
ماهنامهیادبیاتگمانهزن
سالدوم،شمارهی18،خرداد1391



ماهنامهیادبیاتگمانهزن
سالدوم،شمارهی18،خرداد1391

مهدیبنواری
شیرینساداتصفوی

محمدحاجزمان،فرزینسوری،سمیهکرمی
فرخی، سینا  ثابت، عبدالهی محمدحسین ورزی، آرمانسالح

علیکمالی،پوریاناظمی
محمدحاجزمان

www.fantasy.ir 

 mag@fantasy.ir

استفانوایوانلی)Stefano Iovannelli(،کتابیکجادوگر

»عالجحادثهپیشاز...«

سیاستگذاری: شورای دبیر
مجلـــــه: سردبیـــــر
تحریریـــــه: هیــــأت
شــماره: ایـن همکــاران


یـــــی: ا ر صفحــــــهآ
وبــــگاه: نشـــــــانی
الکترونیــــک: پـــست
جلــــــد: طــــــرح

تکذیبنامه:کلیهیمطالبمجلهدرقالبتحقیقاتیوبرایآشناییمخاطبعالقمندبامباحث
ژانر، ویژگیهای به توجه با منتشرشدهاند. ژانر این آثارشاخص و گمانهزن ادبیات در موجود

داستانهایمنتشرشدههمگیخیالپردازانهبودهومبلغاعتقادخاصینیستند.
حقنشر:کلیهیحقوقنشرمطالبمجلهیشگفتزارمحفوظبودهونشرمجددمحتواینگارش
وبرگردان،تنهابااجازهیکتبیویابراساساجازهنامههاومجوزهایمذکوردروبگاهآکادمی
فانتزیمجازاست.نادیدهگرفتناینحقوقمالکیتمعنویبراساسقوانینمؤلفینومصنفین

قابلپیگردقانونیاست.
پخش:انتشارالکترونیکی،بارگذاریمجدد،ارسالبرایدیگران،چاپبرایاستفادهیشخصیو

یاعمومیبهصورتغیرانتفاعی؛موردتشویقوتأییدگروهادبیاتگمانهزناست.

گروهادبیاتگمانهزن



فهرست

بخش اول: داستان

بخش دوم: پرونده

بخش سوم: پاورقی

فانتزی،ترجمه:جانآسکگلسوزغالسوزکامبریایی
سوزانا کالرک / محمدحسین عبدالهی ثابت

علمیتخیلی،ترجمه:عالجحادثهپیشاز...
اورسون اسکات کارد / فرزین سوری

علمیتخیلی،نگارش:مونا)2(
آرمان سالح ورزی

سینما:سوپر8
پوریا ناظمی

تلویزیون:فیریتیل
علی کمالی

کتاب:دنیایبلور
سینا فرخی

کتاب:تهران،کوچهیاشباح
محمدحسین عبدالهی ثابت
کتاب:پتکآسمان

سمیه کرمی

دستهگلیبرایکشیش)بخشاول(
راجر زالزنی / سمیه کرمی

4سخنماه

6

18

34

50

56

64

70

78

86



4
شمارهی18،خرداد1391

سخن ماه

انتشار می ماند.  و  تقویم سالیانه ی صنعت چاپ  نمایشگاه کتاب مثل یک سنگ بنا در 
اتفاقات را می توان به دو دسته ی پیش از نمایشگاه و پس از نمایشگاه تقسیم کرد. حول 
و حوش برگزاری نمایشگاه هم انگار همه چیز متوقف شده و روند زمان کند می شود. 

شاید مثال خوبی باشد برای تابستان در تقویم سالیانه ی شگفت زار. 
شگفت زار اولین بار به صورت آزمایشی در یک تابستان گرم و داغ اجرایی شد و خودش 
داغ داغ بود. شروع رسمی اش را به پاییز و فصل برگریزان نسبت می دهند، اما باید شروع 
آتشین تر  اشتیاق ها  و  جمع  جمِع  همت ها  که  چرا  دانست،  رسمی تر  را  غیررسمی اش 
بودند. به همین مناسبت، تابستان های شگفت زاری از حس و حال متفاوتی برخوردار 
هستند و اصوالً تالش می شود که حس و حال متفاوتشان چند برابر و سنگین تر هم 

بشود.
امسال تالش بر این است که از یک داستان اشتراکی به قلم دست اندرکاران شگفت زار 
استفاده شود؛ و شما به عنوان خواننده یا ارسال کننده ی مطلب به این مجله ی برخط، 
جزء بالفصل دست اندرکاران محسوب می شوید. پس سخن ماه این شماره را می توان به 
عنوان دعوتی برای شرکت در این مهم تلقی کرد. شما دعوتید تا در فعالیت  هیجان انگیز 

امسال به مناسبت شروع غیررسمی شگفت زار شرکت کنید.
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داستانی بنویسید در این زمینه:
»سفینه ای غول آسا و گم شده به نام "شگفت" در فضا به سوی هدفی ناشناخته پیش 
از  هیچ کدام  تقریباً  و  برخوردار است  از طبقات و الیه های بی شماری  می رود. سفینه 
این  بر  سوار  هم  شما  ندارند.  خبر  آن  بم های  و  زیر  تمامی  از  سفینه  این  سرنشینان 
سفینه هستید و به دلیلی، وارد یکی از بخش های ناشناخته ی آن می شوید. این بخش، 
شگفتی های آن و تجربیات خود در این جا را توصیف کنید. آن جا چه می بینید؟ با چه 

کسی روبه رو می شوید؟ آیا افراد حاضر در آن بخش برایتان آشنا هستند؟ چطور؟!«
آن ها در شگفت زار  بیشتِر  از هر چه  بتوان  تا  باشند  کوتاه  کوتاِه  است  بهتر  داستان ها 
استفاده کرد؛ فضا محدود است و عالقه به نمایش توانمندی همه، زیاد. تا بیستم خرداد 
فرصت دارید در این واقعه ی هیجان انگیز و به یاد ماندنی شرکت کنید و نام خود را در 

فستیوال تابستانه ی شگفت زار جاودانه سازید.
منتظر دریافت داستان های خارق العاده ی شما در مورد این سفینه ی اسرارآمیز هستیم. 

با تشکر فراوان
 شیرین سادات صفوی
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سال ها پیش در یک بیشه ی  در جنگلی در کامبریا ]۱[، زغال سوزی زندگی می کرد. او 
مرد بسیار فقیری بود. لباس هایش پاره پاره بود و کاًل آدم دودگرفته و کثیفی بود. زن 
و بچه ای نداشت و تنها هم نشینش خوک کوچکی به نام بلیک من ]۲[ بود. اکثر اوقات 
از پشته های  بیشه می ماند که فقط دو چیز داشت. یکی زمینی پوشیده  او در همان 
زغال سنگی که دود می کردند و دیگری کلبه ای ساخته از خشت و ترکه های چوب. اما با 

تمام این ها او انسان خوش مشربی بود، البته اگر کسی سر به سرش نمی گذاشت.

و  آسک گلس  جان 
کامبریایی زغال سوز 

سوزانا کالرک

محمد حسین عبدالهی ثابت
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صبحی از صبح های درخشان تابستان، گوزنی دوان دوان وارد بیشه شد. و در پِی اش هم دسته ی 
بزرگی از سگ های شکاری آمدند و بعد از سگ ها هم خیل عظیمی از سوارانی نیزه و کمان 
به دست از راه رسیدند. برای چند لحظه تنها تصویری که تمام فضای چشمش را پر می کرد، 
و  زوزه می کشیدند، شیپورهایی که می دمیدند  از مشتی سگ که  بود  صحنه ی گیج کننده ای 
سم هایی که رعدآسا بر زمین می کوفتند. و بعد به همان سرعتی که آمده بودند، مردان شکاری 

در میان درختان انتهایی بیشه ناپدید شدند و فقط یک مرد باقی ماند.
زغال سوز ما به اطرافش نگاه کرد. چمن هایش لیچ گل شده بودند و حتا یک ترکه از کلبه اش هم 
سر پا نمانده بود و پشته های زغال سنگی که با دقت و ظرافت روی هم انباشته بود، تقریباً از هم 
پاشیده بودند و آتش از آن ها زبانه می کشید. خشمش شعله ور شد و رو به آخرین شکارچی کرد 

و بدترین فحش هایی را که بلد بود پشت سر هم ردیف و نثار مرد شکارچی کرد. 
اما شکارچی هم مشکالت خودش را داشت. دلیل نرفتنش با بقیه هم این بود که بلیک من زیر 
سم های اسبش هی این ور و آن ور می دوید و مدام جیغ می کشید. تا می توانست تالش کرد، 
به تن و  لباسی خیلی شیک و مرتب  بلیک من خالص شود. مرد شکارچی  از شر  نتوانست  اما 
چکمه هایی از چرم نرم و در کناره ها زیوردوزی شده به پا داشت که همه یک دست سیاه بودند. 
فی الواقع او جان آسک گلس ]۳[ )یا همان ریون کینگ ]۴[(، پادشاه شمال انگلستان و بخش هایی 
از سرزمین پریان و همچنین بزرگ ترین جادوگر تاریخ بود. اما زغال سوز )که اطالعاتش از آن چه 
در بیرون از بیشه اش می گذشت، بسیار ناقص بود( هیچ  یک از این مقام ها را تشخیص نداد. او 

فقط همین را می دانست که شکارچی جوابش را نمی دهد و همین جری ترش می کرد. 
زغال سوز فریاد زد: »ِد آخه یه چیزی بگو!«

جریانی از آب به بیشه سرازیر شد. جان آسک گلس از گوشه ی چشم آن را دید و بعد نگاهی به 
بلیک من انداخت که زیر سم اسبش هی وول می خورد. دستش را به سوی بلیک من نشانه گرفت 
و در نتیجه بلیک من به یک قزل آال تبدیل شد و از هوا به درون نهر شیرجه رفت و شناکنان از 

آن جا خارج شد. و بعد جان آسک گلس هم اسبش را به خارج از بیشه هدایت کرد.
زغال سوز هم که همین طور به رفتن جان  آسک گلس نگاه می کرد گفت: »خب پس حاال من 

چی کار کنم؟«
آتش های گوشه و کنار بیشه را خاموش کرد و پشته های زغال سنگش را تا جایی که می توانست 
مرّمت کرد. اما به هر حال پشته ی زغال سنگی که زیر دست و پا و سم  اسب ها و تازی ها لگدکوب 
ساخته ی  این  دیدن  و  نمی شود  برنداشته   جراحاتی  چنین  که  پشته هایی  مثل  هیچ گاه  شده، 



فانتزی - ترجمه
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قصابی  شده و در هم شکسته، دل زغال سوز ما را آزرد.
او به فرنس ابی ]۵[ رفت تا از راهبه ها، شامی طلب کند. چرا که شام خودش گل مال شده بود. 
وقتی به صومعه رسید، سراغ المونر ]۶[ را گرفت که کارش غذا دادن و لباس پوشاندن به فقرا 
بود. المونر  با مهربانی به او خوش آمد گفت و یک پنیر گرد خوشگل و پتویی گرم به او داد و از 

حادثه ای پرسید که سیمای زغال سوز ما را این قدر وارفته و مغموم کرده بود.
با  تعریِف  در  ما  زغال سوز  وانگهی  کرد.  تعریف  برایش  را  داستان  هم  زغال سوز  ترتیب  بدین 
جزییات کامل و دادن آمار شفاف از حوادث پیچیده ای که بر او گذشته بود، مهارتی نداشت. 
مثاًل او در مورد آن شکارچی که تنها ماند، مفصل صحبت کرد اما از لباس های شیک و مرتب یا 
جواهرات انگشترهایش سخنی به میان نیاورد و در نتیجه المونر هم اصاًل به فکرش نرسید که 
آن شکارچی یحتمل پادشاه بوده. فی الواقع زغال سوز ما شکارچی را با عبارت »یه مرد سیاه« 
المونر هم فکر کرد البد منظورش مردی کثیف است، یکی درست مثل خود  یاد می کرد که 

زغال سوز.
المونر با همدلی تمام گفت: »که این طور. پس بلیک من االن یه قزل آالست؟ اگر من جای تو 
بودم می رفتم و با پدر مقدس کنتیگرن ]۷[ یه صحبتی می کردم. مطمئنم که کمکت می کنه. 

اون همه چیزو در مورد قزل آالها می دونه.«
زغال سوز هم با اشتیاق پرسید: »گفتی پدر مقدس کنتیگرن؟ حاال من کجا همچین آدم به درد 

بخوری رو پیدا می کنم؟«
»یه کلیسا در گریزدیل ]8[ داره. این راهیه که می ره اون جا.«

بدین ترتیب زغال سوز ما به گریزدیل رفت و وقتی به کلیسا رسید، داخل شد و آن قدر به درها 
کوبید و نام قدیس کنتیگرن را فریاد کرد تا باالخره قدیس کنتیگرن سرش را از عرش بیرون 

آورد و از مشکل زغال سوز پرسید.
زغال سوز ما هم سریع روضه ای بلند و سوزناک آغاز کرد که چه مصیبت ها بر او رفته. مخصوصاً 

آن قسمتی  را که آن یک شکارچی ایفای نقش می کرد، کلی آب و تاب داد.
قدیس کنتیگرن با خوش رویی گفت: »که این طور. بذار ببینم چی کار می تونم بکنم. قدیس هایی 
مثل من، باید همیشه با دقت به مناجات بینواهای ژولیده ی ژنده پوشی چون تو گوش بدن. اصاًل 
ادا بشن. تو تحت حمایت  ناشایست و اهانت آمیزی  با لحن  این نجواها چقدر  هم مهم نیست 

خاص مایی.«
زغال سوز ما هم که از شنیدن این حرف کلی حال کرده بود گفت: »راس می گی؟«
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سپس قدیس کنتیگرن دستش را از عرش پایین آورد و کرد توی حوض غسل تعمید کلیسا 
و یک قزل آال بیرون آورد. کمی آن را تکان داد و لحظه ای بعد، قزل آال به بلیک من تبدیل شد. 

درست همان طور کثیف و شیطان مثل همیشه.
زغال سوز با شوق فراوان خندید و دست هایش را بر هم زد. تالش کرد تا بلیک من را در آغوش 

بکشد، اما بلیک من سریع جیغ جیغ کنان با همان انرژی  همیشگی اش در رفت.
قدیس کنتیگرن هم با آسودگی و خشنودی از دیدن این صحنه ی خوشایند گفت: »بیا، این هم 

از بلیک من. خیلی خوشحالم که تونستم درخواست تو رو مستجاب کنم.«
»راستی، تو که این کار رو نکردی! باید دشمن بدجنس من رو هم تنبیه کنی.«

قدیس کنتیگرن کمی اخم کرد و برای زغال سوز ما توضیح داد که چگونه یک نفر باید دشمنانش 
را ببخشد. اما زغال سوز ما تا به آن موقع هیچ وقت بخشودن مسیحی را تمرین نکرده بود و حاال 
هم حال نداشت این کار را شروع کند. پس با چشمانی شعله کش از خشم و انگشتی در هوا 
فریاد زد: »بلنکثرا ]9[ رو رو سرش خراب کن!« )بلنکاثرا تپه ی بلندی چند مایل آن طرف تر از 

گریزدیل است(
قدیس کنتیگرن هم سیاستمدارانه گفت: »نه دیگه. من جداً نمی تونم چنین کاری بکنم. ولی 
فکر کنم گفتی طرف یه شکارچی بود، درسته؟ شاید یه روز بدون ورزش براش درسی باشه تا با 

همسایه هاش محترمانه تر رفتار کنه.«
لحظه ای که قدیس کنتیگرن این حرف ها را زد، جان آسک گلس )که هنوز مشغول شکار بود(، 
از روی اسبش پایین پرت شد و در شکاف بین چند صخره افتاد. سعی کرد خود را از آن جا در 
آورد، اما متوجه شد با نیرویی مرموز آن جا نگه داشته شده. سعی کرد با چند جادو با آن مقابله 
را دوست  انگلستان خیلی جان آسک گلس  زمین  و  نشد. صخره ها  کارساز  اما جادویش  کند، 
داشتند. آن ها همیشه وقتی می توانستند به او کمک می کردند؛ اما این نیروی مرموز، هر چه 

بود، برایشان محترم تر بود.
تمام مدت روز و شب را همان جا گیر کرد. سردش شد. خیس عرق شد و بدبخت. در هنگام 
سحر آن نیروی مرموز رهایش کرد. چرا؟ نمی توانست بگوید. خود را باال کشید و اسبش را پیدا 

کرد و به سوی قصرش در کارالیل تاخت.
ویلیام لنکستر ]۱0[ پرسید:»تا حاال کجا بودید؟ ما دیروز منتظر شما بودیم.«

و جان آسک گلس که نمی خواست هیچ کس بداند یحتمل جادوگر قوی تری از او در انگلستان 
وجود دارد، لحظه ای فکر کرد و گفت: »فرانسه.«
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ویلیام لنکستر بسیار حیرت کرد: »فرانسه؟! و شما پادشاه فرانسه رو دیدید؟ خب چی گفت؟ آیا 
جنگ های جدیدی در سر داره؟«

جان  آسک گلس جوابی مبهم و مرموز داد. از همان هایی که جادوگرها دوست دارند. سپس به 
طبقه ی باال و اتاقش رفت و جلوی ظرف نقره ای پر از آبش روی زمین نشست. بعد افراد بسیار 
مهمی را صدا زد )از جمله باد غربی یا ستارگان( و از آن ها خواست کسی را که باعث شد در 

شکاف گیر بیفتد، نشانش دهند. و در ظرفش تصویری از زغال سوز ظاهر شد.
جان  آسک گلس فرمان داد اسب و سگ هایش را بیاورند و بعد به سمت بیشه ی درون جنگل 

به راه افتاد.
در همین حین زغال سوز ما مشغول نان و پنیر خوردن با نان تست و پنیری بود که المونر به او 
داده بود. سپس دنبال بلیک من رفت، چرا که نان و پنیر از معدود خوردنی هایی بود که بلیک من 

دوست می داشت.
در مدتی که او در بیشه دنبال بلیک من می گشت، جان آسک گلس با سگ هایش از راه رسید. 
دور و اطراف بیشه را گشت بلکه مدرکی در مورد آن چه اتفاق افتاده بود بیابد. در عجب بود که 
چرا یک جادوگر قوی و خطرناک بیشه را برای زندگی انتخاب می کند و از راه زغال سوزی امرار 

معاش می کند. چشمش به نان و پنیر افتاد.
نان و پنیر وسوسه ای است که آدم های انگشت شماری می توانند در برابر آن مقاومت کنند، چه 
شاه باشند و چه زغال سوز. بنابراین جان آسک گلس این جور استدالل کرد: تمام کامبریا متعلق 
به او است، پس این جنگل هم متعلق به او است، پس این نان و پنیر هم به او تعلق دارد. در 
نتیجه نشست و نان و پنیر را تمام و کمال خورد و بعد از آن انگشت هایش را داد تا سگ هایش 

لیس بزنند.
در همین لحظه زغال سوز ما هم از راه رسید. به جان آسک گلس و برگ های خالی که نان و 

پنیرش را روی آن گذاشته بود خیره شد: »تو! بازم تو! شام من رو خوردی!«
و جان آسک گلس را گرفت به شدت تکاند: »چرا؟! آخه  چرا این کارا رو می کنی؟!«

جان آسک گلس هیچ نگفت )حس کرد در موضع ضعف قرار دارد.( خود را از چنگال زغال سوز 
رهانید و بر اسبش نشست و از بیشه خارج شد.

زغال سوز ما هم دوباره به فرنس ابی رفت و به المونر گفت: »اون مرد بدجنس دوباره اومد و نون 
و پنیر من رو خورد!«

المونر با اندوه و از روی تأسف بر پلیدی دنیا سری تکان داد و گفت: »یه کمی دیگه پنیر دارم. 



۱۲
شماره ی 18، خرداد 1391

شاید هم کمی نون که باهاش بخوری. می خوای؟«
»کدوم قدیسه که تو کار مراقبت از پنیرهاست؟«

المونر لحظه ای فکر کرد و گفت: »مادر مقدس بریجت ]۱۱[.«
و زغال سوز ما هم با اشتیاق پرسید: »و کجا می تونم علیاحضرت رو پیدا کنم؟«

»کلیسایی تو بکرمت ]۱۲[ داره.« و جاده ای را نشان داد که زغال سوز باید پی می گرفت.
بدین ترتیب زغال سوز ما به بکرمت رفت و وقتی به آن جا رسید، آن قدر ظروف پنج پر را به هم 
کوبید و سر و صدا کرد تا مادر مقدس بریجت با اضطراب از عرش به پایین نگریست و پرسید 

چه کاری از دستش بر می آید.
زغال سوز ما هم روضه ای بلند در وصف جراحاتی که دشمن صامتش بر او وارد آورده بود، برای 

مادر مقدس خواند.
مادر مقدس بریجت گفت از شنیدن این وقایع متأسف است: »اما به نظرم، من آدم مناسب برای 
کمک کردن به تو نیستم. من تو کار آمار دختران  شیردوش و ماست بندها هستم. کره  و پنیر رو 
تشویق می کنم تا عمل بیان. با پنیری که توسط آدم اشتباهی خورده شده ارتباطی ندارم. پدر 
مقدس نیکالس ]۱۳[ به دزدها و اشیاء دزدیده  شده رسیدگی می کنه. یا پدر مقدس الکساندر 

کامانایی ]۱۴[ هم هست که عااااشق زغال سوزهاست. می خوای درخواستتو ببری پیش اونا؟«
اصرار گفت:  با  و  بود، خودداری کرد  برده  را  نامشان  او  افرادی که  به  ابراز عالقه  از  زغال سوز 

»آدمای بیچاره ی بدبختی مثل من تحت حمایت خاص شمان! یه معجزه ای چیزی بکن!«
»شایدم این آدم با سکوتش قصد اهانت به تو رو نداشته ها. به این فکر کردی که شاید الل 

بوده باشه؟«
»نه بابا! خودم دیدم با سگاش حرف زد. اونا هم از شنیدن صداش با خوشحالی دماشون رو تکون 

می دادن. مادر مقدس، وظیفه ات رو انجام بده! بلنکثرا رو رو سرش خراب کن!«
مادر مقدس بریجت هم آهی کشید و گفت: »نه نه، ما نمی تونیم چنون کاری بکنیم. اما قطعاً 
او کار غلطی کرده که شام تو رو دزدیده. شاید خوب باشه یه درسی بهش بدیم. یه درس خیلی 

کوچیک.«
در همین لحظه جان آسک گلس و دربارش در حال آماده سازی برای رفتن به شکار بودند. گاوی 
سرش را پایین انداخت و داخل اصطبل رفت. به سمت جان آسک گلس رفت که کنار اسبش 
ایستاده بود و بعد شروع کرد به ایراد خطبه ای غّرا به زبان التین در مذمت دزدی. سپس اسب 
جان آسک گلس هم سرش را باال آورد و موقرانه گفت با حرف های گاو کاماًل موافق است و او هم 
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باید به آن چه گاو گفت خوب توجه کند.
تمام دربار و اصطبل داران ساکت ایستاده و نظاره گر این صحنه بودند. تا به حاال چیزی شبیه به 

این اتفاق نیفتاده بود.
ویلیام لنکستر گفت: »این جادوست. اما کی جرأت می کنه در حضور شما جادو...«

جان آسک گلس به سرعت گفت: »کار خودم بود.«
»جداً؟ چرا؟«

سکوتی برقرار شد و در آخر جان آسک گلس گفت: »تا کمکم کنه بلکه گناهان و رذایلم رو ببینم. 
کاری که هر مسیحی باید هر از گاهی انجام بده.«

»اما شما که دزدی نکردید! پس چرا...«
با فریاد گفت: »آه خدایا، ویلیام بس کن! مجبوری این قدر سوال  جان آسک گلس در جواب 

بپرسی؟ من امروز نباید برم شکار، همین و بس!«
و به سرعت به باغ رزهایش رفت تا از دست اسب و گاو فرار کند. اما رزها هم آن صورت های 
قرمز و سفیدشان را به او کردند و خطابه ای طویل در مورد وظیفه ی هر انسان در برابر فقرا و 
بیچارگان خواندند. و حتا چند تا از بدسرشت ترهایشان هم با »دزد! دزد!« کردن، هویش کردند. 
چشم هایش را بست و دست  هایش را هم در گوش هایش کرد، اما سگ هایش او را پیدا کردند و 
پوزه شان را به صورتش زدند و گفتند خیلی خیلی از دست او ناراحت شده اند. در نتیجه جان 
آسک گلس به اتاق خالی باالی برج  قصرش پناه برد. اما حاال نوبت سنگ ها بود که تمام مدت 

روز، بلند بلند قطعاتی از انجیل را به مباحثه بگذارند که دزدی را نکوهش می کرد.
نیازی نبود جان آسک گلس درباره ی مسبب تمام این اتفاقات تحقیق و تعمق خاصی به خرج 
دهد )اسب، گاو، سگ ها، سنگ ها و رزها همه به نحوی به نان و پنیر اشاره داشتند(؛ و مصر بود 
بفهمد این جادوگر غریبه کیست و چه می خواهد. تصمیم گرفت جادویی تریِن مخلوقات، یعنی 
از برج قصر گسیل  کالغان را به کار بگیرد. ساعتی بعد ازدحام متراکمی از حدود هزار کالغ 
باشد.  درآمده  به حرکت  تابستانی  آسمان  در  کوه سیاهی  که  بود  این  مثل  شدند. حرکتشان 
وقتی به بیشه ی زغال سوز رسیدند، با قارقار کردن ها و بال بال زدن هایشان، ذره ذره ی بیشه را 
پر کردند. برگ درختان می ریخت و کالغان به سر و روی زغال سوز ما و بلیک من ریختند و تا 
می شد نوکشان زدند. کالغان خاطرات زغال سوز را گشتند تا بلکه اثری از جادو پیدا کنند. محض 
احتیاط و اطمینان، خاطرات بلیک من را هم جستجو کردند. از طرفی تمام افکارشان را تا زمانی 
که در رحم  مادرهایشان بودند، خواندند و از  آن طرف هم به بعد از مرگشان نگاه کردند تا ببینند 
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وقتی مردند، در آن دنیا چه می کنند. و در طول این مسیر ذره ای جادو در هیچ جا پیدا نکردند.
وقتی باالخره دست از سرشان برداشتند، جان آسک گلس دست به سینه و اخم بر ابرو به بیشه 

قدم گذاشت. از ناکامی کالغ ها هم خیلی ناراحت بود. 
زغال سوز ما به آهستگی از زمین بلند شد و با حیرت به اطرافش نگاه کرد. اگر آتش به جان 
و  بود  نمی شد. شاخه ی درختان شکسته   تمام و کمال  این حد  تا  ویرانی  جنگل می افتاد هم 
الیه ای سیاه و ضخیم از پر کالغان روی همه چیز نشسته بود. زغال سوز با حالتی ملتهب و مملو 

از خشم فریاد زد: »ِد آخه بگو ببینم از جون من چی می خوای؟!«
اما جان آسک گلس حرفی به زبان نیاورد.

زغال سوز با انگشت سبابه به صورت جان آسک گلس زد و گفت: »کاری می کنم بلنکثرا رو سرت 
خراب شه! این کار و می کنم و تو هم می دونی که می تونم!«

فردای آن روز، قبل از طلوع آفتاب زغال سوز ما به فرنس ابی رفت و المونر را در راه دید و گفت: 
»اون دوباره برگشت و جنگل من رو داغون کرد. همه جا رو سیاه و زشت کرده.«

المونر هم با همدردی گفت: »چه مرد بدی!«
زغال سوز پرسید: »کدوم قدیس تو کار کالغاس؟«

»کالغا؟ هیچ کدوم از اونایی که من می شناسم این کاره نیستن.« لحظه ای فکر کرد و ادامه داد: 
»پدر مقدس ازوالد]۱۵[ یه کالغ دست پرورده داشت که خیــــــــــلی هم دوستش داشت.«

»و کجا باید ایشون رو پیدا کنم؟«
»یه کلیسای جدید تو گرسمیر ]۱۶[ زده.«

بدین ترتیب زغال سوز ما به گرسمیر رفت و وقتی به آن جا رسید، کلی داد و فریاد کرد و با 
شمعدان  به در و دیوار کوبید.

پدر مقدس ازوالد سرش را از عرش بیرون آورد و با فریاد گفت: »مجبوری این قدر داد و بی داد 
کنی؟ کر که نیستم! حاال چی  می خوای؟ و اون شمعدون رو هم بذار زمین! کلی قیمتش بود!« 
بودند،  بریجت در طول عمر پربرکت شان راهب و راهبه  پدر مقدس کنتیگرن و مادر مقدس 
با  و  پادشاه  هم  بعد  و  بود  زمانی یک سرباز  ازوالد  مقدس  پدر  اما  و صبر.  مهربانی  از  سرشار 

باقی شان خیلی متفاوت بود.
زغال سوز ما هم برایش توضیح داد: »المونر فرنس ابی گفت تو کالغا رو دوست داری.«

»"دوست داشتن" یوخده زیادیشه. یه پرنده تو قرن هفتم بود که هی رو شونه ی من می نشست. 
هی گوشام رو نوک می زد و خون مینداختشون.«
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زغال سوز ما برای پدر مقدس ازوالد شرح داد چگونه مورد اذیت و آزار آن مرد ساکت قرار گرفته است.
پدر مقدس ازوالد با طعنه گفت: »خب شاید دلیلی برای رفتارش داشته. مثاًل تا حاال شمعدونای 

گرونش رو به این ور و اون ور نکوبیدی؟«
زغال سوز ما هم ارتکاب هرگونه آزار و اذیت در قبال مرد ساکت را مطلقاً رد کرد.

پدر مقدس ازوالد متفکرانه گفت: »هممممم، می دونی، فقط پادشاها می تونن برن شکار آهو.«
زغال سوز ما هم فقط همین طور نگاه می کرد.

»بذار ببینم، مردی با لباسای سیاه، در جادوگری قدرتمند و با کلی کالغ به فرمانش، به اضافه ی 
حق شکار شاهانه. این جدی هیچی به ذهن تو نمی رسونه؟ نخیر، مثل این که نمی رسونه. خب، 
این جور که پیداست فکر می کنم بدونم این مردی که تو می گی کیه. واقعاً که مرد مغروریه و 
شاید وقتش رسیده یه کمی گوش اش رو بپیچونیم. اگر درست منظورت رو فهمیده باشم، تو به 

خاطر سکوتش از دستش عصبانی هستی درسته؟«
»بله.«

»خیل خب. به نظرم باید یه کمی زبونش رو به کار بندازم.«
»این دیگه چه جور تنبیهه؟ ازت می خوام بلنکثرا رو رو سرش خراب کنی!«

پدر مقدس ازوالد با آزردگی گفت: »آخه تو از این کارا چی می دونی؟ باور کن، من خیلی بهتر 
از تو می دونم چطور باید این مرد رو ادب کرد.«

همین که این کلمات از دهان پدر مقدس ازوالد بیرون آمد، جان آسک گلس تند و تند شروع 
به صحبت کرد. اتفاقی غیر معمول بود، اما اول خیلی به چشم نیامد. تمام دربار و خدمه مودبانه 
گوش می کردند. اما دقیقه ها و بعد ساعت ها همین طور گذشت و حرف  زدن های جان آسک گلس 
تمام نشد. از شام گفت، از عشای ربانی و از شب. پیشگویی کرد، قطعاتی از انجیل را از بر خواند 
و تاریخچه ی سرزمین های پریان را بازگو کرد. سفارش چند پای میوه داد. اسرار سیاسی را لو 
داد، اسرار جادویی، اسرار دوزخ، اسرار بهشت. رسوایی هایی را رو کرد که در نتیجه ی آن ها چند 
قلمرو از شمال انگلستان به ورطه ی بحرانی سیاسی و کالمی افتادند. توماس داندیل ]۱۷[ و 
ویلیام لنکستر التماس کردند، رو به تهدید و ارعاب آوردند تا جان آسک گلس را از بازگو کردن 
این رازها بازدارند، اما هیچ  یک از گفته هایشان پادشاه را از سخن گفتن باز نداشت. در نهایت 
مجبور شدند پادشاه را در اتاق کوچک باالی قصر زندانی کنند تا کسی صدایش را نشنود. و از 
آن جا که نمی شود یک پادشاه برای خودش صحبت کند و کسی گوش نکند، مجبور شدند با او 

بمانند. چند روز پشت هم. باالخره دقیقاً بعد از سه روز جان آسک گلس ساکت شد.
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دو روز بعد، پادشاه به بیشه ی زغال سوز ما رفت. از آن چه می دید بسیار آشفته شد. زغال سوز 
امید بسیار داشت که پدر مقدس ازوالد ترحم به خرج داده و بلنکثرا را بر سر جان آسک گلس 

کوبیده باشد.
جان آسک گلس محتاطانه پرسید: »از من چی می خوای؟«

زغال سوز ما هم باچهره ای مشعوف از فتح گفت: »آها! حاال به خاطر این که بلیک من بینوای من 
رو به ماهی تبدیل کردی، از من عذرخواهی کن.«

سکوتی طوالنی برقرار شد.
زغال سوز  از  می سایید،  هم  روی  را  دندان هایش  حرص  با  حالی  در  آسک گلس  جان  بعد،  و 

عذرخواهی کرد و بعد پرسید: »چیز دیگه ای هم هست که بخوای؟«
»تمام آسیبی که به من زدی رو تعمیر کن.«

پشته ها و کلبه ی زغال سوز مثل روز اولشان فوراً ظاهر شد؛ درخت ها همه دوباره سرجایشان 
برگشتند؛ برگ های سبز و باطراوت درختان بر شاخه هایشان نشستند؛ و الیه ای معطر از سبزه 

و چمن بر سطح بیشه گسترده شد.
»و دیگه؟«

زغال سوز ما چشمانش را بست و ثروتی غیرقابل تصور را در ذهنش فرا خواند و گفت: »یه خوک 
دیگه!«

جان آسک گلس تازه تازه داشت مشکوک می شد که نکند جایی در محاسباتش اشتباه کرده 
باشد که البته از ترس جانش هم که شده، نمی توانست بگوید کجا. با این حال با اعتماد به نفس 
گفت: »من به تو یه خوک اعطا می کنم اگر به من قول بدی به کسی نگی خوک رو کی بهت 

داده و چرا.«
»چطور می تونم؟ اصاًل من نمی دونم تو کی هستی. چطور؟« و چشمانش را نازک کرد و پرسید: 

»راستی راستی تو کی هستی؟«
جان آسک گلس به سرعت گفت: »هیچ کس.«

خوک دیگری، درست همتای بلیک من ظاهر شد و همین طور که زغال سوز ما از روی ذوق و 
شوق فریاد می کشید، جان آسک گلس سوار اسبش شد و با رضایت کامل آن جا را ترک کرد.

بعد از مدت کوتاهی جان آسک گلس به پایتختش در نیوکاسل برگشت. در پنجاه شصت  سال 
بعد از آن، خدم و حشمش هر از گاهی شکار فوق العاده اش در کامبریا را به یادش می آوردند، 

اما او مراقب بود که هرگز دوباره به آن جا نرود تا وقتی مطمئن شد که زغال سوز مرده است.
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1. Cumbria
2. Blakeman
3. John Uskglass
4. Raven King
5. Furness Abbey
6. Almoner

Kentigern .۷: کنتیگرن، یکی ازز قدیسان اسکاتلند در قرن 
۶ میالدی است. ارتباط قدیس کنتیگرن با ماهی به معجزه ای 
زمان  آن  در  است  نقل  اوست.  به  منتسب  که  است  مربوط 
حلقه ی  ملکه ی  از  و  کرد  متهم  خیانت  به  را  ملکه  پادشاه 
معشوقش  به  ملکه  می کرد  ادعا  که  کرد  طلب  را  ازدواجش 
آب  در  را  حلقه  پادشاه  که  بود  چنین  واقع  در  است.  داده 
از  روبرو می شد،  اعدام  با مجازات  که  ملکه هم  بود.  انداخته 
کنتیگرن تقاضای کمک کرد و به فرمان کنتیگرن یک ماهی 
از رودخانه گرفتند. به طرز معجزه آسایی حلقه ی ملکه از شکم 

ماهی خارج شد و در نتیجه ملکه از گناه مبرا شد.
8. Griezdale
9. Blencathra
10. William of  Lanchaster

است.  میالدی   ۵ قرن  ایرلندی  قدیس   :Saint Bridget  .۱۱
تقاضای غذا  و  رفته  به در خانه ی  پیرزنی  بار  نقل است یک 
کرده بود. او در جواب می گوید که تنها یک ظرف کره در خانه 
دارد. اما پیرزن به همان هم راضی بود. بریجت بعد از آن که 
ظرف کره را به پیرزن می دهد، در خانه سه ظرف کره می  بیند.
12. Beckermert
13. Saint Nicolas

Saint Alexander of Camana .۱۴: قدیس قرن ۳ میالدی. 
را  تفاخرهای دنیوی، شغل زغال سوزی  از  به خاطر دوری  او 

برگزید. نقل است که او همیشه بسیار کثیف بوده است.
همچنین  او  میالدی.   ۷ قرن  قدیس   :Saint Oswald  .۱۵
از  بعد  نقل است که  است.  بوده  نیز  انگلستان  پادشاه شمال 
راستش  دست  بوده(  هم  کالغ  ظاهراً  )که  پرنده ای  مرگش، 
را می کند و پای درختی می اندازد و در نتیجه درخت دارای 
مواهب بی منتها می شود، از جمله آن که قدرت شفادهندگی 

پیدا می کند.
16. Grasmere
17. Thomas of Dundale
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g اولین بار داک مورفی ]1[ را سر کالس نویسندگی یک فرانسوی دیوانه در دانشگاه 
یوتای سالت لیک سیتی ]2[ دیدم. تازگی ها شغل ویراستاری را در یک مجله ی خانوادگی 
جناح  راستی رها کرده بودم و طول می کشید که به بچه دانشجو بودِن دوباره عادت 
کنم. داک از آن هفت خط های روزگار بود. از آن آدم های پرطمطراقی که هر جا می روند، 
نظرشان را توی سر و صورت مردم می کوبانند. اولش فکر می کردم می توانم بی خیالش 
شوم. اما او کسی نبود که بشود به سادگی نادیده اش گرفت. اوالً به خاطر کاری که با من 
کرد. و شاید در وهله ی دوم، به خاطر بالیی که سرش آورده بودند. آن چه بر او گذشته، 
روی من تأثیر عمیقی گذاشت؛ به طرزی که هر وقت سعی می کنم چیزی بنویسم، کل 

ماجرا به سراغم می آید. 

عالج حادثه پیش از...

اورسون اسکات کارد

فرزین سوری
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g یک روز داک جلوی کالس ایستاد و نوشته ی من را در دست گرفت و گفت: »نوشته ی زرد 
خوبیه. ارزش تجاری داره. بفروشیش پول درست و درمونی ازش در میاری. تهش این که به درد 

عمه ات می خوره.«
آرماند ]3[، معلم مان، که لهجه ی بوستونی اش روی ته لهجه ی فرانسوی اش پشتک و وارو می زد، 

از تعجب نتوانست اظهار نظر خاصی کند.
داک مورفی آن روز، پتک در یک دست و میخ در دست دیگر، من و داستانم را جلوی کالس به 
صلیب کشید. با وجود این که تصمیم گرفته بودم بهش محل نگذارم و در ضمن تنها کسی در 
آن کالس بودم که کتابی از او به چاپ رسیده بود، متعجبم که چرا نتوانستم در برابر حرف هایش 
مقاومت کنم. اما در کنار حمله ای که به کار من کرده بود، چیز دیگری هم در هوا موج می زد. 
داک به حقیقت نویسندگی احترام خاصی می گذاشت. و این که شاید حس می کرد جایی در 

پس نوشته ی مزخرف من، باالخره یک نویسنده ی نسبتا ً خوب پنهان شده.
پس به او گوش دادم و خیلی چیزها هم یاد گرفتم. هر چقدر که کالس های آرماند دیوانه وارتر 
می شد، من بیشتر و بیشتر به داک و آموزه  هایش رجوع می کردم. هر چند سر و قیافه ی قابل 
بیشتر  بودم،  دیده  زندگی ام  در  که  کشیده ای  اتو  آدم های  از  خیلی  از  اما  نداشت،  اعتمادی 

حالی اش بود.
شروع کردیم به ولگردی با هم. زنم دو سال بود که ترکم کرده بود. برای همین وقت آزاد زیاد 
داشتم. یک خانه ی اجاره ای درندشت هم داشتم که می شد راحت داخلش چرخ خورد. شراب 
می نوشیدیم و گپ می زدیم و گه گاه چیزی می خواندیم. گاهی جلوی آتش شومینه در نشیمن، 
گاهی هم سر میز شام )داک غذاهای ایتالیایی نه چندان بدی درست می کرد(. و بعضی وقت ها 
هم در حال هرس کردن علف های هرزی که قصد تصرف جهان را کرده بودند. نقطه ی شروع 
مأموریت شان هم حیاط پشتی خانه ی من بود. برای اولین بار پس از رفتن دینا ]4[، در خانه ی 
خودم احساس راحتی می کردم. داک خیلی زود یاد گرفت که کدام قسمت های خانه برای من 

حاوی خاطرات تلخی هستند و سعی کرد با ایجاد خاطرات تازه، ذهنم را متعادل کند. 
گاهی هم ناراحتم می کرد. داک اصوالً آدم رکی بود.

یک بار در آمد که: »حاال متوجه شدم چرا زنت ولت کرده.«
»داری دلم رو می شکنی. یعنی دیشب بهت خوش نگذشت؟« )البته این حرف ها همگی شوخی 

بود. نه من و نه داک، هیچ گونه انحراف جنسی ای نداشتیم(
»تو توانایی ایجاد ارتباطات ات در حد یه نئاندرتاله. وقتی کسی باهات مخالف باشه، با چماق 
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می کوبی توی سرش و خرُکش اش می کنی.«
حرف هایش آزاردهنده بود. از این که مردم درباره ی همسرم صحبت کنند، خوشم نمی آمد. سه 
سال با هم ازدواج کرده بودیم و این مدت هم زندگی مشترک خوبی نداشتیم. ولی من خیلی 
دوستش داشتم و دوست هم نداشتم که ترکم کند. در هر حال خوش نداشتم که کسی این 

موضوع را به رخم بکشد. 
»کسی با چماق تو کله ی تو یکی نکوبیده.«

او لبخند زد. ذهن من بالفاصله شروع به تحلیل مکالمه مان کرد. حق با او بود. از لبخند لعنتی اش 
نفرت داشتم.

گفتم: »خب، تو که از آخرین بازمانده های بازنشستگی اجباری هستی بگو ببینم چرا از موریس 
کله خراب ]5[ خوشت میاد؟«

»کی گفته من از موریس خوشم میاد؟ موریس یه عوپی پتیاره است که داره به خاطر چارتا رأی 
اضافی، آزادی یه عده ی دیگه رو می فروشه.«

و من در آن لحظه کمی گیج شدم. تمام بعدازظهر را داشتم به موریس بد و بیراه می گفتم. 
او نماینده ی دیویس کانتی ]6[ بود. یک یاروی بی سر و پای بی سواد فاشیست و حسابی هم 
در  پورنوگرافی  کتاب های  که  این  خاطر  به  را  شهر  سرکتابدار  داشت  قصد  بار  این  پرطرفدار. 
کتابخانه قرار داده بود، اخراج کند. من شخصاً بدون شک برای مراسم گردن زنی اش بلیت ردیف 

اول تهیه  می کردم. ولی به دالیلی، داک نسبت به حرف های من اعتراض کرده بود.
»خب تو هم که از موریس بدت میاد. پس چرا ازش دفاع می کردی؟«

»از موریس دفاع نکردم. تو گفتی سانسور کردن در هر شرایطی غلطه.«
»نکنه طرفدار سانسور کردنی؟«

همان لحظه از حالت نیمه جدی به حالتی کاماًل متفاوت تغییر کرد. دیگر حاضر نبود به صورتم 
پایینی اش  پلک های  در  اشک  و  در شومینه می رقصید خیره شد  آتش که  به  فقط  کند.  نگاه 

سنگینی می کرد. این جا بود که یک بار دیگر فهمیدم چقدر از داک هیچی نمی دانم. 
دست آخر گفت: »نه... نه خوشم نمیاد.«

و بعد حتا یک کلمه ی دیگر هم نگفت. سکوت آزار دهنده ای آغاز شد که طی آن داک لیوان 
شرابش را تا ته سر کشید. بعد بلند شد و سوار ماشینش شد تا به خانه اش برگردد. او در جاده ای 
زیادی  نکند  ترسیدم که  امیگریشن کانیون ]7[ زندگی می کرد و من  و تنگ، آخرهای  پرباد 
خورده باشد و نتواند تا خانه اش رانندگی کند. ولی دم در بهم گفت: »نترس، مست نیستم. نیم 



22
شماره ی 18، خرداد 1391

گالن شراب نیازه تا آدم بعد از یه ساعت نشست و برخاست با تو، تازه به حالت عادی برگرده. 
بس که ضدحالی.«

یک بار آخر هفته حتا با هم به محل کارش رفتیم.
داک خرجش را در نوادا ]8[ در می آورد. جمعه بعدازظهر از سالت لیک سیتی بیرون راندیم و تا 
وندور ]9[ رفتیم. اولین شهر آن ور مرز یوتا و نوادا. فکر کردم شاید کارمند کازینویی است که 
واردش شدیم. ولی ندیدم کارت ورود بزند. فقط اسمش را به یک یارویی داد و بعد آمد و سر 

میز نشست.
پرسیدم: »قرار نیست کار کنی؟«

گفت: »خب دارم کار می کنم دیگه.«
»اتفاقاً منم مثل تو کار می کردم. آخر سر اخراجم کردن.«

»باید منتظر نوبتم بمونم. بهت گفتم که من خرجم رو از راه پوکر در میارم.«
و تازه آن جا فهمیدم که داک یک بازیکن حرفه ای است. یک پوکرباز حرفه ای. یکی از آن ها که 

مردم را درست و حسابی سر پوکر تیغ می زنند.
آن شب چهار تا داک آن جا بودند و داک مورفی نفر سومی بود که نوبتش شد. او دو ساعت اول 
را خیلی سبک بازی کرد و از قصد باخت. بعد در عرض چهار دست، همه را برنده شد و پانصد 
دالر هم رویش. بعد چند دستی باخت که کسی مشکوک نشود. بعد هم عذرخواهی کرد و از سر 

میز بلند شد و با هم به سالت لیک سیتی برگشتیم.
لبخندی  با  بعد  برگردم.«  مجبورم یک شنبه شب هم  داد: »معموالً  توضیح  برایم توی ماشین 
اضافه کرد: »ولی امشب خیلی شانس آوردم. یه بابایی سر میز بود که فکر می کرد خیلی پوکر 

بارشه.«
من ضرب المثلی قدیمی به خاطرم آمد. هیچ وقت در غذافروشی ای که اسمش با مامان شروع 
می شود، غذا نخور. هرگز با مردی که اسمش داک است، پوکر بازی نکن. هرگز با زنی که بیشتر 
از تو مشکالت دارد، نباش. همه اش عین حقیقت بود. داک کل میز را در ذهنش حفظ می کرد و 

همه ی دست ها را پیش بینی می کرد و کمتر کسی بود که می توانست فریبش بدهد.
مدتی که گذشت، متوجه شدم که هیچ وقت نوشته هایش را به کالس نمی آورد. او اصاًل هیچ چیز 

نمی نوشت، اما نمره اش روی تخته همیشه --A بود. 
با آرماند در این مورد صحبت کردم.

او به من اطمینان داد: »داک می نویسه. خیلی هم خوب می نویسه. از تو خیلی بهتر می نویسه. اما 
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نمره ی تو همیشه عالیه. خدا می دونه چرا، چون از نظر من که استعداد خاصی نداری.«
»پس چرا نوشته هاش رو سر کالس برامون نمی خونه؟«

آرماند شانه باال انداخت: »چرا باید بخونه؟ زعفرون ریختن جلوی خره.«
اما من قانع نشدم. انصاف نبود که او همه ی ما را سر کالس مسخره می کرد و کارهای خودش 

هرگز مورد نقد قرار نمی گرفت.
گفت  و  خندید  او  کردم.  سوال  ازش  بود.  فارغ التحصیلی  مراسم  سر  دیدمش،  که  بعدی  بار 
می کردی،  هم  تقدیم ام  را  نوشته هایت  اگر  اصاًل  گفتم  و  خندیدم  هم  من  کنم.  فراموش اش 
نمی خواندمشان. البته خیلی هم دلم می خواست نوشته هایش را بخوانم. هفته ی بعد او نوشته ای 
سه صفحه ای به من داد. یک نوشته ی ناقص بود درباره ی مردی که فکر می کرد زنش ترکش 
کرده، اما هر شب که به خانه برمی گشت زنش آن جا بود. جزء بهترین نوشته هایی بود که تا 
آن روز در عمرم خوانده بودم. هر جور که حسابش می کردم، فرقی نمی کرد. نوشته به قدری 
سرراست و هیجان انگیز بود که حتا خواننده های هارولد رابینز هم می توانستند از خواندنش لذت 
ببرند. ولی استایل نوشتنش به قدری پر بود و موضوعش به حدی عمیق بود که در مقایسه با آن 
چند صفحه، خیلی از نویسنده های مثاًل بزرگ، سوسک بودند. نوشته را دست کم پنج بار از اول 
تا آخر خواندم که مبادا چیزی را از قلم انداخته باشم. دفعه ی اول فکر کردم داستان استعاره ای 
از زندگی خود من است. بار سوم مطمئن بودم که درباره ی خداست. بار پنجم متوجه شدم که 
درباره ی همه ی چیزهایی است که توی این زندگی اهمیت دارد. باید بقیه اش را هم می خواندم.

از داک پرسیدم: »بقیه اش کجاست؟«
شانه باال انداخت: »همش همینه.«

»ولی تموم نشده.«
»نه نشده.«

»خب تمومش کن داک! خیلی خوبه. حتا می تونی بفرستیش برای نیویورکر! یعنی در این حد 
فوق العاده  است!«
»هه. نیویورکر.«

»باورم نمی شه که داری می گی ارزش نوشته هات بیشتر از چاپ شدن تو نیویورکره. به خاطر من 
تمومش کن داک. می خوام ببینم تهش چی می شه.«

سرش را تکان داد: »تهش همینه که می بینی. قرار هم نیست بهش چیزی اضافه بشه.«
و این پایان مکالمه مان بود.
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ولی هر از چند گاهی یک تکه نوشته ی دیگر دستم می داد. هر بار بهتر از بار قبل. این وسط کلی 
هم با هم رفیق شدیم. نه صرفاً چون نویسنده ی خیلی خوبی بود. البته گناه خودم را نمی شورم. 
من کاًل از دم خور شدن با نویسنده های درست و حسابی لذت می برم. ولی دلیل اصلی اش این 
بود که او داک مورفی بود. با هم به هر مشروب فروشی درست و درمان سالت لیک سیتی سر 
زدیم. قبول دارم که وقت تلف کردن بود. با هم سینما رفتیم. سه تا فیلم خوب دیدیم و ده 
دوازده  تا فیلم بد که آن قدر بد بودند که بشود برای تفریح تماشایشان کرد. پوکر یادم داد و 
آن قدری ماهر شدم که هر آخر هفته سری به محل کارش بزنم. او شاهد روابط متعددم بود و 
حتا پیشگویی هم کرد که باالخره دوباره ازدواج خواهم کرد. »زیادی اراده ات ضعیفه. خیلی زود 

باز بند رو آب می دی.«
باالخره مدت ها بعد از این که بی خیال نوشته های ناتمامش شده بودم، دلیل این ماجرا را برایم 

تعریف کرد. 
من دومین آبجویم را فرو می دادم و او هم داشت گندی را که مخلوطی از آب گوجه فرنگی و 
آب شیر بود، سر می کشید. یک چیزی بود که هر وقت می خواست به خاطر گناهانش خودش را 
تنبیه کند، سر می کشید. چون از نظر خودش خیلی قاطعانه تر از تکنیک هندوی نوشیدن شاش 
بود. آن روز از طرف مجله ای که برایشان داستان فرستاده بودم، جواب مثبت گرفته بودم. ولی 
برای تمام کردن داستان مثل خر توی گل مانده بودم. داشتم فکر می کردم کاًل نویسندگی را 

ببوسم و بگذارم کنار. داک کلی مسخره ام کرد. 
من گفتم: »به خدا دارم جدی می گم!«

»نویسنده ای که سرش به تنش می لرزه، غلط می کنه که نوشتن رو ول کنه!«
»نه بابا؟ از کی تا حاال تو رئیس اتحادیه نویسنده های مصمم شدی؟«

عصبانی شد. »توی کور داری من یه چشم رو مسخره می کنی؟«
»اه، خفه شو بابا!«

»به جهنم. هر غلطی می خوای بکن. اصاًل برو و میدون رو واسه زردنویسا باز کن. هرچند تو 
خودتم زردنویسی بابا.«

مطمئن بودم که چیزی ننوشیده است. پس سر در نمی آوردم چرا به مخش زده. »داک من دارم 
ازت می خوام که بهم دلگرمی بدی، رفیق!«

»اگر دلگرمی می خوای، بهتره کاًل بی خیال نویسندگی بشی. فقط یه راه برای متوقف کردن یه 
نویسنده ی واقعی وجود داره.«
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»االن البد می خوای بگی که دچار بی انگیزگی انتخابی در برابر پایان بندی شدی.«
»بی انگیزگی؟ یا شلغم مقدس، من در تمام عمرم حتا یه بار هم بی انگیزه نشدم. بی انگیزگی 

وقتی به آدم دست می ده که حال نداره کاری رو که می دونه باید تموم کنه، تموم کنه.«
دیگر داشتم از کوره در می رفتم: »و خب شما هم که کارت خیلی درسته.«

او به جلو خم شد و در چشمانم خیره شد: »من بهترین نویسنده ی انگلیسی زبون هستم.«
»نخیر. تو بهترین بین کسایی هستی که هیچ وقت هیچی رو تا تهش نمی نویسن.«

بعد  و  تا آخر می نویسم دوست عزیز،  رو  تا تهش می نویسم. من همه  گفت: »من همه چیزو 
همه اش رو می سوزونم. البته جز سه صفحه ی اول رو. گاهی در عرض یه هفته یه داستان کامل 
می نویسم. تا حاال سه تا کتاب و چهار تا نمایش نامه نوشته ام. حتا یه فیلم نامه هم نوشتم. اگه 

ساخته می شدن، من میلیونر شده بودم. توی تاریخ جاوید می شدن.«
نمی توانستم حرفش را باور کنم. »داری جوک می گی.«

»جوکی در کار نیست. همه اش عین حقیقته.«
را  مورفی  داک  ذره ای  حتا  اگر  بودم.  ندیده  دردناک  و  تلخ  قدر  آن  را  چهره اش  روز  آن  تا 
می شناختم، و باید بگویم که خوب می شناختمش، باید می فهمیدم که دروغ نمی گوید. پرسیدم: 

»پس آخه چرا؟«
»هیأت سانسور.«

»چی؟ ما تو آمریکا یه همچین چیزی نداریم.«
خندید: »دائمیش رو نداریم.«

»هیأت سانسور دیگه چه گندیه؟«
داک برایم تعریف کرد.

g بیست و دو سالم که بود توی اورگان ]10[، توی یه خونه ی ویالیی خارج از پورتلند ]11[، 
بِر جاده زندگی می کردم. از آن خونه هایی که یه صندوق پستی دم درشون دارن. نمایش نامه 
می نوشتم. فکر می کردم می شه از این راه نون در آورد. اوایل دورانی بود که رفته بودم سراغ 
ژانری نوشتن. یک روز صبح بعد از این که پستچی از کنار خونم رد شد، رفتم سراغ صندوق. 
نم بارون می زد. ولی من برام مهم نبود. توی صندوق یه قرارداد از طرف ایجنت هالیوودم بود. 
و  می شدم  خیس  کم کم  داشتم  دالر.  صد  هزار  بود.  فروش  سرراست  قرارداد  نبود.  پیشنهاد 
می خواستم برگردم تو، که سر و کله ی دو تا هیکل از بین بوته ها پیدا شد. آره، می دونم چی  
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می خوای بگی. عجب ورود سینمایی ای. لباس فرم پوشیده بودن. من هم که از لباس فرم پوش ها 
متنفرم. یکی از مردها دستش رو جلو گرفت و فقط گفت: »بدش به من و همین  جا خودت ات 
رو از یک عالم دردسر خالص کن.« بدمش به اون؟ من هم براش روشن کردم که حسم نسبت 

به پیشنهادش چیه. شبیه افراد مافیا بودن. یا در واقع شبیه کاریکاتور مافیا بودن.
هم قد بودن و به حدی شبیه هم بودن که اول فکر کردم دوقلوی همسان هستن. حتا نگاهشون 
هم شبیه هم بود. ولی خیلی زود متوجه شدم که اشتباه می کنم. یکی شان بلوند بود و دیگری 
مو مشکی. مرد سیاه مو، مشکل پوستی شدیدی روی گردنش داشت. عین یه درخت کلفت بود 
و همین باعث می شد خیلی کودن به نظر برسه. صورتش انگار آگهی سگ گمشده ای بود که با 

میخ روی درخت کوبیده باشن. مافیا نبود. آدم عادی بود.
برق چشاشون  بیفتم.  اشتباه  به  اولش  باعث شد  که  بود  برق  برق چشماش. همین  البته  جز 
شوخی نبود. اینا چشمای کسایی بود که مردمی رو که دوست داشتن، شکنجه داده بودن. چشا 

اصاًل مناسب انسان نبود.
من گفتم: »فقط یه قرارداد ساده است.« ولی سیاهه که مشکل پوستی داشت، فقط حرفش رو 

تکرار کرد.
تا آن وقت نگرانی اولیه ام از بین رفته بود. مسلح نبودن. می شد بدون خشونت اوضاع رو فیصله 

داد. به سمت خانه ام رفتم. دنبالم کردن.
پرسیدم: »قرارداد من به چه درد شما می خوره؟«

سیاهه که چانه نداشت گفت: »اون فیلم هرگز ساخته نمی شه. یعنی ما نمی ذاریم که ساخت 
بشه.«

من توی این فکر بودم که این دیالوگ های مسخره شون رو کی  واسه شون می نویسه؟ مثاًل فنیمور کوپر؟ 
»این جا نوشته حاضرن واسش صد هزار دالر بدن. منم بدم نمیاد که فیلم رو بسازن.«

»شما هیچ وقت این پول رو دریافت نخواهی کرد، آقای مورفی. و تا چهار روز دیگه هم قرارداد و 
فیلم نامه، از بین خواهند رفت. بهتون قول می دم.«

»تو دیگه کی هستی؟ منتقدی؟«
»تقریباً.«

حاال دیگه رسیده بودم به چارچوب در و اونا هم پشت در ایستاده بودن. شاید بهتر بود که در 
رو می بستم. ولی من یه قماربازم. باید ادامه می دادم. باید دستشون رو می خوندم. پرسیدم: »اگر 

پاش بیفته، به زور هم متوسل می شید؟«
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اون دستگاه  با  انسان خطرناکی هستید. شما  آقای مورفی، شما  درخته گفت: »نیازی نیست. 
تایپ مدل آی بی ام سلکتریک دو که یه کم موقع برگشتن گیر می کنه و باعث می شه چند کلمه 
از سطر بعد رو ته خط بعد بنویسید، خیلی خطرناکید. و البته پدرتون یه روز بهتون گفت: بیل 
من اصاًل نمی دونم توی حروم زاده پسر منی یا نه. چون اون موقع که با مادر پتیاره ات ازدواج 

می کردم، با خیلیا برو و بیا داشت. پس اگه نفله هم بشی، ککم هم نمی گزه.«
عین کلمات پدرم بود. دقیقاً همان کلماتی بود که پدرم وقتی چهار سالم بود، بهم گفته بود. تا 

اون روز به کسی در این باره حرفی نزده بودم. اون وقت این مردک همه اش رو از بر بود.
یعنی مامور سی آی ای بودن؟ لعنت به این شانس گند.

واقع  در  یا  نمی نویسم.  دیگه چیزی  من  بشن  فقط می خواستن مطمئن  نبودن.  نه سی آی ای 
چیزی چاپ نمی کنم.

من بهشون گفتم که می تونن گورشون رو گم کنن. و حق با من بود. بزن بهادر نبودن. راهشون 
رو کشیدن و رفتن.

روز بعد که داشتم با گلکسی قدیمیم زیر سرعت قانونی توی جاده می رفتم، یه پسر دوچرخه سوار 
پیچید جلوم. حتا فرصت نکردم ترمز کنم. یه ثانیه اون جا نبود و یه ثانیه ی بعد جلوم بود. پاش 
توی سپر ماشین گیر کرده بود. دوچرخه زیر ماشین له شد. یک پای پسر پایین مانده بود و 
بقیه ی بدنش باال رفته بود. باسنش شکافت و کمرش از سه جا پاره شد. برآمدگی روی سقف 
از توی بدنش بیرون زد و خون بود که همه جا رو گرفت. خون مثل بارون روی شیشه ی جلوی 
ماشین پاشید. هیچ چیزی دیده نمی شد جز صورت پسر که چسبیده بود به شیشه. چشاش 

کاماًل گشاد شده بود. همون جا کارش تموم شد. خود منم داشتم آرزوی مرگ می کردم.
داشت با بردارش مریخی بازی می کرد. برادره با یه تفنگ لیزری پالستیکی کنار خیابون ایستاده 
بیرون.  اومد  خونشون  از  داد  و  جیغ  با  مادرش  بود.  شده  عقب افتاده ها  مثل  قیافه اش  و  بود 
خودمم داشتم جیغ می کشیدم. دو تا از همسایه ها کل ماجرا رو دیده بودن. یکیشون زنگ زد 
به آمبوالنس. اون یکی سعی کرد جلوی مادره رو بگیره، وگرنه همون جا من رو کشته بود. یادم 
نیست داشتم کجا می رفتم. فقط یادم میاد که ماشینم اون روز روشن نمی شد. شاید یک دقیقه 
و خورده ای طول کشید تا روشنش کنم. اگر طبق روال روشن شده بود، هیچ وقت اون تصادف 
اتفاق نمی افتاد. همه اش با خودم فکر می کردم عجب تصادفی که من دقیقاً همون موقع باید از 
جلوی خونه ی اینا رد می شدم. یک ثانیه زودتر اون منو می دید و از جاده کنار می کشید. یک 
ثانیه دیرتر من می تونستم ببینمش و ترمز کنم. فقط یه اتفاق بود. ده دقیقه بعد که پدرش 
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رسید، فقط به خاطر این منو نکشت که داشتم مثل دیوونه ها ضجه می زدم. قضیه به دادگاه 
کشیده نشد، چون همسایه ها شهادت دادن که من به هیچ وجه شانس ترمز گرفتن نداشتم. 
پلیس هم تشخیص داد که من سرعت نمی رفتم. توی پرونده ام حتا حواس پرتی هم درج نکردن. 

همه اش یه حادثه بود.
توی  فوق برنامه  کالس های  ولی  بود،  سالش  نه  فقط  پسره  خوندم.  رو  مقاله اش  روزنامه  توی 
بود. یه روزنامه ی دانش آموزی چاپ می کرد و همیشه هم  باهوش  مدرسه برمی داشت. خیلی 
مواظب خواهر برادرش بود. واقعاً اشک آدم رو در می آورد. به خودکشی فکر کردم. اون وقت بود 
که اون مردای لباس فر م پوش برگشتن. چهار تا از کپی های نمایش نامه باهاشون بود. همان چهار 

نسخه ی کپی که درست کرده بودم. نسخه ی اصلی توی کمدم بود.
»می بینید آقای مورفی؟ ما همه ی نسخه های کپی رو داریم. حاال نسخه ی اصلی رو تحویل ما 

بدین.«
حوصله شون رو نداشتم. داشتم در رو می بستم.

گفتم: »خوش به حالت.« اون موقع واسم مهم نبود که چطور کپی ها رو به دست آورده. فقط 
دوست داشتم بخوابم و فرداش بیدار شم و ببینم که پسره هنوز زنده است.

اونا در رو هل دادن و اومدن توی خونه. »آقای مورفی، تا زمانی که ما ماشین شما رو دستکاری 
نکرده بودیم، شما و پسرک هرگز ممکن نبود به هم بر بخورید. بارها سعی کردیم تا موقعیت 
مناسب رو باالخره ایجاد کردیم. خوبی سفر در زمان اینه که اگر بار اول اوضاع رو بهم ریختی، 

همیشه می تونی برگردی و دوباره همه چیز رو تصحیح کنی.«
باورم نمی شد که کسی بخواهد گناه مرگ پسرک را به عهده بگیرد. پرسیدم: »آخه چرا؟«

برام توضیح دادن. پسره از چیزی که همه فکر می کردن باهوش تر بود. قرار بود وقتی بزرگ شد، 
یه نویسنده ی معروف بشه. یک روزنامه نگار و منتقد. و قرار بود چهل سال دیگه برای یه دولتی 
مشکالت زیادی ایجاد کنه. مخصوصاً قرار بود سه تا کتاب بنویسه که طرز فکر یه عده ی خیلی 

زیادی رو تغییر می داد. 
درخته بهم گفت: »ما خودمون هم نویسنده هستیم. برای ما نویسندگی و نوشته ها خیلی خیلی 
از  عمیق تر  خیلی  رو.  تأثیرشون  و  می کنیم.  درک  رو  حقیقی شون  ارزش  چون  دارن.  اهمیت 
شماها. نویسنده ها، نویسنده های خوب، می تونن انسان ها رو تغییر بدن. و بعضی تغییرات خیلی 
مناسب نیستن. با کشتن اون پسر، شما از یه جنگ داخلی خونین که شصت سال دیگه اتفاق 
افتاد، جلوگیری کردید. ما بررسی کردیم و دیدیم پی آمد کشته شدن پسرک چندان  خواهد 
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هم سهمگین نیست. در عوض جون هفت میلیون نفر رو نجات دادید. نباید خیلی خودتون رو 
ناراحت کنید.«

یاد چیزهایی افتادم که درباره ی من می دونستن. چیزایی که هیچ کس نمی تونست بهشون گفته 
باورم می شد. خیلی  باشه جز خود من. احساس حماقت کردم، چون کم کم داشت حرفاشون 
ترسیده بودم، چون وقتی از مرگ پسره حرف می زدن چهره شون خیلی بی خیال بود. پرسیدم: 

»حاال کل این ماجراها چه ربطی به من داره؟«
»ربطش خیلی ساده است. شما نویسنده ی بزرگی هستین. قراره بزرگ ترین نویسنده ی عصر 
با  رو  شما  دیگه  سال  سیصد  نمایش نامه...  این  و  ژانری.  نویسنده ی  بهترین  بشین.  خودتون 
شکسپیر مقایسه خواهند کرد و شما پیروز میدون خواهید بود. فقط مشکل این جاست که شما 
زیادی منفی گرا و بدبین هستید. و اگر ما نذاریم شما کاری منتشر بکنید، حال و هوای ادبیات به 
مدت دو قرن مثبت باقی می مونه. از یه خشک سالی در هفتاد سال آینده هم جلوگیری می شه. 
تاریخ پیچ و تاب های زیادی داره مورفی. و تو در مرکز بدبختی های زیادی قرار داری. اگر هرگز 

کاری از شما چاپ نشه، دنیا جای شادتری خواهد بود.«
تو اون جا نبودی. نمی تونی درک کنی. ندیدی که چطور روی مبل من نشسته بودن و با پاهای 
روی هم، انگار که عادی ترین چیز روی زمین خدا رو بگن، داشتن سر تکون می دادن. از نگاه 
عوضی  دولت  مأمور  تا  دو  بنویسم.  رو  حقیقی  جنون  گرفتم چطور  یاد  که  بود  اونا  به  کردن 
نبودن. دو تا دوست بودن که داشتن وحشتناک ترین چیزای دنیا رو می گفتن. حتا می خندین 
و هیجان زده می شدن. نمی تونی تصور کنی. دیگه داشت کل حرفاشون باورم می شد. چیزایی 
می دونستن که نمی تونی باور کنی. و دیوونه بودن. ولی حتا یه دیوونه هم می تونه دالیل بهتری 
برای دروغاش دست و پا کنه. و دارم جوری حرف می زنم که انگار حرفشون رو قبول کردم. ولی 
نکردم. االنم نمی تونم تو رو متقاعد کنم. چون از نظر منطقی، همه چیزشون با هم می خوند. و 
چاخان هم نمی کردن. چون من خیلی خوب می تونم دروغ گوها رو تشخیص بدم. اینا داشتن 
عین واقعیت رو می گفتن. یه بچه مرده بود و اینا می دونستن من چند بار سوئیچ رو چرخونده 

بودم. و وقتی مو مشکی شروع کرد به حرف زدن، حقیقت توی صداش موج می زد. 
گفت: »اگر قول بدین که چیزی چاپ نکنین، می ذاریم زنده بمونید. در غیر این صورت تا سه 
روز دیگه کشته خواهید شد. البته به صورت خیلی تصادفی. توسط یه نویسنده ی دیگه. چون ما 

فقط با نویسنده ها کار می کنیم.«
پرسیدم چرا. جوابشون باعث خنده ام شد. گفتن عضو یه جور سندیکای نویسندگان هستن. 
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»ما احساس تعهد می کنیم. اگر شما خودتون مسئولیت اعمالتون و نتایجش رو بر عهده نگیرین، 
مجبور می شیم این مسئولیت رو به عهده ی شخص دیگه ای بگذاریم.«

بعد پرسیدم چرا اصاًل به خودشون زحمت حرف زدن با من رو دادن و بالفاصله منو نکشتن.
عاشق  ما  داریم.  دوست  رو  شما  ما  »چون  می کرد.  گریه  داشت  حرومزاده  داد.  جواب  درخته 
نوشته های شما هستیم. ما هر چیزی رو که از نویسندگی یاد گرفتیم، مدیون شما هستیم. و اگر 

شما بمیرید، ما نابود می شیم.«
بعد سعی کردن دلداریم بدن. برام تعریف کردن که توماس هاردی هم مجبور شده نویسندگی 
این جوری  واقع  در  بخوندشون.  نیست  حاضر  هیچ کس  که  بنویسه  شعرهایی  و  کنار  بذاره  رو 
بی خطرش کردن. بعد درخت گفت: »همینگوی تصمیم گرفت خودش خودش رو بکشه تا این 
که منتظر بمونه ما کارش رو تموم کنیم. و بعضی ها هم هستن که تنها نوشتن یک کتاب رو 
باید کنار می ذاشتن. مثاًل فیتز جرالد می تونست بعد از گتسبی کارای بهتری هم بنویسه. ولی 
اجازه نداشت. ما فقط توی کار نویسنده های بزرگ دخالت می کنیم. نویسنده های خرده پا زندگی 

کسی رو تهدید نمی کنن.«
به یه جور توافق ضمنی رسیدیم. من می تونستم به نوشتن ادامه بدم. ولی بعد از اتمام هر کار، 
باید می سوزوندمش. همه اش رو غیر از سه صفحه ی اول. درخت گفت: »هر کاری رو که تموم 
کنید، یک نسخش وارد این کتابخونه می شه. یک جور فضای مجازیه که در خارج از زمان قرار 
گرفته. بنابراین شما در واقع یک جورایی کارهاتون رو چاپ می کنید. البته نه برای مردم عصر 
خودتون. تا هشتصد سال اجازه ی چاپ نخواهید داشت. حداقل می تونید بنویسید. کسانی هستن 

که مجبور شدن نوشتن رو به طور کامل کنار بذارن. واقعاً مایه ی تأسف ماست. باور کنید.«
همه ی  بودم  مجبور  سال ها  این  تموم  چون  رفیق.  بعله  می فهمیدم.  خوب  خیلی  رو  تأسف 

نوشته هام رو بسوزونم. البته جز سه صفحه ی اولشون رو.
بیان.  که هیأت سانسور سراغت  وقتیه  اونم  داره.  نویسندگی وجود  توقف  برای  دلیل  یه  فقط 
هم  کله خراب  موریس  اون  گشاده.  عوضی  یه  می کنه،  ول  رو  نویسندگی  که  دیگه ای  هرکس 
نمی دونه سانسور رو با چه س ای می نویسن. سانسور توی کتابخونه ها اتفاق نمی افته. روی سقف 
ماشینا اتفاق می افته. حاال می تونی بری دالل بورس بشی، یا فروشنده ی بیمه. یا اصاًل دنبال 
بابانوئل راه بیفتی و کثافت گوزنای پرنده اش رو جمع کنی. واسه  من اهمیتی نداره. ولی اگر 
می خوای کاری رو ول کنی که من هرگز نمی تونم انجامش بدم، بهتره گورت رو گم کنی. چون 

من دیگه باهات کاری ندارم.
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g حاال من می نویسم و داک می خواند و پاره می کند. البته این نوشته را هرگز نخواهد خواند. 
احتماالً به خاطرش مغزم را داغان می کند، ولی به جهنم. در هر حال  این نوشته هرگز چاپ 
نخواهد شد. نه، چرا مزخرف می گویم. شما دارید این را می خوانید، مگر نه؟ می بینید که چطوری 
تغییری  اگر نوشته هایم  باشم،  نویسنده ی خوبی  واقعاً  اگر  بازی می کنم؟  آبروی خودم  با  دارم 
در سرنوشت بشر ایجاد کند، یک روز باالخره دو نفر در لباس  فرم سیاه  به سراغم می آیند و 
پیشنهادی برایم مطرح می کنند. آن وقت من مجبورم پیشنهادشان را بپذیرم و شما هرگز این 
نوشته را نخواهید خواند. اما دارید می خوانیدش، نه؟ چرا من دارم این کار را با خودم می کنم؟ 
شاید امیدوارم به سراغم بیایند و مجبورم کنند دست از نوشتن بردارم. چون ترجیح می دهم 
باور نکنم که هرگز از این بهتر نخواهم نوشت. من با زبان بیرون زده، منتظر این منتقدان جهان 

آینده نشسته ام و لعنتی ها برایم حتا تره هم خرد نمی کنند.
شایدم هم نه. شاید کار من خیلی هم خوب است. منتها تاثیر بدی روی آیندگان ندارد. تأثیرش 
مثبت است. شاید من یکی از آن نویسنده های خوش شانسی هستم که محصول تالش اش، به 

نحوی است که نیازی به سانسور کردنش برای نجات آینده نیست.
شاید اصاًل خوک ها بال داشته باشند. 

کی می دونه؟

7. Emigration Canyon
8. Nevada
9. Wendover
10. Oregon
11. Portland

1. Doc Murphy
2. Utah, Salt Lake City
3. Armand
4. Denae
5. Swamp Morris
6. Davis County
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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.

در شامره ی فروردین فصل نخست و اردیبهشت ماه بخش اول از فصل دوم »مونا« را خواندید. 

اکنون ادامه ی فصل دوم را برای شام آورده ایم.

)2(
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g جای مورد عالقه ي مونا برای شارژ، تو گلبرگی بود کمتر مرتفع و به غایت پر رفت و آمد، در 
انتهای نیم کوچه ای در طبقه ي  منفی چهل و سه، با چند در همیشه قفل، نور کم و چندتایی 
دکان به سبک قدیمی با ویترین های شیشه ای و چراغ های فلورسنتشان. در برابر یکی از دکان ها 
حاال آقای زاهد، صاحب مغازه، خودش را با کابل لخت کلفتی از سقف نیم کوچه آویخته بود. 
را و  بود که خانه اش  تاب می خورد. خبردار شده  آرامی  به  از کنارش می گذشت  جمعیت که 
باشد،  گذاشته  قراری  همچه  خودش  با  پیش  از  انگار  داده.  دست  از  بمب باران  در  را  سگش 
بالفاصله دست به کار لخت کردن کابل شده بود. خیلی زود یاروهای جمع آوری برای بردنش 
تمام  به  زاهد  آقای  پاچه های خیس  از  نامطبوِع کثافت ،  بوی  تا آن وقت  اما  پیداشان می شد. 

نیم کوچه تسری می کرد. 
درست جایی که نیم کوچه به لبه ی گبرگ می رسید و از فضای میان ستو های استخوان بندی 
می شد روشنایی های النه را دید، برکه ای از کروم مذاب قرار داشت. بر فراز سطح کرومی برکه، 
در  پوشیده  کارگر،  دو  بود.  خوابیده  راکد،  آب های  روی  مه ای  انگار  مذاب،  فلز  الکتریسیته ی 
پوشش نارسنایِی شفافشان، با اهرم ها و بازو ها و داس هایشان، باتری ها را عین راسته های گوشت، 
به چنگک هایی می آویختند که باالی برکه از سقف نیم کوچه آویزان بود. و باتری ها با چه شتابی، 
لوله هایی  را  برکه   تغذیه می شدند. ساحل  به جریان شهری،  از متصل شدن  بار سریع تر  هزار 
نیم کوچه  از  ِمشمعی  سرتاسری  پرده ی  و  می کرد  خنک  می سرید  مایع  نیتروژن  درشان  که 
جدا نگهش می داشت. در این سمت، این جا که باتری آوران عین مومنانی تو زیارتگاهی جایی 
نوبتشان را انتظار می کشند، با چندتایی نیمکت و چندتایی گیاه خانگی، یک جور استراحت گاه 

برپا شده بود. 
دو ساعت پس از بمب باران، در آن نیم روز زمستانی، یاروهایی که با باتری هاشان به پیک نیِک 
کنار برکه آمده بودند، از خالل پرده ی پالستیکی دو کاهن کروم را می دیدند با اشکال سیالشان، 
با دگردیسی تن هایشان در پستی بلندی های پرده ، شفا دهندگان فروتن باتری ها، تاس، عرق ریزان. 
روی سه نیمکتِ جفت هم، زنانی نشسته بودند با دامن های بسیار  عظیم  سیاه، دامن هایی گشاده، 
الیه الیه، ویکتوریایی، با یک میلیون ژوپن و پاره های تور. و زیر آن ها چکمه هایی سیاه و براق و 
بلند پاشنه و نوک تیز، که عین پلیکان ها آن جا کنار هم ایستاده بودند. خواهران دوره گرد که هرگز 
شوهر نمی کنند، که تنها بابت اجرای برنامه و فقط به جماعت در منظر عموم ظاهر می شوند، 
به اجبار برای شارژ از خانه خارج شده اند و اما این جا کنار برکه، مثل زنانی از روزگاراِن حاال 
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تا  آوازی می خوانند  به شست وشو می رفتند، دسته جمعی  بسیار گذشته که در کناره ی آب ها 
حضورشان میان مردم همچنان شکل اجرای برنامه داشته باشد. در دست یکی شان استوانه ای 
است طال کاری شده با اهرمی در یک انتها و بلندگویی در انتهای دیگرش. ساز مکانیکی ظریفی 
ا ست هم دوره ي سبک لباس هایشان و خواهِر نوازنده با دستی شکننده، اهرمش را می چرخاند و 
از بلندگو آکورد ها بیرون می ریزند. آوازی که می خوانند به گیلکی عتیق است اما دوست عزیز، 
اگر چه لزومی ندارد و هیچ حرفه ای نیست، بگذارید ترجمه ی ناقابلم را از آن این جا برای تان 
ذکر کرده باشم، چه آواز بسیار زیبا است و حتم دارم که شما را پس از این همه ناخوشی سر 

ذوق خواهد آورد:

ای ماه معشوق مرا ندیده ای؟
از تپه ها رایحه ی او را می شنوم

و گله های گم گشته در آتش فشان ها
او را می خوانند.

اما آیا او را ندیده ای؟
ای ماه! ای ماه!

در زندان های شناور
کمرگاهش به خون نشسته،

تفنگش را ندیده ای؟

g روی دو نشیمن تک نفره زن و مرد جوانی ولو شده اند. مرد به رنگ پریدگی خرگوش است، 
تی شرت زردی به تن  دارد و از زیر آستین های تا زده اش دو تا ساعد رخشنده روییده. زن سیاه 

چرده است. بلوز آبی  کم رنگی به تن دارد و دامن نازکش را از زور گرما تو هوا می جنباند.
»می تونم ببرمت یه جایی رو ببینی.« مرد آرام زمزمه می کند.

»یعنی می گی یه جایی که تا حاال ندیده باشم؟«
»جایی که ندیده باشی چیه؟ همیشه باید همین طوری باشی؟«

»وا! چطوری باشم؟ دیوونه!« دختر ریز می خندد. تو خنده دامنش را هیجان زده تر می جنباند و 
دامن عین جوهری که حل نمی شود، انگار در بادی که بر چمن زار های پیک نیک عصرانه  می دمد، 
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پیچ و تاب می خورد. »خب من دوست دارم برم یه جایی که همه چیزو خزه گرفته باشه. مثه 
اون عکسه. دیوونه!« دامن که باال می رود پیدا می شود که پاهای دخترک به زمین نمی رسد، 
در هوا آویزان است. تابشان می دهد. در ادامه ی مچ هاش چیزی نیست. سطح مقطعی دایره ای، 
تیره، فلزی، در انتهای مچ ها عین دو تا سم از زیر دامن هویدا می شوند، در نور اندک نیم کوچه 
چشمک می زنند و بعد باز زیر دامن پنهان می مانند. کمی آن طرف تر پاهای زن، ظریف، با یک 
میلیون استخوان پالتینی زیبا، با یک میلیون رشته های مسِی عصب که از انتهاشان بیرون زده، 
منفک از تن او اما هنوز با دو سیم اصلی وصل به مچ هاش، عین سگ هایی کوچولو پیش پای 

زوج جوان کز کرده اند. 
نه. مرد به عالمت نه سر تکان می دهد. از خودش دلخور شده. »این رو می دونم دوست داری. 

می برمت قلعه ببینی. باشه؟«
»نمی دونم. هر چی حاال!« دخترک ناشیانه تظاهر می کند که حوصله اش سر رفته. 

»می تونی سوار شی. سوار موتور بشی.«
»نمی میرم؟ یه سیگار داری؟«

»نه. باال انداختمش دور. ترک می خوام بکنم.«
»باال انداختی اش دور؟ سیگارتو؟ دیگه چی؟ می خوای قدیس بشی؟«

»نه!«

g ایستاده، تیکه داده به دیوار، کمی  دورتر از این گروه، در دل کوچه پینوکی ایستاده بود. سابقاً 
اهل گتویی تو جنوب بوده و حاال داشت عرق می ریخت. جماعِت پینوک، تنها تجسم زنده ی 
رژیم مرکزِی قلمروی شمالی که تو شهر می شد دید، مردهای میان سالی بودند با سخنرانی هایی 
طوالنی در گلوهایشان در باب خدمات رژیِم غیر وابسته، با حرکات خطابه وار دست ها و خوراک 
کوسه و خامه تو معده هایشان. این یکی فربه بود، ترک های پوستی زیادی داشت، زردرو بود با 
فکی روبسپیری که گلوله سوراخش کرده بود؛ اما به خاطر خدمات آتی برایش خوب سرهم اش 
کرده بودند. صورتش، در کل، عین یک جور خانه که بد لوله کشی شده باشد، بی نظم باد کرده 
بود و فرو رفته بود. پینوک بود، این به جای خود، اما خسته بود و در همان حین که دست هایش 
را به سوی جمعیت محوطه ی انتظار شارژگاه تکان می داد، گردنش را پایین انداخته بود و قولنج 

می شکست.
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از بمب باران النه را  باتری اش سر رسید. شلوغی ساعت های بعد  با  اثنا بود که مونا  در همین 
برداشته بود و کلی طول کشیده بود تا مونا این جا برسد. بسیار به زحمت افتاده بود، از پل واصل 
میان این یکی گلبرگ و آنی که توش پیاده شده بود، البه الی وز  وِز مردم، به آرامی گذشته بود. 
بسیار به زحمت افتاده بود و بسیار خسته بود. احساس جدیت ساختگی ای می کرد که ناشی از 
بی خوابِی کهنه شده بود. باتری را فرز و با تبحر تو صف تحویل گذاشت. روی یکی از نیمکت های 
آزاد، کنار دو بوته ی فردوگاهی نشست. همه چیز به آرامی او را می کشت و کبودی هایی داشت 
که هرگز خوب نمی شد و کسی با او حرف نمی زد و از آواز چرند زن ها بدش می آمد و اگر با 
کسی دست می داد، از زیر ناخن هایش مونوکسید کربن بیرون می آمد. تو دلش آرزو کرد که 
تا این جا نشسته اتفاقی، بمب بارانی، خود-دارزدن ای چیزی در کار نباشد. همین طور هم بود. 
به حساب  حادثه   مزاحمش شد  و  رسید  راه  از  که  را  زنی  این که  مگر  نبود،  کار  در  حادثه ای 
بیاوریم. پی خواهرش می گشت که از خانه بیرون آمده بود تا باتری اش را این جا شارژ بکند؛ اما 
حاال این مادرقحبه ها باز بساط دنگ و دونگ راه انداخته بودند، انگار هنوز چیزی برای ترکیدن 
باقی مانده، و حاال از خواهره خبری نبود. عکسی را به مونا نشان داد که توش خواهرش رو مبل 
تپلی می خندید. زِن زشتی بود. مونا به کناره ی عکس نگاه کرد. دستی مردانه روی کوسنی افتاده 
بود و پیدا بود که عکس را از آن جا بریده اند. یک دسِت تک افتاده، بریده، مثله شده با قیچِی مژه، 
با این حال بی تفاوت لم داده روی کوسن، تو نور دلباز، استراحت کنان. مونا دوست داشت جای 
دست هه باشد. استراحتی بکند. روی کوسن بیفتد. نور نرمی بهش بتابد. هیچ کس از یاروهای 
منتظر خواهره را ندیده بود و زنک که داشت می رفت از قمقمه ی مذهبِی سربی ای که به کمر 
داشت، یک کمی آب شفا تو حلق پینوک خالی کرد و همه را عصبی کرد. خواهر ها آوازشان را 
بریدند تا خیره خیره به زن نگاه کنند و صدای دخترک پا کوتاه نیمکت کناری به فحش کلفتی 

در آمد و این البته تنها اتفاقی بود که پیشامد کرد.

g مونا حتم داشت دو تا مهندسی را که حاال داشتند جلوش همدیگر را ترمیم می کردند، بیرون 
به خاطر  درست  جایی،  داشت.  را  کرگدن  گردن  که  می آورد  یاد  به  را  آنی  به خصوص  دیده. 
نمی آورد کجا، او را دیده بود که رو زمین، البه الی سیل جمعیت، افتاده و از درد تو شکم اش ناله 
می کند. سه تا امدادگر دوره اش کرده بودند و اوضاعش به نظر مونا وخیم رسیده بود؛ اما چیزی 
که طرف را تو سر مونا ثبت کرده بود، کیفیت ناله اش بود. صدای مرد، بی اراده جنس عوض 
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می کرد. با صدای بوق آزاد تلفن، با صدای اره، با صدای گوزن، با صدای پیرزنی به حال احتضار، 
آن »ش« های خانم های  مرد یک   بود.  منزجر  از چند حنجره ای ها  مونا  ناله می کرد.  مهندسه 

اپراتور شرکت تلفن را داشت و یک آن صدای نرینه ی ناخدای زیردریایی را. 
مونا با بازوش چفت شده به میله  سقفی، با درد تب، تو خالی و کنجکاوی برانگیز در مفصل هاش، 
دوباره سوار واگنی است به سمت سطح. نشسته جمعیت را تماشا می کند: مردم ستون چه های 
از این سر  ساختمان های نیمه کاره اند. به تصویر کدرشان غبطه می خورد: گره خورده در هم، 
تا آن سر راهرو عین علف هایی، با تکان های واگن هماهنگ می جنبند؛ با همان حیات نباتی، 
بی مشغله ای از جنس ماِل مونا. بخار عرق همه جا و مهندس ها نشسته کف راهرو همدیگر را 
ترمیم می کنند. نیم تنه هایشان برهنه است. سر های به کل تراشیده شان را دو رشته کابل طوسِی 
از دیگری است  بد حال تر  ناچیزی دارد، خیلی  به هم متصل می کند. یکی شان جثه ی  ضخیم 
و مدام چشم هایش پس می رود و دهنش باز می ماند، عضله هاش آنی فلج می شوند و بعد که 
400 میلی گرم اندولین رو دردش پتویی می اندازد و خفه اش می کند، دوباره چشم باز می کند 
و به عملیات ترمیم باز می گردد. دیگری ریش بلند و پهنی دارد که بنا است ردهای جراحی را 
روی گردن بپوشاند. تو گردن ستبرش، عین ماه میان دو نخل، اجتماعی از حنجره ها دارد که 
چندتا چندتا، طی هفده جراحی، آن تو کاشته شده اند. رد های جراحی بسیارند و مدام از زیر 
ریش مجعد بیرون می افتند. مونا یونیفرم آبی ای را به یاد می آورد که وقتی مردک را بیرون دیده 
بود، به تن داشت. آبی ِ چندرنگی بود عین آن نقشه ها که میزان بارندگی تو مناطق مختلف را 
نشان می دهند. حاال مرد زیپش را باز کرده و برهنه از تو نیم تنه ی باالیی اش بیرون آمده. نیم تنه 
عین پوست مار کنار کمر مهندس رو کف واگن است و در نور کم رنگ درخشانش پیدا نیست.

مهندس ها سینه به سینه رو به هم نشسته اند، سر ها به هم نزدیک، دست هر یک روی کمر 
دیگری مشغول. روی هر مهره ی پشت، پیچ و گودِی درخشانی از نقره ی سیاه شده دارند و تو 
دست هاشان قلمی ا ست با سِر تخت که تو حفره ی مهره  فرو می رود و پیچ را می چرخاند و با 
اشاره ی شست پالِس کوچکی روانه ی حواس مرکزی می کند. غیرقانونی است که تو مکان های 
عمومی همدیگر را ترمیم بکنند، با  این حال کسی اعتراضی نمی کند وکسی تماشایشان نمی کند. 
بازو ها دور کمر های برهنه، بغِل نیمه کاره، بیشتر شبیه یعقوب که با فرشته کشتی می گیرد، غش 
کردن و ضعف کردن حین ارسال پالس ها، عرق ریختن، تن های عضالنی، لرزیدن ها، پاها این جا 

و آن جا روی هم افتاده: حسابی پورنوگرافیک  اند.
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از  گذرران  خون،  رنگ  به  سهمگینی  روشنایی  می پرد.  خواب  از  بعد  می رود.  خواب  به  مونا 
موی رگ های پلِک فکستنی اش، به مغزش می دمد. چشم باز می کند. نور، عین دماغه ی عمودِی 
دیدنی  هرمی  را  مرد  سر  اطراف  می کند.  نشت  کوچولو هه  مهندس  فرق  از  مغروق،  کشتی ای 
بازوی فوالدیش و ساعدش در  اتصال  از محل  پوشانده. مونا حس می کند همین حاال جانش 
خواهد رفت. سوار سورتمه ای روی برف می رفتند و خیلی ترسیده بود. زیر گوش اش می گفتند 
»مونا مونا. هیچ نترس عزیزم.«. کنار مرداب یک گوش ماهی پیدا می کرد و یک ذره آبی که 
توش بود را سر می کشید و می ترسید که مبادا مریض بشود. برای اولین بار پریود می شد، خیلی 
می ترسید. و بعد که به  هوش آمد مهندس کوچولو هه رو زمین واگن مرده افتاده بود. چشم هایش 
جزغاله شده بودند. واگن کنار دریچه ای ایستاده، در باز است، یاروها منتظر ند که افراد جمع آوری 
بیاید و الشه را ببرند. در بلوری که روی چشم هایش روییده، محو از گوشه ی چشم مهندْس با 
گردِن کرگدن را می بیند که دو الکترود کربنی را به سوزن های روی ساعد او وصل می کند و 
با صدای قمریک بیچاره ای می گوید: »االن جداتون می کنم خانم. شرمنده ام. حاال خوبید؟ به 
هوشید؟ چیزیتون که نشده؟« و در تمام این مدت الکترودهای دیگری را در آن سر دیگر سیم ها، 

به جعبه تقسیمی که رو شکمش دارد وصل می کند.  
مونا را هول ناجوری برداشته. از طرف تا سر حد مرگ می ترسد. از صدایش، از ریش بلندش و 
از بریدگی های بتونه کاری شده رو گردنش. لمیده رو نیمکت واگن، هنوز بی جان، دستش را به 
شدت پس می کشد. سوزن ها از ساعدش بیرون می آیند و خون از سوراخ های ریز آرام بیرون 
می ریزد. مونا روی پاهایش بند می شود. هل می دهد، هل می دهد، هل می دهد و از دِر باز واگن 
و  نالید  و  خورد  تابی  سنگین  ماند،  آن جا  سقفی  میله ی  به  آویخته  بازویش  و  می رود.  بیرون 
یک قدری خون از سر آزاد سوزن ها روی راهروی واگن ریخت. این طوری مونا از دامی که بعد ها 

خود را آشکار می کرد گریخت؛ اما یک قدری دیر.
بیرون نشئه ی بی هوشی، از میان انبوه انبوِه حرام زاده ها به سرعت می گذشت. نمی دانست رو چه 
گلبرگی پیاده شده. بوی عطر و عرق شیرین آزارش می داد. شلیِک تل های گوشت ، در سمت 
مخالف او، ترسیده، با عجله، نیازمند، روان  روی امواج عدم امنیت، گرسنگی، هول، به سرعت 
حرکت می کرد. به خودش فشار آورد که تندتر برود؛ اما ممکن نبود. صورت ها در نور تلویزیونِی 
النه ظاهر می شدند و محو می شدند. پسر بچه ای با چشم های گاوی، مرد دیکنزنیِن کریه ای، 
فلش  دوربین های امنیتی پشت سرش، چشم های گشاد از هیجاِن سالخورده ها. میل شدید به 
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کتک زدن کسی، به دماغ کسی کوبیدن، به تف کردن تو دهن یاروها، حواس مونا را به تدریج 
مصرف می کرد. بعد رد سوزانی روی گونه اش، عین دم داغ نهنگ، او را به خود آورد. همان جا 
و خنکی  می وزید  عرق اش  از  پوشیده  تِن  رفتگی های  تو  به  هوا  اندِک  ایستاد. جریان  بود  که 
چندش آوری تولید می کرد. سوزشی تو دستش حس کرد. نگاهش کرد. رد خون که از سوراِخ 
سوزن ها بیرون ریخته بود متعجبش کرد. سر باال آورد. آمبوالنسی را دید که از میان جمعیت 
آژیر می کشید. راننده سر بیرون آورده بود. شالقی به دست داشت و جمعیتی را می زد که راه 

را سد کرده بودند. 
»خانم خوبید؟ مادرجنده زده تون. نه؟ منم زد! خوبید شما؟«

سمت صدا برگشت. دختر نوجوانی بود با صورتی سرخ و استخوانی و الشه ی مرد برهنه ای، پاره 
شده، به پشت . مونا جا خورد. جوابی نداد. دخترک خیره نگاهش کرد. بعد را هش را گرفت. دور 
را روی دوش اش تشخیص  بدرنگی  مانکن پالستیکی ِ  تازه می توانست الشه ی  مونا  که می شد 
بدهد که این جا و آن جا سوخته و آب و سوراخ شده بود. فهمید که باید خیلی پایین آمده باشد، 
به آخرین طبقه های گلبرگ »ملکه« احتماالً. رفت کنار دیواره. چند متری پایین تر روشنایی های 
کنار دریاچه را در عمیق ترین جای النه می دید و بوی آب را حس می کرد و صدای قایق ها را 
می شنید. تمنای این را داشت که زودتر خارج بشود. برو عزیزم. برو که چشم هات مثل چشم های 

کبوتر است. زودتر خارج شو!

تاریکی و شبکه ی  و  بلندای گلبرگ ها  آنتیک، اسیدی، سلب، زمین شناختی، که   ِ زیر آسمان 
تونل های حمل و نقل از دید پنهانش می کرد، مونا باید پیاده پایین تر می رفت تا به بندرگاه ها برسد.  
راه افتاد؛ اما چند قدمی جلوتر باز ایستاد. به یاد آورد که ماه حرام است و خودش را شگفت زده 
آخرین طبقه های  واقعاً  این جا  اگر  و  باشد  اگر درست حدس زده  داد.  تغییر  را  کرد. مسیرش 
دیواره ی  تا  می خورد.  به چشمش  اولیه ای  مواد  ماشین خودکار  باید  همین جاها  بود،  »ملکه« 
مقابل جداره، از میان جمعیت پیش رفت و چشم تیز کرد. این جا دو طبقه ی آخر بود، جایی 
که النه به هم می رسید. دیرزمانی پیش از باقی طبقات ساخته شده بود و تو یک جاهایی هنوز 
مسکونی بود. جنگل پاستورالی داشت از بیلبورد های قدیمی هنوز سرپا، نئون ها و تلویزیون های 
رو به کوچه که بی جهت مدام روشن اند. دست هیچ چیز به این جا نمی رسید؛ نه نور، نه قانون و نه 
حتی شبکه ی حمل و نقل تونل. چکمه هایش روی کف پوش این جا یک جور چسبندگی نا معمول 
داشت. کف پوش موزاییک هایی بود، خاکستری، بیمارستانی با ریزه سنگ هایی تیره تو مالتش، 
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حال به هم زن، یادآوِر دمپایی خیس و سبز شخص مسلول بود و بوی نا می داد. آسفالت این جا و 
آن جا عین کهیر از الی موزاییک ها بیرون زده بود. برِق ماشیِن خودکاِر مواد اولیه چشمش را 
گرفت. عین کاسب چاقی یله به دیوار گوشه ای ایستاده بود. جلو رفت و مقابلش ایستاد. ماشین 
خوراکی،  پزشکی،  اولیه ی  مواد  همه جور  شیشه ای اش  ویترین  و  بود  کشیده  قد  مونا  برابر  دو 
امنیتی را پیشنهاد می داد. در ارتفاع شانه ی مونا اسالِت داخل کردن پول چشمک می زد. کنار 
اسالت کلید از مد افتاده ی مغناطیسی ای از چند رشته نخ آویزان بود. کلید یک دست سیاه بود با 
برجسته نوشته هایی نقره ای: »به شون پول نمی دیم«. البته که نمی دیم. کلید را داخل اسالت کرد. 
شگفتا که هنوز این جور کلید های دزدی خوب کار می کردند. اسالْت چشمک زدن را متوقف کرد 
و با نور ایستایی روشن شد. مونا روی صفحه  کلید کد یک سرنگ را وارد کرد و کد یک تست 
حاملگی خانگی را و کد یک شیشه دوغ و یک بطری کوال و سه جور مختلف پودر جوشان را. از 
دریچه ای پایین پای ماشین، عینهو سوراخی که پنگوئنی وسط پاهایش دارد، اجناس مونا بیرون 
آمدند و پشت بند شان پاکت بزرگ کاغذی سر رسید. خم می شود که خرت و پرت ها را بردارد 
و وقت باال آمدن شانه اش به برآمدگی ای رو ماشین می گیرد. درد هوش از سرش می برد. صبح، 
پیش از ورود به النه و پیرزن افلیج را به یاد می آورد. زمان چندانی نگذشته، اما همچنان که 
این طور وقت ها گفته اند، خاطره ی آسیب دیدگی شانه اش حاال بسیار دور و محو به نظر می رسید. 
تمام روزی که پشت سر گذاشته بود در نظرش عین بافته ای از ترمز ها، زن های دیوانه ، بمب ها، 
متجاوزاِن چندصدا، خون ریزی ها، استخوان شکسته ها و فلش دوربین  به هم می پیوندد. دوباره راه 
افتاده است. از مقابل تعمیرگاه تازه تأسیسی می گذرد و ضربان درد تو شانه اش با ضربات فلز بر فلز 
داخل تعمیرگاه یکی می شود. جلوتر داخل دست شویی عمومی می پیچد و آن تو وارد بخش زنانه 
می شود. توالت اتاقکی شانزده متری است با سقف کوتاه، به تمامی پوشیده از کاشی های چرک. 
جناح راست اتاق را سه کابین توالت با در های چوبی شان تسخیر کرده اند. چوب بسیار قدیمی 
است و تحلیل رفته، عین آب نبات متری رشته رشته شده. در جناح چپ سه سینک دست شویی 
سرامیکی است چسبیده تنگ هم، کبره بسته. مونا غافلگیر شده. انتظار نداشت این جا را این قدر 
شلوغ بیابد. زن ها مدام در رفت و آمد بودند، با موهای هزار جورشان که مثل انواع پرنده ها رو 
سرهایشان النه کرده بودند و مونا جای خلوتی الزم داشت. بنا داشت دز نیتروکسین تو خونش 
را بسنجد و معجون پادزهر درست بکند. قایقران های دریاچه بیشترشان مسلمان  بودند و تو ماه 
حرام یارویی را که نیتروکسین مصرف کرده باشد سوار نمی کردند و مونا حاال خیلی نیاز داشت 
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که حتما سوار بشود و از النه بیرون برود. حوصله نمی کرد جای بهتری برای پادزهر ساختن پیدا 
بکند. فکر کرد ببینی حاال شاید شلوغی کمکش هم بکند. به سمت دیوار مقابل رفت. در فاصله ی 
بین یک کابین و سینِک مقابلش صندلی ای رو به سینک، زیر یک خشک کن برقی رها بود. روی 
خشک کن تصویِر دو دست سیاه بود، بریده از ساعد، رو به باال جایی که لوله ای، مثال دهانه ی 
می ریخت.  پایین  به  رو  مومنان،  دست های  برای  برکت  عین  را  باد  از  رشته هایی  خشک کن، 
راهنمای گروتسکی بود، خال کوبِی نوستالژیکی بود از نیاکاِن کارآمد خشک کن؛ خود خشک کن 
اما عمری بود که کار نمی کرد. روی صندلی نشست. پاکتش را جورید. سرنگ را بیرون آورد. رگ 
را روی دست چپش جست. سوزن را فرو کرد. خون را بیرون مکید. از کم رنگی خون جا خورد. 
سوزن را بیرون کشید. پیستوِل سرنگ را به زور در آورد و کناری انداخت. محفظه ی پِر خون را 
که حاال سرباز بود به دقت به یک دست گرفت و با دست دیگر چوبک تست را از تو پاکت باال 
کشید. جلد بسته بندی را با دندان پاره کرد. چوبک را توی خون فرو کرد. منتظر شد. خون جذب 
می شد و سطحش تو محفظه ی سرنگ پایین می رفت. چوبک را بیرون کشید. خون باقی مانده 
را تو سینک مقابلش خالی کرد. باید منتظر می شد تا چوبک به خون عکس العمل نشان بدهد. 
زنی از یکی از توالت ها بیرون آمد و جلوی سینکی که تو حلق مونا بود بنا کرد به دست هایش 
را شستن. ران های چاقش که از زیر دامن چرمی کوتاهی بیرون زده بود، پوشیده در جوراب های 
فیش نت، راست تو صورت مونا بود. پوست زن بوی ماشیِن نو می داد و مونا شیار های واریس را 
ال به الی ترکیدگی های پوست زنک می دید. صندلیش را کمی عقب کشید. کار زن که تمام شد 
کنار رفت. حاال زیر سینک، در رطوبت ابدی، پوستر تبلیغاتی شرکت شیالت دیده می شد. خیلی 
قدیمی بود و در شره ی آب و در این همه سال کپک زده بود؛ اما مونا بالفاصله  بازش شناخت. 
رنگ های شادابش زیر پوسیدگی پنهان شده بودند و پوستر با قهوه اِی در آمیخته با خاکسترِی 
توالت عمومی اخت شده بود.  پوستر اشاره ای بود به یک آگهی بازرگانی تلویزیونی، ماِل وقتی 
که مونا خیلی بچه بود. آن وقت ها دروان قحطی بزرِگ بعد از استقالل بود و دو آگهی از همه 
سرگرم کننده تر بودند. یکی شان آگهی ای بود برای قرص ویتامیِن خانم های خانه دار. خانم هایی 
خندان قرص ها را باال می انداختند و در طول روز بی نیاز به وعده های غذایی سر می کردند و 
این جوری در جیره ی غذایی صرفه جویی می شد. مونا از این خوشش نمی آمد. تو خانه شان خانم 
خانه داری هم نداشتند. محبوب مونا آن دیگری بود، آگهی شیالت. تلویزیون مدام فیلم هایی 
پخش می کرد مال چینی ها، بدون برهنگی، در باب گرسنگی، پزشک های فداکار و مردانی که 
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بابت عشق از دست رفته دیوانه شده بودند. بعضی هایشان چنان قدیمی بودند که حال مونا را 
به هم می زدند، سیاه و سفید، مملو از نویز. ال به الی فیلم ها آگهی ها پخش می شد و این وقتی 
بود که همه، حتی پدر که آن وقت ها راننده ی لودر بود، محکم پای صورت پوشیده در کرک 
الکترسیته ساکن تلویزیون می نشستند، عین مرغ ها تو قفسه های مرغ داری. حاال به وضوح آگهی 
شرکت شیالت را به یاد می آورد. انیمیشن هزار رنگی بود. شروعش بچه هایی را نشان می داد تو 
داالنی کم نور، به صف ایستاده. در تاریک روشن پشت سرشان آقایان های قصاب، روپوش سفید 
به تن، دست از کار کشیده بودند و با لبخندی آرزومند بچه ها را تماشا می کردند. سر صف آقای 
بیشه ای سبز در  به  از فضای داالن  نوبت  به  بچه ها  و  بچه ها می داد  به دست  شیکی، سکه ای 
آن سو می دویدند. از البه الی چمن ها و سنجاب ها و توله خرس های مست و تپه سار ها و درختان 
و انوار نور، خندان پی هم می گذاشتند. بعد به میزی می رسیدند که تو محوطه ی محصور بین 
درختان، کنار برکه ای چیده شده بود. حیوانات بیشه به تماشا آمده بودند. بچه ها می نشستند و 
بعد خیل ماهی های پردار از آب بیرون می آمدند. تو بشقاب  بچه ها به پهلو می افتادند و با لبخند 
نرمی از رضایت آواز می خواندند و به خوراک ماهی  کباب  شده تبدیل می شدند. دولت ورشکسته 
بود و غذای گوشت قرمز منقرض می شد و این تبلیغی بود برای دعوت مردم به خریدن سهام 
شرکت شیالت. سرآخر سکه ای از دست بچه ای بیرون می جهید و همه ی صفحه  ی تلویزیون را 
پر می کرد. تصویر حک شده روش، انبوه مردم را نشان می داد که کنار طرح ساده ای از خزر، بازو 

به بازوی هم، ماهی می گرفتند. 
مونا از شیفتگی بیرون آمد. به چوبک تست نگاه کرد. دقیق شد. بعد دورش انداخت و دست به 
کار شد. یک قدری کوال و یک قدری از پودر ها تو شیشه ی دوغه ریخت. به همش زد و معجون 
بود،  ملکه  آخر  طبقه ی  دو  رو  دوباره  حاال  آمد.  بیرون  توالت  از  تند تند  کشید.  سر  را  کوفتی 
البه الی وسایل نقلیه  شخصی، مرکب ها، کالسکه های بسته به برده و کالسکه های بسته به حیوان، 
نخ هایشان،  به  آویخته  سربریده  شکار های  با  دست فروش ها  البه الی  غلتان.  شناور،  چرخ دار، 
البه الی حشاشین و مست ها و خمارها. البه الی بوی فست فود، بوی برنِج سوزان. این جا خراب آباد 
ماسونی بود روشن در نور سفیدش، مالیخولیایی، با این همه انگار بیرون آمده از بی-مووی ای 
به تقلید از محله ی چینی ها؛ و از این بابت: اطمینان بخش. اما مهم تر از همه چیز دریاچه. پرچِم 
رز تیره ی النه با سطح راکد قیری ا ش، پوشیده در دستمال کاغذی، سیم، زنگ آهن، پالستیک  
شرحه  شده، چوب، ظرف های گم شده، کثافت، الکلل، سیلیکون، الواح فوم؛ با بندرگاه هاش که 
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قایق ها از آن به راه می افتادند، در آب راهه های ریشه ی زمین می راندند و به هرجای زیرزمین ِ 
شهر تاریخی سرک می کشیدند. 

حاال باید پایین بروی محبوبه ی جان گدازم. پیاده. خیلی فرسوده ای و این از خستگی بدتر است. بله 

عزیزکم که موهات گله ی بز ها است. حاال دنبال گله ها پایین برو. باتری و بازو را از دست داده ای اما 

عیب ندارد. از زخم صورت و از بازوهات بوی لبنان به پا است. گل های دارویی بچین و پایین برو.

g مونا باالی سرش بهشت سیاه و در مقابلش دریاچه، برای اولین بار پس از فرار از واگن به این 
فکر می افتد که بازو و باتری  را با هم از کف داده. حاال در ساحل دریاچه ایستاده بود. ریشه ی 
گلبرگ ها با ستون ها و مهارها و پرچ ها و پیوند ها و تنش گیر هایشان این جا هستند و بوی رطوبت 
کشنده است. این جا در کرانه،  تو آخرین طبقه ، از همه ی سوراخ  سنبه  ها نورافکنی رو به دریاچه 
روشن است. اسکله ی چوبی، کیوسک های حاال متروِک بلیط فروشی ها، صف قایق ها که به شمایل 
خیره ی  نور  در  همگی  مست،  و  دهان  به  همبرگر  قایقران ها،  توده ی  آب اند،  روی  چشم هایی 
آلومینیوم  از  نرده هایی  میان  از مسافران، مرتب شده  مونا می لغزند. چهار صف  به سر  بندرگاه 
که به اسکله های کرانه منتهی می شدند و مونا در میان صف خلوت تر. منتظر در  انتهای صِف 
او، روی آب، قایقی بود بی بادبان و کامال چوبی، با گنجایش احتماالً پنجاه نفر یا همچو چیزی. 
چشم هایی لیزری تعبییه شده روی نرده ها با ضربان بیست و چهار تا در ثانیه چشمک می زدند 
و به چشِم ناشی فقط چراغ های تزیینی سرخی می رسیدند و صف نگه دار ها، ماموِر سوار کردن 
مسافر ان، بین صف و قایق مربوطه می نشستند، با مانیتوِر از مد افتاده ای جلویشان که اطالعات 
اسکن شده را از شبکه ی چشم های لیزری می گرفت و مسافر ها را تو بسته های مخصوص شان 
جا می داد. در مقابل صِف مونا اما پیرمرْد ایتا نشسته بود. ظریف، با ریش نوک تیزی که از زیر 
ماسِک آهِن سیاهش بیرون زده بود. شلوار و بارانی سیاه به تن، نشسته روی صندلی ِ چرخ داری، 
بی آن که مانیتوری در مقابلش باشد. زیر بارانی چیزی نپوشیده بود و در نور بندری می شد شکِم 
چروکیده ی انسانی اش را دید که باالتر به قفسه ی سینه ی آکاردئونی ای وصل می شد. قفسه ی 
سینه اش مدام سوت می کشید، در دم ها زیر و با بازدم ها بم. پره های فلزی، متقارن، با رشته هایی 
که به نظر بافت زنده  و گوگردی ابلیس می رسید به هم متصل بودند و در تنفس سخِت پیرمرد 
عین آبشش باز و بسته می شدند و بارانی را با خودشان باال و پایین می بردند. باالتر، جایی که 
باید ترقوه ها شروع می شد لوله هایی آسیب پذیر، براق، حلقوی، از شش ها بیرون می آمد و روی 
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گردن می پچید و به قسمت تحتانی ماسک ضدگازی از آهن سیاه متصل می شد که حاال هزار 
سال بود رو صورت پیرمرد جوش خورده بود. محفظه ی چشم ها شیشه ای بود به درخششی سرْخ 
روشن. کابل های اطالعات از منتهی الیه نرده ها می آمد و به کناره ی این ماسک داخل می شد. ایتا 
هیتلردوسِت پر آوازه ای بود و در روز های پیش از جنگ به دنیا آمده بود. حاال در روز هایی که  
می شد به مفت عضو جانشین خرید، بی یک پا بودنش اشراف زادگی به حساب می آمد و داشت با 

صدای ماشینِی اُور-داب شده اش مونا را خطاب قرار می داد. 
»کجا؟«

مونا بی معطلی جواب داد: »منطقه ی هشت.«
»اوهو. دختر جون رو ببین. چه با دل و جرأت.«

خیره به مونا مکث کرد. نوری که از ماسکش برمی آمد کیفیِت سدیم سوزان را داشت، غیرعادی، 
شکنجه کننده. 

دارند کورت می کنند عزیزم. دندان هات را به شان نشان بده. دندان هات مثل گله ی گوسفند ها معصوم 

است. بله؟

مونا روبه پیرمرد می خندد. ایتا بی که چشم از او بردارد از تو بارانیش بامبوِل کوچولوی اوپتیکالی 
بیرون می آورد. دستگاهه قاب طالیِی کدری دارد و پیرمرد جوری پشِت گوِش چپش تنظیمش 
می کند که عدسی اش کاماًل جلوی چشم گاه چپ  را بپوشاند. مونا می بیند که عدسی هنوز سیاه 
است. بعد چشمک زدنش را می بینید و بازتاب سبِز چندش آورش را که روی صورتش می افتد 

و می جوردش. ایتا به پیشانی مونا نگاه می کند و بعد باز عدسی تیره می شود. 
»اسماعیل بیا این جا دیوث. مسافر.« ایتا داشت رو به توده ی قایقران ها داد می زد. بعد خطاب 
به مونا گفت: »دختر جون آرایش ناجوری داری. خیال نکن نفهمیدم. ایتا چشم خداست. اما 
دو بار هم ورودی داری. ماِل چیه نمی دونم. حاال به هر حال بذار ببینیم کی می بردت جونی. 

اسماعیل!«
بعد اسماعیل عین حبابی از توده ی قایقران ها جدا مي شود و شناور در هوا سمِت پنل مسافر گیری 
به راه می افتد. مهمیزی به چکمه هایش دارد و زنجیری میخ شده بین منخرین و الله ی گوش اش 
موقع راه رفتن صدا می کند. بسیار بلند قامت است و هر چه پوشیده از چرم سرخ و سیاه است. 
پیش  کرده،  زندگی  عطارد  در  سال  یک میلیون  انگار  که  طوری  آفتاب  از  سوخته  سیه چرده، 
پیرمرد می رسد. مونا را وارسی می کند. گوش و دماِغ خفاش را دارد و این جراحِی پالستیِک 
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الوات قدیم است. حاال دست کم پنجاه سال است که هیچ یاروی شروری به شمایل خفاش در 
نمی آید. به مونا پشت می کند و رو به اسماعیل می ایستد. از پشت کتف هایش دو تا باِل پوشیده 
از پر بیرون آمده، دود گرفته، خاکستری شده. خم می شود، سر را تا پیش دهان ایتا پایین می برد 

و بال هایش دو بار عصبی جهش می کند. 
البته که دو تا ورودی داری محبوب من. نگرانی به خودت راه نده. بیا بریم به غار پلنگ ها عروس 
کوچولو. نمی توانی راجع به جک-این چیزی بگویی. مگر نه عزیزم؟ قدغن شده. بیا بریم از این جا. 

حوصله نداشته باش. حتی حرف هم نزن. 
مونا ساکت بود. بعد اسماعیل دوباره راست ایستاد. سر تکان داد. رو به مونا برگشت.

داری؟  شما  خود  رو  دردسر  حوصله ي  کرد.  سوار  رو  شما  نمی شه  متأسفم.  فرزند.  »دلبندم. 
آرایش تون دلبند و سوراخ های ورودی تون جزو مفاد ناجوره. توجه می کنین؟«

»اسماعیل خان! چطو؟ شمام؟ از کی تا حاال؟ ببرید خانوم رو آقا جان.«
صدا از مرد فربه  نرمی بود که می خرامید و از میانه های صف پشِت مونا جلو می آمد. پاهایش را 
تو دمپایی های روفرشی اش می جنباند و روبدوشامبر نا به جایی به تن داشت. کنار مونا که می رسد 
دستش را رو شانه ی درد آلود دخترک می گذارد. مونا جنب نمی خورد. به زمین خیره می شود. 

»به شما قول می دم ناخدا که کسی ازتون پرس و جو نکنه. ببرید خانوِم نازنین رو. باشه؟«
مونا سر باال می آورد. ایتا دستگاه طالیی را از پشت گوش اش جدا می کند و اسماعیل جویده 
جویده چیزی می گوید و با دست راه قایق را به مونا نشان می دهد. دو ساعت از ظهر گذشته؛ اما 

گرما به دریاچه ی 72-آ راهی ندارد.  
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خالصه ی داستان
چندبچهمدرسهایدرحالساختیکفیلمترسناکبایکدوربینسوپر8هستند.
و کودکانه آشتیهای و قهر هستند: آشنا ماجراهای همان بچهها، میان ماجراهای
دوستیهاورفاقتهاییکهگاهتاپایجانمیروند.یکشببچههاتصمیممیگیرند
برایفیلمبرداریازیکیازسکانسهایفیلم،بهمحلیبیرونازشهربروند.کلبهایکنار
ُرخ ماجراییغریب فیلمبرداریهستندکه ومشغول انتخابمیکنند را راهآهن ریل

میدهدودوربینشانماجراییبهراستیترسناکراضبطمیکند.

پیش زمینه
قرارگرفتنناماستیوناسپیلبرگدرکنارجی.جی.آبرامز،بهتنهاییمیتواندانگیزهی
»برخورد »ای.تی«، خالِق که زمانی کند. ایجاد سینمایی اثر یک دیدن برای باالیی
نزدیکازنوعسوم«،»گزارشاقلیت«و»جنگدنیاها«،درجایگاهتهیهکنندهمینشیند
بهکسیمیدهدکهکارگردانِیفیلمهاییهمچون»پیشتازان را وصندلیکارگردانی
فضا«وخلقسریالهایشگفتانگیزیچون»الست«و»فرینج«رادرکارنامهیخود
دارد،انتظارهایفراوانیشکلمیگیرد.بهنظرسوپر8باچنینترکیبیتوانستهاست

بهنتیجهمطلوبیبرسد.
درسال2011ودرحالیکهفیلمهایعلمیتخیلیپرهزینهایهمچون»ترانسفورمرز
3«،»آپولو18«،»سورسکد«و»ظهورسیارهیمیمونها«بررویپردههاینمایش

قرارگرفتند،سوپر8جایگاهویژهایرابهخوداختصاصداد.
سوپر8راشایدبتوانیکیازبهیادماندنیترینفیلمهایعلمیتخیلیهایسال2011
دانست.نهبهاینمعنیکهالزاماًفیلمیبینظیردرحیطهیعلمیتخیلیباشدونهحتا
بهاینمعنیکهبهترینفیلمعلمیتخیلیسالبودهباشد؛بلکهازایننظرکهنوعی

نوستالژیقدیمیرابرایبینندگانخودایجادکرد.
18 آپولو و 3 ترانسفورمرز میمونها، سیارهی طلوع همچون فیلمهایی سال این در
بحثهایزیادیراایجادکردند.طلوعسیارهیمیمونهابحثمرزهایفنآوریژنتیکو
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استفادهیتحقیقاتیازحیواناترامطرحکردوباعثشدگروههایزیادیدربارهیخط
قرمزدستکاریهایژنتیکیودربارهیاینکهچقدرماازنظراخالقیمجازبهاستفاده
ازحیواناتبرایانجامآزمایشهایعلمیوتحقیقاتیخودهستیم،بهبحثبپردازند.
ترانسفورمرز3،نبردفضاییرابهزمینآوردودریکیازبارزتریننمایشهایسینمایی
در توطئه تئوری تا علیهخودگرفته، بر انسانها ازخیانت ویژه، برجلوههای مبتنی
برنامهیفضاییماهوپروازشاتلهاوحتاحملهیفضاییهابهتاسیساتاتمیایرانرا
رویپردهبهنمایشگذاشتوازحضورچهرهایمانندبازآلدرین،دومینانسانیکهقدم
برسطحماهگذاشتنیزاستفادهکرد.آپولو81سویدیگرتئوریتوطئهیردسفربه
ماهرادنبالکردودرآنجادرروایتیشبهمستندادعاکردنابودگرهایاهلماهدست
بهقتلعامفضاییزدهاندوالبتهکهبابازتابقابلتوجهیبهویژهدرانجمنهایطرفدار
نظریهیتوطئهدرسفربهماهروبهروشد.درمیاناینهمهجاروجنجالونبرداما،
سوپر8روایتیدلنشینرابامضمونیعلمیتخیلیبیانکردکهیادآورفیلمهاییهمچون

ای.تی،موجودفرازمینیوبرخوردنزدیکازنوعسومبود.

روایت و درون مایه ها
ازنوعسوماست.دورانی سوپر8بازگشتبهدورانپرشکوهای.تیوبرخوردنزدیک
کهمواجههباموجوداتفضاییبرمبنایفضایدهه70آمریکاشکلمیگرفت.فضایی
کهخانوادهومشکالتآننقشکلیدیرادربسترداستانایفامیکردند.زمانیدریک
میبینید پرده بر که داستانی اوقات اکثر بود گفته عالقمندانش به آبرامز سخنرانی،
دربارهیچیزیدیگریاست.اودرآنسخنرانیبهای.تیاشارهکردهبودکهداستان
بیشازآنکهدربارهیموجودفضاییمهربانیباشد،دربارهیبحرانجداییپدرومادر
دریکخانوادهوتاثیرآنبرزندگیکودکاناست.درسوپر8خوداونیزچنینداستانی

راروایتمیکند.
سوپر8روایتگروهیازدوستانمدرسهایرادریکیازتابستانهایدههی70بازگو
میکند.اینکودکانکهعالقمندبهساختنفیلمیترسناکهستند،هنگامیکهقصد
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فیلمبرداریازیکیازصحنههایفیلمشانرادارند،شاهدبروزحادثهایبراییکقطار
باریهستند.دوربینسوپر8آنهاکهازترسرهاشدهاست،تصاویریازواقعیتپشت
پردهیاینتصادفراآشکارمیکند.اینآغازواینفرآیندالبتهفرصتیاستثناییبرای
آبرامِزنویسندهوکارگردانبهوجودآوردهاستتایکیازعالقههایاصلیخودراکه
در خود بگنجاند. فیلمش در است، انفجار و تصادف بزرگ صحنههای دیدن تدارک
سخنرانیاشدرکنفرانستدگفتهبودکهعاشقچنینصحنههاییاستواوجشرادر

»ماموریتغیرممکن«بابازیتامکروزبهتصویرکشیدهاست.
فیلمدربارهیموجودیفضاییاستکهبهزمینآمدهوبهجایحسننیت،بابدخواهی
زمینیهامواجهشدهاستواینکدستبههرکاریمیزندتابهخانهیخودبرگردد.
تمداستانوحضوراینگروهازبچههاوحتاحالوهوایفیلمیادآورای.تیاست،اما
اینبارموجودفضاییچنداندستوپابستهنیستووقتیالزمباشد،میتواندچهرهی
مهاجمیخشنرانشاندهدوشایداینموضوعبیدلیلهمنباشد.درمرورفیلمهایی
باموضوعمواجههبافضاییها،معموالًآنهارابهدوردهتقسیممیکنند.ردهایکهدر
آنفضاییهامهربانودوستداشتنیوبیآزارندکهبرجستهتریننمونههایآنشاید
ای.تیوبرخوردنزدیکباشدوگروهیکهدرآنهافضاییهابهدلیلمنافعشان،بیدلیِل
خاصیمتخاصمومهاجمند.جنگدنیاهایاسپیلبرگنمونهایازاینگونهاست.برخی
منتقداناشارهمیکنندآنچهاسپیلبرگراازای.تیبهجنگدنیاهارساند،رویدادهای
اجتماعیدورانماوبهویژهتحوالتمربوطبهحوادث11سپتامبربود.دورانیکهپس
ازآنمردمبههمسوظندارندودشمنهامیتوانندبیهیچهشداریدستبهنابودی
بزنند.سوپر8امادرمیانهیایندوقراردارد.موجودهیوالواریکهدرفیلمنشانداده
شدهاست،گمشدهایدرجستجویخانهیخوداست،اومهاجموآشوبگرنیست.اما
برخوردمابااوویراتبدیلبهچنانشکارچیویرانگریمیکندوالبتهزمانیکهبا

حسننیتومعصومیتکودکانهروبهرومیشود،اونیزبهراهخودمیرود.
داستاندردلخودداستانکودکیدرخانوادهاستکهبامشکالتدورهیکودکیو
گذارازآنمواجهاست.چنیندستمایهایفیلمرابرایگروهوسیعیازمخاطبهاقابل
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درکمیکندوبهگونهایپیشمیرودکهگاهتمفضاییداستاندرسایهقرارمیگیرد
واینروابطبرجستهمیشوندوالبتهمانندبسیاریازفیلمهاییکهدراینژانرساخته
میشود،اینداستاننیزروایتتحولقهرماناست.الگویاسطورهایکهجوزفکمبل،
اسطورهشناسبرجستهآنرادرکتابمعروفخود،»قهرمانهزارچهره«روایتکرده
ودستمایهایبرایاپرایفضایِیجنگهایستارهایشد،هنوزهمکارکرددارد.فیلم
دراوجخودروایتعبوروگذرمیاندووادیاست.شایدباایننگاهبشودگفتیکیاز
بهیادماندنیترینصحنههایفیلمدرپایانآناست.جاییکهکودکقهرمانداستان
بایدازیادگاریعزیزشچشمبپوشد.چشمپوشیاوهمبیگانهیغریبرابهخانهاش
میرساندوجهانراتازهمیکندوهمجانوروانخوداوراازبندگذشتهنجاتمیدهد.
اگرکسیصرفاًبهدنباِلجزییاتفنیوتکنیکیوآیندهنگریدریکداستانعلمیتخیلی
باشد،شایدازدیدناینفیلملذتچندانینبرد.چگونهمیشودیکسفینهیفضاییرا
ازخردههایفلزیمتفرقهوانبوهیازتیلههایفلزیساخت؟چرااینموجودازسوی
هموطنانشرهاشدهاست؟ماهیتتیلههایسازندهسفینهچیست؟وبسیاریسوال
درسِتدیگر.امافیلمداستانیدلنشینرادرقالبیازرویدادهایشکلگرفتهدراطراف
بههمیندلیل اینروایتجذابودیدنیاستو یکموجودفضاییروایتمیکند.
بسیاریازافرادغیرعالقهمندبهفیلمهایعلمیتخیلینیزازدیدنآنلذتخواهندبرد.
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فیری تیل یک مانگا و انیمه ی ژاپنی است که به کارگردانی و نویسندگی هیرو ماشیما ساخته 
شده است. در 23 آگوست 2006  اولین مجموعه مانگای آن چاپ شد و در 12 اکتبر 2009،  
انیمه ی آن شروع به پخش شد. هم اکنون نیز در کانال فانیمیشن ]3[ آمریکا در حال پخش است 

و تاکنون 123 قسمت از آن پخش شده است.

خالصه ی داستان
انیمه درباره ی جادو و گروه  های جادوگری قدرتمند است. زمانی است که جهان  داستان این 
توسط گروه های جادوگری مختلف تقسیم بندی شده است. بعضی از این گروه ها با استفاده از 
جادوی سیاه سعی در نابودی انسان های ضعیف و قدرت گرفتن می کنند و بعضی دیگر با کمک 

به مردم و انجام کارهای سخت، به امرار معاش می پردازند.
تمرکز این داستان بر روی گروهی است به نام فیری تیل که در کشور فیوره ]۴[ زندگی می کنند؛ 
جایی که مردم برای کارهای مختلف از جادو استفاده می کنند و سعی در نجات دنیا دارند. جادوی 
حاکم بر افراد این گروه، قدرتی فراتر از جادوی معمولی است، قدرتی که هرگز شکست نخواهد 
خورد. جادو در این دنیا از روح و زندگی جادوگر نشأت می گیرد و وابسته به آن است. داستان 
بیشتر متمرکز بر روی دختری ماجراجو به نام لوسی ]5[ و دفترچه ی خاطرات او است. اتفاقاتی 
که در سیر آشنایی لوسی با گروه فیری تیل می افتد و به دنبال آن ماجراجویی و مبارزه هایی که 
لوسی و دوستانش برای رسیدن به اهدافشان انجام می دهند، بسیار زیبا به تصویر کشیده شده 
است. این انیمه ۴ شخصیت اصلی انسان به همراه یک شخصیت گربه دارد که تشکیل یک تیم 
بسیار قدرتمند و در عین حال بی پروا را می دهند و باعث خرابی های زیادی می شوند. این تیم 
شامل لوسی، ناتسو ]6[، ارزا ]۷[، گری ]8[ و هپی ]9[ می باشد. در این انیمه شاهد ماموریت  های 

خطرناک و مبارزه  های بی نظیر این گروه با دشمنان قدرتمندشان خواهیم بود.
در کنار این گروه ها، جادوگرانی وجود دارند که در پی رسیدن به قدرت بی نهایت  و جادو های 
ممنوعه هستند و سعی دارند نسل بشر را نابود کنند. آن ها بر این عقیده هستند که افراد ضعیف 
تا دنیا به مکانی قدرتمند تبدیل شود. رازها و  نابود شوند  باید  از جادو،  ناتوان در استفاده  یا 
قدرت های این گروه کاماًل سری و پنهان است و به تدریج و در مواجه با این نیروهای سیاه، 

بیشتر در مورد آن ها آگاه می شویم.
قدرت ها، نیروهای جادویی و سبک های مبارزه ی مختلف، زیبایی خاصی به این انیمه بخشیده 
است که بیننده را به خود جذب می کند. در هر مبارزه می توانید شاهد خالقیت های نویسنده 
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باشید. یکی از خصوصیات بارز این انیمه در مقایسه با انیمه هایی نظیر ناروتو و بلیچ، مشخص 
نبودن پایان این انیمه است. ماجراجویی ها و گستردگی دنیای فیری تیل باعث شده است تا 
و  پیچیدگی ها  زد.  را حدس  پایان کار  نتوان  از آن، هنوز هم  از پخش 921 قسمت  بعد  حتا 
به  آینده حل شود.  در قسمت های  تا  باشیم  منتظر  باید  که  است  راه  بر سر  فراوانی  گره های 
همه ی انیمه دوستان ماجراجو، دیدن این انیمه را به شدت توصیه می کنم، چون می تواند حس 

ماجراجویی و هیجان آن ها را ارضا کند. 
در ادامه به معرفی شخصیت های مهم و دنیای این انیمه می پردازیم.

شخصیت ها
لوسی هارت فیال

جادوگری با جادوی روح آسمانی است که با احضار ارواحی از جهانی دیگر که 
در خدمتش هستند، به مبارزه می رود. او عضو فیری تیل و تیم ناتسو است و 

شخصیت زن اصلی این مجموعه است.
از  رمانی  نوشتن  حال  در  است.  دلسوز  و  مهربان  باهوش،  دختری  او 
بسیار  او  خانواده  می دهد.  رخ  برایش  تیل  فیری  در  که  است  ماجراهایی 
رفتار  مهربان  بسیار  امرش  تحت  روح های  با  هستند.  پرنفوذ  و  ثروتمند 

می کند. در مبارزه های مختلف، همراه با ناتسو می جنگد. اگرچه خیلی 
روحیه ی  هم  زود  خیلی  اما  می دهد،  از دست  را  خود  روحیه ی  زود 

جنگجوی خود را به دست می آورد.

ناتسو دورانگو نیرو
پسری باموهای صورتی و شالی سفید که همیشه همراه اوست. او در 
کودکی توسط یک اژدها به نام ایگنیل]10[ بزرگ شده است، اما با 
ناپدید شدن ایگنیل، زندگی ناتسو برای یافتن آن اژدها تغییر جهت 

می دهد. او از قدرت آتش اژدهای قاتل استفاده می کند و ضعف اصلی اش، 
سوار شدن به وسایل نقلیه می باشد. ناتسو شخصیت اصلی مرد این انیمه است. 

او عضو فیری تیل و رهبر تیم خودش می باشد.
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ناتسو بی پروا و بی خیال است، اما به شدت وفادار به دوستی و قابل اعتماد است. قدرت طلبی 
او به حدی است که همیشه دیگران را به مبارزه طلب می کند. روحیه ی او خالی از کینه توزی 

است و در بیشتر مواقع برای دشمنان خود دلسوزی هم می کند.
گذشته ی او همراه با دختری به نام لیسنا ]11[ است که بعد از واقعه ای ناپدید 

شده و با شنیدن نام لیسانا، ناتسو بسیار ناراحت می شود.

گری فول باستر
پسری با جادوی یخ ساز است که می توانند به دل خواه خود یخ تولید کند و 

از آن به عنوان سالح استفاده کند. او عضو فیری تیل و تیم ناتسو است. 
او دوست صمیمی ناتسو و در عین حال رقیب همیشگی او است که 
همیشه در حال دعوا های لفظی و عملی با او است. او نسبت به ناتسو 
محتاط تر است و سعی می کند دشمن را قبل از حمله، آنالیز کند. یک 

عادت بد او این است که در مواقع نامناسب لباس خود را در می آورد. او 
جزو شخصیت های مرد اصلی فیری تیل به حساب می آید.

ارزا اسکارلت
 زنی با موهای بلند قرمز که آوازه ی موهایش در تمام دنیا پیچیده 
ارزا  اصلی  قدرت  دارد.  رو  در  رو  مبارزه ی  در  زیادی  قدرت  است. 

با  تعویض سریع بین لباس ها و سالح های جنگی اش است که همراه 
عوض  هم  او  جادویی  قدرت  و  مبارزه  سبک  آن ها،  کردن  عوض 

می شود. او عضو فیری تیل و تیم ناتسو است.
بد  کارهای  از  انتقاد  با  اغلب  و  دارد  بسیار سختی  ارزا شخصیت 
دیگران، باعث می شود که آن ها از ترسشان از او عذرخواهی کنند. 

او قدرت کنترل خشم خود را ندارد و همه از خشم او می ترسند. کودکی
وی بسیار پررنج بوده و همین امر باعث شده است تا شخصیتی بسیار

قوی از او ساخته شود.
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هپی
هپی یک گربه ی سخنگو است که ناتسو او را در کودکی در جنگل پیدا کرده و بزرگ 

و می کند. او در تمام ماموریت های ناتسو همراهش است 
در لحظه های خطرناک به کمک او می آید. هپی خیلی 

اذیت کند.  را  او  و  بگذارد  لوسی  به سر  دوست دارد سر 
غذای مورد عالقه ی او ماهی است. قدرت اصلی او یک جفت 

بال جادویی است که به وسیله ی آن می تواند پرواز کند. او عضو 
فیری تیل و تیم ناتسو است.

نقشه ی جهان در دنیای فری تیل - زمین
زندگی  آن  در  تیل  فیری  گروه  اعضای  که  است  جایی 

می کنند.
شده  تشکیل  شده ای  شناخته  بخش  از  زمین  سیاره ی 
با  که توسط یک شبه جزیره ی بزرگ و تعدادی جزیره 

اندازه های مختلف محاصره شده است. 

ساختار سلسله مراتبی جهان فری تیل
سازمان

در رأس قدرت پادشاهی سرزمین فیوره قرار دارد و بعد از آن، شورای جادوگری است که بر کار 
گروه ها نظارت می کند و قوانین را اجرا می کند.

شورای سحر و جادو ]12[
به عنوان قانون گذار اصلی دنیای جادو فعالیت می کند و قدرت کنترلی آن تقریباً بی نهایت است. 
تصویب می کند.  قانون  و  نظارت می کند  قانونی جهان  کار کل گروه های  بر روی  این شورای 
این شورا مسئول اعمال گروه های جادوگری است و در مواقع لزوم، خود مجازات هایی را برای 
خاطیان تعیین می کند. قدرت این شورا به حدی است که می تواند به راحتی یک شهر را نابود 

کند.
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این شورا ارتباط خوبی با فیری تیل و از همه مهم تر با دردسازترین عضو آن، ناتسو، ندارد و 
ایجاد  زیادی  آن ها دردسر  برای  ناتسو  ایجاد می کند. شاید هم  آن ها  برای  زیادی  دردسرهای 

می کند.

گیلدها ]13[
به سازمان ها یا گروهای جادوگری گفته می شود. اهداف عمده ی گروه ها را می توان در سه مورد 

خالصه کرد:
فراهم آوردن مکانی برای جادوگرها که کارهای مختلف را قبول و درآمد کسب کنند.1. 
مکانی است که در آن جادوگرها پرورش می یابند و قدرت های خود را افزایش می دهند.2. 
مبارزه با گروه های سیاه.3. 

گروه های غیرقانونی جادوی سیاه
این گروه ها از جادوهای ممنوعه استفاده می کنند و سعی در نابودی انسان های ضعیف دارند. 
می کنند.  مبارزه  آن ها  با  قانونی  گروه های  و  می شوند  محسوب  مجرم  گروه های  جزو  بنابراین 
جادوی سیاه به دلیل ماهیتی که دارد  به افراد توانایی های زیادی می دهد که تا قبل از این 

نداشتند. به خاطر همین، گروه های غیرقانونی از قدرت فراوانی برخوردار هستند.
از معروف ترین گروه های سیاه Oración Seis و Grimoire Heart و Tartaros  هستند. 

سخن آخر
اما  شود.  بیان  شما  برای  تیل  فیری  داستانی  و  کلی  ساختار  تا  است  شده  سعی  بدین جا  تا 
از  انیمه های موجود،  به سایر  انیمه نسبت  این  ماند.  باقی  ناگفته  انیمه  این  ویژگی های خاص 
سرعت بسیار خوبی برخودار است و تا جای ممکن به دور از فیلرهای اضافی و نبردهای طوالنی 
است. برخالف دیگر انیمه ها، شما ممکن است در یک قسمت شاهد چندین مبارزه ی زیبا باشید 
بسیار  آن  شده ی  طراحی  گرافیک  سبک  کرد.  خواهید  تجربه  را  زیادی  هیجان  و  جذابیت  و 
دیدنی است. پیشنهاد می کنم حتماً این انیمه را با کیفیت باال تماشا کنید، چرا که به دقت روی 
جزییات کار شده است و احساسات به خوبی به بیننده منتقل می شود. موسیقی آن بسیار عالی 
از آب در آمده و حس شور و هیجان این انیمه را به بیننده انتقال می دهد. الزم به ذکر است 
این انیمه برخالف آن چیزی است که شما از انیمه های جادویی انتظار دارید. ممکن است شما 
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انیمه ای شبیه داستان هری پاتر در ذهن خود تصور کنید که افراد در یک آکادمی با گردهای 
رنگی به هم حمله می کنند. اما این تصور اشتباه است. فیری تیل گروهی جادوگر هستند که با 

ترکیب هنرهای رزمی و جادوهای مرگ بار با دشمنان خود مبارزه می کنند.
آشفتگی  بلیچ دچار  در  ایچیگو  نظیر  دیگر شخصیت ها  مانند  داستان،  اصلی  ناتسو، شخصیت 
درونی نیست و قرار نیست مانند ناروتو خودش را اثبات کند. خیلی ساده فقط دنبال اژدهای 
خودش می گردد و مأموریت های مختلف انجام می دهد و در مواقع لزوم با دیگر اعضا همکاری 

می کند.
را جدی نمی گیرد  این مجموعه، آن است که هیچ وقت خود  از خصوصیات مثبت  یکی دیگر 
برخالف بلیچ و ناروتو که در شرایط زمانی درگیر هستند، فیری تیل با داشتن لحظه های درام و 

طنز خود، ما را از آن حالت درگیری شدید انیمه های مبارزه ای بیرون می کشد.
فیری تیل شما را وادار می کند که دوباره به جهان اطراف خود بنگرید و از زاویه ای دیگر به 
زندگی نگاه کنید. در این مجموعه در درجه ی اول بین خنده و مبارزه عدالت برقرار شده است 

و همیشه در کنار هم پیش می روند و این امتیاز خیلی خوبی برای نویسنده محسوب می شود.
با وجود این که هیرو ماشیما )نویسنده و کارگردان فیری تیل( و ایچیرو اودا )نویسنده و طراح 
وان پیس( هرگونه همکاری  بین خود را رد کرده اند، اما شباهت هایی را بین شخصیت های آن ها 
می توان یافت که البته نه فقط بین این دو انیمه، بلکه بین انیمه های موفق سبک شونن می توان 

امثال آن را یافت.
در پایان بار دیگر به تمامی دوستداران انیمه های مبارزه ای، ماجراجویی و طنز، طرفداران وان 
پیس و همه کسانی که دوست دارند مجموعه ی خوبی را ببینند، حتماً توصیه می کنم این انیمه 

را از دست ندهند! 

8. Gray Fullbuster
9. Happy
10. Igneel
11. Lissana
12. Magic Council
13. Guilds

1. Fairy Tale
2. Hiro Mashima
3. Funimation
4. Fiore
5. Lucy Heartfilia
6. Natsu Doraguniru
7. Erza Scarlet





ب
کتا

دنیای بلور

سینا فرخی

شناسنامه
نام کتــاب:
نویسنــده:
: جـم متــر
نـاشــــر:
نوبت چـاپ:
شمــارگان:
: بهــــــا

دنیــای بلــــور ]۱[
جیمز گراهام باالرد ]2[
علی اصغـــر بهرامی
نشـــر چشمــــه  
۱ 3 9 0  - اول 
نسخـــه  ۱ 5 0 0
تومـــان  6 0 0 0
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لحظه ای این دنیا را تصور کنید: مثل این است که زنجیره ای از تصاویر جا به جا  شده اما همسان 
یک شیء معین با عبور از یک منشور و انکسار آن به وجود آید، اما عنصر زمان جانشین نقش 
نور شود. جمله ای که به آن اشاره شد، از زبان یکی از شخصیت های داستان برای توجیه فاجعه ی 
به وجود آمده بیان شده است و این پدیده محور اصلی داستان بی نظیر باالرد است و باالرد چقدر 
ادبی )البته از نوع مدرن آن!( این پدیده ی علمی را بیان می کند و خواننده را مسحور می کند. 
فوق العاده ی  مترجم  همت  به  البته  و  است  ایران  در  شده ای  شناخته  نویسنده ی  دیگر  باالرد 
آثارش، علی اصغر بهرامی )مترجم برگزیده ی جایزه هنر و ادبیات گمانه زن در بخش مترجم 
برتر علمی تخیلی و فانتزی سال 1387( جایگاه ویژه و قابل احترامی را در ایران پیدا کرده است. 
نویسنده ای که در سال 1930 در شانگهای چین متولد شد و جنگ جهانی دوم را از نزدیک 
لمس کرد و در ادامه به نویسنده ای خاص تبدیل شد تا در سال 2009 در انگلیس و به علت 

سرطان پروستات دنیا را ترک گوید.
اما خط داستانی کتاب این گونه است که جریان هایی شبیه به گردباد که بسیار سرد و مرگ آور 
هستند، به طور ناگهانی در یکی از جنگل های آفریقا پدید می آیند و هر آن چه بر سر راه خود 
قرار دارد را به بلور و یخ و رنگ تبدیل می کنند. بالتوس، کشیشی است که با سفر به آن نقطه 
و با مشاهده ی سواستفاده ی بومی ها که عیسی مسیح و تصلیب او را به قطعات بلوری تبدیل 
می کنند و به فروش می گذارند، این پدیده را بالیی آسمانی به مردم معرفی می کند. عالوه بر 
جنگل های آفریقا، در جاهای دیگر دنیا از جمله فلوریدا و باتالق های پرپیت شوروی نیز این 
پدیده در حال پیش روی است و فکر تمام دانشمندان دنیا را به خود مشغول کرده است. اما 
انگار فقط فردی نیمه دیوانه و مرموز به نام وانترس از ماهیت این پدیده آگاه است و سرنوشت 
شخصیت اصلی یعنی ساندرز که برای مالقات دوستانش )و به نوعی عشق سابقش( به آفریقا 
آمده، درگیر ماجراهای وانترس می شود و اتفاقات تکان دهنده ای را در جنگل تجربه می کند. 
جنگلی که که در ابتدا جوالنگاه مرگ نشان داده می شود، اما در ادامه به بهشتی نورانی برای 

شخصیت های پر از درد داستان و افراد جذامی تبدیل می شود. 
باالرد در رمان دنیای بلور که سومین رمان اون نیز هست، همان طور که از خط داستانی هم 
به  تا شخصیت های  به وجود می آورد  ناب و خاص  پیداست، مطابق معمول فضایی فوق العاده 
شدت غریبش در دل این فضای وهمناک انگیزه های درونی خود را آشکار سازند و این رویه، 
خواننده را به شکل عجیبی به فکر فرو می برد و البته شیوه ی داستان گویی مدرن او به داستان 
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این جهت  از  باالرد  باالرد! جادوی  است جادوی  این  و  می دهد  و خاص  جلوه ای شگفت انگیز 
بارها نیز  که این فاجعه و رخداد آخرالزمانی را به شکل بهشتی خواستنی تبدیل می کند که 
شخصیت های داستان به آن اشاره می کنند. اشاره ی مترجم اثر هم به این بهشت مؤّکد است و 

این بهشت باالردی را به بهشت ارداویراف نامه ]3[ شبیه دانسته است.
نوعی  به  آن  داستان  و  بلور  دنیای  کتاب  است.  جالب  هم  داستان  به  باالرد  پرداخت  شیوه ی 
در زیرگونه ی فاجعه قرار می گیرد و البته با کمی دقت بیشتر درمی یابیم که داستان داستانی 
در  )معموالً  می گیرد  فاجعه  گونه ی  از  زیادی  فاصله ی  باالرد  وضوح  به  اما  است.  آخرالزمانی 
گونه ی فاجعه شاهد نگرانی خالق اثر در مورد نابودی تمدن ها و نابودی نسل بشر هستیم( و 
فقط به شخصیت ها و واکنش های آن ها در مقابل این فاجعه می پردازد و خواننده را در خالل 
آدمی  پنهان  زوایای  کاویدن  به  و  می برد  شخصیت ها  عمق  به  خود  با  داستان،  موقعیت های 

می پردازد که البته این امر به خاطر حضور شخصیت های غریب، بسیار لذت بخش است.
چشمه،  )نشر  را  باالرد   ]۴[ پایانی  ساحل  داستان  مجموعه  و  باشید  باالرد  طرفداران  از  اگر 
ترجمه ی علی اصغر بهرامی( خوانده باشید، حتماً تا االن متوجه شده اید که این کتاب در اصل 
داستان کوتاهی است به عنوان مرد نورانی ]۵[ که در مجموعه ی ساحل پایانی در سال 196۴ 
منتشر شد. گویا خود باالرد نیز متوجه شده بود )اگر از قبل فکر نوشتن دنیای بلور را نکرده 
باشد، چراکه این احتمال هم وجود دارد که مرد نورانی پیش درآمدی برای این داستان بوده 
بلندتر  و  شدن  پرداخته  بیشتر  برای  باالیی  پتانسیل  چه  آن،  فضای  و  نورانی  مرد  که  باشد( 
موارد  پاره ای  در  و  دارد  کوتاه  داستان  با  زیادی  البته مشابهت های  کتاب  داستان  دارد.  شدن 
اتفاقات ، تصاویر )به عنوان مثال همین قسمتی از متن که در پایان معرفی ضمیمه شده است( 
تکرار شده اند، هر چند تفاوت های زیادی هم دارند و مطمئناً  و دیالوگ ها و شخصیت ها عیناً 

داستان کوتاه فقط بخشی از لذتی را که از خواندن کتاب می برید، به شما می دهد.
کتاب یک ویژگی جالب دیگر هم دارد )البته نسخه ای که نشر چشمه امسال منتشر کرده است( 
و آن زندگینامه ی ِجی.جی.بی به روایت خودش است. باالرد خود آن را نوشته و پس از مرگش، 
در یازده ماه مه در مجله ی نیویورکر چاپ شده است. این متن دو سه صفحه ای بسیار جالب و 
خواندنی است که مترجم اثر آن را در ابتدای کتاب به جای معرفی های معمولی نویسنده قرار 

داده است.
در پایان باید گفت که دنیای بلور رمانی علمی تخیلی )در زیرگونه ی آخرالزمانی( است که بسیار 
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عالی نوشته شده است و البته ویژگی هایی که دارد، آن را به یکی از بهترین رمان های این گونه 
تبدیل کرده است. از این حیث طبیعتاً نخواندن آن برای هر طرفدار ادبیان گمانه زن )خصوصاً 

دوستداران علمی تخیلی( ضرر بزرگی محسوب می شود!

قطعه ای از متن کتاب
دکرت ساندرز پهلوی قایق پارویی مکث کرد و به بلورهای اطراف بدنه ی آن دست کشید، اما ناگهان 

موجود چهار دست و پای عظیمی را دید که تا نیمه، الی سطح یخ بسته ی رود گیر کرده بود. این 

موجود عجیب از الی پوسته ی آب چرخشی ناگهانی کرد، قطعات شل  شده ی شباکی که به پوزه 

و شانه هایش چسبیده بود، مثل زره بی آستین شفافی تکان تکان می خورد. آرواره هایش هوا را بی 

هیچ صدایی به دهان می برد؛ جانور روی پاهایش که گیر کرده بودند، به تقال افتاده بود و قدرت 

نداشت بیش از چند سانتی مرت از فرورفتگی توخالی اطراف بدن خود باال بیاید و این فرورفتگی 

تهی اکنون با نشت چکه چکه های آب پر می شد. متساح که با نور براقی که از تن او می ترواید 

بر جوشن ها نقش  به نشان سلحشوری  افسانه ای بود که  از آن جانوران  آراسته بود، شبیه یکی 

می کردند. چشم های نابینای جانور به صورت یاقوت های بلورین عظیم در آمده بود. جانور که بار 

دیگر به طرف دیگر ساندرز هجوم برد و دکرت ساندرز با لگد به پوزه ی جانور کوبید؛ گوهر های 

مرطوبی که راه دهان متساح را بند آورده بودند به اطرف پراکنده گشت.

1. The crystal world
2. James Graham Ballard 

3. ارداویراف نامه کتابی است متعلق به دوره ی پارسی میانه. 
شدِن  بی گمان  برای  که  می کند  روایت  را  موبدی  داستان 
و دوزخ، خویش  بهشت  و  و رستاخیز  مردمان درباره ی دین 
را به یاری موبدان دیگر به خواب هفت روزه می برد و روان او 

در بهشت، نیکی های نیکوکاران و در دوزخ پاداَفَره )مجازات( 
بدکاران را می بیند و پس از به هوش آمدن ، آن داستان ها را 

باز می گوید.
4. The Terminal Beach
5. The Illuminated Man
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g اولین چیزی که با دیدن کتاب به چشم می آید، نام نویسنده است. ایده ای که نویسنده )ناشر 
یا ...( به کار گرفته است، چه اصل باشد و چه تقلیدی، هر چند خیلی ریز اما جذاب است و 
برای طرح جلد کافی و وافی. به خصوص اگر ادعای ناشر مبنی بر انتشار کتاب در رسته ی رمان 
نوجوان را بپذیریم، این طرح به نظرم خوب کار می کند. در کل کتاب از نظر نشر، نمره ی خوبی 
می گیرد. چه طرح آن )که بد نیست(، چه قطع کوچکش، چه چاپ، چه اندازه ی قلم )که نسبتاً 
درشت است( و چه قطر کتاب، همه و همه برای یک داستان جمع و جور، صاف و ساده که 
در چند نشست کوتاه )و برای حرفه ای ترها فقط یکی دو ساعت( قابل خواندن است، خوب کار 

می کند.
قبل از ورود به خود داستان، چند نکته گفتن دارد. اول آن که، مقدمه هم جزئی از داستان است. 
هر چند شاید الزامی به خواندن ابتدایی آن نباشد، اما حتماً آن را بخوانید؛ خواه در آغاز، خواه 
در پایان مطالعه ی داستان. دوم آن که، کتاب متعلق به یک مجموعه است و دو جلد دیگر نیز 
در پی آن منتشر شده و هر چند داستان ها نسبتاً مستقل اند، اما توصیه می کنم هر سه جلد را 
با هم تهیه کنید. البته این یادداشت تنها در مورد جلد اول این مجموعه  است، اما به نظرم برای 

تکی خواندن کتاب خوبی نیست.
و اما خود داستان! بیش از آن که فانتزی باشد، ترسناک است. یعنی کتاب اول )و حتا کتاب 
دوم( فانتزی نیست، و اگر هم باشد، فانتزی ضعیفی است. ولی بگذارید همان وحشت بماند، این 
طور بهتر است. داستان شرح ماجرایی است که در یک شب تا صبح، بر پسری نوجوان می گذرد 
و از زبان خودش هم روایت می شود. ماجرا از زمان تولد دوست پسر، آرش، که همه در میهمانی 
تولدش شرکت دارند، آغاز می شود. یکی از کادوها، که یک هلی کوپتر کنترل از راه دور است، به 
شدت چشم راوی را می گیرد و بعد از پایان میهمانی, راوی نقشه می کشد تا به بهانه ای آرش را 
شب به خانه  خودشان ببرد و با هم هلی کوپتر را سر هم کنند و در نهایت »برآساید آرزومندی« 
]۱[. و خب چه بهانه ای بهتر از درس خواندن؟! به خصوص که فردایش هم امتحان تاریخ داشته 
باشی و با توضیحات شیره ماالنه ی از هم دیگه می پرسیم تا بهتر یاد بگیریم و از این قبیل، سر 
لطایف الحیل که  انواع  با  و  باالخره  مالیدی.  یا حداقل فکر کنی که شیره  بمالی  را شیره  اولیا 
خواندنشان از زبان پسرک دلچسب است، راوی و آرش از خانه ی آرش جیم می شوند تا به خانه ی 
راوی که چند کوچه آن طرف تر است بروند، اما... معموالً داستان ها گیر همین »اما« هستند، 
به خصوص وحشت هایش. تصور کنید: شب، کوچه های خالی از عابر، دو پسر تنها که آرام دارند 
قدم می زنند و یک پارک با چراغ های خاموش که پسرها دارند از کنارش عبور می کنند. ناگهان 
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صدای جیغ زنی از درون پارک شنیده می شود و کوچه ای در مسیر تقدیر پسرهاست که همان 
کوچه ی اشباح است!

کتاب کوتاه است، باقی را خودتان بخوانید.

g لحن نوشته خوب است. لحن پسری نوجوان، با همان تعرض ها و موذی گری های معمولش، 
که حاال در موقعیتی وحشتناک افتاده است. هر از گاهی هی خود را لعنت می کند که چرا این 
کار را کردم یا ای کاش هیچ وقت چنین چیزی نگفته بودم و نمونه هایی از این دست که مدام 
تکرار می شوند، و اتفاقاً بد هم نیست و برای مخاطب غیرنوجوان هم طبیعی می نماید و شاید با 
لبخندی، یادآور تجارب گذشته ی خواننده باشد. البته لحن شخصیت سازی نیست. یعنی سبک 
نگارش معرف سن و سال هست، اما شاخصه ای از پسری خاص که شخصیت قصه ی ما باشد، 
نمی شود. در کل داستان اصاًل شخصیت پردازی ندارد و می توان ادعا کرد که داستان تماماً بدون 

شخصیت است و تنها از رویدادها تشکیل شده است.
داستان تا میانه ها خوب پیش می رود. اضطراب، ترس و وحشت های اعصاب  خرد کن به خوبی 
تصویر می شود. شرایط غیرعادی، ملتهب و نحس خوبی بر فضا حاکم است و شما را وادار می کند 
منتظر اتفاقات بدی باشید و خب، انتظارات شما هم برآورده می شود. شاید از آن هایی که بدتر 
احتماالً  متناسب اند.  اجزای آن  داریم، چون  خوبی  نسبتاً  واقع فضای  نیست. در  از آن ممکن 
تجربیات گذشته ی نویسنده در گونه ی جنایی و وحشت منجر به کیفیت خوب این خصیصه ی 
از دست  راوی  زن، حرض خوردن های  خالی، شب، صدای جیغ  کوچه ی  است.  داستان شده 
آرش و سیر داستان به سوی نحسی، تا اندازه ی خوبی متناسب هم هستند. مصنوعی نمی شوند 
و از فضا بیرون نمی زنند. و از این نظر کتاب جزو تجربیات موفقی است که من در مواجهه با 

نگاشته های هم وطنانمان، کمتر دیدم یا حداقل شانس کمی در تجربه ی آن ها داشتم.

g و حاال می رسیم به اماهای نگارنده. در بند گذشته، گفتم که داستان تا میانه ها خوب پیش 
می رود. شاید باید کمی جمله ام را دقیق کنم. داستان کاًل تا میانه پیش می رود. روند نیمه ی 
دوم داستان هم عین نیمه ی اول آن است. همان ترس، همان اضطراب، همان فضاهای تاریک 
و ریزاتفاقات مشابه دیگری چون نور باریک در تاریکی مطلق، برخورد باد سرد با صورت راوی، 
تکرار فقط در  این  اما  تکرار می شود.  این قبیل، جزییاتی است که  از  و  پله ها  جیرجیر کردن 
که  است  اتفاقاتی  دنباله روی  مدام  و  است  منفعل  کلی  به  ما  راوی  نمی ماند.  جزییات محدود 
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حتا بی اختیار با آن ها مواجه می شود و تا آخر داستان هم در همین انفعال می ماند. دقت کنید، 
نمی گویم چرا شخصیت اول داستان )که سوراً عبارت شخصیت را برایش به کار می برم( متحول 
نمی شود. اصاًل تحول مد نظر نیست و همیشه الزم هم نیست. اما مگر تا کی می شود غلبه ی 
مطلق فضا را تحمل کرد؟ راوی ما در این داستان کسی است که مقهور کامل جو داستان است. 
می پذیرم که این تسلط فضای وحشت آور و انفعالی تا اندازه ای خوب و حتا الزم است، مخصوصاً 
در داستان های وحشت که در قدر معین، باید حس ترس را به مخاطب انتقال دهند. به همین 
دلیل هم نیمه ی اول آن را خوب می دانم چون به نظرم سبب می شود مخاطب کمی بترسد، 
اما وقتی کنشی فعاالنه از سوی راوی ما برای غلبه بر فضا و اجزایش روی نمی دهد، چند اتفاق 
می افتد که بررسی آن ها مجالی دیگر می طلبد و چندان به انصاف نزدیک نیست، اگر بخواهم 
تمام آن ها را بر سر این کتاب بشکانم. اما آن چه در این جا گفتن دارد، این است که عالوه بر از 
دست رفتن جذابیت داستان، به نظرم انفعال زیاد مخاطب نوجوان را آزار می دهد! مخصوصاً بعد 
از آن که ریزتالش های بی اختیار راوی مدام شکست می خورند و فضا کابوس وار محض می شود. 
مخاطب بزرگسال هم سخت با این سیر کنار می آید و ممکن است آن را پس بزند، چه برسد به 
مخاطب نوجوان که نمی دانم گناهش چیست. این انفعال تا اواخر کتاب دوم این مجموعه هم 
ادامه پیدا می کند و تنها در چند صفحه ی انتهایی آن است که نویسنده تا حدی دست از این 
انفعال بر می دارد یا حداقل نوید رویکردی فعاالنه تر را برای کتاب سوم این مجموعه می دهد. 
البته من هنوز موفق نشدم جلد سوم این مجموعه را بخوانم، اما جداً امیدوارم وعده ی نویسنده 
در انتهای کتاب دوم، در کتاب سوم به حقیقت بپیوندد. دلیل عمده ی پیشنهادم مبنی بر تهیه ی 

هر سه کتاب هم همین امیدواری است که خدا کند محقق شود.
به طور کلی  و  است. دراکوال  وارد می بینم، دراکوالی آن  این کتاب  بر  بزرگ دومی که  امای 
به  را  دراکوالیش  تعریف  نویسنده  هم  کتاب  این  در  می رسد  نظر  به  دارد.  تعریف  خون آشام  
عهده ی دانش خواننده می گذارد. این انتظار که یک واژه –در این جا دراکوال- یادآور خصوصیات 
شخصیتی باشد، فارغ از آن که به نظرم انتظار چندان درستی نیست، زمانی بیشتر موجب عدم 
رضایت مندی می شود که بیش از نام و چند جزییات بسیار محدود و البته بدون کلیات، چیزی 
از دراکوال یا خون آشام نمی بینیم. فراموش نکنیم که این نام برای نویسنده و ناشر اهمیت داشته، 
و برای پی بردن به این اهمیت تنها کافی است روی جلد و پشت جلد کتاب را ببینیم. در پشت 

جلد، قطعه متنی جذاب از مقدمه ی کتاب آورده شده است:
کیف سیاه رنگ را گذاشت روی زانویم. بعد بی آن که نگاهم کند، گفت اتفاق وحشتناکی برایش 
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افتاده است. گفت همه اش تو همین کیف است و از ماشین پیاده شد. هنوز در را نبسته بود که 
سرم را خم کردم و گفتم: »می تونم اسمتونو بپرسم؟«

سرش را خم کرد و خیلی آهسته گفت: »دراکوال.«
انتظار می رود اگر این قدر دراکوال و خون آشام قرار است برای مخاطب جذاب باشد، حقش هم 
ادا شود. البته این اما هم مانند امای قبل چشم به انتظار کتاب سوم مجموعه می ماند و کدهایی 
در انتهای کتاب دوم هست، که ما را امیدوار به تحقق متعلق این انتظار می کند. صد البته حیف 
از خون آشام های  بیشتر  بسیار  در همین حدش هم  این مجموعه  نگویم، خون آشام  اگر  است 
 ]2[ به دست«  رز  عبارت »خوشگل خون آشام های  با  که  پرفروش چند سال گذشته، همان ها 
از آن ها یاد می کنم، مورد پسندم واقع می شود و به نظرم این طور واقعاً بهتر است. فقط خدا 
همین طور  و  نهاد(  نامشان  هم  نانویسنده  بشود  شاید  )که  آمریکایی  تازه کار  نویسندگان  کند 

استودیوهای ثروتمند هالیوودی هم این را بفهمند.

g در انتهای دوباره همه ی شما را توصیه می کنم، هر سه کتاب را –که قرار بود جلد سوم هم 
انتهای  باشیم دو  امیدوارم  بیایید  در نمایشگاه کتاب عرضه شود- تهیه کرده و مطالعه کنید. 
لب هایمان، در مواردی با مواجهه با این داستان رو به پایین متمایل می شوند، در انتهای کتاب 
سوم رو به صعود بگذارند. جداً حیف است اگر این تالش ها به نتیجه نرسند. امیدوارم کتابی که 
برای بومی بودنش فقط به اسامی اکتفا نکرده )هرچند در این جا بوم چندان نمودی ندارد(، در 
نهایت تالش فعالی برای قهرمان سازی و همچنین برقرار کردن روابط درست علت و معلولی از 
خود نشان دهد. همچنین امیدوارم نویسنده هم در ادامه ی کارهایش موفق باشد و روند مثبتی 

را در پیش داشته باشد.

قطعه ای از متن کتاب
آرش گفت: »چیزی درباره اش شنیدی؟«

»درباره ی چی؟«

»همون پرسه رو می گم، فرید رو. همون که گفنت دزدینش.«

داشت یک چیزهایی یادم می آمد. از بچه  محل های خودمان بود. من ندیده بودمش، ولی چندتا از 

بچه های کوچه ی خودمان می گفتند با او دوست بوده اند. گفتم: »یه چیزهایی شنیده ام.«

»من دیده بودمش. هم سن های خودمون بود. می گن یه شب که داشته دیروقت برمی گشته خونه، 
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یه ماشین کنارش می زنه رو ترمز و چند تا می ریزن بیرون و به زور سوارش می کنن. قضیه مال یه 

سال پیشه.«

گفتم: »منم شنیده ام.«

یک آن حس کردم کسی پشت  رسمان است، در چند قدمی مان. داشتم خیلی خوب صدای پایش را 

می شنیدم. زیر چشمی به آرش نگاه کردم که داشت آهسته کنارم راه می رفت. یک دفعه برگشتم. 

هیچ کس آن جا نبود. حتا فکر کردم شاید از توی پارک بوده، اما آن جا هم کسی نبود. یعنی من که 

اصالً چیزی منی دیدم. به آرش نگاه کردم که مثل من خیره شده بود به پارک. منی دانستم او هم 

صدای پا را شنیده یا نه.

باز پشت رسم را نگاه کردم و با خودم چیزی گفتم، چیزی که انگار به من الهام شده بود؛ با خودم 

گفتم یکی آن جاست، یکی توی آن تاریکی ایستاده و خیره شده به ما. اشتباه منی کردم. آن جا بود. 

از هامن جا دنبال مان بودند، درست از زمانی که پیچیده بودیم توی خیاباِن تِه کوچه. داشتند، بی 

آن که بخواهیم، می بردن مان به سمت هامن کوچه.

آرزومندی                 برآساید  تا   / نه  سو  یک  حجاب  آخر  دم  یک   .۱
سعدی
خانم  نوشته ی  از  گرفته  الهام  و  خودساخته  عبارتی  این   .2
یا  کتاب ها  »خون آشام های  عنوان  با  صفوی  سادات  شیرین 

کتاب های خون آشامی )بخش دوم(« در ماهنامه ی شگفت زار، 
عبارات  با  تشابه  هرگونه  و  است  خون آشام ها  ویژه نامه ی 

خارجی یا داخلی احتمالی تصادفی است.
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مقدمه
آرتور سی. کالرک که دیگر نیاز به معرفی ندارد. دانشمند، نویسنده و اندیشمند بزرگی بود. اما 
بررسی آثار او از آن زاویه ی دید زیبایی شناختی که دیگر آثار ادبی را می سنجند، راه به جایی 
است.  روزنامه ها  نوشتار  نثر کالرک خرده می گیرند که چون  به  منتقدان،  برخی  برد.  نخواهد 
بسیار خب، این ایراد بر بسیاری از آثار علمی تخیلی وارد است، اما به گمان من، برای ارزیابی 
این آثار، به معیار زیبایی شناختی دیگری نیاز است. »میعاد با راما« نوشته ی کالرک را در نظر 
بگیرید، شاید نشود متن آن را از نظر زیبایی و صناعات ادبی با نوشته های کازانتزاکیس مقایسه 
کرد و به لحاظ محتوا شباهتی با آثار همینگوی نداشته باشد، اما از سویی آن زیبایی که سرتاسر 
کتاب خواننده را به تماشای یک سازه ی بیگانه می برد، در آثار جریان اصلی وجود ندارد. میعاد 
راما، یک شاهکار مهندسی است؛ توصیف مسحورکننده ی سازه ای که ساخته و پرداخته ی  با 
ذهنی بیگانه است. زیبایی آثار علمی تخیلی، در زیبایی تخیلی است که به تصویر می کشند، و 
در زیبایی محض »دانش«؛ حتا اگر با نثری ساده و روزنامه وار نگاشته شده باشند. در نوشتن 
موضوعات  درباره ی  که  کالرک  قلم  به  هم  آن  سخت  علمی تخیلی  اثر  یک  درباره ی  مقاله ای 
علمی تا جزیی ترین مسائل دقیق می شد، ناگزیر از وارد شدن به وادی دانش هستیم. با این حال 
خواننده ی آثار کالرک، اگر عشق به علم و دانش نمی داشت، کتاب را پس از خواندن صفحات 

آغازین زمین می گذاشت، چه برسد به آن که بخواهد مقاله ای درباره اش بخواند.

دیدگاه علمی و پیش زمینه ی کتاب
داستان »پتک آسمان« را هم باید از همان زاویه ی نامکشوف زیبایی شناختی نگاه کرد، هر چند 
قطعاً این داستان را نمی توان جزو آثار قوی کالرک قرار داد. ماجرای نگاشته شدن داستان از 
این قرار است که در سال 1992، سردبیر مجله ی تایم از کالرک درخواست می کند داستانی 
چهار هزار کلمه ای بنویسد  و در آن تصویری از زندگی در زمین، در هزاره ی بعد به خوانندگان 
ارائه دهد. کالرک داستان را می نویسند و داستان کوتاه در ویژه نامه ی شماره ی سپتامبر 1992 
مجله، به نام »فراسوی 2000« منتشر می شود. کمی بعد در جشن تولدش، دکتر دانکن استیل 
]3[، عضو رصدخانه ی انگلیسی-استرالیایی کونابارابران ]4[، مقاله ای ارائه می دهد و به همراه 
اسالیدهای رنگی نشان می دهد در صورت برخورد یک سیارک بزرگ با زمین چه اتفاقی رخ 
خواهد داد. از سویی دکتر لویی آلوارز ]5[ که از دوستان کالرک بود و حتا یک سال پیش از 



کتاب

81
شماره ی ۱8، خرداد ۱39۱

مرگش از کالرک خواست بر روی جلد کتاب زندگی نامه اش چیزی بنویسد، پسرش را در نگارش 
رساله ای معروف به نام »دلیلی فرازمینی برای انقراض در کرتاسه« ]6[ که در مجله ی ساینس 
در 1980 منتشر شد، یاری کرد. این رساله فرضیه  ای برای نابودی ناگهانی دایناسورها از روی 

زمین ارائه می کرد.
می شود گفت این عوامل در کنار هم به عالوه ی ذهن همیشه جست وجوگر و دانشمند کالرک، 
او را بر آن داشتند که داستان کوتاهش را به داستانی بلند تبدیل کند. آثار کالرک را که خوانده 
برخورد  آن ها همین مسأله ی  از  یکی  اساسی داشت.  و  بزرگ  باشید، می دانید چند دغدغه ی 
احتمالی یک سیارک با زمین بود. گشایش داستان »میعاد با راما«  هم برخورد یک سیارک 
بزرگ به زمین است. در »میعاد با راما« کالرک پیشنهاد طرحی به نام »نگهبان فضا« ]7[ را 
را  منظومه ی شمسی  در  اجرام سرگردان  همه ی  رد  که  بزرگ  و  هوشمند  سامانه ای  می دهد. 
دارد و مرتب همه را رصد می کند و در صورتی که جرمی بزرگ که تهدیدی واقعی برای زمین 
محسوب  می شود در مدار برخورد قرار گیرد، زنگ خطر را به صدا درمی آورد تا اقدامات بعدی 

صورت گیرند.
در دهه ی هشتاد، بحث احتمال برخورد سیارکی با زمین، در نتیجه ی گذر سیارک اف. سی ]8[، 
مسأله ی سیارک ها را دوباره به بحث روز تبدیل کرد. در نتیجه کمیسیون علوم، فضا و فن آوری 
مجلس نمایندگان آمریکا بندی را به قانون ناظر بر مجوز فعالیت ناسا افزودند. به موجب آن 
بند، ناسا مأموریت یافت دو کارگاه مطالعاتی تشکیل دهد. در کارگاه اول برنامه ای برای افزایش 
میزان آشکارسازی سیارک های عبوری از مدار زمین طرح ریزی کند و در کارگاه دوم، به بررسی 
و تشریح سامانه ها و فناوری هایی اقدام کند که مدار چنین سیارک هایی را در صورتی که خطری 

برای زمین باشند، تغییر دهد یا آن ها را نابود سازد. 
بین المللی تشکیل داد و چندین جلسه  این مأموریت، در سال 1991 یک کارگاه  بر  بنا  ناسا 
برگزار کرد. نتیجه ی جلسات در گزارشی از آزمایشگاه پیشرانش جت ]9[ در پاسادنا ]10[ با 
عنوان »پیمایش نگهبان فضا« در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش آمده است که:»نام این 
برنامه ی پیمایشی پیشنهادی را نگهبان فضا گذاشته ایم. این نام را از طرحی مشابه و پیشنهاد 
شده توسط نویسنده ی علمی تخیلی، آرتور سی. کالرک در داستان بلندش به نام میعاد با راما 

در حدود 20 سال پیش به عاریت گرفته ایم.«
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کالرک در مؤخره ای که بر »پتک آسمان« نوشته، می گوید: »وظیفه ی من بود که نشان دهم 
درباره ی خطر سیارک ها چه می توان کرد. حتا ممکن است با یک پیشگویی خودکامبخش دنیا 

را نجات دهم، گو این که هرگز هم نفهمم.«
حال که »نگهبان فضا« واقعاً وجود دارد، شاید هم واقعاً روزی ایده ی کالرک بشریت را نجات 

دهد. 
خود  گفته ی  به  شده اند،  استفاده  داستان  در  که  سیارک ها  به  مربوط  علمی  مطالب  و  آمارها 
کالرک تا حد زیادی بر اساس همان گزارش نگهبان فضای ناسا هستند. با این حال، سیاره ی 
کالی که همان پتک آسمان است، خیالی است و هنوز چنان خطری زمین را تهدید نمی کند یا 

اگر هم باشد، هنوز از آن بی خبریم.

داستان
داستان، روایتی خطی و ساده دارد. سال دو هزار و صد و خورده ای است. سیارکی در بخش 
با زمین است.  بیرونی منظومه ی شمسی کشف می شود و مشخص می شود در مسیر برخورد 
در صورت  می شود.  محاسبه  سیارک  اندازه ی  به  توجه  با  آن  از  پس  عواقب  و  برخورد  قدرت 
برخورد، کل حیات روی سیاره ی زمین در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. چیزی شبیه به 
اتفاقی که در دوران کرتاسه برای خزندگان عظیِم آن دوران افتاد. انسان ها در این زمان روی 
ماه و مریخ و برخی اقمار منظومه شمسی زندگی می کنند، بنابراین نگرانی منقرض شدن نسل 
بشر وجود ندارد، با این حال سیاره ی عزیز مادر از دست خواهد رفت. برای مقابله با این بحران، 
تدبیرهایی از قبل اندیشیده شده، ولی باالخره همیشه باید یک جای کار بلنگد. حتا در واقعیت 

هم همین طور است، چه برسد به داستان.
عناصر  برخی  داد.  قرار  قوی کالرک  آثار  نمی توان جزو  را  داستان  گفتم،  پیش تر  که  همان طور 
تشکیل دهنده ی زمینه ی داستان، مانند فن آوری های خیالی آینده، دستیابی به سوخت اتمی پاک 
)هم جوشی(، نگهبان فضا، زمین گونه سازی اقمار منظومه ی شمسی، اکتشاف اروپا )قمر مشتری( 
و... از دل مشغولی های بزرگ کالرک بوده اند که در تمام آثارش کم و بیش خود را نشان می دهند. 
یکی از سه آرزوی کالرک در سالروز تولد 09 سالگی اش، دستیابی بشر به سوخت پاک جایگزین 
سوخت فسیلی بود. بنابراین می شود این داستان را تحقق آرزوهای دیرینه ی کالرک دانست، گویی 

آن را برای دل خودش نوشته باشد، که تصویری به دلخواه کالرک از آینده نشان دهد. 
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یکی دیگر از مسائلی که ذهن اندیشمند کالرک را همیشه درگیر خود می کرد، عقاید مذهبی و 
دگرگونی آن ها در گذر تاریخ بود. تقریباً در تمام آثار کالرک به نحوی به این مسائل پرداخته و 
می شود گفت مذهبی ها، همیشه نقشی در آثار کالرک بازی کرده اند. آرتور سی. کالرک، نه تنها 
ضدمذهب نبوده، بلکه چه در متن داستان ها و چه در مقاله هایش، همیشه با احترام از پیروان 
با این حال، ذهن دانشمندش در گمانه زنی در حیطه های مختلف،  مذاهب مختلف یاد کرده، 
تفاوتی میان عقاید و مسائل علمی  نمی دید. در این کتاب صحبت از مذهبی خیالی است که 
ترکیبی میان اسالم و مسیحیت است. در این مذهب هم مانند سایر مذاهب، عده ای گمراه وجود 
دارند که در واقع پیرو هیچ مذهبی نیستند، مگر عقاید دیوانه وار خودشان. گمراهان به ظاهر 

مذهبی این داستان هم نقش خودشان را خوب ایفا می کنند.
ارزش اصلی داستان از دید من، محتوای علمی آن است که در قالب داستانی راحت خوان ارائه 
شده. به هرحال، همیشه یکی از نکات مثبت داستان های علمی تخیلی سخت، محتوای علمی 
آن ها بوده است. با خواندن این داستان اطالعات خوبی درباره ی منظومه ی شمسی و به خصوص 

خود سیارک ها به دست می آورید.
یکی دیگر از ایده های داستان که می شود گفت از آن دغدغه های کالرکی است، امکان انتقال 
تمامی خاطرات، دانسته ها، باورها، احساسات و در یک کالم هویت فرد به رسانه ای مجازی است. 
همان چیزی که این روزها با عنوان، بارگزاری اطالعات مغز روی حافظه ی کامپیوتری از آن یاد 
می شود. کالرک در »شهر و ستارگان« به طور مفصل به این ایده پرداخته و بر اساس آن داستانی 
زیبا خلق کرده است. اما در »پتک آسمان« این فن آوری هنوز در مرحله ی گمانه زنی قرار دارد 

و تنها همان مذهبی ها مدعی دست یابی به آن هستند.
و البته شاید ارزش اصلی این داستان و مؤخره ای که کالرک خود بر آن نوشته، حاال مشخص 

نشود. شاید روزی که ما هم نیستیم، بشریت جان خودش را مدیون این داستان شود. 
روند  از  خیالی  تصویری  کالرک  قسمت،  این  در  می خوانید.  را  کتاب  متن  از  قسمتی  ادامه  در 
زمین گونه سازی مریخ ارائه می دهد. در خود داستان، انسان ها روی مریخ زیر کالهک هایی زندگی 
می کنند و سطح مریخ هنوز همان است که ما به واسطه ی تصاویر تلکسوپی و پویش گرهای مریخ 
می بینیم. اما در داستان، طرحی برای زمین گونه سازی مریخ وجود دارد و یک شبیه سازی کامپیوتری 
بر مبنای آن طرح صورت گرفته است. همین چند جمله ی ساده و خالی از پیرایه های ادبی، تصویری 

چنان زیبا و ناب به دست می دهد که می شود نویسنده را برای نداشتن نثر مسجع بخشید.
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قطعه ای از متن کتاب
»فام صورتی آسامن جای خود را به آبی رنگ داده و رسانجام ابرهای واقعی شکل می گرفتند، دیگر 

از مه های رقیق که با طلوع خورشید پراکنده می شد، خربی نبود. در کف دره ی عمیق نیز آن جا، 

که پیش از این تنها سنگ هایی عریان دیده می شد، لکه هایی سبزرنگ در حال گسرتش بود. هنوز 

درختی دیده منی شد، ولی گلسنگ ها و خزه ها راه را هموار می کردند.

به ناگاه و انگار با افسونی، حوضچه هایی از آب آرام و بی موج در زیر نور آفتاب پیدا شد که بر 

خالف حوضچه های امرزوین مریخ بی درنگ تبخیر منی شد. با پیدا شدن تصویر آینده، حوضچه ها 

به دریاچه هایی تبدیل شدند و در قالب رودخانه ای به یکدیگر پیوستند. ناگهان درخت های در 

کناره ی رود رسبرآورده و اوج گرفتند...«

1. Arthur Charles Clarke
2. Hammer of  God
3. Duncan Steel
4. Coonabarabran
5. Walter Alvarez
6. Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary 
Extinction

Space Guard .7: نام سامانه ای خیالی در داستان میعاد با 
احتمال  که  اجرامی  دنبال  به  را  آسمان  که  کالرک،  رامای 
برخورد با زمین دارند، پویش می کند و در صورت یافتن یک 

جرم، زنگ های خطر را به صدا درمی آورد.
FC .8: نام یکی از سیارک ها.

9. JPL
10. Pasadena
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شاخه گلی برای کشیش
)بخش اول(

راجر زالزنی

سمیه کرمی

g صبح روزی که باالخره من را پذیرفتند، یکی از اشعار هراسناکم را به مریخی ترجمه 
می کردم. دستگاه ارتباطی زنِگ کوتاهی زد، مدادم را انداختم و در یک حرکت خودم 

را به دستگاه رساندم.
صدای جوان و زیِر مورتون به گوش رسید: »آقای جی، پیرمرد می گه "یقه ی اون قافیه 
اون جا که فقط یک  از  به کابینش."  ببرم  افتاده رو بگیرم و  از دماِغ فیل  سِر هم کِن 

قافیه سر هم کُن از دماِغ فیل افتاده داریم...«
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پس  برد.«  سوال  زیر  را  همت ات  و  کار  جاه طلبی  که  »مگذار  گفتم:  و  کردم  قطع  را  حرفش 
باالخره مریخی ها تصمیمشان را گرفته بودند. خاکستر ته سیگارم را که حاال به ارتفاع دو و نیم 
سانتی متر رسیده بود، تکاندم و باالخره اولین پک را بهش زدم. فکر و خیال اتفاقات یک ماه 
آینده همه در آن لحظه به ذهنم هجوم آوردند، اما نشد به همه شان فکر کنم. طی کردن آن 
چهل متر و شنیدن کلماتی که انتظارشان را داشتم از دهان اموری ]1[ خیلی ترسناک بود، 

احساس ترس جایش را به فکر و خیاالت آینده داد. 
قبل از این که بلند شوم، قطعه شعری را که ترجمه می کردم، به پایان رساندم. یک دقیقه بعد 

دم در کابین اموری بودم. دو بار در زدم و درست لحظه ای که غرید »بیا تو«، در را باز کردم.
سریع نشستم تا از دردسر تعارف کردن نجاتش دهم. »می خواستین من رو ببینید؟«

»چه سریع! دویدی؟«
ِگله گی پدرانه اش را پاسخ دادم، انگار که هملت باشم در مقابل کالدیوس: »داشتم کار می کردم.« 
چشم های بی حال، صورت پر کک و مک، موهای کم پشت، بینی ایرلندی و صدایی داشت که یک 

دسی بل از صدای همه بلندتر بود.
با غرولند گفت: »بی خیال، تا حاال کسی ندیده تو کار کنی.«

شانه ای باال انداختم و برخاستم. »اگه به خاطر این صدام کردی...«
»بنشین!«

ایستاد. دور میزش قدم زد. باالی سرم ایستاد و به من چشم غره رفت. حقه ی به درد نخوری 
است، حتا اگر من در یک صندلی کوتاه باشم.

همچون یک بوفالوی زخم خورده فریاد زد: »بدون شک تو خودخواه ترین حروم زاده ای هستی 
که تو عمرم باهاش کار کردم. تو رو به خدا چرا گاهی اوقات مثل آدم رفتار نمی کنی و همه رو 
شگفت زده نمی کنی؟ باشه من قبول دارم تو باهوشی، حتا گاهی اوقات نابغه محسوب می شی...

آه، لعنت!« دست هایش را بلند کرد و انداخت و بعد به طرف صندلی اش رفت.
رو  تو  بعدازظهر  امروز  بری.  تو  بذارن  کرده  متقاعدشون  »بِتی  شد.  معمولی  دوباره  صدایش 

می پذیرن. عصر یکی از جیپسترها ]2[ رو بردار و برو پایین.«
گفتم: »بسیار خب.«

»همین. حرف دیگه ای ندارم.«
سری تکان دادم و بلند شدم. دستم روی دستگیره بود که گفت: »فکر نکنم الزم باشه بهت بگم 



پاورقی

89
شماره ی 18، خرداد 1391

چقدر ماجرا مهمه. با اونا مثل ما رفتار نکن.«
من  به  درونی  اما حسی  بودم،  عصبی  خوردم.  چه  ناهار  نیست  یادم  بستم.  سرم  پشت  را  در 
می گفت خیطی باال نخواهم آورد. ناشرهایم در بوستون، قصیده ای از زندگی روستایی مریخی یا 
نوشته ای چون آثار سنت  اگزوپری در فضا را انتظار می کشیدند. اتحادیه ی ملی علوم، گزارشی 

کامل از اوج و سقوط امپراطوری مریخ می خواست.
می دانستم هر دویشان خوشحال می شوند. به همین خاطر همه حسودی می کردند و از من بیزار 

بودند. من همیشه بهتر از هر کس دیگری کار را به انجام می  رساندم.
از یک مورتپه ی دیگر گذشتم و به طرف محل نگاه داری ماشین ها رفتم. یک جیپستر برداشتم 

و به طرف تیرلیان ]3[ رفتم.
شعله های شن همراه با اکسید آهن، آتش به جاِن جیپستر انداختند.

پشت  و  یافت  راه   درون  به  صورتم  پوشش  از  آورد،  هجوم  جیپستر  باز  سقِف  به سمت  شن  
شیشه ی عینکم جمع شد. جیپستر مثل االغی که زمانی در هیمالیا سوارش شده بودم، هن هن 
می کرد و نفس نفس می زد و من را در صندلی این طرف و آن طرف پرتاب می کرد. کوه های 

تیرلیان گام بر می داشت و یک وری به من نزدیک می شد.
ناگهان ماشین شروع به باالرفتن از تپه کرد، دنده را عوض کردم تا دور موتور تنظیم شود. با 
خودم خیال کردم، هیچ شباهتی به صحرای ُگبی یا صحرای بزرگ جنوب غربی ندارد. فقط قرمز، 

فقط مرده...حتا یک کاکتوس هم وجود ندارد.
به نوک تپه رسیدم، اما آن قدر گرد و خاک کرده بودم که دیگر نمی توانستم مقابلم را ببینم. 
مهم هم نبود، سرم پُر از نقشه بود. به طرف چپ و پایین تپه رفتم و ساسات را تنظیم کردم. 
باد مخالف و زمیِن محکم، شعله ها را آرام کرد. احساس اولیس در مالبالگ ]4[ را داشتم، یک 
چشمم به دنبال دانته بود و سخنرانی  به نظم ]5[ هم آماده داشتم. یک پاگودای سنگی را دور 

زدم و به مقصد رسیدم. بتی دست تکان داد، ماشین را متوقف کردم و پایین پریدم.
پوشش صورتم را برداشتم، یک کیلو و نیم شن و خاک را از آن تکاندم و گفتم: »سالم، خوشم 

باشه، حاال کجا برم و با کی صحبت کنم؟«
خنده ای کوتاه و آلمانی  سر داد. علت خنده اش بیش از آن که به ناراحتِی من ربط داشته باشد، 

به خاطر جمله ای بود که با کلمه ی »خوشم باشه« شروع شده بود. بعد شروع به صحبت کرد.
)او یک زبان شناس برجسته است و به همین دلیل کلمه ای از گویش دهاتی سرحالش می آورد.( 
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دندان های  و  قهوه ای  چشم های  به  می کنم.  ستایش  را  مطلعش  و  زیبا  دقیق،  صحبِت  لحِن 
بی عیبش نگاه کردم و سپس به موهای طالیی و کوتاهش )من از بلوندها بیزارم!( و به این نتیجه 

رسیدم که او عاشق من است.
برای  را  معبد  بایگانی  موافقت کرده  او  است.  منتظر شما  داخل  مادر خانواده  گالینگر،  »آقای 
مطالعه در اختیار شما قرار بدن.« مکث کرد تا موهایش را عقب بزند، با حالتی معذب جابه جا 

شد. نکند نگاه خیره ام ناراحتش کرده؟
ادامه داد: »آن نوشته ها، متون مذهبی و تنها تاریخی هستند که این مردمان دارند، یک چیزی 
با اونا  انتظار داره یک سری مناسک خاص رو موقع کار کردن  شبیه به ماهابهاراتا ]6[. از تو 
رعایت کنی. برای مثال هنگام ورق زدن صفحات کلماِت مقدسی رو تکرار کنی. خودش به شما 

آموزش می ده.«
به سرعت چندین بار سر تکان دادم. »بسیار خب، بریم.«

دوباره مکث کرد: »اِمم.. یازده فرم ادب و احترامشون رو فراموش نکنی. این جور چیزها براشون 
خیلی مهمه و درباره ی برابری زن و مرد هم به هیچ عنوان بحث نکن...«

حرفش را قطع کردم. »من از تابوهاشون خبر دارم. نگران نباش. در اورینت زندگی کردم، یادت 
که نرفته؟«

چشم هایش را به زمین دوخت و دستم را گرفت. چیزی نمانده بود دستم را پس بکشم.
مثل  و  دادم  قورت  را  حرفم  می رسه.«  نظر  به  بهتر  کنم،  راهنمایی ات  من  ورود  هنگام  »اگر 

سامسون در غزه ]7[ به دنبالش به راه افتادم.
داخل که شدم، با منظره ای غریب رو به رو شدم و رشته ی افکارم گسست. محل زندگی مادر 
خانواده، نسخه ای انتزاعی تر از چادرهای قبلیه ی بنی اسرائیل به نظر می رسید. می گویم انتزاعی، 
چون تمامش از آجرهای منقش ساخته و مانند یک چادر برافراشته شده بود، تکه هایی از پوست 
حیوانات مثل زخم های خاکستری آبی جابه جای دیوار به چشم می خورد، انگار کسی با کاردک 

نقاشی آن ها را به دیوار زده باشد. 
مادر خانواده که  مک وی ]8[ نام داشت، قدی کوتاه و موهای سفید داشت، در دهه ی ششم 
زندگی اش به نظر می رسید و مانند یک ملکه لباس پوشیده بود. با دامِن پرچین و رنگین کمان 

مانندش، شبیه به ظرف آب میوه ای بود که به صورت وارونه روی یک کوسن گذاشته باشی.
ُکرنش من را پذیرفت و نگاهی به من انداخت که شبیه نگاه جغد به خرگوش بود. وقتی لهجه ی 
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باال جهیدند. دستگاه  بی احساسش  و  پلک های چشم های سیاه  را شنید،  نقِص من  و  بی عیب 
ضبطی که بتی در مصاحبه ها همراه داشت، مفید از کار درآمده بود و من گزارش های مربوط به 

زبان از دو اکتشاف اولیه را از حفظ بودم. من در یادگیری لهجه ها وحشتناکم!
»تو همان شاعر هستی؟«

پاسخ دادم. »بله.«
»لطفاً یکی از اشعارت را بخوان.«

»متاسفم. برای این که حق مطلب درباره ی اشعاِر من و زباِن شما ادا شود، یک ترجمه ی تمام 
و کمال نیاز است و من هنوز آن قدری زبان شما را نمی شناسم.«

»واقعاً؟«
ادامه دادم. »البته محض سرگرمی و تمرین دستوِر زبان، برای خودم اشعارم را ترجمه می کنم؛ 
اگر اجازه دهید چند تایی از آن ها را یکی از دفعاتی که می آیم، به همراه بیاورم. مایه ی افتخار 

خواهد بود.«
»بله، حتماً چنین کن.«

یکی به نفع من!
به طرف بتی برگشت.

»می توانی بروی.«
بتی مناسک رسمِی خداحافظی را به جای آورد، نگاِه غریبی از گوشه ی چشم به من انداخت و 
رفت. ظاهراً انتظار داشت بماند و به من کمک کند. او هم مثل خیلی های دیگر می خواست در 
افتخاری که به دست می آید، شریک باشد. اما من شیلمان ]9[ این تروا بودم و در گزارشاِت 
اتحادیه، تنها یک نام خواهد بود. مک وی برخاست، متوجه شدم حتا وقتی ایستاده هم قدش 
بسیار کوتاه است. از طرفی من هم مثل یک درخت تبریزی در ماه اکتبر الغر و درازم، سرم قرمز 
است و از همه بلندترم. شروع به صحبت کرد: »نوشته های ما بسیار بسیار کهن هستند. بتی 

می گوید کلمه اش در زمان شما، "هزاره"  است.«
از سر تحسین سری تکان دادم.
»بسیار مشتاقم که ببینمشان.«

»این جا نیستند، باید به معبد برویم، امکان جا به جا کردنشان نیست.«
ناگهان محتاط شدم.
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»اعتراضی که ندارید از آن ها نسخه برداری کنم؟«
»نه. می بینم به آن ها احترام می گذاری وگرنه این قدر مشتاق نبودی.«

»بسیار عالی.«
به نظر می رسید  از چیزی خنده اش گرفته. از او پرسیدم ماجرا چیست.

»یاد گرفتِن زباِن  فاخر برای یک خارجی آن قدرها هم آسان نیست.«
من خیلی سریع وارد ماجرا شده بودم. هیچ کس در اولین اکتشاف این قدر به کشف راز نزدیک 
نشده بود. اصاًل خبر نداشتم که این یک چالش زبانِی دو سویه است، از یک طرف کالسیک بود 
و از سوی دیگر عامیانه. من کمی از پراکریت آن ها را می دانستم و حاال باید تمام سانسکریتشان 

را هم یاد می گرفتم.
»اوه، لعنت.«
»ببخشید؟«

»قابل ترجمه نیست مک وی. اما تصور کن عجله داری یک زبان فاخر را یاد بگیری و آن وقت 
می فهمی چه گفتم.«

به نظر می رسید دوباره خنده اش گرفته. به من گفت کفش هایم را بیرون بیاورم. در یک شاه نشین 
به راه افتاد... و بعد به روشنایی یک تاالر رومی وارد شد!

تا به حال هیچ انسان زمینی به این اتاق وارد نشده است، وگرنه خبرش را می شنیدم. آن گرامر 
و لغاتی را که من حاال بلد بودم، کارتر، اولین مکتشِف زبان شناس با کمک مری آلن یاد گرفته 

بود، آن هم در حالی که تمام مدت چهار زانو در یک کفش کن نشسته بودند.
هیچ ایده ای نداشتیم که همچون جایی وجود دارد. با اشتیاق اطراف را نگاه کردم. تزیینات اتاق 
را  مریخی  فرهنگ  از  گمانه زنی هایمان  تمام  باید  داشتند.  پیچیده ای  زیبایی شناختِی  سیستم 
بازبینی می کردیم. سقف گنبدی شکل و برآمده بود، ستون های کناری شیارداری وجود داشتند 

و اوه خدایا، این مکان بزرگ بود. هرگز از آن ظاهر مخروبه ی بیرونش نمی شد حدس زد.
خم شدم و تسبیح طال راکه روی میز مراسم قرار داشت بررسی کردم. به نظر می رسید مک وی 

از این همه اشتیاق من غرق غرور شده، اما من هنوز هم از قمار کردن با او بیزار بودم.
روی میز پر از کتاب بود. با نوک شستم، یکی از موزاییک های زمین را بررسی کردم.

»تمام شهر شما در این ساختمان است؟«
»بله، تا داخل کوه ها ادامه دارد.«
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گفتم: »می بینم.« اما واقعاً چیزی نمی دیدم.
اما هنوز وقتش نبود که از او درخواست یک تور بکنم. به طرف یک چهارپایه ی کوچک کنار 

میز رفت.
»خب آیا حاال با زباِن فاخر آشنا می شوی؟«

داشتم تالش می کردم با چشم هایم از آن تاالر عکس بگیرم، می دانستم دیر یا زود باید هر طوری 
شده یک دوربین با خودم بیاورم. به سختی نگاهم را از یک مجسمه برداشتم.

»بله، معرفی ام کن.«
نشستم.

خرچنگ  بخوابم،  می کردم  تالش  وقت  هر  آمد،  روز  آن  از  پس  که  هفته ای  سه  طول  در   g
آسمان می افتاد،  به  نگاهم  گاه  رژه می رفتند. هر  پلک هایم  الفبا همین طور پشت  قورباغه های 
استخر فیروزه اِی بدون ابری بود که خطاطی ها در آن موج می زدند. هنگام کار لیتر لیتر قهوه 

می خوردم و هر وقت قهوه نمی خوردم، کوکتل بنزدرین ]10[ و شامپاین می نوشیدم.
مک وی هر روز صبح دو ساعت شکنجه ام می داد و هر از گاهی دو ساعت شکنجه ی عصرگاهی 
هم به آن اضافه می کرد. چهارده ساعت اضافه در روز هم خودم مطالعه می کردم تا زمانی برسد 

که بتوانم به تنهایی ادامه دهم.
و شب هنگام، آسانسور زمان من را به طبقاِت پایینش می افکند.

دوباره شش ساله می شدم و داشتم عبری، یونانی، التین و آرامی یاد می گرفتم. ده ساله بودم 
و دزدکی ایلیاد می خواندم. پدر یا مشغول موعظه از آتش های گوگردی جهنم و عشق برادرانه 
بود یا داشت مجبورم می کرد در اصل معنای انجیل تفکر کنم. خدایا! چقدر اصل وجود داشت 
که  چیزهایی  میان  تفاوت های  درباره ی  او  با  بودم،  ساله  دوازده  که  هنگامی  کلمه.  چقدر  و 
می خواندم و او موعظه می کرد، گفتگو کردم. پاسخ های سفت و سخت فاندامنتالیستی اش هیچ 
جای بحثی باقی نمی گذاشتند. از هر کتک خوردنی بدتر بود. پس از آن یاد گرفتم دهانم را بسته 

نگاه دارم و عهد عتیق را ستایش کنم.
با  پسرک  که  روزی  نمی تونم...  نمی تونم!  متاسفم!  خیلی  من  متاسفم!  پدر  متاسفم!  خدایا، 
تقدیرنامه هایی در زبان های فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و التین فارغ التحصیل شد، پدر گالینگر 
به پسر چهارده ساله و دو متری اش گفت می خواهد او به مدرسه ی علوم دینی برود. یادم هست 
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چطور پسرِک گریزان گفته بود: »آقا، دلم می خواد یکی دو سالی به روش خودم مطالعه کنم و 
بعد کالس های آمادگی الهیات را در یک دانشگاه هنرهای آزاد مطالعه کنم. هنوز برای ورود به 

مدرسه ی علوم دینی خیلی جوونم.«
صدای خدا: »تو از موهبت زبان ها برخورداری پسرم. می توانی انجیل را در تمام سرزمین های 
بابل موعظه کنی. تو زاده شدی تا یک میسیونر باشی. می گویی جوان هستی، اما زمان همچون 
یک گردباد از کنارت در گذر است. زود شروع کن تا از سال های اضافه ی خدمتت لذت ببری.«

سال های اضافه ی خدمت، قوز باالی قوزی بودند که داشتم. حاال چهره اش را نمی بینم. دیگر 
هرگز نخواهم دید.

شاید به این خاطر باشد که همیشه وحشت داشتم به او نگاه کنم. سال ها بعد، وقتی که او ُمرده 
بود و با لباس مشکی  میان عزادارن گریان، ُگل ها، دعاها، چهره های قرمز، دستمال کاغذی ها، 
دست هایی که به شانه  می خوردند، چهره های موقر تسلی دهندگان و... آرمیده بود، نگاهش کردم 

و نشناختمش.
نُه ماه قبل از تولدم با این غریبه مالقات کرده بودم. او هرگز بی رحم نبود، کله شق و مصر بود 
و همیشه معترض به قصورات دیگران، اما هرگز بی رحم نبود. از طرفی، نقش مادرم را هم بازی 
می کرد و برادر و خواهر. سه سال تحصیل من در سنت جان را هم تحمل کرد، احتماالً به خاطر 

نام آن محل بود و هیچ خبر نداشت چه جای آزاد و لذت بخشی است.
اما من هرگز نشناختمش، و مردی که در تابوت خوابیده بود، حاال دیگر چیزی نمی خواست، آزاد 
بودم که برای دنیا موعظه نکنم. اما حاال می خواستم به روشی متفاوت این کار را انجام دهم. 

می خواستم زبانی را که در زمان زندگی او هرگز صحبت نکردم، موعظه کنم. 
پاییز برای ادامه ی تحصیل بازنگشتم. ارثیه ی مختصری داشتم و از آن جا که هنوز هجده سالم 
نشده بود، دردسر زیادی برای در اختیار گرفتنش داشتم. اما باالخره موفق شدم و در روستای 

گرین ویچ ساکن شدم.
آدرس جدیدم را به موعظه جویان نگفتم و زندگی روزمره ام را با نوشتن شعر و یاد گرفتن ژاپنی 
و هندی آغاز کردم. ریشم را بلند کردم، اسپرسو می نوشیدم و شطرنج یاد گرفتم. می خواستم 

چند راه دیگر برای رستگاری را هم امتحان کنم.
پس از آن دو سال را به همراه سپاه صلح در هند گذراندم. در این دو سال از بودیسم بریدم و 
به کریشنا روی آوردم و اشعارم جایزه ی پولیتزر برایم به ارمغان آورد. بعد به آمریکا بازگشتم، 
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مدرکم را گرفتم و کار در زمینه ی زبان شناسی را آغاز کردم و جایزه های بیشتری برنده شدم.
بعد یک روز سفینه ای به مریخ رفت. سفینه ای که در آشیانه  ی آتیشنش در نیومکزیکو فرود آمد، 
زبانی جدید با خود آورده بود. زبانی شگفت انگیز، غریب و به لحاظ زیبایی شناختی پرقدرت. پس 

از این که هر چه می شد، یاد گرفتم و کتابم را نوشتم، در محافلی جدید معروف شدم.
»برو گالینگر، سطلت را به چاه بیانداز و برایمان نوشیدنی مریخی بیاور. بر و یک دنیای دیگر 
را اکتشاف کن، اما منزوی بمان، مثل اودن ]11[ از کنارش عبور کن و روحش را در کلمات 

تقدیِم ما کن.«
باد تازیانه می زند و دو ماه در  و به سرزمینی آمدم که در آن خورشید، سکه ای تیره است و 
آسمان بازی می کنند و جهنمی شنی است که هر وقت نگاهش کنی، خارش به جانت می افتد. 
از غلط زدن روی رختخواب دست کشیدم و برخاستم، عرض اتاق تاریک را طی کردم و پشت 
پنجره ایستادم. صحرا فرشی بی پایان به رنگ نارنجی بود که از عبور قرن های بیشمار، آماس 

کرده بود.
بسازند.«  برایم  دادم  سفارش  که  است  سرزمین  همان  این  ندارم.  باکی  و  هستم  غریبه  »من 

خندیدم.
حاال دیگر تا دم زبان فاخر رفته بودم، یا اگر می خواهید َمَثلی با رعایت آناتومی بزنم، باید بگویم 
تا ریشه اش رفته  بودم. زبان فاخر و زبان عامیانه شان آن قدری که اولش به نظر می رسید متفاوت 
نبودند. آن قدری از اولی یاد گرفته بودم تا به عمق آن دیگری برسم. گرامر و افعال بی قاعده را 
یاد گرفته بودم و فرهنگ لغاتی که در حال تهیه اش بودم، هر روز بزرگ تر می شد، مثل یک 
الله بود و به زودی گل می داد. هر بار که نوارها را گوش می کردم، پرچم های گل بلندتر می شد.
حاال وقتش بود که مالیات نبوغم را بپردازم و به آموخته هایم ادای ِدین کنم. به عمد از رفتن 
سراِغ متن های اصلی پرهیز کرده بودم تا زمانی که بتوانم به طور کامل آن ها را درک کنم. تا آن 
موقع، نوشته های کم اهمیت، قطعاتی شعر، تکه هایی از تاریخ و چیزهایی از این دست می خواندم. 
و یک چیز در تمام نوشته هایی که خواندم عمیقاً من را تحت تاثیر قرار داد. آن ها درباره ی حقایق 
ُصلب می نوشتند، صخره، شن، آب، باد و محتوای نهفته در این عناصر سمبلیک بسیار بدبینانه 
بود. من را یاد برخی متون بودایی می انداخت، اما بیشتر از آن، با توجه به تحقیقات اخیرم، شبیه 

به عهد عتیق بودند. به خصوص من را یاد »کتاب جامعه ابن داوود« ]12[ می انداختند.
چنین بود.  ساختار و کلمات به کار رفته به قدری شبیه بودند که یک تمرین درست و حسابی 
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می شد. مثل ترجمه ی پو به فرانسه بود. من هرگز به طریقت ماالن ]13[ در نخواهم آمد، اما به آن ها 
نشان می دهم زمانی یک مرد زمینی به چیزهای مشابهی فکر کرده و احساسات مشابهی داشته.

»پوچِی  گشتم.   ]14[ »کینگ جیمز«  دنبال  کتاب ها  میان  و  کردم  روشن  را  میز  روی  چراغ 
یک  دارد  حاصلی  چه  است،  پوچی  تمامش  پوچی ها،  پوچِی  کشیش،  گفت  چنین  پوچی ها، 
مرد..« به نظر می رسید پیشرفتم مک وی را حیرت زده کرده. از باالی میز همچون آن »دیگری« 
اما می توانستم  نکردم،  نگاهش  آوردم.  را  لوکار  از کتاب  به من خیره شد. فصلی  سارتر ]15[ 
نگاه خیره اش را حس کنم، گویی تاری به دور سر، شانه ها و دست هایم تنیده می شد. صفحه ی 

دیگری را ورق زدم.
آیا داشت تورش را وزن می کرد و حدس می زد چه چیزی به تور انداخته؟ و برای چه؟ کتاب ها 
کتاب ها  نمی گفتند.  مردها  از  چیزی  خصوص  به  نمی گفتند.  مریخ  ماهی گیرهای  از  چیزی 
می گفتند خدایی به نام ماالن تُف یا یک کار چندش آور مشابه )بستگی به نسخه ای داشت که 
بیماری ریشه دوانده. طبق  انجام داده و زندگی در ماده ی بی جان همچون یک  می خواندید( 
متون، حرکت اولین قانون بود و رقص تنها پاسِخ بر حق به ماده ی بی جان بود.کیفیتی در رقص 

است که همه چیز را شرح می دهد و عشق بیماری  در جان ماده ی زنده بود. ماده ی بی جان؟
سرم را تکان داد. تقریباً خوابم برده بود.

»ماآنارا ]16[.«
ایستادم و بدنم را کشیدم. چشم هایش حاال با نوعی آز به من خیره شده بودند. پس نگاهش را 

پاسخ دادم و او به زمین چشم دوخت.
»خسته شدم، قصد دارم قدری استراحت کنم. شب پیش هم نخوابیدم.«

سری تکان داد، معادِل زمینِی »باشه« بود، این را از من یاد گرفته بود.
»می خواهی استراحت کنی و وضوح آموزه های لوکار را به طور کامل درک کنی؟«

»ببخشید؟«
»دوست داری یک رقص لوکار را ببینی؟«

»آه.« ُفرم و استفاده از عبارات زائد در زبانشان حتا از ُکره ای هم بدتر بود. »بله حتماً، هر زمان 
که اجرا شود، دوست دارم ببینم.«

ادامه دادم که: »راستی می خواستم از شما بپرسم، آیا ممکن است چند تایی عکس بگیرم؟«
»حاال زمانش است. استراحت کن و من نوازنده ها را احضار می کنم.« به سرعت از دری که من 
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هرگز از آن عبور نکرده بودم، بیرون رفت. خب حاال، لوکار هم مانند هوالک الیس ]17[، رقص 
متعالی ترین هنرشان بود و حاال می  دیدم چطور بر اساس تفکرات فیلسوفی که قرن ها از مرگش 
می گذشت، اجرا می شد. چشم هایم را مالیدم و چند باری به هم زدم. چند بار هم خم و راست 

شدم.
خون در سرم به گردش درآمد، چند نفس عمیق کشیدم. دوباره خم شدم و بعد مقابل در جنب 

و جوشی به راه افتاد. 
آن جور که من خم شده بودم، حتماً سه نفری که همراه مک وی وارد شدند خیال کردند دارم 
دنبال تیله هایی که گم کردم می گردم. به سختی لبخندی زدم و راست ایستادم، چهره ام از خم 
شدن سرخ شده بود. انتظار نداشتم به این سرعت وارد شوند. ناگهان دوباره به یاد هوالک الیس 

در دوران محبوبیتش افتادم.
دخترِک مو قرمز کوچک که چیزی شبیه به ساری به رنگ آسماِن مریخ به تن داشت، با حیرت 

نگاهم کرد، درست مثل کودکی که به یک پرچم رنگارنگ باالی میله پرچم نگاه کند.
گفتم:»سالم.« یا چیزی معادل آن.

پیش از آن که پاسخ دهد، تعظیم کرد. ظاهراً مقامم ارتقا پیدا کرده بود.
گفت.  را  این  چهره اش  پریده ی  رنگ  سفیدِی  آن  در  رنگ  قرمز  شکاف  رقصید.«  »خواهم 

چشم هایش به رنگ رویا بودند، پیراهنش از من دور شد.
اتاق رفت. آن جا مانند پیکره ای روی یک کتیبه ایستاد. گویی در حال مراقبه بود و یا  وسط 

طراحی زمین را بررسی می کرد.
پنهان  نظرم  از  بود،  طور  این  هم  اگر  کردم.  بررسی شان  بودند؟  چیزی  نماد  موزاییک ها  آیا 
مانده بود، برای کف حمام یا پاسیو عالی بود، ولی چیزی بیش از این نمی دیدم. دو نفر دیگر 
گنجشک های رنگ شده ی میانسالی شبیه به مک وی بودند. یکی شان با سازی که سه تار داشت 
روی زمین نشست، شباهت دوری به سامیسن ]18[ داشت. دیگری یک طبل چوبی و دو چوب 

طبل به دست گرفت.
متوجه نشدم مک وی از روی چهارپایه بلند شده و روی زمین نشسته. من هم همین کار را کردم.  

نوازنده ی سمیسن هنوز در حال تنظیمش بود، پس به سوی مک وی خم شدم.
»نام رقاص چیست؟«

بی آن که نگاهم کند گفت: »براکسا ]19[.« دست چپش را به آرامی بلند کرد، معنایش این بود 
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که آغاز کنید. صدای ساز همچون ضربان دندان درد و تیک تاک ارواح تمام ساعت هایی که هرگز 
اختراع نکردند، از آن نقطه منتشر شد.

موسیقی استعاره ای از آتش بود، ترق توروق، جرق جرق. رقاص تکان نخورد. هیس هیس جایش 
را به ترکیدن داد. آهنگ افول کرد. حاال نماد آب، گران بهاترین ماده ی این دنیا بود که میان 
صخره های سبز از خزه، قل قل صدا می کرد. رقاص هنوز هم بی حرکت بود. فراز و فروِد آهنگ 
]20[ و بعد مکث. بعد لرزش بادها شروع شد، در ابتدا آن قدر محو و دور بود که به سختی 
می شنیدمش. آرام و مالیم آه می کشیدند و نامطمئن می ایستادند. مکث، هق هق و بعد تکرار 
بخش اول فقط بلندتر، چشم هایم از مطالعه ی زیاد خسته شده بودند یا برکسا سر تا پا داشت 
به راست،  ابتدا یک لرزش بسیار خفیف داشت. نیم سانتی متر  می لرزید؟ داشت می لرزید. در 
می توانستم  و  هم گشوده شدند  از  گل  گلبرگ های  مثل  انگشت هایش  به چپ.  نیم سانتی متر 
بود،  به دوردست دوخته  نگاهش  را گشود.  بودند. چشم هایش  بسته  ببینم که  را  چشم هایش 
چشم هایش مثل شیشه بودند و آن سوی من و دیوارها را نگاه می کردند. حرکتش بیشتر و بیشتر 
و با ضرباهنگ یکی شد. باد از سوی صحرا می وزید و همچون موج هایی که به ساحل بنشینند، 
به ترلیان می کوبید. انگشت هایش حرکت کردند. تندباد شد. بازوانش همچون پاندول های آرام، 
پایین افتادند و در جهت عکس هم شروع به حرکت کردند. طوفان در راه بود. حرکتی محوری را 
شروع کرد، دست هایش به بدنش برخورد می کردند، حاال شانه هایش به صورت ضربدری شروع 
به لرزیدن کردند. باد! بله باد بود! آه باد! باد مرموز! آه میوِز سنت جان پرس! گردباد دور آن 
چشم ها می چرخید، چشم هایش، چشِم طوفان بودند. سرش عقب افتاده بود، اما می دانستم میان 
نگاه خیره اش که چون نگاه بودا بود و آسمان آبی، سقفی وجود ندارد. شاید تنها آن دو ماه آبی 

فیروزه ای آن نیروانا را بر هم می زدند.
سال ها پیش در هند، دواداسیس ها ]21[ را در هند دیده بودم، رقاص های خیابانی که رداهای 
رنگی شان را تکان می دادند و حشرات را به خود جلب می کردند. اما برکسا بیش از این حرف ها 
بود، او همچون پرستندگان راما بود و یا شاید که تناسخی از ویشنو بود، او بود که رقص را به 

انسان عطا کرده بود و رقاص های مقدس را.
که  می انداخت  یادم  را  خورشید  اشعه های  تار  ناله های  بود،  شده  یکنواخت  ضرباهنگ  حاال 
گرمایشان را گردش باد دزدیده باشد، آبی ساراواتی ]22[ بود و مریم بود و دختری به نام الرا. از 
جایی صدای سیتار شنیدم و مجسمه زنده شد و نفسی الهی کشید. دوباره آرتور رمبو ]23[ شده 
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بودم با حشیش، بودلر ]24[ بودم با تنتور افیون، پو، دی کویسنی ]25[ وایلد، ماالرم و آلستر 
تیره ی  رهبانیت؛ زمزمه ی  لباس  تیره در  بودم پشت منبر  کراولی شدم. حتا یک لحظه پدرم 
دعاها و صدای ارگ بودم که به باد روشن تبدیل شد. براکسا بادنمای چرخانی شده بود، صلیبی 
از پر بود که در هوا معلق مانده بود. لبه ی روشن لباس به زمین کشیده شد. حاال شانه هایش 
برهنه بودند و سینه ی راستش مثل ماه در آسمان باال و پایین حرکت می کرد. موسیقی همچون 
مناظره ی ایوب با خداوند بود. رقصسش پاسخ خدا بود. موسیق آرام و یکواخت شد، مالقات شده، 
پسندیده شده و پاسخ داده شده بود. لباس هایش گویی که زنده باشند به چین و شکن های 
موقر اولیه بازگشتند. پایین، پایین و پایین تر آمد و به زمین افتاد. سرش روی زانوانش افتاد. 

تکان نخورد.

g سکوت شد. از خشکی شانه هایم فهمیدم چقدر شق و رق نشسته بودم. زیربغلم خیس عرق 
شده بود و عرق از پهلوهایم جاری بود. حاال باید چه می کردیم؟ کف بزنیم؟ از گوشه ی چشمم 
نگاهی به مک وی انداختم. دست راستش را بلند کرد و دخترک گویی از روی تله پاتی مفهومش 
را دریافت، سراپایش لرزید و بعد برخاست. نوازندگان هم برخاستند. مک وی هم بلند شد. من 
نیز روی پاهایم ایستادم، پایم چپم خواب رفته بود. اگرچه احمقانه بود، ولی گفتم: »زیبا بود.« با 
سه فرم متعالی »خواهش می کنم« پاسخم دادند. غوغایی از رنگ ها به پا شد و دوباره با مک وی 

تنها شدم. »این رقص صد و هفدهم از دو هزار و دویست و بیست و چهار رقص لوکار بود.«
نگاهش کردم.

»چه حق با لوکار بوده باشد چه نه، پاسخ خوبی به ماده ی بی جان داده.«
لبخند زد.

»رقص های دنیای شما شباهتی به این داشتند؟«
»برخی هایشان بله، وقتی داشتم براکسا را نگاه می کردم یاد بعضیشان افتادم، ولی هرگز چیزی 

دقیقاً شبیه به این ندیده بودم.«
مک وی گفت:  »رقاص خوبی است، همه ی رقص ها را بلد است.«

یک آن اثری از حالت پیشنش که معذبم کرده بود، دیدم... دوباره در چشم به هم زدنی محو شد.
به طرف میز رفت و کتاب ها را بست و گفت: »حاال باید به وظایفم برسم. ماآنارا.«

چکمه هایم را پوشیدم و گفتم: »خداحافظ.«
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1. Emory
2. وسیله ای صحرانورد

3. Tirellian
نام  شیطان«.  »خندق  یعنی  ایتالیایی  به   :Malebolge  .4
و  ریاکاران  طبقه  این  در  است.  دانته  دوزخ  هشتم  طبقه ی 
حیله گران ساده قرار دارند؛ یعنی افرادی که لزوماً به قصدی 
نکرده اند. حیله گرانی که علیه عشق، شرافت،  شیطانی حیله 
... حیله کرده اند، در طبقه ی نهم جای دارند. دانته  و  ایمان 
اولیس را به دلیل زیرکی خودش که در واقع همان حیله گری 

بود، در این طبقه جای داده است.
Treza Rima .5: نوعی سبک شعری که کمدی الهی به آن 

سروده شده است.
Mahabharata .6: یکی از دو منظومه ی حماسی مهم هند. 
دیگری رامایانا است و هر دو به زبان سانسکریت هستند. این 
متن عالوه بر آن که حماسی است، از لحاظ فلسفه ی زندگی 

هم بسیار غنی است.
7. اشاره به داستان سامسون که در تورات نقل شده است.

8. M’Cwyie
Schliemann .9: یکی از کاوشگران معروف تروا.

10. Benzedrine
در  که  انگلیسی-آمریکایی  معروف  شاعر   :Auden  .11
انگلستان متولد شد و بعدها به تبعیت آمریکا در آمد و برخی 

او را از بزرگ ترین شعرای قرن بیستم می دانند.
Book of Ecclesiastes .12: کتاب جامعه ی ابن داود، که نام 
یکی از بخش های عهد عتیق کتاب مقدس است و درباره ی 

زمان،  طول  در  می رسد  نظر  به  است.  داوود  پسر  سلیمان، 
نویسندگان دیگر چیزهایی به متن اصلی افزوده باشند.

13. Malann
14. شاه جیمز اول که دستور انتشار انجیل را داد.

15. از نظر سارتر رابطه ی میان انسان ها خصمانه و عاری از هر 
گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره ی 
خود  نگاه  با  »دیگری«  می گوید:  و  می کند  استفاده  »نگاه« 
می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه پیدا کردن بر من 

مرا برده ی خود سازد.
M’narra .16: ظاهراً یکی از الفاظ احترام آمیز مریخی است.

درباره ی  که  انگلیسی  روانشناس   :Haylock Ellis  .17
جنسیت و مطالب مرتبط با آن تحقیقات فراوان انجام داد و 

گویا نظر مشابهی در مورد رقص داشته است.
و  بلند  دسته ای  با  ژاپنی  زهی  ساز  نوعی   :Samisen  .18

بدنه ای چهار گوش و سه تار.
19. Braxa

20. حرکت از یک نت به نت دیگر.
Devadasis .21: مرامی هندی که در آن دخترها با یک ایزد 

ازدواج می کنند. رقص و آواز جزء الینفک این مرام است.
Sarasvati .22: الهه ی دانش، موسیقی و فرزانگی در اساطیر 

هند.
Arthur Rimbaud .23: یک شاعر.

Charles Baudelaire .24: شاعر و نویسنده ی فرانسوی و از 
پیشگامان ترجمه ی آثار پو به فرانسه.

25. De Quincy

»خداحافظ گالینگر.«
از در بیرون رفتم، سوار جیپستر شدم و در هوای عصرگاهِی رو به شب راندم. بال های افراشته ی 

صحرا پشت سرم به هم می خوردند.



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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