؟«

»خير، هيچ احساس نمی کنم.«
»من هم نمی توانم. و با اين حال می بينم که چگونه دو دست همديگر را گرفته اند. دو پيرمرد 
که روی ابری ايستاده اند و با هم دست می دهند.« سقراط خنديد. »عجب پست فطرتی هستيد، 

پيزارو!«
»بله البته، اما می دانيد چه، سقراط؟ شما هم از آن پست فطرت ها هستيد. پست فطرتی پير و 
با وراجی های خود ديوانه کرده  قالتاق. شما را خوش دارم. لحظه هايی بودند که در آن ها مرا 

بوديد، اما مايه ی تفريحم نيز بوديد. آيا به راستی سرباز بوده ايد؟«
»بله، اگر شهرم مرا فرا می خواند.«

»بايد بگويم به عنوان سرباز از احوال جهان بسيار کم می دانيد. اما احتماالً می توانم به شما بعضی 
چيزها را بياموزم.«

»آيا اين کار را خواهيد کرد؟«
پيزارو گفت: »مايه ی خوشوقتيم خواهد بود.«

سقراط گفت: »مرا مديون خود می کنيد.«
پيزارو گفت: »مثاًل همين آتاهوآلپا. چطور می توانم به شما بفهمانم که چرا بايد او را می کشتم؟ 
ما دويست نفر هم نبوديم، و آن ها بيست و چهار ميليون بودند، کالم او به مثابه قانون بود، و 
وقتی که مرد، ديگر هيچ کس را نداشتند که آن ها را رهبری کند. پس اگر می خواستيم بر آن ها 
پيروز شويم، البته که بايد از شر او خالص می شديم. و دقيقاً همين کار را کرديم، و آن ها مغلوب 

شدند.«
»آن را چه ساده جلوه می دهيد.«

»ساده دقيقاً همان است که قضيه بود. گوش کنيد، پيرمرد، او به هر حال دير يا زود می مرد، مگر 
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نه؟ به اين طريق مرگ او دست کم سودمند بود، برای خدا، کليسا و اسپانيا. و برای فرانسيسکو 
پيزارو. می توانيد اين را بفهميد؟«

سقراط گفت: »چرا، گمان می کنم که بتوانم. اما فکر می کنيد که آتاهوآلپا هم می توانست؟«
»هر پادشاهی می تواند اين مسائل را بفهمد.«

»پس بايد به محض اين که به خاک کشورش پا گذاشتيد، شما را می کشت.«
»مگر اين که پيروزی ما بر او و درک او خواست خدا بوده است. آری، آری، بايد چنين بوده 

باشد.«
»شايد او نيز در اين مکان است، در اين صورت می توانيم از او پرسش کنيم.«

چشمان پيزارو گرد شدند. »مريم مقدس، بله! چه فکر خوبی! و اگر داليل را نفهميده است، سعی 
خواهم کرد که آن ها را به او توضيح بدهم. شايد شما بتوانيد مرا ياری دهيد. شما روش سخن 

گفتن و واژه ها را پيچاندن نيک می دانيد. نظرتان چيست؟ آيا مرا ياری خواهيد کرد؟«
آيا  که  بدانم  مشتاقم  بسيار  گفت.  خواهم  او سخن  با  کنيم،  مالقات  او  با  »اگر  گفت:  سقراط 

درباره ی ارزش مرگش با شما هم رأی است.«
پيزارو با نيش باز گفت: »عجب قالتاقی هستيد! اما شما را خوش دارم. من حتا شما را بسيار 

خوش دارم. بياييد. برويم و آتاهوآلپا را جستجو کنيم.«
پایان.

1. Pedro de Candia
Barbar .2: در اصل به کسانی گفته می شود که زبان يونانی 
با لهجه صحبت می کردند )لغوی: لکنت زبان(.  را شکسته و 
يونانی  رومی-  تربيت  دارای  که  کسانی  به  باستان  روميان 
نبودند، بربر می گفتند. بعدتر اين اصطالح در توصيف شخصی 
از خويشتن داری  فارغ  رفتاری  برده می شد که دارای  به کار 

يا تمدن باشد.
3. Trujillo
4. de Cordovas

Corinths .5: اهالی منطقه ی کورينت در يونان.
6. Deli

Boeots .7: اهالی منطقه ی بوئوتيا در يونان.
پنجم  قرن  پلوپونی  جنگ های  در  آتنی  سردار   :Laches  .8

پيش از ميالد.
Brasidas .9: سردار اسپارتی.

Amphipolis .10: ابرشهر آتنی، بنا شده در سال 734 پيش 
از ميالد.

Cleon .11: سردار و سياستمدار آتنی.
روح القدس در  و  پدر، پسر  تجلی خداوند در سه عنصر   .12

باور مسيحيان.
Maieutics .13: هنر گفت و شنود سقراط که يکی از بارزترين 
از  مادرم  مانند  نيز  من  می گفت  است.  او  شهرت  جنبه های 
هنر مامايی سررشته دارم. مامايی من، مامايی راستی و خرد 
است. هميشه معتقد بود که خود هيچ نمی داند، اما در حين 
بحث و مشاجره با مهارت و زيرکی، نقاط قوت و ضعف افکار 
هم صحبتان خود را به آن ها نشان می داد و از اين راه مانند 

يک ماما، به زاده شدن حقيقت کمک می کرد.
Delphic Sibyl .14: معبد پيشگوی يونان باستان در نزديکی 

شهر دلفی.



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 1384، بايد 
رعايت شده باشد.

3- 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   -5

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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