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سخن ماه

نوزده اردیبهشت هشتاد و نه. دور میزی که آخر کار، به عکسی ختم می شود که به قول 
دبیر شورای سیاست گذاری مان »زیر آن با دست خطی که وقت خواب هم با رسم الخط 

می خواند نوشته بود: عهد و پیمان راه انداختن مجله.«
میان  در  هم  اگر  و  بیاورید  یادتان  را  انتشار »شگفت زار«  سالگرد  نخستین  ماه  سخن 
نگاهی   1390 دی  شماره ی  همان  به  گرفته،  غبار  کمی  روزانه تان  ذهنی  گرفتارهای 
بیاندازید و این قسمتش را دوباره بخوانید که مهدی بنواری عزیز گفته بود: »یکی از 
مهم ترین درس هایی که از بسته شدن ”بعد هفتم“ عزیزمان گرفتیم، این بود که هیچ وقت 
به اولین بودن غره نشویم؛ بلکه به دنبال پایداری باشیم.« و با تمام خستگی ها، سختی ها 
و باال و پایین های این راه، تحریریه ی »شگفت زار« همراه هم بر این امر پای فشرده اند، 
با همراهی تمام کسانی که در این مدت با ارسال مطالب خواندنی شان، در خواندنی تر 
از  باره می بینم پس  شدن مجله سهیم بوده اند. راه آمده را که نگاه می اندازم، به یک 
سه پیش شماره و پانزده شماره پی درپی، رسیده ایم به آخرین شماره ی »شگفت زار« در 
سال 1390 خورشیدی. در این میان، هر چند وقت یک بار با ویژه نامه هایی مهمان شما 
بوده ایم؛ ویژه نامه ی داستانی که روی جلد آن عکس هفت سین سال 90 بود، ویژه نامه ی 
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راجر زالزنی )خرداد 1390(، ویژه نامه ی خون آشام ها )شهریور-مهر 1390(، ویژه نامه ی 
داستان های روباتی به مناسبت نخستین سالگرد انتشار شگفت زار )دی 1390(، و حاال 
قرار است برای شماره آینده، در اولین »شگفت زار« سال نو، دومین ویژه نامه ی داستانی 

شگفت زار را برای نوروز 1391 با شما شریک شویم. 
روزی را به خاطر می آورم که تحریریه ی شگفت زار در کنار دبیر شورای سیاست گذاری 
و همکاران بخش معرفی کتاب و داستان نگارش، دور یک میز نشسته بودیم و ساعتی را 
فارغ از بحث و جدل های دیگران بر سر باال رفتن قیمت ارز و سکه، هماهنگی های اولیه 

این ویژه نامه را انجام می دادیم و حس می کردیم هنوز زنده ایم.
ویژه نامه ای  دارند  تحریریه ی شگفت زار عالقه  تمام شما دوستانی که همچون  از  حاال 
پربارتر برای نوروز داشته باشند، دعوت می کنیم تا 20 اسفند، ترجمه ها و نگارش های 
داستانی خودتان را برای ما بفرستید. همان طور که در سخن ماه پیش شماره ی دوم مجله 
هم از همه تان دعوت کرده بودیم، تأکید می کنم »شگفت زار« را برای تمامی دوستان 
زیرسبک های  و  وحشت  فانتزی،  )علمی تخیلی،  گمانه زن  ادبی  گونه ی  به  عالقمندتان 
آن ها( بفرستید، یا نشانی آن را در اختیارشان بگذارید که آن را دریافت کنند، و فراموش 
نکنید بگویید اگر مطلبی داشت، برایمان بفرستد. شرایط ارسال آثار را در برگردان پشت 

جلد همین شماره، به مانند بسیاری دیگر از شماره های شگفت زار پیدا خواهید کرد. 
منتظر آثار شما هستیم. 

محمد حاج زمان
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بودم که عالئم آشکار شدند. در سفر  از سیاره ی مرکزی دور شده  بار پنج هفته  این 
قبلی ام تنها یک ماه طول کشیده بود. مطمئن نبودم که این تفاوت یک هفته ای به خاطر 
باال رفتن سن بود یا چیزهایی که احتماالً کارشناسان غذا در کپسول های غذایم ریخته 
بودند. یا شاید هم صرفاً به خاطر این بود که از همیشه سرم شلوغ تر بود. این بخش از 
کهکشان که در حال اکتشافش بودم، پر از ستارگانی بود که تنها چند سال نوری با هم 
فاصله داشتند. برای همین هم برای فکر کردن به دخترهایی که پشت سر گذاشته بودم، 
پایان می رسید، به  این که کار طبقه بندی یک ستاره  زمان زیادی نداشتم. به محض 

کازانوای کیهانی

آرتور سی. کالرک

فرزین سوری
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نوبت جست و جو برای سیاره هایش می رسید و وقتی این کار هم تمام می شد، سراغ ستاره ی 
بعدی می رفتم. اگر هم به احتمال یک به ده سیاره ای پیدا می شد، حسابی سرم شلوغ می شد؛ 
چون باید مطمئن می شدم که مکس ]1[، کامپیوتر الکترونیکی سفینه، همه ی اطالعات را مو به 

مو در نوارهای مغناطیسی اش ثبت کرده است. 
بودم  به مناطقی خالی رسیده  و  بودم  را پشت سر گذاشته  اما حاال دیگر آن منطقه ی شلوغ 
که فاصله ی هر ستاره با ستاره ی بعدی، به سه روز هم می کشید. نیاز جنسی مثل یک شخص 
بودم،  زنی خوابیده  با  که  آخرین شبی  و خاطره ی  در سفینه ام جوالن می داد  داشت  حقیقی 

ماه های پیش رویم را حسابی کسالت بار و پوچ می کرد.
شاید در »دایادنه وی« ]2[ که سفینه ام مشغول سوخت گیری بود و قرار بود بین ماموریت ها 
استراحت کنم، زیاده روی کرده بودم. اما من یک مکتشف فضایی هستم و یک مکتشف فضایی 
هم هشتاد درصد زندگی اش را تک و تنها در فضا سیر می کند و طبع بشر هم که همه می دانیم 
چطوری است. باید جبران مافات می شد. من هم نه تنها موقعیت های از دست رفته را جبران 
کردم، که پس انداز هم کردم. اما آن  طور که بعداً فهمیدم، به اندازه ی کافی پس انداز نکرده بودم 

که برای این سفر هم کافی باشد.
خالصه همین طور که در فضای خالی پیش می رفتم، ذهنم متوجه گذشته بود. اولین کسی که 
یاد و خاطره اش در ذهنم نقش بست و با دلی حسرتمند به یادش افتادم، هلین ]3[ بود. بلوند و 
تو دل برو که همه ی خواسته هایت را هم برآورده می کرد، ولی ابتکار عملش خیلی ضعیف بود. 
با هم دوران خیلی خوبی را گذراندیم تا این که شوهرش از ماموریت برگشت. با موضوع خیلی 
منطقی برخورد کرد، اما در ضمن یاد آور شد که هلین دیگر وقتش پر است و نمی تواند درگیر 
فعالیت های جنبی شود. همان موقع ها بود که با آیریس ]4[ آشنا شدم و برای همین داغ جدایی 

برایم خیلی سنگین نبود.
عجب دختری بود این آیریس. همین حاال هم که دارم فکرش را می کنم، دلم غنج می رود. وقتی 
با هم به هم زدیم )سر این قضیه که باالخره یک مرد گاهی به خوابیدن هم نیاز دارد(، قسم 
خوردم تا یک هفته ی تمام سراغ هیچ زنی نروم. اما به شعری از یکی از شعرای قدیم زمینی 
برخوردم به نام جان دون ]5[ که اگر اهل شعرخوانی آن هم به زبان انگلیسی بدوی هستید، 
ارزش دنبالش رفتن را دارد. مضمون کلی شعر این بود که زمان از دست رفته هرگز دوباره به 

دست نمی آید.
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با خودم گفتم صد البته، و لباس فضانوردی ام را تنم کردم و راهی ساحل تنها دریای دایادنه وی 
شدم. صد متر بیش تر نرفته بودم که ده دوازده تا پروژه ی کار درست سر و کله شان پیدا شد. 

نهایتاً مجبور شدم خیلی از داوطلبان را در کمال تاسف رد کنم و ناتالی ]6[ را برگزینم. 
مدتی خوش بودیم تا این  که اعتراض های ناتالی نسبت به رابطه ی موازی من با روث ]7[ )یا 
شاید هم کی]8[( باال گرفت. من هم از دختر هایی که فکر می کنند با هر مردی که می خوابند 
صاحبش هستند، حسابی بیزارم.  برای همین همه چیز مالیده شد. آن هم چه مالیده شدنی. 
حیف آن  همه ظروف سفالی گران قیمتی که خورد و خاکشیر شد. این موضوع باعث شد که تا 
دو روز بی کس و کار قل بخورم. اما باالخره سینتیا ]9[ به دادم رسید و... دیگر تا حاال حساب 

کار دستتان آمده و نیازی نیست با تعریف جزییات حوصله تان را سر ببرم.
در این سفر به خصوص عکس های مستهجنم را از قصد با خودم نیاورده بودم، چون می دانستم 
اوضاع را برایم سخت تر خواهند کرد. اما عمیقاً در اشتباه بودم. بنابراین از آن جایی که خودم 
یک پا هنرمند بودم، خودم برای خودم تصاویر مستهجن کشیدم و طولی نکشید که صاحب 

مجموعه ای شدم که نظیرش در هیچ سیاره ی آبرومندی پیدا نمی شد.
به عنوان یکی  مرا  بازده کاری  قبیل مشغولیات، ذره ای  این  فکر کنید  ندارم که  اصاًل دوست 
بین  بی پایان  فاصله ی  در  فقط  می داد.  کاهش  بین کهکشانی  نقشه برداری  سازمان  کارکنان  از 
ستاره ها که هیچ همدمی جز کامپیوتر سفینه نداشتم، بیضه هایم بر من پیروز می شدند. مکس، 
همکار الکترونیکی ام، در حالت معمول هم صحبت خوبی بود. اما مسائلی وجود دارند که از فهم 
و درک یک ماشین خارج است و انتظاری هم ازشان نمی رود. چندین بار وقتی حال خوشی 
بی خود و بی جهت از کوره در رفتم، حسابی خاطرش را رنجاندم. می پرسید:  نداشتم و ظاهراً 
»چی شده جو ]10[؟ نکنه از این ناراحتی که در شطرنج شکست ات دادم؟ من که همون اول 

بهت هشدار دادم که شکست ات می دم.«
من هم نعره می کشیدم: »برو به جهنم بابا!« و بعد مجبور می شدم پنج دقیقه ی تمام را با سیستم 

ناوبری سفینه سر و کله بزنم که در درک استعاره عاجز بود.
دو ماه از شروع مأموریتم گذشته بود و سی ستاره و چهار منظومه را طبقه بندی کرده بودم که 
اتفاقی افتاد و باعث شد تمام مشکالت شخصی ام از سرم بیفتد. نمایشگر دوربرد شروع به بوق 
از فضای روبه رویم دریافت می شد. گیرنده ام  نامعلوم  از جایی  زدن کرد. سیگنال های ضعیفی 
را روی دقیق ترین بسامد ممکن تنظیم کردم. امواج ارسالی، تنظیم نشده بودند و پهنای باند 
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کمی داشتند. معلوم بود که از یک فرستنده ی راهنما ساطع می شوند. اما تا جایی که من اطالع 
داشتم، هیچ یک از سفینه های ما هرگز به این بخش دور افتاده از فضا نیامده بودند. فرض بر این 

بود که من اولین کسی هستم که دست به اکتشاف این بخش از فضا می زنم.
بخت به من رو کرده بود. باالخره آن همه سال تنها سر کردن در فضای تاریک نتیجه داده بود. 
در فاصله ای اندک در برابرم تمدنی دیگر وجود داشت. تمدنی که به قدری پیشرفته بود که از 

فناوری هایپر-رادیو برخوردار بود.
و  کرد  تأیید  مرا  برداشت های  مکس  که  این  محض  به  بکنم.  باید  کار  چه  می دانستم  کاماًل 
آنالیزهای اولیه اش را انجام داد، یک پیغام رسان به سمت مرکز ارسال کردم. اگر اتفاقی برایم 
می افتاد، سازمان نقشه برداری بین کهکشانی می دانست کجا پیدایم کند و متوجه می شد چه 
بالیی سرم آمده. همین قدر که بدانم اگر سر زمان بندی به مرکز برنگردم، رفقا فی الفور برای 

جمع کردن خرده ریزه هایم می آیند، مایه ی دلگرمی است.
کمی بعد دیگر شکی باقی نمانده بود که سیگنال ها دارد از طرف ستاره ی زردی می آید که در 
امتداد جریان سیگنال ها قرار داشت و برای همین مسیرم را به سمت آن تنظیم کردم. با خودم 
بدون شک فن آوری  به فضا می فرستند،  قدرتمندی  گفتم، موجوداتی که چنین سیگنال های 
به  سفرهای فضایی را هم دارند. این یعنی من با تمدنی ارتباط برقرار کرده بودم که احتماالً 

پیشرفتگی تمدن خودم بود.
پیام  به  کردم  شروع  خودم  فرستنده ی  با  که  داشتم  سیگنال ها  مبدا  با  زیادی  فاصله ی  هنوز 
فرستادن. مخابره ی بالفاصله ی پاسخ غافلگیرم کرد. سیگنال های قبلی با پالس های پشت سر هم 
که مدام تکرار می شدند، جایگزین شد. حتا مکس هم نمی توانست پیام را ترجمه کند. احتماالً 
ماشین های  باهوش ترین  برای  حتا  که  دیگه کی هستی؟«  »تو  که:  بود  این  کلی اش  مضمون 

ترجمه هم به اندازه ی کافی لقمه ی چرب و نرمی نبود.
ساعت به ساعت پیام ها قدرتمندتر می شدند و من هم برای این که به فرستنده اطمینان بدهم 
هنوز همان  جا هستم، گاهی اوقات همان پیام را به سمت مبدا مخابره می کردم. کمی بعد برای 

دومین بار غافلگیر شدم. 
انتظار داشتم که به محض این که من به محدوده ی مناسب برسم، آن ها فرستادن پیام صوتی 
را شروع کنند. که دقیقاً همان کاری بود که انجام دادند. چیزی که انتظارش را نداشتم این بود 
که پیام به زبان انسان ها باشد. آن هم انگلیسی. که البته از نظر من هیچ مفهومی نداشت، اما 
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بی شک گونه ای از انگلیسی بود. از هر ده کلمه یکی را می فهمیدم. بقیه یا کاًل نامفهوم بود یا به 
قدری مسخ شده بود که قابل تشخیص نبود.

وقتی اولین کلمات از بلندگوها پخش شد، حقیقت ماجرا را حدس زدم. من با یک نژاد بیگانه 
طرف نبودم. با چیزی به همان اندازه فوق العاده و در عین حال امن تر روبه رو بودم )امن تر برای 
مهاجرنشین های  از  یکی  با  بودم  توانسته  من  بی انتها(.  فضای  توی  تنها  و  تک  مکتشف  یک 
گمشده ی دوران امپراطوری اول ارتباط برقرار کنم. پیشتازانی که در دوران اول اکتشاف فضا، 
یعنی پنج هزار سال پیش، زمین را ترک کرده بودند. وقتی امپراطوری سقوط کرد، خیلی از 
مهاجرنشین ها از بین رفتند یا به بربریت کشیده شدند. این یکی اما ظاهراً جان سالم به در برده 

بود.
با ساده ترین کلمات ممکن و با کندترین لحن برایشان پیامی فرستادم، اما پنج هزار سال زمان 
زیادی برای هر زبانی است و ارتباط عماًل غیر ممکن می نمود. مشخص بود که از برقراری ارتباط 
همین  بر  قضیه  وقت ها  خیلی  چون  خوبش.  نوع  از  هیجان زده  البته  بودند.  هیجان زده  خیلی 
و  دارند  بیگانه ترسی  اول،  امپراطوری  دوران  از  باقی مانده  تمدن های  از  بسیاری  نیست.  منوال 
این فضای بی کران تنها نیستند، به غایت خشونت آمیز  این واقعیت که در  عکس العملشان به 

است.
تالش مان برای برقراری ارتباط بی نتیجه بود و پیشرفت چندانی نکرده بودیم که ناگهان عاملی 
دیگر وارد معادله شد. عاملی که دید مرا به ماجرا بالفاصله تغییر داد. صدایی زنانه از بلندگو 

پخش شد.
زیباترین صدای زنانه ای بود که تا آن زمان شنیده بودم، به نحوی که حتا اگر آن همه هفته را 
تک و تنها در فضا سر نکرده بودم هم، بالفاصله عاشقش می شدم. صدا بسیار عمیق و در عین 
حال کاماًل زنانه بود. گرم بود و نوازش گر و تمام حواس مرا مسحور خود می کرد. چنان محو صدا 
شده بودم که چندین دقیقه طول کشید تا فهمیدم ساحره ی ناپیدای من به گونه ای صحبت 
می کند که تقریباً برایم قابل درک است. به گونه ای از انگلیسی صحبت می کرد که نیمی از آن 

را می فهمیدم.
که  است  سیاره اش  زبان شناس  تنها  و  است   ]11[ الیاال  اسمش  شد  معلوم  بعد  کمی  القصه 
متخصص انگلیسی بدوی است. بالفاصله بعد از برقراری ارتباط با سفینه ی من، احضار شده بود 
تا کار ترجمه را انجام دهد. از قرار بخت با من یار بود، چون به راحتی ممکن بود که زبان شناس 
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کذا یک پیر فس فسوی فسیل باشد. که نبود.
همین طور که ساعت ها می گذشتند و خورشید زرد رنگ منظومه اش به من نزدیک تر می شد، من 
و الیاال حسابی با هم رفیق شدیم. چون زمان محدود بود، باید خیلی سریع تر از معمول عمل 
می کردم. این موضوع که هیچ کس جز خودمان دو نفر حرف هایمان را نمی فهمید، خلوت مان را 
تضمین می کرد. دانش ناقص الیاال از انگلیسی نیز خیلی مفید واقع می شد، چون به من اجازه 
می داد هر اظهار نظر بی شرمانه ای را که میلم می کشد، عنوان کنم. همیشه وقتی طرف حسابت 
دختری است که زبانت را درست و حسابی نمی فهمد، این مزیت وجود دارد که او نسبت به 

مکنونات قلبی ات شک کند و با خودش بگوید امکان ندارد منظورش این بوده باشد. 
نیازی نیست که بیان کنم چقدر خوشحال شده بودم. منافع شخصی و شغلی داشتند با هم در 
یک راستا به پیش می رفتند. تنها یک مسأله آزارم می داد. هنوز چهره ی الیاال را ندیده بودم. اگر 

حسابی زشت و کریه بود چه؟
بر روی سیاره دست  فرودم  از  آزار دهنده شش ساعت پیش  این مسأله ی  رفع  برای  فرصتی 
داد. در فاصله ای بودم که می توانستم پیام های ویدئویی را دریافت کنم. چند ثانیه بیشتر برای 
مکس طول نکشید تا توانست پیام ها را آنالیز کند و گیرنده ها را به درستی تنظیم کند. باالخره 

می توانستم اولین تصاویر از سیاره ی روبه رویم و الیاال را دریافت کنم. 
الیاال تقریبا به زیبایی صدایش بود. من که ماتم برده بود، لحظاتی ابدی را بدون کالم به صفحه ی 
نمایشگر خیره ماندم. الیاال بالخره سکوت را شکست: »چی شده؟ مگه تا به حال دختر ندیدی؟«

ولی هرگز  بودم.  دیده  تجربیاتم چندتایی دختر خداخوب کرده  در طول  که  کنم  اعتراف  باید 
دختری مانند او ندیده بودم. از سویی او هم نسبت به من نظر مساعدی داشت، برای همین دیگر 
هیچ مانعی بر سر راه سعادت مان وجود نداشت. البته اگر می توانستم از دست لشکر دانشمندان 
و سیاست مدارانی که بالفاصله بعد از فرود دوره ام می کردند، در بروم. شانسمان برای تنها بودن 
با هم خیلی اندک به نظر می رسید. مسأله به قدری بغرنج بود که داشتم خودم را راضی می کردم 
که یکی از خط قرمز های اصلی ام را هم بشکنم. حاضر بودم حتا با او ازدواج کنم، اگر راه دیگری 
برای جور کردن موقعیت باقی نمی ماند. متأسفانه آن دو ماهی که در فضا گذرانده بودم، فشار 

را به حد نهایت رسانده بود. 
پنج هزار سال تاریخ -در واقع ده هزار سال اگر تاریخ موازی تمدن مرا هم حساب کنیم- را 
نمی توان در عرض چند ساعت پیچاند. اما چون معلمی مشتاق داشتم، خیلی سریع اطالعات 
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در  مکس  می انداختم،  قلم  از  من  که  را  چیزی  هر  کردم.  کسب  تمدن شان  درباره ی  جامعی 
حافظه اش ذخیره می کرد.

آرکادی ]12[ )که اسم سیاره شان باشد(، از جمله اولین مهاجرنشین ها در جریان اکتشاف فضا 
بود. وقتی امپراطوری سقوط کرد، آن ها کاماًل به حال خودشان رها شدند. در جریان نزاع برای 
بقا، آرکادیایی ها خیلی از اطالعات و فن آوری های پیشین شان را از دست داده بودند. از جمله 
در ضمن  و  نداشتند  منظومه شان  از  شدن  خارج  برای  راهی  را.   ]13[ ستاره پیمایی  فن آوری 
عالقه ای هم به این کار نداشتند. سیاره ی آرکادی خاکی غنی داشت و جاذبه اش که یک چهارم 
جاذبه ی زمین بود، به ساکنانش توان بدنی مضاعفی می داد. حتا بدون در نظر گرفتن الیاال هم 

جای جذابی به نظر می رسید.
ستاره ی زرد رنگ آرکادی سیاره را بر من هویدا کرده بود که ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد. 
نگرانم کرده بود و برای دور زدنشان نقشه ای کشیدم. نقشه ام منوط به  هیات استقبال عمیقاً 
همکاری الیاال بود، که البته در این مقطع از همکاری اش اطمینان حاصل کرده بودم. اگر حمل 
بر شکسته نفسی نشود، همیشه رگ خواب زن ها را خوب بلد بودم و این هم اولین باری نبود که 

از طریق یک صفحه ی نمایشگر با کسی ساخت و پاخت می کردم. 
دو ساعت قبل از فرودم به آرکادی ها فهماندم که مکتشف های نقشه بردار اصوالً موجودات خجول 
و شکاکی هستند. از آن جایی که در برخورد با تمدن های نه چندان دوستانه ی قبلی خاطرات 
بدی داشته ام، حاضر نیستم یک سره مثل مگس وارد تور عنکبوت هیأت خوش آمدگویی شان 
بشوم و ترجیح می دهم یک نفر از آن ها در مکانی غیر مسکونی و دور افتاده با من مالقات کند 
و اگر نتایج آن مذاکره به خوبی پیش رفت، وارد پایتختشان می شوم. اگر نه که از همان راهی 
که آمده بودم بر می گشتم. امیدوار بودم این رفتارم از نظرشان بی احترامی نباشد. اما از حق که 
نگذریم، من یک مسافر تنها بودم و با خانه ام هم فاصله ی زیادی داشتم و امیدوار بودم منطقی 

به قضیه نگاه کنند و درخواستم را رد نکنند.
قبول هم کردند و سفیر پیشنهادی شان هم الیاال بود. او بالفاصله در میان مردمش به قهرمانی 
تبدیل شده بود که تک و تنها و داوطلبانه به مالقات هیوالی فضایی می رفت. به دوستان نگرانش 
اطمینان داده بود که یک ساعت بعد از ورود به کشتی من با آن ها تماس خواهد گرفت. من 
سعی کردم به دو ساعت راضی اش کنم، اما او معتقد بود که دیگر زیاده روی است و در دهن 

مردم را هم نمی شود بست.
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سفینه وارد جو آرکادی شده بود که من ناگهان به یاد تصاویر مستهجنم افتادم و مجبور شدم 
یک خانه تکانی بهاره ی درست و حسابی راه بیندازم ) البته یکی از شاهکارهایم پشت یکی از 
قفسه ها افتاد و بعداً جلوی تیم نظافت سفینه کلی مایه ی خجالتم شد(. وقتی به اتاق ناوبری 
به تصویر کشید که الیاال در آن  را  نمایشگر دشت خالی روبه رویم  برگشتم، صفحه ی  سفینه 
منتظر من ایستاده بود. تا دو دقیقه ی دیگر به نوشیدن عطر موهایش مشغول بودم و تنش را در 

دستانم حس می کردم که به هم می پیچید...
ساماندهی فرود را به مکس سپردم و خودم نظارتی روی آن نکردم. می دانستم مکس کارش 
را بدون کم ترین اشتباهی به انجام خواهد رساند. در عوض با عجله به اتاق تخیله هوا رفتم و 

بی صبرانه منتظر باز شدن درهایی شدم که بین من و الیاال فاصله انداخته بود. 
یک عمر طول کشید تا مکس عالمت باز شدن در های خروجی را روشن کرد. حتا قبل از این 
که صفحه ی فلزی در به طور کامل باز شود، من از سفینه بیرون پریدم و خاک پربار آرکادیا را 

زیر قدم هایم حس کردم. 
به یادم افتاد که این جا فقط بیست کیلو وزن دارم. پس با وجود اشتیاق جان فزایم سعی کردم 
با احتیاط گام بردارم. آن قدر غرق رویاپردازی های کودکانه ی خودم بودم که فراموش کرده بودم 
باشد. در سیاره ای  بار  فاجعه  از جاذبه ی زمین، در طی دویست نسل می تواند  جاذبه ی کمتر 

کوچک تکامل می تواند در طی زمانی کوتاه خیلی مسائل را تغییر دهد. 
الیاال منتظرم بود و زیبایی اش همچون تصویرش مثال زدنی بود. تنها یک مسئله ی جزئی وجود 

داشت که صفحه ی نمایشگر از قلم انداخته بود. 
هیچ وقت از دختر های قد بلند خوشم نمی آمد. حاال که دیگر اصاًل دوست شان ندارم. فکر کنم 
اما  بود.  مانده  باقی  کار در من  این  برای  تمایلی  اگر  بغل کنم،  را  هنوز هم می توانستم الیاال 
مطمئناً ظاهر احمقانه ای پیدا می کردم و مجبور بودم خودم را کلی کش بدهم تا دستانم را دور 

زانوهایش حلقه کنم.

8. Key
9. Cynthia
10. Joe
11. Liala
12. Arcady
13. Star Drive

1. Max
2. Diadne V
3. Helene
4. Iris
5. John Donne
6. Natalie
7. Ruth
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نظر مادربزرگ این بود که ایده ی خیلی احمقانه و حتا وحشتناکی است. اما چه می شود 
کرد. او هنوز افکار قدیمی خودش را داشت و خاطره ی روز هایی که مستخدمین انسان 

هنوز وجود داشتند، در ذهنش تازه بود. 
او با لحن تمسخرآمیزی گفت: »اگر فکر کردی حاظرم خونه ام رو با یه میمون شریک 

بشم، کور خوندی!«
من در جواب گفتم: »این افکار قدیمی رو کنار بذار مادرجون. در هر حال دورکاس ]1[ 

میمون نیست.«
»پس چی چیه؟«

بوزینه ی خانه دار

آرتور سی. کالرک

فرزین سوری
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کن  گوش  رو  »این جا  گفتم:  باالخره  زدم.  ورق  را  زیست فناوری  شرکت  راهنمای  دفترچه ی 
مامان بزرگ. ابرشامپانزه )نام تجاری ثبت شده( »پن ساپین« ]2[ انسان گونه ای هوشمند است 

که با انتخاب مصنوعی از گونه ی عادی شامپانزه به دست آمده...«
»آها! چی بهت گفتم! میمونه حضرت خانم. میمون!«

»و دایره ی لغات او به حدی است که می تواند دستورات ساده را اجرا کند. می توان او را برای 
اجرای تمامی کارهای خانه آموزش داد. رام و سر به راه است و با کودکان نیز بسیار مهربان 

است.«
»کودکان! می خوای سوزان ]3[ و جانی ]4[ رو با یه.. یه گوریل تو خونه ول کنی به امان خدا؟!«

آهی کشیدم و دفترچه ی راهنما را پایین آوردم. 
»راست می گی. باالش دارم کلی پول می دم. اگر اون هیوالهای کوچولو بخوان مدام از سر و 

کله اش باال برن...«
همان لحظه صدای زنگ من را از شر مادربزرگ خالص کرد. مرد پشت در گفت: »لطفاً این جا 

رو امضا کنید.« و بعد دورکاس وارد زندگی ما شد.
گفتم: »سالم دورکاس. امیدوارم این جا بهت خوش بگذره.«

چشمان غمزده ی عظیمش از زیر پیشانی  جلو آمده اش به من خیره شدند. من آدم های بدقیافه تری 
پهنایش هم  و  نبود  از چهار فوت قدش  بیشتر  بدنی غریبی داشت.  ترکیب  او  اما  بودم،  دیده 
همان قدر بود. با آن یونیفورم تمیزی که به تن داشت، فرق چندانی با پیشخدمت های فیلم های 

قرن بیستمی نداشت. پاهایش اما برهنه بودند و بسیار عریض.
او با حالتی مبهم اما به زبان انگلیسی پاسخ داد: »صبح بخیر خانوم.«

مادربزرگ جیغ زد: »خدا به دور! داره حرف می زنه!«
پاسخ دادم: »معلومه که داره حرف می زنه. پنجاه کلمه رو بلده تلفظ کنه و بیش تر از دویست 
کلمه رو هم متوجه می شه. هرچقدر سنش باالتر بره می تونه، کلمات بیش تری رو هم یاد بگیره. 
ولی فعاًل بهتره روی کلمات صفحات چهل و دو و چهل سه ی کتاب راهنما تمرکز کنیم.« کتاب 
راهنما را در دستان مادربزرگ انداختم که برای اولین بار در تمام زندگی اش حتا یک کلمه هم 

در پاسخ نگفت.
دورکاس خیلی زود با زندگی جدیدش وقف پیدا کرد. وظایف عادی اش، یعنی کارهای خانه و 
مواظبت از کودکان را به خوبی انجام می داد. یک ماه نشده کاری در خانه نمانده بود که از پسش 
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بر نیاید. از آماده کردن میز شام گرفته تا عوض کردن لباس های بچه ها. 
می کرد.  جابه جا  پاهایش  با  را  وسایل  که  داشت  قبیحی  عادت  اوایل 
مدت ها طول کشید تا این عادت را از سرش بیندازم. ولی باالخره یکی 

از ته سیگار های مادربزرگ کار خودش را کرد.
نمی ایستاد.  روی کسی  توی  و هیچ وقت  بود  باوجدان  و  خوش برخورد 
البته خیلی باهوش نبود و بعضی کارها را باید چندین بار به او توضیح 
باید چکار کند. چندین هفته  یاد بگیرد دقیقاً  تا دست آخر  می دادیم 
تا محدودیت هایش دقیقاً دستم آمد. اولش متوجه نبودم  طول کشید 
که او انسان نیست و فایده ای ندارد که با او وارد مکالمه هایی شوم که 
ما زن ها وقتی به هم می رسیم، شروع می کنیم. البته به لباس عالقه ی 
اجازه  اگر بهش  از رنگ های مختلف هم لذت می برد.  زیادی داشت و 

می دادم، مثل مهاجران ماردی گراس ]5[ خودش را درست می کرد.
خوشبختانه بچه ها عاشقش شدند. خبر دارم که مردم درباره ی جانی و 
سو چه می گویند و انکار هم نمی کنم که بعضی هاشان کاماًل هم خالی 
از واقعیت نیستند. تربیت کردن دست تنهای دو تا بچه، وقتی پدرشان 
بیش تر وقت ها مأموریت است، کار آسانی نیست. تازه مادربزرگ شان هم 
تا من رویم را برمی گردانم، لوس شان می کند. اریک ]6[ هم هر وقت 
من  آن وقت  می کشد.  را  نازشان  الکی  برمی گردد،  زمین  به  سفینه اش 
می مانم و کج خلقی های دو تا بچه. تا می توانید از ازدواج با یک فضا نورد 
پرهیز کنید. حقوقش خوب است، اما حالت رویاگونه اش خیلی زود از 

سرتان می افتد.
ماموریت  تا  و  بود  برگشته  زحلش  ماموریت  از  اریک  وقتی  خالصه 
از  بعدی اش سه هفته وقت داشت، پیشخدمت  جدیدمان دیگر جزئی 
خیلی  جانوران  آمد.  کنار  او  با  راحت  خیلی  اریک  بود.  شده  خانوداه 
غریب تری را در سیارات دیگر دیده بود. البته که سر هزینه ها غر زد، ولی 
من هم به او یاد آوری کردم حاال که کارهای خانه از روی دوشم برداشته 
شده، وقت آزاد بیشتری دارم تا با هم باشیم یا به کارهایی بپردازیم که 

تا می توانید
از ازدواج با

یک فضا نورد
پرهیز کنید. 

حقوقش 
خوب است، 

اما حالت 
رویاگونه اش 
خیلی زود از 

سرتان 
می افتد.
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قباًل غیر ممکن به نظر می رسیدند. حاال که دورکاس از بچه ها مواظبت می کرد، من می توانستم 
زندگی اجتماعی خودم را داشته باشم. 

چون با وجود این که پورت گودارت ]7[ وسط اقیانوس آرام واقع شده )بعد از اتفاقی که در 
میامی افتاد، مراکز پرتاب موشک را از مراکز شهری دور کرده بودند( زندگی اجتماعی در آن جا 
در جریان است. بازدید کننده های مهمی از همه ی نقاط زمین و حتا دورتر از آن، تقریباً در تمام 

طول سال  به این جا می آیند. 
در هر اجتماعی همواره یک زن وجود دارد که طالیه دار فرهنگ و هنر و مد است. کسی که 
در عین حال هم مورد نفرت رقبایش است و هم بی کم و کاست توسط ایشان مورد تقلید قرار 
می گیرد. شهیره ی پورت گودارت اما کریستین سوانسون ]8[ بود. شوهرش افسر فرمانده نیروی 
فرود  که سفینه ای  می داد. همین  پز  مورد  این  در  داشت  مدت  تمام  کریستین  و  بود  فضایی 
می آمد، او تمامی افسران و همسرانشان را به خانه ی آنتیک قرن نوزدهمی اش دعوت می کرد. 
رد کردن این دعوت بدون یک دلیل درست و حسابی، کار خطرناکی بود. حتا اگر رفتن مساوی 
تماشای تابلوهای نقاشی کریستین بود. از نظر خودش هنرمند بود و دیوارها از رنگپاشی های 
دادن  نظر  کریستین،  مهمانی های  بزرگ  چالش های  از  یکی  بودند.  شده  پوشیده  ناشیانه اش 

درباه ی نقاشی های او بود. چالش دیگر چوب سیگار یک متری اش بود.
از دفعه ی آخری که با اریک آمده بودم، تابلوها عوض شده بودند. کریستین وارد دوران مربع 
کشی اش شده بود. او توضیح داد: »عزیزم جونم، اون نقاشی های قناس قدیمی واقعاً از مد افتاده 
شدن. ناسالمتی االن توی عصر فضا هستیم. توی فضا هم کج و راست و افقی و عمودی هیچ 
مفهومی نداره. برای همین هم هیچ نقاشی مدرنی نباید یک طرفش نسبت به طرف دیگش فرق 
کنه. ایده آل ترین حالتش اینه که تابلوها رو از هر طرف که آویزون کنی، فرقی نکنه. فعاًل هم 

دارم روی همین موضوع کار می کنم.«
اریک با نزاکت تمام اظهار کرد: »حرفتون کاماًل منطقیه.« )به هر حال ناخدا سوانسون رئیسش 
بود.( ولی همین که میزبان مان از صدا رسش دور شد، اضافه کرد: »مطمئن نیستم که تابلوهای 

کریستین سر و ته نباشن، ولی حاضرم قسم بخورم پشت و رو آویزون شدن.«
من موافقتم را اعالم کردم. قبل از ازدواج با اریک، چند سالی را در مدرسه ی هنر گذرانده بودم 
و از نظر خودم درک هنری الزم را داشتم. اگر به اندازه ی کریستین بی شرم بودم می توانستم با 

نمایش تابلوهای خودم، که در گاراژ مشغول خاک خوردن بودند، کلی پز بدهم. 
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پنهانی به اریک گفتم: »اریک، حاضرم شرط ببندم که می تونم به دورکاس یاد بدم بهتر از این 
نقاشی کنه.«

خندید و جواب داد: »فکر بدی هم نیست. دفعه ی بعدی که کریستین زیاده روی کرد، همین کار 
رو بکن.« بعد من ماجرا را فراموش کردم تا یک ماه بعد که اریک به فضا برگشته بود. 

دلیلش اصاًل مهم نیست. ماجرا از آن جا آغاز شد که در یکی از کارهای خیریه، من و کریستین 
در جبهه ی مقابل یکدیگر قرار گرفتیم. او مثل همیشه حرفش را به کرسی نشاند و من هم با 
خشمی آتشین جلسه را ترک کردم. وقتی به خانه رسیدم، اولین چیزی که دیدم دورکاس بود 
بود که حرف های  بود. همان موقع  از مجالت هفتگی  که مشغول تماشای تصاویر رنگی یکی 

اریک یادم افتاد. 
بیا  دادم: »دورکاس...  فرمان  و  برداشتم  از سرم  را  و کالهم  کناری گذاشتم  را  کیف دستی ام 

گاراژ.«
کمی طول کشید تا بالخره رنگ های روغن و سه پایه ام را از زیر اسباب بازی ها و تزیینات قدیمی 
کریسمس و وسایل غواصی و جعبه های خالی و اسباب و اثاثیه ی شکسته بیرون کشیدم. اریک 
پیدا  انبار  ریزه های  زیر خرده  را  ناکامل  تابلوی  کند. چند  مرتب  را  این جا  نداشت  وقت  دیگر 
کردم که شروع مناسبی بود. منظره ای شامل یک درخت نازک قناس را انتخاب کردم و گفتم: 

»دورکاس، می خوام بهت نقاشی کردن یاد بدم.«
نقشه ام ساده بود، و سر جمع خیلی هم شرافتمندانه نبود. درست است که بوزینه ها پیش از آن 
رنگ روی بوم پاشیده بودند، ولی تا به حال هیچ بوزینه ای یک اثر هنری حقیقی خلق نکرده 
بود. دورکاس هم از این قاعده مستثنی نبود. اما نیازی نبود کسی بفهمد من دستش را گرفته ام. 

تا جایی که به من مربوط بود، او می توانست تمام افتخارات را نصیب خودش کند. 
را من  رنگ ها  و  بود  با من  اولیه  نمی گفتم. هر چند طراحی  دروغ  به کسی  هم  اما مستقیماً 
مخلوط می کردم و بیش تر کارها را خودم انجام می دادم، به او اجازه می دادم سبک خودش را 
وارد نقاشی ها کند. امیدوار بودم خودش بخش های تک رنگ را پر کند و قلمش را به شیوه ای 
واضح در آثارش به کار بگیرد. آن وقت می توانستم با وجدانی راحت مدعی شوم که خودش به 
تنهایی همه ی کارها را انجام داده. مگر لئوناردو و میکالنژ آثار شاگردانشان را به نام خودشان 

امضا نمی کردند؟ خوب من هم شاگرد دورکاس.
باید اعتراف کنم که کمی ناامید شدم. هرچند دورکاس خیلی زود ایده ی کلی دستش آمد و 
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خیلی زود روش کار با ماله و قلمو را یاد گرفت، در عمل کارش افتضاح بود. به نظر می رسید 
نمی تواند تصمیمش را بگیرد و مدام قلمو را از این دست به دست دیگر می داد. آخر سر من 

مجبور شدم خودم کل کار را انجام دهم و او تنها چند لکه رنگ به هر اثر اضافه می کرد.
به هر حال انتظار هم نداشتم که بعد از دو جلسه استاد نقاشی شود و خیلی هم اهمیتی نداشت. 
باید حقیقت را کمی بیش تر  حتا اگر دورکاس کم ترین استعداد هنری هم نداشت، من صرفاً 

کش می دادم. 
عجله ای هم نداشتم. این از آن ها کارهایی نبود که بشود عجله ای انجامش داد. تا پایان ماه، مکتب 
اثر تازه شده بود که همه شان موضوعاتی داشتند که برای یک  دورکاس صاحب یک دوجین 
ابرشامپانزه مقیم پورت گودارت آشنا می نمود. یک تصویر از یک مرداب، یکی از خانه مان، یک 
تصویر امپرسیونیستی از پرتاب شاتلی شبانه )که در واقع صرفاً انفجارات نور بود(، یک صحنه ی 
ماهیگیری و یک نخلستان. بالاستثنا همگی کلیشه ای بودند، ولی هر چیز دیگری شک برانگیز 
می بود. فکر نمی کردم دورکاس قبل از این که پیش ما بیاید دنیای خارج از آزمایشگاهی را که 

در آن آموزش دیده بود، دیده باشد. 
در  بدانم!(  باید  دیگر  که  بودند. خودم  هم خوب  واقعاً  بعضی هاشان  )و  را  تصاویر  این  بهترین 
جاهایی به دیوار آویختم که حسابی به چشم بیایند. همه چیز داشت دقیقاً طبق نقشه پیش 
می رفت. مردم نقاشی ها را تحسین می کردند و وقتی من صریحاً اعالم کردم که هیچ دخالتی در 
آفرینش شان نداشتم، ناله و فغان ناباوری همه باال گرفت. چند نفری مشکوک شدند، اما خیلی 
زود این موضوع هم وقتی به چند نفر از دوستان برگزیده ام دورکاس را در حال هنر آفرینی نشان 
دادم، برطرف شد. شاهدان را با توجه به کج فهمی یا بعضاً نافهمی هنری شان انتخاب می کردم 
و آثاری که به نمایش گذاشته می شدند هم عموماً آبستره هایی به رنگ طالیی و سرخ و سیاه 
بودند و کسی جرات انتقاد کردن از آن ها را به خود نمی داد. تا آن وقت هم دورکاس دیگر کارش 
را یاد گرفته بود و مثل یک بازیگر که ادای نواختن موسیقی را دربیاورد، ژست های هنرمندانه 

به خود می گرفت.
برای پخش کردن هر چه بهتر خبر، بعضی از آثار را به دوستانم اهدا می کردم و در ضمن اعالم 
می کردم: »من دورکاس را برای خانه داری استخدام کردم، نه برای به راه انداختن موزه ی هنرهای 
مدرن.« و خیلی هم مراقب بودم که کوچک ترین مقایسه ای بین این آثار و آثار کریستین انجام 

ندهم. دوستان مشترک مان خودشان می توانستند کاله شان را قاضی کنند.
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تا به قول  از همه جا بی خبر به خانه ام آمد  با حالتی نمایشی و مثاًل  وقتی باالخره کریستین 
چه  به  می دانستم  خوب  کنیم،  حل  را  اختالفات مان  بالغ«  و  عاقل  آدم  تا  دو  »مثل  خودش 
منظوری سر و کله اش پیدا شده. در اتاق نقاشی زیر یکی از تابلوهای فوق العاده ی دوراکس چای 
نوشیدیم. تابلو منظره ای از ماه در حال طلوع بر فراز مرداب بود. آبی و سیاه و رمز آلود بود و 
حقیقتاً مایه ی افتخار بود. یک کلمه از دورکاس و نقاشی ها حرفی به میان نیامد. ولی چشمانش 
نیاز داشتم، به من می گفتند. هفته ی بعدش نمایشگاه هنری ای که قرار بود  هر آن چه را که 

برگزار کند بی سر و صدا منتفی شد.
قماربازها همیشه گفته  اند که وقتی در بازی جلو افتادی، آن موقع است که باید خودت را بیرون 
بکشی. اگر کمی حساب شده تر عمل کرده بودم، باید می فهمیدم که کریستین نمی گذارد مسأله 

همان جا ختم شود و دیر یا زود ضدحمله را شروع خواهد کرد.
زمان بندی اش قابل تحسین بود. وقتی را انتخاب کرده بود که بچه ها مدرسه بودند و مادربزرگ 
سفر بود و من هم آن طرف شهر در یک مرکز خرید مشغول بودم. احتماالً اول تلفن زده بود تا 
مطمئن شود کسی خانه نیست. یا در واقع مطمئن شود هیچ انسانی خانه نیست. ما به دورکاس 
گو شزد کرده بودیم که وقتی کسی خانه نیست به تلفن ها جواب ندهد. هر چند اوایل به تلفن ها 
جواب می داد، ولی نتیجه اش خیلی خوب نبود. یک ابرشامپانزه پشت تلفن با یک آدم مست 

تفاوت چندانی ندارد و این موضوع می تواند هزار جور حرف و حدیث ایجاد کند.
می توانم کل ماجرا را در ذهنم بازسازی کنم. کریستین با ماشینش به خانه ی ما آمده و از غیبت 
من اظهار تأسف کرده و بعدش هم خودش را به داخل دعوت کرده. بالفاصله مغز دورکاس را کار 
گرفته. خوشبختانه من حسابی روی شریک جرم انسان گونه ام کار کرده بودم و هر بار که یکی از 
نقاشی ها به پایان می رسید، مرتب تکرار می کردم: »کار دورکاس... کار خانوم نه... کار دورکاس.« 

آخر سر هم فکر کنم خود دورکاس هم باورش شده بود.
هرچند اگر هم شست و شوی مغزی من و پنجاه کلمه ی دورکاس کریستین را گیج و گمراه 
کرده باشد، اوضاع مدت زیادی بر همان منوال نماند. کریستین زنی عمل گرا بود و دورکاس هم 
حیوانی رام و حرف شنو. دورکاس بدون این که روحش هم خبردار شده باشد که اوضاع از چه 

قرار است، او را به گاراژ راهنمایی کرده و کریستین هم خوشحال شده و هم متعجب. 
من نیم ساعت بعد از ورود کریستین رسیدم و به محضی که ماشینش را در برابر ورودی خانه 
دیدم، فهمیدم کاسه ای زیر نیم کاسه است. امیدوار بودم که به موقع رسیده باشم، ولی وقتی 
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خانه ی غرق در سکوت را دیدم متوجه شدم که خیلی دیر رسیده ام. اتفاقی افتاده بود. کریستین 
همیشه مشغول وراجی بود. حتا اگر شنونده  اش یک بوزینه باشد. برای او سکوت همان قدر غیر 

ممکن بود که یک بوم نقاشی خالی. باید به طنین موجودیت او آغشته می شد. 
خانه مثل قبر ساکن بود و هیچ اثری از حیات به چشم نمی خورد. با هوشیاری  فزاینده ای، نوک 
پا نوک پا، از اتاق پذیرایی به اتاق نقاشی رفتم و از آن جا به آشپزخانه و نهایتاً به طرف حیاط 

پشتی روان شدم. در گاراژ باز بود. با احتیاط به درون آن سرک کشیدم.
لحظه ی تلخ آشکار شدن حقیقت فرا رسیده بود. رها از فشارهای من، دورکاس به سبک خودش 
مشغول آفرینش هنری بود. او به نرمی و اعتماد به نفس مشغول نقاشی بود، اما نه به روشی که 

من با وسواس تمام به او آموزش داده بودم. و اما از موضوع نقاشی اش برایتان بگویم...
باید بگویم کاریکاتوری که مشخصاً مایه ی سرخوشی کریستین شده بود، اوقات مرا عمیقاً تلخ 
کرد. بعد از آن همه خوبی که در حق دورکاس کرده بودم، آن چه شاهدش بودم قدرنشناسی تمام 
بود. البته حاال می دانم که این کارش از سر بدجنسی نبوده و او صرفاً در حال بیان احساساتش 
بوده است. منتقدان هنری و روان شناسانی که آن مقاالت بی خود را در مورد نمایشگاه آثار هنری 
او در گوگن هایم ]9[ نوشتند، معتقدند که پرتره های او حقیقت روابط انسان با حیوان را آشکار 
می کنند و به ما اجازه می دهند که برای اولین بار به نژاد انسان از خارج بنگریم. اما وقتی به 

دورکاس فرمان می دادم که به آشپزخانه برگردد، دیدم به ماجرا اصال ًاین گونه نبود.
دادن  سامان  و  سر  و  آموزش  برای  که  زمانی  که  بود  نکرده  ناراحتم  آن قدر  نقاشی  موضوع 
تکنیک های هنری و نزاکتش صرف کرده بودم. او همه ی تذکرات مرا پشت گوش انداخته بود و 

دست به سینه روبه روی سه پایه ی نقاشی نشسته بود.
دورکاس در همان نقطه ی شروع حیات هنری اش مشخص کرده بود که استعداد هنری یک پای 

او از هر دو دست من بیش تر است. 

6. Eric
7. Port Godarth
8. Kristine Swanson
9. Guggenheim

1. Dorcas
2. Pan Sapien
3. Susan
4. Johnny
5. Mardie Gross
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اینکهآنقدربنوشیتاآخرباالبیاوریوبعدبازدوبارههیبنوشی،کارمسخرهای
است.نههیچاستعدادیمیخواهدونهآیندهوشهرتیبرایتبههمراهدارد.البتهاین
کارمعموالًخلسهایعمیقوتاریکدرپیدارد،بههمیندلیلهممشغولیتمورد

عالقهیمورالکامبروسیوس]۱[شدهبود.
دریکیاززمانهایهوشیاریحینمستیهایمزمنش،وسلیهایاختراعکردهبودکه
نیازینداشت)اگر افزایشمیداد.چونبهطالهم بهمراتب را توانسکرآورشراب
میخواستمیتوانستیککوهازآنبرایخودشدرستکند(،اختراعشرابهلین
]۲[،صاحبمیخانهی»دستشکسته«داد.درعوضلینباروشیپیشپاافتاده،یعنی

میفروشی،اقدامبهپولپاروکردنکرد.

نیزه ی آوازه خوان

جیمــز انـــژ

محمدحسین عبدالهی ثابت
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بهدستوراو،وقتیمورالکدردستشکستهبودپیالهاشهیچگاهنبایدخالیمیماند.ازآنبه
بعدمورالکهرروزبهمیخانهمیرفتوآنقدرمیماندتاپیشخدمتهانعشخرخرکناناورا
بیرونبیندازند.درزماندیگرومکاندیگر،ممکنبودمورالکراالکلیبنامند؛امادرمنطقهی
بیصاحبیدرشرقدریایباریک]۳[،اوفقطمردیبودکهداشتبانوشیدنخودشراخفه
میکردوتازهآنهمنهچندانسریع؛ازنظرمعدودآدمهاییکهمجبوربودندبااوکناربیایند

کهاینطوربود.
یکبعدازظهر،همینکهمورالکخواستبهکارشبرسد،مردیپیشاوآمدوپرسید: »درسته

کهتومورالکصنعتگرهستی؟«
اگرفقطقدریمستتر اگرمورالکفقطذرهایهشیارترمیبود،بهسرعتتکذیبمیکرد.
اصاًلخودشمورالک فکرکند بههممیبافتکهطرف استادانهای میبود،چناندروغهای
صنعتگراست.واگرهمخیلیمستترمیبودهمکهکاًلنمیتوانستجواببدهد.امادستبر
قضااودقیقاًبهاندازهایمستبودکهمیتوانستحقیقتراتشخیصدهدواهمیتیندهد.و

فارغازفراموشیبعدش،اینحالتیبودکهمورالکبیشترازهمهدوستداشت.
شانههایافتادهاشراکمیباالآوردوگفت:»منمورالکم.توچهزهرماریمینوشی؟اگهبامن

باشی،اونابایدمجانیازتپذیراییکنن.بامنبشینوبنوش.مثلشعرشدنه؟«
سؤالکنندهپشتمیزکنارموالکنشستودرهمینحینگفت:»مناهلنوشیدنینیستم.

منکمکمیخوام.«
»منتوکارکمککردننیستم.منفعاًلتوکارسرکشیدنم.«

»اونکهکارنیست.«
»بااینحالنز...نز...نزارتو،نه،نیست.ولیمناینکاراروخیلیجدیمیگیرم.«

همینطورکهمورالکچندپیالهسرمیکشید،طرفهمداستانیبلندوپرپیچوخمتعریف
کردودرآخرنتیجهگرفت: »حاالدیدیکهبایدکمککنی؟«

»اگرگوشمیکردمشایدمیدیدم،ولیشکرخداکهاینکاررونمیکردم.«
دیگریفریادزد: »ایببویسیبزمینی!نشنیدیگفتمویکلورن]۴[نیزهیآوازخوانروداره؟«
یادلقکسیرک؟« بندبازه؟ یه اینویکلورنکیه؟ مورالکجوابداد:»اونجاشروشنیدم.
مورالکمیدانستکهیکنیزهیآوازخوانچقدربهدردکارهایسیرکمیخورد.وبهطور
ناخواستهغرِقاینخیالشدکهچطورمیشودیکنیزهرابهآوازخواندندرنمایشواداشت.
دیگریفریادزد:»ویکلورن!اوندزدغارتگر!اونبااستفادهازنیزهیآوازخوانکلحاشیهی
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با داره و کشته هم رو همهیخدمهاش میگن تازه و کرده. غارت رو باریک دریای ساحل
اندهرکر]۵[واردمنطقهمیشه.«

»یهلحظهصبرکنببینم...«
»وتونشستیاونجاوفقطزهرماریکوفتمیکنی!«

»توداریبهمنمیگیایننیزهیآوازخوانهمونسالحیهکهبهشمیگناندهرکر؟«
»آرهواگهتو...«

»فقطاینوبگوببینم،کیاینقدراحمقبودهکهاوننیزهرووردارهوباهاشراهبیافتهبره
اینورواونور؟«

دیگریبانگاهیترحمبرانگیزبهمورالکنگاهکردوگفت:»ویکلورن.یهدزِدغارتگر.«
»منظورت داغونبوددیگه]۶[؟خبایندیگهدستپختمننیست.«

»منظورتاینهکمکنمیکنی؟«
»میدونستمآخرشخودتجریانرومیگیری.حاالیهپیالهمیزنی؟نمیزنی؟!اشکالداره

اگهمنبرمباال؟«
»تواونآشغالرودرستکردی!وظیفهیتوئهکهیهکاریشبکنی!«

»منسالحیبهناماندهرکرساختم؛بهعالوهنفرینشهمکردم.بااینحالمنویکلورنرو
نساختم.شایداگهباسازندهیاونصحبتکنیتوفیقبیشتریداشتهباشی.«

طرفمدتیهمینطوربهمورالکخیرهشدوسپسبرخاستوبیآنکهحرفیبزند،رفت.آن
شببهسویغربتاختتاباویکلورنبجنگد.والبتهباسالحیبهناماندهرکرکشتهشد.سالح
بهاینخاطربه»نیزهیآوازخوان«معروفشدهبودچونقبلازکشتنکسی،نوایآهنگین
ضعیفیسرمیدادکهپیوستهبلندوبلندتروهمچنینعمیقترمیشدتااینکهبهدرونبدن

انسانفرومیرفتوباخونوزندگیمقتولارضامیشد.
سرنوشتآنشخصسوالکننده،بدینگونهبود.آنشبباامیدبهاینکهویکلورنراغافلگیر
میکندبهاورسید.اماویکلورنخوابنبود،نمیتوانستبخوابد.بابهیادآوردنکارهاییکه
میداد، نمایش او ذهن در اندهرکر که تصاویری دیدن با و بود دیده که چیزهایی و کرده
نمیتوانستبخوابد.صدایآهستهینزدیکشدنمردرویعلفزارراشنیدوازجایپرید.
اندهرکر،نیزهیآوازخواندردستشآمادهبود.درواقعدیگرنمیتوانستآنرارهاکند.به
واسطهیجادویاندهرکر،انگشتانشچونچوببلوطسفتشدهودردستهیچوبینیزهفرو
رفتهبودندوبهطرزیناگسستنیبهسالحنفرینشدهایکهخودبرگزیدهبود،بندشدهبودند.
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ویکلورنبیصدادرتاریکیبامردیکهسودایکشتنشدرسرداشت،مبارزهکردتازمانی
کهصداینیزهراشنیدندکهشروعبهخواندنکرد،ابتداضعیفوزیروسپسقویتر،بمترو
بلندتر،وهردونالهسردادند،یکیازترسودیگریازانتظار.خیلیزوداندهرکرباالپوشمرد
رادریدودرونبدناوآرامگرفت.ویکلورنجسدمردراهمانطوررهاکردوکناراستخرخونی
کهدرستشدهبود،بررویتختسفریشدرازکشید.بدینگونهمردیکهمورالکاوراکمک

نکرد،مرد.مردیشجاعامانهچندانزیرک.کسیناماورابهخاطرنمیسپارد.
مورالکدرمواقعلزومآدمزیرکیبود،اماهیچوقتخودشراآدمشجاعیبهحسابنمیآورد.
شایدبعضیمستهاشجاعتنشانبدهند،ولیمورالکازآنهایشنبود.اومینوشیدچون
میترسید،اززندگی،ازمرگ.البتههمیشهکهاینطورنبود.زمانیمورالکیکقهرمانبود،
حداقلدرچشمبعضیها.بههرترتیب،آنموقعآدمبهدردبخورتریبودتااالن.اماآنبخش
ازروحشدیگررفتهبود.حاالبهخودشطعنهمیزد:فقطیکبزدلهستیکهازترسدردی

کهزندگیباخوددارد،هیمینوشد.
ویکلورنهمینطوردرآنمنطقهبهدزدیوغارتادامهداد.مجبوریدکارشراغارتبنامید،
چونهرآنچهمیتوانستمیبردوهرآنچهنمیتوانستنابودمیکرد.امااغلبآنچهراکه
برداشتهبود،کناررودیادرفضایبازولمیکرد.اومیدزدید،چونقسمتیازوجودشهنوز
ویکلورنبود،یکدزد.اماآنقدرینبودکهیادشماندهباشداصاًلدزدهابرایچهمیدزدند؟از
چیزهاییکهمیدزدیدندچهاستفادهایمیکردند؟اوفقطهیبیشازگذشتهمیکشتوهر

آنچهرانمیتوانستبااندهرکربکشد،بهآتشمیکشید.
یکشبقبلازاینکهمورالکآنقدرمستکندکهنتواندجوابدهد،صاحبمیخانهازاو

پرسید:»واسهچیاوننیزهیلعنتیرودرستکردی؟«
مورالکهمباحالتیحقبهجانبجوابداد:»منهمدالیلخودمروداشتم.«

آنشب،صاحبمیخانهیدستشکستهوهمانکسیکهمورالکبهاواعتمادکردهودستگاه
تقطیرشرابهاودادهبود،پیشاونشست.حاالکهلینثروتمندشدهبود،دیگرهرگزخودش
پشتبارنمیایستاد.بهقدریکوتاهقامتبودکهبرایدیدنآنطرفبارمشکلداشت.در
گذشته،دورانیکهنمیتوانستکارگریاستخدامکند،یکسریجعبهپشتبارمیگذاشتو
بامهارتازرویاینجعبهبهآنجعبهپریدنش،ُکلیخندهداربود.اگرموقعیالزممیشدتااز
بارباالبیایدکهیکمشترییاغیراادبکند،کاریمیکردکهطرفدیگرکاًلمشکلدرست
نکند.مورالکدوستشداشت،هرچندمیدانستدرچشماوسادهلوحیمستبیشترنیست.
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»مورالک؟«
»چیهلین؟«

»مورالک،بهنظرتدرموردماجرایویکلورنواندهرکرچهکاریازدستاتبرمیاد؟«
ومورالکحقبهجانب)البتهنهچندان(گفت:»لین،بهنظرتدرموردماجرایویکلورنو

اندهرکرچهکاریازدستمبرمیاد؟«
لینبلندشدورفت.صورتهاییکهاینسووآنسویبارنشستهبودند،کهالبتههیچوقتهم
دوستانهنبودند،بابیزاریخاصیبهسویمورالکبرگشتند.مورالککههیچوقتنسبتبهاین
چیزهاحساسنبود،آنقدرناراحتشدکهبلندشدوآنجاراترککرد،آنهمدرحالیکه

هنوزهوشیاربود.کهاینخودشاتفاقغیرمعمولیبود.
فردایآنروز،مورالکسروقتهمیشگیاشبهدستشکستهرفت،امامیخانهبستهبود.برای
همیشههمبستهبود:تمامدروپنجرههاهمبستهبودند.ازیکزنرهگذرپرسوجوکردواو

همگفتلینشبگذشتهاسبابشراجمعکرده.
»مردممیگنرفتهشمال،سمتسارکودن]۷[.خودمنهمدارممیرمجنوب.میگنویکلورن

قباًلازاونجاردشده،خبچرابایدبرگرده؟«
مورالکمردمودغدغههایشانراکناریگذاشتوبهاصلمطلبچسبیدوفریادزد:»لین
رفتهسارکودن؟شونصدکیلومتراونورتر؟عقلازسرشپریده؟پسحاالمنبایدچیبخورم؟«
زنپیشنهادیداد.مورالکنپذیرفت)نوشیدنیکهزنپیشنهادکرد،مسکرنبود(وبهغارش

برگشت.
یکروزیابیشتر،مورالکدرهپروتیسرکردکهپسازیکمیگساریپیشمیآید.درآخر
همبهخوابرفتودرخواب،رویایصادقهایدید)درمیاناستعدادهایحرامشدهاش،توانایی

پیشگوییهمداشت(.
درخوابخودشرادیدکهباویکلورنواندهرکرروبهرومیشود.ویکلورندزدیقدبلندبودکه
چشمانیبهقرمزیخونداشت.باالپوشکثیف،رنگپریدهوآفتابندیدهیچرمیبهتنداشت
ویکشانهیطالهمموهایبلندطالییژولیدهاشراازتویصورتشجمعمیکرد.اوهیچ
نگفتوآنهادرسکوتمبارزهکردندوفقطصدایبرخوردهایپیدرپیاندهرکربودکهبرروی
شمشیرمورالکفرودمیآمد.قطرههایخونبررویاندهرکرمیریخت،امااوهنوزتشنهی
زندگیبودوخیلیزودشروعبهخواندنکرد.اولضعیفوسپسبلندوبلندتر.ویکلورناز

سرورورضایتخندهایسردادومورالکدشنامگویانازخوابپرید.
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بلندشدونشست.باخودفکرکردکهاینخیلیبداست.هزارسالدیگرهمامکاننداشتبه
ارادهیخودشباکسیبجنگدکهمسلحبهاندهرکراست.شایدبهمعنایواقعیشجاعنبود)این
جملهرادرهنگامهوشیاریبهواژهی»بزدل«ترجیحمیداد(اماخنگهمنبود.بنابهرویایش،

اوباویکلورنمیجنگید.اگرقراربوداینمواجههبهارادهیخودشباشد،بایدفرزترمیبود.
باکالغیآشنادرهمسایگیاشهمفکریکرد.کالغهمبهاوقولدادتاجایویکلورنرابهاو
بگوید.آنروزوروزبعدرابهتمرینونرمشگذراندتابهاندازهیچاالکیوتروفرزیقدیمش

نزدیکترشود.
کالغآمدوگفتویکلورندردالیون]8[است،جاییدرشمالغربکهیکروزتاآنجافاصله
انداخت، برگرده را اوداد.بعدخرجینش به اوتشکرکردومقداریدانه از داشت.مورالک
شمشیرشرابهکمربستوخرامانخرامان،باگامهایبلنددرجادهیسطلنتی]9[باستانی
بهسویشمالغرببهراهافتاد.اگرشانسمیآورد،وقتیویکلورنازدریایباریکبهسمت

شرقمیرفت،بهاوهجوممیبرد.
و افتاده رونق دور از که بود ]۱0[ قرنها آنتیل کهن امپراطوری داشت. خرابی وضع جاده
جادهاشهمداشتبهدامانطببیعتبازمیگشت.گاهیازسنگفرشجادهحرکتمیکردکه
سنگهایشدرهمشکستهوپُرازریشههایازخاکدرآمدهیدرختانعظیماطرافبود.بااین
حالباپیادهرویاوقاتخوشیراگذراند.ازاینکهمستقیمبهسویدیدارمقّدرشباویکلورن
میرفت،بسیاراحساسناراحتیداشتوازقضابعداًمعلومشدکهاحساسشدرستهمبوده.

اینگونهشد.مورالکبهباالیتپهایرفتوبهپاییننگاهکرد.یکگاریدرکنارجادهچپ
شدهبودکهالبتهغیرعادیهمنبود.اینجادهتنهاراهیبودکهازمیاناینسرزمینبیصاحب
باتعجب ناگهان بود.مورالک نقلکاالوحشتناک برایتجارتوحملو البته و میگذشت
متوجهشدمردیراکهکنارگاریایستاده،میشناسد.اولینبود.لینحداقلسهروززودتراز
مورالکدراینمسیربهراهافتادهبودویحتملمایملکشپابندششدهبود.مورالکآدمهایی
رادیدکهازاطرافگاریبهسمتباالیجادهمیدویدند.شایدمیرفتندکمکبیاورند،گرچه
دراینجادهکمکچندانیپیدانمیشد.بعدمورالکمردیرادیدکهبهلیننزدیکمیشود.
ازقضاآنیکیمردراهممیشناخت،اماشناختشازرویمالقاتدرزندگیعادیاشنبود.
اینمردهمانغولموطالییخوابشبود،همانیکهاندهرکررادراختیارداشت.ویکلورنقاتل.
مورالککهپاهایشمثلسربسنگینشدهبود،ازباالیتپهبهپایینسرازیرشدوفریادزد:
»لین!فرارکناحمق!بندوبساطتروولکن!منیکینوشروبراتمیسازم!یهشرابساز
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جدیدبراتمیسازم،فقطمثلسگدررو!«
امالینفرارنکرد.اوچرخیدتاباویکلورنقاتلروبهروشود،تکهچوبیدردستداشتوامیدی
بهقلهیکوتاهخمیدهایمیماندکهبرچهرهیطالیی برچهرهنداشت.درمقابلویلکورن،
ماهیدرحالطلوع،سایهبیندازد.بهنظرنمیرسیدصدایمورالکراشنیدهباشد.وهمینکه
مورالکنزدیکترشد،صداییراشنیدکهقاعدتاًلینقبلازاوشنیدهبود.نوایدلنشیننیزهی

آوازخوانکهبمتروقویترمیشدولحظهیمقدرمرگفرامیرسید.
اینکهمیدانستکشته با باویکلورنروبهروشود. تا مانده ازقصد لین مورالکفهمیدکه
چماق با لین کنند. فرار جانشان حفظ برای تا میداد را فرصت این بقیه به اما میشود،
بادو اندهرکر و ازحملهاشجاخالیداد بهراحتی قاتل برد. بهویلکورنحمله دستسازش
ضربهاوراسهقسمتکردوبهزمینانداخت.ویکلورنباصدایبلندخندید.خندهایخستهو
هیستریک.واینگونهلینمرد.مردیزیرکوشجاعکهالبتهاینصفاتهمجانشراحفظ

نکرد.
مورالککهاشکچشمانشرامیسوزاند،فریادزد:»اینمکبهحروم!تومشروببیارمنرو

کشتی!«
ویکلورنروبهاوکرد.چشمانشمثلخونقرمزبود،بهقرمزیهمانخونتازهایکهازنیزه
میچکید.بانیزهاشبهمورالکاشارهکردولبخندزد.نیزهایباتیغهیدرخشانسیاهونشکنی

کهتوسطبزرگترینجادوگرصنعتگرکهدنیابهخوددید،قوامیافتهبود.
که همین کشید. را شمشیرش و انداخت سرش پشت جادهی روی را خورجینش مورالک
ویکلورنتیغهیشمشیرمورالکرادید،خندهاشمحوشد.تیغهایازجنسسرنیزهیخودش؛
سیاه،ازجنسدرخشانونشکن.مورالکاینحقیقتراباضربهایبهستونچوبیکنارجاده
اعالمکردوچوبدرکمالفرمانبریتکهتکهشدوگردوخاکیبهپاکرد.مورالکازمیانگرد

وغبارجلوپریدوبهویکلورنهجومبرد.
اگرنبردبینمورالکوویکلورنبود،مورالکبهراحتیپیروزمیشد.ایندرستکهمورالک
اما نبود، سابقش مرد همان عنوان هیچ به و بود شراب محتاج بدجور که بود دائمالخمری
ویکلورنهمحالوروزخوشینداشت:صورتشصورتمردیدرحالمرگبود.فقطخدا

میدانستآخرینبارکیخوابیدهیادراینمدتاصاًلچیزیخوردهیانه.
درواقعنبرداصلیبینمورالکواندهرکربود.ویلکورنباعالقه،تیغهیسیاهشمشیررانگاه
کردکهحرکتیفریبندهانجامدادوبهسویسازندهاشیورشبرد.اندهرکرنهبهخوابمحتاج
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بود،نهبهغذا،نهبهآبونهبههوا.اوفقطبهدنبالزندگیانسانبود.طعمزنیامرددرحال
مرگ،تمامآنچیزیبودکهبرایشتقالمیکرد.هرچندهنوزخیسازخونتازهبود،اماواضح
بودکههنوزتشنهیمقداربیشتریاست.شروعبهخواندنکرد،اولضعیفوسپسبلندو
بلندتر.ویکلورنازرویهیجانورضایتخندهایکردومورالکزیرلبدشنامداد.ریتمآواز
نیزه،فرازوفرودداشت.مثلیکسگهیپارسمیکردوبعدآراممیگرفت.اندهرکردوباره

میکشت.آنهمخیلیزود.
نیزهحملهکرد.مورالکجاخالیدادوقطعهیچوبینباالیدستبیجانویکلورنراچسبید.
شمشیرسیاهشرافرودآوردودستبهنیزهپیوندخوردهیویکلورنراازمچقطعکرد.مچ
قطعشدههمچنانبهنیزهچسبیدهبودوآنرارهانمیکرد.نیزههنوزداشتآوازمیخواند،
حاالبلندترازهمیشهوهرصدایدیگریرادرخودمحومیکرد.مورالکسربرندهینیزهرا
چرخاند.ویکلورنهمانطورآنجاایستادهبودوبهجریانخونروانازدستشنگاهمیکرد
کهمورالکسرنیزهیسیاهرادرگلویشخواباند.ویکلورنازپشترویزمینافتادونیزهکهاز

گرفتنزندگیدیگریآرامگرفتهبود،ساکتشد.
مورالک! صدایدیودروناندهرکردرسرشپیچید.حاال من رو از این زندانی که برام ساختی آزاد 

می کنی؟

مورالکخندهایخشنسردادوشمشیرسیاهشراتمیزکردودرغالفشگذاشت:»امید
رو تو من اندهرکر. بگیر یاد ناامیدی هم کمی میزنه. موج شیطانی وجود یک در همیشه
هیچوقتآزادنمیکنمتاروحانسانهاروشکارکنی.نمیتونمبفهممچطوراینیکیروتور
کردی.منتوروتوسرنیزهزندانیکردموبعدهمدردخمهایپرازتلهودامدفنتکردموبعد

همیههشدارسردرغارنوشتم.چهجوریآزادشدی؟«
دیودرونذهنشزمزمهمیکرد.اون هشدار بود یا تبلیغ؟ قهرمان های بسیاری در طی قرون و  اعصار 
در راه به دست آوردن گنجینه ی مورالک صنعت گر جون خودشون رو فدا کردن. باالخره یکی شون موفق 

شد. مردمش کلی درباره ش شعر و حامسه می گفنت، البته اگه راضی ش منی کردم تا همه شون رو بکشه.

مورالکاخمکردوروبرگرداند.برگشتتالینرادفنکند.اورارویزمینخواباندوچندسکه
وچندقطعهطالکنارپیکرقطعهقطعهشدهگذاشتوبعدرویشراپوشاند.ازالوارگاریچند
تکهشکستوعالمتیساختتارویقبرمیهمانخانهدارمردهبگذارد.بهتصورش،مردمیکه
لینبرایمحافظتازآنهاجانشرافداکردهبود،باالخرهموقعیبازمیگشتند.پسیادداشتی

باحروفیدرشتبرایشانرویقبرنوشت:لین این جا مرد، شما کجا بودید؟
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سپسسروقتنعشبیجانویکلورنبازگشت.ازرویخشمچندضربهیمحکمبهنعششنثار
کردوبعداندهرکررااززخمشبیرونکشید.گذاشتدستهمانطورکهبهنیزهچسبیدهبود،
همانجابماندوخودشسرنیزهرابرداشتورفت.ازباالیتپهبرگشتوبهعقبنگاهکرد.چند

پرندهیالشخوردورنعشبرزمینماندهیدزدراگرفتهبودند.
دیودوبارهزمزمهکرد.باالخره من رو پیش خودت نگه  می داری و ازم استفاده می کنی؟ من سالح 

پرقدرتی ام. اگه با زندگی آدمیزاد تغذیه ام کنی، می تونم برات از دشمنات انتقام بگیرم.

مورالکچیزینگفتوفقطاندهرکررابهدهکدهبازگرداند،بههمانجاکهزمانیمیخانهی
دستشکستهبود.شهرمتروکهشدهبود:همهازدستویکلورنواندهرکرپابهفرارگذاشته
بودند.مورالکدربمغازهیآهنگریراشکستوداخلشد.درکورهآتشیبهپاکردوباپتک

آهنگرییکسریابزارساخت.
دیوباحالتیمعذبگفت:»تو منی تونی با این وسایل بدوی زندان من رو نابود کنی.«

مورالکدرمخالفتبااوگفت:»تونهمیدونیچهکاراییازدستمنبرمیادونهمیتونی
حدسبزنیمیخوامچیکارکنم.«

اندهرکر توانستمانند بود.حتا اندهرکر ازنظرظاهریدرستمثل اوسرنیزهایساختکه
سطحشرادرخشانکند.داغشکردهوچکشکاریشکرد.سپسگذاشتتاسردشودوبعد
آنراصیقلداد.اندهرکرراازدستهجداکردوسرنیزهیجدیدرابهجایآنگذاشت.تکههای
دستقطعشدهیویکلورنهمهنوزبهآنچسبیدهبود.بعدبزرگترینپتکیکهدرمغازهی
آهنگریموجودبودرابرداشتوآنقدربهاندهرکرجدیدزدتادرهمشکستوقطعهقطعه

شد.
مورالکیکسوهانبرداشتوباگوشهیآنبرروییکطرفسندانحککرد:در این جا 
من، همو که اندهرکر را ساخت، نابودش کرد، چون دوست من، لین را به قتل رساند. 

من را ببخشید و به یادم بسپراید: مورالک امبروسیوس.
دیودرسرشفریادزد:»دروغگو!«

مورالکشانهایباالانداختوگفت:»دنیافکرمیکنهمنتوروساختم،درحالیکهاینیه
دروغه.منفقطتوروزندانیکردم.اگهمیتونستمتوتفدونییاپادرییاهرچیزیکهمرگآور
نباشهزندانیاتمیکردم؛ولیقواعدجادوییکهبرایزندانیکردندیوهاوضعشدهدستمن
رومیبنده.ولیمنمیتونمیهدروغروبایکیدیگهدرستکنم.اینتکههایملعوناندهرکر
همبهعنواناموالیگرانبهاازنسلبهنسلبهارثمیرسهتاشایدیهروزیدوبارهسرهمشه
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ویکسالحجدیدبسازه...«
اونا می فهمن. می فهمن که این من نیستم!

»...البتهکهبهقدرتسالحاولینمیشه،ولیخباوناهمهیچوقتچیزیرومثلنسخهی
اولشنمیسازن.وهیچکسهمدنبالاندهرکرنمیگرده؛چونهمهمیدوننکهاونکجاس.
اینجوریدیگههیچتبلیغیهمکهنشونبدهتوکجاآرومگرفتیوجودنداره.توپژمردهمیشی

وتوتاریکیمیمیریودیگههرگزروحانسانیروتسخیرنخواهیکرد.«
من نامیرا هستم.

»خودتکهاینطورمیگی،ولیمنهیچوقتباورنکردم.توبایدبخوری،بنابراینفکرکنماگر
دیگهچیزینخوریازگرسنگیبمیری.بههرحال،امتحانمیکنیم.منبهاندازهیچندصد

سالصبرمیکنمتاببینمچطورمیشی.«
مورالکتیغهیملعونیکهاندهرکررادرخودزندانیکردهبود،درجایدوردستیدرونیک

چاهانداختوبعدباخروارهاخروارخاکرویآنراپوشاند.
درآخر،بهشدتبهنوشیدنینیازپیداکرد.دربدستشکستهراهمشکستوواردشدوبه
عنوانسرمایهگذاروحامیلین،حالیبهخودداد.حداقلاینطورییکپیالهمشروببرای
خودشدستوپاکردوپشتبارنشستوخودرابرایسرکشیدنآمادهکرد.چندلحظه

ایستادوانعکاسکجومعوجخودرادرسطحتیرهیمشروبنظارهکرد.
وقتیمردمبهشهربازگشتند،کتیبهایراکهرویسنداننوشتهشدهبوددیدند.همینطور
تکههایسرنیزهیُخردشدهرا.وکموبیشهمانگونهعملکردندکهمورالکمیخواست.
همینطوردربشکستهیدستشکستهراهمدیدندوپیالهایشرابپیداکردندکهلببهلب

پرشدهودستنخوردهبود.ولیمورالکراندیدند.یعنیدیگرهیچوقتاوراندیدند.

1. Morlock Ambrosius
2. Leen
3. Narrow Sea
4. Viklorn
5. Andharkar
۶.دراینجامورالکعبارتmoronرابهکارمیبردکهدر
باویلکورنهموزناست.یعنیکهخودشرا انگلیسی زبان

زدهبهآنراهکهاسمویلکورنرانشنیدهوهرکسیاینکار
راکرده،یکاحمقبهتماممعنااست.

7. Sarkunden
8. Dhalion
9. Imperial Road
10. Ontil
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بعدازظهر پنج شنبه بود. انجمن آموزشی دانشگاه نامریی [1]، قدیمی ترین و معتبرترین 
موسسه ی آموزش جادو در سرتاسر صفحه جهان [2]، به جلسات پنج شنبه بعدازظهر 
خود بسیار عالقمند بود. اتاق جلسه، با شیشه های رنگی که تصویری از مدیر اسلومان 
[3] را در حال کشف تئوری ویژه ی اسلود [4]  نمایش می داد، همیشه دنج و گرم و نرم 
بود و در پایان جلسات، دورنمایی از چای و بیسکوییت شکالتی هم به چشم می خورد. 
و  سرهم بندی  کمال  در  را  صورت جلسه  انهدام  و  می خوردند  تکان  نوک تیز  کاله های 

ماست مالی، تأیید می کردند.

حل مسایل مربوطه
به روش دانشگاهی

تری پرچت

شیرین سادات صفوی
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با نزدیک شدن ساعت چای و بیسکوئیت، مدیرکل ریدکالی [5] با انگشتانش بر سطح چرمی و 
فرسوده ی میز ضرب گرفت و گفت: »فقط یک مورد از موارد متفرقه باقی مانده، آقایون. ظاهراً 
لرد وتیناری [6]، حاکم بخشنده و خیرخواهمان، مناسب دیده اند که با یک... آزمون با ما رو در 

رو شوند. احتماالً به طریقی، با انجام اشتباهی لپی و کوچک باعث رنجش ایشان شده ایم و...«
رییس دانشکده میان حرف جناب مدیر پرید و گفت: »مسأله همان خیابان می هپ [7] است، 

درسته؟ هنوز پیدا نشده؟«
ریدکالی به تندی جواب داد: »خیابان می هپ هیچ مشکلی ندارد، جناب رییس. فقط برای مدت 
موقتی جابه جا شده است؛ همین و بس. به من اطمینان داده اند که باقی فضا-زمان تا پنج شنبه ی 

آینده بهش می رسد و مسأله برطرف می شود. باالخره اتفاقی است که دیر یا زود می افتاد.«
رییس که انگار از ماجرا خوشش آمده بود، ادامه داد: »خوب، باالخره دیر یا زود به خاطر تخلیه ی 

ثائوم هایی [8] که جنابعالی می فرمودید ابداً احتمالش نیست، اتفاق می افتاد و...«
کنار  را  موضوع  این  و  می دهیم  ادامه  را  بحث  رییس!  »جناب  گفت:  عصبانیت  با  ریدکالی 

می گذاریم.« *
پاندر استیبونز [9]، که مسئول بخش جادوهای کاربردی نه چندان مناسب و همچنین سخنگوی 
دانشگاه بود –مقامی که به خاطر مالل آوری و کسل کننده بودن در دانشگاه شهرت داشت– رو 

به مدیر گفت: »می بخشید جناب مدیر؟«
»بله استیبونز؟«

استیبونز گفت: »بهتر است قبل از این که ادامه بدهیم، این موضوع را کنار بگذاریم. این طوری 
وقتی واقعاً ادامه می دهیم، می بینیم موضوع خیلی خیلی کنار افتاده است.«

ریدکالی گفت: »نکته ی خوبی بود. ترتیبش را بده.«
بعد جناب مدیر دوباره توجه اش را به طرف پاکتی که جلوی رویش قرار داشت، برگرداند. »در 
هر حال آقایان، سرورمان شخصی به نام آ. ایی. پسیمال [10] –مردی که شخصاً چیز زیادی در 
موردش نمی دانم– را به عنوان بازرس دانشگاه ها تعیین کرده اند. فکر می کنم شغل ایشون همین 

باشه که ما را با چک و لگد و پس گردنی به قرن جدید خفاش میوه [11] وارد کند.«
استیبونز گفت: »راستش خفاش میوه قرن قبلی بود، جناب مدیر.«

ریدکالی گفت: »خوب، ما در مقابل چک و لگد مقاومت باالیی داریم. ایشون چند تایی... خوب... 
پیشنهاد برای توسعه ی کار به ما داده...«
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رییس دانشکده گفت: »جدی؟ باید جالب باشد.«
ادامه  اعالم کرد: »شما  و  داد  راستش هل  به طرف  را  پاکت  ریدکالی 

بدهید، جناب استیبونز.«
شهر  می دانید،  که  همان طور  خوب  ممنونم.  ام...  مدیر.  جناب  »بله 

همیشه از دریافت مالیات دانشکده چشم پوشی کرده است...«
رییس دانشکده با حالتی از خود راضی گفت: »چون خودشان می دانند 

اگر بخواهند ازمان مالیات بگیرند، چه می شود.«
استیبونز گفت: »بله، و در عین حال نه. متأسفانه دیگر آن دوران گذشت 
که با کمی تغییر شکل و چند تایی گلوله ی آتشین می توانستیم ترتیب 
کار را بدهیم. این رویه دیگر به درد روحیه ی دوران مدرن نمی خورد. بد 

نیست پیشنهادات آقای پسیمال را حداقل بررسی بکنیم...«
و  چای  زمان  تا  می توانستند  این طوری  انداختند.  باال  شانه ای  همگی 
بیسکوئیت سر خودشان را گرم کنند. در این وضعیت شانه باال انداختن 
کتابدار بسیار جلب توجه می کرد که به عنوان یک اورانگوتان، عضالت 

بیشتری برای شانه باال انداختن در اختیار داشت.
استیبونز گفت: »اول از همه، آقای پسیمال مایلند بدانند که این جا چه 

کار می کنیم.«
ریدکالی گفت: »چه کار می کنیم؟ ما بزرگ ترین کالج جادو هستیم!«

»بله، ولی آیا به عنوان بزرگ ترین کالج جادو تدریس آن را هم انجام 
می دهیم؟«

رییس جواب داد: »خوب اگر راه دیگری نباشد، معلوم است که تدریس 
می کنیم. راه کتابخانه را نشان دانشجوها می دهیم، چند باری باهاشان 
گپ و گفت می گذاریم و به کسانی که جان سالم به در ببرند، مدرک 
فرضی  نظر  از  من  اتاق  در  بخورند،  بر  مشکلی  به  هم  اگر  می دهیم. 

همیشه به رویشان باز است.«
استیبونز پرسید: »از نظر فرضی، قربان؟«

رییس گفت: »بله. ولی خوب از نظر تکنیکی، در قفل است. خدای من، 

معلوم است 
که تدریس 

می کنیم. راه 
کتابخانه را 

نشان دانشجوها 
می دهیم، چند 
باری باهاشان 

گپ و گفت 
می گذاریم و 

به کسانی که 
جان سالم به در 

ببرند، مدرک 
می دهیم.
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کی دلش می خواهد آن ها وقت و بی وقت مزاحمش بشوند؟«
انجام  کاری  این جا  ما  بده که  توضیح  ایشان  برای  »استیبونز،  استاد طلسم های جدیده گفت: 

نمی دهیم. ما آکادمیسین  هستیم.«
ریدکالی چشمکی به استیبونز زد و گفت: »اما به نظر من موضوع جالبی است. مثاًل شما چه 

کاری انجام می دهید، مباحثه گر ارشد؟«
صورت مباحثه گر ارشد حالتی ترسیده به خودش گرفت و بعد از این که گلویش را چند باری 
طرزی  به  ام...  نامرئی،  دانشگاه  در  ارشد  مباحثه گر  مقام  ام...  »خوب،  داد:  جواب  کرد،  صاف 

غیرمعمول... ام...«
»بله، ولی چه کاری انجام می دهید؟ و آیا میزان انجام این کارتان در شش ماه گذشته بیشتر از 

شش ماه قبل تر از آن بوده است؟«
رییس دانشکده با شیطنت پرسید: »خوب حاال که به این سؤال ها رسیدیم، خود شما چه کاری 

انجام می دهید، جناب مدیر؟«
ریدکالی با اعتماد به نفس گفت: »من مدیریت می کنم، جناب رییس.«

»پس ما هم حتماً یک کاری می کنیم، وگرنه چیزی نمی بود که شما مدیریتش کنید.«
ندیده اش  منظور  همین  به  و  بود  بوروکراسی  قانون  رییس، چکیده ی  »این حرف شما جناب 

می گیرم.«
که  را  کاری  همان  ام...  نتایج...  ما  چرا  بداند  می خواهد  پسیمال  آقای  »می دانید،  گفت:  پاندر 

می کنیم، منتشر نمی کنیم.«
استاد طلسم های جدیده گفت: »منتشر؟«
کرسی مطالعات بی پایان گفت: »نتایج؟«

کتابدار گفت: »اوک؟«
استیبونز با حالتی ترسیده گفت: »کالج برزنک [12] ژورنال تحقیقات فوِق اَبَرخالصه  شده اش را 

چهار بار در سال منتشر می کند.«
ریدکالی گفت:  »بله، آن هم در شش نسخه.«

استاد طلسم های جدیده گفت: »هیچ جادوگری که سرش به تنش بیارزد، به بقیه ی جادوگرها لو 
نمی دهد که مشغول چه کاری است! به عالوه، چطور می شود فکر کردن را اندازه گرفت؟ می شود 
میزهایی که یک نجار ساخته را بشماری، ولی چه قانون و معیاری می خواهد میزان تفکر الزم 
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برای تعیین جوهره ی میزولوژی را اندازه بگیرد؟«
کرسی مطالعات بی پایان گفت: »دقیقاً! خود من شخصاً پانزده سال است که به نظریه ی همه 
بگویم 67  باید  و  این کار کرده ام خارق العاده است!  چیز فکر می کنم! میزان فکری که صرف 

صفحه ای که در موردش نوشته ام، با عرق جبین به دست آمده است!«
مثل  عناوینی  تویش  دیده ام.  را  برزنک  کاغذپاره های  این  از  تایی  چند  »من  گفت:  ریدکالی 
»جنبه های ثائوماتیک پنیر در موش« یا شاید هم موش در پنیر دیده می شود. شاید هم گوش 

در پنیر یا همچین چیزی.«
رییس پرسید: »حاال این مطلب در مورد چی بود؟«

مدیر جواب داد: »آه، فکر می کنم هدف این مطالب خوانده شدن نیست، بلکه نوشته شدن است. 
در هر حال هیچ کس نمی داند ثائوماتیک یعنی چی؛ شاید همان جادویی باشد که پوستش را 

کنده ای. هاها! کالج برزنک! قدیم ها مدرسه ی حقه بازی و تردستی برزنک بود!«
استیبونز گفت: »خوب، در هر حال... جناب پسیمال گفته اند که کالج برزنک دانشجو به خود 
جذب می کند و این مسأله به نفع شهرشان است. در واقع ایشان پیشنهاد داده اند که ما هم 

مسأله ی... ام... تبلیغ برای جذب دانشجو را مد نظر قرار بدهیم.«
استیبونز در این جا مکث کرد؛ چرا که همه ساکت و خشک شده چشم به دهانش دوخته بودند؛ 
در نهایت او با سرعت تمام گفت: »مثاًل جذب مردان جوانی که در حالت عادی به جادوگری به 
عنوان حرفه فکر نمی کنند. ایشان گفته اند که کالج برزنک به همه ی دانشجوهای ورودی جدید 

یک گوی بلورین مجانی و یک بن خرید وزغ یا حیوانی وزغ مانند می دهد.«
رییس گفت: »خودمان را برای دانشجوها جذاب کنیم؟ جناب استیبونز، مفهوم کلی یک دانشگاه 
یعنی چیزی که به سختی می شود واردش شد. مدیر روستر [13] را یادتان نیست؟ عادت داشت 
از هر جایی  تا به کالس درسش نرسند. همیشه می گفت: »من  تله بگذارد  سر راه دانشجوها 
استعداد بیرون می کشم، ولی پسرکی که سیم کشیده شده جلوی پایش را نمی بیند، به درد من 
نمی خورد.« به نظر ایشان هر دانشجویی که درها را اول با احتیاط باز نمی کرد و نمی دید که قرار 
است پا کجا بگذارد، مایه ی دردسر این حرفه ی وزین بود. می دانید، تالش برای صمیمی بودن 
با دانشجوها درست مثل این می ماند که درس هایی مثل »منبت کاری تطبیقی« راه بیندازیم 
و به کسانی مدرک بدهیم که فکر می کنند »خیلی ممنون« سر جمع یک کلمه است و وقتی 
را  کبابی  گوشت  و  ذغال  بوی  دماغشان  می افتد،  انسانی«  منابع  »بخش  تابلوی  به  چشمشان 
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نمی فهمد.«
پاندر استیبونز گفت: »قربان، باید بگویم که آقای پسیمال پیشنهاد داده از این به بعد 40 درصد 

از دانشجوهای خود را از میان قشرهای غیرمعمول انتخاب کنیم.«
مباحثه گر ارشد گفت: »منظورش چیست؟«

استیبونز خواست بگوید: »خوب، ام...«
اما انجمن به وضعیت حل مسأله از طریق هیاهو روی آورده بود.

رییس گفت: »ما همین  حاال هم از همه قشری دانشجو می پذیریم.«
کرسی مطالعات بی پایان گفت: »منظورش افرادی است که ذاتاً استعدادی در جادو ندارند؟«

مدیر گفت: »مسخره است! چهل درصد خنگ و گول؟«
باهوش پیدا  برابر میزان ورودی هایمان، آدم های  باید دو  رییس کل گفت: »دقیقاً! یعنی حاال 
کنیم. اصاًل چنین چیزی غیرممکن است. اگر این آدم ها خودبخود باهوش باشند، دیگر دانشگاه 
را می خواهند چه کار؟ نه، به نظر من باید به ورودی های صد در صد احمق و نادان بچسبیم. 

روش UU این است که خنگ و گول قبولشان کنیم و باهوش تحویلشان بدهیم.« **
کرسی مطالعات بی پایان گفت: »البته بعضی هایشان وقتی از راه می رسند فکر می کنند خودبه خود 

باهوش هستند.«
رییس با خوشحالی گفت: »بله، ولی خیلی زود چشم هایشان را به روی حقیقت باز می کنیم. 
اگر دانشگاه بهت نگوید تمام چیزهایی که می دانی از بیخ و بن اشتباه هستند، پس دیگر به چه 

دردی می خورد؟«
ریدکالی گفت: »خوب گفتی مرد! کلید کار حماقت است! مثاًل همین رییس خودمان از همین 

راه به این جا رسیده است!«
رییس با لحنی سرد گفت: »متشکرم جناب مدیر. این حرفتان را به حساب تعریف و تمجید 

می گذارم. حماقتی که با دقت جهت دهی شود، کلید تمامی دانش ها است.«
پاندر با سرعت گفت: »فکر می کنم منظور بازرس افرادی باشد که بر حسب وضعیت تولد، تربیت، 

پیشینه یا تحصیالت اولیه، با شرایط ثبت نام سازگاری ندارند.« ***
ریدکالی که چشمانش برق می زد، گفت: »جداً؟ خوبه! پس حتماً خود ایشان هم موقع استخدام 
می کنند  فکر  و  نیستند  بلد  کتاب  و  حساب  که  می کنند  انتخاب  را  افرادی  دفتری،  کارمند 

فایل های کشوی "چ" همگی مربوط به "چیز" می شوند!«



46
شماره ی 15، اسفند 1390

»به نظر نمی رسد منظورشان...«
استیبونز،  بگوید، ولی می دانید که جناب  »خیلی عجیب است. خوب می دانم چه می خواهد 
در هوا  را  نمی توانیم چوب دستی مان  ما که  نوار زخم بندی.  نه یک  است،  دانشگاه  این جا یک 

بچرخانیم و همه چیز را بهتر کنیم!«
استیبونز گفت: »راستش قربان...«

می توانیم  می دانم،  آره،  »آره  گفت:  و  داد  تکان  هوا  در  دستی  بی حوصلگی  با  ریدکالی 
چوب دستی هایمان را تکان بدهیم و همه چیز را بهتر کنیم. ولی خوب هر چیزی که با جادو 
است  این  آقایان،  ما می کنیم  که  کاری  بدتر می کند.  را خیلی خیلی  اوضاع  باشد،  بهتر شده 
که متعهدانه از انجام جادو خودداری می کنیم. فقط فکر کنید چه می شد اگر تمام چیزمان... 
قدرت های ذهن مان را روی هم می ریختیم و آن را به سمت سیاست نشانه گیری می کردیم! برایم 

عجیب است که ایشان چنین چیزی ازمان نخواسته است!«
استیبونز گفت: »تصادفاً ایشان پرسیده اند کمیته ی اخالقیات داریم یا خیر.«

ریدکالی گفت: »از آن جایی که تا به حال نداشته ایم، فکر نمی کنم از این به بعد هم الزم داشته 
باشیم.«

استیبونز همچنان با سماجت گفت: »احتماالً مربوط به مسأله ی آزمایش روی حیوانات می شود.«
»اوک؟«

ریدکالی گفت: »دقیقاً! وقتی این همه دانشجو این اطراف ریخته، چرا دست به چنین کارهای 
ناپسندی بزنیم؟ خود من در سال اول دانشجویی ام دست ِ کم هفته ای یک بار تبدیل به چیز 

نامربوطی می شدم و هیچ ضرری هم برایم نداشت. مسأله ی دیگری هم مانده؟«
استیبونز گفت: »خیلی قربان. خیلی خیلی زیاد.«

همه با بی حالی در صندلی هایشان فرو رفتند. 
مدیر کل برای شکستن سکوت گفت: »خوب آقایان، فکر کنم به نتیجه ی مناسبی برای این 
جلسه رسیده باشم. پیشنهاد می دهم به جناب بازرس خبر دهیم که در اسرع وقت به پیشنهادات 

ایشان توجه مبذول را خواهیم داشت.«
همه وحشت زده سرهایشان را بلند کردند و به ریدکالی چشم دوختند؛ اما او فقط چشمکی زد 

و خیال همه را راحت کرد.
استاد طلسم های جدیده گفت: »البته! توجهی عمیق!«



فانتزی - ترجمه

47
شماره ی 15، اسفند 1390

رییس گفت: »و خلل ناپذیر!«
کرسی مطالعات بی پایان گفت: »اصاًل یک کمیته به راه می اندازیم!«

ریدکالی گفت: »مطمئنم آقای پسیمال از شنیدن این حرف بسیار خوشحال خواهند شد. جناب 
استیبونز، مسأله را برای بررسی در صورت جلسه ی سال بعد قرار دهید. نه، شاید دو سال دیگر 
بهتر باشد. بله،  این طوری خیلی بهتر است. من که همیشه گفته ام در کارهای اسرع وقتی نباید 

عجله به خرج داد.«
و با این حرف، درست انگار جادو شده باشد، چای و بیسکوئیت ها از راه رسیدند.

نکات
* کنار گذاشنت یک موضوع و ادامه ی بحث اصطالحی سیاسی است به معنای این که »من اشتباهی 
کرده ام و حاال که تحت پیگرد قانونی نیستم، حداقل باید عمیقاً رشمنده باشم. بنابراین بهرت است تا 

حواس مردم به مسأله جمع نشده، آن را کنار بگذاریم و بحث را ادامه دهیم!« – تری پرچت

** ظاهراً قبالً دانشگاه هفتاد درصد دانشجوی خنگ می پذیرفته و حاال با ارائه ی پیشنهاد جذب چهل 
درصد از این قرش دانشجویان، آقایان نگران پیدا کردن شصت درصد دانشجوی باهوش هستند!

*** ظاهراً منظور آقای پسیامل پذیرش دانشجویان دخرت بوده است. از آن جایی که جادوگران دانشگاه 
از  نامرئی فوق العاده مردساالر هستند، احتامل چنین پیشنهادی حتا به ذهنشان هم خطور منی کند. 

سویی جادوی زنان و مردان در صفحه جهان با هم تفاوت دارد و تاکنون تنها یک زن به عنوان جادوگر 

در دانشگاه نامرئی تحصیل کرده است. برای اطالع از رسگذشت او، به جلد سوم از مجموعه کتاب های 

صفحه جهان رجوع کنید.

1. Unseen University; UU
2. Discworld
3. Arch Chancellor Sloman
4. Special Theory of  Slood
5. Arch Chancellor Mustrum Ridcully
6. Lord Vetinari
7. Mayhap Street

برای  معادلی  جادو.  حاوی  زیراتمی  ذرات   :Thaum  .8
کوانتوم ها در جهان واقعی.

9. Ponder Stibbons
10. A. E. Pessimal

جانوری  نام  با  را  قرن  هر  صفحه جهان  در   .Fruitbat  .11
می شناسند.

12. Braseneck College
13. Dean Rouster
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g فرمانده به خود آمد. طبق معمول کمی طول می کشید تا پس از جهش حال همه 
مساعد شود. جای نگرانی نبود، سیستم هدایت روباتیک پایگاه  وظایفش را به خوبی 
انجام می داد. نترسیده بود. هیچ وقت نمی ترسید، ولی هنوز منگ بود. نمی دانست چرا 

هدف حمله واقع شدند. وقایع را در ذهنش مرور کرد.
 چهره ی توما روی نمایشگر ظاهر شد. مثل همیشه زودتر از بقیه معاونان کارش را شروع 
کرده بود. تبریک گفت که در برابر چنان حمله ای هیچ تلفاتی نداشته اند. از شجاعت و 
کاردانی افراد و فرماندهان سفینه ها ستایش کرد و گزارش داد که همه چیز عادی است 
و سیستم ها و افراد مشغول انجام وظایف شان هستند. تند و نامفهوم سخن می گفت، 

فرمانده یکی دو بار مجبور شد از او بخواهد صحبتش را تکرار کند تا مفهوم شود. 
باید ابتدا مهم ترین کار را انجام می دادند. گزارش اولیه باید ارسال می شد.

هشدار

حبیب اهلل کالنتری
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»گزارش یک- سری پنج: جهش پنجم را ساعتی پیش انجام دادیم. در منطقه شماره ی سی و 
هفت هستیم. شعاع منطقه ی جستجو دویست و پنجاه واحد است. ستارگان در این شاخه ی 
کهکشان تراکم کمتری دارند و تمرکز روی ستارگان سیاره دار آسان تر است. تصاویر اولیه را در 
تمامی بسامدهای طیفی در ضمیمه برایتان ارسال کرده ایم. جستجو در منطقه ی قبلی به علت 
وقوع درگیری ناتمام ماند. صحت گزارش لحظات قبل از جهش، مبنی بر عدم وجود هیچگونه 
تلفات یا از دست دادن تجهیزات، تایید می شود. جزئیات عملیات در ضمیمه آمده است. ما هنوز 

نمی دانیم چرا آن ها به ما حمله کردند.« 

g بعد از یک شب استراحت سرحال و شاداب بود. یک بار دیگر تصاویر نبرد را بررسی کرد. کمی 
به هیجان آمده بود. یک لحظه آرزو کرد کاش به جای ترک صحنه، می ماند ند و می جنگیدند. 

به خودش خندید و فکرش را متوجه وضعیت جدید کرد.
مورد ضروری تشخیص  روی هفده  فقط  را  تمرکز  اولیه  بررسی های  پنج:  »گزارش دو- سری 
داده است. سه ستاره دارای یک سیاره و چهارده مورد دارای منظومه هستند. هنوز هیچگونه 
انجام خواهد  فردا  نهایی  انتخاب  پیام آشکار سازی نشده است.  بافت  با  الکترومغناطیس  امواج 
شد. فاصله سیارات مورد نظر بیشتر از محدوده امکان بررسی دقیق طیف است؛ ولی چند نفر از 
کارشناسان، از جمله تیکاس، به وجود خطوط اکسیژن در طیف حداقل سه مورد اعتقاد دارند. 
اکثر کارشناسان با توجه به این که تفاوت ها هنوز در حد خطاهای تجربی می باشد، از قضاوت 

خودداری می کنند.«

g خوشحال بود. افراد هم خوشحال بودند. تجربه قبلی باعث نوعی احتیاط هم شده بود، ولی 
به هر صورت حیات متمدن دیگری یافته بودند. امیدوار بود این دومی دیگر مثل اولی مهاجم 
نباشد. صبحانه مفصلی خورد. یک بار دیگر متن و ضمایم گزارش  سفینه ها را خواند و گزارش 

خودش را هم نوشت.
»گزارش سه- سری پنج: جهش سفاین، روی چهار مورد انتخاب شده نهایی، دو روز قبل انجام 
شد. در سه  مورد ستاره های منظومه دار و در یک مورد ستاره ای تک سیاره انتخاب شد. اولین 
پیام های ارسالی سفاین وجود اکسیژن آزاد را، هم در طیف سیاره منفرد و هم در یکی از سیارات 
یکی از منظومه  ها، تایید می کند. سفینه ی شماره یازده نشت وسیع امواج الکترومغناطیس را 
نیز از منظومه ی مذکور گزارش می کند که نشانگر  وجود حیات متمدن در آن است. در برآورد 
اولیه، با توجه به پارامترهای فیزیکی ستاره ی منظومه مذکور، کمربند حیات شامل سه یا چهار 
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سیاره  می شود؛ ولی با توجه به مبداء متمرکز انتشار امواج الکترومغناطیس و وجود اکسیژن در 
جو، تقریباً مشخص است که در این جا نیز سیاره سوم دارای حیات متمدن است، مثل منظومه 
راگیما و مثل منظومه ی خودمان. مشخص نیست که این موضوع تصادفی است یا دالیلی برای 
آن وجود دارد. هنوز نمی توان قضاوت کرد که  علت عدم دریافت این امواج در خود  پایگاه، 
تضعیف آن ها به علت فاصله ی زیاد و عدم تمرکز کافی امواج بوده یا این که تمدن مذکور به 
تازگی به این مرحله رسیده و هنوز زمان برای انتشار این امواج در کهکشان کافی نبوده است. 
سفینه ی شماره دو که به سوی سیاره ی منفرد اعزام شده، چنین امواجی را دریافت نمی کند. 
این سیاره نیز در فاصله ای مناسب با خورشیدش قرار دارد و با توجه به وجود اکسیژن آزاد در 
جو آن، وجود حیات حداقل در فرم اولیه ی گیاهی، قطعی به نظر می رسد. عدم تشعشع امواج 
الکترومغناطیس از آن بدین معنی است که احتماالً یا حیات متمدن هنوز شکل نگرفته یا از 
مراحل اولیه ی استفاده وسیع از این امواج گذشته است. سفینه های شماره پنج و شش که به 
طرف دو ستاره ی منظومه دار دیگر پرتاب شده بودند، هیچ نشانه ای از حیات در منظومه های 
ارسالی  پیام های  است.  ابالغ شده  آن ها  به  بازگشت  انجام جهش  دستور  و  نیافتند  نظر  مورد 

سفاین به پایگاه عیناً از طرف پایگاه برای شما نیز ارسال خواهد شد.« 

g باید صبر می کردند. هیچ شتابی در کار نبود. پیدا کردن سیارات دارای حیات متمدن جای 
خوشحالی بسیار داشت و این که آن ها تمدن های دیگر را کشف کرده بودند، و نه دیگران آن ها 
را، باعث رضایت بیشتری می شد. مشخصاً تمدن های دیگر کهکشان به پای آن ها نرسیده بودند. 
با احتیاط پیش می رفتند؛ چند روز کم و زیاد  نباید باعث خراب شدن کار  باید  با این حال 

می شد.
 نیازی به نوشتن گزارش خاص نبود. گزارش سیستم ها را برای ارسال امضا کرد و بجای گزارش 
پایگاه، گزارش سفینه شماره یازده را عیناً ارسال کرد. مردمش از دریافت آن خوشحال می شدند، 
مردمی که هزینه بسیار زیادی برای انجام این پروژه تقبل کرده بودند و مردمی که دیگر هرچند 
از همه ی تمدن ها برتر  سیاره شان تنها مکان حیات هوشمند به حساب نمی  آمد، ولی احتماالً 

بودند.  
»گزارش یک- سفینه یازده: خارج از فضای منظومه ای مستقر شده ایم. کاماًل قطعی است که 
حیات متمدن حداقل در سیاره سوم، که بعد از این در گزارش ها با نام عملیاتی تیکاس مشخص 
خواهد شد، وجود دارد. امواج الکترومغناطیسی که از نقاط دیگر منظومه دریافت می شود در 
مقایسه بسیار اندک است و احتمال دارد مربوط به ایستگاه ها یا تجهیزات دیگری باشد که توسط 
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مردم تیکاس در اطراف مستقر شده است. اگر این گونه باشد، مردم این سیاره به تکنولوژی 
سفرهای منظومه ای و همچنین مراحلی از دانش روباتیک دست پیدا کرده اند؛ ولی هیچگونه 
اثری از تجهیزات عظیم و پس ماند تشعشعی مسیرهای جهش در فضای خارج منظومه ای دیده 
آن ها  برای  بین ستاره ای  سفر  و  جهش  تکنولوژی  هنوز  که  است  مفهوم  این  به  که  نمی شود 
ناشناس است. در کوتاه مدت و با توجه به این که هر گونه بازتابی از سفینه را در حد صفر نگه 
خواهیم داشت، خطر کشف شدن ما را تهدید نمی کند. بررسی های اولیه در حال انجام است.«

g گزارش سفینه شماره دو را خواند و دستور ترک منطقه بعد از عالمت گذاری و نمونه برداری 
از حیات اولیه ی گیاهی در سیاره ی منفرد را صادر کرد. بعد از هفت مورد برخورد با زندگی های 
گیاهی، دیگر این یکی هیچ جذابیتی نداشت. ولی گزارش های سفینه شماره یازده هیجان انگیز 

بود. 
»گزارش دو- سفینه یازده: برای جلوگیری از تکرار اشتباهی که در منظومه راگیما پیش آمد، 
آن ها  از  رمز گشایی  و  سیاره  نشتی  و  پراکنده  الکترومغناطیِس  امواج  دریافت  به  فقط  بار  این 
همراه  به  قایقی  و  شد  نخواهد  اکتفا  ناقص،  و  محدود  صورت  به  سفینه،  در  دور  فاصله ی  از 
آزمایشگاه ها مستقیماً و به صورت پنهان روی سیاره فرود خواهد آمد تا عالوه بر آزمایش های 
پایه روی ساکنان سیاره، به اطالعات مبادله شده بین آن ها به صورت وسیع دسترسی داشته 
باشد. یک قایق روباتیک دیروز در یک منطقه ی جنگلی سیاره فرود آمد و مستقر شد. هدف از 
این کار دریافت و بررسی مستقیم پیام های مبادله شده بین مردم سیاره و همچنین آزمودن 

امنیت فرود پنهان قایق اصلی می باشد.«

مولد  می شد  وسوسه  وقت ها  بعضی  بود.  زیادی  زمان  روز  سه  می کرد.  بی صبری  احساس   g
تشدید کانال مخابراتی میدان فرانور را برای دوره های کوتاه تری تنظیم کند تا حداقل روزانه به 
گزارش های سفینه دسترسی داشته باشد. ولی باید به فکر انرژی مصرفی سفینه  هم می بود. به 
هر صورت جای نگرانی نبود. پانتال، فرمانده سفینه شماره یازده، هم شجاعت الزم را داشت و 
هم درایتی مثال زدنی. این را در نبرد راگیما به خوبی نشان داده بود. پانتال را به خود او تشبیه 
می کردند. بله، جدا از همه ی موارد، از یک نظر دیگر هم شبیه خود او  بود. گزارش را خیلی 

مختصر می نوشت و مطالب انبوه را در ضمیمه ها می فرستاد. 
در  بر  که  بود کسی  داد. مشخص  اتاق عالمت  با حسگر حساس  همزمان  حسگر شخصی اش 
می کوبد، با شدتی زیاد این کار را می کند. به صفحه حسگرش نگاه کرد و خنده اش گرفت. نیازی 
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به دیدن تصویر روی نمایشگر نبود. توما بود. عادت نداشت لباس هوشمند بپوشد و همیشه هم 
عجله داشت. آن قدر که به جای لمس دکمه ی آالرم، اغلب به در ضربه می زد. می شد از روی در 
زدنش او را شناخت،  ضربات شدید و بی صبرانه. دگمه ی سبز را لمس کرد. توما در را باز کرد 
و وارد شد. گزارش را آورده بود. هنوز هم دوست داشت مطابق سنت های باستانی رفتار کند، 

آوردن گزارش روی کاغذ و به طور دستی توسط معاون عملیاتی برای فرمانده. 
»گزارش سه- سفینه یازده: قایق روباتیک به خوبی مشغول انجام وظیفه است. پارامترهای اصلی 
زیست فیزیک و زیست شیمی سیاره تفاوت های عددی اندکی با سیاره ما دارد. به زودی قایق 
اصلی ارسال خواهد شد تا با بررسی های دقیق تر در مورد تماس یا عدم تماس با مردم سیاره 
تصمیم گیری شود. مشخص است که ساکنین سیاره، همانند راگیما، کاماًل انسان گونه هستند. 
دستورالعمل ها در هر حال  رعایت خواهد شد، با این وجود تصمیم گیری دشوار خواهد بود. در 
مورد منظومه راگیما درست هنگامی که مطمئن شدیم تمدن آن ها ارزش برقراری ارتباط را 
دارد، به محض ارسال پیام، خود را هدف تهاجم پرحجم سالح هایشان یافتیم. اگر علت رفتار 
خصمانه ی مردم منظومه ی مذکور وجود دشمنان فضایی در منظومه های اطراف و سوابق نبرد 
موارد  همه  حال  این  با  ندارد.  مصداق  موضوع  این  ظاهراً  این جا  در  شود،  فرض  بین ستاره ای 

احتیاطی رعایت می شود.« 
 

g به هر صورت باید احتیاط می کردند. بله، قضیه راگیما نباید تکرار می شد. لحظه ای که خوشحال 
از شناسایی اولین تمدن در کهکشان، اولین پیام را فرستادند و بعد از دقایقی ده ها  موشک از 
مدارگردها و سطح سیاره به سمت شان شلیک شد، با سالح های تشعشعی و تکانه ای، و پشت سر 
موشک ها هر چه که فضا جا داشت، سفینه ها و قایق های جنگی بود که به طرف شان می آمد و 
اگر برتری های کیفی سفینه های خودی و نزدیک بودن سفینه ها به پایگاه و در نهایت امکانات 

جهش فرانور نبود، کمیت فراوان سالح های آن ها می توانست باعث نابودی سفاین شود.
 باید صبر می کردند. این  بار تماس فقط وقتی مجاز بود که بدانند  مردم این سیاره هیچ خطری 
ندارند. به نظر که چنین می آمد. تمدن مردم این سیاره، یا الاقل تجهیزات فضایی شان، حتا در 

سطح راگیما هم نبود.
»گزارش چهار- سفینه یازده: قایقی با هشت سرنشین دیروز به سیاره اعزام شد و در منطقه ای 
جنگلی در نزدیکی قایق روباتیک فرود آمد. مکانیزم ارسال و استقرار قایق و نحوه ی ارتباطات 
بعدی دارای باالترین درجه ی پنهان کاری است. از طرف سفینه به جز کدهای عملیاتی پیغامی 
برای قایق ارسال نخواهد شد و برای جلوگیری از دریافت پیغام های قایق توسط ساکنان سیاره، 
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این پیغام ها به صورت متن های محدود و رمزگذاری شده و به شکل متمرکز به سفینه ارسال 
خواهد شد. این گزارش ها عیناً توسط سفینه به پایگاه نیز منتقل خواهد  شد.«

g هیجان زیادی در خود حس می کرد. مشخصاً این بار موفق می شدند. سفینه پیام های قایق را 
به همراه انبوهی از ضمایم و تصاویر برایشان فرستاده بود. کارشناسان قایق و سفینه هم داشتند 

روی آن ها کار می کردند ولی این جا، در پایگاه، اشخاص و امکانات بیشتری در اختیار بود.
اولیه ی  مراحل  مستقر شده ایم.  می رود.  پیش  برنامه  مطابق  عملیات  قایق:  از  یک  »گزارش    
شناسایی انجام شد. موفق شدیم بعضی از  امواج موجود در فضای سیاره را به صورت  تصویر 
درآوریم. این امواج  به صورت یک طرفه از فرستنده های موجود در مدارگردها و سطح سیاره 
پخش می شود و ظاهراً نوعی شبکه تلویزیونی می باشد؛ ولی تعدادشان  بسیار بیشتر از چیزی 
است که انتظار داشتیم. با این وجود تعداد شبکه های زیرنویس دار بسیار کمتر از حد مورد انتظار 
است، این مسئله باید  مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. بخش هایی از برنامه های شبکه های 
تلویزیونی برای ما مفهوم است؛ ولی قسمت های عمده ای از تصاویر که مربوط به نحوه ی ارتباطات 
کالمی مردم می باشد، ابهامات بسیار زیادی دارد. تالش ما در دو جنبه ی اصلی متمرکز خواهد 
شد. اول  ترجمه ی پیام های غیرتصویری که قاعدتاً باید دارای بافت متنی باشند و تالش برای 
دایره المعارف های  و  متمرکز  اطالعات  آوردن  به دست  و  دو  طرفه  ارتباطی  در شبکه های  نفوذ 
موجود در این شبکه ها. دومین هدف بررسی مستقیم پارامترهای جسمی و رفتاری مردم سیاره 

می باشد که در ابتدا توسط روبات های ما انجام خواهد شد.«
 

g بی خوابی داشت. کارش مضحک بود. وقتی بهترین کارشناسان ارتباطات کالمی روی موضوع 
کار می کردند، نیازی نبود فرمانده پایگاه مستقیماً به این کار بپردازد، ولی نمی توانست جلوی 
خودش را بگیرد. خوشبختانه در پایگاه همه چیز مطابق روال پیش می رفت و نیازی به حضور 
او حس نمی شد. خمیازه ای کشید و دستور صبحانه داد و باز به تصاویر کانال های تلویزیونی که 
قایق ها فرستاده بودند، خیره شد. مشخص بود که ساکنان سیاره کاماًل انسان گونه هستند. حتا 

چهره  ها و تناسب اندامشان هم همان فرم های آشنا بود. 
 المپ آالرم حسگر اتاق عالمت داد. نگاهی به نمایشگر انداخت. یامیتای سرآشپز بود. لباسش 
از ضربه هایش  او را هم می شد  هوشمند بود و نمایشگِر در ورودی شناسایی اش می کرد. ولی 
نمایش  با ضربه های شمرده که روی صفحه  آرام و مرتب،  به در ضربه می زد،  اغلب  شناخت. 
ابداع  که حسگرها  می شد  سالی  سیصد  زد،  لبخندی  فرمانده  می ساخت.  موزونی  فرم  حسگر 
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شده بودند و احتماالً به زودی بعضی نویسنده ها شروع به جمع آوری تاریخچه ضربه زدن به در 
و ظرائف آن می کردند. ولی برای یامیتا این عمل یک عادت شغلی هم بود. یک  بار گفته بود 
سرآشپزی که به جای در زدن جلوی اسکنر درب اتاق بایستد، مفت نمی ارزد. البته کارش توجیه 
دیگری هم داشت. خودش همیشه از حسگرهای پوستی روی سطح  بدن استفاده می کرد و 
عادت داشت که آالرم را در ابتدا نه با نمودهای نوری، بلکه با ارتعاش سطح شانه اش حس کند و 
از این کار هم راضی بود. مشهور بود که در نود درصد موارد به همین روش آالرم های عملیاتی را 
به درستی شناسایی می کند و فقط در مواردی که پیام شامل   اطالعات متنی باشد نیاز به نگاه 

کردن به نمایشگر مچی خود را دارد. 
 گزارش هم همزمان رسید. 

 »گزارش دو از قایق: مسائل امنیتی در باالترین سطح رعایت می شود. منطقه کم جمعیت است 
و به نظر می رسد ساکنان آن فقط گردشگرانی باشند که برای اقامت هایی چند روزه به جنگل 
می آیند. قایق در نقطه ای غیرقابل دسترسی قرار گرفته و استتار شده و  روبات های تجسسی ما 
نیز  هنگام ضرورت به صورت عناصر طبیعی استتار می شوند. با توجه به دوری از مراکز اصلی 
تجمع و شهرها، احتمال کشف روبات ها بسیار اندک است و حتا در صورت کشف نیز منشاء 
آن ها برای مردم این جا مشخص نخواهد بود. روبات هایی را انتخاب کرده ایم که به حسگرهای 
نیز حسگرهای  و  بو  به حسگرهای  همچنین  و  طیف  تمامی  در  الکترومغناطیس  امواج  کامل 
بسیار حساس امواج مکانیکی مخصوصاً امواج طولی هوا مجهز می باشند و همه ی موارد را قبل 
نشان  اولیه  تحقیقات  می دهند.  نشان  مناسب  عکس العمل  و  کرده  شناسایی  شدن  نزدیک  از 
می دهد که توانایی تکنولوژیک مردم سیاره، چه در شناسایی و چه در تهاجم، بسیار پایین تر از 
توانایی های ما است. با این حال سالح های ناتوان کننده را همراه داریم و همیشه نیز در آمادگی 
هستیم تا در صورت لزوم به سرعت سیاره را ترک گوییم. در حال ذخیره سازی حجم وسیعی از 
اطالعات خام، چه مفهوم و چه نامفهوم، هستیم تا در سفینه و پایگاه مورد بررسی قرار گیرد.«

g باز هم به تصاویر دریافتی خیره شده بود. مسلماً نوعی شبکه ی تلویزیونی معمولی بود. ولی از 
گفتارشان چیزی نمی فهمید. مساله فقط ترجمه نبود. می دانست که به زودی کارشناسان پایگاه 
از پس آن برخواهند آمد، هم نوشته ها و هم گفتارها، ولی خیلی چیزها فرق داشت. حرکات تند 
لب ها، سریع تر از تخصصی ترین مسابقات سرعت درک گفتاری بود که او تاکنون میان مردم خود 
دیده بود، حتا برای او که یکی از باالترین امتیازات را در این درس در آزمون ورودی دانشکده ی 
سازمان فضانوردی به دست آورده بود. حرکات بسیار کم سر و چشم ها و دست ها، چهره ی تقریباً 
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ثابت، مسیر غیرعادی نگاه ها هنگام سخن گفتن با همدیگر و خیلی موارد دیگر. شاید می شد 
با موجود بودن صفحه  را  این موضوع  تلویزیونی که در استودیو ها اجرا می شد،  برنامه های  در 
نمایش رایج کنار دوربین ها که صحبت  گویندگان را برای همدیگر به صورت متن به نمایش 
در  می آورد، توجیه کرد؛ ولی این متن ها به جز مواردی بسیار معدود، برای بینندگان در صفحه 
تلویزیون به نمایش در نمی آمد. تازه این ابهام در برنامه های نمایشی و فیلم های داستانی هم 
باقی می ماند و در مراسم و جشن ها بیشتر هم می شد. به هر صورت چیزی در کار بود که او از 

آن سر در نمی آورد.
انتخاب کرد. دو نفر، یک زن و یک مرد، کنار هم روی تپه ای مشرف بر دریا  تصاویر دیگری 
نشسته بودند. هر دو به روبرو، به دریا، می نگریستند و با هم سخن می گفتند. نه به همدیگر 
نگاه می کردند و نه حسگری در کار بود. مشخص بود که صحنه ها واقعی نیست و این یک فیلم 
داستانی است. از نوع فیلم برداری مشخص بود که صحنه ها ساختگی و انتخابی است، ولی مگر 

نه این که یک فیلم داستانی هم باید واقعیت ها را بازسازی کند؟ 
آمان را احضار کرد. بهترین گوینده ی پایگاه باید می توانست الاقل حدس هایی در این باره بزند. 
و نه فقط بهترین در پایگاه، بلکه یکی از ده نفر اول در جدول جهانی گویندگان، با سرعت بسیار 
باالی گفتار، و تقریباً بدون اشتباه. حتا وقتی نوسان نگارها از نوع معمولی و تجاری بودند و حتا 
وقتی با فاصله از دهان قرار می گرفت، متن ویرایش نشده تفاوتی با متن ویرایش شده نداشت. 

بله، چنین درجه ای از مهارت باید در این جا به دردی می خورد.
حسگر عالمت داد. آمان در نزده بود و از سیستم شناسایی هوشمند نیز استفاده نکرده بود. روی 
نمایشگر متن جمالت دیده می شد: »آمان هستم، فرمانده. لطفاً در را باز کنید.« بله، باید هم 
قدرت گویندگی اش را به رخ می کشید، حتا با وجودی که می دانست نیازی به کلمات نیست و 

نمایشگِر اتاق تصویر افراد را در پشت در نشان می دهد.
در را باز کرد و آمان داخل شد. او هم نتوانست کمک چندانی بکند. فقط همان توصیه ی بدیهی 
و ابتدایی را انجام داد. این که  بهتر است ابتدا انرژی کارشناسان روی متن های نوشتاری متمرکز 
به گفتارها پرداخته شود. فرمانده  به مسائل مربوط  از  موفقیت در ترجمه ی آن  شود و پس 
خشمی مالیم را در خود حس کرد. مشخص بود که آمان چیزهایی را حدس زده است، ولی 

نمی خواهد تا  وقتی که نتیجه گیری قطعی را انجام نداده، آن ها را مطرح کند.
با این حال ظاهراً آمان هم آنقدر روانشناسی می دانست که متوجه باشد در یک مالقات حضوری 
نباید فرمانده پایگاه را کاماًل دست خالی روانه کرد. در انتهای مالقات اشاره کرد که محاسباتش 
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در مورد سرعت  ارایه اطالعات نشان می دهد در اغلب موارد زیرنویس های شبکه های تلویزیونی 
تیکاس، بر خالف تصور اولیه، متن جمالتی نیست که گوینده در همان لحظه در حال گفتن 

آن است.
آمان رفت. به جای کاهش ابهام آن را بیشتر کرده بود. مرور مجدد گزارش کارشناسان قایق نیز 

از این نظر کمکی نکرد.  
»گزارش سه از قایق: شناسایی نحوه ی ارتباط کالمی بسیار دشوار پیش می رود. تاکنون فقط 
توانسته ایم از میان صدها شبکه ی تلویزیونی بدون زیرنویس فقط در دو مورد، آن هم تا میزانی 
محدود، بعضی مفاهیم کالمی مردم سیاره را درک کنیم. بسیاری از امواج غیرتصویری را هنوز 
نتوانسته ایم به متن تبدیل کنیم. احتماالً این پیام ها رمز دار باشند. بخشی از پیام هایی نیز که 

همراه تصاویر شبکه های تلویزیونی دریافت می شود، وضعیت مشابهی دارد.
بیشتری  بسیار  موفقیت های  بخش  این  در  البته  است.  دشوار  نیز  نوشتاری  متن های  ترجمه 
نیز بسیار زیاد است. اغلب خط های مورد استفاده مردم تیکاس  ابهامات  داشته ایم، ولی هنوز 
کاراکتری است، چه به صورت جداگانه و چه به صورت متصل. تعداد کاراکترها تقریباً در همه 
موارد بیشتر از بیست است. هر چند نمونه برداری از متن ها نشان می دهد که تنوع کلمات شان، 
حداقل در سطوح عمومی مورد استفاده ی مردم، به شکل محسوسی بیشتر از مردم ما است؛ ولی 
بعید به نظر می رسد تعداد این کلمات آن اندازه باشد که از تمامی ترکیبات ممکن کاراکترها، 
حتا در ترکیبات کوتاه دو یا سه کاراکتری، استفاده کنند و معنای این کار وجود کاراکترهای 
زاید و راندمان کم در خط نویسی و آموزش آن می باشند.  نمونه های دیگری نیز از خط هایی 
بافت کلمه ای دارند و می توان آن ها را نوعی  با کاراکترهای بسیار زیاد وجود دارند که ظاهراً 
خط تصویری به حساب آورد. متوجه شده ایم که در بعضی موارد خط هایی با کاراکترهای کاماًل 
مشابه، مفاهیم کالمی متفاوتی دارد که این موضوع نیز غیرعادی است و باید مورد بررسی قرار 
گیرد. تصاویر گرفته شده توسط روبات ها و همچنین نتایج حاصل از سنجشگرها همراه با هر 
پیام به صورت معمول ارسال می شود، ولی با توجه به ریسک اندک ارسال پیام های متمرکز، 
پیشنهاد می کنیم هر بار حجم متناسبی از این متون را نیز ارسال کنیم تا در سفینه و پایگاه 

مورد بررسی قرار گیرد. 
پارامترهای جسمی مردم سیاره نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احتمال دارد 
بعد از ربودن اشخاص برای آزمایش های مستقیم منطقه مورد کاوش قرار گیرد، این کار را تا حد 
امکان عقب می اندازیم. نتایج غیر مستقیمی که تاکنون به دست آمده بیانگر بعضی مسائل است. 



علمی تخیلی - نگارش

59
شماره ی 15، اسفند 1390

دقت بینایی مردم سیاره به طور محسوس کمتر از ما است، عالوه بر آن بسامدهای محدوده 
بینایی شان نیز در هر دو سوی طیف نسبت به ما محدودتر است. حس بویایی شان نیز بسیار 
ضعیف است. هر چند قرار است وقت و تجهیزات را برای بررسی زندگی گیاهی و جانوری سیاره 
اختصاص ندهیم، ولی با توجه به اطالعات اندک ما ظاهراً بعضی حیوانات در این جا بینایی و 
مورد  احتیاط  با  باید  و  شده  تلقی  مشکوک  هنوز  حاصل  نتایج  دارند.  قوی تری  بسیار  بویایی 

قضاوت قرار گیرد. 
یکی از روبات ها در حاشیه ی جنگل و در یک روستا مکانی یافته که به نظر می رسد نوعی مدرسه 
برای آموزش متون به کودکان باشد. این روبات توانست تعدادی کتاب  کاغذی که ظاهراً هنوز در 
این جا برای آموزش مورد استفاده واقع می شود، به دست آورده و تصاویر را برای ما ارسال کند. 

این کتاب ها فوق العاده مفید واقع شده است.
با توجه به این که هنوز عالمتی دال بر کشف قایق یا روبات ها توسط مردم این جا دریافت نشده، 
هیچ دلیلی برای عملکرد شتاب زده وجود ندارد. تاکنون توانسته ایم در بعضی جنبه ها تصویری 
قابل قبول از زندگی مردم سیاره به دست آوریم. بررسی پارامترهای علمی مربوط به خود سیاره 

نیز با دقت در حال انجام است.«

g خسته بود. بله، فعاًل بهتر بود به جای ارتباطات کالمی انرژی بیشتری روی ارتباطات نوشتاری 
مردم سیاره اختصاص دهند. مقدار زیادی از متن ها توسط قایق ارسال شده بود و کارشناسان 
پایگاه روی آن ها کار می کردند. بررسی ها مشخصاً حاکی از یک سیستم کالمی بسیار پیشرفته 
بود و این درجه از پیشرفتگی تناسبی با سایر پارامترهای تمدن سیاره نداشت. حق با سرنشینان 
قایق بود، تنوع خطوط و کلمات بسیار زیاد بود. سیستم های کامپیوتری و کارشناسان قایق در 
قدم اول موفق به تفکیک شده بودند و تالش خود را روی خط خاصی که گسترش بیشتری 

داشت، متمرکز کرده بودند و کارشناسان سفینه و پایگاه نیز داشتند روی آن کار می کردند. 
ماهیت بسیاری از برنامه های تلویزیونی هنوز نامفهوم بود. بعضی امواج ارتباطی نیز با این که 
بود.  راضی  به هر صورت  نبودند.  یا متن  تصویر  به  تبدیل  قابل  بودند،  پیام  از جنس  مشخصاً 

داشتند پیشرفت می کردند.
آزمایش های  اولین  می شود.  بیشتر  بعضی  و  برطرف  ابهامات  بعضی  قایق:  از  چهار  »گزارش 
مستقیم توسط روبات ها و با استفاده از بی هوشی القایی کوتاه مدت روی بعضی از ساکنین روستا 
انجام شد.  بودند،  انفرادی در مناطقی دورافتاده در اطراف روستا در حال خواب  که به شکل 
از ساختار بدن  الکترومغناطیسی در تمام طیف ،  امواج مکانیکی و  با  تصویربرداری های کاملی 
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آن ها به عمل آمد و نمونه برداری های بسیار کوچک و غیرمحسوس از بافت های زنده و خون 
انجام شد. با وجود تفاوت های اندک در ساختمان بدنی و حالت چهره، به خصوص فرم چشم ها 
و گوش ها، به نظر می رسد نتایج اولیه، در محدوده ی تغییرات محیطی و نژادی، از تطابق مردم 
سیاره با همان پارامترهای زیستی خود ما، هم در مقیاس میکروسکوپی و عملکرد سلولی و هم 
در مقیاس بزرگ و ترکیب و عملکرد اعضای بدن، حکایت داشته باشد که تاییدی بر نظریه ی 

منشا واحد حیات در کهکشان خواهد بود. 
  وسایل الکترونیکی که همراه اغلب افراد این سیاره دیده می شود، هر چند مطابق انتظاری که 
داشتیم، شامل یک فرستنده و گیرنده ی امواج الکترومغناطیس برای ارسال و دریافت پیام است 
و هرچند مطابق معمول یک سیستم ساده ی ارتعاش  گر برای اطالع دادن دریافت پیام نیز در 
آن ها تعبیه شده است، ولی برخالف حدس های اولیه شامل هیچ حسگر پیشرفته یا حتا یک 
آشکارساز ابتدایی امواج طولی هوا نیست. لباس های مردم نیز هوشمند نیست و هیچ حسگری 
در آن ها وجود ندارد. هرچند به دلیل محدودیت های موجود امکان بررسی کامل وجود نداشت، 
نمی گیرد.  قرار  آن ها  استفاده ی  مورد  نیز  پوستی  حسگر  نوع  هیچ  که  مطمئنیم  تقریباً  ولی 
با توجه به شکل استفاده ی غیرعادی مردم این جا از گیرنده  بخشی از پوست صورت نیز که، 
و فرستنده های همراهشان، احتمال وجود حسگرهایی در آن داده می شد، مورد بررسی دقیق 
قرار گرفت و هیچ تفاوتی با پوست بقیه ی صورت نداشت. با توجه به این که رفتار مردم، هم در 
مشاهدات واقعی و هم در آن بخش از برنامه های شبکه های تلویزیونی که در فضای باز و خارج 
از محیط هوشمند اجرا می شود،  کاماًل شبیه کسانی است که این حسگرها  را در اختیار دارند، 

نتایج حاصل را مشکوک تلقی کرده ایم و تحقیق روی وسایل مذکور ادامه خواهد یافت.«
 

g بله، رفتار مردم سیاره شبیه کسانی بود که حسگرهای بسیار پیشرفته شخصی در اختیار دارند، 
ولی مشکل فقط این نبود. حجم عظیمی از مجهوالت وجود داشت. هر چند مقدار مسائل حل 
نیز بر آن ها افزوده می شد. با این حال ظاهراً تماس با مردم سیاره  شده نیز کم نبود و مرتباً 
بی خطر بود و به زودی اولین تماس بین انسان هایی از نقاط مختلف کهکشان انجام می شد؛ ولی 

باید قبل از آن  آخرین بررسی ها هم به عمل می آمد.
»گزارش پنج  از قایق:  تصمیم به بررسی مستقیم و کامل گرفته شد. یک گروه پنج نفری از 
گردشگران، که ارتباطی کالمی آن ها با همدیگر با توجه به رمز گشایی کالمی بعضی از شبکه های 
تلویزیونی، به طور کلی متفاوت و برای ما تقریباً مفهوم می باشد، به عنوان هدف انتخاب شده اند. 
این افراد به تدریج و به صورت تک تک و جداگانه ربوده شده و به قایق منتقل خواهند شد. با 
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توجه به این که این عمل فقط شب ها هنگام خواب و با استفاده از بی هوشی القایی همزمان روی 
همه گروه انجام خواهد شد، امکان کشف مساله برای دیگران بسیار اندک است و خود آن ها 
نیز چیزی متوجه نخواهند شد. حتا در صورت بیدار کردن آن ها برای انجام تحقیقات رفتاری، 
آشفته  خواب  یک  حد  تا  بعداً  آن ها  برای  را  مساله  ذهنی  القاگرهای  از  استفاده  با  می توانیم 
شبیه سازی کنیم که حتا در صورت بررسی های کلینیکی بعدی نیز خطری نخواهد داشت. به 
نظر نمی رسد مردم سیاره در مورد کاوش ها و کاوشگر های ذهنی پیشرفت زیادی داشته باشند.«

g هیجان داشت. نتوانست در اتاقش منتظر بماند. بلند شد و به اتاق مخابرات رفت. گزارش در 
حال دریافت بود. ابتدا گزارش کوتاه اصلی و بعد انبوهی از ضمایم.

»گزارش شش از  قایق: یکی از افراد مورد نظر را ربوده و آزمایش های اولیه روی وی انجام شد. 
هیچ مشکلی پیش نیامد. این شخص پس از بی هوشی به قایق منتقل و قبل از صبح به چادرشان 
برگردانده شد. اسکن های موضوعی کاملی تهیه شده است. بافت های سلولی و ترکیب اعضای 
بدن، حداقل در بررسی های اولیه، همان فرم معمولی و آشنای انسانی می باشد. کار روی تفاوت ها 
و تطابق های  ژنتیک نیاز به زمان بیشتری دارد. برای بررسی رفتاری باید به زودی آزمایش هایی 

در حالت بیداری روی این افراد انجام دهیم. 
در موضوع کشف رمز متن ها پیشرفت های زیادی حاصل شده، ولی موضوع به شکل طبیعی پیش 
نمی رود که ناشی از وجود نوعی گره بنیادی در این فرآیند  است. عالوه بر آن، هنوز بسیاری 

از امواج غیر تصویری را نتوانسته ایم به متن تبدیل کنیم و ماهیت آن ها بر ما نامعلوم است.«

g بله، یک گره بنیادی در کار بود؛ ولی نباید کار متوقف می شد. متن ها ترجمه می شدند، ولی 
جا در جا و در هر صفحه بخش هایی با رنگ زرد به چشم می خورد. همراه با شماره های ارجاع 
در  متفاوت  احتماالت  در باره ی  کارشناسان  مختلف  اظهار نظرهای  و  متن  انتهایی  صفحات  به 
مورد معانی آن ها. حتا در مسایل مشخص، چه برسد به رفتارها و عادات مردم سیاره که در 
بعضی موارد عملکردی بسیار نامفهوم داشتند، مخصوصاً در جلسات سخنرانی و جشن ها. وجود 
نوسان نگارهایی به آن بزرگی جلوی دهان افراد و تنوع بسیار غیرعادی دستگاه های عجیب و 
داشته  می توانست  مفهومی  نبودند، چه  هم  الکترونیکی  ظاهراً  که  ارتعاشات،  سازنده ی  غریب 
باشد؟ چگونه در یک رقص گروهی هماهنگ در فضای باز وسایل دریافت آالرم هماهنگی دیده 

نمی شد؟ 
برقرار می شد. مشخصاً سطح تکنولوژی و به خصوص تجهیزات  ارتباط  به زودی  به هر شکل 
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جنگی مردم سیاره در آن حد نبود که بتواند حتا در بدترین حالت مشکلی برای سفینه ایجاد 
کند.

»گزارش هفت از قایق:  تصمیم درباره ی سه مسیر متصور برای ارتباط با  تمدن موجود در این 
سیاره، در صالحیت قایق نیست و به سفینه یا پایگاه مربوط می شود، ولی جهت گیری ادامه ی 
تحقیقات ما تا حدی به این مساله مربوط می شود. در صورت انتخاب اول، یعنی انجام نشدن 
هیچ گونه ارتباط در حال حاضر، ما باید تالش خود را برای ذخیره سازی هر چه بیشتر اطالعات 
یک طرفه،  ارتباط  یعنی  راه،  دومین  سازیم.  متمرکز  بعدی  بررسی های  برای  سیاره  به  مربوط 
انجام خواهد شد.  پیام در سیاره  انسان گونه ی حامل  قایق و جا گذاشتن روبات های  با خروج 
بنابراین باید دقت و وقت کافی به تنظیم پیام های خودمان برای مردم سیاره اختصاص دهیم 
و روبات های حامل پیام را از هر گونه اطالعاتی که انتقال آن به مردم تیکاس بتواند دردسری 
برای ما ایجاد کند، تخلیه کنیم. سومین راه یعنی ارتباط مستقیم که ابتدا توسط روبات ها شروع 
و سپس توسط ساکنین قایق یا سفینه پیگیری خواهد شد، فقط در حالتی انجام خواهد شد 
از نظر  برای ما، چه  را  این سیاره  از سوی ساکنان  که بررسی ها عدم وجود هیچ گونه خطری 
تایید کند.  نزدیک  آینده  اجتماعی، در حال حاضر و در  و  رفتارهای فردی  تکنولوژیک و چه 

الزمه ی این انتخاب شناخت بیشتر است. در این باره منتظر دستورات هستیم. 
آزمایش روی افراد هدف در حال انجام است. بعد از انجام آزمایش های پزشکی کامل روی دو نفر 
در حالت بی هوشی، مورد سوم را بعد از ربوده شدن، در قایق بیدار کردیم و تالش برای ایجاد 
ارتباط در هر دو جنبه ی متنی و کالمی انجام شد. ظاهر اتاق آزمایش و لباس مصاحبه کنندگان 
را مانند مردم سیاره تنظیم کرده بودیم. نتایج تا حد زیادی موفقیت آمیز بود. ولی به نظر می رسد 
بهت زدگی و هراس فرد ربوده شده مانعی برای ارتباط کامل باشد. ضعف حواس بینایی و بویایی 
تایید می شود. همچنین بر خالف تصورات اولیه ی ما که حاکی از وجود یک حسگر امواج طولی 
در بدن مردم این جا می باشد، این افراد هیچ رفتاری مبنی بر در اختیار داشتن چنین حسی 

نشان ندادند. 
قباًل داشتیم  زیادی که  به مشاهدات  توجه  با  بود.  بسیار غیرمنتظره  برایمان  نتیجه گیری  این 
تقریباً مطمئن بودیم که چنین حسگرهایی را خواهیم یافت. مشاهدات تصادفی و اندک ما نشان 
می دهد که چنین حسگری باید در بسیاری از حیوانات این جا هم موجود باشد. شاید هم رفتار 
از قبیل  ما  از جانوران خود  به وجود حسی کم  و بیش شبیه بعضی  بتوان  را  این جا  حیوانات 
گونه هایی از مارها نسبت داد که خطر را از طریق ارتعاشات بستر سنگی یا خاکی زیر بدن خود 
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حس می کنند یا بعضی جانوران دیگر که نه همه ی امواج طولی، بلکه فقط بعضی انواع آن مثل 
امواج قبل از وقوع زلزله را حس می کنند. ولی در مورد انسان ها هنوز ابهامی بزرگ وجود دارد.

 حساسیت قدرت المسه ی این شخص نیز مورد آزمایش قرار گرفت. در مورد سنجش دمایی 
نتایج همان مقادیر آشنا هستند، ولی در آزمایش قدرت ارتعاش سنجی لمسی مشخص شد که 
توانایی آن ها در این جنبه نه تنها از ما بیشتر نیست، بلکه تا حدی ضعیف تر است. در این جا 
نیز حساس ترین قسمت بدن در ارتعاش سنجی کف دست و نوک انگشتان است، ولی حتا این 

قسمت ها نیز توان کمتری نسبت به بخش های معمولی پوسِت ما دارد. 
  برای آزمایش بعدی شخصی که مسن تر و ظاهراً مربی گروه می باشد، ربوده خواهد شد. احتماالً  

بتوان ارتباط بهتری با او برقرار کرد.« 
 

g یک مشورت سریع با معاونانش انجام داد. دستور را صادر کرد و برای سفینه فرستاد. ارتباط با 
مردم سیاره باید برقرار می شد. پاسخ را این بار سریع تر دریافت کرد.

»گزارش هشت از قایق: دستورات دریافت شد. به نظر می رسد که برای اجرای ارتباط مستقیم با 
مردم این جا مانع بزرگی وجود نداشته باشد. طرح تفصیلی عملیات برای تصویب ارسال می شود. 
یک روبات انسان گونه ی مجهز به تمام وسایل ارتباطی را برای ارتباط اولیه به شهر بزرگی که 
در  فاصله ای امن و دور از جنگل محل استقرار قایق قرار دارد، خواهیم فرستاد و روبات مذکور 
تماس  آن ها  علمی  مراکز  با  ما،  برای  نهایی  ارسال گزارش  و  معمولی  اقامت  روز  از چند  پس 
خواهد گرفت. احتمال این که سخنانش را باور نکنند، اندک است. مردم این سیاره هنوز دارای 
تکنولوژی ساخت روبات در این سطح نیستند و قطعاً به او توجه خواهند کرد. مراحل بعدی با 

توجه به رفتار آنان پیگیری خواهد شد.
آزمایش های تکمیلی روی دو نفر دیگر انجام گرفت و به خصوص در مورد مربی گروه، دارای 
نتایجی متفاوت بود. در کمال تعجب، او آن حسگر طبیعی را که حدس زده بودیم، دارا بود. 
آزمایش های ما که با ایجاد امواجی با شدت ها و بسامدهای مختلف انجام شد، نشان داد که این 
حسگر طبیعی بسیار پیشرفته است. هر چند در مقایسه با حسگرهای شخصی ما، محدودیت هایی 
در بسامدهای بسیار کم و بسیار زیاد نشان می داد، ولی آستانه ی تشخیص و توان تفکیک بسیار 
حساسی داشت. به هر صورت دارا بودن این حسگرهای طبیعی مزیتی برای بعضی از مردم این جا 
در مقایسه با ما به حساب می آید. هر چند قاعدتاً نمی تواند خطری برای ما ایجاد کند. قرن ها 
است که مردم ما عادت کرده اند حسگرها را در لباس های هوشمند یا به شکل جداگانه همراه 

خود داشته باشند و تولید انبوه آن برای ما بسیار ساده و ارزان است.
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روبات ها توانستند در شهری کوچک که با فاصله  امنی از جنگل قرار دارد، بدون هیچ ریسکی 
چند کتاب کاغذی بزرگ را  از یک کتابخانه کاغذی، در هنگام تعطیل بودن کتابخانه، به دست 
آورند. این کتاب ها نوعی دایره المعارف خاص است که دربار ه ی موضوعات مختلف و ظاهراً در 
تصاویر  و  توضیحات  کتاب ها شامل  این  از  یکی  است.  نگارش شده  متوسطی  سطح تخصصی 
بسیار مفیدی از ساختمان بدن انسان های تیکاس و تشریح  اعضا و سیستم های عملکرد بدن 
می باشد و از این نظر برای ما بسیار مفید خواهد بود. بررسی محتوای آن آغاز شده و نتایج به 

زودی گزارش خواهد شد.«

g مضطرب بود. همه مضطرب بودند. کسی نمی دانست چه شده. سفینه فقط پیغام کوتاه قایق را 
برای پایگاه فرستاده بود. خبری بود. احتماالً  ناخوشایند. 

»پیام اضطراری از قایق: کد عملیاتی 315. تکرار می شود، کد عملیاتی 315. لطفاً دریافت پیام 
تایید گردد و موافقت به عمل آید.«

g دستور افزایش دفعات ارتباط را داد. همه منتظر حادثه ای بودند. 
»گزارش پایان عملیات از قایق: خروج اضطراری از سطح سیاره با موفقیت انجام شد و به زودی 
از فضای منظومه ای نیز خارج خواهیم شد. قایق روباتیک نیز بدون هیچ مشکلی از سیاره جدا 
شد و برای الحاق به سفینه آماده است. هیچ  وسیله ای را جا نگذاشته ایم. ارتباطی نیز با مردم 

سیاره تیکاس برقرار نشد.«  

g لعنتی! چرا توضیح بیشتری در کار نبود؟  باید چند ساعت دیگر منتظر می ماند؟ حوصله ی 
نشستن در اتاقش را نداشت. تصمیم گرفت در کریدورهای پایگاه قدم بزند. زمان به نظرش بسیار 
طوالنی می گذشت. لرزش آالرم حسگر مچی اش را حس کرد و به عقب برگشت. توما بود که به 

سرعت دنبالش می دوید، نفس نفس می زد و گزارش را در دست داشت. 
»گزارش اضطراری سفینه ی شماره یازده به پایگاه: قایق ها به سفینه ملحق شدند. داریم با سرعت 
از منظومه ی مذکور دور می شویم. ساعاتی دیگر به نقطه جهش خواهیم رسید. گزارش های کامل 
برای بررسی های بعدی در خود پایگاه تقدیم خواهد شد. آن چه در این جا می آید یک گزارش 

اولیه می باشد.
پدیده ای ناشناخته و عجیب مربوط به حسگرهای طبیعی  در مردم تیکاس که قباًل  مشاهده آن 
گزارش شده بود، وجود دارد که بررسی آن نیاز به زمان و دقت زیادی دارد. مکان این حسگرها 



66
شماره ی 15، اسفند 1390

در ضمایم داخلی گوش آن ها و به شکلی کاماًل مرتبط با سیستم تعادلی شناخته شده درون 
گوش است و خروجی این حسگرهای طبیعی نیز به صورت نوعی پیام حسی به مغز می رود. 
دقت تشخیص آستانه  و توان تفکیک بسامدی این حسگرهای طبیعی، بسیار خوب است؛ ولی 
به هر صورت به پای حسگرهای شخصی ما که بعد از سه قرن تولید، کیفیتی بسیار مطلوب 
یافته اند، نمی رسد. ابتدا چنین پنداشته شد که تنها مزیت این مساله این است که مردم سیاره ی 
مذکور به طور طبیعی از وقوع بعضی حوادث که خارج از زاویه ی دید آن ها صورت می گیرد، 
نوعی آگاهی پیدا می کنند. بر خالف مردم ما که باید برای کسب چنین آگاهی از چنین حوادثی 
این حسگرها را به صورت جداگانه یا در لباس های هوشمند همراه داشته باشند. این ویژگی  
هر چند مزیت بزرگی است، ولی با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ما در چند قرن اخیر، دیگر 
چندان هم تعیین کننده نیست؛ با این حال در آخرین لحظات متوجه مساله مهم تری شدیم. 

مساله فقط یک توانایی فیزیکی نیست.
تیکاس  مردم سیاره  زندگی  ابعاد  تمام  در  مذکور  امواج  نقش  نیز  اولیه  بررسی های  در    حتا 
بسیار وسیع به نظر می رسد و تمدن مذکور بدون استفاده از این امواج قابل تصور نیست. به 
بسیار  واسطه ی  آن ها  باعث می شود که  امواج  این  از  استفاده ی مستقیم  توانایی  نظر می رسد 
مناسب تری برای تفهیم ارتباطات کالمی نسبت به شیوه ی رایج بین مردم ما در اختیار داشته 

باشند. 
از این امواج را در همان کودکی به شکل طبیعی می آموزند و به  تمام مردم تیکاس استفاده 
مردم  مهارت های  مستمر،  و  قوی  بازخورد  یک  وجود  علت  به  که  زد  می توان حدس  سادگی 
تیکاس در شکل دهی این امواج  بسیار بیشتر از مردم ما می باشد که توانایی درک این امواج را 
صرفاً را با حسگرها و پس از تبدیل به عالئم نوری دارا هستیم و توانایی سوار کردن پیام های 
دست  به  حسگر ها  ابداع  از  بعد  و  اخیر،  سال  سیصد  در  فقط  را،  مذکور  امواج  روی  گفتاری 
آورده ایم. اصوالً برای مردم تیکاس، سخن گفتن در حضور هم منحصراً به معنای استفاده از این 
امواج است و اختالل یا عدم وجود این حسگرها برای مردم سیاره مذکور نوعی معلولیت و نقص 
بسیار بزرگ به حساب می آید. تا آن حد که آموزش این گونه افراد به شکلی خاص و در مراکزی 
جداگانه انجام می گیرد. علت اشتباه اولیه ی کارشناسان قایق اعزامی به سیاره نیز همین مساله 
بوده است. گروه پنج نفری که، با توجه به نحوه ارتباط کالمی نسبتاً مفهوم بین خود، توسط 
این کارشناسان برای بررسی انتخاب شدند، از سوی یکی از این مراکز به گردش تفریحی اعزام 
شده بودند و به جز چهارمین نفر مورد بررسی که مربی گروه نیز بود، بقیه فاقد این حسگر 
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بودند. شبکه ی تلویزیونی نیز که نحوه ی ارتباطات کالمی آن در ابتدا کشف شد، در اصل ویژه 
این قبیل افراد بوده است.

علت بسیاری از ابهامات ما در رمزگشایی، وجود این حس و نتایج متعدد آن در زندگی مردم 
سیاره تیکاس می باشد. همچنین به نظر می رسد با وجودی که پیدایش حیات یا حداقل بوجود 
آمدن انسان ها در تیکاس بسیار دیرتر از سیاره ما صورت گرفته، احتماالً تمدن این سیاره فقط 
به خاطر وجود همین توانایی، در یک دوره زمانی بسیار کوتاه تر وارد مراحل کالمی و نوشتاری 
شده و بعد از آن نیز بسیار سریع تر از ما تکامل یافته است. ظاهراً  تاریخ مکتوب مردم تیکاس 

حداکثر چند هزار ساله است که با تاریخ مکتوب ما قابل مقایسه نیست.
   بسیاری از فرستنده هایی که نتوانسته بودیم پیام هایشان را به تصویر یا متن تبدیل کنیم، 
این پیام های گفتاری  به ارسال  الکترومغناطیسی هستند که منحصراً  امواج  در واقع فرستنده 
غیرعادی اختصاص دارند. سوار کردن پیام روی این امواج به همان شیوه ی رایج گفتاری ما، ولی 
بسیار ماهرانه تر از روش های مشابهی که مردم ما با آموزش و تمرین های بسیار زیاد و فقط در 
دو سه قرن اخیر به تدریج قادر به انجام آن شده اند، صورت می گیرد؛ ولی این پیام در مرحله ی 
بعدی مستقیماً و بدون تبدیل به متن  توسط حسگرهای الکترونیک به جریان الکتریکی تبدیل 
شده و روی امواج الکترومغناطیس مدوله و ارسال می شود و حتا در مقصد نیز پیام مذکور به 
متن تبدیل نمی شود و بعد از دمدوالسیون از روی موج الکترومغناطیس حامل آن و تقویت، 
به امواج طولی هوا تبدیل  ارتعاش گر الکتریکی-مکانیکی می شود و مجدداً  وارد یک  مستقیماً 
می شود و این امواج و پیام روی آن مستقیماً توسط مردم سیاره قابل دریافت و درک است. 
مردم تیکاس چنین برنامه های عجیبی را برنامه های رادیویی می نامند و نکته ی غیرعادی تر این 
است که  حتا در برنامه های شبکه های تلویزیونی نیز اطالعات مربوط به این گونه گفتارها، نه 
به صورت متن، بلکه به صورت همان امواج طولی مدوله شده همراه تصویر ارسال  می شود و 
برای مردم این جا استفاده ی اینچنینی از پیام ها در کنار تصویر آسان تر از استفاده از متن های 
می شود؛  استنباط  مشاهدات  از  نیز  دیگری  عجیب  موضوع  می باشد.  تصاویر  همراه  نوشتاری 
استفاده از امواج طولی در همه ی موارد لزوماً به قصد انتقال اطالعات صورت نمی گیرد. بسیاری 
از مردم تیکاس از دریافت این امواج لذت می برند. ظاهراً این موضوع در مواردی است که روابط 
برای  متنوعی  بسیار  و  خاص  ابزارهای  باشد.  حاکم  امواج  این  بسامدهای  بین  خاصی  ریاضی 
ساختن امواجی با این ویژگی ابداع شده است که به تنهایی یا در ترکیب با همدیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد و بخش مهمی از برنامه های رادیویی و تلویزیونی به پخش امواج حاصل از چنین 
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با گفتار، به شیوه ی  با ویژگی اخیر می تواند همراه  از امواج  ابزارهایی اختصاص دارد. استفاده 
آن ها، یا بدون آن صورت گیرد.  

 همچنین این مساله باعث تنوع بسیار زیاد در سیستم های گویش و  نگارشی در تیکاس شده 
است، احتماالً علت عمده آن است که در این جا ابتدا سیستم های گفتاری در سطح کلمه ها و 

جمالت شکل گرفته اند و بعد خط و نگارش ابداع شده است.
ویژگی های  سایر  که  است  این  شدیم،  متوجه  خود  محدود  تحقیقات  در  که  عجیبی  نکته ی 
فیزیکی و زیست شناسی مردم مذکور از جمله ساختمان حنجره و دهان و زبان آن ها تفاوت 
از  تایید کند،  را  آن  بعدی  بررسی های  نکته، در صورتی که  این  ندارد که  ما  با خود  چندانی 
نظر فرضیه های رایج تکاملی می تواند موضوعی مهم و غیر معمول به حساب آید. ولی موضوع 
بسیار مهم تر و غیرعادی تری در کار است که می تواند پایه های فرضیه های تکاملی را کاماًل در 
هم بریزد. همان گونه که در گزارش های قبلی اشاره شد، این حس عالوه بر انسان ها در اغلب 
حیوانات تیکاس، یا حداقل در اغلب حیوانات رده های باالتر تکاملی از جمله مهره داران، وجود 
دارد؛ در حالی که حیوانات ما، حتا آن ها که بسیار مشابه حیوانات مذکور می باشند، فاقد چنین 
توانایی هستند. این واقعیت از  یک سو مورد نقض بزرگی برای فرضیه ی منشا واحد انسان در 
کهکشان می باشد و نشان می دهد که فرآیند تکاملی موجودات ما و تیکاس از ابتدا یا حداقل از 
اواسط مراحل تکاملی خود مسیرهای کاماًل جداگانه ای را پیموده اند، و از سوی دیگر بسیار دور 
از ذهن به نظر می رسد که مسیرهای تکاملی جداگانه بتواند انسان هایی با این درجه از مشابهت، 

و فقط با یک تفاوت عمده، ایجاد کند.
پاسخ این پرسش ها نیاز به بررسی های کامل تری دارد و با توجه به حجم فراوان اطالعات خامی 
که ذخیره سازی شده است، احتماالً بررسی آن ها حتا در توان کارشناسان پایگاه هم نخواهد بود 
و باید به سیاره ی خودمان مخابره و در آن جا مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، و قبل از چنین 

بررسی هایی، موضوع باید از نظر امنیتی و به شکل اضطراری در پایگاه بررسی شود.
ارتباط سرنشینان قایق با مردم سیاره مذکور می تواند در کنار نتایج مفید، خطرات بزرگی نیز به 
همراه داشته باشد. در کوتاه مدت، و بعد از فروکش کردن هیجان آشنایی اولیه، ممکن است آن ها 
در صدد برآیند تکنولوژی ما را اقتباس کنند و در این مسیر با آگاهی از این برتری خود، یا به 
تصور آن ها نقص ما، صرفاً به روش های مناسب برای یک ارتباط احترام آمیز متقابل اکتفا نکنند. 
تقریباً بدیهی است که از دید آن ها خودشان دارای هوش و لیاقت باالتری هستند و ما، حتا با 
وجود سطح برتر تمدن مان، نژادی کم هوش و معلول جلوه خواهیم کرد که باید تحت تسلط 
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آن ها قرار گیریم. احتماالً آن ها، حتا با وجود مشاهده ی تکنولوژی برتر ما، نمی توانند متوجه این 
موضوع شوند که این مقایسه، حتا اگر بین افراد متوسط جامعه مصداق داشته باشد، در سطح 
نخبگان و عالوه بر آن در مقایسه ی کلیت تمدن ها به هیچ وجه برقرار نیست. این طرز تلقی باعث 
خواهد شد که افراد ما مجبور شوند وارد مسایل و درگیری های ناشناخته و ناخوشایندی بشوند. 
در درازمدت نیز  با توجه به این که توانایی مذکور عاملی مهم در سرعت پیشرفت تمدن آن ها 
به حساب می آید، این احتمال که سطح تمدن مردم تیکاس ظرف دو سه قرن به سطح تمدنی 
ما رسیده و از آن سبقت بگیرد، دور از ذهن نمی باشد. در چنین حالتی نیز اطالع داشتن آن ها 
از وجود و ویژگی های تمدن ما و مکان آن در کهکشان می تواند خطرات پیش بینی نشده ای را 

متوجه ما سازد. 
از این رو تا بررسی کامل تمامی جوانب موضوع و حتا با وجود برتری های محسوس فعلی تمدن 
به  پیشنهاد می شود موضوع  تیکاس،  بر مردم  ما  برتری حواس دیگر  تکنولوژی و همچنین  و 
عنوان یک هشدار امنیتی نوع یک تلقی شده و تمامی فعالیت ها متوقف شود و سفینه به پایگاه 
مراجعت کند و درباره ی فراخوانی خود پایگاه به سیاره مان  نیز مشورت هایی با مجمع عمومی 

سیاره  صورت گیرد.
ما در نقطه ی جهش منتظر تصمیمات پایگاه خواهیم ماند. در ضمیمه  متن هایی خاص در باره ی 
مکانیزم عملکرد حسگرهای امواج طولی از نظر زیست شناسی و همچنین تأثیرات وسیع و متنوع 
وجود این حس در زندگی اجتماعی و شکل گیری تمدن مردم تیکاس ارسال شده است که با 

توجه به ضرورت تصمیم گیری سریع در باره بازگشت سفینه باید در اولویت بررسی قرار گیرد.
برای سهولت عمل کارشناسان، در بررسی متن های مذکور، ذکر می شود که مردم سیاره تیکاس، 
با   را  امواج مذکور  نامیده خواهد شد،  نامگذاری خودشان یعنی زمین  با همان  این  از  بعد  که 
واژه هایی از قبیل صدا یا صوت و فرآیند دریافت این امواج توسط حسگرهای خودشان را  با واژه 

شنیدن مشخص می کنند.«   

g فرمانده هشدار امنیتی را صادر کرد. ترسی شدید در خود حس می کرد.
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برای چند لحظه  ذهنم گاهی چونان روبات های دوراِن بچگی می شود؛ آن هایی که   g
دچار آشفتگی مداری می شدند و به تکرار مداوم یک چیز ادامه می دادند؛ آن وقت صدای 

کسی بی وقفه درون سرم تکرار می شود...

g دانه های درشت باران به رسعت با پنجره ی جلوی ماشین برخورد می کردند و بعد از له شدن، 
ه هایی می گشتند که برف پاک کن ماشین، ِغژ و ِغژ کنان کنار می زدشان تا کمی  تبدیل به شرُ

بعد در میان چرک و کثافت سطح خیابان جاری شوند. عابرین شتابان از پیاده روهای خلوت 

می دویدند و آسامن بر رسشان می غرید. با دیدن این تصاویر، بی اختیار خاطراتم برداشته و با 

خود به گذشته ام بردند.

تلنگری با انگشت فلزی

کوروش شمس
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داشتم از پس باران سرخ رنگ آن سیاره ی شوم بیرون را می نگریستم. نه بوی خوشایند نِم باران 
می آمد، نه از شور و اشتیاق رازآلودی که روی کره ی خودمان به آدم دست می داد؛ گویی تمام 
آن جهنم را با پالستیک ساخته بودند و فلز. سربازها پوشیده در بارانی هایی که بدن را تنگ در 
خود می گرفت- با عجله، خود را به خیابان اصلِی پادگان می رساندند. آن جا که زره پوشی سیاه، 
از دیواره ی امنیتی عبور کرده و اکنون در حریم حفاظت شده به سر می برد. داد می زدند: »اونا 

رو آوردن! اونا رو آوردن!« دسته ای بداقبال که در کمین گاهی به دست دشمن افتاده بودند. 
هیچ کس  و  هیچ چیز  که جز سکوت  راهروهایی  از  زدم؛  بیرون  نیمه تاریک  اتاق  از  دوان  دوان 
دیگری در آن ها حضور نداشت عبور کردم؛ پله هایی را که گویی به اعماق ناکجاآبادها می رفتند، 
در نوردیدم و وقتی از در بزرگ و فوالدین آسایشگاه بیرون رفتم، قطرات سرد و یأس آور باران بر 
من هجوم آورد. زره پوش سرعت کمی داشت و عده ای آن را دوره کرده بودند. می توانستم چهار 
مرد را ببینم که بر بلندای زره پوش مثل اجناسی برای فروش نصب کرده بودند و صدای کسی 
از بلندگوی آن ماشین چنین می گفت: »این جنایت، کار موجوداتی است که شما با آن ها رو 
در رویید. این ها وحشی هستند و بویی از تمدن نبرده اند. به دوستانتان بنگرید، اینان هم مثل 
شما کسانی را بر روی زمین داشته اند که انتظارشان را می کشیده اند. دشمن به شما، و به هیچ 
انسانی رحم نخواهد کرد، پس شما نیز به آن ها رحم نکنید! آن ها دوستانتان را می ُکشند و اگر 
شما نیز به چنگشان بیفتید، همین سرنوشت را خواهید داشت؛ و هزاران بار درود بر مرگ، چرا 
که آنان چنان بَربَر هستند که زجرتان می دهند و بعد می گذارند تا از درد و رنج بمیرید. به این ها 
زره پوش  به  را  و خود  َشلپ شولوپ کنان روی سنگفرش خیابان صدا می داد  پاهایم  بنگرید...« 
نزدیک تر می کردم. چیزی که همه از آن بدشان می آمد، باران آن سیاره بود؛ گویی هر قطره ای 
که به بدنت می خورد امید و زندگی را از درونت می مکید و با خود به خاک نحس و بی ارزش 
فرو می برد. گوینده درون زره پوش بود و فقط صدایش شنیده می شد، اما شکی نبود که یکی از 

آن هایی است که به اصطالح خودشان قلب تپنده ی جنگ هستند؛ موعظه گران نبرد.
به جمعیت رسیدم و مثل بقیه به الشه های آویخته بر بلندای زره پوش خیره شدم. طبق رسِم 
بریده،  را  و گوششان  و دماغ  زبان  بودند؛  را کنده  پوستشان  زنده  زنده  پیشین آن موجودات، 
از  و بخش هایی  بود  بودند. روی گوشتشان جای ده ها سوختگی  له کرده  را  انگشت هایشان  و 
وجودشان را انگار به دندان جویده بودند؛ البته آن ها هرگز آدم نمی خوردند. یکی از جنازه ها را 
به زحمت شناختم، پسرک را در بهداری دیده بودم؛ وقتی داشتند چشم سمت راستم را با یک 
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نمونه ی مصنوعی عوض می کردند. یادم هست که پسرک از دیدن چشم له شده ی من حالش 
بد شده بود؛ گمان نمی کنم هنوز بیست سال تمام را پر کرده بود؛ عضو دسته ای که به تازگی 

از خانه آورده بودند؛ از زمین!
چراغ قرمز بود و مجبور شدم ترمز کنم. یک اتوبوس هوایی بر بلندای شهر می خرامید و از فراز برج های 

خیس و در میان آسامن تیره می گذشت؛ شهر گویی در عزای خورشید ماتم گرفته بود. عکس او از درون 

بسته ای که شکت داده بود و حاال روی صندلی کناری ام افتاده بود، احمقانه خودمنایی می کرد. موهای 

قهوه ای داشت و عینکی بر چشم. درست شبیه به جوانک گروه پزشکی که بدن پاره پاره اش را 

روی زره پوش آویخته بودند. هر از چندگاهی این اتفاق رخ می داد که دسته ای سالخی شده را 
می آوردند توی پادگان و در خیابان ها، کمپ ها و کنار هر آسایشگاهی می گرداندند تا به اصطالح 
خشمگینانه  و  گرفته  ناسزا  و  فحش  باد  به  را  دشمن  سربازها  کنند.  تحریک  را  ما  خودشان، 
مشت هایشان را در هوا تاب می دادند. این عمل خیلی زود ما را به هیجان می آورد و برای کشتار 

مهیا می کرد.
به چراغ قرمز که بر بلندای چهار راه روبه رویم بود نگریستم... درست روبه رویم نشسته بود و داشت 

اسلحه ی پالسمایی اش را چک می کرد. الیه های قطور فلز ضدگلوله اندامش را پوشانده بودند و 
سری گرد به سان انسان روی تن داشت که در آن دو چشِم سرخ نشانده شده بود. گاهی تکانی 
می خورد و صدای سایش خشکی از اعضای بدنش بر می خواست. عده ای داشتند در محوطه ی 
نزدیک خوابگاه بسکتبال بازی می کردند- بازی ای که هرگز دوستش نداشتم. سیگار روشن در 
دست راستم بود- دستی که هنوز به شکل طبیعی مال خودم به حساب می آمد. پکی عمیق زدم 

و رو به روبات کرده، پرسیدم: »چند وقته این جایی؟«
همان طور که با اسلحه اش ور می رفت، پاسخ داد: »یک سال و دو ماه و بیست روز و هفت ساعت 
و چهل و نه دقیقه و دوازده ثانیه. که می شود یک سال و نه روز و پنج ساعت و یک دقیقه و 

پنجاه ثانیه قبل از وروِد تو.«
از این طرز حساب کردنشان خوشم می آمد. گوشه ی لبانم به خنده باال رفت و همان طور که 
دود از ریه ها و دماغم بیرون می زد، گفتم: »هیچ از این سیاره خوشم نمی آد. ولی به هیجانش 

می ارزه.«
بدون این که چیزی بگوید به کارش ادامه داد. گفتم: »نظرت راجع به اونا چیه؟ از ُکشتنشون 

لذت می بری؟«
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»من از هیچ چیز نه لذت می برم، نه می ترسم، نه غمگین یا شاد می شوم. من...«
»می دونم که یه روباتی، چیه فکر کردی هالواَم؟ فقط کنجکاو شدم بدونم چرا می جنگی؟«

از کار کردن باز ایستاد و نگاه سرد و تهی اش را- که به پنجر ه ای رو به هیچ کجا می مانست، 
متوجه چشمانم کرد: »می جنگم چون دستور است؛ "شما به آلفا سنتوری می روید و هر میزیوکی 

ترانسمایی را که دیدید نابود می کنید." مثل خودتان.«
دوباره سرش را پایین انداخت و چونان جراحی زبردست مشغول بررسی اسلحه ی مرگبارش شد. 
مسلسلی با کالیبر درشت و انبوهی از نانوذرات باردار که اگر تحریکشان می کردی، می توانستند 
با سرعتی سرسام آور بیرون بیایند و در خط مستقیم، سوراخی بدشکل در هر چیز و هر فردی 
که مقابلشان بود باقی بگذارند. سالحی که اکنون مدت هاست نوع پیرشفته ترش را درون مچ دست 
راست من کار گذاشته اند. کرُلتی که بی رس و صدا امواج را در هزارم ثانیه به قلب می فرستد و باعث 

سکته می شود؛ قتلی زیرکانه که هیچ کس قادر به متیز آن از یک حادثه ی طبیعی نیست. 

صدای رادیوی ماشین کم بود و تنها پچ پچی فرو خورده از آن به گوشم می رسید. انگار داشت در مورد 

برگزاری بیستمین دوره ی انتخابات رسارسی زمین سخن می گفت.

درون سالن ورزش نشسته بودم و داشتم به عکس زن و دو فرزند کوچکم می نگریستم. دو سرباز 
کمی آن سوتر مشغول پچ پچ بودند.
»فکر می کنی تا کی طول بکشه؟«

باالیی ها  به  البته همش  نمی ره،  پیش  اوضاع خوب  دیگه.  سال  یک  یا  دیگه،  ماه  یک  »شاید 
بستگی داره.«

فکر  به چراییش  تا حاال  نیست؟  بسه! دو سال کافی  برام  به همشون. من دیگه  لعنت  »اونا!؟ 
کردی؟«

»هیسسس! میگن هرکسی که زبون درازی کنه سرشو زیر آب می کنن تا درس عبرت بشه واسه 
بقیه! نمی خوای که ببندنت جلوی زره پوش و دوره بگردونن؟«

»تو فقط سه ماهه که اومدی، من این مدت چیزایی دیدم که هزار برابر بدتر از اون کاریه که 
شاید سرهنگ یا بقیه به خاطر این حرفا سرم بیارن. دیگه بدتر از اینم مگه می شه؟ همش بخاطر 

چیه؟ ها؟«
»اونا باید آدم بشن و...«

»اون گالتو ببند لطفاً! الزم نیست چیزی رو که بقیه دفع کردن تو قرقره کنی. ما کی هستیم؟ 
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کی این وسط سود می بره؟ تا حاال از خودت پرسیدی بعد از جنگ چی 
به ما می رسه؟ فکر کردی...«

گفته ها  آن  در  چیزی  کنم.  گوش  حرف هایشان  به  نمی خواست  دلم 
بود؛ حقیقتی که باید در پستوهای تاریک مغزمان پنهانش می کردیم و 

خویشتن را به باور کردن چیزی دیگر دلخوش. 
خود را جلوی ساختامن یافتم و پای کفش پوشم را که روی سطح براق راهروی 

ورودی گذاشتم، صدای جیرجیر خفیفی کرد.

بارها  و  بارها  را می شناختم.  نیمه هوشیارم آن صدا  جایی در خاطرات 
و  می کرد  رقص  رگ هایم  درون  جادویی  اله ای  سان  به  مورفین  وقتی 
من مسخ او روی برانکارد از راهروهای نورانی بیمارستان صحرایی راهی 
اتاق عمل، شنیده بودمش. وقتی اولین بار برای جایگزینی دست چپم 
مرا بردند؛ وقتی ریه ها و پاها و زانوهای کنونی ام را در آن جا جایگزین 
اعضای از هم پاشیده و رو به فساد کردند. همیشه از این می ترسیدم که 
نکند روزی مغزم را هم جایگزین کنند. گاهی کابوسش را می دیدم؛ اکثراً 

تا چند روز پس از جایگزینی یکی از اعضای بدنم با اعضای مصنوعی.
از توی راهرو ها قدم می زد. سربازی که روز گذشته  پرستاری داشت 
قلبش را تعویض کرده بودند روی تخت نشسته بود و داشت برای رفتن 
به سر پست مالل آورش آماده می شد: »بهت که گفتم، هر هفته یه بار 
اطالعات مغزمون رو ذخیره می کنن. فکر می کنی چرا؟ مثاًل به خیالت 
دوست دارن بدونن وقتی من شب توی تختم غلت می خورم و یه چیزیم 
هست که خوابم نمی بره، دارم به چی فکر می کنم؟ نه جون من! همش 
برای اون مخیالته مصنوعیه، اطالعات هر کس رو هر هفته می چپونن 
یه  با  رو  ما  از  یکی  تا  وامیستن  و  به خودش  مخصوص  سیستم  توی 
سوراخ توی سرمون برگردونن عقب. اونوخ مغز له شده ات رو که خود 
اصلیت داخلشه، مثل ژله ی بعد از نهار با قاشق از توی کاسه ی سرت در 
میارن و می ندازن تو سطل آشغال تا بره برای خودش فاسد بشه. بعد 
وقت چیه؟ اون سیستم جایگزین رو خیلی خوشگل و مامانی می ذارن 

چیزی در 
آن گفته ها 

بود؛ حقیقتی 
که باید در 
پستوهای 

تاریک مغزمان 
پنهانش 

می کردیم و 
خویشتن را 

به باور کردن 
چیزی دیگر 

دلخوش.
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توی سر در به درت و درش رو هم سفت می بندن و شاید مثل چهل دزد بغداد یه وردی چیزی 
هم بهش بخونن تا هیچ کس جز خودشون نتونه بازش کنه. دیگه بعد از اون تو یه میمون آهنی 
می شی که هر کاری ازت بخوان می کنی، حتا الزم هم نیست چیزی مثل میهن پرستی یا نجات 
جهان رو با یه مدال بچسبونن به سینه ات، تو اون وقت دیگه یه هیوالیی شدی صدها برابر بدتر 

از این مادر مرده هایی که این جا باهاشون می جنگیم.«
گفتم: »من که تا حاال نشنیدم کسی این طوری بگه. می گی که...«

همان طور که می ایستاد سر پا و لباس فرمش را مرتب می کرد، گفت: »حاال ببین کی بت گفتم. 
بعد از اون تو یادت نمی یاد کی عوضت کردن، ولی یه روز صبح که بلند شدی و دیدی دلت 
غنج میره واسه کشت و کشتار، بدون که خود اصلی ریق رحمت رو سر کشیده و تو بی خبری!.«

پوزخند زدم: »خوب االنم که از کشتن لذت می برم؟«
»چه می دونم!« سرش را کمی باال برد و دکمه ای را که زیر سیب گلویش بود بست، سپس به 
دکمه ی باالتر از آن اشاره کرد و گفت: »دیگه اینو نباس ببندم، اگر ببندم میشم ژنراااال!« با 
حالتی جدی ظرف ادرارش را که خشک بود ، روی کالهش گذاشت و رو به من گفت: »خداوند 
قادر به همراهتان فرزندان زمین! بروید و پیروزی به ارمغان بیاورید.« خندید: »شاید هم یه روز 

ژنرال شدم، چوپان به از گوسفند.«
گفتم: »پس مواظب مغزت باش، چون فکر نمی کنم ژنراال هیچ وقت مغز مصنوعی داشته باشن. 

مغزای مصنوعی فقط دستور می گیرن، هیچ وقت دستور نمی دن.« 
درون آسانسور بودم و به سوی طبقه ی دوازدهم می رفتم. طبقه ی نهم در باز شد و روباتی نظافتچی 

که سطلی با بوی زننده در دست داشت، وارد شد.

جوانک موقرمزی که تازه یک ماه پیش آمده بود، مثل بالشی از هم دریده کنار من پخش شده 
بود. می توانستم ژامبون مرغی را که ظهر به عنوان نهار خورده بودیم، درون معده اش ببینم که 
هنوز به روده نرسیده دفع شده بود. درون یک پناهگاه نیمه ویران گیر افتاده بودیم. گلوله ای 
آخته درون شانه ام که به تازگی تعویضش کرده بودند، نشسته بود و فقط کمی مرا به زحمت 
می انداخت؛ اما دردی حس نمی کردم. از هشت روبات همراهمان تنها یکی باقی مانده بود که 
آن هم مسلسلش را از پنجره بیرون کرده بود و یک بند شلیک می کرد. بوی چندش آور مرگ 
درون آن ویرانه پیچیده بود که با استشمامش می خواستم باال بیاورم. هوا داشت تاریک می شد 
و اگر نمی توانستیم خود را عقب بکشیم، آن ها کم کم و با تمام شدن ذخیره ی مهمات می آمدند 
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بیهوده  داشت  و  بود  افتاده  ورودی  آستانه ی  در  سربازی  وقتمان.  سر 
درآمدند  پا  از  ابتدا  دیگر همان  را صدا می زد. چهار سرباز  مقدساتش 
را  سینه ام  روی  جیب های  بود.  پهن  خانه  بیرون  جنازه شان  اکنون  و 
با  کشیدم.  بیرون  لرزان  دست  با  را  سیگار  پاکت  و  کردم  دست دست 
لب گذاشتم؛ شاید دودش  به  و  درآوردم  همان دست خونی سیگاری 
را  آتشش  که  فهماندم  روبات  به  اشاره  با  بود  طور  هر  می کرد.  آرامم 
هیچ  می آمدند!  ته می کشید  مهمات  اگر  نداشتیم،  راهی  کند.  متوقف 
دلم نمی خواست زنده زنده سالخی ام کنند. اگر می گریختیم، شاید جان 
به در می بردیم. حتا در اعماق ذهِن پریشانم این فکر شناور بود که اگر 
نتوانستیم بگریزیم، پیش از آن که زنده دستگیرم کنند، خود را خالص 

کنم.
چند گلوله صفیرکشان از پنجره ی باالی سرم وارد شد و به دیوار مقابل 
خورد. رو به روبات فریاد زدم: »اگر بمونیم مهماتمون تموم می شه! باید 

از این جا بزنیم به چاک!«
نفرت انگیزش  خونسردی  با  و  کرد  ورودی  به  نگاهی  و  من  به  نگاهی 
درصد  بیست  برسد  کمکی  نیروی  و  بجنگیم  که  آن  »احتمال  گفت: 
است، در حالی که فرار در چنین وضعی نود و پنج درصد با مرگمان 

همراه خواهد...«
»خفه شو! کدوم نیروی کمکی؟« می دانستم به دلیل ابرهای مغناطیسی 
که کمی به دلیلی نامعلوم بعد از آغاز جنگ در هوای آن سیاره آزاد شده 
بود- تا بسیاری از تجهیزات پیشرفته ی ما عماًل بی مصرف شوند، گیرنده 
و فرستنده های او نیز از کار افتاده. پس به دروغ گفتم: »پیش از این که 
ارتباطمون قطع بشه شندیم که اونا می رن جنوب تا گردان سی و دوم 
رو که محاصره شده نجات بدن، فکر می کنی جون یه گروهان بیست 
نفری که برای پاکسازی اومده به قدری براشون ارزش داره که بی خیال 

یه گردان بشن؟«
جنبشی در بیرون احساس کرد و به سوی آن آتش گشود. سپس دوباره 

دست دست 
کردم و پاکت 

سیگار را با 
دست لرزان 

بیرون کشیدم. 
با همان 

دست خونی 
سیگاری 

درآوردم و به 
لب گذاشتم؛ 
شاید دودش 
آرامم می کرد.
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رو به من کرده، گفت: »پس بهتر است برویم.«
سکوت بر راهرویی که اکنون در آن گام بر می داشتم، حاکم بود. از آسانسور بیرون آمدم و برای بار آخر 

به عکس قربانی نگاه کردم؛ که بود؟ منی دانم. برای چه باید می مرد؟ منی دانم؛ ولی دستور این بود که 

مبیرد. عکس را درون جیبم گذاشتم و گام در راهرو نهادم.

خورشید آن سیاره دقایقی پیش غروب کرده بود. صدای حشرات شب زی- که برخی شان در 
تاریکی شب با رگه های فسفری رنگ در هوا می درخشیدند - و البته صدای نفس هایی که در 
ریه های مصنوعی ام رفت و آمد داشت، تنها صدای حاکم بود. درون سنگرهایی گود به طرف 
بودند. جلو  روانه  ما  پی  از  و  کرده،  بازرسی  را  خانه  آن ها  تردید حاال  بدون  عقب می دویدیم. 
می دویدم و روبات پشت سرم بود. ده ها بار با خود گفتم: »کاش هرگز به این جا پا نمی گذاشتم! 
کاش...« کسی شلیک کرد، ولی گلوله به من نخورد. لحظه ای برگشتم و دیدم که روبات ایستاده 
و دارد به عقب شلیک می کند. باز سر برگرداندم و به دویدن ادامه دادم؛ برایم مهم نبود که او 
نابود می شود یا نه، مهم این بود که خود زنده بمانم! درگیری پشت سرم بیشتر شده بود و من، 
بی امان می دویدم. چند بار تیرهایی صفیرکشان از اطرافم عبور کرد که مانعی برای فرارم نشد. 
پیچی را رد کرده بودم که زیر پایم ناگهان خالی شد و با صورت به کف خیس و سرد سنگر 
بعدی سقوط کردم. دماغم غرق خون بود و چشمانم سیاهی می رفت. درد و دهانی پر از لجن 
و اشک هایی که ناخودآگاه از چشمانم سرازیر شده بود، دیدن و تصمیم گرفتن را امکان ناپذیر 
می کرد. کورمال کورمال اسلحه را پیدا کردم و به دیواره ی سنگر تکیه دادم. حالم مثل پسرکی 
بود که در هنگام تاریکی راه را اشتباه می رود و حاال به جای آن که خانه باشد، در میان جاده ای 

متروک در جنگلی تاریک گم شده. 
در شامره ی دویست و نه را یافتم. راهرو خالی بود. دوربین را روی دیوار گذاشتم و منتظر ماندم تا 

هر آن چه را در خانه جریان داشت، پس از تجزیه و تحلیل به من نشان دهد. همه جای خانه خالی 

بود، به جز حامم. در را باز کردم و وارد شدم. داشت توی حامم برای خودش آواز می خواند، آوازش را 

می شناختم، پرس من هم همین آهنگ را دوست داشت.

سنگر  از  پایی  خانواده ام!« صدای  پیش  می گردم  بر  خونه!  می گردم  بر  »من  گفتم:  خود  با   g
روبرویی آمد، اسلحه را باال آوردم و نشانه رفتم، پشت سرم صداها مرده بود و من در آن لحظه 
شک نداشتم که روبات از پای درآمده و حاال محاصره شده ام! دمی بعد یکی از آن ها اسلحه به 
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دست ظاهر شد و تا خواست متوجه من شود، زدمش. باز صدایی آمد، کسی ظاهر شد و این بار، 
دست نگه داشتم؛ تا آن روز بچه هایشان را ندیده بودم! کودکی شیون کنان روی جنازه افتاده و 
چیزهایی به زبان غریب خودشان می گفت. بی رمق به دیواره تکیه دادم و منتظر رسیدن دشمن 
شدم. درمانده و خسته، خود را به دستان بی رحم سرنوشت سپردم؛ تصاویر سربازان سالخی شده 
یک آن از برابر چشمانم دور نمی شد! دقیقه ای گذشت و صدای پایی آمد. باالی سرم، جایی را که 
از آن سقوط کرده بودم، نشانه رفتم؛ قلبم گویی در سرم می کوبید. صدا نزدیک و نزدیک تر شد 
و باالخره، روبات بود که لنگ لنگان می آمد! پایین پرید و گفت: »دیگر کسی تعقیبمان نمی کند، 
می توانیم برگر...« کودک شیونی کرد و روبات با سریع ترین واکنش خود برگشته، همچون یک 

هفت تیرکش دوران باستان او را زد. 
قربانی را که از پشت شیشه ی مات حامم تنها شبحی الغر و کوتاه قامت بود، هدف گرفتم و بعد، با 

انگشت تلنگری به شیشه زدم؛ انگشتی که قرار بود امواج از درون آن شلیک شوند. او به سوی من 

نایستادم؛ به ساعتم  ناله ای خفیف کرد و نقش زمین شد.  برگشت: »پاپا تویی؟« و من شلیک کردم. 

نگریستم: هفت و سی و دو دقیقه و پنجاه و سه ثانیه و چهارده هزارم ثانیه را نشان می داد؛ درست 

رس زمان مقرر کار را انجام داده بودم. برگشته و در هامن حال که قطرات آب پشت رسم روی جنازه و 

کف حامم فرود می آمد، راهی بیرون شدم.

باران گرفته بود و باالی سر کودک بیگانه و مادرش ایستاده بودم. روبات از هم اکنون راه افتاده 
بود تا به پایگاه برگردد. اما من آن جا ماتم برده بود. اسلحه روی دوشم سنگینی عجیبی می کرد 
و هیچ عجله ای برای رفتن به هیچ کجا احساس نمی کردم؛ حتا به زمین!. مبارزه ای بین من 
از همه پنهانش کرده  اندیشیدن به چیزی که همیشه  و خودم برای رفتن و ماندن؛ ماندن و 
بودم. حقیقتی ورای دروغ ها و گفته های تلقینی؛ احساسی که دیگر حاال توضیحی برایش ندارم. 

احساسی که در آن سیاره متولد شد و همان جا مرد.

دچار  لحظه  چند  برای  که  آن هایی  می شود؛  بچگی  دوران  روبات های  چونان  گاهی  ذهنم   g
کسی  صدای  وقت  آن  می دادند،  ادامه  چیز  یک  مداوم  تکرار  به  و  می شدند  مداری  آشفتگی 

بی وقفه درون سرم تکرار می شود که: 
سیستم آماده ی جایگزینی است، سیستم آماده ی جایگزینی است، سیستم...
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فیلم شناسی نظریه ی آشوب
قسمت سوم: درخشش ابدی یک ذهن پاک

ناصر حافظی مطلق

مقدمه
قسمت اول مجموعه ی »فیلم شناسی نظریه ی آشوب« به فیلم »عدد پی« و قسمت دوم 
آن به فیلم »اثر پروانه ای« 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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خالصه ی داستان
با دخترهای  و گرچه  ندارد  استعدادی  معاشرتی چندان  نظر  از  انسانی است که  بریش  جوئل 
زیادی آشنایی داشته، اما به هیچ کدام جذب نشده است. تا این که با کلمنتاین آشنا می شود؛ 
دختری که طبیعی کاماًل برعکس جوئل دارد. اما این دو با وجود عدم اشتراک، به سوی یکدیگر 
کشیده می شوند. پس از مدتی رابطه ی این دو به تلخی قطع می شود و کلمنتاین با استفاده از 
تکنولوژی روز، خاطرات جوئل را از ذهن پاک می کند. جوئل هم برای تالفی، تصمیم به همین 
کار می گیرد. بخش اعظم فیلم نمایش فرآیند پاکسازی ذهن جوئل و بازخورد او به خاطرات 
کلمنتاین  با  لحظات شیرینی که  به  او هر چه در خاطراتش جلوتر می رود،  است.  قدیمی اش 
داشته بیشتر بر می خورد و از پاکسازی ذهنش پشیمان می شود. بنابراین جوئل می کوشد در 
مقابل فرآیند پاکسازی مقاومت کرده و خاطراتی از کلمنتاین را پنهانی در گوشه های ذهنش 

مخفی کند.

خاموشی و فراموشی
فراموش کردن و به یاد آوردن هنرهایی هستند که تنها نوابغ و دیوانگان به درستی از عهده ی 

آن ها بر می آیند.
داستان کلی فیلم »درخشش ابدی یک ذهن پاک« درباره ی حافظه ی انسان و چگونگی دستیابی 
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فیلم نامه نویس:
کننده: تهیــه 
: سیــــقی مو
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یا عدم  دستیابی به خاطرات حک شده در حافظه است. کاراکتر »جوئل بریش« با بازی جیم 
کری که برای عموم بیشتر به عنوان یک هنرپیشه ی طنز و کمدی شناخته می شود، آن چنان 
شخصیت جدی و شاید غم انگیزی دارد که بی اختیار تصور مجدد یک فرضیه را به ذهن تداعی 

می کند که: »متضادها در بی نهایت مترادف می شوند.«
به عبارت بهتر شادی و افسردگی و طنز و جدیت در بی نهایت با هم یکی هستند یا به شکل 
صحیح تر، نهایت شادی و غم یکی است. نهایت عشق و نفرت و زیبایی و زشتی هم. لذا تنها یک 
کمدین حرفه ای مانند جیم کری توان ایفای نقش های جدی و غم انگیزی مانند جوئل بریش 
در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک یا »ترومن بربنک« در فیلم »نمایش ترومن«، یا »والتر 

اسپارو« در فیلم »23« یا »پیتر اپلتون« در فیلم »مجستیک« را دارد.
همین گونه، به یاد آوردن و فراموش کردن هم در بی نهایت با هم یکی هستند و دیوانگان و 

نوابغ هم.
اما وقتی صحبت از انسان هایی عادی است که نه نابغه اند و نه دیوانه و زمانی که در جایگاهی 

بسیار دور از بی نهایت صحبت می کنیم، تفاوت این مقوله های متضاد از زمین است تا آسمان.
فضای فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک هم در حرکتی دورانی بین متضادهای غیرمترادف 
بی نهایت می زند، خط  به مرز  فیلم که کارگردان گریزی  از  لحظاتی  البته در  دارد که  جریان 
با  نفرت معادل می شود  نهایت  به گونه ای که  بین تضادها کم رنگ و کم رنگ تر شده،  تفکیک 

نهایت عشق و برعکس.
این فیلم بر مبنای یک نگاه خاص به حافظه بنا شده است: هر خاطره یعنی یک نقطه ی نورانی 

در مغز. با این حساب، خاموشی نقطه ی نورانی یعنی فراموشی.
اما سوال مهم این جا است که: آیا در عالم واقعی، فراموشی نوعی خاموشی است؟ جالب این جا 
است که در خود فیلم هم شواهدی بر رد فرضیه ی »فراموشی معادل خاموشی« وجود دارد و 

طی این مقاله هم در جای خود در این باره بحث خواهد شد.
می شود.  بازنگری  مجدداً  فیلم  این  داستان  قالب  در  فلسفه  بنیادین  سوال  یک  دیگر  نگاه  از 
»هویت فردی چیست؟« به عبارت خودمانی تر، چه چیزی هویت شخصی به نام آقای ایکس را 
از اشخاص دیگر جدا می کند؟ و چرا آقای ایکس که در بدو تولد چنین نامی بر او گذارده شده 
است، در سی  سالگی هم به همان نام شناخته می شود و در شصت سالگی و پس از مرگ هم به 
همچنین؟ آیا آقای ایکس سی ساله حتا یک سلول مشترک با آقای ایکس ده ساله دارد؟ قطعاً 
خیر؟ پس چرا در پنجاه سالگی باید برای نیکی های بیست  سالگی اش تقدیر و برای خطاهای سی 
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سالگی اش تنبیه شود؟ آن چه در این گذر زمان مشترک است و بر آن نام هویت را می گذارند، 
چیست و چگونه است؟

بسیاری  با  متضاد  شاید  و  متفاوت  است،  کرده  ارائه  پرسش  این  برای  فیلم  این  که  پاسخی 
رانر«  »بلید  مانند  فیلم هایی  در  اگر  باشد.  متداول  فلسفی  نظریه های  و  مرتبط  فیلم های  از 
»پلیس  ورهوفن(،  پل   1990 )ساخته ی  کامل«  »یادآوری  اسکات(،  ریدلی   1982 )ساخته ی 
 ... آهنی« )ساخته ی 1987 پل ورهوفن(، »شهر تاریک« )ساخته ی 1998 آلکس پرویاس( و 
جواب این پرسش عبارت است از »خاطرات«، در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک چیزی 

ورای خاطرات به عنوان هویت فردی تعریف می شود.
در فیلم پلیس آهنی، از بقایای متالشی شده ی بدن یک پلیس وظیفه شناس به نام مورفی که به 
دست تبهکاران بی رحم و بانفوذ شهر دیترویت کشته شده است، یک سایبورگ توانمند ساخته 
می شود که مقتدرانه امپراتوری تبهکارانه ی دیترویت را از بیخ و بن سرنگون می کند. پرسش 
این جاست که آیا این سایبورگ مقتدر همان پلیس وظیفه شناس است؟ یا با دو موجود متفاوت 
روبرو هستیم؟ در نگاه اول با توجه به این که پلیسی به نام آلکس مورفی کشته و بدنش متالشی 
شده است، در می یابیم که هویت پلیس آهنی نمی تواند همان هویت مورفی باشد؛ زیرا که مورفی 
مرده و ما با یک مخلوق جدید روبرو هستیم. اما کارگردان هلندی، پل ورهوفن، نظر دیگری دارد. 
او از مجرای درخشش مجدد خاطرات مورفی در ذهن پلیس آهنی، هویت این دو موجود را به 
هم پیوند می زند و در صحنه ی پایانی فیلم، پلیس آهنی که ویرانگر دستگاه تبهکاری است، خود 
را با نام مورفی معرفی می کند. به عبارت ساده تر آن چه هویت پلیس آهنی و آلکس مورفی را 

یکسان می کند، خاطرات مشترک آن دو است.
آرنولد  نام  به  هرکول گونه  اتریشی  یک  کامل،  یادآوری  نام  به  دیگرش  فیلم  در  ورهوفن  پل 
در  شده،  مستقر  کالیفرنیا  فرمانداری  صندلی  بر  هم  سالی  چند  اواخر  این  که  را  شوارتزنگر 
نقش یک مامور مخفی در سال 2084 میالدی به میدان می آورد. ماموری که بر اثر پاک شدن 
خاطراتش و جایگزینی خاطرات جدید، هویتی متفاوت پیدا می کند. از هویت یک مامور مخفی 
تعویض  با  از جایگاه یک کارگر معدن،  و  به یک کارگر معدن شده  تبدیل  دستگاه جاسوسی 
خاطراتش مبدل می شود به یک شورشی انقالبی. در این جا خاطرات یک بار دیگر زیربنای هویت 

معرفی شده است.
کارگردان صاحب نام دیگر، ریدلی اسکات که او را بیشتر با »گالدیاتور« می شناسند، در سال 
1982 در فیلم بلید رانر داستان انسان نماهایی را روایت می کند که در حقیقت »روبات هایی« با 



سینما

85
شماره ی 15، اسفند 1390

خاطرات ساختگی هستند. آن ها دارای هویتی بر مبنای خاطرات مصنوعی خود هستند که هرگز 
وجود نداشته و خود را انسان می پندارند. خاطرات مجازی سازنده ی هویت حقیقی.

فیلم شهر تاریک نیز روایتگر زندگی انسان هایی است که توسط یک تمدن فضایی رو به انقراض 
ربوده شده و در یک تخته سنگ فضایی که به خیال خودشان شهری بر روی سیاره ی زمین 
است، زندگی می کنند. آن ها هر نیمه شب به خوابی مصنوعی می روند و به وسیله ی عوامل آن 
تمدن فضایی بیگانه، حافظه و خاطراتشان دستکاری می شود. پس از بیداری، انسان های شهر 
هویت جدیدی دارند. در حقیقت داستان این فیلم بیانگر تقالی یک تمدن غیرزمینی در حال 
انقراض برای یافتن روش جدیدی به منظور تمدید بقای خود است. آن ها فکر می کنند علت 
بقای انسان ها در حافظه و خاطراتشان است، لذا با آزمایشاتی بر حافظه ی انسان سعی در یافتن 

راهی برای بقای خود دارند.
اما در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، پاسخ بخ سوال چیستی هویت انسان، چیزی به جز 
خاطرات است. شخصیت های کلیدی فیلم یعنی جوئل و کلمنتاین و همچنین سایرین، بر اثر 
پاک شدن خاطرات هویت خود را از دست نمی دهند. آن ها دوباره عاشق همان کسی می شوند 
که اندکی قبل او را از خاطره ی خود پاک کرده بودند. دوباره در مسیری گام بر می دارند که 
سعی در پاک کردنش از خاطرات خود داشته اند. این فیلم چیز دیگری به جز خاطرات انسان را 

معرف هویت او قرار می دهد. اما سعی در معرفی روشن و واضح آن چیز ندارد.

محبوب من: کلمنتاین
به عنوان یک سوال مهم، اگر خاطرات و با مفهوم کلی تر، کل یا بخشی از حافظه ی یک انسان 
غیرقابل دسترسی شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نمونه اش را تا حدودی در بیماران دچار آلزایمر 
می توان دید. )بر خالف تصور متداول مبنی بر بروز اختالل در سلول های مغزی به عنوان عامل 

اصلی آلزایمر، ژن ها و پروتئین های خونی هستند که وضعیت حافظه را به هم می ریزند.(
اما هدف من بیش از بررسی یک عارضه یا اختالل مغزی است. پرسش صحیح تر این است که 

هویت شخصی یک فرد چه اندازه با خاطرات و حافظه اش مترادف است؟
البته قبل از بررسی چنین پرسشی یک سوال جدی تر مطرح است. آیا حافظه ی انسانی قابل 
پاک شدن بدون بازیافت است؟ خاطرم هست که بعضی از دوستان با دانلود بعضی از فایل ها 
فایل ها  این  شدن،  پاک  صورت  در  حتا  داشتند  اعتقاد  چون  بودند.  مخالف  خود  کامپیوتر  بر 
قابل بازیافت خواهند بود. البته بعدها دریافتم که این ایده کاماًل صحیح است و تمام اطالعات 
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حافظه های سخت افزاری امروزی را حتا پس از پاک شدن، با تکنیک هایی می توان بازیابی کرد.
در مورد حافظه ی انسان هم این تکنیک ها در موارد فراموشی های عادی وجود دارد که نمونه ی 
یا خاطرات  بلوکه کرد  را  آزاردهنده  متداول آن، هیپنوتیزم است که در آن می توان خاطرات 
بازیافت  بنابراین به نظر می رسد پاک کردن غیرقابل  بارگذاری نمود.  یاد رفته ای را مجدداً  از 
حافظه ی انسان حداقل فعاًل امکان پذیر نیست مگر با وارد کردن آسیب های سخت افزاری. هر 
چند که شخصاً معتقدم آسیب های سخت افزاری هم حافظه ی انسانی را که به اعتقاد من جنبه ی 
هولوگرافیک و آشوبی دارد، پاک نمی کند؛ بلکه تنها دسترسی شخص به خاطراتش را محدود 

یا ناممکن می سازد.
حاال بیایید پیام فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک را در حوزه ی حافظه و هویت به شکلی ساده 
بازبینی کنیم: در نظر بگیرید که شما پسری هستید و دختری به نام کلمنتاین را دوست دارد؛ 
بنا به هزار و یک دلیل این عالقه ی شما بی نتیجه می ماند و تنها خاطرات آزاردهنده ی یک عشق 
شکست خورده در ادامه ی زندگی آزارتان می دهد. شما تصمیم می گیرید آن قسمت از حافظه و 
خاطراتی را که متعلق به کلمنتاین است، کاًل پاک کنید. از خود بپرسید: پس از این پاکسازی، 
اگر با کلمنتاین یا دختر دیگری با مشخصات او روبرو شوید، چه عکس العملی نشان خواهید داد؟ 
قطعاً چیزی از او به یاد نخواهید داشت، اما حدس من این است که قسمتی از ابعاد وجودی شما 
که جدا از حافظه و خاطراتتان است و قباًل سبب شده به دختری با چنین مشخصاتی عالقمند 
شوید، مجدداً در حرکات و احساسات شما بارگذاری شده و دوباره عکس العملی ناشی از عالقه 
به آن دختر در شما بروز می کند. اگر با این ایده موافق هستید، پس به این نتیجه ی مشترک 

رسیده ایم که هویت صرفاً مترادف با حافظه و خاطرات نیست.
می شناسید  را  ایکس  آقای  نام  به  فردی  شما  برویم.  مطلب  سراغ  دیگری  زاویه ی  از  بگذارید 
که متولد سال 1980 است و در دهه ی 80 میالدی بزرگ شده و خوب یا بد، به آثار هنری و 
محصوالت فرهنگی دهه ی 80 عالقه ی فراوان دارد. به اعتقاد شما این عالقه که تشکیل دهنده ی 
بخشی از هویت شخصی آقای ایکس است، با پاک شدن حافظه و از دست رفتن خاطرات او، نابود 
می شود؟ اگر حافظه ی آقای ایکس را پاک کنیم، ممکن است او از موسیقی راک یا الکترونیک 
دهه ی 80 دل بکند و ناگهان به موسیقی رپ اوایل قرن بیست و یکم عالقمند شود؟ خالصه 
این که، آیا با فرمت کردن حافظه ی آقای ایکس می توان او را نسبت به ژان میشل جار بی تفاوت 
و نسبت به امینم عالقمند کرد؟ من که بعید می دانم. نهایتاً شما ممکن است کاری کنید که او 
احساس کند آن چه قباًل برای صدها بار شنیده، حاال برای اولین بار است که می شنود. اما فکر 
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نمی کنم در ساختار عالقمندی اش تغییری ناگهانی ایجاد شود. از این رو بر خالف پل ورفوهن، 
به نظر می رسد هویت را نه فقط در خاطرات و حافظه، بلکه باید در مجموعه ای بزرگتر که البته 

بخشی از آن هم به خاطرات تعلق دارد، جستجو کرد.

درخشش
یا  خود  افالطون  است.  بوده  فیلسوفان  از  بسیاری  توجه  مورد  دیرباز  از  هویت شخصی  بحث 
نفس را نه تنها غیرمادی، بلکه فناناپذیر و غیرقابل تباهی می دانست . او معتقد بود که نفس یا 
خود مرکب از سه جز عقل، شهوت و اراده است که تضاد این اجزا دلیل اصلی تعارضات درونی 
انسان ها است. عقل جز محاسبه گر و تصمیم گیرنده، شهوت جز غیرعقلی و متشکل از امیال و 
غرایز، و اراده خاستگاه جرات و اعتماد به نفس است. طبق نظر افالطون، سالمت روحی یا روانی 
زمانی به دست می آید که همه ی این اجزا با هم در تعادلی هماهنگ باشند. دیدگاه افالطون 
بیشتر بر پیروی شهوت و اراده از عقل تاکید دارد. آیین مسیحیت نگاه رهبانیت ناشی از مهار 

کردن شهوات با مدیریت عقلی را از دیدگاه افالطون به ارث برده است.
 ،)ego( زیگموند فروید به گونه ای نسبتاً شبیه به افالطون اجزا نفس را تفسیر می کند: خود
نهاد )id( و فرامن )super ego(. خود جزء عقالنی با دغدغه ی در نظر گرفتن واقعیت، نهاد 
خاستگاه امیال غریزی و فرامن مجموعه ای از قواعد اخالقی نهادینه شده توسط جامعه و والدین 
است. فروید بر خالف افالطون معتقد بود که سرکوب نهاد سبب خواهد شد که ناخودآگاه انسان 
طغیان کند و عارضه ای روانی به بار آورد و بنابراین تعادل روانی در دیدگاه او با تعادل روانی 

افالطون و مسیحیت تفاوت عمده ای داشت.
کارل گوستاو یونگ با تغییراتی در این تعاریف، این سه جزء را ذهن بالغ، ذهن کودک و ذهن 
والد می نامد. فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه که از این سه جزء با تمیل شیر، کودک و شتر نام 
می برد، بر خالف دیدگاه عام که ذهن بالغ )شیر( را برتر و نماینده ی خرد انسان در مصاف با ذهن 
ابرانسان  والد مقلد )شتر( و ذهن کودک )کودک( مسخره گونه می پنداشتند، معتقد بود برای 

شدن باید ذهن کودک بر دو ذهن دیگر مسلط گردد:
»سه دگردیسی جان را بهر شما نام می برم: چگونه جان شتر می شود و شتر شیر و سرانجام شیر، 
کودک ... چیست آن چه کودک تواند و شیر نتواند؟ ... کودک بی گناهی است و فراموشی، آغازی 
نو، یک بازی، چرخی خودچرخ، جنبشی نخستین، آری گفتنی مقدس. آری برادران، برای بازی 

آفریدن به آری گفتن مقدس نیاز هست.«
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آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی دیگر، از اجزای سه گانه ی افالطونی )عقل، امیال و اراده(، اراده را 
برتر می پنداشت و معتقد بود باید در نفس انسان، اراده برتر و مسلط باشد. او جهان را نتیجه ی 

اراده می دانست.
دکارت در کتاب تامالت خود دیدگاه ثنوی اش را مبنی بر وجود اجزای دوگانه در انسان، شامل 
جوهر روحانی یا روان )ذهن: mind( و جوهر جسمانی یا مادی )بدن: body ( بیان کرده است.

عدد  سه  را  انسان  اجزای   ،)Scientology( ساینتولوژی  فرقه ی  طرفداران  که  نماند  ناگفته 
می دانند: mind ،body و tetan. در این تقسیم بندی جسم همان جزء مادی انسان، تتان جزء 
روحانی و ذهن، قسمت ارتباطی جزء روحانی با محیط و به نوعی بانک اطالعاتی تصاویر ذهنی 

و جاوی دانش و تجربه ی جزء روحانی است.
ادونگ و فروهر. تن جزء  این اجزا را پنج عدد می دانند: تن، جان، روان،  همچنین زرتشتیان 
مادی، جان پیوسته با باد و مانند آن گریزنده، روان نیرویی در تن که می تواند ببیند و بشنود، 
او بر  ادونگ تصویر و شکل و فروهر نیرویی است که از جانب خدا )اورمزد( آمده و به سوی 

می گردد.
در دیدگاه دکارتی، جزء مادی فیزیکی است و وزن و حجم دارد و نوعی ماشین است. اما ذهن 
دارای ذات غیرفیزیکی و روحانی است. در دیدگاه دکارت، من یعنی همان ذهن و نه بدن. لذا 
در صورت جدایی ذهن از بدن یا حلول ذهن در بدن دیگر، من همچنان همان من خواهد بود. 
مهم ترین ایراداتی که بر دیدگاه دوگانه انگاری دکارتی وارد می شود، یکی توضیح چگونگی تعامل 
)interaction( متقابل یک جزء غیرمادی به نام ذهن و یک جزء مادی به نام بدن و دیگری 
تشخیص تفاوت هویت اشخاص بر مبنای مشخصه های فیزیکی است. به طور واضح تر: اگر انسان 
اوست،  انسان همان ذهن  اصلی یک  و هویت  است  غیرمادی  و  مادی  دارای دو جزء مستقل 
پس: 1( ذهن غیرمادی چگونه بر تن مادی اثر می گذارد و برعکس؟ 2( چگونه می توان از روی 
مشخصه های فیزیکی یک شخص هویت او را شناخت در حالی که هویت معادل ذهن اوست، نه 
تن او؟ در تشریح پرسش دوم فرض کنید که به طریقی ذهن شخصی به نام حافظی مطلق از تن 
او جدا شده و در یک تن دیگر حلول می کند. حاال چگونه می توان تشخیص داد کدام حافظی 
هست و کدام نیست؟یا یک سوال کلی تر این است که اشخاصی که هر روز می بینیم، چگونه 

مطمئن باشیم همان اشخاص دیروز هستند؟
را  انسان  تمام وجود و هویت  نیز وجود دارد که  نگاه مادی گرایانه  نگاه دوگانه انگار،  در مقابل 
صرفاً ماده می پندارد. مادی گرایان معتقدند انسان فقط یک جزء دارد: ماده و نه هیچ چیز دیگر. 
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از جمله طرفداران این نگاه، توماس هابز انگلیسی و معاصر دکارت است. در عین حال، جدا از 
مزایای نگاه مادی در توصیف برخی پدیده ها، ایراداتی هم به این نگاه وارد است. از جمله چگونگی 
تبیین پدیده های روانی )هرچند که امروزه روان پزشکی بنا شده بر روان شناسی فیزیولوژیک در 
مصاف با روان شناسی شناختی تا حدود زیادی از پس این ایرادها بر آمده است(. اما ایراد مهم تر 
این است که یک انسان به مرور زمان دچار دگردیسی های مادی می شود، به گونه ای که پس از 
مدتی حتا یک سلول مشترک با خود قبلیش ندارد. پس اگر انسانی در بیست سالگی دست به 
قتل زد، چگونه می توان در شصت سالگی اش او را همان انسان دانست و مجازاتش کرد، در حالی 

که هیچ جزء مادی مشترکی ندارند؟
جان الک، فیلسوف انگلیسی سده ی هفده، معتقد بود که مفاهیم شخص و انسان با هم تفاوت 
را در طول زمان یک شخص می سازد، همان چیزی  به نظر الک، آن چه یک شخص  دارند. 
نیست که یک انسان را در طول زمان یک انسان می سازد. انسان یعنی یک سیستم ارگانیک 
تعریف شده با تعامالت سایبرنتیکی و نظام مند مشخص. اما شخص یعنی موجودی هوشمند و 
دارای اندیشه که دارای سه عنصر عقل، آگاهی و خودآگاهی است. با این توصیف هویت انسانی 
یعنی یک سیستم خود سازمان ده با تعامالت درونی نظام مند و بعد مادی دارای تغییر. اما هویت 
شخصی یعنی آگاهی و حافظه. از این رو هر انسانی یک شخص نیست )مانند انسان های دچار 
انسان نیست )به عنوان مثال روبات  مرگ مغزی که زندگی گیاهی دارند( و هر شخص الزاماً 
معروف فیلم »2001: یک اودیسه ی فضایی« به نام هال که یک شخص است، اما انسان نیست.( 
مقوله ی  نظیر  شد؛  صحبت  آن ها  مورد  در  که  می شود  وارد  ایراداتی  نیز  الک  دیدگاه  به  اما 
فراموشی. آیا فراموشی یعنی تغییر هویت شخص؟ آیا یک قاتل زنجیره ای را که در انتهای عمر 

آلزایمر گرفته و هیچ از قتل هایش به یاد ندارد، می توان بر اساس دیدگاه الک تبرئه کرد؟
امانوئل کانت، فیلسوف سده ی هجده، بر مبنای دیدگاه الک اصولی اخالقی را وضع می کند. در 
دیدگاه کانت، اشخاص )و نه صرفاً انسان ها( کرامت دارند، یعنی دارای ارزشی درونی هستند و 
نباید با آن ها مانند اشیای صرف رفتار کرد. این مقوله ای است که در فیلم های »ماتریکس« و 

»نابودگر« نه توسط انسان ها رعایت می شود و نه توسط ماشین ها.

تعامالت سایبرنتیکی، تامالت آشوبکی و تالمات هولوگرافیکی
تشکیل حافظه ی اکتسابی شامل سه مرحله است:

1. دریافت: رسیدن اطالعات به قشر حسی- حرکتی مغز. قشر حسی- حرکتی برای بیشتر از 
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چند ثانیه نمی تواند آن چه را دریافت نموده، نگهداری کند. این حالت، »حافظه ی اولیه« نامیده 
می شود.

2. ضبط: گذشتن از دستگاه ضبط مغز. این قسمت از حافظه را »حافظه ی نزدیک« می نامند.
3. ذخیره: حفظ اطالعات در قشر ارتباطی مغز، اطالعات جدید پس از گذشتن از مرحله ی ضبط، 
با اطالعات مشابه قبلی مقایسه، طبقه بندی و در نهایت ذخیره می شوند. اطالعات ذخیره شده 
در این مرحله شامل مجموعه اطالعاتی است که انسان از زمان تولد تا حال حاضر دریافت کرده 

است. این قسمت »حافظه ی دور« نامیده می شود.
نحوه ی ضبط و ذخیره ی حافظه هنوز به صورت کامل مشخص نشده است و فرضیه هیا گوناگونی 
در مورد آن وجود دارد. در مورد »حافظه ی اولیه«، فرضیه ای تحت عنوان »مدار نوسانی« بیش 
از سایر فرضیه ها معتبر است. بر اساس این فرضیه، پتانسیل عمل عصبی در یک مدار عصبی 
چند مرحله ای دوران می کند. با ورود پتانسیل عصبی جدید یا با خسته شدن مدار نوسانی، این 
حافظه پاک می شود. فرضیه ی دیگر در مورد حافظه ی اولیه، فرضیه ی »تقویت بعد از کزازی« 
ثانیه ای  از تحریکات پشت سر هم یک مدار، یک مرحله ی چند  این فرضیه پس  است. طبق 
خستگی سیناپسی و سپس یک مرحله ی افزایش تحریک پذیری وجود دارد که اگر در این زمان 
مدار تحریک شود، شدیدتر از حالت طبیعی پاسخ می دهد. این مکانیسم می تواند مبنای یک 

حافظه ی کوتاه مدت باشد.
که  دارد  وجود  متفاوتی  فرضیه های  نیز  ثانویه  حافظه ی  یا  دور  حافظه ی  مکانیسم  مورد  در 

مهم ترین آن ها عبارتند از:
از  این فرضیه تشکیل و تثبیت خاطرات در مغز، ناشی  1. تشکیل سیناپس های جدید: طبق 

تغییرات تشریحی در سیناپس ها و تشکیل دائمی یا نیمه دائمی سیناپس های جدید است.
2. انهدام سیناپس های زائد: بر اساس این فرضیه، از هنگام تولد تا دو سالگی تعداد سیناپس های 
بین نورون ها بسیار زیاد شده و تا هشت برابر تعداد سیناپس های یک انسان بالغ می رسد. تعداد 
این سیناپس ها تا ده سالگی تقریباً ثابت می ماند، اما پس از آن به تدریج سیناپس های بدون 
را شبیه  ثانویه  این فرضیه، مکانیسم حافظه ی  باقی می مانند.  بقیه  و  استفاده تحلیل می روند 

ادوات الکترونیکی دارای قابلیت تغییر اطالعات و قابل برنامه ریزی توصیف می کند.
تغییرات  این فرضیه،  بر اساس  پایانه های پیش سیناپسی:  یا شیمیایی در  تغییرات فیزیکی   .3
به واسطه ی  انتقال سیناپسی  اثر تسهیل  بر  یا شیمیایی در غشای سلول های عصبی  فیزیکی 

تحریک، علت اصلی شکل گیری حافظه است.
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4. فرضیه ی مولکولی: بر اساس این فرضیه، حافظه به صورت مولکول های RNA در سلول های 
عصبی باقی می ماند. طرفداران این فرضیه محل این مولکول ها را در نورون ها یا سلول های گلیال 

می دانند.
یا  فیزیکی  فرآیند  یک  حافظه  تشکیل  مکانیسم  فرضیه،  این  اساس  بر  شکل ساز:  میدان   .5
شیمیایی نیست و محل حافظه نیز در مغز نمی باشد. بلکه در میدانی است که میدان شکل ساز 
)morphogenetic field( نامیده می شود. کاربردهای فرضیه ی میدان شکل ساز بسیار فراتر 
از حافظه و مکانیسم ثبت خاطرات است. طبق این فرضیه، تمام موجودات نه فقط از ماده و 
انرژی بلکه از یک میدان سازمان دهنده ی نامرئی تشکیل شده اند که گسترش تاثیرش نامحدود 
است. این میدان عالوه بر شکل، در رفتار موجودات نیز موثر است. از مثال های جالبی که در این 

مورد می تواند به میان آورد، عبارتند از:
• ستاره های دریایی که اگر آن ها را تکه تکه کنیم، هر تکه به یک ستاره ی دریایی کامل تبدیل 	

می شود. هر کدام از تکه ها نقشه و طرح کامل تبدیل شدن به یک ستاره ی دریایی کامل را 
بدون توجیه وجود میدان شکل ساز چگونه می تواند داشته باشد؟

• بروز هم زمان یک اختراع یا اکتشاف در چند نقطه ی مختلف دنیا: چه چیزی به جز یک 	
میدان شکل ساز می تواند یک فکر مشترک را شبیه باران در چند نقطه ی مختلف دنیا به 

صورت همزمان بپاشاند؟
• بروز رفتارهای مشابه در اجتماعاتی از یک موجود زنده، پس از آن که یک اجتماع آموزش 	

داده شد بدون این که با بقیه در تماس باشد. نمونه ی بارز این مثال اجتماع میمون ها است.
بر مبنای فرضیه ی میدان شکل ساز تعریف جدیدی از هویت شخصی را می توان ارائه داد:

»چون میدان های شکل ساز تداخل دارند، و اثر تداخل دو میدان بسته به بیشتر بودن شباهت 
آن دو بیشتر می شود. پس بیشترین تداخل یا خودتشدیدی متعلق به یک میدان و خودش است 
)خود هم تواتری: self resonance(. لذا در طول زمان شخص هویت شخصی خود را در قالب 
خودآگاهی ناشی از خودهم بستگی میدان شکل ساز خود حفظ می کند. من اسم این پدیده را 

خودتعاملی یا تعامل با خویشتن می گذارم.«
پس اگر فرضیه ی حافظه ی ناشی از میدان شکل ساز را بپذیریم، آن گاه می توانیم هویت را معادل 
با حافظه و خودآگاهی توجیه کنیم. با این توصیف فرآیندی به نام فراموشی تغییری جدی در 

هویت شخص ایجاد نمی کند.
 )self similarity( در مورد میدان شکل ساز این نکته را هم اضافه کنم که شاید خود همانندی
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موجود در سیستم های واقعی بر اساس نظریه ی سیستم ها، یعنی آن چه باعث می شود یک جزء 
اطالعات کل را در بر داشته باشد، تعبیری سیستماتیک از میدان شکل ساز باشد.

6. حافظه ی هولوگرافیک: بر خالف تصور بسیاری از فیزیولوژیست های نیمه ی اول قرن بیستم که 
 )Engram( به دنبال موقعیت مکانی حافظه در مغز بودند و نام چنین قسمتی در مغز را انگرام
گذاشته بودند، شواهد و آزمایشاتی مبنی بر عدم وجود چنین جایگاهی به دست آمد؛ از جمله 
آزمایشاتی بر حیواناتی نظیر موش و گربه که حتا با خارج کردن درصد بسیاری از مغز آن ها یا 
تغییرات فیزیکی قابل توجه در مغزشان، هنوز عملکرد حافظه شان آسیب چندانی ندیده بود. بر 
این مبنا یکی از زیباترین فرضیاتی که در توجیه مکانیسم حافظه بیان شد، فرضیه ی »حافظه ی 
هولوگرافیک« بود. این فرضیه ذخیره ی اطالعات در حافظه ی انسان را مشابه ذخیره ی تصویر بر 

فیلم نگاتیو یک هولوگرام با نور لیزر می داند. 
بر مبنای این فرضیه، حافظه ی انسان نظیر نگاتیو هولوگرام خاصیت خودهمانندی دارد، یعنی 
همان گونه که با تکه کردن نگاتیو هولوگرام تصویر اصلی دست نخورده می ماند و تنها ممکن 
است کمی مبهم شود، اجزای مغز انسان نیز هر کدام به تنهایی اطالعات کل حافظه را در بر 
دارند؛ فقط کمی مبهم تر. الزم به ذکر است که ادعا می شود با تغییر زاویه ی تابش نور لیزر بر 
ثبت  اینچ  و عرض یک  به طول  نگاتیوی  بر  را  انجیل  پنجاه  معادل  هولوگرام، می توان  نگاتیو 
کرد. آزمایشات نقض کننده ی وجود انگرام و ظرفیت باالی ذخیره ی نگاتیو هولوگرام به خوبی 
توانسته اند توجیه قابل پذیرشی از فرضیه ی »حافظه ی هولوگرافیک« ارائه دهند.ناگفته نماند که 
طبق فرضیه ی »جهان هولوگرافیک« تمام جهان هستی دارای ساختار و ماهیتی هولوگرافیک 

است.
7. حافظه ی آشوبی: این فرضیه جدیدترین مورد در زمینه ی عملکرد نورون های مغزی و فرآیند 
حافظه است. بر اساس این فرضیه، مغز بر لبه ی آشوب حرکت می کند؛ لذا امکان این را دارد 
که ناگهان به سویی دیگر تغییر جهت دهد. از لحاظ تکنیکی سیستم هایی که در لبه ی آشوب 
 )self-organized criticality: SOC( »هستند، سیستم هایی با حالت »بحرانی خودسازمان یافته
نامیده می شوند. مثال آشنای این نوع سیستم ها زمین لرزه، بهمن و حریق خودبخودی هستند 
که در آن ها سیستم در یک حالت پایدار از یک بازه ی ناپایدار عبور کرده و دوباره پایدار می شود.

مطابق فرضیه ی حافظه ی آشوبی، شبکه های سلولی مغز میان بازه هایی از پایداری و بازه هایی از 
ناپایداری در حال نوسان است. تحریک هر نورون می تواند به طور متوسط باعث تحریک نورون 
دیگر شود. نتیجه مانند یک بهمن است. در صورتی که این عدد از یک بیشتر شود، پدیده ای 
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نظیر صرع رخ می دهد؛ اما زمانی که از یک کمتر است، بهمن مربوطه سریعاً محو خواهد شد. 
خاطرات ممکن است ناگهانی به ذهن برسند، چون نورون ها ممکن است ناگهانی شلیک کنند. 
اگر حالت نورون ها از لبه ی آشوب کمی به سمت پایداری بیشتر یا کمی به سمت آشوب بیشتر 
حرکت کند، نتیجه عارضه ای روانی خواهد بود. بر اساس این فرضیه، به طور خالصه زنجیره ای 

از بهمن های عصبی می تواند ماده ی اصلی حافظه باشد.

g جدا از بحث ساختار تشکیل حافظه، ضایعات حافظه را نیز می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف( »ضایعه ی حافظه ی بالفاصله« که در آن صدمات وارد به قشر حسی- حرکتی مغز سبب 

مختل شدن یا انهدام حافظه ی اولیه می شود.
ب( »ضایعه ی حافظه ی نزدیک« که در آن عملکرد ضبط حافظه مختل شده و لذا شخص با 
آن که حوادث گذشته را به یاد دارد، اما از زمان بروز حادثه توانایی تشکیل حافظه اش مختل 

می شود.
پ( »ضایعه ی حافظه ی دور« که حافظه ی ثانویه را مختل می کند؛ مانند بیماری آلزایمر و به 

تناسب ضایعه، دسترسی شخص به کل یا بخشی از خاطراتش ناممکن می شود.

g در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، فرآیندن پاک کردن حافظه توسط سوزاندن نقاطی 
با پذیرش فرضیه ی »انهدام سیناپس های زائد« امکان پذیر است؛ حتا اگر  نورانی در مغز تنها 
بیشتر  را  آشوبی«  »حافظه ی  و  هولوگرافیک«  »حافظه ی  »میدان شکل ساز«،  مانند  فرضیاتی 
ترجیح دهید. بر مبنای سه فرضیه ی اخیر حافظه  یک متغیر گلوبال )global( است، یعنی نقطه 

یا نقاط مشخصی در مغز یا بدن را نمی توان با آن متناظر کرد.

بازگشت ابدی
کریستوفر نوالن، کارگردان معروف فیلم »Memento«، در این فیلم پریشان حالی مردی با 
حافظه ی به هم ریخته را به تصویر می کشد که مدام از ترس فراموش کردن، به نوشتن بر کاغذ 
و خالکوبی کردن اطالعات مهم بر بدنش مشغول است. او با همین روش تمام سرنخ های قاتل 
همسرش را که در از بین رفتن حافظه ی کوتاه مدت او هم نقش داته، دنبال می کند و نهایتاً قاتل 
را از میان می برد. گویا نوالن هم منظورش این است که فراتر از حافظه، چیز دیگری برای حفظ 
هویت شخصی موجود است. نیرویی که این آگاهی را به قهرمان فیلم داده که بداند برای مبارزه 

با فراموشی چه تکنیکی را باید به کار گیرد.
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یادآور  نوعی  به   ،Memento فیلم  در  پیرس  گای  بازی  با  »لئونارد سلبی«  کاراکتر  عملکرد 
ایده ی  او است. طبق  ابدی«  پیشنهاد غلبه ی ذهن کودک فردریش نیچه و تئوری »بازگشت 
نیچه، چون در چارچوب زمان بی کرانه تمامی عملکردهای ممکن چاره ای جز تکرار ندارند، از 
این رو که اعمال ممکن محدود است و زمان نامحدود، لذا چون قرار است آن چه را که انجام 
می دهیم بی نهایت بار دیگر هم تکرار شود، آن هم بی آن که به یاد آوریم، پس بهتر است به 

سراغ عملکردی برویم که ارزش بی نهایت تکرار شدن را داشته باشید.
فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک به شکلی ظریف این بحث را در مقیاس کوچکی از زمان 
از حافظه ی خود پاک  بار دیگر هم که یکدیگر را  نشان می دهد. جوئل و کلمنتاین بی نهایت 
کنند، باز به سوی هم بر می گردند. پس به عنوان یک نصیحت همواره باید طوری اندیشید که 
انتخاب ها ابدی باشند. البته انتخاب های احمقانه و بی ارزش این مزیت را دارند که حداقل به 

واسطه ی فراموشی بشری قابل تحمل خواهند بود.

تجسم اعمال
به عنوان نکته ی پایانی در باب فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، لذت ها و رنج های به یاد 
احساس می کنم برای پاداش  و عذاب نیکوکاران و گناهکاران  آوردن جای بحث دارد. شخصاً 
کافی است هر کس را در سالن نمایشی نشاند و حافظه ی کامل زندگی اش را مجدداً برایش به 
نمایش گذاشت. پاداش ها و عذاب های به یاد آوردن آن اندازه قدرتمند هست که نیکوکاران و 

گناهکاران جزای خود را منصفانه دریافت کنند.
اثر خاطرات تا اندازه ای است که امروزه یکی از تکنیک های روان درمانی بر مبنای بازیابی یا بلوکه 
کردن خاطرات در فرآیند هیپنوتیزم بنا شده است. اثر برخی از خاطرات آزار دهنده در انسان ها 
به حدی است که برای درمان راهی جز بلوکه کردن آن خاطره در ذهن توسط هیپنوتیزم وجود 

ندارد.
در فیلم صحنه هایی از به یاد آوردن حقارت ها، کج روی ها و عذاب وجدان ناشی از این به یاد 
آوردن و همین گونه بازیابی دوباره ی خاطرات زیبا و لذت های برآمده از آن وجود دارد. شاید پس 
فرستادن نوار خاطرات پاک شده از حافظه برای اشخاص توسط »مری« در انتهای فیلم، نمادی 

از آغاز روز رستاخیز باشد. جایی که پرده ها فرو می افتد و نهان ها آشکار می شود.
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گلد راجر ]۵[، شاه دزدان دریایی، قوی ترین و بدنام ترین شخصی بوده که در دریاها سفر می کرده 
است. دستگیری و اعدام راجر توسط دولت جهانی ]۶[ تغییر بزرگی در تمام جهان ایجاد کرد. 
آخرین جمالت او راز وجود »وان پیس«، بزرگ ترین گنج جهان را افشا کرد. »گنج های بی پایان 
من رو می خواین؟ ممکنه... هممم... من اونا رو به افرادی می دم که پیداشون بکنن. من همه 
چیز تو دنیا رو جمع کردم و »اون جا« قایم شون کردم.« با این جمالت بود که جهان وارد عصر 

بزرگ دزدان دریایی شد.
مانکی دی لوفی ]7[، نوجوانی 17 ساله است که برداشت کاماًل متفاوت از دزد دریایی بودن 
دارد. بر خالف افراد خبیث و خشنی که روستاها را غارت می کنند، هدف لوفی از دزد دریایی 
بودن مواجه شدن با حوادث هیجان انگیز و دیدار با افراد جدید و در عین حال یافتن وان پیس 
است. لوفی سعی دارد پا جای پای قهرمان دوران کودکی اش بگذارد و با جمع کردن خدمه ای 
به گرند الین، خطرناک ترین دریای جهان، سفر کند تا پرده از رازهای تاریک بردارد، با دشمنان 

قدرتمند مبارزه کند و در نهایت به وان پیس رسیده و شاه دزدان دریایی بشود.
یاد می شود.  بزرگ شونن  با عنوان سه  بلیچ ]9[، معموالً  و  ناروتو ]8[  به همراه  از وان پیس 
این دسته بندی باعث می شود که خواننده ناآشنا فکر کند با یک مجموعه ی شونن معمولی با 
داستانی غیرخالقانه و تکراری روبروست. اما اگر صادقانه بخواهیم قضاوت کنیم، مقایسه کردن 
وان پیس با ناروتو، بلیچ یا هر عنوان شونن دیگری مانند مقایسه کردن شهربازی با حیاط بازی 
مهدکودک است! عامل موفقیت وان پیس این است که هر آن چه را که یک مانگای شونن الزم 
دارد، به مخاطب ارائه می دهد. حادثه، طنز، توانایی های خارق العاده، شخصیت های منحصر به 
 فرد، نبردهای حماسی، معنای مطلق دوستی و آرزوهای بسیار بسیار بزرگ. وان پیس همه ی 

این عناصر را گرفته و به باالترین درجه خود می رساند.

داستان
داستان در عصر طالیی دزدان دریایی رخ می دهد. مانکی دی لوفی جوان قصد دارد خدمه ای 
جمع کرده و به گرند الین ]1۰[ )خطرناک ترین مکان جهان( رفته و وان پیس را به دست آورد. 
اما دریا پر از دزدان دریایی خطرناکی است که هرکدامشان قصد دارند به لقب شاه دزدان دریایی 

دست یابند.
البته آرزوی به دست آوردن عنوان شاه دزدان دریایی هدفی نسبتاً دور و دست نیافتنی است 
که باعث می شود لوفی و دوستانش وارد بوته ی داغ و عظیمی پر از مشکالت و حوادث شوند. 
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گرند الین دریایی است که زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. کمربندی 
با آب های آرام و هیوالهای عظیم الجثه دو طرف آن را احاطه کرده و عبور کشتی ها را تقریباً 
غیر ممکن می کند. بنابرین همه دریانوردان باید از ورودی اصلی وارد گرند الین شوند. گرند الین 
قوانین و عوامل طبیعی منحصر به فردی دارد و دریانوردان محکومند جزایر را یک به یک پشت 
سر بگذارند تا به جزیره آخر )و مکان احتمالی وان پیس( برسند. لوفی و یارانش برای دست یابی 

به هدف خود مجبورند طبق همین قانون جزایر را یکی یکی بازدید کنند. 
آن چه باعث خاص بودن داستان می شود، این است که ای ایچیرو اودا )نویسنده و طراح مانگا( 
حتا احمقانه ترین و ساده ترین مفاهیم را به چیزی خارق العاده و هیجان انگیز تبدیل می کند. سفر 
کردن مکرر از سرزمینی به سرزمینی دیگر در ابتدا ایده ی جالبی به نظر نمی آید. اما اگر هر کدام 
از این سرزمین ها پر از اشخاص، موجودات و اماکنی باشند که به وسیله ی تخیل بی حد و مرز 
نویسنده به وجود آمده اند، هیچ گاه نمی خواهید شخصیت های اصلی مکانی را که در آن حضور 
دارند ترک کنند و بر خالف بسیاری از از مانگاهای موجود با نوع داستان هایی مثل »سوباسا 
کرونیکلز« ]11[، همیشه به این امیدوارید تا مکان جدیدی که می خواهید مالقات کنید جای 
جالب تری باشد و به همین دلیل به خواندن ادامه می دهید؛ اما هر دنیایی که واردش می شوید 

پر است از حوادث و شخصیت های تکراری و بازیافت شده.
وسیله ی اصلی که در وان پیس از آن ها استفاده می شود، میوه های شیطان ]1۲[ هستند. هر  
بهای  این قدرت  اما  فراانسانی می شود.  را بخورد، صاحب قدرتی  این میوه ها  از  کس که یکی 
گزافی دارد و آن هم از دست دادن توانایی شنا کردن و در نتیجه غرق شدن در آب مانند لنگر 
و سفر در دریاهاست!  دریایی  داستان در مورد دزدان  است که  این در حالی  و  است.  کشتی 
کاماًل  قدرت های  دارای  میوه ها  از  کدام  هر  که  است  این  می شود،  جذابیت  باعث  که  عاملی 
متفاوتی هستند و هیچ دو میوه ای قدرت یکسان ندارند. تخیل بی پایان اودا نیز باعث می شود 
که همیشه شاهد قدرت های عجیب و جالبی باشیم. مانند توانایی شخصیت اصلی که قدرت 
کش آوردن اعضای بدنش را دارد. گذشته از این، آن چه باعث می شود این توانایی ها بهتر از 
فریاد زدن »بانکای«]13[ و »ککی گنکای«]14[ باشد، این است که هیچ وقت نمی توان گفت 
نتیجه ی تقابل دو نیرو چگونه خواهد بود. بنابراین قدرت یک میوه ی شیطانی در یک آرک ]1۵[ 
ممکن است بسیار ضعیف به نظر بیایید، اما در آرک بعدی کلید بردن نبرد باشد. بنابراین هیچ 
شخصیتی نمی تواند به طور قطعی شکست ناپذیر باشد و همین باعث اضافه شدن هیجان بیشتر 
به هر کدام از نبردها می شود. در حالی که به عنوان مثال نبردی مانند »کونوهامارو ]1۶[ علیه 
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ساسوکه ]17[« چیز چندان جالبی نخواهد بود.
داستان وان پیس ممکن است ساده و حتا گاهی احمقانه به نظر بیایید، اما اگر به دقت مانگا 
را بخوانیم متوجه می شویم که داستان بسیار عمیق تر و خوش ساخت تر از آن است که به نظر 
می آید. از خیزش یک شورش و کشت و کشتار به خاطر کج فهمی ها تا تردید کردن به حّقانیت 
از نکات مثبت وان   ناعادل. داستان وان پیس می تواند سرشار از شگفتی ها باشد. یکی  ایزدی 
یا  نبرد  نتیجه ی یک  این است که همیشه غیرقابل پیش بینی است. هیچ گاه نمی توان  پیس 
گاه  و هیچ  نیست  معلوم  برد،  این که چه کسی خواهد  زد.  را حدس  سرانجام یک شخصیت 
پیچیده تر شدن  موجب  عناصر  این  است.  بد  یا  چه کسی شخص خوب  واقعاً  گفت  نمی توان 

داستان و چند برابر شدن لذت خواندن می شود.
جنبه ی مثبت دیگر داستان این است که سرگذشت شخصیت ها به هم مربوط است و بنابرین 
احساس نمی شود شخصیت اصلی آن ها را به هم متصل کرده است. شخصیت منفی یک آرک 
می تواند از شخصیت های پشتیبان در آرک بعدی باشد )و بالعکس(. اودا هیچ ترسی از برگرداندن 
شخصیت های قدیمی ندارد. شخصیتی چه منفی و چه مثبت، ممکن است است پس از پایان 
آرک از شخصیت های اصلی جدا شود؛ اما داستان او به صورت جداگانه ای ادامه خواهد داشت. 
از مدت های  بعد  بینیم و ممکن است  را می  افراد  این  این که در طول داستان گاه  بر  عالوه 
طوالنی دوباره شاهد بازگشت آن ها باشیم. بنابرین خواننده هیچ گاه حس نمی کند که داستان 
تنها محدود به شخصیت های اصلی است. بلکه داستان مربوط به تمام مردم جهان است. همین 

باعث چند بعدی و غیرخطی شدن داستان می شود.
اما دو عامل است که باعث می شود میزان هیجان و جذابیت وان پیس به سطحی برسد که 
دومی  و  احساسی  عمق  اولی  کند.  پیدا  دست  آن  به  نتوانسته  انیمه ای  یا  مانگا  هیچ  تاکنون 
داستان سرایی استادانه ی اودا است. عمق احساسی به قدری است که می تواند مخاطب را مبهوت 
کرده و گاه حتا به گریه بیاندازد. جدا شدن یک نفر برای عضو شدن در گروه کاله حصیری ها 
یا نجات یک دوست نیازمند به کمک، از لحاظ احساسی مسائل پیچیده ای نیستند. فقط و فقط 
احساسات ساده و معمولی مانند نیاز به دوست داشته شدن یا از دست دادن یک دوست. اما با 
این حال این احساسات به قدری خالص و تاثیرگذار هستند که کمتر مجموعه ای توانسته به این 
سطح برسد. اما دومین عامل شگفت انگیز بودن وان پیس، شیوه ی روایت داستان اودا است. او 
چنان داستان را می پروراند که مخاطب هم خود را در کنار شخصیت های داستان حس می کند. 
همراه شخصیت های داستان، احساساتی مانند اضطرار و نا امیدی را یا این که قرار است حادثه ی 
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مهمی رخ بدهد، تجربه می کند. او به طور مداوم صحنه های هیجان انگیز ایجاد می کند، اما با 
این حال نه به میزانی که مخاطب را کالفه و خسته کند. فلش بک ها را وارد داستان می کند. 
فلش بک ها ممکن است طوالنی باشند، اما عذاب آور یا اضافی نیستند. و برای توصیف نبردها تنها 
یک کلمه کافی است: حماسی. نفوذ به انیس البی ]18[، جمع شدن یازده ابرنواختر ]19[ و نبرد 

مارین فورد ]۲۰[ از صحنه هایی هستند که در هیج جای دیگر پیدا نمی شوند.
این عوامل در کنار جنبه ی طنز قوی و خالقیت فوق العاده ی اودا باعث می شود در حین خواندن 

وان پیس خود را در بطن ماجرایی بی مانند بیابید.

طراحی
اودا است. شیوه ی  اول شیوه ی طراحی های  دو نکته ی منفی در مورد طراحی ها وجود دارد. 
اودا  شدن  ماهر  با  رفته رفته  اما  می آید.  نظر  به  ابتدایی  و  کودکانه  بسیار  ابتدا  در  او  طراحی 
مشخص می شود این شیوه ی طراحی کاماًل هم مناسب فضای داستان است و تا چه حد حرفه ای 
و قدرتمند است. بنابرین ممکن است قدری طول بکشد تا مخاطب عاشق طراحی ها شود! مورد 
دوم این است که گاه صحنه های اکشن به قدری سریع و با جزئیات می شوند که صفحات بسیار 
شلوغ شده و خواننده سردرگم می شود. به همین علت در این صحنه ها مخاطب به قدری زمان و 
تخیل نیاز دارد تا بتواند تشخیص بدهد که واقعاً چه در حال رخ دادن است و هدف نویسنده از 
ارائه این صحنه ها چیست. در غیر این صورت ممکن است صحنه های مبارزه ضعیف و بی کیفیت 

به نظر بیایند. 
با این حال جنبه های مثبت طراحی ها بسیار بیشتر هستند. یکی از آن ها طراحی های خالقانه ی 
شخصیت ها است. به نظر می رسد ایده های جدید اودا برای طراحی شخصیت ها هیچ گاه تمام 
نمی شوند. حتا طراحی شخصیت هایی که فقط برای یک پنل حضور خواهند داشت، بسیار ظریف 
و خالقانه هستند. طراحی مکان ها کاماًل مناسب موقعیت جغرافیایی و تاریخ یک ملت است و 
لباس و ظاهر شخصیت ها کاماًل مناسب فرهنگ آن جامعه است. این عوامل باعث می شوند که 
خواننده خود را به راحتی در این فضاها حس کند. و تازه در این جا است که شخصیت های اصلی 
با طراحی های دیوانه وار از راه می رسند. از گونه های جانوری خاص یک جزیره گرفته تا ظاهر 
اعضای گروه سی پی9، شخصیت ها به قدری از لحاظ ظاهر، اندازه و رفتار متفاوت هستند که 
واقعاً به سختی می توان درک کرد که اودا چگونه می تواند این همه شخصت متنوع به وجود آورد. 
تنوع در طراحی کاله حصیری ها بهترین نمونه در ضمینه ی طراحی است. چه اسکلت، چه گوزن 
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و چه سایبورگ ]۲1[، هرکسی می تواند نامزد عضو شدن در این گروه باشد.
جدای از طراحی شخصیت ها، صحنه هایی که اودا ایجاد می کند، سینمایی و بسیار هیجان انگیز 
از  نمی شد.  انگیز  و خیال  باشکوه  اندازه  این  تا  مانگا  گاه  اودا هیچ  بدون طراحی های  هستند. 
حمله گروه به آرالنگ پارک ]۲۲[ تا هجوم به ایمپل داون]۲3[، اودا همیشه می داند چگونه با 

طراحی هایش مخاطب را میخ کوب کند.
و در نهایت، اغراق در نمایش احساسات گاه چنان با جنبه طنز مانگا در هم می آمیزد که بسیار 
خنده دار می شود. بهترین نمونه ی این صحنه تصویر تعجب زده انل ]۲4[ در هنگام رویارویی با 

لوفی است.

شخصیت ها
این بخشی است که وان پیس در آن نسبت به بخش های دیگر قدرت بسیار بیشتری از خود 
نشان می دهد. شخصیت ها رنگارنگ، مضحک و غیرقابل پیش بینی هستند. قهرمان داستان که 
پسری با بدن پالستیکی است، گوزن پزشکی که می تواند تغییر شکل دهد، سایبورگی که از 
پوشیدن شلوار امتناع می کند و اسکلتی که موسیقی دان است، همه عضو دزدان دریایی کاله 
حصیری هستند. هر کدام از شخصیت ها بی مانند هستند و وقتی نویسنده چند نفر از آن ها را 
در مقابل هم قرار می دهد، واکنش آن ها به همدیگر طنزی تماشایی است. اعضای گروه با وجود 
این که بیشتر اوقات در حال مسخره بازی هستند، هر کدام سرگذشتی دارند که موجب می شود 

از آن چه در نگاه اول دیده می شوند جدی تر و عمیق تر به نظر بیایند. 
غیر از این، دوستان و دشمنانی که شخصیت های اصلی  با آن ها مواجه می شوند همیشه همراه 
با ایده های بکر و جالب هستند و هیچ گاه خسته کننده نمی شوند. شیچیبوکای ]۲4[، سی پی9، 
باروک وکس]۲۵[ و یازده ابرنواختر، همه دارای شخصیت هایی هستند که به سختی می توان در 

مجموعه دیگری پیدا کرد.  
روابط بین شخصیت ها بسیار پیچیده است و گاه می توانند بسیار جالب باشند. ممکن است با 
شخصی که عادی به نظر می آید مواجه شوید و بعد از چند صد فصل متوجه شوید که از دوستان 
قدیمی شاه سابق دزدان دریایی بوده است. اکثر نویسنده ها این گونه ارتباط ها را بدون نشانه های 
قبلی وارد داستان می کنند، اما اودا برای این کارها از مدت ها قبل برنامه ریزی هوشمندانه و 

پیچیده ای می کند و از مخاطب هم کاری جز تحت تأثیر قرار گرفتن ساخته نیست.
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تکراری در  باره وجود دارد. مثال ماجرایی نسبتاً  این  نقطه ضعف؟ قطعاً مشکالت کوچکی در 
مورد اعضای زن گروه وجود دارد. اما داستان به قدری وسیع است که چنین مشکالت کوچکی 

از همان ابتدا هم خیلی مهم به نظر نمی آیند.

سخن آخر
قطعاً  خوانده ام.  حال  به  تا  که  بوده  مانگایی  لذت بخش ترین  پیس  وان  خودم  شخص  برای 
بخش هایی ضعیفی وجود دارند. به خصوص در بخش ابتدایی هر آرک، آن  هم به دلیل شروع 
نسبتاً کند آن. اما وقتی که ماجرا واقعاً شروع می شود )که خیلی سریع هم اتفاق می افتد( دیگر 
نمی توان آن را کنار گذاشت. مانگا به قدری اعتیادآور است که بعضی روزها تمام مدت شبانه روز 
را صرف خواندش می کردم. هنوز هم بعد از این همه مدت خواندن دوباره ی آن لذت بخش است.
وان پیس رکوردهای فروش مانگا در ژاپن را شکسته و هر جلد جدید آن رکورد جلد قبل را 
با اختالف زیادی می شکند. همین گواه خوبی برای نشان دادن این است که این مانگا چقدر 

توانسته دل مخاطبان را به دست آورد.
است.  بهتر  قبلی  آرک  از  آرک  هر  است.  حماسی  و  بزرگ  ماجرای  یک  پیس  وان  داستان 
شخصیت ها دوست داشتنی و طراحی ها سینمایی و هیجان انگیزند. وان پیس بدون شک بهترین 
مانگای شونن است. همه دوست دارند بدانند در پایان داستان چه رخ خواهد داد، اما هیچ کس 
دوست ندارد این مانگا به پایان رسد. وان پیس مانگایی است که همه دوست داریم سالیان سال 

ادامه داشته باشد. 

1. One Piece
2. Eiichiro Oda
3. Shueisha
4. Weekly Shōnen Jump
5. Gold Roger
6. World Government
7. Monkey D. Luffy
8. Naruto
9. Bleach
10. Grand Line
11. Tsubasa: Reservoir Chronicle
12. Devil Fruits
13. Bankai
14. Kekki Genkai

Arc .1۵: خط های داستانی در انیمه ها که هر کدام اختصاص 
به یک ماجرا یا دشمن خاص دارند.

16. Konohamaru
17. Sasuke
18. Enies Lobby
19. The Eleven Supernovas
20. Marineford

Cyborg .۲1: به موجودی اطالق می شود که عالوه بر اعضای 
طبیعی بدن، دارای ارگان های عملکردی مصنوعی هم باشد.

22. Arlong Park
23. Impel Down
24. Enel
25. Shichibukai
26. Baroque Works
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آقای دوشنبه
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هدیه غرات

1

2
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خط داستانی
قرار بود اولین روز نیم سال تحصیلی در مدرسه ی جدید، آخرین روز عمر »آرتور پنهالیگون« ]۴[ 
باشد؛ اما به جای مردن به دلیل حمله ی آسم، کلیدی به دستش می رسد و به سرزمین دیگری 

کشانده می شود که موجودات انسان مانندی به نام »روزهای فردا« آن را اداره می کنند.

درباره ی نویسنده
گارت نیکس  متولد 19 جوالی سال 1963 در ملبورن است. از کتاب های مشهور او می توان 
»کلیدهای  و  هفت گانه ی   ]6[ هفتم«  »برج  شش گانه ی   ،]۵[ کهن«  »کشور  مجموعه ی  به 
پادشاهی« اشاره کرد. کلید های پادشاهی بین سال های 2003 تا 2010 به چاپ رسیده است. 
به غیر از کتاب »آقای دوشنبه«، شش کتاب دیگر از این مجموعه به چاپ رسیده که هنوز در 

ایران ترجمه نشده است.

خالصه ی داستان
داستان آقای دوشنبه، بعد از یک مقدمه ی کوتاه در یک روز مدرسه آغاز می شود. جایی که آرتور 
به دلیل بیماری آسم از ادامه ی مسابقه ی دو جا می ماند و درست در همان لحظه که مرگ را در 
نزدیکی خود می بیند، اتفاقات عجیبی را مشاهده می کند. به جای مردن از حمله ی آسم ، کلیدی 
به دست آرتور می رسد که توسط آن به عمارتی کشیده می شود. عمارتی  که تنها او قادر به دیدن 
آن است. در آن سرزمین، موجودات انسان مانندی به نام روزهای فردا حکمرانی می کنند و یکی 
از آن ها با نام آقای دوشنبه، در صدد پس  گرفتن کلید از دست آرتور است. او برای رهایی از 
دست این پسر و در واقع پس گرفتن کلید، اهالی زمین را به یک بیماری با نام »طاعون خواب« 
مبتال می کند. آرتور که طی سفرش در عمارت و سرزمین جدید متوجه می شود وارث ذی حق 
خطاب شده است، پی می برد که برای برگشت به خانه و از بین بردن این بیماری باید تن به 

مبارزه با هر چیزی بدهد که تا به آن روز هیچ درکی از آن ها نداشته است.

نگاهی به کتاب
شروع داستان آقای دوشنبه تقریباً شروع خوب و جذابی است. به جز مقدمه ی چند صفحه ای 
اول کتاب، قرار گرفتن در میان یک مسابقه دو و آشنا شدن با قهرمان داستانی که آسم دارد و 
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در آن لحظه هم دچار حمله ی آسم شده، جذابیت زیادی به داستان می دهد و از آن جا شخصیت 
اصلی داستان جایی بین مرگ و زندگی قرار می گیرد، خواننده بیشتر راغب می شود تا ادامه ی 

داستان را دنبال کند.
یکی از مهم ترین ویژگی های یک داستان خوب، شروع خوب و تاثیرگذار است که بتوانند خواننده 

را وادار به ادامه دادن بکند و آقای دوشنبه از این حیث نمره ی قبولی را گرفته است.
در طول کتاب، شاید بتوان به جرأت گفت داستان نقطه ی نزولی ندارد. به این معنا که داستان 
در هیچ جای کتاب از ریتم نمی افتد و درست زمانی که خواننده کم کم گمان می کند همه چیز 
آرام است و داستان دیگر چیزی برای عرضه ندارد، چرخش و پیچشی در داستان رخ می دهد که 

باعث می شود نتوان داستان را دنبال نکرد.
در کتاب آقای دوشنبه شاهد خلق یک دنیای جدید و موازی با دنیای خودمان هستیم. دنیایی 
که مطمئناً تفاوت های زیادی با دنیای ما-فناپذیرها- دارد. به عنوان مثال وقتی آرتور برای اولین 
دنیای  مرسوم  و ستد های  داد  در حال  مردمی  به جای مشاهده ی  دنیا می شود،  این  وارد  بار 
خودش، همه را سرگرم هر کاری در ارتباط با پست، کاغذ و نوشتن می بیند. البته بعدها هم آرتور 
و هم خواننده متوجه می شود که این آدم ها همه در حال نگهداری و نوشتن اطالعات انسان ها 

و موجودات دنیای ما هستند. 
در طول داستان نام هایی به میان می آید که شاکله ی دنیای آقای دوشنبه را تشکیل می دهند و 

در ادامه به آن ها اشاره می شود.
معمار: کسی است عمارت یا همان دنیای تازه ای را که آرتور وارد آن شده، از هیچ به وجود آورده 
است. در واقع او خالق عمارت و تمام خدمتکاران و کسانی است که در عمارت مشغول به کار 

هستند. خدمتکارانی که به وجود آمده اند تا گفته های معمار را به انجام برسانند.
قلمروهای ثانویه: معمار بعد از ساختن عمارت، قلمروهای ثانویه یا همان جهان فناپذیرها را 
به وجود آورده است. عمارت و خدمتکاران آن، این اثر بزرگ را ثبت کرده و اطالعات مربوط به 

موجودات آن را تا سالیان متمادی نگهداری کرده اند.
وصیت نامه: بعد از رفتن معمار بزرگ از عمارت، او وصیت نامه ای تنظیم می کند تا در نبود او 
کارها به روال درست خود ادامه پیدا کند. اما این اتفاق نمی افتد و وصیت نامه به هفت قسمت 
شکسته می شود. هر کدام از این قسمت ها در جای جای قلمروهای ثانویه پخش شده اند. در 
همین حین، هفت متولی وصیت نامه سوگند خود را می شکنند و تصمیم به اداره ی عمارت و 

دخالت در امور قلمروهای ثانویه می گیرند.
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آقای دوشنبه: یکی از هفت متولی که سوگندش را شکسته است. او از گناه تنبلی رنج می برد 
و به همین دلیل به هیچ وجه نمی تواند فرمانروای خوبی برای عمارت پایینی باشد. آقای دوشنبه 
نام های »سپیده دم«، »ظهر« و »غروب« دارد که  مانند تمام روزهای دیگر، سه زیر دست به 
نشان  خود  از  قدرتی  داستان  اکثر  در  خودش  او  و  می دهند  انجام  را  او  کارهای  آن ها  اساساً 

نمی دهد و مشغول چرت  زدن است.

g یکی از ویژگی های قابل  ذکر این داستان، خلق شخصیت ها و موقعیت های بکر و تازه است. 
به عنوان مثال بخشی از وصیت نامه که آرتور را در مسیر رسیدن به کلید اصلی کمک می کند، 
در قالب یک قورباغه در آمده که صدای این قورباغه در ابتدای داستان از گلوی دختری به نام 
»سوزی« -همراه و راهنمای آرتور- شنیده می شود و به نظر می رسد حمل جانوری مثل قورباغه 
برخورد  آن ها  با  آرتور  که  موقعیت هایی  یا  باشد!  تفاخر  و  مباهات  مایه ی  عمارت  در  گلو،  در 
می کند. شاید یکی از بهترین فصول این کتاب ، پیدا کردن راه از طریق »راه پله های ناممکن« 
باشد. این راه پله ها که باید تنها از طریق ذهن و تخیل ایجاد شوند، شامل پاگردهایی هستند که 
در هر کدام از این پاگردها، آرتور و سوزی وارد دنیا و زمانی منحصر به فرد می شوند. در واقع 
پاگردها خود حکم چرخ زدن در زمان را دارند و همین به جذابیت بیشتر این فصل می افزاید. 

از دیگر موضوعات جالب توجهی که در این داستان رخ می دهد، قدرتی است که کلید به آرتور 
می دهد. به همین دلیل برعکس دنیای خودش، آرتور در این دنیا آسم ندارد و می تواند به راحتی 
برابر  او در  از  باشد. کلید  یا حتا زخمی شدن نداشته  از حمله های آسم  نفس بکشد و ترسی 
خطرات محافظت می کند و به واسطه ی همین است که هم آرتور و هم خواننده می توانند در 

بدترین و تاریک ترین شرایطی که در داستان رقم می خورد، به آن امید داشته باشند.
داستان با جنگیدن آرتور برای رسیدن به راه حلی جهت توقف بیماری العالج دنیای خودش 
پیش می رود و تا پایان داستان با مشکالت و موقعیت های ریز و درشتی برخورد می کنیم که 
همه و همه باعث بیشتر راغب شدن خواننده برای ادامه ی این کتاب است. کتاب اول پایان خیلی 

خوبی دارد و شدیداً ذهن خواننده را درگیر جلدهای بعدی و ادامه ی داستان می کند. 
کتاب آقای دوشنبه شاید در بعضی از قسمت ها به کتاب ها و داستان هایی از این دست تنه بزند 
و بتوان نشانه هایی از آن داستان ها را در آن پیدا کرد، اما آن قدر موقعیت و مخلوقات بدیع و 
جذاب دارد که خواننده را متوجه این شباهت نکند. می توان این اطمینان را به عالقه مندان این 



110
شماره ی 15، اسفند 1۳90

ژانر داد که با خواندن این کتاب وقت خود را تلف نکرده و با دنیایی عجیب و تازه و سرشار از 
غافل گیری ها سر و کار خواهند داشت.

بخشی از متن کتاب
سعی کرده بودند وصیت نامه را نابود کنند، اما ظاهراً این کار از توانشان خارج بود. به همین دلیل آن 

را به دو صورت شکستند: اول از نظر جسمی که کاغذ پوستی را پاره و تکه های آن را در فضا و زمان 

پخش کردند؛ دوم از نظر روحی، چون حتا به یک رشط آن عمل نشد.

متولیان خیانت کار دوست نداشتند هیچ یک از رشوط وصیت نامه به اجرا درآید؛ به همین دلیل هر 

هفت  تکه ی وصیت نامه را با دقت بسیار پنهان کردند.

اولین و کم اهمیت ترین تکه را داخل کریستال صاف و شفافی که از املاس هم محکم تر بود، گذاشتند. 

بعد کریستال را در داخل جعبه ای از جنس شیشه ی نشکن قرار دادند و جعبه را داخل قفسی از نقره 

و ماالکیت گذاشتند و قفس را روی سطح خورشیدی مرده، در نقطه ی انتهایی زمان میخ کوب کردند.

دوازده نگهبان فلزی دور قفس کشیک می دادند؛ هر کدام روی یکی از اعداد صفحه ساعتی که با نور 

ابدی روی سطح تاریک ستاره حک شده بود، ایستاده بودند.

نگهبان ها رصفاً جهت محافظت از آن تکه آفریده شده بودند. ظاهرشان تا حدودی شبیه انسان ها 

بود. اما از نظر قدی دو برابر یک انسان معمولی بودند و پوستشان از جنس فوالدی براق بود. مانند 

گربه  تیزپا و انعطاف پذیر بودند، دست نداشتند و به جای آن تیغه هایی از مچ هایشان بیرون زده بود. 

هر نگهبانی مسئول فضای بین زمان خود و زمان نگهبان بعدی بود. رهربشان که بین ساعت دوازده 

و یک می ایستاد، بر کار آن ها نظارت می کرد.

بر عهده  را  فلزی  نگهبانان  به  انتخاب می شدند، وظیفه ی رسکشی  با دقت  که  بازرسان  از  گروهی 

داشتند؛ موجودات دون پایه ای که جرأت نداشتند ناقصان وصیت نامه را زیر سؤال بربند. این بازرسان 

هر یکصد  هزار سال ظاهر می شدند تا مطمنئ شوند همه چیز رو به راه است و تکه ی وصیت نامه در 

جای امن خود قرار دارد.

4. Arthur Penhaligon
5. Old Kingdom
6. The Seventh Tower

1. Mister Monday
2. The Keys to the Kingdom
3. Garth Nix
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