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سخن ماه

قرار  امسال  نه!  اما  از سال ۱۳۶۶...،  تهران که  بین المللی کتاب  نمایشگاه 
نیست همان متن سال گذشته را بنویسم و فقط یک سال روی آن بیاورم. 
البته نوشتن متن تکراری که خیلی آسان است، به خصوص برای چنین 
انشااهلل برگزار می شود، مثل  متنی. بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب که 
بیست و چهارتای قبلی. احتماالً در مصلی تهران هم پهنه خواهد گسترد، 
بازدید کننده هم که خواهد داشت، درست مثل  مثل چند سال گذشته. 
مثل گذشته.  ما هم که همچنان هستیم،  گذشته. کتاب خوان هایی چون 
شگفت زار هم که در حد وسعش این رویداد فرهنگی را پوشش می دهد، 

مثل سال گذشته. پس چه چیز فرق می کند؟ 
که  شده  ثبت  فانتزی  آکادمی  تاریخ  در  االیام  قدیم  از  است:  این  ماجرا 
بعضی معتقد به شعاری چون »ما قهرمانیم« بوده اند. البته هنوز هم چنین 
اعتقادی وجود دارد. من چندان در زمره ی این معتقدین نبوده و نیستم، 
اتفاقات قهرمانانه ای می افتد.  اما معتقدم در گروه ادبیات گمانه زن گاه گاه 
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نمایشگاه کتاب امسال هم بهانه ای شد تا ببینیم چند مرده حالجیم. ببینیم 
آیا می توانیم دست به عمل قهرمانانه ی دیگری بزنیم یا نه. قضاوتش باشد 

با شما.
در  فارسی زبانان  نگاشته های  به  مجزا  بخشی  اختصاص  بر  عالوه  بار  این 
حوزه ی ادبیات گمانه زن، به معرفی کتابی پرداختیم که در هنگام انتشار 
این مطلب، هنوز منتشر نشده و امیدواریم در نمایشگاه کتاب عرضه شود. 
به همین جهت از آقای فرزاد فربد )مترجم کتاب( به دلیل گشاده رویی و 
همکاری شان کمال تشکر را دارم. همین طور جا دارد از تک تک افرادی که 
در این پرونده ما را یاری دادند، سپاس گزاری کنم؛ از آقایان سینا فرخی، 
پوریا تقوی، علیرضا قسمتی و داود ابراهیمی که بار عمده ی تشکیل این 

پرونده را به دوش کشیدند. 

محمد حسین عبدالهی ثابت
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بانو گروهی ۶ نفره را دید که بر پهنه ی دشت می تاختند. آبپاش اش را –که کاله خود 
برنزی یک شوالیه ی بدشناس بود- کناری گذاشت، دستی زیر چانه زد و به دیواره ی 
بود.  نبرد زین شده  برای  بودند. اسب های جنگی شان  تمامی مسلح  به  داد.  تکیه  بارو 
سپرهاشان که در کناره ها نقره کاری شده بود، افسارهای آذین بندی شده ی اسب هایشان 
و دسته های شمشیرهایشان زیر نور آفتاب ظهر از خود نور ساطع می کرد. مثل همیشه 
و با حیرت فقط می خواست بداند آخر این ها فکر می کنند به جنگ چه چیز می آیند؟ 
کاله خود را برداشت و ریزبوته ی رزی را که در جمجمه ای پرورانده بود، آب داد. آبی که 
از درون برج می آمد. تنها منشأ آب در این دشت آفتاب سوخته ی تماماً بایر همین بود. 
شوالیه ها ساعت ها زیر آفتاب سوزان در جستجوی ورودی به دور برج چرخ می زدند و 

هنگام غروب، او آب به دست خوش آمدشان می گفت.

بانوی جمجمه ها

پاتریشیا مک کلیپ

محمد حسین عبدالهی ثابت
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بی صدا آهی کشید و رز کوچکش را با یک پنجه ی اژدها در هوا چرخاند. اگر این قدر کور بودند 
که نمی توانستند ورودی برج را بیابند، چطور فکر می کردند می توانند به وضوح محتوای درون 
برج را ببینند؟ به ناگاه بی قرار شد. آن ها، آن ها، آن ها... آن ها با استخوان هایشان دشت را سیر 

می کردند؛ آن ها هیچ گاه یاد نمی گرفتند...
کالغ سیاهی دور سرش می چرخید و سرها را می شمرد. بانو بر او شورید و کالغ هم در جواب 
با تمسخر غارغار کرد. می توانست از درون چشمان سیاهش بخواند، تو هرگز نمی میری، ولی 

مرده ها را پیش من می آوری.
نمی کنن.« چشمان خشکش  گوش  من  به  هیچ وقت  »اونا  گفت:  و  کرد  نگاه  دشت  به  دوباره 
می سوخت. در فاصله ای دور، رعد آسمان را شکافت و برق ابرهای ارغوانی را به صدا در آورد. اما 
ابرها هیچ گاه بارانی نداشتند. هرگز، حتا یک قطره؛ چشمان ابر هم مثل چشمان خودش خشک 
بودند. به راه افتاد و از جمجمه ای به جمجمه ی دیگر چیزهایی که با سماجت پروانده بود، آب 
داد. بذرهاشان بر روی دست باد از فاصله ای دور، از مراتع سرسبز سرزمین های آرام آمده بود. 
سبزه، علف هرز و گل های وحشی هم در میانشان بود. اهمیتی نمی داد. او به هر آن چه می رویید، 

آب می داد. 
مردان آن پایین چرخ  زدنشان را شروع کردند. این کارشان خاک به پا می کرد. خرخر می کردند. 
کمی  تا  ایستادند  سکوت.  بعد  و  نامعلوم  و  بی مورد  سواالت  شنید.  را  دادنشان  فحش  صدای 
استراحت کنند. گاهی او را صدا می زدند و کمک می خواستند. اما او نمی توانست کاری برایشان 
انجام دهد. به دور برج می چرخیدند؛ سریع، قوی و به تمامی مسلح. نشان های روی سپرهاشان 
را خواند: سه نفر از گرینلیف]۱[، یکی از استونی هد]۲[، یکی از دلکیس آیل]۳[ و یکی هم از 
کرنلین]۴[. پس از مدتی، یک نفر از دایره بیرون رفت و کناری ایستاد. سپر ساده ای داشت: 
رزی قرمز بر زمینه ی سفید. کرنلین. بانو به او نظر انداخت و فهمید مرد هم به او نگاه می کند. 
مرد یک آستین تو خالی می دید و یک ژرانیوم قرمز درون جمجه  ای واژگون. دیگر مردان همین 
طور که مصرانه  تقاضای ورود داشتند، او را بانوی جمجمه ها صدا می کردند. گاهی خیلی مؤدبانه 
و گاهی کمتر. به ُگلش آب داد. منتظر بود این یکی هم صدایش کند. او این کار را نکرد؛ اسبش 
با تنبلی و  انتظار نشست.  به  را درآورد و  راند و پیاده شد. کاله خودش  به زیر سایه ی برج  را 
بی حوصلگی زمین را می کند و سنگ ها را به این سو و آن سو می انداخت و به آستین توخالی و 

گاه به طوفان دوردست نگاه می کرد.
در نهایت وقتی مرد آرام گرفت، دیگران هم اسلحه و زره هاشان را به این سو و آن سو پرت کردند 
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و به او پیوستند. زمین سخت زیر پایشان را لعنت کردند و نشستند. صدایشان هم در هوای راکد 
و بی جریان به گوش بانو می رسید و او هم به آبیاریش ادامه می داد.

افسانه ای  این گنجینه ی  غامض ترین شیء  و  ارزشمندترین  درباره ی چیستی  اسالفشان  مانند 
صحبت کردند. با هم قرار گذاشتند اگر کسی گنجینه را یافت، بین زنده ماندگان جمع تقسیمش 
کند. بانو ابرویی باال انداخت. مرد اهل دلکیس آیل که موهایی تیره و جواهری قرمز به گوش 
داشت گفت: »هر چی از اژدها اون جا باشه مال منه. می گن زمانی یه گنج اژدها اون جا بوده. 
می گن استخونا ی اژدها با جادو در هم پیچیده و اگر یه استخون رو تکون بدی، باقی هم دنبالش 

میان. استخونا گنجینه رو با خودشون میارن.«
مرد اهل استونی هد هم گفت: »من شنیدم یه چشمه اون جاست که آب ازش فواره می زنه و 

وقتی قطرات آبش به زمین می رسه، به الماس تبدیل می شه.«
یکی از سه گرینلیفی گردن کلفت و موفرفری گفت: »حرف آب رو که نزن. همه ش رو خودم 

می خورم.«
»فقط باید در رو پیدا کنیم. آب اون تو هست.«

مرد اهل کرنلین پرسید: »می خوای چی کار کنی؟ همه ی آب رو بریزی تو جیبت و ببری؟«
مو بوری اهل استونی هد، به سیبیلش تابی داد. صدایی صاف، بم و پرانرژی داشت و شوخی هم 
در کالمش نبود: »تو دهنم می ریزم و می برم. وقتی زنده برای باقیش برگردم، دهنای زیادی 
برای بردنش هست. هرچی هم نباشه، کلی جمجمه که هست. تازه، شنیدم یه دیگ جادوگر هم 

اون جاست، یه چیزی شبیه یه پاتیل قدیمی و زنگ زده.«
یکی دیگر از گرینلیفی ها گفت: »شاید.«

»شاید. ولی من فقط برای آب می رم. تو این جهنم دره چی با ارزش تر از آب می تونه وجود داشته 
باشه.«

مرد دلکیس آیلی در جواب گفت: »اون  هم حرفیه. اما نه، برای من همون اژدهاهه خوبه.«
سومین مرد گرینلیف با حالتی مغموم گفت: »فعاًل که بیشتر حرف اینه، چی جوری  بریم داخل 

این ساختمون لعنتی؟«
مرد اهل کرنلین گفت: »خانمی اون جاست که داره گل ها رو آب می ده.« و آن ها با تعجب به باال 
نظر کردند؛ به طوری که می توانست از آن باال جواهر در دهانشان بیندازد. مرد ادامه داد: »او 

می دونه ما این جاییم.«
آرام و بی صدا گفتند: »اون همون بانوی این جاست.«
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»بانوی جمجمه ها.«
»در عجبم که اصاًل مو داره؟«

»سنش به اندازه ی خود برجه. باید خودشم اسکلت شده باشه.«
مرد اهل استونی هد گفت: »اون زیباست. همیشه همین طورن. اونایی که به َطَمعت می ندازن، 

اونایی که از چیزی نگهبانی می کنن و اونایی که مرگ می بخشن.«
اهل کرنلین پرسید: »این برِج خودشه یا توش به تله افتاده؟«

»فرقش چیه؟ وقتی طلسم از بین بره، اون هم نابود می شه. واقعی که نیست، فقط بخشی از 
جادوی برجه.«

مردان خود را همگام با سایه ی برج جابه جا کردند. بانو کاله خود را پر آب کرد، با دست آب 
برداشت و روی صورتش ریخت. می خواست روی لبه ی برج خم شده و فریاد کند: به خانه تان 
زمین خشک  روی  برج  یک  جلوی  پس  می دانید،  این قدر  اگر  بی مغز.  ابلهان  احمق ها،  بروید 
نشسته اید و منتظر زنی هستید که شما را بکشد، که چه بشود؟ آن ها به یک سمت برج رفتند 
و او به سمت دیگر و خورشید از فراز آسمان به پایین می آمد. غروب آفتاب را تماشا کرد. هر 
چند مردان حتا یک تکه چوب هم نداشتند تا در تاریکی آتش بزنند، اما همچنان از رفتن امتناع 

می کردند. آه بی صدای دیگری کشید و پایین رفت تا به آن ها خوش آمد بگوید.
تاللؤ فواره در قلب گنجینه ای می درخشید که بانو از مدت ها پیش دیگر به آن توجهی نداشت. 
از کنار زره زرین گذشت. از کنار استخوان های سیاه و کناره ها طالیی رنگ اژدها و استخوان های 
سفید شاهزاده هم. جام یک دست نقره را از کنار چشمه برداشت و درون آب فرو برد. مرد اهل 
دلکیس آیل درباره ی استخوان های اژدها درست می گفت. ورودی برج آرواره  ی گشاده ی اژدها 

بود و در روز دیده نمی شد.
آخرین باریکه ی نور به استخوان خورد و ورودی دندانه دار سیاهی را نمایان کرد که به مردان 
از آب  دارید  »اجازه  آغاز کرد:  را  بانو سخنش  و  وارد شدند  بی صدا  آن ها  خوش آمد می گفت. 
بنوشید، اجازه دارید در جای جای برج سر بچرخانید. اگر چیزی انتخاب نکنید، می توانید آزادانه 
این جا را ترک کنید. وقتی رفتید، دیگر اجازه ی بازگشت نخواهید داشت. اگر بنای انتخاب دارید، 
باید تا غروب فردا انتخاب خود را کرده باشید. اگر ارزشمندتریِن دروِن برج را برگزینید، می توانید 
تمام آن چه را می بینید پیش خود نگاه دارید. اگر اشتباه انتخاب کنید، قبل از این که دشت را 

ترک کنید، خواهید مرد.«
دهان ها دوباره باز مانده بود و چشم ها حیران آن چیزهایی بود که مثل برگ مو از استخوان های 



فانتزی - ترجمه

۱۱
شماره ی 17، اردیبهشت 1391

پوسیده ی اژدها آویزان بود. چیزهایی که روی زمین انباشته شده بود. و همین طور چشمانشان 
از یکی به دیگری می رفت تا در نهایت به بانو رسید و او صبورانه و جام به دست آن جا ایستاده 
بود. چشمانشان بر او متوقف شد: زنی بلندقد و چهارشانه، برهنه پا در لباسی سفید از کتانی زبر. 
گیسوان قرمزش باالی سر پریشان بود و دامن بلندش هنوز از شرابی که سال ها پیش در میکده 

بر روی آن ریخته بود، لکه داشت و در تاریک و روشن هوا به خون می مانست. 
ثروت.  همه  آن  از  سردرگم،  و  دراز  سفری  از  خسته  قبلی ها.  مثل  برگزیدند،  را  خواب  آن ها 
روی پله ها نشست و قدری تماشایشان کرد. یکی شان در خواب گریه می کرد. پس از مدتی به 
باالی برج رفت، جایی که می توانست ستارگان را ببیند. زیر نور مهتاب گل ها غریب می شدند. 
انگار رنگ های حقیقی شان در روشنایی روز سرزمین دیگری  رنگ هاشان را مخفی  می کردند، 
جوانه می زد و شب ها تنها بی رنگ و رویی شان را بر جا می گذاشت. بانو با شمارش رنگ های ماه 

به خواب رفت.
صبح پایین رفت تا ببیند کدام  یک آن قدر شعور داشته تا آن جا را ترک کند.

هنوز هر ۶ نفرشان آن جا بودند. در میان گنجینه های روی زمین و پراکنده روی پله های مارپیچ 
برج می گشتند، یکی را بر می داشتند و یکی را می گذاشتند. باریکه های نور از پنجره های باریک 
برج به درون می آمد و دائماً رنگ های گرم و تندی را به چشمشان می انداخت و سبب می شد 
آن چه داشتند، زمین بگذارند و برای دیگری دست دراز کنند. اهل دلکیس آیل با دیدن او، لرزان 
و در حالی که گنجینه ها چشمانش را پر کرده بود، پرسید: »می تونیم سوال بپرسیم؟ این چیه؟«

همه شون  می گه.  دروغ  اون  مارلبین]۵[،  نکن  سوال  »ازش  گفت:  تندی  به  هد  استونی  مرد 
همینن.«

و بانو به او اطمینان داد: »من فقط به تو دروغ خواهم گفت.« و گنجینه ی کوچکی که در دست 
مرد اهل دلکیس آیل بود، گرفت و گفت: »این  بلوطی از جنس طالست. اگر ببلعی اش، به تمام 

زبان های آدم ها و حیوانات سخن خواهی گفت.«
و مرد گرینلیفی با شعف خود را به بانو نزدیک کرد. چیزی از جنس نقره و دود در دست داشت: 

»این چی؟«
»این دستبندی از جنس استخوان بینی اژدهاست. جواهر درونش هم همون چشمشه که به 

سنگ بدل شده. وقتی به دستش کنی، تو رو از خطر حفظ می کنه.«
اهل کرنلین داشت با فلوتی از جنس استخوان ران یک جادوگر می نواخت. چشمانش، چشمان 
خاکستری سبز غریبش، مست از صدای موسیقی بود. اهل استونی هد او را تکان شدیدی داد و 
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گفت: »انتخابت اینه، رن]۶[؟«
و او خندان فلوت را پایین آورد و گفت: »نه، نه کوربیل]۷[.«

»پس قبل از این که ِخِرت رو بگیره و انتخابش کنی، بندازش. اون چیزی که می خوای رو پیدا 
کردی؟«

»نه. تو نظرت رو عوض نکردی؟«
»نه.«

و این بار با تردید به فواره نگاه کرد و چیزی نگفت.
یکی از برادران اهل گرینلیف به دیگری گفت: »این رو ببین گَرم]8[، ببین!«

»دارم می بینم یو]9[.«
»نگاهش کن! آستر]۱0[ این رو ببین! تا حاال همچین چیزی دیده بودی؟ حس اش کن! ببین: 

تو نور ناپدید می شه!«
نور  در  آبی زالل که  تیغه اش چون  بود؛  زمردی سبز  از  قبضه اش  داشت.  به دست  شمشیری 
با پاهای برهنه اش سکه های طال و  از پله ها باال رفت.  بانو ترکشان کرد.  بر روی سنگ بریزد. 
جواهرات را از میان باریکه های ضربدری نور به پایین می غلتاند. از باالی برج به افق نگاه کرد. 
جایی که زرین خاک مسطح و غبارآلود دشت، به آسمان آفتاب سوخته ی غبارآلوده می رسید. با 
خود می اندیشید، بروید! همه چیز را رها کنید و به جایی بروید که مخلوقات رشد می کنند. به 
آن ها التماس می کرد، بروید. با هر ضربان قلبش از آن ها می خواست: بروید، بروید، بروید. اما 

هیچ کس از در زیر پایش خارج نشد، در عوض کسی از پله ها باال آمد.
رن اهل کرنلین گفت: »یه سوال دارم.«

»بپرس.«
»اسمت چیه؟«

آمد:  یادش  ناگاه  به  یکی  این  ولی  بود؛  برده  یاد  از  را  این  اما  داشت،  را  همه چیز  پاسخ  او 
»همیشه بهار]۱۱[.« مرد در یک دست رز سیاهی داشت و در دست دیگر سوسنی نقره ای. اگر 
یکی را بر می گزید، خارهایش او را می کشت و اگر دیگری را، نور نابش از درون چشم ها مغزش 

را می سوزاند.
»همیشه بهار. یه گل دیگه.«

بانو بی تفاوت پاسخ داد: »همینه که هست.« مرد گل های جادویی را روی بارو گذاشت و یک 
شاخه ژرانیوم در حال مرگ برداشت و ریز رز را بویید.
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بانو گفت: »بویی نداره.«
یک شاخه ی دیگر برداشت. انگار همیشه در شرف خندیدن بود؛ و این حالت، گاه دانا و گاه نادان 

نشانش می داد. از کاله خود برنزی آب خورد؛ هم رنگ موهای خودش بود.
از پی خوردن اضافه کرد: »این آب برای همچین دشت بایری خیلی خنک و گواراست.« و چشم 
به او، روی دیوار برای خودش جا باز کرد: »کوربیل می گه تو واقعی نیستی. برای من به اندازه ی 

کافی واقعی به نظر میای.« بانو ساکت بود. یک شاخه شبدر پژمرده از گلدان شبدر برداشت.
»بگو ببینم از کجا میای.«

بانو شانه ای باال انداخت: »یه میکده.«
»و چطور شد اومدی این جا؟«

بانو به مرد چشم دوخت: »تو چطور به این جا اومدی، رن اهل کرنلین؟«
و باالخره او هم کنایه دار لبخند زد: »کرنلین جای فقیریه. اومدم تا صندوقچه هاش رو دوباره پر 

کنم.«
»قاعدتاً باید راه های کم خطرتری هم وجود داشته باشه.«

»شاید می خواستم ارزشمندترین چیزی رو که می شه پیدا کرد، ببینم. اگه پیدا بشه، این دشت 
دوباره سرسبز می شه؟ اگه پیدا بشه، تو به جای گلدونای جمجمه ای صاحب یه باغچه می شی؟«

»شاید. شاید هم من ناپدید بشم. با مرگ طلسم این جا، من هم بمیرم. اگر هوشمندانه انتخاب 
کنی، جوابت رو خواهی گرفت.«

مرد شانه ای باال انداخت: »شاید هم انتخاب نکنم. چیزای ارزشمند زیادی وجود داره.«
نگاهی به او انداخت. داشت شیطنت می کرد. از او می خواست تا در لفافه ی معما، راهنمایی اش 
کند. باید رز را بردارم یا سوسن را؟ یا استخوان ران جادوگر را؟ شمشیر یا آب یا چشم اژدها؟ 

قباًل هم این  سوال ها را از او پرسیده بودند.
و بانو به سادگی گفت: »نمی تونم بگم چه چیز رو باید برداری. من هم واقعاً نمی دونم. تا اون جا 
که من دیده ام، همه  چیز کشنده ا ست.« و این نزدیک ترین جوابی بود که به ذهنش می رسید. 
واضح تر از این نمی توانست: این جا را ترک کن. اما لبخند مرد از میان رفت و فقط گفت: »برای 
همینه که هیچ وقت از این جا نرفتی؟« بانو دوباره به او خیره شد. مرد ادامه داد: »از در نزدی 

بیرون و رو اسب یه شاه مرده از این دشت نگذشتی و نرفتی؟«
و بانو در جواب گفت: »نمی تونم برم.« و از او دور شد تا به گل هایی وحشی که زنگوله های باد 
می نامیدشان، برسد. این نام را به این خاطر انتخاب کرده بود چون موسیقی شان را شب هنگام، 
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زمانی که هوا غرش کنان از سوی کوهستان بر روی دشت می خزید، در ذهن خود تصور می کرد. 
پس از مدتی دوباره صدای گام های مرد را شنید که پایین می رود.

صدایی او را فراخواند: »بانوی جمجمه ها!« صدای اهل استونی هد بود. پلک زنان از شدت نور، 
پایین رفت. صاف ایستاده و صورتش مصمم بود. همه شق و رق ایستاده و نظاره گر بودند.

»من االن از این جا می رم. می تونم هر چیزی بردارم؟«
بانو جواب داد: »هر چیزی.« و در برابر او قلبش از سنگ شد، مثل شبح، تا بدین صورت دلش 
برای مرد نسوزد. مرد به سمت چشمه رفت و دهانش را پر از آب کرد. به بانو نگاه  کرد و او هم 

رفت تا مسیر مخفی دهان اژدها را نشانش دهد.
لحظه ای بعد آن ها صدای فریادی شنیدند. سه گرینلیفی به سمت صدا سر برگرداندند. هر کدام 
تکه ای از زرهی را به تن داشت که پوشنده را نامرئی می کرد: یکی یک بازو نداشت، دیگری یک 
پا و دیگری پنجه های دست. حاالت صورتشان با ظرافت به حالتی پیچیده تر از شوک و ترس 

تغییر یافت. پنج  نفر بودند و بانو دید که در فکرند. حاال دیگر فقط پنج انتخاب وجود داشت.
با سردی پرسید: »کس دیگه ای هست؟« اهل دلکیس آیل آب دهانش را قورت داد و روی پله ها 
وا رفت. صورتش زیر نور سبز-زرد شده بود و به بانو خیره بود. دوباره آب دهانش را قورت داد 

و بعد سر بانو نعره کشید.
قبل از این که حتا به برج بیاید، هر فحشی که به فکر این افراد برسد شنیده بود. از کنار مرد 
گذشت و از پله ها باال رفت. مرد جرأت نداشت به او دست بزند. بانو رفت تا پیش گیاهانش باشد. 
کربیل از استونی هد همان جا روی زمین افتاده بود و قطعه ای مرطوب و قهوه ای رنگ از زمین 
جلوی دهانش بود. بانو همین طور نظاره  کرد تا خورشید زمین را خشک کرد و اولین الشخور 

بر زمین نشست.
از استخوان های دم دستش بر می داشت و ناسزاگویان به سوی پرنده ی الشخور پرت می کرد. 
چند تایی به پرنده زد و بعد یکی دیگر آمد. سپس یک نفر استخوان را از دستش گرفت و او را 

از لبه ی دیوار کنار کشید.
»اون مرده. فرقی نمی کنه استخونا رو به پرنده ها می زنی یا به اون.«

خیلی کوتاه گفت: »من مجبورم تماشا کنم.« و همین طور به لبه ی بارو چشم  دوخته بود که 
بود: »شما همین طور می آید و می میرید. چرا همه تون مدام می آید؟  اژدها شده  مثل دندان 

گنجینه ی این جا می ارزه که صبحانه ی کالغ های الشخور بشید؟«
»برای هر کسی یه جور می ارزه. برای برادران گرینلیف این یعنی یک ماجراجویی، یک رقابت 
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و اگر پیروز بشن، یعنی ستوده  شدن. برای کربیل چیزی برای برنده شدن بود. چیزی که اون 
صاحبش می شد و هیچ کس نمی داشت. اون وقت روی بلندی می نشست تا مردم به او نگاه کنن، 

حسودی کنن و ازش متنفر باشن.«
»اون مرد سردی بود. آدم های سرد رو تو آتش سرد می ندازن. اما باز هم...« و آهی کشید و ادامه 
داد: »دوست داشتم ببینم که با پاهای خودش این جا رو ترک می کنه. برای تو این گنجینه چه 

معنی ای می ده؟«
و او هم  خنده ی مبهمش را بر لب داشت: »پول. جرئتش رو ندارم جونم رو پای پول بذارم. به 

زودی با دستای خالی از این در بیرون می رم. اما آخه چیز دیگه ای هم هست.«
»چی؟«

»صرف خود معما. معماست که ما رو از درون به این جا می کشه: ارزشمند ترین کدومه؟ برای این 
که ببینی اش، در دستانت بگیریش و باالتر از همه، این که بتونی تشخیص بدی و انتخابش کنی. 

این چیزیه که ما رو مدام به این جا می کشه و تو رو هم پابند این جا کرده.«
بانو به او خیره شد و در چشمانش همان کنجکاوی را دید که مرد فکر می کرد به جانش می ارزد.

به  داد و سنگدالنه  و کلمبیا آب  قلب مریم  به  و  به مرد کرد  را  و پشتش  برگرداند  را  رویش 
کار کالغ ها بی محلی کرد. به خشکی پرسید: »اگر پیداش کنی، دیگه چی کنجکاوی تو رو بر 

می انگیزونه؟«
»زندگی همیشه هست.«

»نه اگه پای همین کنجکاوی کشته بشی.«
مرد به نرمی خندید و این صدا برای بانو در آن مکان غیرمنتظره  بود. مرد پرسید: »اگر تو هم 
قصه های این برج رو می شنیدی، از دشت نمی گذشتی و برای پیدا کردن ارزشمندترین چیز به 

این جا نمی اومدی؟«
پاتیلی از قاصدک را درون سایه برد و در همین حین گفت: »هیچ چیز برای من باارزش  نیست. 
حداقل نه اون پایین. اگر قرار بود من چیزی رو با خودم ببرم، اون چیز هیچ وقت شمشیر و طال 

و استخوان اژدها نمی بود؛ بلکه هر اون چیزی بود که زنده باشه.«
این  برای  هیچ وقت  کربیل  اینه؟  شبیه  چیزی  »منظورت  پرسید:  و  کرد  لمس  را  رز  ریز  مرد 

نمی مرد.«
»اون برای یه دهن آب مرد.«

پشت به آسمان کنار گل رز نشست و بانو را نگاه  کرد که پاتیل هایش را درون سایه می گذاشت تا 
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از آفتاب ظهر در امان باشند: »خب فکر می کرد یه دهن جواهره. که به نظرم دو برابر احمق ترش 
می کرد. حتا سه برابر. به خاطر اشتباهش، به خاطر فریب خوردگی اش و به خاطر مردنش. چه 
جای وحشتناکیه این جا. اول از تمام اوهام خالیت می کنه و بعد استخون هات رو لخت می کنه.«

انگار  رفتن،  این جا  از  انتخاب  بدون  که  کسایی  این حال  با  »وحشتناکه.  گفت:  اندوه  با  بانو  و 
هیچ وقت درست داستان رو نفهمیدن. اونا همیشه باید از گنجینه ای صحبت کنن که به دست 

نیاوردن، نه از استخوان هایی که رها نکردن.«
»درسته. اونا همیشه کنجکاوی رو با خودشون از این جا بیرون می برن و به هر رهگذر احمقی 
منتقل می کنن.« و بعد همچنان که او را تماشا می کرد، مدتی سکوت کرد و سپس به آرامی 

گفت: »همیشه بهار. این همون گلیه که تو ادبیات هیچ وقت نمی میره. بهش میاد.«
»بله.«

»و نوع دیگه ای هم از گل همیشه بهار هست. آتشین و زیبا و اون می میره...«
دستان بانو با شنیدن این سخنان بی حرکت ماند و چشمانش گشاد شد، اما حرفی نزد. مرد به 
خرده سنگ های داغ لبه ی بارو تکیه داده بود و چشمان اژدهایی اش او را دنبال می کرد، همان 

طور که گل آفتاب گردان، آفتاب را: »وقتی همیشه بهاری بودی که می مرد، چی کاره بودی؟«
»من یکی از اون زن های بی چهره ای بودم که در میخونه ها براتون شراب می آوردم. همونایی که 
سرشون فریاد می کشید و بهشون متلک می پرونید و شاید هم بسته به چگونگی خنده  و واکنش 

ما، سکه ای بدید یا ندید.«
مرد ساکت بود. خیلی ساکت و بانو فکر کرد که او رفته است؛ اما وقتی روی برگرداند، همچنان 
آن جا بود و تنها، لبخندش از لب پاک شده بود و به نرمی گفت: »پس من تو رو دیده ام. بارها و 

در خیلی جاها، اما هیچ وقت در چنین جایی ندیدم.«
»مرد اهل استونی هد هم انتظار کس دیگه ای رو می کشید.«

»اون انتظار داشت یه رویا ببینه.«
دید  رو  همونی  »اون  گفت:  و  کشید  نخ نما  پرده ی  چند  سایه ی  زیر  را  وحشی اش  نعنای  بانو 
که می خواست: بانوی جمجمه ها. و پیداش کرد. و حاال این تمام چیزیه که من هستم: بانوی 

جمجمه ها. اون موقع که من فقط شراب می آوردم، شماها آسوده تر بودین.«
»تو این برج رو نساختی.«

»از کجا می دونی؟ شاید از خنده ها و سکه ها خسته شدم و جایی برای خود ساختم، جایی که 
بتونم به آدم ها سکه تعارف کنم و هیچی ندم.«
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»چه کسی این برج رو ساخت؟«
بانو ساکت بود. شاخه ی نعنای بین انگشتانش را ریز ریز می کرد و در آخر گفت: »من ساختم. 

همیشه بهاری که هرگز نمی میره.«
باشد: »تو  را دیده  انگار سایه ی خطر  رنگ مرد به شدت پرید. چشمانش چنان درخشید که 
ساختی؟ تو با هوای بی مایه ی این دشت آبله زده، گل رز پرورش می دی. تو تالش می کنی با 
استخوانای خودمون مرگ رو از ما برونی. تو نه ما، بلکه حماقت و تقدیر ما رو نفرین می کنی. 

چه کسی این برج رو برای تو ساخت؟«
بانو روی برگرداند. ساکت بود و مرد به نرمی گفت: »اون یکی همیشه بهار، همونی رو که می میره، 

به نام دیگه ای هم صدا می کنن: عشقی که در خون می غلتد ]۱۲[.«
بانو به تندی شروع به صحبت کرد. صدایش خشن بود و از شدت درد می لرزید: »آخرین مرد بود. 
همون که برای عشق بازی پیشنهاد سکه داد. من هم از دست خورده و بعد فراموش شدن خسته 
بودم. از این که اول نامم رو بر لب ها بشنوم و بعد از اون دیگه هیچی، انگار فقط زمانی واقعی 
بودم که دیده می شدم و بعد از اون فقط چیزی بودم که فراموش می شد؛ مثل گالیی که بعد از 
دور ریختن دیگه به یادشون نمیاری. پس به او گفتم نه و نه و نه. و بعد چشمانش رو دیدم. مثل 
کهربایی بود که رگه هایی تاریک داشت: چشمان ساحر بود. اون گفت: »اسمت رو به من بگو.« و 
من گفتم: »همیشه بهار.« و اون خندید و خندید. شرابی که براش آورده بودم، توی سینی چپه 
شد و روی دامنم ریخت و من فقط همون جوری اون جا وایسادم. اون گفت: »پس باید از اسمت 

یه برج بسازی، چرا که از قبل این برج تو قلبت ساخته شده.«
مرد زمزمه کرد: »عشقی که در خون می غلتد.«

»اون جادوگر همون همیشه بهار رو شناخت.«
»البته که شناخت. چون این همون چیزی بود که در قلب خودش هم مرده بود.«

لبخند می زد، گرچه همچنان صورتش  دوباره  کند.  نگاهش  تا  برگشت  بدون کالم  بانو  بعد  و 
زیر تابش شدید نور بود و عرق در میان موهایش برق می زد. بانو پرسید: »تو از کجا اون رو 

می شناسی؟«
»چون قباًل این برج رو دیده ام و زنی رو که همه مون انتظار داریم رو هم... تنها زنی که بعضی 
مردا در تمام طول زندگی می شناسن... و هر بار که به انتظار اون می آییم، به انتظار همون که ما 
رو با طمع ارزشمند ترین چیزا فریب می ده و با همون ها ما رو می کشه، به دورش دوباره و سه باره 

و چهارباره همون برج رو می کشیم.«
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بانو به او زل زد. قطره ی اشکی به روی گونه اش روان شد و بعد یکی دیگر: »من فکر می کردم 
این برج منه. همیشه بهاری که هرگز نمی میره و تنها زنده  است تا مرگ انسان ها رو ببینه.«

مرد آهی کشید و گفت: »همه ی ما همینیم.« و در دور دست، رعدی در آسمان غرید: »همه ی 
ما برج می سازیم و بعد بقیه رو به ورود می طلبیم...«

مرد ریز رز را با گلدان جمجمه اش برداشت و صاف ایستاد. بانو به دنبالش به سمت پله ها رفت: 
»رز من رو کجا می بری؟«

»بیرون.«
او با اعتراض دنبالش رفت و گفت: »اما اون مال منه.«

»گفتی می تونیم هرچیزی رو انتخاب کنیم.«
»آخه این فقط یه چیز بی ارزشه که من پرورش می دم. این از گنجینه های برج به حساب نمیاد. 

اگر باید انتخاب کنی، الاقل چیزی رو انتخاب کن که به زندگیت بی ارزه!«
مثل  صورتش  کرد.  نظر  او  به  و  برگشت  رفتند،  پایین  برج  دور  تا  دور  پله های  از  که  همین 
بذاری  اگر  تو پس می دم،  به  رو  بزند: »رزت  لبخند  اما هنوز می توانست  بود،  گچ سفید شده 

همیشه بهار رو با خود ببرم.«
»اما من تنها همیشه بهارم.«

مرد با گام های بلند همراهان حیرانش را جا گذاشت که دست هایشان را پر از این یکی یا آن یکی 
و شاید هم آن یکی کرده بودند. انگار که چشمان جادویی اژدها چشمان خودش را هم باز کرده 

باشد، مرد بانو را به سوی دهان اژدها برد.

1. Grenelief
2. Stoney Head
3. Dulcis Isle
4. Carnelaine
5. Marlebane
6. Ran

7. Corbeil
8. Gram
9. Yew
10. Ustor
11. Amaranth

Love-lies-bleeding .۱۲: نام دیگر گل همیشه بهار است.
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هیچ کس نمی دانست آن اسباب بازی از کجا آمده است، یا قبل از آن که به اتاِق بازی 
اهدا شود، مال کدام عمه یا جد بزرگ بوده است.

بی شک  بود.  شده  رنگ  قرمز  و  طالیی  رنگ های  با  که  شده  کنده کاری  بود  جعبه ای 
جذاب بود، یا چنان که آدم بزرگ ها معتقد بودند، خیلی باارزش بود. حتا شاید عتیقه 
بود. متاسفانه چفتش زنگ زده و گیر کرده بود و کلیدش گم شده بود، بنابراین آدمکش 
نمی توانست از جعبه بیرون بیاید. با این همه جعبه ای استثنایی بود، سنگین و کنده کاری 

شده و پرزرق و برق.

از آدمک نپرس

نیل گیمن

فرزاد فربد

این داستان، از کتاب »ج مثل جادو« به انتخاب خود مرتجم برای شگفت زار 

ارسال شده است. در بخش معرفی کتاب با عنوان »از منایشگاه چه خرب« بیشرت 

در مورد »ج مثل جادو« بخوانید.
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بچه ها با آن بازی نمی کردند. تِه جعبه ی قدیمی و چوبِی اسباب بازی قرار گرفته بود، که قدمت و 
اندازه اش همپای صندوق گنج دزدان دریایی بود، یا الاقل بچه ها این طور فکر می کردند. جعبه ی 
شیطانک ]1[ زیر عروسک ها و قطارها، دلقک ها و ستاره های کاغذی، وسایل قدیمی تردستی 
و عروسک های دست و پا شکسته ی خیمه شب بازی که نخ هایشان به طرزی برگشت ناپذیر در 
هم گره خورده بود، لباس های ُمبدل )که در واقع یک لباس عروسی کهنه و ژنده و یک کاله 
حلقه های شکسته ی  بدلی،  جواهرات  و  بود(  نشسته  آن  بر  زمان  غبار  که  بود  سیاه  ابریشمی 
اسباب بازی و فرفره ها و اسب های چوبی مدفون شده بود. جعبه ی شیطانک زیر همه ی این ها 

قرار داشت.
بچه ها با آن بازی نمی کردند. وقتی در اتاق بازی زیرشیروانی تنها بودند، بین خودشان زمزمه هایی 
شنیده می شد. در روزهای خاکستری، وقتی باد در اطراف خانه زوزه می کشید و باران بر لب بام 
تلق تلوق و تاپ تاپ می کرد، درباره ی آدمک توی جعبه برای هم قصه ها تعریف می کردند، هر 
چند هرگز او را ندیده بودند. یکی ادعا می کرد آدمک جادوگری شرور است که برای مکافاِت 
جنایت هایی مخوف که از فرط هولناک بودن نمی شد به آن ها اشاره کرد، در جعبه قرار گرفته 
بوده( عقیده داشت جعبه ی شیطانک همان جعبه ی  از دخترها  است؛ دیگری )مطمئنم یکی 
پاندورا ]2[ است، و آدمک را در جعبه قرار داده اند تا مانع خروج چیزهای بد بشود. تا جایی که 
می توانستند جعبه را حتا لمس نمی کردند، هر چند وقتی بزرگسالی درباره ی نبودن آن جعبه ی  
قشنگ حرفی می زد، که این اتفاق هر از گاهی رخ می داد و آن را از صندوق بیرون می آورد و در 
مکان آبرومندی همچون تاقچه ی باالی بخاری قرار می داد، بچه ها دل و جرات پیدا می کردند و 

بعداً دوباره آن را در تاریکی پنهان می کردند. 
خالصه بچه ها با جعبه ی شیطانک بازی نمی کردند. و وقتی بزرگ شدند و خانه ی بزرگ را ترک 

کردند، اتاق بازی زیرشیروانی بسته و تقریباً فراموش شد. 
تقریباً، اما نه کاماًل. چرا که هر یک از بچه ها جداگانه یادش می آمد که چطور پابرهنه در نور 
بازی می رفته است. خیلی شبیه خوابگردی بود، بی صدا روی پله های چوبی،  اتاق  به  آبی ماه 
روی فرش نخ نمای اتاق بازی گام بر می داشتند. یادشان می آمد که چطور صندوق گنج را باز 

می کردند، بین عروسک ها و لباس ها می گشتند و جعبه ی شیطانک را بیرون می کشیدند. 
بعد بچه چفت جعبه را لمس می کرد و دِر جعبه باز می شد، آرام مثل غروب خورشید، و موسیقی 
شروع به نواختن می کرد و آدمک بیرون می آمد. نه با یک جهش یا حرکت ناگهانی: پاشنه فنری 
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نبود. اما با دقت و متانت از جعبه باال می آمد و به بچه اشاره می کرد نزدیک و نزدیک تر بیاید، 
و لبخند می زد.

و همان جا در مهتاب حرف هایی به آن ها می زد که بعداً خوب به خاطر نمی آوردند، حرف هایی 
که حتا نمی توانستند کاماًل فراموش کنند.

بزرگترین پسر خانواده در جنگ جهانی اول کشته شد. جوانترین پسر بعد از مرگ والدینش 
خانه را به ارث برد، هر چند بعد از شبی که او را با پارچه و پارافین و کبریت در سردابه ی خانه 
پیدا کردند که سعی داشت خانه ی بزرگ را بسوزاند و با خاک یکی کند، خانه را از چنگ او در 

آوردند. او را به دیوانه خانه بردند، و شاید هنوز همان جا باشد. 
بچه های دیگر که زمانی دختربچه بودند و حاال برای خودشان خانم شده بودند، همه از بازگشت 
به خانه ای که در آن بزرگ شده بودند، سر باز زدند؛ پنجره های خانه را با تخته پوشانده و همه ی 
درها را با کلیدهای آهنی بزرگ قفل کردند و خواهرها فقط وقتی بر مزار برادر بزرگتر حاضر 
می شدند یا برای دیدن آن موجود مفلوکی می رفتند که زمانی  برادر کوچکشان بود، به آن خانه 

پا می گذاشتند، که این اتفاق به ندرت رخ می داد. 
النه  زیرشیروانی  بازی  اتاق  در  و خفاش ها  و جغدها  پیرزن شده اند  و دخترها  سال ها گذشته 
کرده اند؛ موش های صحرایی النه شان را در میان اسباب بازی های فراموش شده ساخته اند. آن 
موجودات با حالتی خیره و بی اعتنا به عکس های رنگ پریده ی دیوار نگاه می کنند و بقایای فرش 

مندرس را با فضوالِت خود لک می کنند.
و در اعماق جعبه ای که در صندوقچه ای قرار گرفته، آدمک لبخندزنان انتظار می کشد و رازهایی 

در دل دارد. او در انتظار بچه هاست. و می تواند تا ابد منتظر بماند.

درش،  شدن  باز  با  که  اسباب بازی  نوعی   :Jaci-in-the-box  .1
دلقکی بیرون پریده و باعث تعجب می شود.

Pandoera’s Box .2: صندوقی که طبق اساطیر، اولین زن جهان 
آن را باز کرد و مشکالت و بدبختی ها را آزاد کرد.
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کارتونی  دخترکانی  آن،  حاشیه های  امتداد  در  دارد.  وسترن  طرحی  دعوت  کارت   g
از دخترها  بزرگ تر  پونی ها چندان  دنبال کرده اند.  را  پونی  کابوی، گله ای  با کاله های 
نوک پهن یک تک شاخ  و  کوتاه  با شاخ های  و چله،  پروانه، چاق  رنگارنگی  به  نیستند، 
مرتعی  در  شده  شکار  تازه  پونی های  کارت،  پایین  هستند.  کوچک  پفی  بال های  و 
می چرخند. دخترها یک پونی سفید و صورتی را به کمند انداخته اند. چشمان و دهان 
پونی به نشانه ی تعجب، گرد شده اند. باالی سرش هم چند عالمت تعجب نقاشی شده.

پونی ها

کیج جانسون

شیرین سادات صفوی
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دخترکان دارند با چاقوهای تیغه خمیده، شاخ پونی را می برند. بال هایش را قباًل کنده اند و روی 
کپه ای کنار مرتع گذاشته اند.

شما و پونی تان –و در این قسمت اسم آفتابی با حروفی پف دار، با دست نوشته شده بود– به 
مهمانی بریدن اعضا با »سایر دختران« دعوتید! اگر از تو خوشمان بیاید، و اگر پونی ات عیب و 

ایرادی نداشته باشد، اجازه می دهیم با ما دوست شوی.
آفتابی می گوید: »می خواهم هر چه زودتر دوست پیدا کنم!« او از سر شانه ی باربارا خم شده 
و همانطور که دعوت نامه را می خواند، نفس هایش که بوی گل می دهند موهای باربارا را تکان 

می دهند. آن ها توی حیاط پشتی، کنار میز صورتی سانی ایستاده اند.
باربارا می گوید: »تصمیم گرفتی کجا را نگه داری؟«

وقتی آفتابی به هوا پریده و چرخی می زند، بال های کوچکش محو و تار می شوند؛ بعد شناور 
می شود و پاهایش را زیر تنش جمع می کند. »اوه، معلوم است که حرف زدن را! پرواز محشر 
می گوید:  و  می آید  فرود  چمن ها  روی  بعد  است!«  بهتر  خیلی  خیلی  زدن  حرف  ولی  است، 
»نمی فهمم چرا یک پونی باید بخواهد شاخش را نگه دارد! به هر حال شاخ که مصرفی ندارد.«

از زمانی که پونی ها وجود داشته اند، اوضاع همین طور بوده است. تمام پونی ها بال دارند. تمام 
پونی ها شاخ دارند. تمام پونی ها می توانند حرف بزنند. بعد همه ی پونی ها به یک مهمانی بریدن 
اعضا می روند و باید دو تا از سه توانایی شان را کنار بگذارند، چون اگر دختری بخواهد با »سایر 
دختران« بچرخد، باید همین کار را بکند. باربارا تا به حال هیچ پونی را ندیده که بعد از مهمانی 

بریدن اعضا، هنوز شاخ یا بال هایش را داشته باشد.
باربارا پونی »سایر دختران« را می بیند که درست قبل از زنگ تفریح، از پنجره به کالس سرک 
می کشند یا بعد از مدرسه، در ایستگاه اتوبوس ازدحام می کنند. همه شان صورتی لطیف و بنفش 
و زرد لیمویی هستند، یال های ابریشمی شان حلقه حلقه است، و دمشان پر پیچ و تاب تا زمین 
می رسد. »سایر دختران« هر وقت مدرسه یا تمرین ویولن سل یا باله یا فوتبال یا بازی گروهی یا 

قرار ارتودنتیست نداشته باشند، روزشان را با پونی هایشان می گذرانند.

g مهمانی در خانه ی »دختر برتر« برگذار می شود. او مادری دارد که پزشک اطفال است و پدری 
که متخصص قلب است و یک آغل کوچک هم دارد و درختان غول پیکری مرتعی را که پونی ها 
در آن مشغول بازی هستند، غرق در سایه ی خود کرده اند. آفتابی مضطراب و دل نگران به آن ها 
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نزدیک می شود. آن ها در سکوت شاخ و بال های او را با دماغ مخملین خود لمس می کنند و 
بعد تمام پونی ها یورتمه به سمت آغل یاس ها در انتهای مرتع می روند؛ آن جا یک عدل یونجه ی 

تازه باز کرده اند.
»دختر برتر« جلوی حصار خانه به باربارا می رسد و بدون سالم و احوالپرسی می گوید: »پونی تو 

همین است؟ به قشنگی شکوفه ی ستاره که نیست.«
باربارا جبهه می گیرد و می گوید: »خیلی قشنگ است!« البته این کارش اشتباه است و به همین 

خاطر سریع اضافه می کند: »مال تو هم قشنگ است!« 
و پونی »دختر برتر« واقعاً هم قشنگ است: دمش تمامی طیف های بنفش را در خود دارد و مثل 
ستاره چشمک می زند. اما دم آفتابی سفید شیری است و با جرقه های عسلی برق می زند و باربارا 

مطمئن است آفتابی زیباترین پونی دنیا است.
»دختر برتر« دور می شود و از سر شانه می گوید: »یک گروه موسیقی در اتاق نشیمن داریم و 
چند تا از »سایر دختران« توی حیاط جمعند و مادرم کلوچه خریده و کوکای زیرو و رد بول و 

لیموناد رژیمی هم داریم.«
باربارا می پرسد: »تو کجا می چرخی؟«

»دختر برتر« می گوید: »بیرون.«
پس باربارا یک نور کریستال و سه تا کلوچه ی کشمشی شکرپوش بر می دارد و دنبال او می رود. 
 Wii سایر دختران« بیرون دارند به آی پادی گوش می دهند که به یک بلندگو وصل شده و با«
تنیس بازی می کنند و مشغول تماشای پونی ها هستند که »قایم باشک«، »کی از همه قشنگ تر 
است« و »این بهترین بازی دنیاست« را انجام می دهند. همه شان همان جا هستند؛ »دختر دوم« 
و »دختر بامحبت« و »دختر محبوب همه«. باربارا تنها وقتی حرف می زند که از خوب بودن 

حرفش مطمئن باشد.
و بعد وقتش می رسد. »سایر دختران« و پونی های بی صدا در حلقه ای به دور باربارا و آفتابی جمع 

می شوند. باربارا حالت تهوع دارد.
»دختر برتر« به باربارا می گوید: »چی را انتخاب کرده؟«

آفتابی وحشت زده به نظر می رسد، اما خودش مستقیم جواب می دهد: »ترجیح می دهم به جای 
پرواز و سیخونک زدن به همه چیز با شاخم، بتوانم حرف بزنم.«

»دختر برتر« به باربارا می گوید: »پونی ها همه اولش همین را می گویند.«
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بعد یک چاقو با تیغه ای خمیده به درازای دست یک زن به باربارا می دهد.
باربارا می گوید: »من؟ فکر می کردم یک نفر دیگر این کار را می کند. یک آدم بزرگ.«

برای  را  کار  این  من  خود  می دهد.  انجام  را  خودش  مال  کسی  »هر  می گوید:  برتر«  »دختر 
شکوفه ی ستاره کردم.«

آفتابی در سکوت یکی از بال هایش را باز می کند.
قطع اعضای یک پونی واقعی، آن طور که باید باشد نیست. بال به راحتی، انگار یک تکه پالستیک 
باشد، از جا در می آید و خون هم بوی پشمکی را می دهد که توی شهربازی ها می فروشند. حاال 
یک بیضی درخشان جای سابق بال قرار دارد؛ درست مثل این که باربارا یک راحت الحلقوم با 
طعم گل را از میان به دو نیم کند و رنگ صورتی زیر الیه ی شکر را ببیند. با خودش فکر می کند 

چقدر قشنگ است، و بعد باال می آورد.
آفتابی به خود می لرزد و چشمانش را محکم بسته است. باربارا بال دوم را هم می برد و آن را 

کنار بال اولی می گذارد.
کار با شاخ سخت تر است؛ انگار بخواهی سم یک پونی واقعی را نعل کنی. دست باربارا در می رود 
و صورت آفتابی زخم می شود و باز خون با بوی پشمک راه می افتد. و عاقبت شاخ هم کنار بال ها 

روی چمن قرار می گیرد.
آفتابی به زانو می افتد. باربارا چاقو را انداخته و با هق هق و سکسکه، کنار او می افتد. بعد با پشت 

دست صورتش را پاک کرده و به باال، به حلقه ی دورشان نگاهی می اندازد.
شکوفه ی ستاره با دماغش چاقو را لمس می کند و با یکی از سم های یاسی رنگش، آن را به طرف 

باربارا هل می دهد. »دختر برتر« می گوید: »حاال صدا. باید صدایش را ببری.«
»ولی من که بال ها و شاخش را بریدم!« بعد دست هایش را به حالت محافظت دور گردن آفتابی 

حلقه می کند و ادامه می دهد: »خودتان گفتید دو تا از سه تا!«
»دختر برتر« می گوید: »بله، بریدن همین است. برای این که یکی از ما شوی، این تویی که باید 
دو تا را ببری. ولی پونی ها خودشان دوستانشان را انتخاب می کنند. و این کار هم هزینه دارد.« 
شکوفه ی ستاره یال های بنفشه رنگش را پشت سر می اندازد. باربارا برای اولین بار متوجه می شود 

که یک زخم به شکل لبخند روی گردن اوست. همه ی پونی ها چنین زخمی را دارند.
باربارا فریاد می زند: »این کار را نمی کنم!«

ولی همانطور که از شد گریه صورتش خیس و زشت می شود، می داند که این کار را می کند و 
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وقتی گریه اش تمام می شود، چاقو را بر می دارد و خودش را جمع و جور می کند.
آفتابی با پاهایی لرزان کنار او می ایستد. بدون شاخ و بال هایش خیلی کوچک تر به نظر می رسد. 

دستان باربارا خیس و لغزانند، اما مشتش به دور چاقو را محکم تر می کند.
ناگهان آفتابی می گوید: »نه. حتا برای چنین چیزی هم نه.«

بعد می چرخد و شروع به دویدن می کند؛ او به سرعت و زیبایی یک پونی واقعی، یورتمه به طرف 
نرده می رود؛ ولی بقیه هنوز هستند و آن ها بزرگترند و آفتابی بالی برای پریدن و شاخی برای 
جنگیدن ندارد. قبل از این که بتواند از روی نرده به جنگل پشت خانه بپرد، بقیه او را پایین 
کوبان حلقه ی  دیگر هیچ صدایی، جز صدای سم های  بعد  و  فریاد می کشد  آفتابی  می کشند. 

پونی ها به گوش نمی رسد.
»سایر دخترها« خشکیده در جا ایستاده اند. صورت های بی احساسشان به طرف پونی ها چرخیده 

است.
پونی ها حلقه ی خود را باز کرده و دور می شوند. به جز افشانه ای از خون پشمکی و حلقه ای از 
یال درخشان آفتابی که کنده شده و در حین فرو افتادن به روی چمن محو می شود، هیچ چیز 

دیگری باقی نمانده است.
در میان سکوت، »دختر برتر« می گوید: »کسی کلوچه نمی خواهد؟«

صدایش لرزان و دروغین است. »سایر دختران« توی خانه جمع می شوند و با صداهایی به همان 
از  بازی راه می اندازند و کمی بیشتر  اندازه دروغین، مشغول گپ و گفتگو می شوند. بعد یک 

کوکاهای رژیمی خود می نوشند.
بازی  »چی  می پرسد:  تردید  با  و  می رود  نشیمن  اتاق  به  آن ها  دنبال  به  تلوتلوخوران  باربارا 

می کنید؟«
»دختر اول« انگار که برای اولین بار متوجه او شده باشد، می گوید: »تو این جا چی کار می کنی؟ 

تو که از ما نیستی!«
»سایر دختران« سری تکان می دهند و می گویند: »تو پونی نداری.«
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آرمان سالح ورزی

»مونا« فصل دوم رمانی از آرمان سالح ورزی است که هنوز نامی نگرفته. فصل اول این رمان، ما 

را به انزلی می برد که جای زخم های ناشی از پاییدن جنگ جهانی دوم تا بیش از یک قرن آن را از 

شکل انداخته است. تاریخ انزلی این داستان پساآخرالزمانی، با انزلی دنیای ما موازی است. سپر 

انرژی محافظ شهر مرتب زیر مبباران »قشون دریایی روس« است و در ساعت های صبحگاهی، 

باجه های شارژ پروتزهای برقی دست و پا نامتعادل می شوند و آقای شهبا نامی در محل متاس 

بخش گوشتی دستش با بخش فلزی، زخمی بر می دارد. شهر یک جور دنیای بسته است که راهی 

به بیرون ندارد و گاهی آدم هایی واردش می شوند.

مونا کلونی است از پدرش که با او، یکی از راهنامیان کاله بردار شهری، زندگی می کند. در فصل 

اول وقتی با مونا آشنا می شویم که تازه از خواب بیدار شده و دیدار روز قبلش را به یاد می آورد. 

مونا صورتش را با آرایش مخصوص پنهان کردن هویت از دوربین های شهری می پوشاند، دست 

عظیمی فلزی را روی دست خودش می پوشد و باتری عظیم خانه را که خالی شده، از جا در 

می آورد تا برای شارژ بربد.

)2(
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g دوست بسیار عزیز!
از من بپرسید چطور می شود مونا از قصه ای بدش بیاید و به شما خواهم گفت که چطور. 

قصه تان را با کالم قصاری چیزی آغاز بکنید. مونا از این قبیل کالم بیزار است. تا به آن حد که 
علی رغم هر آن چه که در قصه گنجانده باشید، آن را نخواهد خواند. و البته از تقدیم نامه های 
با شما در میان  را  رازی  اما  نویسنده.  از پیشگفتار   باز  و  متظاهرانه هم هیچ خوشش نمی آید 
می گذارم. منفورترین ها پیش مونا اپیگراف ها هستند. هر بار که اپیگرافی ببیند، پیش خودش 

خواهد گفت که: »این دیگه چیه؟ چه مرگتونه آخه شما؟«
برای مثال فکر کنید که قصه ای را با نقل این قول پر آوازه از »سینا« شروع بکنیم:

چهل سگ را در نظر دارم که گرد تلی استخوان به اجتامع خفته اند. به تناول طعمه احشاشان انبان 

است و زبان بر پوز آغشته به خون دارند. شخص سمیع آنان را در سکوتی چنان می يابد که موت را 

بدان راه نیست، لیکن هر آینه همین شخص به اذن خداوند در روزگار این گله معکوس گردد، به چشم 

می بیند که استخوان ها به هم آمده، گوشت بر آن ها خواهد رویید و به گوش می شنود که سگان عو 

می کنند و البه رس می دهند. سپس گوشت به هم آمده ی الشه ي نیم خورده ای در نظر شخص هویدا 

خواهد شد و به سمع او نوف سگان سبب هول گردد. لهذا خواب از او تربی جوید اگر چنان پس برود 

که کنیز ترسای چارده ساله ای را در معرب سگان بیابد جیغ کشان، پیش از آن که طعام دیوان گردد؛ و 

هیاهوی سگان را دریابد از فرط بهجت. 

دریده  که  جیفه ها  چه  گشته،  واقع  که  عجایب  چه  است.  چنین  عامل  این  خامش  که  بوعلی  حرستا 

شده اند و اما جز مشتی استخوان به تو نرسیده.  

به انزلی تاریخی مونا، تلی از استخوان ها رسیده بود. خورشید باالی سر در دوردست ها، نا به جا، 
خجالت آور، عین کامیون منهدم شده ای افتاده بود و مونا در سکوت »سطح«، در برهوت زردی 
که این جا و آن جا بلندی  هایی گوه شکل از نخاله جات شهر ویران یک دستی اش را مختل می کرد، 
نشئه روی والیوم، بر راه امنی می رفت. باران به شدت روی سقف شفاِف راه هه می بارید و مونا 
مشغول تماشای تاللوی آکواریومی آب بود روی راه و روی دیواره های زمخِت دو طرف. راه الی 
رد الستیک تریلر هیوالیی احداث شده بود. خیلی پیش از این چرخ تریلر زمین را گود کرده، 
دیواره هایی به ارتفاع قامت دخترک دو طرف راه بر آورده بود. در روز های آزمایش سالح حرارتی 
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تریلر از آن جا گذشته بود و ذوب شدن زمین و دوباره در هم منجمد شدنش، رد الستیک را 
آن جا ابدی کرده بود. دیواره ها با شیار آج های چرخ، که نور شکسته در قطره های باران عینهو 
از آب در  را، خیلی دنج  به خصوص  امنِ«  این »راه  تزیین شان می کرد،  مایایی  داالن معبدی 
باتری اش را به پهلو خوابانده، مثل  آورده بود. دخترک روی چرخ دستی مونوریلی سوار بود و 
شکار گنده ای که ماهیگیرها به پهلوی قایق می بندند، با سه تسمه به چرخ دستی بسته بودش. 
حاال یاروهای کمی پیدا می شدند که بتوانند چرخ دستی ها را برانند و این جوری همیشه می شد 
دست کم یکی شان را بی استفاده  مانده پیدا کرد. با لرزش مداوم مختصری چرخ هه روی راه سر 
لرزه خوشش می آمد و راهی را که طی می شد تماشا  از  بود،  می خورد. مونا به پشت نشسته 
می کرد. راه خطی بود از الواح کور، الواح مشبک فلزی دوخته شده به دنباله ی یکدیگر. پیش تر 
ترشح مغناطیسی میدانی حامی راه روندگان از آن جریان داشت، نویزی ناشنیدنی تولید می کرد 
که حیوانات برهوت را دور نگه می داشت و از میان شیار هایش گار ضدعفونی به هوا بلند بود. حاال 
اما فقط راهنمای رسیدن به »النه« ها بود. عین راه میش رویی در خلنگ زاری از فلز بی ریخت 
شده، به پیچ رونده به تاب رونده الی تپه های بتون و شاخه های برنده ی آسفالت، الی لوله های 
تاسیساتی بیرون جهیده از زمین، الی الشه های کابل ها. خیلی دهه ها از ساخته شدن همچو 
راه های امنی  می گذشت. بخشی از برنامه ی عظیم دولت تازه تاسیس بودند برای دوباره مسکونی 
کردن شهر تاریخی. صد و هفتاد و سه راه امن که به ورودی »النه« ها ختم می شدند. حاال اما 
کمتر به کاری می آمدند. روی راه امن مونا، گرما همچنان کشنده بود. این یکی راه پرت افتاده ای 
بود، کم آمد و شد، محبوب دخترک. نمونه ی کاملی بود از ارثیه ی »تل استخوان«. چهارزانو 
نشسته بود با کفش های نایلونی اش جمع شده زیر ران هاش و بازوی بزرگش آویزان رو به بیروِن 
وسیله ی نقلیه. داشت دو سال می شد که این جا برگشته بود. از بطالت این جا خوشش می آمد و 
از این  خوشش می آمد که فقط با تنبلی می شد همچه جایی دوام آورد؛ اما از این مراسم روزانه ی 
به »النه« رفتن بیزار بود و از خیلی چیز های دیگر. به زودی، بعد از این ماجرای چرندی که 
پیش پایش افتاده ، یک کاری دست و پا می کرد. مطمئن بود. دوست داشت برای شرکت کاغذ 
دیواری کار بکند. از افسر انگلیسی   ای کسی طراحی یاد می گرفت و همه  چیز رو به راه می شد. 
زائده های کفش و برجستگی های کف چرخ دستی، برهنگی پاهایش را می آزرد و به عرق کردن 

می انداخت شان و خارش مرطوب ناجوری به جا نش افتاده بود.
 کمتر پیش می آمد که همچو صحنه ای را بشود دید. کمی جلوتر کناره ی راه امن، سگی لمیده 
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بود. سگ از زور گرما همین حاال ریده بود. دیوانه  شده از نویز دافِع راه اما دیگر اخت گرفته با 
آن، همان جا خوابیده بود، با چشم ها نیمه باز، در اوهام  ِخرگوش هایی که با پاهای گیج کننده شان 
می دویدند و او هم به دنبالشان خیلی می دوید. مونا که از کنارش گذشت، حتا چشم هایش را 
هم نگرداند. مونا به حال شیفتگی، حیوان را خیره نگاه کرد. پیچیدگی اندام هایش، پوست گرش، 
به حد کافی  بسپارد. روزی که در پیش داشت  به خاطر  را سعی کرد دقیق  زبانش، همه اش 
پردردسر بود و حاال دیدن سگ به نظرش نشانه ی خوبی نمی رسید. به پشت خم شد، شتاب 
گرفت و از زیر تابلوی تبلیغاتی ای گذشت که باالی سرش، باالی دیواره  علم شده بود. خاموش 
بود، با المپ تصویر از کار افتاده اش. تفنگ غول آسای الکترونی اش را می شد دید که به پشت، 
عین خزنده ی  مرده ای روی زمین افتاده بود. نمونه ی از »ارثیه ی استخوان« بود، یادگار دورانی 
که دار و دسته ی همچو تابلو هایی شب انزلی را نورانی می کردند. برای مونا نشانه ی این بود که 

به ورودی النه نزدیک می شود و باید سرعت کم کند. 
با چنگک بازو روی برآمدگی های دیواره ترمز کرد، اما نه خیلی مناسب احوال؛ چون همان وقت 
سر چرخانده بود و در مقابلش حاال هیبت لنگانی را می دید که روی راه به آرامی پیش می رفت. 
بسته ی بزرگی توی بغلش گرفته بود و همین راه رفتن را برایش مشکل تر می کرد. فکر کرد 
همین حاال است که پیرزن را له بکند. خانوم پیری بود که نزدیکشان جایی همان اطراف زندگی 
می کرد و موهاش عین کاله بی شکلی بود، بافته شده از فوالد سفید. اسمی نداشت یا دست کم 
کسی به یاد نمی آورد که اسمی داشته باشد. مونا هر بار که بهش برمی خورد، هیجان زده می شد. 
چنان تحلیل رفته بود که حاال می بایست به کلی بدنش را از دست داده باشد. باید تنها از او 
شبکه ی عصب هایش باقی مانده باشد، پراکنده در هم، بی اندام، چون بوته ی خاری غلت خوران 
در جریان ناچیز هوا روی برهوت. اما زنک سال های جوانی ا ش را جنوب پیش متفقین کار کرده 
بود و به اعتبار اصالح نژادی، هنوز می توانست راه برود، گیرم که بسیار به زحمت. مونا با سه 
انگشت فوالدی اش توی دیواره مشت زد، بازو دیواره را درید و تاندون های شانه ی مونا شیهه 
کشیدند و کش آمدند. چه دردی. چه کار عبثی کرده بود. که چی بشود؟ چه بالیی می خواست 
نمی کرد.  تهدیدش  پیگیری  خطر  بکند.  تصادف  زن  با  می گذاشت  خب  بیاورد؟  خودش  سر 
ابله!  به خودش هی زد که   – تابش اسکنر ها را منحرف می کرد  الیه های آرایش به خصوصش 
چطور هنوز بلد نیست از بهره ی همچه تشریفاتی استفاده بکند؟ چقدر ابله بود. – چهره اش و 
در نتیجه هویتش تشخیص ندادنی باقی می ماند و در ضمن، پیرزن را هم از نکبتی که تویش 
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باز مانده بود خالص می کرد. حاال باید درد شانه ی له شده را هم تحمل می کرد. از دور داد زد 
که پیرزن از راه کنار برود. 

خانم الیز تیموتیان –اسم پیرزن این بود– با صدای لغزش آهن توی دیواره ی سنگی، با صدای 
فرو ریختن سنگ ها، با صدای فریاد یارویی از دور، مجبور شد که سر برگرداند و به عقب نگاهی 
بیندازد. با دقت تیغ جراحی، روی دیسک کمر باستانی اش چرخید. این روز ها تقریبا به کلی کور 
شده بود و از همین بابت وضعیت دیدش را روی مادون قرمز نگه می داشت. میان اشکال زرد و 
نارنجی و خاکستری، لکه ی سرخی را دید که شعله می کشید. بزرگ می شد و جیغ می کشید. 
الیز از جایی که بود جنب نخورد. حاال که لکه نزدیک تر می شد اندام نِشسته، روی هم افتاده، 
در هم گوریده  ای را می توانست تشخیص بدهد. برگشت و به راهش ادامه داد. آدرنالین، فراموش 
ارواح گله ی بوفالو هایی حاال هزار سال مرده، دوباره توی خونش دویده بود. حس  شده، عین 
می کرد همین حاال صورتش را شسته و گردنش را به بوسه ای چیزی سپرده. سر حال آمده بود.

به رد  را  و دخترک  بود  بلند شده  پهلو  به  ترمز  اثر  در  دیوار داشت. چرخ دستی  به  مونا شانه  
از البه الی  و  بود  لورده شده  بیرون کشید. چنگک  از دل دیواره  را  بازو  بود.  الستیک کوبانده 
انگشت ها، سیم ها مشتاق عین کرم بعد از باران، بیرون ریخته بودند. از فاصله ی بین دیوار و 
چرخ دستی خودش را خالص کرد و پا روی زمین راه گذاشت. از زیر شکم وسیله، صدای آالرم 
احتیاطی عقب سر  با  افتاد.  راه  به  و  باز کرد  از تسمه ها  را  باتری اش  بود.  راه  به  سکسه  طوری 

پیرزن افلیج.
این  دل  تو  بود.  ایستاه  72-آ  »النه « ی  وروی  ساروجی،  کم ارتفاع  طاق  راه  امن،  انتهای  در 
بومی سازی بُله آمیز – ساروج – دهانه ی طاق تاریک بود با لکه های رنواری رنگین که چشم انداز 
ورودی را عین جعبه فیوز عظیمی در آورده بودند. لکه ها را تابلو های اعالن رنگارنگی متصاعد 
تابلوی  مغازه ای،  تبلیغاتی  اعالن  بودند.  نصب  ورودی  دیواره ی  همه ي سطح  به  که  می کردند 
نقشه های  و  امنیتی  هشدار های  رستوران ها،  اختصاری  عالمت های  پزشکی،  یاروی  دفترکار 
انتزاعی طبقات مختلف النه، عموماً قدیمی، همه در رنگ های متنوع سواحل گرم، بعضی هایشان 
همچنان روشن و بسیاری فرو مرده، آویزان از تک میخی، به جا مانده روی پرچی چیزی. روی 
سقف که به موازات راِه زیر پا به سوی مرکز زمین نزول می کرد، در فواصل منظم، مهتابی های 
دیواری  آکورایوم های  و  سیکلوپ ها  و  می داد.  صدا  جزجز  می کرد،  پت پت  بود،  روشن  درازی 
تزیینی که حاال خالی مانده بودند و گرافیتی ها و انبوه پلی استری آشغال. تا فاصله ی قابل توجهی 
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از »سطح« پس از داخل شدن به ورودی، جز صدای شکنجه  شدِن الکتریسیته و جز صدای سر 
چرخاندن هیدرولیک سیکلوپ ها صدایی نبود؛ اما جلوتر می شد آوای بم هول انگیز النه را شنید. 
پیش رو، به حساب سرعت مونا، پنج دقیقه ای مانده به آن جا که زمین ارتفاع کم کردن را متوقف 
می کرد و به سطح نخستین طبقه ی النه می رسید، »جوب« قرار داشت. در این ساعت صبح 
که مونا راه النه را پیش گرفته، مقابل »جوب« خلوت تر از هر وقتی است؛ اما جوب امپراطوری 
شده،  خشک  رفته،  دست   از  اجتماع  یک  به جا  مانده ی  کف های  آخرین  بود،  فقرا  عصرانه ی 
این بی نهایت قفسه ی اجناس که در دهانه  ی ورودی  به هیبت  کریستالیزه شده، منعقد شده 
النه ها، این جا و آن جای شهر تاریخی می شد دیدشان. جماعت هر چه که برایش باقی  مانده بود 
را این جا توی قفسه های جوب به اشتراک می گذاشت. میان قفسه ها، سردخانه هایی بود برای 
مواد غذایی، پاسیو های مینیاتوری بود که گاهی گیاهی تویش پیدا می شد، قفسه هایی مخصوص 
حیوانات بود و ردیف های مهمات. مونا این جا مقابل جوب ایستاده. با دستی که بازوی مکانیکی 
بهش متصل است؛ باتری بزرگ 250 کیلویی اش را از سر خوردن در سراشیبی باز داشته و با 
دست دیگر توی قفسه ی دارو ها را می جورد. چیز هایی را که می خواهد – مسکنی برای شانه های 
از شایع ترین داروی قفسه،  پیدا نمی کند،   – برای سر خواب آلودش  مایع  ریتالین  دردآلودش، 

کپسول فیروزه ای خوش رنگی، یکی بر می دارد و می رود و داخل النه می شود. 
کاری  او  که  خوب  چه  می رسید.  راه  از  رابطش   – وقت  چه  نمی دانست  دقیقاً   – زود  خیلی 
نمی بایست می کرد، خودشان با یارو تماس گرفته بودند و مرد که مثاًل اسمش آقای رشدی بود، 
البد حاال سوار اکانوی ژاپنی دماغه تیزی، کنار پنجره ای رو به افقِ دودآلود، تو هوا معلق بود و بعد 
توی شهر تازه فرود می آمد. مونا یک باری سوار جت باری شده بود، اما هواپیماهای مسافربری 
برایش آمیخته به افسانه بود. بچه تر که بود، کاتالوگ هایشان را جمع می کرد و بهترین هدیه ای 
که گرفته بود، ماکت سِرهم شوی سیسی 710 آمریکایی بود، کاماًل دربسته، استفاده نشده. پنجاه 
و سه سال پیش از تولد او اسباب بازیه تولید شده بود و برای خودش به حساب گنج بود. آقای 
رشدی را تصور می کرد که لباس های مرتبش توی بوی بادام طورِی دستگاه تهویه غرق می شوند. 
مرد اصرار داشت که نه یک جایی توی النه – که امن ترین جا بود برای همچو مالقاتی – بلکه 
توی باشگاهی هم دیگر را ببینند. به نظر مونا همچه اصراری عجیب آمده بود، اما این واقعیت 
که باشگاهه را خوب می شناخت مجابش کرد که کوتاه بیاید. حاال دوباره کمی نگران امنیتشان 
شده بود. باشگاه دخمه ای بود روی »سطح«، زیر دید، شلوغ، با صاحبش که از اوباش سرشناس 
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بود و مشتری های فصلی دیوانه؛ اما این جا را ببین! چطور می شد از امنیت همچو هرج و مرج 
بدوی گذشت؟ 

النه سوراخ بزرگی بود کنده شده در دل زمین. برج قیفی شکل بابل، وارونه، دفن شده در اعماق. 
َمَثل مرکز شهر بود برای آن شهرهای قدیمی، لیکن عمودی امتداد یافته، چون ریشه ای به عمق 
کره هجوم برده بود. در روز های جنگ مستقیم، وقتی هنوز سپری در کار نبود، ساخته شده 
بود و با این همه مهندسی ای تدریجی داشت. در طول سال ها تغییر شکل و کاربری داده بود. 
در ریخت فعلی اش به نظر »اتفاقی« می رسید، بسیار ناریاضی وار با این حال به شدت کارآمد. 
محله های بسیارش، سازه های عمودی، غول آسا، با طرح غیر اقلیدسی شان، با فوالد و بازالتشان، 
از انتهای باریک قیِف النه در عمق 1200 متری تا ارتفاعات مختلف آن سر برافراشته بودند. به 
گونه ی گلبرگ هایی، فضای اختناق آور گودال اسفل را پر می کردند و مراکز تاسیساتی/خدماتی 

شهر قدیمی بودند. 
مونا که عین آلیس از داالن خرگوش پایین آمده، حاال به »قایقران فقید« پا می گذارد که یکی 
از گلبرگ هاست، روییده البه الی رز سیاه النه. محله ها/گلبرگ ها تا ژرفای بعیدی در عمق النه 
پایین می روند و آن جا، عینهو چشم میانی گل، مثل پرچم گل، دریاچه ای بازمانده از سفره های 
آب زیرزمینی عتیق خوابیده که این محله های عمودی از سواحل آن تا باال های النه نمو کرده اند، 
در هم تافته اند، روی هم لغزیده اند، راست عین گلبرگ های رزی نیم شکفته . جماعت در کوچه ها، 
روی پل های واصل، در پاساژ های معلق، بی سخنی، بی آن که سرفه ای بکنند، به خط مستقیم، 
حامل باری یا بی آن  که چیزی در دست داشته باشند، تابع وار چون بسته هایی در راهرو های یک 

بارخانه، توی دل این گلبرگ ها شلنگ بر می دارند.  
بین دو جداره ی هر گلبرگ  را کوچه هایی با ساختار طبقاتی، کشیده  شده روی گرده ی هم، پر 
کرده اند و مردم آن بین روانند. بستنی ساندویچی در هم لهیده ای از فوالد و گوشت: ضخامت 
اندک گلبرگ ها، که هشت مرد شانه به شانه کنار هم ایستاده آن را پر می کنند، سبب می شود 
تا با وجود تنکی جمعیت شهر تاریخی، رونده گان روی کوچه ها در هم بلولند. کوچه هایی از دو 
گلبرگ مختلف گاهاً این جا و آن جا با پل هایی به هم متصل شده اند و همه چیز را بی نهایت گلبول 
تیره و سرخ و سفید و زرد، عین دسته ی  به رنگ های سبز  نورافکن هایی  نور روشن می کند، 
تبلیغاتی  مانیتور های  نئون ها،  این گل عظیم تدفین  شده. پیش تر ها،  شته های ساکن البه الی 
و تلویزیون ها بزرگ نور را متنوع تر می کرد، اما حاال نه؛ حاال همه شان را خاموش کرده بودند 
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)ارثیه ی تل استخوان، ارثیه ی تل استخوان(.
مونا دست در دست باتری اش روی قایقران، از میان جمعیت به سختی پیش می رود. محله ای 
است که بیش از هر چیز در آن غذا خوری به هم می رسد. گرسنگی به دخترک فشار می آورد. 
وقت می کند وعده ی مختصری بخورد؟ نه. زودتر بیرون برو. زودتر. باالخره و علی رغم همه  چیز، 
روزی این جا از هوای خفه، از فشار جمعیت، از مرض واگیر دار، از سر و صدا خواهد مرد. از این ها 

خواهد مرد. شک ندارد.
از همه جا در سیاهی مخملین النه صدای فلز ها می آید که رو هم می جنبند و به هم متصل 
می شوند، صدای قرقره های غول آسا می آید، صدای جیغ ها، صدای ونگ نوزاد ها، صدای دودی 
کردن گوشِت از چین آمده، صدای هبوط جریان اکسیژن از مغار هایی در آسمان، صدای شکستن 
شیشه ها، از باالی سر صدای افتادن سیمان گندیده می آید و از زیر پا در اعماق، صدای بخار که 
در پاف ها و پوف هایی می گریزد و ناپدید می شود. چطور می شد همه چیز را برای لحظه ای خفه 
کرد؟ نیتروکسین، قرص فیروزه ای را که هنوز در مشت داشت قورت داد. تو خیسی عرِق کف 

دستش کپسول اندکی وا داده بود. چشم  بسته، رویا زده، سریع تر پیش رفت.
النه واژن چند لبه ی زمین مادر است و از آن هاااااااه بلند نامنقطعی، باالی تمامی صداها، به 

گوش می رسد. هاااااااه، چون بازدم طوالنی پیرزنی جادوگر، در انتظار بلعیدن هانسل.

پایین تر،  طبقه   11 شارژ  برای  روزمره اش  جای  می کرد.  عوض  را  گلبرگش  می بایست  مونا   g
مخصوص زن ها بود. آن جا را خوش داشت؛ پس توی کوچه ای پر از بوی علوفه ی کباب  شده، با 
باتری ای که عین عروسک  از پس سر می کشیدش، راهش را با شانه از میان جمعیت باز کرد. 
در شار مخالف او دسته ای می آمد از یاروهایی که یک  جایی از اسکلت شان را شکسته بودند. 
پیشاپیش دسته، مربی  توان بخشی بود و پشت سر او انزلی چی هایی میانسال، با دست ها، پاها، 
ترقوه هایی شکسته که الکترود های پوستی کربنی را روی جای شکستگی ها بسته بودند. سریع تر 
قدم برداشت، از آخرین نفِر همچو صفی گذشت و مقابل دریچه ي گرد بزرگی رسید در جداره ی 
گلبرگ که عین پنجره ای توی کشتی آن جا قرار داشت. دریچه دهانه ی تونلی بود و مونا از حفره 
صدای کوران می شنید. یک قدری منتظر همان جا ایستاد. بعد واگنی با سرعت از دل تونِل پشت 
دریچه پیش آمد، ستونی از هوای نا کرده را با فشار بیرون فرستاد و در دهانه ی حفره متوقف 
ترکیبی  و شیشه.  آلومینیوم  از  بود  پیچیده ای  واگن مجمو عه ی در هم  رفت.  مونا جلوتر  شد. 
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بود از مکعب و نیم کره که به پهلو در هم جوش خورده بودند؛ عینهو حشره ای با  تنه ای ظریف 
)که بخش مکعبی بود( و کونی عظیم و پشمالو: نیم کره. نیم کره هم قطر دریچه بود و مماس به 
لبه های آن، مخصوص بار ها. و مکعب، اتاقک مسافربری بود، کوچک تر، آنتیک. حاال داشت درش 

را رو به کوچه برای مونا باز می کرد.
به  مترصد  لرزان،  حفره،  دهانه ی  در  اغواگر،  واگن،  و  نشد  پیاده  کسی  اما  شد،  منتظر  دختر 
چاک زدن، مونا را به خودش دعوت می کرد. باتری اش را پیش آورد. شست دست انسانی اش را 
روی صفحه ی اسکنری توی بدنه ی نیم کره گذاشت. اجازه داد انگشت نگاری بشود. واگن عین 
منشی آقای دکتری، هیجان زده، دو بار بوق زد. یکی از درهای کشویی روی نیم کره، کنار رفت 
و محفظه ای را در اختیار مونا گذاشت. باتری را آن تو ول کرد. دوباره انگشت نگاری. بعد سوار 
شدن. هم  آمدن در واگن پشت سرش. نشستن روی اولین صندلی همان جا کنار در. چفت کردن 
بازوی مکانیکی، آن طور که عرف بود، دور میله ی سقفی باالی سر. و راه افتادن واگن، بی تکانی.

از بابت کپسوله بود  مونا داشت یک قدری آرام می گرفت. حس خنکی ای تو سرش داشت که 
می کرد،  را حس  توی سرش  صدا  و  سر  خالِی  جای  شیرین.  سکوت  سکوت.  بابت  از  البته  و 
آن طور که شما ممکن است جای خالی خار ماهی را حس کنید، وقتی از توی گلویتان بیرونش 

می کشید.
اداره جات قدیم، واگن توی  لوله های پیام رسانِی  باد توی شبکه ی  نامه ای سوار بر جریاِن  مثل 
در  شده  کشیده  تارعنکبوت وار،  نظمی  در  فلزی،  بودند،  بسیار  تونل ها  می خورد.  سر  تونل ها 
فضاهای بین گلبرگی، متصل به هم و به جداره ی گلبرگ ها، همه  جای النه را به همه  جای النه 

وصل می کردند. 
آن تو، صندلی ها رو به راهروی واگن داشتند. مونا سرش را به عقب تکیه داد. از گوشه ی چشم 
هم سفر ها را وارسی کرد و سایه ی محوی دید از چند تایی بازوی دیگر، چفت شده به میله ی 
سقفی. در همچه ویترینی، اجباری، در سکونی که یارو ها را بیرون افتاده از الک هایشان کنار هم 
چپانده بود، همه دست به دست هم تمام توان شان را به کار می گرفتند تا به روبه رو، به هم، نگاه 
نکنند. یک شکنجه ی حسابی بود. مونا بی اختیار سرش را آورد پایین و زل زد به یارویی توی 
ردیف مقابل صندلی ها. زن فربه ناجوری بود، از همه  جای دست هایش دنبه آویزان بود و نه دقیقاً 
روبه روی مونا، که کمی متمایل به چپ ِ او نشسته بود. چشم خانه هایش را دو قرص آینه گون 
ِفلزی پر می کرد، عین مرده ی قبایل که سکه روی الشه ی چشم هاشان می گذاشتند و آن جا 
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لمیده بود با فالسک کوچولویی توی دامن لباس یک سره اش. زن سرش را چرخاند و مونا حتم 
داشت که حاال دارد راست او را تماشا می کند. احساس بدی داشت. طولی نمی کشید که همه 
نگاهش می کردند.  اما خیلی  او می شدند. کسی حرفی نمی زد، سرزنشش نمی  کردند؛  خیره ی 
فرصت نمی کرد توضیح بدهد که بی هوا سرش پایین افتاده و خانم را دیده. داشت اغراق می کرد؟ 
بوده،  بیرون  دنیای  به  رو  آخرین سوراخ  روزگاری  بندر تحت محافظت که  زادگاهش،  این جا، 
این جا با انبوه عجایب الخلقه هایش و چشم هایش و سنسور هایش؛ نه جداً اغراق نبود. بله؟ دوست 
داشت توی خودش تا بخورد، چون حدس می زد که زن حاال دارد هیزی می کند. با شبکه ی 
جاهای  تاریک ترین  از  که  می کند  تماشا  را  فروسرخی  دارد شکوفه های  چشم های صیقلی اش 
جگر مونا بیرون می زنند. از آن تاالر های بطن اش که هرگز نور بهشان نرسیده بود، گرما متصاعد 
می شد و زن کوچک ترین تغییر دمای تنش را به دقت می دید. جریان گرم خون را می دید که 
از رحم اش به میان ران هایش می ریخت، بی خوابی زردش را می دید توی سرش. ترجیح می داد 
لخت باشد. بابت زل  زدن به غریبه ها داشت تنبیه می شد. بعد کنار دستش در باز شد. در هیاهو 
و بو، گرما، نور داخل آمدند و توی آشفتگی سوار و پیاده شدن ها، مونا جا عوض کرد. ایستاد و 
از زن دور شد و بعد وسط راهرو جایی برای نشستن پیدا نکرد؛ پس سر پا ماند. با بازوی آویخته 
به میله ی سقفی. بعد راه افتادند. بعد باز ایستادند. بوهایی از جنس دیگر، سر و صدا و نور داخل 
شدند. بعد دوباره راه افتادند. بعد باز نور، که چشم را، عادت کرده به گرگ و میِش واگن، آزار 
می داد و بوی عفن مس و جیغ و ویغ. بعد باز راه افتادند. و دوباره ایستادند. در ایستگاهی دیگر، 
بسته های صدا و بو و نور و مسافر، با ضربانی منظم، عین های وهوی مغروقی که مدام زیر آب 
می رود و سر بیرون می آورد، پمپ می شد داخل واگن. بعد باز راه افتادند و بعد همه  چیز برای 
لحظه ای ایستاد. داخل واگن روشنایی فرو مرد؛ یعنی که المپ ها، نه یک هو که با نجوایی، عین 
آنی که از شیشه ی مذاب در حال کش  آمدن بلند می شود، کم نور تر و کم نورتر شدند تا باالخره 

تاریکی واگن را برداشت. صدایی از کسی بلند نبود و کسی جنب نخورد.

از این، سرگرد خلبان نیکوالئف که به کاله دوز ملقب بود، در سرای  g دو ساعت و نیم پیش 
او  از ستون تخت های سه طبقه،  بیدار شد.  از خواب  خواب گاهشان جایی توی خاک روسیه، 
طبقه ی پایین را اشغال می کرد. چشم که باز کرد، در ردیف کناری تخت ها و در طبقه ی باال، 
انعکاس تِن سرگرد خلبان و.ه.یرچینسکی اهل لهستان را از پشت جدار شیشه اِی کپسول خواب 
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هایبرنیتی اش دید. سرگرد و.ه.ی، حاال شش ماه است که در خواب ترمیم خفته، با یک دم و 
از  بکنند؛ چون حاال البد دوباره صاحب قوزِک  بیدارش  بازدم در دقیقه. همین روزهاست که 
انداِم از هم دریده اش، عین آوند هایی، عین  دست رفته اش شده. در اعوجاج شیشه ی کپسول، 
امواج خلیجی در مد کامل، به سقف محفظه هجوم برده بودند و این کار تشخیص را برای سرگرد 
نیکوالئف دشوار می کرد. نمی توانست با نگاه کردن از چگونگی حال دوست قدیمی اش خبردار 
شود. نسخه ای رقیق تر از همچو کپسوِل خوابی، نسخه ای که در طول شب تنها مواد غذایی و 
در سالمت  می داد. سرگرد  بیدارباش  فرمان  او  به  می رساند،  نیکوالئف  به سرگرد  را  مسکن ها 
کامل، بدون سل در شش هایش و بدون پارانویا، بدون مشکالت فشار خون و شوک مرحله ی 

سوم وضعیت جنگی، روی تخت خوابش به پهلو غلتید و بعد نشست.

g داخل واگِن مونا، جایی در انزلی، دو ساعت و نیم پس از بیدار شدن سرگرد خلبان، المپ ها و 
دستگاه تهویه در دمی روشن شدند. بعد ناگهان واگِن مکعب /نیم کرده ای ِحمل و نقل در کانال 
کندرو، با شتابی ُکشنده، رو به باال می ّکّند. حرکت می کند و راهی را که آمده، باز می گردد. 
انبوه مسافران در اثر تکان ها، در اثر تغییر ناگهانی جاذبه، از جاهایشان کنده می شوند. آن ها که 
نشسته اند و آن ها که ایستاده اند، به جماعت و هم زمان به رقص در می آیند. واگن در جریان 
تونل سوت می کشد. یاروها داخل در هم می لولند. تلی از پیکر ها، در هم شکسته، دست و پاها، 
جنگلی از خشکه گیاهان، که در ساعت های صلح شهر تاریخی به کاری مشغول اند، چاقویی را در 
گوشتی فشار می دهند و از پله های باال می روند، نوازش می کنند، روی کلید ها تایپ می کنند، از 
دوش مغناطیس می گذرند و پاییده می شوند، حاال در آرزوی میله های سقفی و جای مطمئنی 
برای ایستادن، در هم فرو می روند. در جاذبه ی آسانسوری آدم ها به هم مالیده می شوند. همین 
حاال است که جوارحشان به کلی بیرون مکیده شود. و بخیه ها در فاصله ی بین دنده ها و پهلوی 

چپ مونا، کشیده می شوند. خون سالنه از جای زخم کهنه نشت می کند.

g پیش از این ها، کمی کم تر از دو ساعت و نیم پیش، کاله دوز در آشپرخانه ی خوابگاه به میز 
صبحانه ای چیده شده نگاه می کند. سر پا ایستاده، نزدیک صندلی، مالل صبحگاهی هسته ی 
سفتی است تو شکم او و اندک هیجانی که حس می کند، از بابت شوق خوراک گوجه فرنگی و 
مارماهی است. سرگرد نیکوالئف برای دو چیز میان هم قطار هایش معروف است. سرگرد معروف 
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است که از سونات های مدرن خوشش می آید و از همین بابت است که حاال پیانویی گوشه ی 
آشپزخانه، سونات کوچولویی از دبوسی می نوازد، با نت هایی گرد، سفید، عین آنتی بیوتیک ها، 
پران، فّرار از دل دستگاه، معلق مانده در هوای ضدعفونی شده. و سرگرد همین طور بابت کاشت 
گوجه توی فضای »اوقات فراغتِ« سرایشان معروف است. فضای اوقات فراغت او عبارت است از 
باغچه ای که تویش گوجه فرنگی – این کانی کم یاب عزیز – عمل می آید. سرگرد، دیگر سرگرد ها 
همچه  از  برایش  حاال  و  می نازد  گوجه هایش  به  می کند.  خطاب  بخور«  بکن  گوجه  »یه  با  را 
محصولی، صبحانه ای مفصل دست و پا کرده اند. در تشت فلزی کوچکی روی میز، گوجه های 
له شده دور حلقه های نازک و آب دار مار ماهی سرخ شده اند و توی لیوانی، چای هم تپانده اند 
و این جوری است که سرگرد حالی اش شده پرواز امروز باید حسابی حیاتی باشد. دست به کار 
خوردن می شود. پیش خودش فکر می کند که باید »یه گوجه بکن بخور« و ودکای مرده ی رو 
زمیِن بتونی آشپرخانه باقی مانده از جشن تولد سال پیشش و سرنوشت سرگرد یرچینسکی  را 

فراموش کند، چون پرواز امروز حیاتی خواهد بود. 

g دو ساعت و بیست و چند دقیقه پس از آن که 
سرگرد خلبان نیکوالئف به خوردن صبحانه ی 
واپسینش مشغول شد، در النه ی 72-آ، یک 
بخش  در  تاسیساتی/خدماتی،  عظیم  چال 
تاریخی بندر انزلی، واگِن حامل دخترْک مونا، 
اضطراری  وضعیت های  دستورالعمل  طبق 
عمل  کرده، به سرعت داخل تونل های حمل 
و نقل عقب نشسته بود و حاال به نزدیک ترین 
گلبرگ،  روی  دریچه ای  می رسید:  ترمینال 
»رادیوم«. در مقابل دریچه ، واگن سه لنگرش 
مکعبی  بخش  جلویی  رئوس  در  تا  دو   – را 
بیرون   – و یکی در استوای بخش نیم کروی 
می گیراندشان.  دریچه  لبه های  به  و  می آورد 
لنگر ها  قابل ذکر است که بر خالف معمول، 

g دو دقیقه و چهل و سه ثانیه پیش از آن که 
نامالیم  آبی  نور  بشود،  آغاز  انزلی  لرزیدن 
هنوز  مینسک،  آشیانه ی  در  ِوارسی کننده ها 
می پلکید.  نیکوالئف  خلبان  سرگرد  سر  توی 
در  تک نفره اش،  بمب افکن  جت  در  سرگرد 
دندان پزشکی  آدم روی صندلی  وضعیتی که 
پیدا می کند، آرام نفس کشان خوابیده بود. به 
او متصل فرستنده های الکتروعصبی ای بودند 
روییده  بیرون  طالیی،  الیافی  انتهای  در  که 
را  او  آگاهی  خلبان،  اتاقک  جای  همه   از 
کنترل می کردند. چسبیده روی جمجمه اش، 
فرو  پشتش،  مهره های  ستون  در  زده  چنگ  
زانو های  داخل  دندا ن هایش،  مینای  در  رفته 
بچه گانه اش، رشته های فرستنده از نزدیک در 
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به سرعت باز شدند. عین لک لک هایی فرود-
لبه ی  روی  و  بودند  جهان  لبه ی  روی  آینده 
داخلی گلبرگ می نشستند. به زودی همه چیز 
برای  واگن  حاال  این طوری  و  می شد  آغاز 
فرو  و  اتصالی ها  و  انفجار ها  و  تکان ها  همه ی 

ریختن ها آماده بود. 
داخل، مونا در آشفتگی حاصل از باال آمدن، 
چفت  بازوی  دور  خوردن  تاب  بسیار  از  بعد 
رها  سرگیجه  از  سقفی اش،  میله ي  به  شده 
بر  سکون  حال  به  مسافر  یاروهای  می شد. 
که  بودند  خانم هایی  و  آقایان  می گشتند. 
خانم هایی  و  آقایان  می ایستادند،  راست 
بودند که موهایشان را مهار می کردند و بعد 
بُر  ورق  دسته ی  عین  که   را  لباس هایشان 
کوران  باالخره  می کردند.  مرتب  بود،  خورده 
جاذبه فرو می کشید و مونا ایستاده در مقابلش، 
پسرک نوجوانی را دید که توجه اش را در تمام 
طول اتفاقات آینده ی بمب باران آن روز صبح 
زمستانی انزلی، به خودش جلب کرد. به شرح 
این شیفتگی باز خواهیم گشت، اما حاال: در 
اطراف پسر و مونا، صدایی زنانه در بلندگوی 
با  خواندن  نوشته ای  روی  از  کرد  بنا  واگن، 
برای  می بایست  مسافرها  مضمونی:  همچه 
در  هویت  تشخیص  مراحل  کردن  راحت تر 

صورت مرِگ احتمالی...
بود  این طوری  تاریخی  انزلی  در  اوضاع  بله، 
شرکت  کارمند  زن  نطق  آن که  از  پیش  و 
نفری،  چند  شود،  تمام  واگن  تولید کننده ی 

او سرک می کشیدند، جوری که انگار حسابی 
مراقب سرگرد هستند. در چشم اندازی که توی 
را می دید  تراز هواپیما  سرش داشت، صلیب  
بر زمینه ای از روبان های جوشنده ی نارنجی. 
سطح  از  که  رشته ها  آن  عین  روبان  هایی 
خورشید به فضای تهی می پاشد، عین ظرف 
مرجان هایی  عین  زنده،  ماکارونی  از  بزرگی 
لوله ای تو جریان آب های گرم تا ب خوران. این 
زمینه ای  در  انزلی  دفاعی  سپر  از  مگنوگراف 
در  باال  معکوس شماری،  شمارنده ی  سیاه، 
کنج راست، ستونی پایین رونده از حروف سبز 
از  گذرایی  جریان  و  چپ  سمت  نیمه ی  در 
مخروط  های سرخ در نیمه ی پایینی که از دور 
برای لحظه ای همه   و  نزدیک  می شدند  او  به 
چیز را در سرخی چشم آزار شان فرو می بردند 
و بعد می گذشتند، پرده ای را تشکیل می دادند 
که سرگرد با چشم هایش، عامدانه بسته، توی 

سرش می دید.  

g اهرمی را جست و عقب  کشیدش و سرعت 
زیاد کرد. صفحه ی دیدش دو بار به نشانه ی 
تو  دست  زد.  چشمک  سرخی  به  هشدار 
استیلی  سرنگ  کرد،  رانش  پاییِن  جیب های 
بسیار  که  بود  هدیه ا ی  کشید.  بیرون  را 
رو  همان جا  را  سرنگ  می داشت.  عزیزش 
کرد.  آزاد  را  ضامنی  گرفت.  رانش  کشاله ی 
شلیک  شریان هایش  داخل  چیزی  سرنگ 
کرد. به زودی به کلی فلج می شد. سرنگ را 
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انگار مهمان هایی که رابطه ی دورشان با اموات 
از  زودتر  را  تدفینی  مراسم  تا  می شود  سبب 
اوتوماتیک وار،  خیلی  بکنند،  ترک  سایرین 
گویی در حال انجام وظیفه از جا برخاستند. 
مراحل آسان سازی تشخیص هویت چیز تکرار 

شونده ای است این جا. 
بشود،  بلند  ازشان  صدایی  که  آن  بی   یاروها 
از  برگه هایی  می ایستند.  واگن  راهروی  در 
امواج  می کشند،  بیرون  لباس هایشان  اعماق 
خارج  جیب ها  از  را  هویت  هلیوگرافیک 
دست  تو  را  قدیمی  کارت های  می کنند، 
صدای  عین  حفیف،  صدایی  در  و  می گیرند 
بیرون داخل  از  رادیو ها، که  نویز  به  سیگنال 
زن  اردوگاهی ِ  صدای  در  و  می شود  واگن 
در  نقطه ای  به  رو  می ایستند  یاروها  گوینده، 
میانه ی واگن، سر باال می کنند، رو به سقف، 
صورت هاشان،  کنار  هویت  شاخصه های 
این جا و آن جا خیلی نامحسوس کسی را هل 
فیش آِی  لنز  و  شوند  دیده  بهتر  تا  می دهند 
شاتر ش  تیتانیومی   پرده های  سقفی،  گنده ی 
را تنبل می جنباند و فلش می زند، تق تق صدا 

می دهد و عکس یاروها را بر می دارد.
هم،  کنار  تن هاشان  دو  به  دو  مردم،  توده ی 
به  شده،  مرتب   قاشق هایی  شکل  به  چپیده 
SS های  شکل  به  دو گانه،  انتگرال های  شکل 
عکس  شکل  در  حقیقت  به  یا  آرزومند، 
عملیات  عازم  زودی  به  که  گردانی  یادگاری 

آخرین است، روی فیلم ها ثبت می شوند.

انداخت و انعکاس صدایش را روی کف اتاقک 
شنید. دست به کار شد. میتوکسینی که در 
فلجش  موقع  به  بود  بنا  می شکفت،  خونش 
بود  مقابلش  بکند. روی صفحه ای کربنی که 
به  زیر دستش شروع  گذاشت. صفحه  دست 
داغ شدن کرد.  و هم زمان در چشم انداز توی 
سرش، از چهار جهت اصلی، صفحه ی کنترل 
موشک داخل دیدش شره کرد. آبی، وهمی، 
سرما،  توی  مانده  خالی   چرخ وفلکی  عین 
بمبی  مسیر  می شد.  کامل  داشت  صفحه 
می کرد.  تعیین  بود،  نکرده  رها  هنوز  که  را 
کره ی سپر  قطب  به سمت  مستقیم  را  بمبه 
باالی  پایِی   32 فاصله ی  توی  و  راند  دفاعی 
به  آبی کنترل  سپر منفجرش کرد. صفحه ی 
نرمی محو شد. در مقابلش حاال فضای سیاه 
پس زمینه به کم ترین حد رسیده بود. روبان ها 
شمارنده ی  و  بودند  کرده  تسری  همه  جا  به 
کوچک 11 را چشمک می زد. برای نخستین 
بار صدای طوفان را شنید که بیرون از کابین 
می گشت. گرمای صفحه ی کربنی را دیگر زیر 
سرعت  به  میتوکسین  نمی کرد.  حس  دست 
حاال  حروف  سبز  ستون  می شد.  منتشر 
عامیانه ای  قدیمی  ترانه ی  بود.  شده  خالی تر 
را  سرگرد  شجاعت  که  می شنید  سرش  تو 
که  بود  این  حقیقتش  اما  می کرد،  تحسین 
اسفنکتر های  با  نیکوالئف،  خلبان  سرگرد 
بود. صدای  ریده  توی خودش  فلج شده اش، 
ضد هوایی  شلیک  خالءساِز  مشت  را  طوفان 
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بعد تکان ها آغاز می شوند. واگن، گلبرگ های 
با  انواع منقرض شده  انزلی، دریا و استخوان 

هم می لرزند. 
عین سیندرال در میان مهماناِن در جنب وجوش 
به  مدارک ش  با  ایستاده.  مبهوت  مونا  ِکاخ، 
تو  دیگر  بسیاری  و  نچرخیده  دوربین  سمت 
با مدراکشان رو به دوربین  واگن هستند که 

نچرخیده اند و پسرک در میان آن هاست. 
پسرکی نوجوان، شانزده  هفده ساله، با لباس 
فرم یک دست چرم، با سه سکه ی نیکل بافته 
شده بر چکاد فوکل اش و با آلت اش که عینهو 
سطح  از  گریزان،  آب  از  زور  به  کودکانی 
ران هاش بر آمده و شلوار تنگش را به بیرون 
قر کرده. در ظاهر پسر پیداست که خجالت 
نمی کشد، حتا مونا را نگاه نمی کند. از جایی 
زنی می آمد، عصبی،  واگن صدای جیغ  توی 

بُرنده. 
-خفه شو زن! خفه شو زنیکه ده!

- خانم خواهش می کنم. چیزی نیست. هیچ 
اتفاقی نمی افته.

-خفه شو جنده! ببر صداتو!
- مامان چرا در تکون می خوره؟

-باده مامان جون زیر در.
- اون چیه مامان؟

- باده! ساکت دیگه!
-خفه شو زنیکه.

صورت هایی که عین فانوس های دریایی از باال 
و  نشسته  زمین  رو  که  می کنند  نگاه  را  زن 

بود.  ترسیده  شدت  به  کرد.  ساکت  لحظه ای 
باز بکند. نتوانست.   سعی کرد چشم هایش را 
توی پیش وری  مانع می شد که  اندام فلجش 

عملیات خللی ایجاد بکند. 
...3...4

و موشک شلیک شد. 

g بعد سرگرد به مراسم تاج گذاری داخل شد. 
نیکوالئف،  سرگرد  برای  زخم ها  از  دیهیمی 
ضدهوایی.   ِ کوتاه برد  موشک  روی  سوار 
زخم ها در دل فلزی موشک خفته بودند، اما 
ارتش  به شکم بمب افکن خاکی رنگ  بعد که 
سرودخوانان  می خوردند،  بر  داخل  سرخ 
او  می کردند.  مسخره  را  سرگرد  می شکفتند. 
سرگرد  »خداحافظ  می شد:  زخم ها  پادشاه 

نیکوالئف عزیز! خدا حافظ سرگرد!«

g و در میان کوران، موشکی که رحم بمب افکن 
مقصِد  سوی  به  بود،  کرده  ترک  را  سرگرد 
)یادداشت:  می رفت.  شده  تعیین  پیش  از 
موشک عین گانگستری که ماشین کشتی واِر 
منفجر  واالتر  مقاصد  به جهت  را  هم قطارش 
تصور  از  او،  پاره شده ی  تِن  تصور  از  و  کرده 
است،  دلخور  می سوزد،  که  چربش  موهای 
چشم هاش  کالهش،  پایین داده ی  لبه ی  با 
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جیغ می کشد، نور چشمک زن، هنوز فلش های 
برجستگی های  که  زن ها  سقفی،  دوربین 
بچه ها،  می شود،  فشرده  هم  روی  تن  هاشان 
صدای نویز رادیو از بیرون واگن و کوف کوف 
مشت یاروهایی آن بیرون روی در ورودی در 
جست و جوی جایی امن تر، توله ی تخسی که 
مونا  و  کرده  روشن  داخل، سیگار  ازدحام  تو 
برجستگی  از  نمی تواند  و  ایستاده  آن جا  که 
بین پاهای پسر چشم بر دارد و او که بی  آن 
که بخواهد معامله اش را به تماشا می گذارد و 

خجالت نمی کشد. چرا بکشد؟
خودم  ده!  زنیکه  شو  خفه  زن!  شو  -خفه 

می کشمت یه روز باالخره.
- خانم خواهش می کنم. چیزی نیست. هیچ 

اتفاقی نمی افته.
-خفه شو جنده! ببر صداتو!

مقصر فشار جاذبه ی هولناِک وقت باال آمدن 
او  پایین تنه ی  به  را  خون  که  است  واگن 
سابقه،  با  مکانیک  خون،  )یادداشت:  دوانده. 
گریس روی دست هایش و قالده ی مهره داری 
به گردنش، اجیر روحانِی پیری شده. پادشاه 
آن  جای  به  می داد  وا  را  خون  که  جاذبه ها 

پسرک بمب پرتاب کند.(
می کند.  نگاه  مونا  چشم های  توی  مستقیم 
مونا نگاهش پایین تر است، زور نگاه را حس 
باال می  آورد. پسرک خوش قیافه  می کند. سر 
است، راست ایستاده و کمی ترسیده. کنار او 
مرد کوتوله ای با دندان های ساییده ی تیز رو 

پیش زمینه ی  در  ضدنور  هیبتی  با  نادیدنی، 
تپه ای  نشیب  از  کادیالک،  انفجار  شعله های 
خواهد  بعدی  ماموریت  سراغ  می آید.  پایین 
برایش  ماموریت  که  بابت  این  از  نه  و  رفت 
مجبور  که  خاطر  این  به  بلکه  دارد،  اهمیتی 

است.( 
بمب افکن  پوکیدِن  از  که  نوری  با  موشک 
32پایی  ارتفاع  در  می تابید،  کمرش  به  مادر 
ِباالی سپر تدافعی منفجر شد. از هم شکافت 
به  براده هایی  گرده هایش،  افشاند.  گرده  و 
طول و عرِض سوسک حمام، روی سپر دفاعی 
نشستند و با رفتار الیه ی کپک تکثیر شدند. 
در هم چفت شدند و به هم در آمدند و تمام 

سطح کره ی سپر را پوشاندند. 

ظلمات  در  انزلی  تاریخی  بخش  زیر،  آن   g
وقت  آن  تا  بود  مطلق  تاریکی  و  رفته  فرو 
فرا  زمین  شمال  از  توپ خانه  گلوله های  که 
رسیدند. نخستین گلوله روی سپر تدافعی – 
که حاال منتقل شده بود بر سطح فلزِی تازه 
انوار  متالشی شد.  از براده ها –  تشکیل شده 
نارنجی،  و  چند رنگ، شیار هایی زرد و سرخ 
کمی  اما  نیفتاد.  اتفاقی  و  دویدند  سپر  توی 
گلوله،  برخورد  محل  زیر  فلزی،  سطح  بعد، 
که  هویدا شد  ریخت. سوراخی  فرو  و  داد  وا 
و  نشست  پس  آن  لبه های  تا  سپر  میدان 
بعدی  موج  گذر  برای  آورد  به وجود  حفره ای 



48
شماره ی 17، اردیبهشت 1391

به مونا ایستاده، سر باال کرده، با نیش خندی 
می دزد.  را  نگاهش  مونا  می کند.  نگاهش 
عرق می کند. حاال اگر می مرد، کنار این بچه 
می مرد. دوست داشت فکر کند طرف پسربچه 
می آمد  نور  واگن  شدید  تکان های  در  است. 
و می رفت. برکه های تاریکی، بوق های برنجِی 

روشنایی. 
دزد  بود؟  دیوانه  می مرد؟  کسی  چطور  کنار 
بود.  بود؟ دماغش گوشتی  بود؟ درس خوانده 
هم  در  که  واگن  داشت؟  عصبی  ضعف های 
می تکید، تونل که فرو می ریخت، آن ها چطور 
زخم هایشان  به  می داشتند؟  بر  زخم هایی 
خالل  از  سقفی  میله های  چطور  کرد.  فکر 
اسب های  عین  و  می گذشت  تن هایشان 
چطور  می آورد؛  درشان  شهربازی ها  سواری 
با خرده شیشه ها روی پوستشان عین مربای 
میان  از  سقف  چطور  می شدند.  زده  شکرک 
زخم های  آلومینیوم  لبه های  و  می شکست 
دراز ِدهنه دار توی کمر بچه جا می داد؛ چطور 
خون الی چرم های تن او عین نئون توی شب 
بچه  روی  خودش  خون  چطور  و  می زد  برق 
می پاشید و گرمایش و نرمایش بچه را بیشتر 
بر می انگیخت. خندید. حاال ناگهان تا سر حد 
مرگ ملول بود. کاش جای خودش، بچه اش 
که  قامت  راست  بچه ی  این  نه  می شد.  نفله 
یکی،  آن  ایستاده،  ترس خورده  مقابلش 
دخترکش، که حاال جایی توی منطقه ی 12، 
خوابیده.  البد  پرستاری  پیش  مالفه ها،  الی 

گلوله ها. در ستونی از نور که از خالل سوراِخ 
آهِن  براده های  تابید،  انزلی  ظلمات  به  تازه 
سبک،  بودند؛  پیدا  دفاعی  سپر  از  شده  جدا 
در  شکوفه هایی  چون  ریزان  فرو  سیاه، 
عصرگاهی کهن در اردیبهشت. سپر که حاال 
رادیو  خالی  امواج  صدای  با  می شد،  بی ثبات 
و  بعدی  گلوله های  سپس  و  می کشید.  جیغ 
سوراخ های بعدی از راه رسیدند. و ستون هایی 
زمستانی  روشنایی  در  اریب  نور،  از  بی شمار 
صبح و در میانشان فرشتگان روس، آهنی، با 
می آشفت.  در  تاریخی  شهر  کرکس.  بال های 
اندود  حفره ها  از  کاماًل  سپر  وقتی  زودی  به 
می رفت،  میان  از  کلی  به  آخر  سر  و  می شد 
وقتی بمب باران آغاز می شد، جمعیتی در مه 
قهوه ای رنگ صبحگاهی، آن ها که روی سطح 
می بردند،  هجوم  نقب ها  به  داشتند،  خانه 
فرو  چال ها  در  می کردند،  فرار  النه های  به 
بود که خانم  می رفتند و در همین آشفتگی 
را  شهبا  آقای  انزلی،  اهل  میانسال  زن  آ.ش، 
از  پیش  او  از  و  شانه اش  یافت  در  قانقاریا  با 
مرگ قریب الوقوعش، سه روز پرستاری کرد. 
مي  داد،  رخ  تاریخی  انزلی  در  همه  این ها  و 
قلمروی  شمال  در  کالن  شهری  از  بخشی 

خارج شده از اشغال، در شب ترمو-اتمی. 
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بچه هه می مرد و مگر نه این که این طوری مونا 
می کرد؟  مسخره بازی خالص  این  تمام  از  را 
به آرمان فکر کرد که منتظر دیدن بچه بود. 
چقدر منتظر بود؟ نه خیلی البد. فهمید دوباره 
دارد به دو شب پیش فکر می کند. از پله های 
ساختمانی باال می رفت. در می زد. یاروی طاسی 
در را باز می کرد. تاریک بود. داخل تاریک تر 
از راه پله ی از پیش آماده. آپارتمان 40 متری، 
بودند.  نشسته  مردهایی  نشیمن  توی  نقلی، 
آرمان یک بند حرف می زد. چاق شده بود. او 
خیلی داخل نرفته بود. مودب بود. می خواست 
قایم  و  بخزد  سابقش  معشوق  دهان  داخل 
بشود. سرش را روی زبان داغ او بگذارد، عین 
شیارها،  الی  از  و  بچسبد  پرزهایش  به  پنبه 
گوش بدهد که آن خطابه های بی پایان پرت، 
اسم کوچک خودش. بعد طرف سکوت کرده 
بود. سمت او برگشته بود. براندازش کرده بود. 

مکث. کوتاه.
وانستا!  اون جایی؟  چرا  اومدی  که  -حاال 

می شه؟ لطفاً!
واگن سر  توی  این جور  فکر کرد کاش الاقل 
پا نمانده بود. کاش وقت مردن یک جایی آرام 

نشسته بود.
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صدای دور و خفه ی جیغی، غرش بم و همه گیر موتورهای برق را می شکافد. مرد روی 
صندلی اش نشسته است و سیگارش را می کشد. آخرین سیگارش را. روی میز در کنارش 
جسدی افتاده است و در کنار صندلی اش پتکی سنگین. مرد به دیوارهای خانه اش نگاه 
می کند که دراز است مثل یک سوله و خالی. خالی از مفهوم و اثاثیه. و از هنر. و رنگ.

جسد روی میز درون کیسه ای پیچیده شده است. کیسه سفید است. مرد به جسد نگاه 
می کند و  بعد توجهش را به سیم های فلزی معطوف می کند که مثل آبشاری زمخت از 
جایی که باید سر جسد درون کیسه باشد، بیرون ریخته. زمخت است. سرد و زبر است. 
یا شاید داغ. او نمی داند. دستش را به شلوارش می کشد. حس می کند حتا از این فاصله 

دستانش را می آزارند. سیم ها به خون آغشته اند. خون او نیست.

P.T.S.D

فرزین سوری

1
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اگر از روبه رو به او بنگریم، او که ته ریشی خشن دارد و انگشتانی الغر، انگار در برابر تابلو های 
گذرا  خیلی  گاه  می شوند،  خاموش  و  روشن  دقیقه  چند  هر  که  باشد  نشسته  تبلیغاتی  نئون 

جزییاتی از صورتش به نمایش گذاشته می شود. و بعد باز تاریک می شود.
اگر بلند شویم و پشت سرش بایستیم، می بینیم که خبری از تابلوهای نئون نیست. او همچون 
تدوین گری روی صندلی تاشواش نشسته و سیگار نازکش را می کشد که مثل خودش مچاله شده 

و در برابرش ده مانیتور بزرگ قرار دارند که تصاویری را برایش به نمایش در می آورند.
از مانیتورها می گذرد. دیوار  انگار  اما  او به تصاویر خیره شده. چهره اش بی روح است. نگاهش 
غرق  بی نظیر  طلوعی  در  و  می رود  خیالی  تپه هایی  سمت  به  و  می شکافد  را  مانیتورها  پشت 
می شود. از جهان اطرافش فارغ است. از اتاقی که در آن نشسته و تل های عظیم سیم و کابل 

فشار قوی و لوله های انتقال بخار. تل های فلزی بی خاصیت.
زمینی که در برابرش قرار گرفته، در دو ردیف موازی و با فاصله از هم، مشبک است و تونل هایی 
از کابل فشار قوی را می پوشاند که همچون کرم های لزج قبیحی در هم فرو رفته اند و با هم 
با  و  بپاشند  بیرون  دیوار  جای جای  از  تا  می خزند  و  هستند  چندش آوری  هم آغوشی  مشغول 
بی تابی به سمت یک دستگاه پیچیده بروند و در او وارد شوند. تا او شیره شان را بیاشامد و ترتر 

کند و کاری بکند که اکنون بی اهمیت می نماید. بی خود است. در جهانی دیگر رخ می دهد.
مرد عینکی به چشم دارد که با کش به کله اش وصل شده. عینک چشمانش را وزغ وار، عظیم  
می کند.  غول آسا  پرشی  گاهی چشمانش  می سازد.  غیرطبیعی  ناقص الخلقه ای  او  از  و  می کند 

عینکش او را لو می دهد. گاهی حواسش متوجه مانیتورها می شود.
مانیتور 5 تصویری پیشرفته است از مغز. اسکنی دقیق و سه بعدی در پس زمینه ای مربع بندی 
شده و سبز. سبزی زننده و سمی. تصویر مغزی را از لوب فرونتال تا بصل النخاع نشان می دهد. 
مغز سرخ است و خاموش. هیچ نقطه ی سفید نورانی از لوب های مغز درحال شارش نیست. همه 

چیز آرام است. این مغز مرده است.
مغز زنده پر است از جرقه هایی الکتریکی که به پیش می تازند و هزاران نورون که از 03 تا 09 
میلی ولت در تالطم اند. لوب فرونتال فرامین را ارسال می کند. فرامین از مخچه و بصل النخاع 
شوند.  ایجاد  مخ  لوب های  بی دخالت  می توانند  حرکات  می ریزند.  اعصاب  به  و  می کنند  عبور 
حرکاتی انعکاسی که تنها از بصل النخاع نشأت می گیرند. اما در این حرکات درکی نیست. آن چه 
تحت عنوان »من« می شناسیم، در درون مخ جایگزین شده. مرد این را خوب می داند. در طول 

عمرش هزاران اسکن مغزی را مطالعه کرده و در این چند هفته ی اخیر حتا بیش از پیش.
خون همچون شیرابه ای گندیده که از توده ی زباله نشت کند، از کیسه ی سفید بر روی زمین 
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می چکد. چاله ای کوچک از خون از همین  حاال پویشش را به سمت صندلی مرد آغاز کرده است 
و همچون هیوالیی افتان و خیزان می رود تا پاهای او را آغشته کند و از او قد بکشد.

باید رهایش  این  از  بعد  بود.  نفس آخری  این  را می کشد.  است. سیگارش  فارغ  اما هنوز  مرد 
می کرد. سیگار را به لبش نزدیک می کند و دود را از میان فیلتر پالستیکی به درون می  دهد. 
بعد نفسی عمیق و منتظر می ماند تا نیکوتین از ریه هایش وارد خونش شود. نفسش را بیرون 
می دهد. دود مثل قارچی یا هشت پایی، هوا را از هم می درد و از پنکه های عظیم تهویه که در 

سقف جاسازی شده اند و هر لحظه هوا را صد هزار بار می شکافند، بیرون می رود.
ته سیگار از دستش کنده می شود. انگار مرده باشد. سقوط تا ابد ادامه می یابد. ته سیگار در 
جریان زمانی ازلی شناور می شود و آن جریان اصلی است. آن  چیزی که جز این سقوط است، هر 
چیزی که در جهان خارج است، در جریان زمانی فرعی قرار گرفته. همه چیز زمانی موازی اما 
بیاهمیت است. مرد همیشه در همان فاصلهی بین رها شدن ته سیگار که چون وزنه ای سربی 
از دستان نازکش فرو می افتند که مثل ریشه های خشکیده ی درختی باستانی دور آن وزنه ی 
الینتناهی پیچیده بودند، و برخورد سنگین آن با زمین، شناور می ماند. ته سیگار چنان با زمین 
انگار ماموتی باشد که از یک چاله ی زمانی  انگار سندانی تایتانیومی باشد.  برخورد میکند که 
می گذرد و بر اثر اصابت گلوله ی عظیم یک تفنگ فیل کش، فرو می ریزد. انگار زمین ترک بر 

می دارد.
یک میلیارد سال قبل، یا بعد، ته سیگار درون چاله ی خون می افتد و صدای جلز و ولزش مثل 
ناخنی که روی سطحی صاف کشیده شود، مو بر تن مرد سیخ می کند و بوی تهوع آور سوختگی، 
گیرنده های بویایی خدشه دار شده از یک عمر سیگار کشیدنش را آزار می دهد. مرد توجهش 
جلب می شود؛ شاید حتا آن قدر که بتواند باال بیاورد. نگاه غیرانسانی اش به تصویری در مانیتور 
7 می افتد. تصویر مستقیماً از دوربین مخفی  ترافیک در شبویای توکیو دزدیده شده است. فصل 
بهار است. شکوفه های گیالس بی خیال و آزاد همچون بی نهایت پرهای قو یا ملکول های آب که 
روی هم سر بخورند، از سرشاخه های درختان جدا می شوند و سفید و صورتی در هم می آویزند 
اجرا  را  ابدی  رژه ای  در خیابان ها  بی جهت  مردم  فراموش می شوند.  آسفالت خیابان ها  روی  و 

می کنند. همه چیز به اندازه ی آسمان پوچ است. هیچ ماشینی در خیابان ها نیست.
دستانش را به سمت دهانش می برد. سرد و فلزی اند. بوی سیگار می دهند. اما چیز دیگری هم 
متعجب  لحظه  یک  است.  پیچیده  دستش  روی  لزج  موجودی  مثل  که  سنگینی  بوی  هست. 
می شود از این که آن بو هنوز دستانش را ترک نگفته. دوازده ساعت گذشته. بوی »او« را می دهد.

از جهان جدا می شود. به درون حفره ای نامرئی از ناآگاهی کشیده می شود. همه چیز نورانی است 
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و گرم. سرخ است. انگار زیر مالفه ای سفید خزیده باشد در نیم روزی تابستانی و خسته، صورتی 
محو در گوشش زمزمه ای می کند که ناتوانی اش در درک کلمات مثل این که پیچ هایی فلزی 
را در دستش فرو کنند، آزارش می دهد. انگار فراموش کرده. صورت انگار نقابی دارد. یا آن جا 
که باید چشمان و بینی قرار می گرفت، تنها پوستی بی جهت و بی معنی کشیده شده. انگار تنها 
دهانی وا رفته و بی شکل است. دهان همان قدر شخصیت دارد که او در ذهنش می داند انسان ها 
دهان دارند. همان قدر غیرشخصی و دور است که برای خارج شدن آن زمزمه ی زجرآور، به 

دهانی نیاز است.
دستانش را از صورتش می کند. مانیتور شماره ی 3 در حال پخش تصاویری ضبط شده است. 
موهایی  با  گزارشگری  و  شده اند  ردیف  زمین  روی  اجساد  باشد.  اروپا  در  جایی  باید  مکانش 
همچون ابریشم و کشمیر سرخ  زنگاری، در برابر دوربینی که امروز دیگر آن جا نیست، ایستاده 
است. گزارشگر با جدیت تمام در حال توضیح موضوعی  است که بی نهایت حیاتی به نظر می رسد. 
بسته های  روی  که  دندان هایی  دست  آن  از  یک دست اند.  و  سفید  دندان هایش  است.  جذاب 
خمیر دندان می اندازند. یکی از اجساد پشت سرش حرکتی می کند. امدادگری وحشت زده و با 
نهایت سرعت به طرف جسد می دود. شاید مرد هنوز نمرده است. شاید اشتباهی عظیم رخ داده 
است. گزارشگر به پشت سرش نگاه می کند و با هیجانی وصف نشدنی به سمت مرکز آشوب 
می دود، جایی که حاال چندین پیکر سفیدپوش تجمع کرده اند و همچون آهن ربایی انسان قد، 
دوربین به دنبالش کشیده می شود. پیش از آن که تصویر ناگهان قطع شود، تصویری کوتاه از 
مردی که تا چند ثانیه ی پیش مرده فرض شده بود پخش می شود. مرد به هیچ وجه حال و 
روز خوشی ندارد. چشمانش بیش از حد گشاد شده اند و عنبیه اش آبی بسیار روشِن بیماریست.

مرد می شمارد. یک... دو... سه. تصویر روی مانیتور 3 بار دیگر جان می گیرد. بار دیگر گزارشگر 
جذاب در برابر او می ایستد و با چهره ای جدی و مصمم خبرش را برای مردمی در زمانی دیگر، 
به زبانی که برای مرد غریبه است، بازگو می کند. یک بار دیگر امدادگر به سمت جسد می دود و 
یک بار دیگر زن به سمت او می رود و دوربین دنبالش می کند و تصویر مرد مرده ی دوباره جان 
گرفته، مثل لمسی سرد و گذرا بر روی عینک وزغی، منعکس می شود. تصویر باز قطع می شود. 
اما سه ثانیه ی بعد باز برمی گردد. گویی که در چرخه ای ابدی گیر افتاده باشد، زن محکوم است 
تا همیشه این خبر را با آن چهره ی مصمم بازگو کند. دستانش را باال بیاورد و موهای سرخش 
را از کنار پیشانی اش کنار بزند بعد به سمت جسد بدود، بیهوده، و انگار نیرویی بدسرشت و 
آسمانی بار دیگر محض خنده او را یک خانه به راست و سه خانه به عقب بکشد و بازی از نو... .

مانیتور شماره ی 01 موجی از انفجار را در شهری عظیم به نمایش می گذارد. تصویر از فرازی 
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گرفته شده. شاید یک تپه یا یک ساختمان بلند. مرد مطمئن نیست. در نظر اول بی شباهت به 
جنگ نیست. اما از هلیکوپترها یا تانک ها خبری نیست. به فوران خون می ماند وقتی زخمی در 
کار نیست. همه چیز ورای تصورش بی معنی و بی ربط است. منطقی نیست. بعضی از ساختمان ها 
آشنا هستند. نه این که مرد قباًل تصاویر را ندیده باشد. مانعی در برابر آگاهی او زده شده. گویی 
هر گاه به یک ساعت یا حتا یک ثانیه ی پیش فکر می کند، با سدی به بلندای یک کیلومتر روبه رو 
می شود که سرد و عبوس و بتونی به او خیره می شود و هر ثانیه یک وجب به جلو می رود و او را 
به جلو هل می دهد. او نمی خواهد جلو برود. او می خواهد دیوار را خراش بدهد اما دیوار، ناهموار و 
بی توجه، سر پنجه هایش را آزار می دهد. تنش به خارش می افتد. این برج بیگ بن است. نه شاید 
هم نیست. این رود تیمز است. دیوار ناخن هایش را می شکند. از دستانش خون جاری می شود. 
سرش تا مرز انفجار پیش می رود. مرد ناخودآگاه دستانش را در موهای پرپشت و خشکیده اش 
فرو می برد. درد متوقف می شود. برخالف انتظارش، موهایش دسته دسته فرو نمی ریزند. در برابر 
تماس دستان سردش مقاومت می کنند. انگار لحظه ای به واقعیت قوانین فیزیک بازگردد. این 
لندن است که در تصویر می سوزد. انفجارها خیلی اتفاقی رخ می دهند. این جا هیچ روندی وجود 

ندارد. آشوب محض است. هیچ دو نقطه ای را نمی شود با یک خط به هم متصل کرد.
به جسد خیره می شود. پارچه رویش را پوشانده. اگر نمی دانست در زیر آن توده ی خفه از پارچه 
و سیم چیست، غریب نبود اگر آن را... یک آن خشک می شود. جهان متوقف می شود. به یادش 
نیست در زیر پارچه ی سفید چه خزیده است. گویی کرمی در مغزش رها شده و مسیرهای نورونی 

پرارزش خاطره اش را می لیسد و پاک می کند. از تصاویر. از خاطرات. از بوها. از یاد لمس ها.
صدا بار دیگر در پس ذهنش زمزمه می کند. خیلی دور است. خیلی تهی و بی حال است. اما 
مثل خرده شیشه در پس سرش می لغزد. گاهی دور می شود. بعد نزدیک می آید. مثل هیئتی 
که با لجبازی تمام از نور مهتاب اجتناب می کند. صدا قوی تر می شود. مرد تقال می کند تا مگر 
بخشی از آن را فراچنگ آرد. صدا انسانی نیست، ولی کلمات هستند. بی جنسیت اند. زن نیستند 
یا مرد. مثل صورت، بی هیچ نشانی از آدم بودن. جز آن چه خاطره اش به حافظه اش می کوباند. 
»معشوقه ام، تو خارج از صناعت های زبان آدمیان زیبایی و دلپذیر. با چشمانی چون چشمان 
کبوتر...« سپس بار دیگر تنها کوبش است. بم و بی معنی و کشدار و بعد دوباره چون قطاری که 
با تمام سرعت از تپه ای با شیبی دیوانه وار باال بیاید، تیز می شود و در ذهنش می نشیند. »دست 
چپش بر سرم گذارده، دست راستش در برم کشیده... گردنت ای معشوق، به سان برج آهنگری 
داوود و از آن صد سپر و زره دالوران و سلحشوران آویخته... ای دختران اورشلیم، شما را به هر 

آن چه مقدس است قسم می دهم، خواب معشوقم را آشفته نکنید. تا او اندکی فارغ بخسبد.«
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مانیتور  می گردد.  باز  حقیقت  به  دیگر  بار  مرد  می گیرد.  آرام  بود،  شده  آغاز  که  چنان  بعد  و 
شماره ی 9 تصویری از کاخ سفید را نشان می دهد. آن چه پشت سر مرد سفیدموی پیر به چشم 
می خورد، این موضوع را برایش روشن می سازد. نیازی نیست به زیرنویس خبر توجهی کند تا 
بفهمد چه رخ داده است. در این لحظه او از هر آن چه رخ و داده و در حال رخ دادن است، آگاه 
است. او می داند کیست. می داند زیر پارچه ی سفید چه چیزی مخفی شده. او می داند دیگری 
چیزی به نام ایاالت متحده وجود ندارد، یا جمهوری خلق چین، یا امپراطوری ژاپن. این کلمات 
همان قدر تهی و بی معنی بودند که رئیس جمهور یا وزارت دفاع، یا اف.دی.ای یا ارتش. جهان 
آن  طوری که تا ماه پیش می شناختش، به پایان رسیده است. بی اختیار به یاد کلماتی از تی .اس  
الیوت می افتد. چه قدر مناسب اند. و چنین است پایان جهان. نه با انفجاری عظیم، که با ناله ای 

هر دم محو شونده.
او آن آخرین و برترین خوشبختی بود. این که بی دغدغه ی آزاری یا صدایی در  از دید  مرگ 

سیاهی ابدی رها شود. صرفاً شناور باشد. تحرکی نباشد.
هیچ نباشد.

صدا بار دیگر باز می گردد. مثل ماهیتی که مترصد جهیدن بر آگاهی اش باشد. صدا بی نهایت 
لجوج است تا مرز یقین و تخیل را از هم بشکافد. به یاد ندارد دیوانه بوده باشد. مست نیست. 
نمرده است. پس شاید در مسیر دیوانه شدن به پیش می رود. اگر دوازده ساعت تنهایی می توانست 
دیوانه اش کند... یا سیزده ساعت بود؟ همان کلمات باز تکرار می شوند. به ذهنش فشار می آورد. 
کلمات آشنا هستند. کاش پیش از آن که آگاهی بازیافته اش بار دیگر محو شود، می توانست به 
یاد  آورد. چهره ی نیم نقاب زده بار دیگر در برابر چشم درونش ظاهر می شود. حاال می داند که 
تصویر زنی است. ناگهان انگار در مغزش چاهی باز شده باشد، به درون مکیده می شود. مثل بار 

قبل. اگر خاطره ای از آن دارد.
آسمان صاف است. زن که لباسی ظریف بر تن دارد، بی توجه به نور خورشید که بر پوست تنش 
و  آرام  کالمی  با  است.  خواندن  مشغول  می بخشد،  بدان  جهانی  دگر  مفهومی  و  می زند  بوسه 
صدایی موسیقیایی کلماتی را از بر می خواند. به زبانی که چیزی است بین عبری و ییدیش. »ای 
دلبرم، تو به دسته ی اسبان ارابه ی فرعون مانی. گونه هایت آرام اند و مزین به بی بدیل گوهرهایی 
ناب. برایت گردن آویزی خواهم ساخت از طال و نقره...« مرد خودش را از دریچه ی چشم ما که 
نظاره گر این همه باشیم، می بیند که بر تختی آرمیده. به زن خیره  است. خاطره ی اوست. اما 
اتکای ذهن مغشوشش رخ داده است.  به  از آن چه  عین خاطره نیست. تصوری خارجی است 
حافظه  است. صدا گرم است. ترنمش آهنگین مثل جویبار جلو می رود. مرد که از دریچه ی چشم 
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ما این تصاویر را می بیند، به جلو می خزد. گویی می خواهد زن را در آغوش بگیرد. یا چهره اش 
را برگرداند. به یاد بیاورد. به سمت او می خزد. دستش را به زحمت بلند می کند. انگار شئی 
باستانی باشد از زمانی فراموش شده که با یک تلنگر از هم بپاشد، صورت زن. بعد تو گفتی 
طاقتش طاق شده باشد، پنجه می کشد و صورت را به سمت خودش برمی گرداند. ناله ای می کند 
و چون مجنونان به عقب سکندری می خورد و دور می شود. صورت خالی است. لب ها همچنان 

در حال باز و بسته شدن هستند. هم چون نقاب نوه ای]2[ که حالتش شکست نمی گیرد.
از حنجره اش  نه  از زنجیر خواب رها شود.  قادر نیست  جیغ می کشد. مثل کابوس زده ای که 

صدایی خارج می شود و نه بند از شانه ها و دست هایش گسسته می شوند.
لحظه ای کشمکشی کهکشانی در تنش وول می زند که برخیزد و پارچه را از روی جسد برگیرد. 
به همان سرعت اما به یاد می آورد این کار نارواست. تابویی بدوی در او بیدار می شود. کنار رفتن 
انگار کوهی بخواهد از هم وا پاشیده شود و به سمت آسمان  پارچه اساس هستی را می درد. 
دست درازی کند. می خواهد بلند شود و با تمام سرعت در جهت مخالف جسِد پوشیده در پارچه 
بدود. اما بدنش از او فرمان نمی برد. خشک شده است. هیچ اراده ای ندارد. وجودش پست و ناچیز 
است. به انگلی می ماند حقیر و ریز، زیر ذره بین عظیم مردانی با روپوش های آزمایشگاه بلند و 
سفید. حس می کند برهنه است و همه با کنجکاوی به او خیره  شده اند. دوست دارد خودش را 
بپوشاند. ناگهان در بورانی سفید و خالی گیر کرده که بوی مایع ضدعفونی کننده می دهد. خیلی 
سردش شده. بعد همچون کودکی که به سمت آن صندلی  برود که همیشه پدرش بر آن لم 
می داده و حاال او را باز نجوید، دستانش را می فهمد که بی خود از او بلند می شوند. حس می کند 
از جا کنده می شود. مانند این است که پوستش را به صندلی پالستیکی چسبانده باشند و حاال 
او با بلند شدنش، پوستش را بر روی صندلی به جای می گذارد. پوست ذره ذره کنده می شود و 
او با وجود تالش نفس گیرش، از جلدش خارج می شود. هر چه در اوست بر علیه این پیش روی 
مقاومت می کند. اما چیزی جز او به او فرمان می دهد که برخیزد. دستش را می بیند که به سمت 
پارچه می رود. جیغی هایی که هرگز از گلویش خارج نمی شوند تقلی می کنند او را منصرف کنند.

زیر این پارچه ی سفید، در ناخود آگاهش می داند، هیچ چیز نیست. نه این که پارچه را بردارد و 
ببیند که هیچ در زیر آن نیست. نیستی خود در زیر پارچه است. گویی بخشی از جهان را که 
زیر پارچه است، وحشیانه با پنجه هایی هیوال وار خراشیده باشند و قلوه کن کرده باشند. از نگاه 
کردن به آن می هراسد. ریش ریش می شود. دست ها و پاهایش به تیغه های چرخانی که با سرعتی 
سرسام آور می چرخیدند، سپرده می شود. اما اراده ای در کار نیست. او عروسکی بیش نیست و 
نخ هایی به او وصل کرده اند که از سقف این اتاق بیرون می زنند و کسی با چشمانی شکاف دار و 
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خوفی خارج از توصیف، به آن ها چنگ زده. 
دستش پارچه را می گیرد و می کشد. پارچه همچون زنی رقاصه از کنارش می سرد و بی اهمیت 
می شود. در براربرش بر روی تخت، الشه ی کویوتی افتاده. کویوت مراحلی پیشرفته از تجزیه 
از شفیره و الرو حشره است. تنش  ابدی گشوده شده و پر  را می گذراند. دهانش به خنده ای 
چنان بوی تعفنی می دهد که مرد دمی حواسش را از دست می هد. بدن کویوت پاره پاره  شده 
رسنده ی  هم   به  تیغه های  در  را  مسلم  وحشت  او  شده اند.  وارد  او  در  قوی  فشار  سیم های  و 
نورون هایش حس می کند. بعد چشمان کویوت به رنگ آبی براق به سمت او می چرخند. کویوت 
به او می نگرد. مرد حس می کند که نگاه کویوت چاقویی سرد و برنده است که از فرق، سرش 
را می شکافد و او را به دو نیم می کند. دهانش به حرکت در می آید و آن فک ها که با بند های 
پروتئینی سستی به هم وصل شده اند، پیامبر کلماتی می شوند. مرد نمی داند کدام پتکی محکم تر 
بر سرش می کوباند. کلمات که در زیر گوشتش می خزند یا صدا که صدای آشنای آن زن صورت 

نقاب زده است و چون زالویی هزار دندان، بر جایگاه چشم سومش می چسبد.
کویوت با صدای زن می خواند: »چنین است غزل غزل ها که سلیمان راست... بگذار لبانش را 
با لبانم یکی کند. بگذار ببوسد مرا با بوسه هایی از دهانش، که عشقش از شراب برایم گواراتر 

است... «
می آورند.  در  خفه ای  صدای  دارند  حلق  ته  از  می شنود.  را  صدایشان  مرد  می آیند.  آن ها  بعد 
پاهاشان را با قدم هایی که فواصلی غیرحقیقی بینشان می افتد، به جلو می کشند. مرد دستانش 

را سپر سرش می کند. بی پناه مثل کودکی، اتاق را برای یافتن دریچه ای به بیرون می جوید.
هیچ راه فراری نیست. آن ها می آیند. مدام نزدیک تر می شوند. ضجه می زنند و فریاد می کشند. 
مرد خودش را می بیند که به گوشه ای می خزد و کابل های تلمبار شده را به دور خودش توده 
می کند. مثل پتویی که در برابر کابوس های شبانه بخواهد محافظتش کند. ولی آن ها هنوز هم 

دارند نزدیک تر می شوند.
او خودش را می بیند از زاویه ای در برابر گوشه ای که بدان پناه آورده و آن ها تقال می کنند و از 
هم دیگر سبقت می گیرند تا خودشان را رویش بیندازند. تا او را نابود کنند. بعد می بیند که آن ها 
به او می رسند. او بی جهت نعره می کشد و هق هق می کند. آن ها در یک میلی متری اش متوقف 

می شوند. انگار زمان باز کش بیاید.
او از زاویه ی دید ما و آن ها، خودش را می بیند که چقدر حقیر و درمانده، با گلویی که از هق هق 
راه هر کلمه ای بر آن بسته شده، و شلواری که از ترس خیسش کرده، کابل ها را سپر کرده. همه 
چیز متوقف شده. او فک هایی را در اطرافش می بیند که باز شده اند و دندان هایی در آن ها جلوه 
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می کند که تیزند. که هر دم گوشتش را به ترتیبی حیوانی و هیوالیی تکه تکه می کنند و فرو 
می دهند. همچون مناسکی مذهبی که در زمانی پرت و نامعلوم در مکانی که حاال دانستن نامش 
از نیتروژن و فسفات و کربن تبدیل  او خورده می شود و به چرخه ای کند  تمسخر آمیز است، 
می شود که ورای حد تصور، آرام به جلو می رود. دهان ها به سمت او که خودش را از دید این 

دهان ها می بیند، باز شده اند.
بعد مگر زمان رگی باشد که خراشیده شود و دهان ها خون باشند، بر او می پاشند. او خودش اول 
از همه دهانش را بر پوستش فرو می برد. پوست طعم عرق و آمونیاک می دهد. مثل الستیک 
زیر پوست و آب  وا می دهد. خون  تیزند،  به طرز غیرمعقولی  زیر دندان هایش که  پنجری در 
میان بافتی توی حلق عطش ناکش جاری می شود. او آهی از سر رضایت سر می دهد. دهان های 
اطرافش همه از سرخوشی و ارضائی تهوع آمیز، جیغ و ناله به راه انداخته اند. ناله ی کویوت از 
همه بلند تر شنیده می شود. همچنان با صدای دلنواز آن زن یکی است. همان قدر دگرسیاره ای. 
کلمات از دندان ها عمیق تر می برند: »مرا به خود بیاویز و من تو را دنبال می کنم. شاه مرا به اتاق 
خواب خود بیاورده... عشقت از شراب برایم مقوی تر است...« صدای کویوت به خرخری خفه ختم 
می شود. مرد به خود باز می گردد. خورده می شود. ماهیچه ها بی کم ترین ظرافت کنده می شوند. 
گویی گرگی بر پرده ای ابریشمین چنگ بیندازد. او نمی بیند آن ها کیستند. جدا از این همه او 

خورده می شود. او خودش را می خورد. 
دهان ها گردنش را گاز می گیرند و شاهرگش را پاره می کنند. گردنش را می شکنند. دهان دیگری 
پوست شکمش را از جا می کند و خون فواره می زند. بقیه ی دهان ها مثل کفتار هایی گرسنه، 
روده هایش را بیرون می کشند و می درند. معده اش را می بیند که باز می شود و محتویاتش روی 
را  کلیه  دهان ها یک  از  یکی  مخلوط می شود.  با هم  عفن  و  بوی خون  زمین پخش می شود. 
بیرون می کشد و جلوی چشمش گاز می زند. او در عین حال از دید آن دهان به خود می نگرد 
و دندان هایش را در شانه ی خودش فرو می برد. صدای شکستن استخوان کتف بلند می شود... 

ترق... دهان های دیگر پهلوهایش را می درند.
بعد تا چشمانش را می خواهند در آورند و زیر دندان هاشان له کنند و شیره ی گرم و شورش را 
قورت بدهند، او به مثابه مردی که از پنجره ی مترویی که با حداکثر سرعتش به جلو می لغزد، 

به بیرون پرت شده باشد، در مکان به جلو پرتاب می شود. 
نفس نفس می زد. آدرنالین خونش باالست. او روی صندلی نشسته. پارچه ی روی تخت کشیده 

شده. خبری از هیچ موجودی جز او نیست. اتاق خالیست. او تنهاست.
را  مغزش  میلی متری،  هشت  و  بیست  گلوله ای  یا  سرد،  و  چرخان  استاالگمیتی  مثل  آگاهی 
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از گلویش  وبایی  بیماری  ناله ی  به سان  را می شنود که  ناله ی خودش  سوراخ می کند. صدای 
خارج می شود. به همراه آگاهی تازه یافته اش، صورتی در ذهنش جا باز می کند. بی اسم. بی هیچ 
هویتی. کم کم نقاب بی روح و پوست بی ترتیب جایشان را به چشمانی می دهند که چون دو گوی 
ایریدیوم، پوست را ذوب می کنند و آشکارا برق می زنند و بینی  صافی همچون حشره ای که با 
دور تند از پیله ای خارج شود، پیدا می شود. دهان که تا آن لحظه صرفاً خطی بود برای خروج 
صدا، حاال شکلی متمایز و انسانی به خود می گیرد. این چهره بی شک متعلق به زنی است که 

او می شناخته.
سمت  به  که  می هد  نشان  را  مردمی  تصویر   1 مانیتور  می شود.  خیره  مانیتورها  به  دیگر  بار 
سربازانی که با شدت هر چه بیشتر به سمت  آن ها شلیک می کنند، به پیش می روند. در شلیک 
گلوله ها جدیت بسیاری دیده می شود. اما حاصل اندک است. سالح ها بی اثرند. جز تعداد کمی 
از مردان و زنان و کوکان که فرو می ریزند، باقی بی تفاوت، انگار کلید خاموشی سیستم درک 
دردشان را زده باشند، به پیشروی ادامه می دهند. موج جمعیت همین طور به پیش می رود. وقتی 
یکی فرو می افتد، ده تای دیگر جایش را پر می کنند و از روی جسدش عبور می کنند. پاکشان 
مثل دسته ای سیاه مست. انگار هیچ درکی از آن که می افتد و خطی از نظامیان که به سویشان 
آتش باز کرده  است، در آن ها نیست. این جا چین است. کلمات غیرمعقولی که مثاًل باید مفهومی 
داشته باشند، نمایانگر این موضوعند. تصویر ضبط شده است. تاریخش نشان می دهد که هفده 

جوالی 8202 است.
مانیتور شماره ی 6 را زیر نظر می گیرد. مدتی طول می کشد که پیکسل ها معنی ایجاد کنند. 
به  کندی اما قطعات پازل در ذهنش کنار هم جمع می شوند. این جا آفریقاست. تصویر از کمپ 
انجام  باید  که  هست  کاری  می آورد.  فشار  ذهنش  به  نه.  جنگ  نه،  است.  جنگ  بازماندگان 
باز رها کرده؟ اگر  دهد. مثل مسئولیتی که فراموش کرده است. شاید شیر گاز آپارتمانش را 
آتش سوزی شود چه؟ گربه ی بیچاره اش یوری راه فراری نخواهد داشت، چون مطمئن بود که 

پنجره ها را بسته است... .
نه! لعنت! این نبود. این گذشته بود. حاال. باید به حاال برمی گشت. هر طور شده. باید به واقعیتی 
که در اطرافش می پیچید دست می یازید. واقعیت اما مثل مردی بود که روی صندلی  تاشویی 
که  بود  جسدی  رویش  که  داشت  قرار  تختی  کنارش  در  و  بود  نشسته  مانیتور  ده  روبه روی 
پارچه ای سفید و آغشته به خون رویش را پوشانده بود. مرد لعنتی در فکر فرو رفته بود. لعنتی، 
به چه چیزی فکر می کرد؟ آن طور بی تفاوت، انگار نه انگار که از همه طرف صدای انفجار و ناله 
و خرخر ته حلقی می آمد. عجب آدم بی وجدانی بود! حتا حاضر نبود از جایش بلند شود. آخر به 
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چه چیزی فکر می کرد که این قدر فارغ از همه چیز بود. این  قدر مجرد. این قدر دست نیافتنی.
از زاویه ای که ما شاهدش هستیم، از پشت سر به سمت مردی که در تصویر است، دست دراز 
می کند. سعی می کند شانه های مرد لعنتی را که عینک وزغی مسخره ی آزار دهنده ای دارد، 
بگیرد و تکان بدهد. چنان تکان بدهد که مرد حالش بهم بخورد و باال بیاورد. اصاًل پتک را که 
کنار صندلی مرد این طور یله و ولنگار افتاده، بردارد و مغز مرد را روی دیوار بپاشد. همین کار را 
باید بکند. به سمت پتک می رود. دستش را دور دسته ی فلزی کلفت سفت می کند. مرد بی توجه 
است. هم چنان در آن فکر مجرد فرو رفته. از جهان کنده شده. مردی که از زاویه ی چشم ما نگاه 

می کند، یک لحظه تردید می کند. نکند این فیلسوف لمیده بر صندلی مرده باشد؟
انگار  که  می دهد  تکان  طوری  صورتش  جلوی  را  دستش  می کند.  دور  ذهنش  از  را  فکر  اما 
مگسی را می پراند. پتک را که بیش از ارزیابی اش سنگین است، بلند می کند و بر روی شانه اش 
بیسبالش  مربی  حرف های  یاد  به  بگیرد.  نشانه   را  مردک  مغز  دقیقاً  می کند  سعی  می گذارد. 

می افتد که می گفت باید همه ی بدنت را بچرخانی. نه تنها دستانت را.
پتک را به وحشیانه ترین زاویه ی ممکن باال می برد تا بچرخاند و مغز آن فیلسوف نفرینی را که 
وجودش مثل سطح مردابی گندیده و قارچ گرفته، سیاهی و نفرت می پراکند، پریشان کند. تمام 
خشمش از این فراموشی، از این قایم باشک بازی آگاهی اش را در این ضربه جمع می کند. این 
این را  این موجود تهوع آور آگاهی اش را دزدیده.  افتاده مثل مرده ها،  این صندلی  دزد که در 
می داند. با تک تک سلول های مغزش و همه ی پوست تنش این واقعیت را حس می کند. خشم و 
بی حوصلگی و آزاری که آن صدا و صورت بر او تحمیل کرده اند، زیر سر اوست. او، وقتی حواسش 
نبوده، کویوت را زیر پارچه ی سفید گذاشته. او آن ها را به جانش انداخته. او که معلوم نیست در 

برابر این دم و دستگاه جادوگرانه چرا نشسته.
پتک را می چرخاند. زمان بار دیگر تا یک میلیارد سال کش می آید. قطره های عرق سردی که 
از شدت خشم و اضطراب روی تنش نشسته اند، با سرعت یک نانومتر در قرن به جلو می خزند. 
به  در درون ذهن محصور  تا  بکشد  زنجیر  به  را  کلمات  تصوری. چطور  از  عجب عذاب خارج 
زبان و انسانی اش آغاز به درک این همه کند؟ انگار هزار سوسک و سوسری سیاه از تنش باال 
می روند و توی حلقش فرو می روند. خرچنگ ها روی شکمش می خزند و هزارپاها و عنکبوت ها 
از توی کاسه ی چشمش و گوش هایش، مثل مردگانی که تقالکنان از قبر بیرون بیایند، ده سال 
بعد از مرگشان، خارج می شوند. او یک میلیارد سال تمام با این همه در حال مبارزه است. اما 
همچون رباتی که برنامه ریزی شده و آن که دستور را نوشته، مدت ها پیش مرده باشد، جز کاری 
که باید نمی تواند انجام دهد. او محکوم است این ضربه را وارد آورد. سوسک ها با آرامش خاطر 
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از ناتوانی اش از حلقش به درون می روند و وارد معده اش می شوند و از اسید معده اش بی حال 
می شوند. معده اش از سوسک پر می شود. سوسک ها دست و پا می زنند و مری و معده اش را 
قلقلک می دهند و می خراشند. انگار تا ابد دلهره داشته باشد. انگار تا ابد بخواهد به معشوقش 
اعتراف کند که دوستش دارد. بی آن که بخواهد چشمانش بر روی مانیتور شماره ی 2 قفل 
می شوند. مانیتور در جریان زمانی دیگری در حال نمایش اوست. او خودش را می بیند که در 
برابر دوربینی نشسته و روپوش سفید بلندی به تن دارد. حتا صدای خودش را می شنود. »مورد 
شماره ی 11 مرد میانسال، هندواروپایی. بیمار به علت گازگرفتگی های شدید در ناحیه ی گردن 
و از دست رفتن خون فوت کرده. زمان مرگ 72:5 بعدازظهر، یعنی... « خودش در تصویرش 
پیش.  دقیقه ی  پانزده  و  01 ساعت  »دقیقاً  نگاه می کند.  کاسیواش  به ساعت مچی سیاه رنگ 
جسد تحت نظارت کامل دکتر روخیم و من قرار داره.« پشت سر خود در تصویرش، زنی را 
می بیند که با روپوش سفید پزشکی در اطراف همان تخت که حاال کنارش بود، می چرخد و 
در حال معاینه ی دقیق جسد مردی است که خود در تصویر وصفش را کرده بود. همه ی این ها 
در او می نشینند. او حس می کند به یاد می آورد، چیزی را، اما سوسک ها امانش نمی دهند. در 
تمام این مدت سوسک ها حلقش را پر می کنند. بعد شروع می کنند به گسالندن بدنش. از زیر 
پوستش به همه جای بدنش سرایت می کنند و مثل موریانه هضمش می کنند. او دیگر از هم 
می پاشد. ممکن نیست بیش از این بتواند تحمل کند. نگاهش را از مانیتور 2 بار دیگر متوجه 
مردک لعنتی می کند. باید تا هنوز متالشی نشده این ضربه را وارد کند. باید انتقام بگیرد. بندبند 
بدنش از هم گسسته می شود. تاندون ها از استخوان ها باز می شوند. رباط ها کش می آیند و با 
صدایی چندش آور پاره می شوند. غالف دور ماهیچه ها ذوب می شود و امعاء و احشایش همچون 
جانوران چند دست و پای شل و ولی که در فرم آلدهید فرو غلتند، در پرده ی صفاقش سنگینی 

می کنند. هر آن پوستش از هم می پاشد و استخوان هایش پودر می شود.
بعد درست یک ثانیه قبل از این که از هم بگسلد و هم چون استفراغ پخش زمین شود، پتک 
با قدرت قطاری قرن نوزدهمی که دودی آسمان گیر و شیطانی از خود بیرون می دهد، به مغز 

مردک ملعون برخورد می کند.
جمجمه ی مرد مثل هندوانه خورد می شود و مغز و خون و لنف و مایع مغزی  نخاعی همه جار 

را پر می کنند.
مرد بر می خیزد و با وحشتی به اندازه ی تاریخ، به پشت سرش نگاه می کند. به دنبال آن پتک 
به دست. اما هیچ کس نیست. صدای فریادی وحشت زده و ممتد اتاق را پر کرده. به دنبال منبع 
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صدا همه جا را با نگاهش زیر و رو می کند. او تنهاست.
تنها.

صدا از حنجره ی او بیرون می آید. دقایقی چند از این آگاهی سپری می شود؛ چه آگاهی صرف 
برای متوقف کردن این صدای غریب کافی نیست. او باید تمام توانش را در خود جمع کند. وقتی 
باالخره موفق می شود خودش را آرام کند، تمام لباس هایش از عرق خیس شده. انگار همان طور 

یک سر در استخری پریده باشد.
مغزش پاره پاره است. مانند این است که ضربه واقعاً بر سرش فرود آمده باشد. سعی می کند 
تکه های سالم تر را به هم ارتباط دهد. او زنده است. او دیوانه نیست. جهان خارج وجود دارد. او در 
اتاقی نشسته که ده مانیتور در آن مشغول پخش تصاویری هستند که به ترتیبی با هم مرتبط اند. 
ساعت ده و دوازده دقیقه ی شب است. این را از ساعتی دیجیتالی می فهمد که بر فراز مانیتورها 

نصب شده. در کنارش جسدی هست که سیم هایی به سرش وصل شده است. ولی چرا؟
همه چیز محو می شود. او به پتک کنار صندلی اش خیره می شود. پتک مثل دلقکی بادی که هر 
گاه با مشت آن را به زمین بیندازی باز به خاطر مرکز ثقلش باال بیاید، به ذهنش سقلمه می زند. 

به او یاد آور می شود که چیزی را از یاد برده. از کاری فروگذاری کرده است.
را  اتاق  دیگر  بار  هیجان زده  مرد  می شود.  بلند  جایی  از  خطر  زنگ  صدای  مقدمه ای،  بی هیچ 
می کاود. چشمش روی اسکن مغزی متوقف می شود. پس زمینه  ی مربع  بندی شده که پیش از 
این سبز بود، حاال آبی چشمک زن شده. جرقه هایی نورانی مثل جرگه های آتش بازی از بر آمدگی 
پشت چیزی که انگار تصویر مغزی بود، بیرون می جهند. مرد به ذهنش فشار آورد. همه ی این ها 

باید معنی خاصی داشته باشد. حاضر بود قسم بخورد که این ها همه مهم اند.
مدتی همان طور خیره به مانیتور در مرکز اتاق می ایستد. بعد گویی آگاهی اش به باال سفر کند 
و روی سقف مثل خفاشی سر و  ته قالب افکند، خودش را می نگرد و اتاق را. همه چیز چقدر 
فکر  شفاف  و  راحت  بود، چقدر  رها شده  بدن سنگینش  و  پوست  شر  از  که  حاال  بود.  واضح 
می کرد. پیکر خودش را می دید که بی حرکت در مرکز اتاق ایستاده و ستون هایی از بخار آب 
گاهی از جای جای اتاق از لوله ها خارج می شوند بعد ناپدید می شوند. مانیتور که مدام خاموش 
و روشن می شود. جز این حرکتی نیست. بعد گوشه ی منظرش حرکتی دیگر را ضبط می کند. 
آگاهی خفاش وار بی جسم و معلقش بدان معطوف می گردد. حرکت از جسد زیر پارچه است که 
کابل  های سیاه رنگ از آن بیرون کشیده می شوند. کابل ها مستقیم به مغز جسد وصل شده اند. 

اسکن روی مانیتور برای آن جسد است.
او می دانست که آن جسد کیست. این که چرا آن جاست و چرا این سیم ها به آن وصل شده اند. 
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از  داشتند  حرکت  سیگنال های  است.  چیزی  چه  بیان گر  مغزی  اسکن  که  می دانست  خوب 
بصل النخاع خارج می شدند. کافی بود به درون بدنش برگردد تا کاری را که باید، بکند. خوب 

می دانست چه.
مثل عنکبوتی که تار بتند. رشته ای از آگاهی را به سمت سرش می اندازد. بعد سعی می کند 
آرام آرام وارد بدنش شود. اما انگار مانعی وجود دارد. هرچه بیش تر تالش می کند، بدنش گویی 
مقاومت بیش تری در برابر ورود آگاهی اش از خود نشان می دهد. بدنش گویی در تصرف اجنه 
و ارواح باشد. لمس شده باشد. اما بی حرکت چون مجسمه ی سزارهای رومی الغر و بی تفاوت 

ایستاده. فارغ.
آگاهی مرد، بی صدا جیغی از روی ترس سر می دهد. حرکات جسد هر لحظه بیش تر می شوند. 
آگاهی می داند همین حاال باید وارد جسم شود. همین حاال. با تمام قوا بر دیوارهایی نامرئی که 

از ورودش جلوگیری می کنند ضربه می زند.
بعد جسد بر می خیزد. مثل زنی که بعد از خوابی طوالنی، با صدای گنجشک ها بیدار شود و 

دستانش را کش و قوس بدهد و روی تختش بنشیند.
از شوک برخاستن جسد همچون  پاره می کند. آگاهی  را  ترس مثل تیغه ای فلزی گلوی مرد 
شئ ای سنگین که از فاصله ای بی نهایت به زمین سقوط کند در جسم فرو می رود. شدت برخورد 
به حدی است که مرد یک ثانیه گیج می شود و هیچ نمی کند. ولی فقط یک ثانیه. یک ثانیه ی 
بعد او پتک آهنین را از کنار صندلی اش بلند می کند و پتک را باالی سرش می برد و با چشمانی 

اشک آلود )چشمانش کی به اشک آغشته شده بودند؟( پتک را بر سر جسد زن فرود می آورد.
سر زن مثل یک کیسه لجن می ترکد و مغزش مثل باران بر دیوار پشت سرش و بر زمین و تخت 
می پاشد. جسد، شاید سه ثانیه هم چنان حرکت می کند و بعد مثل گونی شکر جلوی پای مرد 
ول می شود. هیچ پاشش خونی در کار نیست. خون دوازده ساعت است که خشکیده. یا سیزده 

ساعت؟
مرد که حاال کاماًل آگاه است، از گذشته، حال و حتا آینده، پتک را رها می کند. پتک با صدای 

دانگ بی معنایی با زمین برخورد می کند.
شبانگاه که بسترم را در جست وجوی آن معشوق جستم، از او اثری نیافتم... پس برخاستم و در 
شهر به جست وجویش شتافتم، شاید نشانی از او باز یابم... . ای دختران اورشلیم، شما را به هر 
آن چه مقدس است قسم می دهم، خواب معشوقم را آشفته نکنید. تا او اندکی فارغ بخسبد... .

مانیتور شماره ی 4 اولین اعالم رسمی پخش شدن ویروس Z-563VH را به نمایش گذاشته 
از راه خون و مایعات بدن  این ویروس قادر است  تاریخ خبر برای یک ماه پیش است.  است. 
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منتقل شود و بر روی دستگاه عصبی تاثیر بگذارد. مبتالیان بعد از سیزده ساعت کنترل خود بر 
ذهنشان را از دست می دهند. پس از آن ویروس با شبیه سازی سیگنال های عصبی، فرد مبتال 
را به حرکات غیرارادی وا می دارد. این ویروس برای انتقال هر چه بیشتر خود، انسان های تحت 
کنترل خود را به همگون خواری وا می دارد. این ها همه در زیرنویس خبر مثل ماری وحشت زده 

جلو می روند.
مرد نفس نفس می زند. هجوم آگاهی بی حالش کرده. روی صندلی اش سقوط می کند. می داند 
که تا چند دقیقه ی دیگر باید بلند شود و جسد دکتر روخیم را کشان کشان به اتاق بغلی ببرد و 
آن را از طریق تونلی عمودی که به سیستم فاضالب متصل می شود، در کنار یازده جسد دیگر 

بیندازد. اما انگار هزار ساله باشد و پوشیده از فسیل ناتیلوس ها و تریلوبیت ها. 
در  وقتی  یا  است  آزاردهنده تر  آگاهی  فاصله ی  این  نمی داند  است.  عجب  در  آگاهی اش  از 
مالیخولیایش حل می شود. می داند که الجرم به سراغش می آید. هرگز ترکش نمی کند. شاید 

این آخرین بار باشد که می داند کیست.
چشمانش روی مانیتورها گریزان است و اشک مثل خون گرم از آن ها جاری است.

درون ذهنش چهره ی دکتر و معشوقش با هم جمع می شوند در هم ذوب می شوند. راحیل... در 
ذهن پریشان او، هر دو یکی هستند... .

زاویه ی دید ما اول مدتی بر فراز اتاق معلق می ماند. بعد از سقف خارج می شود. بعد با سرعتی 
سرسام آور باال و باالتر می رود تا این که کره  ی زمین را، آبی رنگ و آرام، شاه گون و پر عظمت، 

مثل الک پشتی بی هیچ شتاب، به نمایش بگذارد. 
شاید دوازده ثانیه همان طور ثابت می ماند.

بعد تصویر خاموش می شود...

Post Traumatic Stress Disorder .1: بیماری روان زخمی 
تصادف،  مثل  دردناکی  حادثه ی  از  پس  که  پساحادثه ای 
ضربه ی  دچار  بیمار  می دهد.  رخ  عزیزان  مرگ  یا  سوءقصد 
از گذر زمان و مکانی  را  شدید روحی می شود و درک خود 
که در آن قرار گرفته، از دست می دهد و در برخی موارد دچار 

توهم می شود.

بر  ژاپنی  سنتی  تئاترهای  در  که  نقابی   :Noeh Mask  .2
چهره می زنند. نقاب های نوه صورت های انسانی را به نمایش 
و  عفریته ها  زنان،  مستان،  جوانان،  شاهزادگان،  می گذراند. 
خیلی  معموالً  نقاب ها  این  دیگر.  شخصیت های  و  اهریمنان 

ساده و بی روح  هستند.





ب
کتا

از نمایشگاه چه خبر؟

اُرکالون؛ نخستین کتاب از هفت گانه ی ابدگاه گالونتوس
نویسنده: بهاره نوربخش
ویراستار: سید امین موسوی زاده
ناشر: نشر روزگار
نوبت چاپ: اول - 1390
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 11000 تومان
503 صفحه
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قرن ها ابلیس درصدد انتقام از بشریت بود و حال زمان انتقام فرا رسیده است. کل جهان در 
سیطره ی نیروی اهریمنی شیطانی به نام شیگانهوس اسیر است. زندگی مردم زمین در زجر 
کشیدن های بی پایان و کابوس اسارت در مخوف ترین مکان عالم هستی، ابدگاه گالونتوس 
این دوره ی تاریک. پسری در  از  به رهایی  امیدی  خالصه شده است؛ بی هیچ کورسوی 
نیروهای  تمامی  پایان دهد.  به سلطنت وحشیانه ی شیگانهوس  تا  زاده می شود  ابدگاه  دل 
ماورایی و افسانه  ای دست به دست هم می دهند تا هرمیوس جوان را در رسیدن به آستانه ی 

ابدگاه گالونتوس یاری دهند.

اولین تجربه ی جدی  از یک مجموعه ی هفت جلدی است،  ارکالون که نخستین کتاب  کتاب 
نویسندگی خانم نوربخش هم هست. با یک نگاه جزئی به ویژگی های کتاب می توان به راحتی 
فهمید این کتاب برای رقابت با آثار خارجی مشابه )داستان های فانتزی با مخاطب کودکان و 
نوجوانان( نوشته شده است و نویسنده کوشیده با ویژگی های نوی داستانش، فضای حاکم بر 
دارد  زیادی  ویژگی های  کتاب  دهد.  تغییر  کمی  را  جامعه  امروز  کودکان  فانتزی  داستان های 
که آن را خواندنی می کند. از جهان سازی فکر شده ی آن گرفته تا ایده پردازی های نو که طرح 
قدیمی داستان را -یعنی نوجوانی از پیش تعیین شده برای مبارزه با پلیدی حاکم بر دنیا که 
ابتدا این سرنوشت را قبول نمی کند- خواندنی می کند. ویژگی دیگر، حضور  البته خودش در 
و نقش پررنگ اساطیر باستانی است که وجود اساطیر و افسانه های ایرانی در این میان، بسیار 
ستودنی و خوشحال کننده و جذاب است. اگر از طرفداران خون آشام های قدیمی و درست و 
 حسابی و جادوگر های شرور هستید، کتاب را از دست ندهید که عناصر فانتزی کتاب، سنت های 
خود را حفظ کرده اند. به سختی می شود این کتاب را شبیه کتاب های دیگر این گونه دانست، 
اما شاید بتوان گفت این کتاب، به سه گانه ی پادشاهی کهن )نوشته ی گارث نیکس( تنه می زند 
هم  داستان  فضای  است.  مجموعه  آن  دوست داشتنی  قهرمان های  و  جدید  دنیاهای  یادآور  و 
فضایی فانتزی و اسطوره گون و در بعضی قسمت ها افسانه ای است که بسیار رنگارنگ است و 
کمتر فضاهای تاریک و مملو از وهم و ترس در آن می بینیم. نکته ی دیگر، عنوان کتاب است: 
ارکالون! ارکالون یکی از عناصر جادویی این داستان است. در اصل ارکالون یک کتاب است که 
قابلیت هایی حتا فراتر از جادو دارد. ارکالون تمام علوم زمین و آسمان را می داند و برای هر کس 
می تواند یک معلم باشد و از تمام تاریخ و اسرار جادوگری آگاه است، به نوعی که کتاب ارکالون 
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به سبب نقش بسیارش در کتاب و گره افکنی آن در داستان، به یک شخصیت تبدیل می شود. 
اما استفاده از آن شرایط خاصی دارد و افرادی به خصوصی می توانند از آن استفاده کنند که در 

داستان مشخص می شود.
در کل اگر به دنبال کتابی با ایده های نو و با مشخصه های افسانه ای ایرانی هستید، این کتاب 

می تواند گزینه ی خوبی باشد.

ماجرا چیست؟
در ابدگاه چه چیزی منتظر هرمیوس و یارانش خواهد بود؟

روایت سوم شخص خط داستانی باال و این کتاب هم در نوع خود جالب است. کتاب 14 فصل 
دارد و به دو بخش تقسیم می شود. هفت فصل اول - که بخش اول کتاب به شمار می رود-  به 
معرفی برخی از شخصیت ها و کلیت فضای حاکم بر دنیای تحت سلطه ی شیگانهوس می پردازد. 
اما بخش دوم، یا هفت فصل پایانی کتاب که به نوعی از زبان ارکالون روایت می شود، داستان 
درباره ی  اصل  در  و  می کند  بازگو  را  او  اهریمنی  نیروهای  و  توسط شیگانهوس  زمین  تسخیر 
آدمیان،  از  انتقام  برای  ابلیس  حقیقت  در  است.  شیاطین  بین  از  شیگانهوس  پدران  انتخاب 
شیگانهوس  تا  کند،  انتخاب  را  شیاطین  برترین  شیاطین،  میان  در  مسابقاتی  طی  می خواهد 

خبیث ترین پدران را داشته باشد.
با توجه به شروع نه چندان جالبش،  باید گفت که کتاب ممکن است در نگاه اول و  در پایان 
ناامیدکننده به نظر بیاید؛ اما در ادامه با داستان جذابش شما را همراه خود می کند. کتاب به 
تنهایی مطمئناً داستان فوق العاده ای نیست، اما باید توجه داشت که قسمتی از یک مجموعه ی 
شجاعانه ی  حرکت  و  می دهد  را  پرماجرا  و  جذاب  مجموعه ای  نوید  نظرم  به  و  است  طوالنی 
نوجوانان  و  کودکان  برای  چنینی  این   فانتزی  داستان های  نوشتن  یعنی  کتاب،  نویسنده ی 

ستودنی است.

قطعه ای از متن کتاب
چند لحظه بعد شیاطین بر فراز كوه بودند. صدای تحسین و تعجب از همه بر می خاست، وقتی 

بر فراز آن كوه بلند كه قله ی پهن و هموار و مسطحش مساحت زیادی داشت، زنی درشت اندام 

به رنگ سفید شفاف را در خواب می دیدند.
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را  اندام درشتش  نازك سفید،  از حریر  لباسی  بود. قدی حدود سی مرت داشت.  بزرگ  بسیار  زن 

پوشانده بود.

صورتش مثل مرمر بی جان به نظر می رسید، ولی زیبا بود. دو دستش روی سینه در هم گره خورده 

بود و یك شاخه اركیده كه هم رنگ و هم جنس خودش به نظر می آمد، در میان دو دستش قرار 

داشت.

چشامن آن صورت درشت سنگی بسته بود و هیچ نوع حركتی در اندام به خواب رفته ی او دیده 

منی شد.

بدن زن متام سطح قله را پوشانده بود. موهایی شفاف دور صورتش را گرفته بود و رنگ آبی بسیار 

زیبایی داشت. ادامه ی آن گیسوان آبی رنگ براق از لبه ی صاف قله به پایین ریخته بود و از باال 

دیده منی شد.

ابلیس به سمت پایین كوه شیرجه رفت و بقیه هم به دنبالش.

وقتی از برابر كوه پایین می رفتند، موهای بلند و كلفت زن را دیدند كه از كوه به پایین ریخته بود 

و بعد از حدود دو سه مرت دیگر به حالت موهای آبی رنگ و دسته دسته ی یك مجسمه ی سنگی 

نبودند، بلكه به صورت یك آبشار پهن و عظیم با صدایی دلنشین به داخل یك رودخانه ی بزرگ 

می ریختند. رودخانه ی پهن و عمیقی كه در میان سبزه های بی نظیر جریان داشت .

سبزه های تازه و باطراوت به طرز عجیبی كوتاه شده بودند و به راحتی می شد تصاویر زیبایی 

از انواع گل ها را روی سبزه ها مشاهده كرد كه در اثر كوتاه و بلند بودن سبزه ها پدید آمده بود.

گل های  انواع  و  رنگارنگ  میوه های  از  پر  بلند  درختان  و  بود  سبز  زمین  می كرد  كار  چشم  تا 

خوش رنگ و بو.

در انتهای دید، جایی كه دیگر آن زمین سبز به امتام می رسید، یك ساختامن بسیار بزرگ به چشم 

می خورد.

قرصی باعظمت، با چندین مناره و برج. با درها و پنجره هایی بزرگ و زیبا. متام ساختامن از طالی 

ناب بود. شیروانی های گرد نوك برج ها به شدت می درخشیدند.

ابلیس در برابر آن قرص رویایی، روی چمن های تازه و سبز فرود آمد و گفت: »این جا رسزمین 

سحرآمیزی است بر فراز ابرها. من این جا را با سحری كه از دو خدای قدرمتند ذهن برش ربوده ام، 

بنا كرده و آراسته ام. جادویی بر آمده از چنگ طالیی آپولون  و مرغ تخم طالی هرمس.«
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نبرد اسطوره ها؛ سیاره ی بحران زده و اژدهای سه سر
نویسنده: محمدرضا سارنچه
ناشر: انتشارات ترفند
نوبت چاپ: اول - 1390
شمارگان : 2000 نسخه
قیمت: 3300 تومان
123 صفحه

قصه ای ساده از نویسنده ای تازه کار. محمدرضا سارنچه متولد 1361 است و این اولین کار منتشر 
برای سنین کودک و خردسال  این قصه  نظر می رسد که  به  از هر چیز  بیش  اوست.  از  شده 
نوشته شده است و خواندن آن به عموم بزرگساالن توصیه نمی شود، چرا که ممکن است برای 
بزرگساالن بیش از حد ساده یا غیرجذاب باشد. همچنین دغدغه های نویسنده در مورد تاریخ این 
مرز و بوم، چه تاریخ حقیقی و چه تاریخ اسطوره ای، و آشنایی نونهاالن فارسی زبان با این بخش 
از هویت ملی شان، در قصه مشخص است. از فهرست کتاب های منتشر شده توسط ناشر هم 
چنین دغدغه ای برداشت می شود. شمارگان این کتاب هم خود گواه این ادعا به شمار می رود. 
در روزگاری که 1000 و 1100 نسخه معمول شده، انتشار نوشته های نویسندگان غیراسمی با 

شمارگان 2000 نسخه، چنین گمانه هایی را راحت به ذهن متبادر می کند. 
همان طور که گفته شد، کتاب برای مخاطب کم سن و سال نوشته شده است، و پربیراه نیست 
اگر بگوییم فانتزی ها برای این محدوده ی سنی آذوقه ی فراوان تری فراهم می کنند. این قصه هم 
چندان استثنایی نیست و نباید با دیدن واژه ی »سیاره« در نام، آن قضاوت شتاب زده کرد؛ چرا 

که بار »اژدهای سه سر« و »اسطوره«  بر آن چربش دارد.
اما قصه از چه قرار است. قصه ی ما کاماًل حادثه محور است. در آغاز پسری کم سن و سال به نام 
مانی را داریم که قصد دارد به تنهایی، از یکی از بندرهای جنوبی کشور با کشتی به یکی از جزایر 
خلیج فارس سفر کند و مدتی را با عمویش بگذراند. اما حادثه از همان بدو قصه آغاز می شود 
و در طی این مسیر، با مخاطرات سفرهای دریایی دست در گریبان می شویم. در ادامه به دنبال 
خرگوشی بازیگوش به سیاره ی بحران زده قدم می گذاریم. البته این سیاره برخالف اسمش، در 
شرایط معمول سیاره ی سعادت و خوش بختی است. اما پسر قصه ی ما زمانی به این سیاره وارد 
می شود که اوضاع آن در وخیم ترین حالت ممکن است و حاال او باید به همراه دختر قصه –که 
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از همسفران دریایی مانی بوده- مشکل این سیاره را حل کنند تا بتوانند به خانه و کاشانه ی 
خود باز گردند.

روند قصه و رویدادهایی که پسر و دختر قصه را به چالش برمی انگیزند هم در جهت حکایات 
قدیمی و با همان خطی مشی کلی است. خوان هایی که پشت هم می آیند و قهرمانان ما باید با 
آن ها روبرو شوند و با حیلتی هر کدام را پشت سر بگذارند. فقط تفاوت آن جاست که کلید پیروز 

شدن در این چالش ها آگاهی این دو از تاریخ و ادبیات کشورشان است.
نبرد سنتی خیر و شر، از عناصری است که در کتاب های این رده ی سنی زیاد دیده می شود. 
در این کتاب هم این گونه است. سیاره ی شادی و اهالی آن، نقطه ی مقابلی چون سیاره ی غم 
اهالی سیاره ی  و  پری ها هستند  اهالی سیاره ی شادی  است.  واضح  دو  این  میان  مرز  و  دارند 
غم عجوزه ها. آرمان مردم سیاره ی شادی صلح و دوستی است، حال آن که جنگ خواسته ی 
همیشگی اهالی سیاره ی غم است. و همین تضاد قصه ی ما را جلو می برد. اما آن چه در این 
سیاره ی  اداره ی  نحوه ی  است.  گوها  و  گفت  برخی  است،  ناهمگون  کتاب  سیر  با  کمی  بین 
این دست  از  بیان می شود،  شادی که در خالل شرح ماوقع آن چه بین غم و شادی رخ داده 
است. یا نقل قول هایی از دو قهرمان قصه درباره ی تاریخ و میراث تاریخی/معنوی ایران، بعضی 
اوقات خیلی با قصه تناسبی ندارد. همان طور که در ابتد گفته شد، مقصود نویسنده که همان 
آگاهی بخشی به کودکان درباره ی بخشی از هویت ملی شان است، در طول داستان نمایان است، 
اما بهتر بود به جای آن که این هدف به قصه تزریق شود، از ابتدا هسته ی ماجرای ما را شکل 
می داد. اگر نویسنده قصد ادامه ی مسیر قصه گویی را دارد، خوب است در تجارب بعدی به این 

نکات توجه بیشتر داشته باشد.
در انتها به نظر می رسد حداقل فایده ای که این کتاب برای کودکان دارد، این است که اگر اول 
این کتاب را خوانده باشند، در مواجهه  ی احتمالی با »آلیس در سرزمین عجایب« به یاد این 
قصه افتاده و شاید حتا گمان کنند که نخست این جا خرگوش بازیگوش به کار گرفته شده است.

قطعه ای از متن کتاب
کنار  در  کوچک  نسبتاً  نظر می رسید. چند کشتی مسافربری  به  پرازدحام  و  بسیار شلوغ  اسکله 

ساحل لنگر انداخته بودند و کارگران آن ها مشغول بار کردن بارهای مسافران بودند. در البه الی 

همین جمعیت انبوه، مادری بوسه ای بر پیشانی پرس نوجوانش زد. سپس با چشامنی مضطرب به 

چشامن پرسش خیره شد و با لحنی مهربان گفت: »مانی  جان، مراقب خودت باش. اول تو را به 
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خدا می سپارم و بعد به ناخدا.« و با عجله ادامه داد: »راستی تا دیر نشده باید خودمان را به ناخدا 

معرفی کنیم. عمویت در تلفن گفت که ناخدای این کشتی از دوستان قدیمی ام است و قبالً به او 

گفته که در این سفر دریایی چند ساعتی میهامن کشتی او خواهی بود.« سپس هر دو با قدم های 

مردی  ناخدا  کردند.  حرکت  بود،  مسافر  چند  با  گو  و  گفت  مشغول  که  ناخدا  سوی  به  آهسته 

اندام، با شکمی برآمده بود که صورتی گرد و پوستی سیه چرده داشت. به  قوی هیکل و درشت 

نزدیکی ناخدا که رسیدند، مادر مانی کمی مکث کرد و با لحنی آرام گفت:»سالم، خسته  نباشید.«

ناخدا نگاهی کنجکاوانه به مانی و مادرش انداخت و با صدایی گرم و مهربان پاسخ داد:»سالم، شام 

هم خسته نباشید، با من کاری داشتید؟«

هموندان تاریک و روشن، دفتر نخست: تیغه ی کاوکی
نویسنده: فریبا معزی
ناشر: نشر بلخ، نشر قطره
نوبت چاپ: اول - 1388
شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 9400 تومان
533 صفحه

خرده ماجراهای  و  ماجراها  می گوید،  قصه  خوب  و  هوشمندانه  نویسنده ای  می بیند  آدم  وقتی 
مختلف را در هم می پیچد و حساب شده گره گشایی می کند، جداً کیف می کند.

این کتاب، اولین تجربه  ی بلند نویسنده است، اما معلوم است که او از فنون داستان پردازی و 
قصه گویی آگاهی کافی دارد و هر چند از داستان کوتاه –که نویسنده قباًل تجربه هایی در آن 
داشته- تا رمان بلند فاصله کم نیست، اما در مجموع خیلی خوب از پس طی این مسیر بلند 
برآمده و از آن مهم تر آن که خواننده را هم تا حد خوبی با خود همراه می کند و کار را در آن جا 
ختم می کند که مخاطب با پایان بردن کتاب بلندی چون این، از انتخابش خرسند است و راضی 

از پای مطالعه اش بر می خیزد.
در ابتدا نویسنده از ایده ی ماجرایی که به صورت کلی کلیشه شده است، بهره می گیرد؛ اما با 
هوشمندی طوری قصه اش را هدایت می کند که از زیر بار کلیشه شدن هم به خوبی می گریزد و 
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همچنان داستان را برای خودش نگه می دارد. و در نهایت به نظر واضح است که نویسنده طرح 
تغییر مسیرهایش،  و  رویدادهای داستان  است.  برای داستانش داشته  و فکر شده ای  مشخص 
عموماً روی حساب و کتاب هستند و از دست نویسنده در نرفته اند. به موقع رخ می دهند، تقریباً 
درست تأثیر می گذارند و دریچه ی جدیدی را به روی مخاطب باز می کنند. و در بعضی مواقع 
فوق العاده اند و نویسنده با ظرافت و دقت چنان شخصیتی را دچار پیچش می کند که در هنگام 

گره گشایی، میوه ی تعلیق آن بسیار آب دار و گوارا است.
اما داستان چیست؟ جواب دادن به این سوال در نوشته ای که قرار است معرفی این کتاب باشد 
خیلی سخت است، چرا که از همان اول ممکن است موجب لو رفتن ماجراهای کتاب شود. در 
نتیجه  ناچارم به بخشی از توصیف پشت جلد کتاب اکتفا کنم که صرفاً توصیفی کلی از فضای 

داستان است:
نزدیک به شش  هزار سال پیش، اهریمن چهار دیو برگزیده ی خود را بر چهار گوشه ی 
نیرو  مردمان  نیازهای  از  »اژی ها«  یا  دیو  چهار  این  نشاند.  پادشاهی  به  آزادگان  سرزمین 
می گیرند و دامنه ی پادشاهی خود را گسترده تر کردند. سپس اهریمن سربازانی هم خوی 
تا این پادشاهی را استوار گرداند. این سربازان »مورت ها« هستند  خود بر مردمان گمارد 
که با آفریدن ترس، مردم را ناتوان و آسیب پذیر می کنند. این جانوران تنی مانند گرگ و 
رفتاری چون مردم دارند. آنان شبانه در پهنه ی دشت پرسه می زنند، مگر تنهامانده ای تنها 

و ناتوان بیابند و جانش را بستانند.
کارگزاران اژی ها مردمانی هستند که زیاده خواهی شان آنان را به اهریمن نزدیک کرد. این 
مردمان »یاتوک ها« هستند که با گرو نهادن هوشیاری و تن و جانشان نزد اژی ها، به بخشی 

از نیروهای جادویی اهریمنی دست یافتند.
همه ی مردم سرزمین آزادگان زیر نیروی »اژی ها« و »یاتوک ها« نیستند. گروهی از مردم در 
دهکده های کوهستانی زندگی می کنند. از آسیب و ستم »اژی ها« در امان مانده و سالیان 
دراز است کوشش دارند دیگر مردم سرزمین خود را در رهایی از زیر یوغ اهریمن یاری 

دهند.
البته خیلی این حرف ها را جدی نگیرید. خط و ربط داستان در این کتاب که کتاب اول باشد، 
مشخص تر از این ها است و این قدر کلی نیست و تنها اشاراتی کوتاه به تعداد اژی ها و ارتباطشان 
نگارنده ی متن پشت جلد هم برای گریز از همان چیزی  البته احتماالً  با اهریمن و... می شود. 
که من از آن پرهیز دارم، چنین نوشته است. در واقع آن چه در داستان می گذرد، از آن جا آغاز 
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می شود که خواهر و برادری –که ظاهراً دو تن از قهرمانان داستانند- به دنبال پیرزنی می روند 
که انگار قابله است. در ادامه، داستان به گونه ای پیش می رود که فکر می کنیم باز همان کلیشه ی 
قدیمی جلوی روی ماست و از قدیم االیام کسی پیشگویی کرده و قرار است قهرمانی ذاتی که از 
درون رحم مادر دارای نیروهای خارق العاده است، بعد از این که از قدرت هایش با خبر شد و بعد 
هم کلی در رابطه با تقدیر و سرنوشت و انتخاب غرغر کرد، باالخره منت بر سر ما بگذارد و در راه 
نجات بشریت فداکاری کند. اما نه! از این خبرها نیست. در واقع در اواخر داستان می فهمیم که 
اصاًل از این خبرها نیست و مانور قوی نویسنده در قصه پردازی و چینش حوادث به گونه ای است 
که با موفقیت از برچسب یک کلیشه خالص می شود. چه خوب که از این اتفاق نه تنها ناراحت 
نیستیم، بلکه لبخند رضایت هم بر لبانمان نقش بسته است. و اگر دست نویسنده این جا معلوم 

نباشد، پس دیگر کجا باید رد او را گرفت؟
نقطه ی قوت دیگر کتاب، جدا از هسته ی ماجرایی که به آن پرداختیم، در ایجاد و توسعه ی فضا 
است. مردم آزاده ی داستان کوه نشین هستند و روستاهاشان را در پستی و بلندی ها ساخته اند. 
این چینش فضا تا حد خوبی، درست و به جا ترسیم می شود؛ به گونه ای که تأثیر آن را در زندگی 
مردم می بینیم. رد هوای سرد و ویژگی های زندگی در کوهستان را می شود در رفتار و کردار 
آن ها دید. از نوع لباس پوشیدن بگیرید تا محل زندگی و ادوات جنگی و استراتژی های نبرد. به 
عبارتی می توان گفت مردم ساکن کوهستان، واقعاً مال کوهستان هستند و به راحتی نمی توان 

جای آن ها را مثاًل با مردم سیاهدشت عوض کرد.
آن چه گفتن دارد، این است که هرچند کتاب نخست قطور است، اما کشدار و خیلی خسته کننده 
نیست. نویسنده واقف است که در کجاها داستانش به یکنواختی یا کندی ضربآهنگ گرایش 
پیدا می کند و در این  مواقع است که به خوبی پیچش دیگری به داستان می  افزاید. یا به ناگاه 
فرازهای داستان  از جذاب ترین  نظرم  به  با عنوان »جایی دیگر« رو می کند که  نیم فصل هایی 
و  با روند داستان است  اتفاقات درست متناسب  این  نیز هستند. و خوبی کار آن جا است که 
و  با منطق داستان  بیرون کشید که  از داستان  با منطق آن منطبق. کمتر می توان اطالعاتی 
شخصیت هایش متناقض باشد، یا از کلیت داستان بیرون بزند. در بیشتر اوقات نویسنده برای 
بهانه ی خوبی در آستین دارد و کم پیش  از منبع اطالعاتش،  یا قطره  چکاندن  گره گشایی ها 

می آید که ناگهان از دهان یک شخصیت حرف زیادی بشنویم.
نباید از کیفیت نشر هم گذر کرد. کتاب صحافی خوبی دارد و با آن که قطور و حجیم است، اما 
شاکله ی محکمی دارد که خود را حفظ می کند. نکته ای که به نظر می رسد در مورد ناشر شایان 
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ذکر است، استفاده ی به جا از قلمی چون آریل یا تایمز برای متن داستان است. هرچند در نگاه اول 
این مورد حمل بر بی سلیقگی یا ناآگاهی ناشر می شود، اما با ادامه ی داستان متوجه می شویم که 
این انتخاب قلم متناسب با بدویت داستان –که در ترسیم فضا و نام شخصیت ها هم به  خوبی هویدا 
است- و همچنین تاریخ حدودی رویداد آن است. البته مسلم است که داستان واقعیت ندارد، اما 
از آن جا که در فضایی کهن و حتا در ابتدای شکل گیری اسطوره ها –به ادعای پشت جلد، 6 هزار 
سال پیش- روی می دهد، استفاده از این قلِم در ظاهر خشن و زمخت انتخاب هوشمندانه ای است.

زبان داستان هم کاماًل فارسی یا به عبارتی پارسی است و سعی شده از کلمات دخیل به هیچ  
از  استفاده  یا عدم  استفاده  گونه  این  مورد  در  بحث هایی که  از  فارغ  نشود.  استفاده ای  عنوان 
زبان در خارج از داستان می توان انجام داد، این انتخاب هر چند نوعی بدویت فضا را هم بیشتر 
می کند، اما اوالً به نظر نمی رسد دلیل این انتخاب کمک به فضاسازی باشد، ثانیاً تأثیر چندان 
اگر کسی  و  می اندازد  فاصله  خواننده  و  داستان  میان  کمی  که  چرا  ندارد،  داستان  بر  مثبتی 
عالقمند به خواندن داستان نباشد، شاید قبل از آن که گره ماجرا او را درگیر کند، از خواندن 
با زبان کتاب که در چند جا هویدا می شود، باعث  ناهمگونی زبان مخاطب  این  دست بکشد. 
می شود پرداخت شخصیت ها هم کمی به تأخیر بیفتد یا شاید بتوان گفت، از آن جا که زبان 
داستان کمی نیاز به عادت شدن دارد، اندکی زمان می برد تا خواننده آن را بپذیرد و این عدم 
پذیرش، بیشترین اثر را در نزدیک شدن خواننده با شخصیت های داستان، به خصوص قهرمانان 
آن می گذارد. اما به هر حال، اگر نویسنده به هر دلیل بر این طریق اصرار دارد، پیشنهاد می کنم 

لغت نامه ای در انتهای کتاب بگذارد تا ارجاع خواننده به معنی بعضی واژه ها آسان تر شود.
با تمام این احوال خیلی با داستان بومی روبرو نیستیم. البته قطعاً غربی هم نیست. نه تنها به 
دلیل ملیت نویسنده، بلکه به خاطر خود داستان و آن چه در خود دارد. چیزی بینابین است که 
باید سرجای خودش دیده شود. »تقلیدی« یا »غرب زده« خواندن داستان واقعاً دور از انصاف 
بیهوده دوشش را سنگین  اثر،  این  به  و عدل است در عین حال نسبت دادن صفت »بومی« 
می کند. نوشتن یک داستان بومی، نیازمند آشنایی با سنت تاریخ بوم مورد نظر است. چیزی که 

به درستی در البه الی سطور نیامده است.
در انتها امیدوارم قسمت های بعدی این داستان بلند هم به همین خوبی و حتا بهتر باشد و شاهد 
پیشرفت آن باشیم. با داستان خوبی روبرو هستیم. حتا یک قدم فراتر می گذارم و مدعی می شوم 
با داستان فانتزی خوبی روبرو هستیم و اگر صفت بومی را از دوشش برداریم، مقدار زیادی از 

انتظاراتمان را به خوبی برآورده خواهد کرد. 



کتاب

79
شماره ی 17، اردیبهشت 1391

قطعه ای از متن کتاب
کمربند برای بسته شدن به دور تن های الغر آن ها به اندازه ی نیاز بلند بود، اما نیروی کشش تندباد 

افرونک را از او دور می کرد. تیگَر ترس را فراموش کرده بود و تنها به دور کردن خواهرش از دسرتس 

مورت ها می اندیشید. پس در یک آن و با همه ی توان، افرونک را به سوی خود کشید و همین 

که به اندازه به او نزدیک شد، چفت کمربند را بست و دست های آزاد شده اش را به درگاه گرفت.

به  اندک زمانی، کمربند آغاز به درخشیدن و تنگ شدن کرد. تندباد ایستاد و مورت ها خاموش 

شدند. کمربند آن چنان درخشان شد که بچه ها دیگر منی توانستند چشامن خود را باز نگه دارند. 

تیگَر با نگرانی کوشش کرد چفت کمربند را باز کند، اما از برخورد دستش با آن آذرخش بزرگی 

درخشید و او دستش را پس کشید.

کمربند تنگ تر و تنگ تر می شد و رنگ نارنجی تند و روشن، پشت پلک های بسته ی بچه ها نشان 

از درخشش زیاد کمربند می داد. صدای ترسناکی همچون فرو ریخنت خروارها سنگ برخاست و 

هر دو به زمین افتادند. هوا در سینه شان بند آمده بود و تاب  آوردن فشار کمربند هر دم برایشان 

سخت تر می شد. تیگر صدای آهسته ی افرونک را شنید: »دارم خفه می شوم.«

»نه!«

»دیگر... دیگر... منی توانم.«

و خاموش شد.

ج مثــل جـــادو
نویسنده: نیل گیمن
مترجم: فرزاد فربد
ناشر: انتشارات پریان
قیمت: 5700 تومان
200 صفحه

به  است.  فانتزی  ژانر  در  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  گیمن،  نیل  نوشته ی  جادو  مثل  ج 
گفته ی خود نویسنده، این مجموعه برای مخاطب نوجوان و سنین باالتر و در زیرگونه ی ادبی 
فانتزی سیاه نوشته شده است. اما برای معرفی این کتاب، ترجیح دادیم پای صحبت های فرزاد 
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فربد، مترجم محترم کتاب بنشینیم که عالوه بر ترجمه ی دو عنوان دیگر از همین نویسنده، 
یکی از طرفداران پر و پا قرص نیل گیمن هم هست و دفترش پر است از کتاب های چشم نواز، 

از جمله مجموعه ای نسبتاً کامل از آثار گیمن. 
از ایشان درخواست کردیم که برای ما از این کتاب که به زودی به چاپ خواهید رسید، صحبت 

کند: 
... این مجموعه در واقع ادای دینی به ری بردبری است. در مقدمه ی کتاب هم آمده ری 
نوجوانان  برای  می کرد  فکر  که  را  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  داشت  عادت  بردبری 
برساند.  چاپ  به  موشک،  مثل  میم  چون  عناوینی  تحت  و  گردآوری  کند  است،  مناسب 
داستان های این مجموعه هم در واقع در کتاب های دیگر گیمن به چاپ رسیده اند. از جمله  
برخی از این داستان ها در »چیزهای شکننده« و »دود و آینه« که دو مجموعه ی داستان 

کوتاه دیگر از گیمن هستند، به چاپ رسیده اند.
این مجموعه از گیمن هم به مانند کارهای دیگر او از تلمیح خالی نیست. تلمیح، اساس 
نوشته های گیمن است و تسلط او را بر ادبیات کالسیک و مدرن، اسطوره ها و تاریخ، نشان 
می دهد. به عنوان مثال داستان اول این مجموعه که فضایی کارآگاهی دارد، عالوه بر حضور 
مستقیم یکی از شخصیت های »آلیس در سرزمین عجایب«، پر است از اشارات مختلف به 

جای جای دیگر آثار ادبی.
از سویی مجموعه از تنوع باالیی برخوردار است و همین ویژگی سبب می شود تا هر کسی 
داستان باب دندان خود را در آن بیابد. به طور مثال داستان دوم، »از آدمک نپرس« در 
فضایی وحشت بار می گذرد. این بار نیز یک عروسک وحشت آفرین می شود. گیمن در فن 
ترساندن با چیزی که معصوم انگاشته می شود –که عروسک  هم یکی از آن هاست- استاد 
است و اگر به سینما هم نگاه کنیم، دو فیلم ترسناک »جن گیر« و »طالع  نحس« هم از 
تنها در  نویسنده  این است که  بهره می برند. نکته ی جالب  برای ترساندن  همین تکنیک 
چهار صفحه خواننده را به خوبی می ترساند و این تجربه ی کمیابی است که با یک داستان 
4 صفحه ای، شما تجربه ای هرچند محدود اما کامل از ترس داشته باشید. از طرفی در یکی 
دیگر از داستان های این مجموعه، گربه نماد محافظ دربرابر نیروی شر می شود؛ حال آن که 
معموالً گربه ها در فرهنگ های مختلف موجودات خوش یمنی نیستند، به خصوص که ما هم 
با نوع سیاهش آشناییم. در واقع گیمن به روند خرق عادت خود ادامه می دهد. کاری که در 
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کتاب های دیگر هم ردپای آن دیده می شود. مثال در کوراالین هم گربه از شخصیت های 
طرف خیر داستان می شود.

در کل این مجموعه برای مخاطب عادی که فارغ از گونه و سبک به دنبال داستان خوب 
است، جذاب خواهد بود و برای مخاطبی که با دقت الیه های زیرین هر داستان را مطالعه 
و کنکاش کند، لذت بخش تر خواهد بود. از بین کتاب های چاپ شده در ایران، این کتاب 
چندان  که  یخی«  غول های  و  »عاد  خالف  بر  است.  نزدیک تر  نویسنده  ذهنی  فضای  به 
کتاب گیمنی  نیست، این مجموعه به حال و هوای داستان های Neverwhere و »خدایان 
آمریکایی« که راحت تر می توان امضای درستی از گیمن پای آن ها دید، بسیار نزدیک است.

گیمن چند سالی می شود که در ایران مورد توجه مترجمان قرار گرفته است. به جز کتاب های 
عاد و غول های یخی و »کتاب گورستان« که توسط فرزاد فربد ترجمه شده اند، از کتاب کوراالین 
وی نیز سه ترجمه در بازار موجود است که به احتمال زیاد به اقبال انیمیشن کوراالین در ایران 
بی ربط نیست. فضای تاریک و ساختارشکنانه ای که در کارهای وی دیده می شود، حداقل برای 
نسل جدید خوانندگان تازگی دارد. این تیرگی در کارهای کودکان که شاید بتوان گفت به نام 
گیمن خورده است، در کارهای نویسندگان جدید و کارهای جدید نویسندگان قدیمی تر بیشتر 
دیده می شود و بیشتر به فضای داستان های پریان قدیمی نزدیک می شویم که الزامی بر پایان 

خوش نداشتند.
این مجموعه ی خاص، شامل هشت داستان کوتاه و یک شعر است که همگی در گونه ی فانتزی 
نوشته شده اند. به عقیده ی مترجم، بهترین داستان این مجموعه پل ترول است. این داستان 
برخالف پل ترول نوشته ی تری پرچت* که در فضای کنایی و طنزآمیز می گذرد، فضایی تیره و 
تار دارد و شاید بتوان ادعا کرد چکیده ی گیمن را می توان در این داستان دید. شعری که در این 
مجموعه به چاپ رسیده نیز، قباًل به صورت جداگانه تحت عنوان Instructions به چاپ رسیده 

است که یک کتاب تصویری است.
در  است  قرار  اما  است؛  نشده  منتشر  کشور  در  هنوز  مطلب،  این  انتشار  زمان  در  کتاب  این 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت عمومی عرضه شود. امیدواریم این کتاب به نمایشگاه 

کتاب برسد و متعاقبا تهیه کنید و از خواندن آن لذت ببرید.
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عطــش مبـــــــارزه 
نویسنده : سوزان کالینز
ناشر : انتشارات افراز
مترجم: شبنم سعادت
نوبت چاپ: اول - 1389
شمارگان : 1650 نسخه
قیمت: 8800 تومان 
408 صفحه

برنده شدن مشهورت می کند. باخت به معنای مرگ حتمی است.
در تصویری تاریک از آینده ای نزدیک، برنامه ی تلویزیونی واقعی و ترسناکی در حال رخ 
دادن است. دوازده پسر و دختر مجبورند در رویدادی زنده که »مسابقات عطش مبارزه« 

نامیده می شود، ظاهر شوند. تنها یک قانون وجود دارد: بکش یا کشته می شوی.
اِِوردین شانزده ساله قدم پیش می گذارد تا جای خواهرش را در مسابقات  وقتی َکتنیس 
بگیرد، آن را به چشم حکم مرگ می بیند. اما کتنیس قباًل نیز در شرف مرگ بوده است. 

برای کتنیس تالش برای زنده ماندن عادتی همیشگی شده است...

بگذارید برای معرفی کتاب عطش مبارزه، از همین  خالصه شروع کنیم. آن چه در باال ذکر شد، 
تمام اطالعاتی است که وقتی در نمایشگاه کتاب هستید و به صورت اتفاقی چشم تان به این 

کتاب می خورد، در اختیار خواهید داشت.
با این که خالصه ی نسبتاً خوبی است، اما مثل اکثر نوشته های پشت جلد کتاب ها، حق مطلب 
را ادا نمی کند. اصل ماجرا این است که عطش مبارزه کتابی است پر از تعلیق، کشش و هیجان. 
کتابی که باعث می شود شب ها بیدار بمانید و تا قبل از تمام شدن کتاب، آن را زمین نگذارید 

و از این بی خوابی ها کم به پست آدم می خورد.
فضای پر احساس و در عین حال خشن داستان در نوع خود بی نظیر است. سایه ی مرگ در 
سرتاسر خط داستان حس می شود و همان  چیزی است که قهرمان داستان –و به تبع او، ما- را 

به حرکت در می آورد.
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عطش مبارزه اولین کتاب از سه گانه ی آزمون های عطش، نوشته ی سوزان کالینز است که در 
14 سپتامبر 2008 منتشر شد. کتاب دوم این مجموعه به نام »خط آتش« در سال 2009 و 
کتاب سوم به نام »زاغ مقلد« در سال 2010 به چاپ رسید. اقتباس سینمایی از کتاب اول نیز 
به کارگردانی »گری راس« در مارس 2012 روی پرده ها رفت و در گیشه موفقیت بسیار خوبی 

کسب کرد.
عطش مبارزه با این که جلد اول از یک سه گانه است، اما می توان آن را به عنوان کتابی تک 

جلدی و مستقل در نظر گرفت، چرا که پایانی قابل قبول دارد.
این کتاب یک علمی تخیلی ماجراجویانه است. داستان در یک فضای پساآخرالزمانی سیر می کند. 
آمریکای شمالی نابود شده و حکومتی قدرتمند و دیکتاتور به نام کاپیتول سر کار آمده که برای 
یادآوری برتری خودش، هر سال از دوازده منطقه ای که تحت سلطه دارد، یک دختر و پسر را 

انتخاب می کند و آن ها را در مسابقاتی به نام »عطش مبارزه« به جان هم می اندازد.
با این که در دنیای داستان تکنولوژی های پیشرفته ای موجود است، فضای داستان کمی حالت 
از  هم  حماسی  فانتزی  داستان های  طرفداران  می شود  باعث  مورد  این  دارد.  وسطایی  قرون 

خواندن این کتاب لذت ببرند.
بعد از موفقیت مجموعه ها ی »هری پاتر« و »گرگ و میش«، این کتاب موج »نوجوانانه خوان ها« 
را به سمت خود جذب کرد. داستان برای نوجوانان است، اما نه از نوع »گرگ و میشی« آن. فضا 
بسیار تاریک تر و خشن تر است و پی رنگ عاشقانه ای که در داستان حکمفرماست، منحصربه فرد 
است. نه تنها »حال به هم زن« نیست، بلکه جذابیت داستان را دوچندان می کند. چیز بیشتری 

در این مورد گفته نشود بهتر است، چون هر توضیح اضافه ای داستان را لوث می کند.
در پایان هم باید گفت که در انتخاب کتاب، هر سلیقه ای هم که داشته باشید، از خواندن عطش 

مبارزه لذت خواهید برد.

قطعه ای از متن کتاب
ناگهان غرق فکر می شوم... پیتا را تصور می کنم که شاید تلف شده، آن قدر خون از بدنش رفته 

که مثل گچ سفید شده، جسدش را برداشته اند و االن در حال انتقال به کاپیتول است تا متیز شود، 

لباس پوشانده و در جعبه ی چوبی ساده ای به منطقه ی۲۱ باز گردانده شود. دیگر این جا نیست. 

عازم خانه است. به خودم فشار می آورم یادم بیاید وقتی حرکت کردیم دیدمش یا نه. اما آخرین 
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تصویری که می توانم به یاد بیاورم، وقتی بود که با چکش روی صفحه ی فلزی کوبیده شد و پیتا به 

عالمت منفی رس تکان می داد. اگر االن مرده، شاید برایش بهرت باشد. او هیچ اطمینانی به احتامل 

برنده شدنش نداشت و من هم در نهایت کارم به جایی منی کشد که مرتکب عمل ناخوشایند و 

ناگوار قتل او شوم. شاید برایش بهرت باشد که برای همیشه از این قضایا خالص شده است...

آخـرین کتـاب جهـــان
نویسنده: رودمن فیلبریک
مترجم: سمیه کرمی
ناشر: انتشارات کتابسرای تندیس
نوبت چاپ: اول - 1390
شمارگان: 1500 نسخه
قیمت: 5000 تومان
200 صفحه

مخاطب  که  خاطره ای  آشناترین  نیست؛  شده ای  شناخته  نویسنده  ایران  در  فیلبریک  رودمن 
ایرانی از این نویسنده می تواند داشته باشد، فیلم The Mighty است که بر اساس کتابی از وی 

ساخته شده و خود وی نیز نگارش فیلم نامه ی آن را بر عهده داشته است. 

درباره ی کتاب
یا حتا  باور  قابل  غیر  از ذهن،  دور  اما چیزی  آخرالزمانی،  است  داستانی  کتاب جهان  آخرین 
وحشیانه موجب این آخرالزمان نشده است. نویسنده فاجعه ای را تصور می کند که ممکن است 
سال آینده رخ دهد. زلزله ای مخوف دنیا را به هم پیچیده، به نحوی که دیگر هیچ نقطه ی سالمی 
باقی نمانده است؛ گراند کانیون با خاک یکسان شده، ارتباطات، بهداشت و حکومت مرکزی همه 
و همه جزء خاطرات پدربزرگ های پدربزرگ ها هستند. حکومتی ملوک الطوایفی توسط رؤسای 
محالت به وجود آمده و قانون جنگل به طور کامل حکم فرما است. اکثر مردم در کانتینرها، 
امکانات  از  انبارهای قدیمی زندگی می کنند و فقط دار و دسته ی رئیس می توانند  جعبه ها و 

باالتر استفاده کنند.
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در کنار شهر مخروبه یک آرمان شهر وجود دارد. بهشت زمینی که به آن ایدن می گویند. ایدن 
محل زندگی از ما بهتران است، انسان هایی که محیط زندگی خود را از کثافات و آلودگی های 
بیرونی ایزوله نموده اند و با معیارهای باالی سالمتی زندگی می کنند. به ایشان اصالحی می گویند، 
یعنی کسانی که به کمک مهندسی ژنتیک توانسته اند به کمال زیبایی، هوش و سالمتی دست 
یابند. اما همیشه باید رخنه ای وجود داشته باشد. آیا واقعاً اهالی شهر قدیمی )که به آن پشته 

می گویند( لعنت شده و حیوانات ناطق هستند و ایدن بهشت انسان ها است؟
اهالی شهر مخروبه دیگر اطالعی از علم و کتاب ندارند. تنها لذت ایشان استفاده از ذهن نما است. 
وسیله ای که با اتصال یک الکترود به مغز می تواند همه چیز را به مغز فرد منتقل کند. داستان 
جنایی، فیلم سینمایی، رؤیای ایدن یا صحنه های شهوانی، همه و همه با ذهن نما قابل انتقال 
است. دیگر کسی به دنبال تلویزیون سه بعدی یا کتاب نیست. وقتی می توان با ذهن نما واقعاً وارد 

صحنه مورد نظر شد، دیگر تماشای فیلم سه بعدی چه لذتی دارد؟
ذهن نما بهشت ثروتمندان و قدرتمندان پشته ها است، اما ذهن نما تأثیرات جانبی هم دارد که 
کسی به آن توجه نمی کند. مثاًل حافظه را مختل می کند، اما چه باک! در دنیای جهنمی هر چه 

کمتر جهنم را به خاطر داشته باشی بهتر است. 
اما بعضی هستند که از برکات ذهن نما محرومند، مانند کسانی که مبتال به صرع هستند. کسی 
که صرع داشته باشد، با اتصال ذهن نما فوراً دچار حمله می شود. قهرمان داستان ما هم پسری 
است مصروع که او را غشی می خوانند. غشی بیمار است، پس بایستی تبعید شود تا با بیمار 
کردن سایرین مانع استفاده ی ایشان از ذهن نما نشود. غشی از خانواده و خواهر کوچک ترش جدا 
شده و به یکی از پشته های دوردست تبعید شده است تا در آن جا زندگی کند و بمیرد. غشی به 
دار و دسته ی رئیس محله می پیوندند و تحت حمایت بیلی بیزمو، رئیس محله، زندگی روزمره ی 

خود را می گذراند. اما دو واقعه زندگی او را متحول می کند:
1-کتاب ها 

روزی بنگرها )دار و دسته بیلی بیزمو( غشی را برای غارت اموال پیرمردی به نام رایتر می فرستند. 
اتاق پیرمرد کتاب هایی می بیند. کتاب هایی قدیمی که متعلق به پدربزرگ رایتر در  غشی در 
زمانی قبل از تکان بزرگ بوده است. پیرمرد ادعا می کند یک نویسنده است، در حالی که کسی 
دیگر سواد خواندن ندارد و هیچ کس عالقه ای به آموختن ندارد. پیرمرد غشی را تحسین می کند 
که به دلیل مصروع بودن نتوانسته ذهن خود را با ذهن نما خراب کند و هنوز می تواند خاطراتش 

را عزیز دارد.
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2-پیغامی از خانه
روز دیگر پیام رسانی از سوی دیگر شهر به خانه ی غشی می رسد و خبر از بیماری خواهر او، 
بیین می دهد. بیین مبتال به یک بیماری خونی است که مجدداً عود کرده و او را به بستر مرگ 
کشانده است. او می خواهد قبل از مرگ برادر ناتنی اش را ببیند. غشی بدون اجازه ی رئیس راه 
می افتد تا سفری خطرناک به سمت خانه را آغاز کند. او در این سفر تنها نیست. پیرمرد نویسنده 
و یک پسربچه ی سرراهی با او همراه می شوند و کمی بعد دختری از نژاد اصالحی هم به آن ها 

می پیوندد و ایشان سفر خود را از بین پشته ها از شهر قدیمی تا ایدن ادامه می دهند.

دنیای آخرالزمان
»آخرین کتاب جهان« را باید در رده ی پساآخرالزمان دسته بندی کرد. وقایع کتاب در آینده ای 
نامعلوم می گذرد. هیچ مبنایی برای تعیین زمان وقوع رخدادها در کتاب ارایه نشده؛ با این حال 
جهان داستان چنان که ویژگی اکثر داستان های این زیرگونه است، نوعی ویران شهر است که 
در آن از بیشتر پیشرفت های علمی و اجتماعی بشر اثری بر جای نمانده و علت این امر نیز 
»تکان بزرگ« عنوان می شود؛ زلزله ای که پایان بشریت را با خود به همراه آورده و ما به نوعی 

آخرالزمان رسیده ایم.
زندگی  آن،  شاخص  مهم ترین  که  باشد  داشته  خاصی  معیارهای  بایستی  آخرالزمانی  داستان 
بازماندگان بالیای طبیعی یا انسانی گسترده است. ویژگی رمان آخرین کتاب جهان این است 
از شرارت بشر همه چیز را بر هم نزده، بلکه یک زلزله موجب  که حادثه ای مصنوعی و ناشی 
نابودی جهان شده است. البته داستان به صورت اول شخص روایت شده و دنیای راوی صرفاً 
نابود  را  گراندکانیون  –که  عظیم  واقعه ی  که  است  اما مشخص  است،  قدیمی  پشته های شهر 
ساخته– احتماالً تمام جهان را در نوردیده است. طبق شنیده های راوی از مکالمات اصالحی ها، 

دلیلی مبنی بر ارتباط ایشان با سایر نقاط جهان در دست نیست.
از نگاه ساکنین پشته ها، ایدن آرمان شهر است؛ آرمان شهری که اهالی اصالح شده ی آن دارای عمر 
جاودان، هوش خارق العاده و زیبایی خیره کننده هستند. بر خالف آرمان شهرهای مشهور ادبیات، 
اهالی این آرمان شهر دقیقاً مطابق تصورات اهالی پشته ها، کامل نیستند؛ اما خود ایشان از زندگی 
در ایدن کاماًل راضی هستند و در مقایسه با پشته ها با شهری آرمانی روبروییم. آرمان شهری که 
باز هم کوته نظری، اختالف عقاید و مخالفت با حکام در آن وجود دارد. از ایدن طبق معیارهای 

امروز جامعه ای مردم ساالر، متمدن، فناوری محور و با نژاد انسانی اصالح شده است. 
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می توان پشته ها و ایدن را با مجموعه ی داستان های روباتی آسیموف مقایسه نمود. مردم پرشمار 
زمین که آمیخته در فرهنگ قدیمی خود هستند، در مقایسه با فضاییان کم تعداد و فرمان دار 
که در سیارات بهشتی خود زندگی می کنند. فضاییان مانند اصالحی های ایدن در سیاراتی کم 
جمعیت، سرسبز و آمیخته با فناوری زندگی می کنند. بعضی از آن ها طالب نابودی انسان های 
اما اکثر ایشان بی توجه به مزایا و معایب  پست تر زمین هستند و بعضی مشوق آزادی زمین، 
و  زندگی در زمین مشغول گذران زندگی خود هستند. از سوی دیگر زمینی ها رویای فضا – 

اهالی پشته ، رویای ایدن – را می بینند؛ ولی در غیاب ایشان مشغول زندگی خود هستند.

کتاب در یک نگاه
کتاب روایت ساده و سرراستی دارد؛ هر چند سعی شده تا یکی دو پیچش داستانی هم در آن 
وجود داشته باشد، ولی معماهای چندانی برای خواننده وجود ندارد و چند نکته ای هم که در 
پایان داستان افشا می شوند، چندان در سیر وقایع اثرگذار نیستند. اگر بخواهیم با نگاه منتقدانه 
مختلف  المان های  گویی  و  نشده  چیده  منطقی  خیلی  داستان  جهان  کنیم،  نگاه  داستان  به 
تشکیل دهنده ی آن از جاهای مختلف وام گرفته شده و در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. محله ها، 
پشته ها، پسران میمونی، ملکه وندال ها، اصالحی ها، ایدن و... همه و همه نمونه های مشابه و حتا 
بهتری در دیگر داستان های علمی تخیلی دارند. ولی این به آن معنا نیست که داستان روایت 
جذابی ندارد و یا نمی توان از خواندن آن لذت برد. در واقع کتاب از این حیث نمره ای بیش از 

متوسط می گیرد و جذاب ترین وجه آن نیز در همان روایت شیرین داستان نهفته است. 
با توجه به این که کتاب در سال 2000 چاپ شده، حتا می توان گفت که مسایل مطرح شده در 
آن دغدغه های واقعی نویسنده بوده اند؛ مسایلی از قبیل آینده ی دستکاری های ژنتیکی و تاثیر 
آن بر آینده ی بشریت، جایگزینی ابزارهای الکترونیک و اتکای بیشتر و بیشتر انسان ها به اقسام 
رایانه ها و حافظه های الکترونیکی و تغییر شکل و ماهیت اطالعات. شاید یکی از مهمترین وجوه 
مثبت داستان این باشد که نویسنده در مورد هیچ  یک از موارد فوق حکم قطعی صادر نمی کند، 

بلکه تنها دغدغه و نگرانی خود را مطرح کرده و قضاوت را به خواننده می سپارد. 

درباره ی ترجمه
ترجمه ی داستان بسیار شیرین و خوب است. شخصاً متن اصلی کتاب را نخوانده ام، در نتیجه 
این حال  با  باشم،  نمی توانم قضاوتی در خصوص میزان وفاداری مترجم به متن اصلی داشته 
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متن فارسی بسیار روان بوده و خواندن آن بسیار آسان و لذت بخش است. غلط های امالیی و 
نگارشی بسیار کمی در کل متن به چشم می خورد، ولی متأسفانه یکی از این موارد در بدترین 
نویسنده در  نام  باعث تعجب است که وقتی  یعنی در روی جلد کتاب رخ داده.  جای ممکن 
شناسنامه ی کتاب به درستی ذکر شده، چگونه در روی جلد به »رودهن« تغییر یافته است؟ که 

البته این امر بیش از آن که متوجه ترجمه باشد، به امر چاپ باز می گردد. 
خواندن کتاب حدود 7-6 ساعت زمان می برد و قیمت آن هم بسیار اقتصادی است. خواندن آن 

را به گروه سنی 20-14 سال جداً توصیه می کنم.

قطعه ای از متن کتاب
االهگان انتقام بی آن كه صدایی ایجاد كنند، با سایه ها در می آمیزند كه بسیار شگفت انگیز است. 

نقاب های اسكلتی شان، نشان قاتل است، همین طور خنجرهای سیاهشان. درباره ی االهگان انتقام 

چیزهایی شنیده بودم، اما هیچ وقت هیچ كدامشان را از نزدیك ندیده بودم. گویا قرار است زن 

باشند. البته منی شود زن بودن آن ها را تشخیص داد، هر كسی یا هر چیزی ممكن است داخل آن 

شنل سیاه باشلق دار باشد.

صدایی  كه  آن  بی  قربانیان شان  كه  هستند  مخفی كار  و  ماهر  چنان  انتقام  االهگان  می گویند 

دربیاورند، می میرند. تنها كاری كه از من بر می آید، این است كه محكم به صورت كوچولو بچسبم 

و امیدوار باشم النایا بداند دارد چه كار می كند.

هامن طور كه االهگان انتقام در سكوت اطراف او حركت می كنند، با صدایی آرام می گوید: »درود، 

ما برای ویدا بلیك پیشكش هایی آورده ایم.«



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

Open Office ارسال فرمایید.

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

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

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

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

می گیرند و تنها در صورت تأیید منتشر می شوند.
7- در صورت ارسال معرفی و یا نقد کتاب و فیلم، تصاویر مناسب را نیز همراه فرمایید.

8- بازنشر آثاری که پیش از این در دیگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأیید تحریریه، 
منوط به ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از آن نشریه است.

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

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

گروه ادبیات گمانه زن
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