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سخن ماه

با »مرد مصور« متعجب کرد.  بار  اولین  را هم  بردبری من  مثل خیلی های دیگر، ری 
شگفتی بود پشت شگفتی پشت شگفتی. کتاب جادو بود. دنیای جوان و شناخت تازه ام 
را شکافت و گسترش داد و زوایای عجیبی را به من نشان داد که قباًل هیچ جا ندیده 
بودم. بعداً ترجمه ی قدیمی »4۵۱ درجه ی فارنهایت« را هم توی یک دست دوم فروشی 

پیدا کردم و دیدم آقای بردبری هنوز هم شگفتی های بسیار دارد...
با  که  نویسنده ای  آقای  درگذشت.  بردبری  ری   ،۲۰۱۲ ژوئن   ۵  ،۱۳۹۱ خرداد   ۱۶
اسباب بازی قهر نکرده بود. شاعر علمی تخیلی. مرد رؤیاها. هومر مریخ... و دیگر کسی 

نیست که بتواند بگوید: »بال هایت را وقت سقوط بساز!« 
نویسنده ای  بردبری  بقیه،  برای  است.  کار سخت تری  برای خودمان  بردبری  از  نوشتن 
است که در دنیا شهرتی داشته و فالن و بهمان را نوشته و تروفو هم کتابش را فیلم 
کرده و با هیوستون هم همکاری داشته و از این قبیل جزییات ویکی پدیایی. برای ما، 

بردبری، »یک نویسنده« نیست. بردبری نویسنده ی ژانر است. 
تا وقتی شگفت زار شماره ۱۹ در بیاید، دیگر همه نوشته اند که بردبری کجا به دنیا آمد 
و از کجا الهام گرفت و که به او کمک کرد و با که همکاری کرد و که از روی کارهایش 
فیلم ساخت و کدام کتاب هایش در ایران منتشر شده اند و الخ. احتماالً تا آن موقع برخی 
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هم وارث و صاحب و معرفش در ایران شده باشد. ولی کسی به تأثیر این مرد بزرگ در 
ادبیات گمانه زن و جریان هایی که ساخته اشاره نخواهد کرد. کسی به روشن بینی اش 
اشاره نمی کند. احتماالً بعضی که مطلع ترند به برخی از کلیشه های پراستفاده اش اشاره 
کنند و موضع گیری سیاسی ناشی از تربیتش را پیراهن عثمان کنند. تا االن که این چند 
سطر نوشته می شود، یک به اصطالح خبرگزاری هم که فرق طنز و گزارش را نمی فهمد، 

پست یک وبالگ را ترجمه کرده و جای خبر USA Today قالب کرده...
چیزی که بردبری به ما داد و چیزی که همیشه سنگش را به سینه می زد، درست دیدن 
دنیا و شناختن به موقع چیزهایی بود که واقعاً اهمیت دارند. نقل قول های موجود بردبری 

در فارسی همین را به ما می گویند: 

»هرگز نباید بر فاصله ای بیافزایید که شام را از کودکی تان جدا می کند. یعنی چه 

کنار  را  زندگی  اصل  باید  یعنی  شو!"  بزرگ  شو!  "بزرگ  می گویند:  مدام  که همه 

بگذاریم؟ من تا به امروز به اسباب بازی فروشی ها رس می زنم، در واقع داستان هایم 

برای من حکم اسباب بازی را دارند.«

یا 

»یادم می آید در نوزده سالگی خودم را وادار می کردم به میهامنی های رقص بروم، 

ولی بسیار کسل می شدم. شبی با احتیاط از سالن بیرون آمدم و به اتاق دیگری 

رفتم. در آن جا ماشین تحریری بود و من پشت میز نشستم و داستانی را ماشین 

آن چه می خواهم  است  این  دیگران خوش گذرانی می کردند.  که  حالی  در  کردم، 

بگویم! نباید اجازه بدهیم که دیگران ما را از مسیر منحرف کنند. بسیاری از چیزها 

و  مواد مخدر، رسعت  کنند. زن ها، جنون،  زندگی خارج  از مسیر  را  ما  می توانند 

غیره. مهم ترین کار این است که اوقات خود را رصف آن کنیم که خودمان بشویم!«

و همین.

مهدی بنواری
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جک ونس )Jack Vance( را همپالکی هایش »نابغه ای نادر« و »بزرگ ترین نویسنده ی علمی تخیلی و 

فانتزی زنده« می شامرند. ونس مدت های طوالنی، به اندازه ی طول سابقه ی نویسندگی اش، از دیده ها 

پنهان بوده که تا به حال می شود شش دهه و خورده ای. بله، هم »هوگو« برده، هم »نبیوال« و هم 

»جهان فانتزی« و هم SFWA او را »استاد بزرگ« خوانده است. جایزه ی »ادگار« MWA را هم جا 

نیاندازیم! اما همه ی این جوایز و افتخارات او را بیش از پیش استتار کرده اند. یعنی جک ونس به 

عنوان یکی دیگر نویسنده ی بزرگ علمی تخیلی و فانتزی شناخته شد و بین آن ها گم شد. 

اما رسم روزگار چنین است که بسیاری از طرفداران سابق ونس، امروز نویسندگان مشهوری به شامر 

می آیند. دن سیمونز )خالق »هایپریون«( کشف ونس را چنین بازگو می کند: 

»... مکاشفه وار بود. مثل کشف پروست یا هرنی جیمز. انگار یک دفعه درون ژرفا شیرجه زده باشی. 

ونس با آن زبان بی نقصش جلوه هایی از جهان هایی تام و متام نشانت می دهد. اگر ونس در آمریکای 

جنوبی متولد شده بود، تا به حال نوبل ادبی گرفته بود.« 

مازیرین جادوگر

جک ونس

مهدی بنواری
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مایکل کینب که شهرت ادبی همه گیرش او را قادر کرده تا کلیشه ها را بدون خوردن برچسب نویسنده ی 

ژانری به کار بگیرد می گوید: »جک ونس یکی از دردناک ترین مواردی است که نویسنده ای اعتباری که 

باید را منی يابد. اگر روی جلد "آخرین قلعه" یا "اژدرساالران" اسم ایتالو کالوینو چاپ شده بود، یا هر 

اسم خارجی دیگری، همه آن ها را رشح مراقبه ای عمیق به شامر می آورند. اما چون جک ونس است و 

در مجله ی فالن و بهامن شگفت چاپ شده است، با این سد نفوذناپذیر روبه رو می شود.«

محترض،  زمین  الیونس،  سه گانه ی  از  عبارتند  اژدرساالران،  و  قلعه  آخرین  بر  عالوه  ونس  آثار  برخی 

چشم های ابرجهان و تعداد بسیار زیاد کتاب های ارزشمند دیگری که خواندنشان به هر کسی توصیه 

می شود. آثار ونس برخالف روند رایج دوران نوشته شدن هر یک، همواره رگه ای از تازگی و ابتکار به 

همراه خود داشته اند. نویسندگان زیادی تحت تأثیر ونس بوده اند که از میان آن ها می توان به مایکل 

شیا، هیفورد پیرس، دیوید الکساندر، جین ولف، ری آلدریج، دن سیمونز و تیم اسرتتون اشاره کرد. 

کل دنیای بازی »دخمه و اژدها« )D&D( هم از زمین محترض ونس الهام گرفته است. قصه های زمین 

محترض مجموعه داستان هایی است که یکی از شگرف ترین دنیاهای کاردست ونس می گذرند. زمین 

میلیون ها سال آینده، زیر خورشیدی تاریک و در دنیایی آن قدر پیر که علم دوباره به جادو دگردیسی 

یافته است. ونس این دنیا را روی یک تخته شستی، در حال کشتی رانی در جنوب اقیانوس آرام در زمان 

جنگ دوم جهانی آفرید.

در سال ۲۰۰۹، مجموعه ای به نام »نغمه های زمین محترض: داستان هایی در بزرگداشت جک ونس« 

منترش شد. این مجموعه حاوی داستان هایی کوتاه در دنیای ونس و مقاله هایی درباره ی کارنامه ی ونس 

و داستان هایش است. در مجموع بیست و دو نویسنده از جمله دن سیمونز، نیل گیمن، تری دولینگ، 

تنیث لی، جرج آر آر مارتین و دین کونتز در این مجموعه مشارکت کرده اند. جمع آوری مجموعه با 

جرج آر آر مارتین و گاردنر دوزوس بوده است. 

جک ونس اکنون پس از نوشنت زندگی نامه اش دست از نویسندگی کشیده است. 

میوه های  از  پربار  درختاِن  می داشت.  بر  گام  باغش  در  اندیشه  در  غرق  جادوگر   ]1[ مازیرین 
زهرآگین بر فراز سرش سایه افکنده بودند و گل ها به عبودیت خاکسارانه پیش پایش سر به 
را که در سرپایی  های  پاهایش  بوته های مهرگیاه مسیر  خاک می ساییدند. چشم های عقیق وار 
از  پوشیده  ایوان  مازیرین؛ سه  باغ  بود  این چنین  دنبال می کردند.  بودند،  پوشیده شده  سیاه 
گیاهان غریب و شگرف. رنگ های نورانی روی برخی گیاهان می درخشیدند و همچون قوس قزح 
به چشم می آمدند. شکوفه های بعضی دیگر چون شقایق دریایی به رنگ های بنفش و سبز و 
برخی  بودند،  پر طاووس  یاسی و صورتی و زرد می تپیدند. برخی درختان چون سایه بان های 
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تنه های شفاف مملو از رگ های سرخ و زرد داشتند، و برخی هم پوشیده در برگ هایی همانند 
سبز.  ایندیوم  برنج،  آبی،  تانتال  نقره،  متفاوت؛ مس،  از جنسی  برگی  هر  فلزی،  سیم لوله های 
این جا غنچه های حباب گون در میان برگ های سبز براق شکفته اند، آن جا بوته ای هزاران گل 
نی لبک مانند رویانده که صفیر لطیف شان موسیقی زمین کهن را می نوازد؛ موسیقی آفتاب سرخ 
یاقوتی، موسیقی آبی که به خاک تیره نفوذ می کند، و موسیقی نسیم های آرام. و آن سوی این 
پرچین حیوانی درختان جنگل، دیواری برآورده اند از رمز و راز. در این ساعت افول عمر زمین، 
هیچ کس نبود که مدعی باشد با همه چیز آشناست، با دره ها و نیزارها و راه ها و گودی ها و 
فالت ها و عرصه ها و ارتفاعات و خلیج ها و عمارت های فرو ریخته و تفرج گاه های آفتاب زده و 

همه  ی نهرها و جوی ها و برکه ها و مرغزارها و بیشه ها و عرصه های سنگی. 
مازیرین، دژم و غرقه در اندیشه، در باغش قدم می زد. آرام گام بر می داشت و دست هایش را از 
پشت در هم گره کرده بود. در جنگل نزدیک باغ کسی بود که مازیرین را آشفته کرده بود. آشفته 
و مبهوت و مردد و سخت آرزومنِد زن ُصنعتی دل انگیز که در جنگل نهان بود. زن با خنده و 
بی خنده و همیشه محتاط به باغ شبیخون می زد، سوار بر اسبی سیاه با چشمانی چون بلورهای 
طالیی. مازیرین بارها کوشیده بود او را بگیرد، اما اسب همیشه زن را مصون از هر ترفند و حیلت 

و دسیسه و وسوسه ی مازیرین، از باغ دور می کرد.
از  یکی  ساقه  که  دید  را  موشی  و  کرد  تند  قدم  مازیرین  شکافت.  را  باغ  دردناک  جیغی 
نشست.  فرو  نفس زنان  جیغ  صدای  و  کشت  را  متجاوز  مازیرین  می جود.  را  حیوان گیاهانش 
مازیرین برگی کرک پوش از این عجیب الخلقه گیاه و حیوان را نوازش کرد و او هم از روی لذت، 

هیسی از دهان سرخش بیرون داد.
سپس گیاه سخن گفت: »ک ک ک ک  ک«، مازیرین خم شد و جونده ی مرده را روبه روی دهان 
سرخ گرفت. دهان سرخ جسد را به درون مکید و به حفره  شکمش در زیر زمین فرستاد. گیاه 

غرغری کرد، آروغی زد و مازیرین همه این ها را با خرسندی تماشا کرد. 
خورشید در آسمان پایین آمده بود. آن قدر کم نور و سرخ بود که ستاره ها دیده می شدند. همان 
موقع بود که مازیرین حس کرد کسی نگاهش می کند. حتماً زن جنگلی بود که قباًل هم به 
همین شیوه آرامش او را بر هم زده بود. مازیرین از قدم زدن دست برداشت و کوشید تا دریابد 

نگاه خیره از کدام سو به او دوخته شده است.
جادوگر یکی از طلسم های سکون را به فریاد ادا کرد. پشت سرش یکی از گیاه حیوان ها در جا 
خشکید و شب پره ای بزرگ به آرامی در هوا لغزید تا به زمین افتاد. مازیرین چرخید. دخترک 
آن جا بود. درست در لبه ی جنگل. از همیشه نزدیک تر شده بود. برخالف همیشه با نزدیک شدن 
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مازیرین فرار نکرد. چشم های پیر-جوان مازیرین برق می زد. با خود اندیشید: »زن را به عمارت 
می برم و در زندانی از شیشه  سبز حبس خواهم کرد. مغزش را با آتش و سرما و غم و شادی 
خواهم آزمود.« و در ادامه، دختر را در حالی تصور کرد که به او شراب می نوشاند و در نور زرد 
چراغ با هجده فن موزون برایش دلبری می کند. شاید زن داشت جاسوسی مازیرین را می کرد. 
اگر چنین بود، مازیرین فی الفور می فهمید، زیرا هیچ آدمیزاده ای را نمی توانست دوست بداند و 

ناچار بود که تا ابد نگهبان باغش باشد.
کمتر از بیست گام مانده بود تا به زن برسد که ناگهان زن افسار مرکبش را تکان داد و اسب 

سم های سیاهش را بر زمین کوبید و برگشت و به درون جنگل گریخت.
مازیرین ردایش را با خشم به پشت سر انداخت. زن بالگردانی به همراه داشت، طلسم باطل السحر 
یا حرزی برای حفاظت خود، و هر گاه می آمد، مازیرین از قضا برای تعقیب او آماده  نبود. مازیرین 
به اعماق تاریک جنگل نظر دوخت و سپیدی بدن او را دید در حالی که از میان ستونی از نور 
سرخ گذشت و بعد در سایه های سیاه گم شد... یعنی او یک ساحره بود؟ آیا به اراده ی خود آمده 
بود یا –به احتمال بیشتر- اجیر و مزدور یکی از دشمنان بی شمار مازیرین بود که می خواست 

ردی از خود بر جای نگذارد؟ 
دشمن پنهان شاید شاهزاده کندیو ]2[ زّرین، پادشاه شهر کایین ]3[، بود که مازیرین ِسّر جوانِی 
جاودانه را از چنگش به در آورده بود. شاید هم آزوان ]4[ ستاره شناس، شاید هم تورجان ]5[... 
نه، تورجان نبود. سگرمه های مازیرین با مرور خاطره ای خوشایند از هم باز شد. اما از قضاوت در 
این باره منصرف شد. در باب آزوان می توانست آزمایشی انجام دهد. به سوی کارگاهش بازگشت. 
کنار میزی ایستاد که رویش مکعبی از بلور شفاف بود که با تشعشع سرخ و آبی می درخشید. 
از یک گنجه سنجی برنجی و چکشی نقره ای بیرون آورد. ضربه ای به سنج زد و صدایی آرام در 
اتاق و بیرون پیچید و باز کوبید و کوبید. ناگهان چهره ی آزوان درون بلور ظاهر شد، چهره ای که 

درد و ترسی عظیم بر آن عرق نشانده بود. 
آزوان نالید: »نزن مازیرین. بیش از این بر سنج عمر من مکوب.«

مازیرین مکثی کرد. دستش هنوز نزدیک سنج بود.
»آیا جاسوسی مرا می کنی، آزوان؟ زنی را می فرستی تا سنج را باز پس ستانی؟«

»نه سرورم. من نبوده ام. آن چنان از تو بیمناکم که چنین نخواهم کرد.«
»باید زن را به من تسلیم کنی آزوان. باید چنین کنی.«

»ناشدنی است سرورم! نه می دانم کیست و نه می دانم چیست!« مازیرین چنین نمود که باز می خواهد 
بر سنج بکوبد. آزوان چنان عجز و البه کرد که مازیرین چکش را با انزجار بر زمین انداخت و سنج 
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را به جایش بازگرداند. چهره آزوان به آهستگی محو، و بلور باز هم خالی و شفاف شد.
مازیرین چانه اش را مالید. انگار باید خودش دختر را دستگیر می کرد. سپس، وقتی تاریکی به 
روی جنگل می لمید، باید از کتاب هایش افسونی چند می جست تا در گذر از میان جنگل ناامن 
محافظش باشند؛ افسون هایی خورنده و سوزان، به نحوی که یک طلسم از آن مغز را مشوش و 
دو تای آن آدمی را دیوانه می ساخت. مازیرین با تالش زیاد و ممارست بی وقفه توانسته بود چهار 

نوع از دشوارترین افسون ها و شش طلسم پیش و پا افتاده تر را فرا گیرد.
مازیرین این مشغله را از ذهن کنار زد و به سوی خمره ای کشیده رفت که در دریایی از نور 
تابش  بود که در  از مایعی شفاف، جسم مردی غنوده  نازک  بود. در زیر الیه ای  سبز غوطه ور 
باالتنه اش  بود.  انکارناپذیر  اما زیبایی اش  بیمارگون و سهمناک می نمود،  نور سبز،  خیره کننده 
همچون دوکی از شانه های پهن به پهلوهایی الغر، ران و ساق هایی بلند و نیرومند، و پاهایی 
هاللی می رسید. صورتش پاک و سرد و خطوط چهره اش یکنواخت و خشن بود. موهای زرین 

خاکی از سرش آویخته بود. 
مازیرین به این موجود خیره شد، موجودی که خودش از یک و تنها یک سلول کشت کرده بود. 
این موجود تنها نیازمند هوش بود، اما مازیرین نمی دانست چگونه باید آن را فراهم کند. تنها 
تورجان، از اهالی میر ]6[، دانش آن را داشت ولی مازیرین چشم هایش را با تلخکامی باریک کرد 

و به دریچه کف زمین نگریست – تورجان هم از فاش گفتن این راز امتناع کرده بود. 
مازیرین درباره ی مخلوق درون خمره غور کرد. پیکرش بی نقص بود، اما آیا نباید در این صورت 
مغزش هم سازگار می بود و بر روال؟ مازیرین باالخره این راز را کشف می کرد. او دستگاهی را به 
کار انداخت تا سیال را خارج کند. در اندک زمانی، پیکر سرد و بی روح مخلوق در برابر پرتوهای 
مستقیم قرار گرفت. مازیرین اندکی دارو به گردن مخلوق تزریق کرد. پیکر جنبید. چشم هایش 

را گشود و در برابر نور چهره در هم کشید. مازیرین نورافکن را به کناری کشید.
مخلوق درون خمره به سستی دست ها و پاهایش را تکان داد، گویی نمی داند آن ها به چه کار 
می آیند. مازیرین مشتاقانه تماشا می کرد، شاید این بار دست بر قضا آمایش درست دارو برای 

مغز را یافته بود. 
جادوگر فرمان داد: »بنشین.«

مخلوق چشم هایش را به او دوخت، و واکنش های غیرارادی، ماهیچه هایش را به هم پیوند داد. 
سپس نعره ای خشن سر داد و از درون خمره به گلوی مازیرین جهید. اگر چه مازیرین نیرومند 

بود، مخلوق او را گرفت و چون عروسکی تکان داد.
مازیرین به رغم همه نیروی سحر و جادویش ناتوان بود. افسون سکون را به کار برده بود و افسون 
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دیگری هم در ذهن نداشت. اگر هم داشت، اکنون که گلویش این چنین دیوانه وار فشرده می شد 
نمی توانست هجاهای گردبادآسا را ادا کند. 

دست برد و بر دهانه ی قرابه ای سربی چنگ زد، چرخی زد، و آن را با قدرت بر سر مخلوق خود 
کوبید. مخلوق بر زمین تپید.

مازیرین که از این وضعیت ناراضی نبود، به بررسی پیکر پرتأللویی پرداخت که در برابر پایش 
آرمیده بود. عملکرد ستون مهره ها متناسب بود. در کنار میز، معجونی سفید ساخت و سر طالیی 
مخلوق را باال آورد و معجون را در دهان سست او ریخت. مخلوق تکانی خورد، چشم هایش را 
گشود، و بر آرنج هایش تکیه کرد. دیوانگی از چهره اش رخت بر بسته بود. اما تالش مازیرین برای 
جستجوی برق هوشمندی در چشم های مخلوق بیهوده بود. چشم ها همچون چشم مارمولک 

تهی بودند.
مازیرین با ناراحتی سرش را تکان داد. کنار پنجره ایستاد. نیم رخ متفکرش در مقابل پنجره های 
مقابل  در  حتا  تورجان  می رفت؟  تورجان  سراغ  به  باید  هم  باز  آیا  می زد.  سیاهی  به  بیضوی 
اگر  باریک مازیرین در هم پیچید. شاید  بود. دهان  از لب نگشوده  بازجویی ها لب  شدیدترین 

زاویه ای دیگر به راهرو می افزود...
خورشید دیگر در آسمان نبود و باغ مازیرین تاریک بود. شب بوهای سفید باز شدند و شب پره های 
اسیر در میان آن ها از گلی به گل دیگر پر می زدند و باز می گشتند. مازیرین دریچه کف را گشود 
و از پله های سنگی پایین رفت، پایین، پایین، و پایین تر، تا باالخره به راهرویی با دیوارهای قائم 
رسید که با نور زرد چراغ های همیشه تابنده روشن بود. در سمت چپ، بسترهای کشت قارچ 
قرار داشت، و در سمت راست، دری مستحکم از چوب بلوط و آهن که با سه قفل بسته شده 
بود. پایین تر و پیش تر، پله های سنگی در دل تاریکی ادامه می یافت. مازیرین هر سه قفل را 
باز کرد و در را شتابزده گشود. اتاق پشت در خالی بود، تنها پایه ای سنگی و جعبه ای با دربی 
شیشه ای بر روی آن به چشم می خورد. جعبه یک گز طول و یک گز عرض داشت و یک وجب 
ارتفاع. جعبه در واقع راهرویی مربع شکل بود، مسیری با چهار زاویه  ی راست. درون راهرو دو 
موجود کوچک بودند، یکی تعقیب می کرد و دیگری می گریخت. شکارچی اژدهایی بود کوچک با 
چشم هایی سرخ و خشم ناک و دهانی پر از دندان های عظیم. اژدها بر شش  پای گشاده، اردک وار 
در راهرو می تاخت در حالی که دمش پیچ و تاب می خورد. آن دیگری نصف اژدها بود، مردی 
برز و برهنه که موهای سیاه بلندش را با نواری مسی رنگ بسته بود. خواسته از خواهان اندکی 
سریع تر می رفت، اما شکارچی هنوز بی رحمانه، حیله گرانه، و خستگی ناپذیر او را دنبال می کرد. 
گاه شتابان می رفت، گاه به عقب باز می گشت، و گاهی هم در زاویه ای به کمین می نشست تا 
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شاید مرد جانب احتیاط را فراموش کند و به دام بیفتد. اما مرد با زیرکی تمام توانسته بود از 
چنگ  و دندان  اژدها دور بماند. این مرد، همان تورجان بود که مازیرین چند هفته پیش با نیرنگ 

به دام انداخته، کوچک کرده، و در نهایت، در جعبه اسیر کرده بود.
مازیرین با لذت به تماشای لحظه ای نشست که خزنده همان دم که مرد قصد داشت نفسی تازه 
کند بر او جهید، در حالی که مرد ناگهان خود را به کناری پرتاب کرد و به مویی از خطر جست. 
مازیرین اندیشید که دیگر وقت آن فرا رسیده که به هر دو فراغت دهد و قوتی برایشان فراهم 
کند. پس دریچه های درون راهرو را بست، آن را به دو نیم تقسیم کرد، و مرد و هیوال را از هم 

جدا ساخت. به هر دو گوشت و پیاله ای آب داد. 
تورجان در راهرو نقش بر زمین شد. 

مازیرین گفت: »هوم. خسته ای. می خواهی استراحت کنی؟«
تنها  نداشت.  او دیگر زمان و جهان معنایی  برای  بود.  ماند. چشم هایش بسته  تورجان ساکت 
واقعیت موجود، راهرو خاکستری بود و گریز بی پایان. هر از گاهی هم خوراکی می رسید و چند 

ساعتی استراحت. 
مازیرین گفت: »به آسمان آبی فکر کن. به ستاره های سفید، دژت، میر، کنار رود درنا ]7[؛ به 

گشت و گذار آزادانه در مرغزارها فکر کن.«
چانه ی تورجان لرزید.

»به این فکر کن که می توانی اژدهای کوچک را زیر پا له کنی.«
تورجان به باال نگاه کرد و گفت: »بیشتر دوست دارم که گردن تو را ُخرد کنم، مازیرین.«

مازیرین به روی خود نیاورد و گفت: »بگو ببینم، چطور به مخلوقات درون خمره درک و هوش 
می دهی؟ بگو تا رهایت کنم.«

تورجان خندید و خنده اش دیوانه وار بود. 
»بگویم؟ و بعد؟ فاش کردن راز همانا و مردن در روغن داغ همانا.«

لب های باریک مازیرین از ناراحتی آویزان شد. 
»بدبخت مفلوک، می دانم تو را چطور به حرف بیاورم. حتا اگر دهانت مهر و موم شده باشد، کاری 
می کنم که مثل بلبل حرف بزنی! فردا یکی از اعصاب بازویت را بیرون خواهم کشید و از باال تا 

پایین بر آن پارچه ای خشن خواهم مالید.«
تورجان کوچک که پاهایش را در عرض راهرو دراز کرده بود، مشغول نوشیدن آب شد و هیچ 

نگفت. 
از طی  ناگزیر  تا  افزود  راهرو خواهم  به  بدسگاالنه گفت: »امشب، یک گوشه ی دیگر  مازیرین 
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کردن مسیر پنج گوش باشی.« 
تورجان مکثی کرد، از زیر درپوش شیشه ای به دشمنش نگریست، و بعد آب را جرعه جرعه 
نوشید. با پنج گوشه شدن راهرو، زمان گریختن از هجوم های هیوال کاسته می شد، و از هر زاویه 

بخش کوچک تری از راهرو در میدان دید قرار می گرفت. 
مازیرین گفت: »فردا باید تمام چابکی ات را به کار بگیری.« اما چیز دیگری به ذهنش رسید. 
نگاهی پرسشگرانه به تورجان انداخت و گفت: »اما اگر در مورد دیگری به من کمک کنی به تو 

تخفیف خواهم داد.«
»مشکلت چیست، جادوگر بینوا؟«

»انگاره ی مخلوق  زنی وهم زده ام کرد و من او را به دام خواهم انداخت.« مازیرین که چشم هایش 
من  باغ  حاشیه ی  در  و  می آید  غروب  »حوالی  داد:  ادامه  بود،  شده  تار  و  تیره  اندیشه  این  با 

می ایستد، در حالی که بر اسب سیاه بزرگی سوار است... او را می شناسی، تورجان؟«
تورجان کمی آب نوشید و گفت: »نه مازیرین.«

مازیرین گفت: »جادویش این قدر قوی بود که توانست طلسم دوم هیپنوتیزم فلویون ]8[ را دفع 
کند... شاید هم نوعی حرز بالگردان دارد. وقتی به او نزدیک می شوم به درون جنگل می گریزد.«

تورجان که مشغول گاز زدن بر گوشت شده بود، گفت: »خب بعد؟«
مازیرین از باالی بینی درازش به زندانی کوچک نگاه کرد و گفت: »این زن که می تواند باشد؟«

»من از کجا بدانم؟«
مازیرین با حواس پرتی گفت: »باید بگیرمش. چه افسونی، چه طلسمی به کار ببرم؟«

تورجان به باال نگاه کرد، هر چند از پشت شیشه  درپوش، جادوگر را به سختی می دید.
»مازیرین، مرا آزاد کن. به جان خودم که حاکم برگزیده  مارام-اور ]9[ باشم، زن را به تو تحویل 

خواهم داد.«
مازیرین مظنونانه پرسید: »چطور این کار را می کنی؟«

»در جنگل تعقیبش می کنم، با بهترین »چکمه های زنده« و سری پر از افسون.«
پاسخ دندان شکن مازیرین چنین بود: »این کار را خود انجام خواهم داد. شانس تو از من بیشتر 

نیست. وقتی آزادت می کنم که راز ترکیب آفریده های درون خمره ات را بدانم.«
تورجان سرش را پایین آورد تا جادوگر نتواند از چشمانش چیزی بخواند و پس از مکث کوتاهی 

پرسید: »تکلیف من چیست، مازیرین؟«
»وقتی بازگشتم خدمتت خواهم رسید.«

»و اگر برنگشتی؟«
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مازیرین دستی به چانه اش کشید و با لبخندی که دندان های سفید نیکویش را نمایان می کرد 
گفت: »اگر به خاطر راز منحوس تو نبود، اژدها می توانست همین االن تو را بخورد.«

جادوگر از پله ها باال رفت و تا نیمه شب در کتابخانه اش مشغول غور در کتاب های قطور جلد 
چرمی و نوشته های پراکنده بود. روزی روزگاری بیش از هزار حرز، طلسم، افسون، نفرین، و 
جادو را می شناختند. در پهنه موثولم بزرگ ]10[، که اسکوالییس ]11[، آید کاچیک ]12[، 
آلمری ]13[ در جنوب، و سرزمین فالینگ وال در شرق را در بر می گیرد، جمع کثیری جادوگر 
و ساحر از هر رسته ای وجود داشت که فندال کبیر، یا ساحراالموات ]14[، بزرگ ترین ایشان بود. 
خود فندال بیش از صد افسون ساخته بود. هر چند شایعات مبنی بر آن بود که وی وقتی جادو 
می کرده، اهریمنان در گوشش زمزمه می کردند. پونتسیالی پاک دین ]15[، حاکم وقت موثولم 
بزرگ، فندال را زیر شکنجه گرفت، پس از گذشت شبی دهشتناک او را کشت، و جادوگری 
را در تمام آن سرزمین ممنوع کرد. جادوگران سرزمین موثولم بزرگ گریختند، درست مانند 
سوسک هایی که از مقابل نور شدید می گریزند؛ دانش جادوگری پراکنده و فراموش شد، تا به 
امروز در این زمانه ی فسرده، که خورشید سرد شده، اسکوالییس در بیابان برهوت گم شده، 
نیمی از شهر سفید کایین ویران شده، و تنها یک صد و اندی افسون در حوزه ی دانش بشر باقی 
مانده است. از میان این ها، مازیرین هفتاد و سه افسون را گرد آورده بود و آرام آرام، با نیرنگ و 

مذاکره زمینه را برای حصول باقی افسون ها فراهم کرده بود.  
مازیرین چند مجلد از کتاب هایش را انتخاب کرد و با تالش و جهد فراوان پنج افسون را درون 
ذهنش جای داد: قوه ی چرخاننده  ی فندال، طلسم دوم هیپنوتیزم فلویون، افشانه ی  منشوری 
عالی، افسون پرورنده ی بی پایان، و افسون ُکره ی  نفوذناپذیر. مازیرین وقتی از این کار فارغ شد، 

شراب نوشید و بر تخت غنود.
روز بعد، حوالی غروب، مازیرین رفت تا در باغش قدم بزند. الزم نبود زیاد منتظر بماند. وقتی 
داشت خاِک دور و بر ریشه ی  شمعدانی های َقَمری اش را شخم می زد، خش خش نرم برگ ها و 

صدای آرام ُسم ها به او فهماند که مطلوبش رخ نشان داده است.
به  مازیرین  بود.  نشسته  زین  بر  رق  و  شق  فریبا،  رخساره ای  و  دلپذیر  ترکیبی  با  جوان  زنی 
بَِرماند. آرام »چکمه های زنده« را به پا کرد و آن ها را باالی  آهستگی خم شد تا مبادا زن را 

زانوهایش محکم بست.
قد راست کرد و فریاد زد: »آهای دختر، دوباره آمدی. چرا هر غروب به این جا می آیی؟ گل های رز 
را تماشا می کنی؟ سرخی خون رنگ آن ها به خاطر خون سرخ زنده ای است که در گل برگ هایشان 

جریان دارد. اگر امروز فرار نکنی، یکی از آن ها را به تو هدیه خواهم داد.« 
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مازیرین رزی را از بوته  لرزان چید و در حالی که با نیروی یورشگر »چکمه های زنده« مبارزه 
می کرد، آرام به سمت دختر رفت. هنوز چهار قدم به سمت زن برنداشته بود که زن زانوانش را 

به پهلوی اسب کوبید و به قلب جنگل جهید.
مازیرین میدان را به چکمه ها داد. چکمه ها پرش بلندی کردند، سپس پرشی دوباره، و باز هم 

پرشی دیگر، و به این ترتیب، مازیرین با تمام سرعت در تعقیب زن بود.
پس مازیرین وارد جنگل افسانه ها شد. تنه های خزه بسته در همه طرف به باال تاب برداشته بودند 
تا تکیه گاهی برای حصار برگی مرتفع باشند. هر از گاهی، جابجا شدن پرتوهای آفتاب، لکه های 
سرخ تیره ای بر چمن می انداخت. در سایه سارها، گل های ساقه بلند و قارچ های ترد در البالی 

برگ های مرده روییده بود. طبیعت در این ساعت زوال زمین آرام بود و خسته. 
مازیرین با »چکمه های زنده «ای که به پا داشت به سرعت در میان جنگل می جهید و می جهید. 

اما اسب سیاه همچنان خستگی ناپذیر می تاخت و از دسترس مازیرین دور مانده بود. 
زن فرسنگ ها تاخت و موهایش چون یالی پشت سرش در پرواز بود. زن به پشت سر نگاه کرد 
و مازیرین چهره ی او را چنان دید که انگار چهره ای باشد بیرون آمده از رؤیا. سپس زن به جلو 
خم شد، توسن زّرین چشم تندروار تاختن گرفت و در اندک زمانی از چشم مازیرین پنهان شد. 

مازیرین چاره ای نداشت جز این که رد پای اسب را بر خاک تعقیب کند.
آرام آرام از نیروی خیزش و حرکت »چکمه های زنده« کاسته می شد، زیرا راهی طوالنی را با 
سرعتی چشمگیر آمده بودند. جهش های عظیم، کوتاه تر و سنگین تر می شدند، اما آن طور که 
از رد پای اسب بر می آمد، اسب هم آهسته تر تاخته بود. به زودی مازیرین به علف زاری رسید 
و اسب را دید که بدون  سوارش در حال چراست. ایستاد. تمام پهنه علف زار تر و ترد در برابر 
چشمانش قرار داشت. رد پای اسب در چمن زار میان جنگل به وضوح دیده می شد. اما رد پایی 
مبنی بر بیرون رفتن اسب از چمن زار وجود نداشت. پس زن حتماً جایی پیش تر از این جا پیاده 
شده بود، اما در کجا و چقدر عقب تر، مازیرین هم نمی دانست. مازیرین به سوی اسب رفت، اما 
حیوان رمید و شتابان از میان درختان گریخت. مازیرین کوشید که اسب را تعقیب کند، اما 

دریافت که »چکمه ها«یش بی جان و سست از پایش آویزان مانده اند.
نفرین کنان چکمه ها را به کناری پرتاب کرد و بر زمین و زمان و اقبال شومش لعنت فرستاد. 
شنلش را از پشت سر رها کرد و همان طور که تنشی کینه توزانه از چهره اش می بارید، از همان 

مسیری که آمده بود بازگشت. 
در این بخش از جنگل، اغلب برآمدگی هایی از سنگ های سیاه و سبز، مرمر و خارا به چشم 
این سنگ ها،  از  یکی  مازیرین، روی  بودند.  درنا  رود  می خورد که جلوداران سواحل صخره ای 
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انسان واره ای ریز را سوار بر سنجاقکی دید. پوستش به سبزی می زد. جامه گشاد نازکی به تن 
داشت و نیزه ای دو برابر قدش با خود حمل می کرد.

مازیرین ایستاد. مرِد توک ]16[ با نگاهی سرد به او نگریست.
»ای توک مرد، آیا زنی از همنوعان مرا ندیدی که از این جا بگذرد؟«

توک مرد پس از لحظه ای تأمل گفت: »چنین زنی را دیده ام.«
»کجا می توان او را پیدا کرد؟«

»در مقابل اطالعات به من چه می رسد؟«
»نمک، هر قدر بتوانی با خودت حمل کنی.«

توک مرد نیزه اش را در هوا تکان داد و گفت: »نمک؟ نه. لیان سالک ]17[ نمک همه ی قبیله را 
به رئیس دان دان فلورس ]18[ می رساند.«

مازیرین به حدس و گمان می دانست که آن دوره گرد راهزن برای چه خدمتی نمک می پردازد. 
توک مردان که سوار بر سنجاقک هایشان سریع پرواز می کردند، همه اتفاقاتی را که در جنگل 

رخ می داد می دیدند.
»یک شیشه روغن ُگل های تاِلنخیس ]19[ محصول دست خودم چطور است؟«

توک مرد گفت: »خوب است. بطری را نشان بده.«
مازیرین چنین کرد.

»کمی جلوتر درخت بلوطی هست صاعقه زده، زن همان جا از راه بیرون زد و مستقیماَ به سمت 
دره ی رودخانه رفت. این کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به دریاچه است.«

مازیرین بطری را در کنار سنجاقک گذاشت و به سمت بلوط به راه افتاد. توک مرد صبر کرد تا 
مازیرین دور شود، بعد پیاده شد و شیشه را به زیر شکم سنجاقک در کنار گلوله  موی ظریفی 

بست که زن به او داده بود تا مازیرین را این گونه راهنمایی کند.
جادوگر در کنار درخت بلوط از راه بیرون رفت و خیلی زود ردپای زن را بر روی برگ های خشک 
رودخانه  به  مالیم  با شیبی  که  بود  واقع شده  رویش چمن زار گسترده ای  پیش  در  کرد.  پیدا 
می رسید. درختان از هر سو قد برافراشته بودند و پرتوهای بلند آفتاب غروب یک طرف را خون 
رنگ کرده و آن سوی دیگر را در سایه ای سیاه و ژرف باقی گذاشته بودند. سیاهی سایه ها آن 
قدر ژرف بود که مازیرین نتوانست موجودی را که بر درختی افتاده در کمین نشسته بود، ببیند. 

مازیرین تنها زمانی حضور او را احساس کرد که آن موجود بنا داشت بر ُگرده اش بجهد.
با موجود رو در رو شود. موجود که دوباره به حالت نشسته  مازیرین از جا پرید و چرخید تا 
برگشته بود، یک دئودند ]20[ بود در پیکره و چهره ب مردی خوش سیما با عضالتی نیرومند، اما 
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پوستی سیاه، کدر، و مرده، و چشم های کشیده ی گربه مانند.
صدای مالیم این هیوالی سیاه از میان چمنزار گفت: »ها، مازیرین، دور از خانه ات در جنگل 

پرسه می زنی.«
مازیرین می دانست که دئودند مشتاق گوشت بدنش است. پس دختر چگونه فرار کرده بود؟ رد 

پایش درست از همین جا می گذشت.
تو  به  تا  پاسخ دهی، تضمین می کنم  پرسشم  به  اگر  دئودند.  دنبال چیزی می گردم،  به  »من 

گوشت فراوان بخورانم.«
چشم های دئودند درخشید و به آن سوی بدن مازیرین جست.

»مازیرین، تو در هر صورت چنین خواهی کرد. آیا امروز به افسون های قدرتمندی مسلّحی؟«
»بله، مسلّحم. بگو ببینم، دختر کی از این جا گذشت؟ سریع می رفت یا آهسته؟ تنها بود یا با 

دیگری؟ بگو تا هر گاه خواستی برایت گوشت بیاورم.«
دئودند لب هایش را با تمسخر به هم کشید و گفت: »جادوگر کور! او از چمنزار خارج نشده.« و 
با دست به جایی اشاره  کرد. جادوگر جهت دست سیاه مرده را دنبال کرد، اما وقتی دئودند خیز 
برداشت، مازیرین از جا پرید. هجاهای افسون چرخاننده  فندال از دهانش بیرون ریخت. دئودند 
از زمین برکنده و به هوا پرتاب شد و همان جا معلق مانند. می چرخید، گاه به باال و گاه به پایین، 
گهی تند و گهی کند، گاه تا بلندای نوک درختان و گاه تا نزدیکی زمین. مازیرین پوزخندزنان 

این صحنه را تماشا می کرد. پس از چندی دئودند را پایین آورد و چرخش ها را آرام کرد.
»آیا می خواهی سریع بمیری یا آهسته؟ بگو تا تو را در یک چشم بر هم زدن بکشم. وگرنه تو را 

تا جایی که پلگرین ها ]21[ پرواز می کنند باال می برم.«
خشم و ترس داشت دئودند را خفه می کرد.

»باشد که ثیال ]22[ میخ به چشمانت فرو کند! باشد که کران ]23[ مغزت را زنده زنده در اسید 
بجوشاند!« و در ادامه آن چنان نفرین کرد که مازیرین مجبور به نجوا کردن نفرین هایی بر ضد 

او شد.
سرانجام مازیرین دستی تکان داد و گفت: »پس به باال برو.«

از نوک درختان، و در گرمای سرخ  باالتر  باال پرتاب شد،  به  بدن پخش و پالی سیاه دئودند 
غروب آفتاب آهسته شروع به چرخیدن کرد. در عرض یک دقیقه، هیأت رنگارنگ خفاش واره ای 
با پوزه ای قالب شکل به نزدیک دئودند ُسرید و پیش از این که دئودند ناالن بتواند او را با لگدی از 
خود براند، پای سیاه او را از هم دراند. هر لحظه، تعداد بیشتری از این هیأت ها جست و خیزکنان 

در قرص آفتاب پدیدار می شدند.
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فریاد بی جان به گوش جادوگر رسید: »مرا پایین بیاور مازیرین! هر چه می دانم به تو خواهم گفت!«
مازیرین دئودند را تا نزدیک زمین پایین آورد.

»زن قبل از این که بیایی، تنها از این جا گذشت. خواستم به او حمله کنم، اما او مشتی گرد تایل 
به سویم پاشید و مرا عقب راند. او به حاشیه چمنزار و به سمت رودخانه رفت. این راه از کنام 
ثرنگ ]24[ هم می گذرد. دیگر به او دست نخواهی یافت. چون ثرنگ آن قدر خود را با او ارضا 

می کند که زن خواهد مرد.«
مازیرین چانه اش را مالید و گفت: »آیا افسونی با خودش داشت؟«

»نمی دانم. اگر او بخواهد از چنگال ثرنِگ دیو بگریزد به جادوی نیرومندی نیاز دارد.«
»چیز دیگری هم برای گفتن داری؟«

»نه.«
»پس بمیر.« و مازیرین چنان کرد که موجود با سرعتی فزاینده بچرخد، سریع تر و سریع تر، تا 
جایی که از او شبحی بیش بر جای نماند. ناله ای خفیف به گوش رسید و به زودی پیکر دئودند 
اندرونه و  پاها،  پایین چمن زار شلیک شد؛ دست ها،  به  از هم گسیخت. سرش مانند گلوله ای 

احشاءش به همه سو پرتاب شدند. 
مازیرین به راه خود رفت. در انتهای چمنزار، راه با شیبی تند به سمت کرانه های سنگِی سبِز روِد 
درنا می رفت. وقتی مازیرین به کنار رود رسید، خورشید غروب کرده و دّره پوشیده از سایه روشن 
بود. مازیرین به سمت پایین رود، به سوی درخششی در دوردست، به راه افتاد که به سانرا واتر 

]25[ یا دریاچه ی رؤیاها معروف بود. 
بوی تعفن در هوا پراکنده بود، بوی گندیگی و کثافت. مازیرین محطاتانه تر به پیش می رفت. زیرا 
کنام ثرنِگ غول خرس در همان نزدیکی بود. همه جا آکنده از حال و هوای جادو بود، جادویی 
ددمنش و نیرومند که ممکن بود افسون های لطیف تر مازیرین یارای عقب راندنش را نداشته 

باشد.
صداهایی به گوش مازیرین رسید، صدای زمخت و بم ثرنگ و فریادهای نفس گیری که از سر 

وحشت بلند می شد. مازیرین ُکپه ای سنگی را دور زد و به دنبال منشأ صدا گشت. 
کنام ثرنگ حفره ای بود در دل صخره ها که در میانه اش پشته متعفنی از علف و پوست برایش 
نشیمن گاهی ساخته بود. ثرنگ سه زن را در آغلی بدریخت زندانی کرده بود که بدن هایشان 
پر از کبودی و سیاهی بود و آثار وحشت از چهره هایشان هویدا. ثرنگ این زن ها را از قبیله ای 
ربوده بود که بر کرجی هایی با بادبان های ابریشمی به موازات ساحل دریاچه مأوا داشتند. اکنون 
این زنان صحنه تقالی ثرنگ برای مقهور کردن زن تازه اسیر را تماشا می کردند. ثرنگ در حالی 
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که صورت گرد و خاکستری  انسان واره اش را در هم کشیده بود، با دست های مردانه اش جلیقه 
چسبان زن را درید. اما زن با چاالکی حیرت انگیزی هیکل درشت و عرق آلود هیوال را به عقب 

راند. چشم های مازیرین باریک شد. جادو، جادو!
مازیرین در همان حال که به تماشا ایستاده بود، با خود می اندیشید که چگونه ثرنگ را بدون 
آسیب رساندن به زن نابود کند. اما زن او را از فراز شانه ثرنگ دید و نفس زنان گفت: »ببین. 

مازیرین آمده تا تو را بکشد.« 
ثرنگ روی برگرداند، مازیرین را دید، و چهار دست و پا، در حالی که از سر خشم نعره هایی 
وحشیانه سر می داد، به سوی او هجوم آورد. مازیرین بعدها از خود پرسید که آیا غول طلسم بندش 
کرده بود، زیرا لمسی غریب می رفت که مغزش را قفل کند. شاید هم طلسم در دیدن صورت 
خاکستری و سفید ثرنگ نهفته بود که با آن دست های عظیم برای به چنگ آوردن مازیرین به 

سوی او یورش می برد.
گیریم که طلسمی در کار بود، مازیرین خود را از آن رهانید و طلسمی از جانب خود بر زبان راند. 
ناگهان از همه سو، خدنگ هایی از آتش بر سرتاسر دره سرازیر شد تا هزار جای هیکل پرلغزش 
ثرنگ را بدرند. آن خطوط خنجرآسای رنگارنگ حاصل افسون افشانه منشوری عالی بود. ثرنگ 
در جا هالک و خون ارغوانی اش از سوراخ های بی شمار بر جا مانده از باران خدنگ های نورانی 

جاری شد.
اما مازیرین به این همه بی اعتنا بود. دختر فرار کرده بود. مازیرین اندام سپید او را می دید که 
در امتداد رود به سمت دریاچه می دوید، و به این ترتیب، بدون اعتنا به ناله های جگرسوز زنان 

اسیر در آغل به تعقیب دختر پرداخت.
کرانه  که  آب  از  پهناوری  گستره ی  یافت؛  خود  روی  پیش  در  را  دریاچه  مازیرین  زودی،  به 
نگاهی  تا  ایستاد  و  رسید  شنی  ساحل  به  مازیرین  می آمد.  چشم  به  زحمت  به  دوردستش 
کاوشگرانه به آب های تاریک سانرا واتر، یا دریاچه رؤیاها، بیاندازد. شبی تاریک و مزین به شیاِر 
شفِق پس از غروب بر آسمان حاکم بود و ستاره ها بر سطح صاف دریاچه می درخشیدند. آب سرد 

و ساکن بود، بی موج همانند همه آب های زمین از زمان هجرت ماه از آسمان.
اندام سپید رنگ باخته ای بی حرکت در سایه های آن سوی رودخانه  زن کجا رفته بود؟ آن جا، 
ایستاده بود. مازیرین بر ساحل رود ایستاد، با قامتی بلند و مسلط، در حالی که نسیمی آرام 

شنلش را بر گرد پاهایش به تالطم در می آورد. 
فریاد زد: »های دختر، منم، همان مازیرینی که تو را از دست ثرنگ نجات داد. نزدیک بیا تا با 

تو سخن بگویم.«
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»از همین فاصله هم صدایت را به خوبی می شنوم، جادوگر. هر چقدر نزدیک تر شوم باید بیشتر بگریزم.«
»پس چرا فرار می کنی؟ با من بازگرد تا بانوی بسیاری از رازها و صاحب قدرت فراوان شوی.«

دختر خندید و گفت: »اگر این ها را می خواستم مازیرین، آیا تا به این جا فرار می کردم؟«
»مگر تو که هستی که آرزومند رازهای جادو نیستی؟«

»برای تو مازیرین، من باید گمنام باقی بمانم، مبادا که افسونم کنی. حال به جایی می روم که تو 
نمی توانی بروی.« سپس دختر در ساحل دوید تا به دریاچه رسید، به آب زد، و آرام آرام پیش 

رفت تا آب به کمرش رسید، بعد پایین رفت و دیگر بیرون نیامد.
مازیرین دودل بود. کمی درنگ کرد. درست نبود که این همه  افسون  به کار برد، و به این ترتیب، 
خود را خلع سالح کند. یعنی زیر دریاچه چه چیزی در انتظارش بود؟ جادویی خفته و خاموش 
در فضا موج می زد و با این که مازیرین با ارباب دریاچه دشمنی نداشت، شاید موجودات دیگر 
ورودش را تجاوز به حریم خود می شمردند. با این همه، وقتی دختر از آب بیرون نیامد، مازیرین 

افسون پرورنده ی بی پایان را ادا کرد و وارد آب های سرد شد. 
مازیرین به عمق آب دریاچه رؤیاها فرو رفت و همان طور که بر بستر دریاچه ایستاده بود و به 
لطف افسون، نفسش به صحت و سالمت بر می آمد، از آن مکان جادوزده در شگفت شد. به جای 
تاریکی، نوری سبز همه جا را روشن کرده بود و زاللی آب تنها ذره ای از شفافیت هوا کم داشت. 
گیاهان، و به تبع آن، گل های دریاچه با جریان آب موج بر می داشتند، گل های سرخ و آبی و زرد 

در پیچ و تابی مالیم. آب پر بود از ماهی های بزرگ چشم در اشکال گونه گون. 
بستر دریاچه با پله های سنگی شیب دار به دشتی پهناور می رسید، جایی که درختان دریایی 
دریایی  میوه های  و  پیچیده  هم  در  تا سرخس های  گرفته  ساقه های ظریف  از  بودند،  غوطه ور 
پرده  بر همه چیز  تَر  و  مه آلود  آنجا که دیگر سرابی  تا  بود  منوال  بر همین  ارغوانی. همه جا 
می افکند. مازیرین زن را دید که اکنون پری آبِی سپیدی شده بود با گیسوانی چون مه تیره. 
پری آبی همزمان شنا می کرد و بر بستر ماسه ای این دنیای زیرآبی گام بر می داشت. هر از گاهی 
هم سر بر می گرداند و به عقب می نگریست. مازیرین او را تعقیب می کرد در حالی که شنلش از 

پشت سر موج می برداشت.
مازیرین شادمانه به زن نزدیک تر می شد. می بایست او را به خاطر کشاندنش تا به این جا تنبیه 
می کرد... پله های سنگی کهن در زیر کارگاهش تا به اعماق زمین ادامه داشت و سرانجام به 
تاالرهایی می رسید که هر چه در آن پیش می رفتی، گسترده تر می شد. مازیرین در یکی از این 
تاالرها قفسی زنگ زده یافته بود. یک یا دو هفته اسارت در تاریکی، خودسری دختر را درمان 
می کرد. یک بار، زنی را به اندازۀ انگشتش کوچک و او را درون بطری شیشه ای کوچکی با دو 
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مگس پر سر و صدا زندانی کرده بود...
برخی  که  داشت،  بسیاری  ستون های  شد.  هویدا  آب  سبزی  میان  از  سفید  معبدی  ویرانه ی 
فروافتاده و برخی هنوز تکیه گاهی برای آذین های سرستون بود. زن از زیر سایه  تاق مدخل، 
به ایوانی بزرگ وارد شد. شاید زن داشت می کوشید تا مازیرین را بفریبد؛ مازیرین باید او را از 
نزدیک دنبال می کرد. اندام سپید که در انتهای شبستان می درخشید، اینک شناکنان از فراز 

سکوی خطابه گذشت و به شاه نشین هاللی در پس سکو وارد شد.
مازیرین با بیشترین سرعت ممکن او را دنبال کرد، گاه شنا می کرد و گاه در دل تاریکِی عبوس 
به پیش می رفت. به دقت به درون ظلمت می نگریست. در این جا، ستون های کوچک تر به نحوی 
نامطمئن گنبدی را نگاه داشته بودند که سنگ تاج آن فرو افتاده بود. ترسی ناگهانی به جانش 
افتاد. سپس ناگهان برق حرکتی را از باالی سرش دریافت. ستون ها از همه سو فرو افتادند و 

آواری از تخته سنگ های مرمر بر سرش ریخت. مازیرین سراسیمه به عقب جست. 
آشوب فرو نشست و آب گرد سفید مالتی کهن را با خود برد. زن بر ستون معبد اصلی روی 
زانوان باریکش نشسته بود و در حالی که به پایین خیره می نگریست، می خواست بداند مازیرین 

را چگونه کشته است. 
اما زن ناکام شده بود. از بخت نیک، یک ستون در هر سوی مازیرین فرو شکسته و تخته سنگی 
مانع ریختن آوار بر بدنش شده بود. مازیرین سرش را به سختی تکان داد. او از شکاف میان آوار 
مرمر زن را می دید که خم شده بود تا جنازه اش را باز شناسد. پس این زن آمده بود تا مازیرین 
را بکشد؟ مازیرینی که تا همین لحظه نیز عمری چنان طوالنی داشت که شمار سالیانش را از 
دست داده بود؟ در این صورت، ترس و نفرت دختر از مازیرین در آینده بی حد و حصر خواهد 
بود. مازیرین افسون ُکره ی نفوذناپذیر را فرا خواند. هاله ای از نیرو گرداگرد بدنش را فرا گرفت و 
در حالی که گسترده می شد، آنچه بر سر راهش بود کنار می-زد. وقتی مازیرین آوار مرمر را از 
خود به کناری زد، ُکره را نابود کرد، دوباره بر روی پاهایش ایستاد و به دنبال زن چشم گرداند. 
زن تقریباً از دیدرس خارج شده بود، و در پس بوته های جلبک ارغوانی، سراشیبِی رو به ساحل 

را در پیش گرفته بود. مازیرین با تمام نیرو به تعقیب وی پرداخت.
سایین ]26[ خودش را به روی ساحل کشید. اما مازیرین جادوگر که به لطف قدرتش همه ی 
او می آمد. خاطره  بود، همچنان خستگی ناپذیر در پس  بر آب کرده  را نقش  نقشه های دختر 
چهره اش از ذهن سایین گذشت و سایین بر خود لرزید. حاال هم نباید دستش به دختر می رسید.

خستگی و ناامیدی پاهایش را سست کرده بود. دختر در آغاز تنها با دو افسون دست به کار 
شده بود: افسون پرورنده ی بی پایان و افسونی دیگر برای قدرت بخشیدن به بازوانش. دختر این 
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افسون دوم را برای مقابله با ثرنگ و فرو ریختن معبد بر سر مازیرین به کار بسته بود. اکنون 
برای مازیرین هم  از آن سو،  اما  بود؛  نمانده  برایش  افسون بی اثر شده و دیگر چاره ای  هر دو 

نمی بایست افسونی مانده باشد.
دختر با خود اندیشید شاید مازیرین گیاه خون آشام را نشناسد. از سراشیبی باال رفت و در پس 
علف زاری کوچک، رنگ باخته، و بادخورده ایستاد. در این هنگام، مازیرین که در برابر درخشش 

آب به شبحی نحیف می مانست از دریاچه بیرون آمد.
سایین عقب نشست و زمین علف پوِش بی طرف را میان خود و مازیرین حائل قرار داد. اگر گیاه 
خون آشام هم شکست می خورد... دل سایین از این اندیشه که دیگر کاری از دستش بر نمی آمد، 

فرو ریخت.
مازیرین به میان علف ها پا گذاشت. تیغه های بی رمق علف ها به انگشتانی نیرومند بدل شدند، به 
دور قوزک هایش پیچیدند، و او را از حرکت باز داشتند. باقی علف ها در تکاپو برای جستجوی 

پوست بدنش بودند.
پس مازیرین آخرین افسونش، یعنی ورد فلج، را هم زمزمه کرد. چمن خون آشام لخت شد و 
سست بر زمین افتاد. امید سایین ناامید شد. حاال دیگر مازیرین خیلی به او نزدیک شده بود 
و شنلش در پس سرش موج می زد. یعنی مازیرین هیچ نقطه ی ضعفی نداشت؟ آیا دردی در 
اعضاء و جوارحش حس نمی کرد؟ آیا نفسش تنگ نمی شد؟ سایین چرخید و در میان مرغزار به 
سوی بیشه-ای از درختان سیاه گریخت. وقتی به سایه های ظلمانی و هیأت های عبوس رسید، 
مو بر تنش ایستاد. اما صدای پای جادوگر بلند بود. سایین به میان ظلمت هراس انگیز جهید. 

باید پیش از آن که همه  جنبندگان درون بیشه بیدار شوند، تا جایی که ممکن بود دور شود.
شترق! شاخه ای همچون تازیانه بر سایین فرود آمد. سایین به دویدن ادامه داد. تازیانه  از پس 
تازیانه باریدن گرفت... سایین افتاد. سپس شالقی دیگر و ضربتی دیگر. سایین تلوتلوخوران از 
جا برخاست، و همان طور که سکندری می خورد، دست هایش را در برابر صورتش سپر کرد. 
شترق! صفیر شاخه ها هوا را می شکافت، و سایین با آخرین ضربه تاب خورد. او اکنون رو در روی 

مازیرین قرار داشت.
مازیرین مشغول نبرد بود. همان طور که ضربه ها بر او می باریدند، تالش می کرد تا تازیانه ها را 
بگیرد و آن ها را بشکند. اما از آن جا که نرمی و چاالکی شاخه ها بر نیروهای مازیرین می چربید، 
از جا می جهیدند تا دوباره بر سر و رویش فرود آیند. شاخه ها که از مقاومت مازیرین به خشم 
آمده بودند، بر جادوگر بینوا که کف به لب آورده و با خشمی فرابشری با آن ها در مصاف بود، 

یورش بردند و سایین را رها کردند تا جان در کف گیرد و آرام تا حاشیه بیشه بخزد.
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سایین روبرگرداند و از دیدن عطش مازیرین برای حیات حیرت زده شد. مازیرین در میان ابری از 
تازیانه تلوتلو می خورد، و سایه نمای مبهم هیبت خشمگین و لجوجش از ورای آشوب شاخه ها به 
چشم می آمد. مازیرین که ضعیف شده بود، می کوشید بگریزد، اما باز هم بر زمین افتاد. ضربه ها 
بی امان بر سر، شانه ها، و پاهای بلندش فرو می باریدند... مازیرین خواست از جا برخیزد، اما باز افتاد.

سایین سست و بی رمق، چشم هایش را بست. خونی را که از پوست دریده اش بیرون می زد حس 
می کرد. اما مأموریت حیاتی اش هنوز باقی بود. بر پا ایستاد و تلوتلوخوران به راه افتاد. به رغم 

گذشت زمانی دراز، توفان صدای ضربه های پیاپی همچنان به گوشش می رسید.
باغ مازیرین شب ها به طرز خارق العاده ای زیبا بود. گل های ستاره ای در تمام باغ پخش و هر یک 
از کمالی جادویی برخوردار بود. شب پره های نیمه نباتی اسیر در بین این گل ها پرواز می کردند. 
که  بوته ای  و  بودند  شناور  برکه  آب  روی  طناز  چهره هایی  همچون  شب تاب  آبِی  نیلوفر های 
مازیرین از راه بسیار دور از آلمری در جنوب آورده بود، فضا را با بوی دلپذیر میوه اش عطرآگین 

کرده بود. 
سایین حاال پیچ و تاب خوران و نفس زنان از میان باغ کورمال کورمال می رفت. برخی از گل ها 
را  مازیرین  پای  نگریستند. گیاه-حیوان که می پنداشت صدای  را کنجکاوانه  او  و  بیدار شدند 
شنیده است، با خواب آلودگی به گفتگو با سایین مشغول شد. آواز خفیف و حسرت زده ی گل های 
شیپوری آبی به گوش می رسید که از شب های کهنی می خواندند که ماه سپید هنوز در آسمان 

شناور بود، و طوفان های سهمگین و ابرها و صاعقه هنوز بر فصول فرمان می راندند. 
سایین بی اعتنا از کنار همه ی این ها گذشت. به خانه مازیرین وارد شد و کارگاه را یافت، جایی 
که چراغ های زرد همیشه تابنده آن را روشن می کردند. مخلوق گیسوطالیی مازیرین ناگهان در 

خمره نشست و با چشم های زیبای مبهوتش به سایین خیره شد.
سایین کلیدهای مازیرین را در قفسه یافت و دریچه ی کف را به زحمت باز کرد. او همان جا نقش 
بر زمین شد تا بیاساید و هاله ی فسرده صورتی از جلوی چشمانش کنار رود. اوهام به سراغش 
آمد: مازیرین، بلندباال و متکبر، که می آمد تا ثرنگ را بکشد، گل های زیر دریاچه با رنگ های 
غریب، مازیریِن جادو از کف داده که با شاخه ها می جنگید... سایین، در حالی که مخلوق خمره ی 

مازیرین، بزدالنه با گیسوانش بازی می کرد، از حالت نیمه خلسه به هوش آمد.
سایین به خود تکانی داد، به زحمت به راه افتاد، و کم مانده بود از پله ها سقوط کند. هر سه قفل 
را از درب گشود و آن را با آخرین توان باقی مانده در بدنش هل داد. سایین در اتاق پیچ و تاب 
می خورد تا این که سرانجام بر سکوی میان تاالر و جعبه  روی آن چنگ زد، جعبه ای که تورجان 
و اژدها در آن به بازی مرگ بار خود مشغول بودند. سایین شیشه را به روی زمین انداخت و آن 
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را شکست، تورجان را به آرامی بلند کرد و بر زمین گذاشت. 
وقتی تورجان حرز بسته شده بر مچ سایین را لمس کرد، طلسم شکسته شد. تورجان دوباره به 

یک مرد تبدیل شد، و به سایین که دیگر شناخته نمی شد بهت زده نگریست.
سایین کوشید تا بر او تبسم کند.

»تورجان... تو آزادی...«
»مازیرین چه شد؟«

»او مرده.«
سایین از فرط خستگی نقش بر زمین شد و سست و بی حرکت ماند. تورجان با حسی غریب 
در چشم هایش او را نظاره کرد و آهسته گفت: »سایین، مخلوق عزیز ذهن من. تو از من بسیار 

بزرگ وارتری، تو که تنها جانی را که می شناختی برای آزادی من فدا کردی.«
تورجان بدن سایین را از زمین برداشت و در آغوش گرفت.

»اما باید تو را به خمره بازگردانم. با مغز تو سایین دیگری خواهم ساخت، به زیبایی و دلپذیری 
تو. اینک برویم.«

او سایین را در آغوش گرفت و از پله ها باال رفت.

* ویراست ترجمه از زهرا جان نثاری الدانی است.
1. Mazirian
2. Kandive
3. Kaiin
4. Azvan
5. Turjan
6. Miir
7. Derna
8. Felojun
9. Maram-Or
10. Gran Motholam
11. Ascolais
12. Ide Kauchique

13. Almery
14. Arch-Necromancer Phandaal
15. Potecilla the Pious
16. Twk
17. Lian the Wayfarer
18. Dandanflores
19. Telanxis
20. Deodand
21. Pelgrane
22. Thial
23. Kraan
24. Thrang
25. Sanra Water
26. T’sain
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از  است.  سالم  دوازده  است.  دیترویت  در   1940 جوالی  ماه  بعدازظهر  سه شنبه    g
این جایی که نشسته ام، یعنی تراس باالیی زمین سمت چپ استادیوم بریگز ]1[ می توانم 
انداخته.  سایه   ]3[ وودوارد  خیابان  روی  که  ببینم  را   ]2[ موتورز  جنرال  ساختمان 
ماشین ها خیابان میشیگان را باال و پایین می کنند. فورد، شورلت، بیوک و هر از چند 
گاهی حتا یک نَش. پشت فرمان خیلی هاشان، همان کسانی نشسته اند که ماشین ها را 
ساخته  اند. به دست هایم نگاه می کنم و توی ذهنم تصورشان می کنم که مثل دست های 
یک کارگر اتوموبیل سازی، بزرگ و پینه بسته و زخم و زیلی شده اند و گریس چنان به 

خورد چروک هاشان رفته که دیگر حتا با صابون الوا هم نمی شود پاکش کرد. 

مأمور مخفی

الکساندر ایروین

فرزین سوری
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سایه ی پدرم رویم می افتد. سمت راستم می نشیند و سه تا هات داگ را که تا خرخره خردل توی 
جان شان فرو رفته، روی پاهایش می گذرد. به دست هایش نگاه می کنم و سعی می کنم جای 
زخم های گرد و محو روی دست ها و بازویش را بشمارم. پدرم جوش کار است و برای شرکت 
اتوموبیل فورد کار می کند. سی و یک سالش است و به چشِم من دوازده ساله، سلطان عالم است. 

همه ی جواب ها پیش اوست. 
یک هات داگ بر می دارم و با سه لقمه کارش را می سازم. بعد دست دراز می کنم تا یکی دیگر 
بردارم. بابام با دهن پر می گوید: »اوهو پسر، چه خبرته؟ اشتهای تو سر بیس بال باالخره منو 
بازم  می رم  که شد،  هفتم  راند  بعد  می ندازیم  و خط  شیر  یکی  این  سر  می کنه ها!  ورشکست 

می خرم. قبول؟«
توی زمین رویی خوشگله ]4[ دارد خودش را قبل از راند چهارم کش و قوس می دهد و اعضای 
پرتاب های  می کنند.  گرم  را  ورودی شان خودشان  بر  و  دور  دارند  هم   ]5[ بوستون  ردساکس 
رویی تا حاال خوب بوده اند و بوسوکسی ها هم آ ن طوری که باید بازی نمی کنند. ولی آخر سه 
راند شاید چهل دقیقه طول بکشد. من دوازده سالم است. تا چهل دقیقه ی دیگر ممکن است 

از گرسنگی بمیرم. 
»قبول.«

بابام سکه را می اندازد. 

g اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بیان می کند که وجود ناظر خارجی باعث می شود تعیین موقعیت 
و جهت یک شئی در یک لحظه غیرممکن باشد. این چیزی بود که توی دبیرستان یادمان دادند. 
توی دانشنامه ی بیس بال نوشته اند که مو برگ ]6[ شش تا هوم ران ]7[ طی سیزده فصل داشته. 
برای چهار تا تیم هم بازی کرده. درباره اش گفته اند که به سیزده زبان مسلط بوده، ولی به هیچ 
اهل  زیادی  بیس بال،  بازیکن   یک  عنوان  به  بزند.  و حسابی الس  درست  نبوده  بلد  کدام شان 
مطالعه و تحقیق بوده. وقتی توی جنگ جهانی دوم پای سخن رانی  هایزنبرگ می نشسته، کلی 
درباره ی این موضوع جوک درست کرده که باالخره من اگر شما رو بکشم شما قطعاً می میری یا 
نه. فکر کنم او به عنوان یک انسان تحصیل کرده اگر این جا بود درک می کرد که این حافظه ی 

هفتاد ساله ی لجن گرفته ی من چرا این قدر سوراخ سمبه دارد.
سال 1940 من بزرگ ترین طرف دار مو برگ بودم. هرچند که او بعد از فصل سی و نهم استعفا 
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او من هم عاشق بیس بال بودم و مطالعه را هم خیلی دوست داشتم. ترکیبی  بود. مثل  داده 
غیرمعمول برای یک طرفدار بیس بال دوازده ساله در آن دوره و زمانه. حتا بعضی از عادت های 
عجیب و غریبش را هم به خودم گرفته بودم. وقتی شنیدم که حاضر نیست روزنامه ای را که 
کس دیگری باز کرده باشد بخواند، از پدر و مادرم خواستم که در خانه خودم نفر اولی باشم که 
روزنامه ی مجانی شرکت فورد را می خواند. هیچ کس دیگر حق نداشت قبل از این که من جدول 
امتیازات را بررسی کرده باشم به بخش ورزشی دست بزند. خالصه که برای مِن طرفدار پر و پا 

قرص بیس بال، فقط روزنامه ی باز نشده جواب می داد.
مو به عنوان گیرنده ی ذخیره و پدر معنوی تیم توی ردساکس باقی  ماند. البته بعد از 1939 
توی هیچ بازی ای شرکت نکرد. بعدش هم که جنگ شروع شد و او شد مأمور او.اس.اس ]8[. 
هواپیماهای  راهنمای  گرفت،  توکیو  در  بیس بال  دوستی  و  صلح  تور  یک  در  که  عکس هایی 
بمب افکن جیمی دولیتل ]9[ شد و شعور و قضاوت صحیحش جان ورنر هایزنبرگ ]10[ را 

نجات داد. 
این ها چیزهایی است که در کتاب های تاریخ درباره اش نوشته اند. ولی من خاطراتم از او کمی 

فرق می کند.
مثاًل من شخصاً شاهد هفتمین هوم رانش هم بودم.

می درخشد.  و  می کند  به چرخیدن  شروع  پدرم  باالی دست  می کنم. سکه  انتخاب  را  g خط 
اخیر  سال  پنجاه  فیلم های  در  آهسته  حرکت  با  که  انداختن هایی  سکه  همه ی  مثل  درست 
زندگی ام دیده ام. بابام با دست راستش سکه را می گیرد و روی دست چپش می کوبد. »مطمئنی 

پسر؟« 
سر تکان می دهم. دستش را بر می دارد. خط است. 

»بفرما.« هات داگ سوم قبل از این که رویی هشتمین دست گرمی اش را بیندازد، تمام می شود. 
انگار  هم   ]11[ تایگرز  گوینده ی  می شود.  زمین  وارد  برگ  مو  ولی  نمی شود،  باورتان  بعد،  و 
سردرگم شده و نمی داند چه باید بگوید. مکث می کند و صدایش انگار با پژواک آخرین کلمه اش 
کارت های  پس  از  شده اند.  هیجان زده  مردم  اوکس.«  اوکس،  اوکس،  »ساکس،  می شود.  محو 
امتیازشان سرک می کشند تا مطمئن شوند که خود مو برگ است که می خواهد این آخرین 
ضربه اش را هم بزند و از چوب بیس بالش خاک گیری کند. طرفداران بیس بال همیشه حواسشان 
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به این لحظات خاص و تاریخ ساز جمع است.
پیدا شدن سر و کله ی برگ برای من از بلیط جام جهانی هم ارزشمندتر است. کاله تایگرم را از 
سر بر می دارم و داخلش را نگاه می کنم که امضای کج و معوج مو برگ از آگوست پیش رویش 
افتاده. باید خودم را به ضرب و زور از میان جمعیتی که دور تد ویلیامز ]12[ را گرفته بودند رد 
می کردم تا به مو برسم که روی پله های خروجی نشسته بود و سکه ای را از پشت انگشتانش رد 
می کرد و جمعیت را برای پیدا کردن داف های درست و حسابی دید می زد. وقتی از پشت میله ها 
خم شدم که کالهم را برایش پرت کنم، نیشش تا بناگوش باز شد. »ببینم آق پسر، می دونی 

مأمور مخفی چیه؟«
»نه! ولی همین که برسم خونه می رم ببینم چیه.«

خنده اش کمی عریض تر شد. اسمش را روی کالهم نوشت و کاله را برایم پرتاب کرد. 
حاال او توی جایگاه ایستاده و رویی یکی از آن ضربه های کم ارتفاعش را پرتاب می کند. برگ 

بی خیالش می شود. سرش را تکان می دهد و منتظر بعدی می شود. 
بعدی را از گوشه ی چپ شوت می کند آسمان هفتم.

قبل از این که حتا به ذهنم خطور کند که هوم ران شده، مثل دیوانه ها شروع می کنم به باال و 
پایین پریدن. توپ به اوج خودش می رسد و بازیکن های گیرنده ی ته زمین تایگر می فهمند که 
ممکن نیست دستشان به توپ برسد. توپ دارد به سمت فنس می رود. دارد می آید به سمت من. 
قشنگ یادم است که داشتم به خودم می گفتم توپ برای من است. دست هایم را باال می گیرم. 
توپ را نگاه می کنم که حین پایین آمدن کمی انحراف پیدا می کند و می ترسم که نکند از باالی 
سرم رد شود. دستکش هایم همراهم نیست. ولی ثانیه کش می آید و انگار توی زمین بیس بال 
لعنتی مدرسه ی استابروک ]13[ باشم، صدای پدرم را می شنوم که فریاد می زند: چشت رو ازش 

برندار پسر! جف دساتو باال بیگیر پسر!
صدای برخورد توپ با دستم دقیقاً عین صدای کوبیدن سکه روی دست چپ پدرم است. یکی 
خودش را به من می کوبد و من از وسط صندلی ها می افتم زمین. حین سقوطم سرم به لبه ی 
صندلی ای، زانوی کسی کوبیده می شود و مثل مکس اشملینگ توی خودم جمع می شوم. ولی 
با  خانه داری شان  کالس  برای  باید  دختر ها  که  تخم مرغی  عین  توپ  هنوز  نمی شوم.  بیهوش 
خودشان خرکش کنند، توی مشتم است. پدرم من را سر پا می کند و جمعیت دورم به همان 
می گویند:  و  می زنند  پشتم  به  نفری  چند  می شوند.  پخش  باز  بودند،  شده  جمع  که  سرعتی 
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»دریافت خوبی بود پسر.«
بابا می گوید: »نگاش کن این بچه رو. اوری ]14[. همه ی ساندویچای منو می خوری و یه هوم ران 

هم دریافت می کنی! بابا دس مریزاد.«
»اونم هوم ران مو برگ رو.« به توپ نگاه می ِکنم. فرو رفتگی بیضوی، بخشی از لوگوی اسپالدینگ 
]15[ را در بر گرفته. چوب مو به این جا اصابت کرده. برای من از دست دادن باهاش چیزی کم 
نداشت. نگاهش می کنم که دارد دور سوم را می زند. دو تا شده. جفت موها دارند با دو تا داور 

دور سوم خندان دست می دهند. 
همه چیز مثل یک رویاست. برگ محو می شود و صدای غرشی در گوشم می پیچد و پدرم چیز 

دیگری می گوید. ولی من که دارم به قلمرو ناهوشیاری سقوط می کنم، حرفش را نمی شنوم.

g و بعد همه چیز واقعاً به یک رویا تبدیل می شود. دست کم این که همه چیز تغییر می کند. اوری 
دیگر توی زمین بیس بال نیست. پدرش هم دیگر کنارش نیست. اصاًل هیچ کس آن جا نیست. 
او تنهای تنها توی اتاقیست که یک سقف دارد و یک زمین و چند  تا دیوار. ولی وقتی رویشان 

دقیق می شود، مطمئن نیست آن  جا باشند.
نه. تنها نیست. مردی داخل اتاق است. مثل دیوارها صورت او هم کاماًل قابل تشخیص نیست. 
اما الیوت حس می کند که مرد تاکسیدویی به تن دارد. درست مثل آنی که در عکس عروسی 

پدر و مادرش دیده.
»اتفاقی که االن افتاد واقعاً اتفاق نیفتاد.«

اوری دوازده سالش است. »معلومه که اتفاق افتاد. من خودم دیدم. من اون جا بودم.«
»اون جا یعنی کجا؟«

»استادیوم بریگز. بازی بیس بال. این توپ رو اون جا گرفتم.« و مشتش را باال می گیرد، چون 
توپ را هنوز توی مشتش می فشارد و اگر توپ هنوز توی مشتش است پس یعنی هوم ران هم 

اتفاق افتاده است.
ولی توی مشتش یک سکه است. درست مثل سکه ای که پدرش برای شیر یا خط استفاده کرده 

بود. سال ضربش 1935 بود و سه شکاف موازی روی بال راست عقاب رویش افتاده بود.
»توپ من کو؟« و  در جست و جوی توپ سرتاسر اتاق را با نگاهش می کاود.

»توپی در کار نیست. از اولش هم همین رو توی دستت گرفته بودی.«
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اوری با لحنی تمسخرآمیز می گوید: »بی خیال! تد ویلیامز هم نمی تونه یه سکه رو بفرسته خارج 
زمین! هنک گرین برگ ]16[ هم نمی تونه! جیمی فاکس ]17[ هم نمی تونه. مو برگ که اصاًل 

حرفشم نزن!«
»توی دست ات چی داری؟«

»یه سکه.«
»پس حرف حسابت چیه؟«

»ممکن نیست! دزدیدیش نه؟ توپمو دزدیدی!«
»اوری گوش کن. این چیزی که توی مشتته به یه دلیل خاصی یه سکه  است.«

»بعله که به یه دلیل خاصی یه سکه است. تو توپمو دزدیدی و جاش یه سکه گذاشتی توی 
مشتم!« اوری سکه را به سمت مرد پرتاب می کند. ولی سکه بین او و مرد متوقف می شود و 
شروع می کند به چرخیدن. درست مثل وقتی پدرش آن را در آسمان صاف تابستانی باال انداخته 

بو.د.
»نباید این کار رو می کردی.«

g دارم کجا می روم؟ کجا بودم؟ چرا هر دوی اینِ ها را به طور هم زمان تجربه می کنم؟ من هفتاد 
میلفورد میشیگان ]18[. در حال حاضر  موتورز  بازنشسته ی شرکت جنرال  است.  و دو سالم 
ساکن کلبه ای در کنار دریا در سیل هاربور مین ]19[. از روزی که من شاهد هوم ران مو برگ 
بودم )یا شاید هم نبودم(، تایگرز سه دور برنده ی جام جهانی شده اند. سال های 45 و 68 و 84. 
ردساکس هرگز برنده نشد. هر بار که صعود کردند، عدل بازی هفتم را باختند. دفعه ی آخری 
سال 1986 بود که طرفدارانش فکر می کردند نفرین از روی تیم شان برداشته شده. ولی بعد از 
این که پرتاب کم ارتفاع موکی ویلسون ]20[ از الی پاهای بیل باکنر ]21[ رد شد، همه آرزو 
کردند که کاش آنجلز در همان بازی های مقدماتی کار ردساکس را ساخته بودند. حداقل در 
آن صورت... اگر، اگر، اگر... بابام همیشه می گفت اگر جوجه لب داشت که خوب سوت می زد. 
روی اما و اگر دور زدن که فایده ندارد. طرفدار ردساکس بودن توی شهری مثل دیترویت کار 
آسانی نبود. ولی من وفاداری  واقعی ام را با مخفی کردن امضای مو برگ زیر کاله تایگرم، خوب 

از نظرها پنهان کرده بودم.
به  از اطلس  امواجی که  با رادیویم توی هشتی خانه  ام می نشینم و حین تماشای  تابستان ها 
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بازی ردساکس گوش می دهم. موج ها به همه ی ساحل های عالم برخورد  به  سمتم می آیند، 
در همه جهت  آن جا  از  موج ها  که  نقطه ای هست  یعنی  می کنم  فکر  با خودم  بعد  می کنند. 
پخش شوند یا نه.یا به قول الیوت ]22[، نقطه ی ثابت جهان. آن جا که انتخاب ها به قطعیت ها 

بدل می شوند.
اگر چنین جایی وجود داشته باشد، خیلی مشتاق دیدنش هستم. یا این که حداقل از وجودش 
مطلع باشم. چون خیلی دوست دارم بدانم آیا این انتخاب من بود که باعث مرگ پدرم شد؟

g »مگه چکار کردم؟«
»سکه توی هواست. حاال باید قبل از این که بیاد پایین یه شرط ببندی.«

اوری از مرد که حاال روی صندلی  نشسته که تا چند لحظه ی پیش آن جا نبود، می پرسد: »چرا؟« 
سکه هم سطح چشمانش در حال گردش است.

»برای این که تصمیم بگیری قراره چه اتفاقی بیفته.«
»درباره ی چی دقیقاً باید تصمیم گیری کنم؟«

»باید دو تا انتخاب بکنی که فقط یکیش به سکه ربط داره. پس بذار اول بریم سراغ اونی که 
به سکه ربطی نداره. بذار داستانش رو برات تعریف کنم.« خودش را روی صندلی صاف و صوف 

می کند. »تا یک سال و نیم دیگه آمریکا با ژاپن و آلمان وارد جنگ می شه.«
»نخیرم! روزولت گفته جنگ به ما ربطی نداره!«

»درسته. این حرفو زده. ولی در هر حال این اتفاق می افته.«
»تو از کجا می دونی؟«

»چون این کار منه. دونستن. یا اصاًل بذار این جوری واست بگم. من اون آقاهم که همه چیزو 
می دونه.«

اوری به چشمانش فشار آورد و چپکی به مرد نگاه کرد بلکه بتواند در صورتش دقیق شود.
»پس گفتی که همه چیزو می دونی، ها؟ ببینم، می دونی صورتت چه شکلیه؟«

»این شکل واقعی من نیست اوری. من فقط به این خاطر به این صورت در اومدم که تو راحت تر 
باشی.«

»ولی اگر صورت داشتی راحت تر بود.«
»خب پس بهم یه صورت بده.«
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»به همین سادگی؟« مرد سرش را به نشانه ی موافقت تکان می دهد. اوری می گوید: »باشه.« و 
صورت پدرش را روی چهره ی مرد می گذارد.

»خب حاال راحت تری؟«
»برام توضیح بده منظورت چیه که همه چیزو می دونی؟«

»یعنی تا وقتی که چیز خاصی نیاز به دانسته شدن داشته باشه، من وجود دارم. وقتی نیاز به 
دونستن اون چیز رفع بشه، من هم از بین می رم.«

حرف های مرد داشت کم کم در ذهن اوری می نشست. »پس یعنی تو فقط تا وقتی وجود داری 
که چیزی رو که می خوای بدونی، نمی دونی. درسته؟«

مرد باز سر تکان می دهد.
»پس داستانو برام تعریف کن.«

g بازنشسته بودن توی دهه ی نود خیلی آسان بود. مخصوصاً اگر شغل مرا می داشتید. فقط کافی 
بود به پشت لم بدهم و پول بیمه و مواجب بازنشستگی ام را دریافت کنم. در ساحل مین، گل 
مینا پرورش دهم و صبح ها با زنم برای قدم زدن در پارک ملی آکادیا ]23[ بروم و حوصله ام که 

سر می رفت، به مردم در زمینه ی اتوموبیل مشاوره بدهم.
راستش ترجیح می دهم حوصله ام سر نرود، چون وقتی حوصله ام سر برود یاد مو برگ و سکه و 
بعدازظهر های ماه جوالی می افتم که پدرم از جواز مرخصی پزشکی قالبی استفاده می کرد و مرا 

به بازی  بیس بال می برد. 
از کار مشاوره کلی پول درآورده ام. 

اسم زنم دونا ]24[ است. کمی از من قدش بلند تر است و خیلی هم از من الغر تر است و رنگ 
موهایش درست مثل ماه کامل شب های زمستان است. سی و هفت سال است که با هم ازدواج 
کرده ایم و فکر نکنم دیگر بتوانم هیچ زنی جز او را دوست داشته باشم. زنم دوست دارد که این 
سال های طالیی ازدواج مان را خوش  بگذرانیم. دوست دارد با هم به اروپا برویم. ولی من موافق 
نیستم. خوشبخت هستیم و بچه های خوبی هم داریم. هیچ کدام شان هم توی تلویزیون غفلتا ً از 

تربیت بد و بی توجهی پدر و مادرشان ننالیده اند. 
خیلی دوست داشتم به دونا بگویم چرا نمی خواهم به اروپا بروم. اما من این موضوع را به مثابه 

امضای یک دشمن زیر کاله لک عرق گرفته ی تایگرم، مخفی کرده ام.
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مو برگ سال 1972 در نیویورک مرد. بیست و هشت سال بیش تر از پدرم زندگی کرد. وقتی 
مرد، من و دونا برای اولین بار به نیویورک رفتیم.

g مرد که صورت پدر اوری را پوشیده بود، گفت: »دانشمندی هست به نام ورنر هایزنبرگ.«
اوری پرسید: »آلمانیه؟« مرد سری تکان داد. »پس دشمن ماست.«

»بله. هایزنبرگ همین حاال هم دانشمند معروفیه. وقتی جنگ شروع بشه، اون سعی خواهد کرد 
که اتم رو بشکافه و برای نازی ها بمب اتم درست کنه. انتخابی که تو باید بکنی اینه. آیا مو برگ 

هایزنبرگ رو می کشه یا نه؟«
»مو برگ چرا باید کسی رو بکشه؟ اون که بازیکن بیس باله.«

»در حال حاضر بله، ولی وقتی جنگ شروع بشه به سازمان او.اس.اس می پیونده و مأمور مخفی 
از  یکی  در  که  بود  این خواهد  در 1944  مأموریت هاش  از  یکی  می شه.  متحده  ایاالت  دولت 
به ساختن بمب اتمی  سخن رانی های هایزنبرگ حاضر بشه و اگر حس کرد که آلمان ها واقعاً 

نزدیک شدن، هایزنبرگ رو ترور کنه.«
»تو دیوونه ای. من درباره ی بمبای اتمی توی مجله ی استاندینگ ]25[ خوندم. اون جا نوشته بود 

که چنین چیزی وجود نداره.«
»در آینده وجود خواهد داشت.«

اوری که هنوز هم مشکوک است، می پرسد: »حتا اگر فرض کنیم چنین چیزی وجود داشته 
باشه، اینا چه ربطی به توپ من داره؟«

»اگر مو برگ این هوم ران رو انجام بده، توی این فصل بیش تر بازی می کنه. بعد هم توی فصل 
بعد بازی می کنه و چون دیگه پیر شده، او.اس.اس یه نفر دیگه  رو به جاش استخدام می کنه. اون 

کسی که به جای برگ استخدام می کنن، حتماً هایزنبرگ رو می کشه.«
»چه بهتر. اگر بمب اتمی وجود داره، من یکی که ترجیح می دم دست هیتلر نیفته.«

»ولی اگر توانایی ها هایزنبرگ در حدی نباشه که قبل از ایاالت متحده بتونه بمب اتم رو بسازه 
چی؟ اون وقت یک نابغه بی هیچ دلیلی کشته شده.«

اوری حرفی نمی زند. مرد ادامه می دهد: »اگر ترور هایزنبرگ موفقیت آمیز باشه، بعدش نوبت 
بقیه ی دانشمند های آلمانیه. این یعنی مردی که قراره پروژه ی فضایی آمریکا رو طراحی کنه، یا 

می میره یا بعد از جنگ به روسیه پناهنده می شه.«
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»برنامه ی فضایی؟« نظر اوری جلب می شود. یک ماه از وقتی کتاب اولین مرد روی ماه اچ. جی. 
ولز ]26[ را خوانده نمی گذرد. و خوب اگر بمب های اتمی ممکن باشند، پس چرا سفر به ماه 
ممکن نباشد. »قراره به ماه سفر کنیم؟« ذهنش از تصاویر هیجان انگیز موشک های صاف و براق 

نقره ای که به فضا پرتاب می شوند پر شد. خودش را به شکل یک فضانورد تصور کرد.
»بستگی داره اوری. احتماالت زیادی وجود داره. ولی یک چیز مسلمه. اگر هایزنبرگ کشته بشه، 
اولین کسایی که روی ماه قدم می گذارن آمریکایی نخواهند بود. یا اصاًل چنین اتفاقی نمی افته.«
اوری سکوت می کند و به کف اتاق خیره می شود که واقعاً کف اتاق نیست. ترکیب چندین کف 
اتاق مختلف است که هر یک به نظر می رسد آن جا هستند. ولی هیچ یک بیش تر از چند ثانیه 

ثابت نمی مانند.
»تو همه ی این چیزا رو از کجا می دونی؟«

»نمی دونم. قبل از این که تو بیای این جا من وجود نداشتم. وقتی هم بری من از بین می رم. ولی 
تا زمانی که این عدم قطعیت وجود داشته باشه، من هم وجود خواهم داشت.«

»واقعاً خیلی مهمه که کی اول روی ماه قدم بذاره؟«
»شاید نه. ولی این که اولین بمب اتم دست کی باشه خیلی مهمه.«

اوری به سکه ی در حال چرخیدن نگاه می کند. اگر کمی به چپ یا راست منحرف شود، می تواند 
این طور به نظر برسد که جای چشم های مرد را گرفته. توپ هوم ران مو برگ. چقدر می توانست 

جلوی رفقایش پز بدهد. 
فکر می کند.

»باشه... توپ واسه خودت.«

g گاهی ماه شبیه یک سکه می شود که امواج مهتابش مثل عقابی در منظره بال می گستراند. 
شب های تابستان را بیدار می مانم و منتظر ماه می شوم تا از افق نامتناجس طلوع کند. همان جور 
توی تختم می مانم و با خودم فکر می کنم که ماه هم مثل آن سکه در حال چرخیدن است. 
تابستان  یک  از  بعد  می شود.  تکرار  چرخه  همین  باز  و  نو  ماه  بعد  هالل،  بعد  کامل،  قرص  
بی خوابی، تصاویر چرخش ماه توی ذهنم با دور باال پخش می شوند و گاهی که خواب می بینم، 
مرد با چهره ی پدرم را می بینم که به جای چشم توی صورتش ماه دارد. مثل پرده ای نازک در 

درخشش هستند. ولی نه آن قدر سریع که به چشم نیایند.
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شیر یا خط. احتمالش پنجاه پنجاه است. موقعیت یا سرعت. گربه زنده است. گربه مرده. ولی 
اگر یک سکه را ده بار باال بیندازی، از هر کدام پنج  تا نصیبت نمی شود. من سکه زیاد می اندازم. 

مخصوصاً وقتی شب های تابستان است و ماه هاللی است و دیر کرده ام.
ورنر هایزنبرگ. نازی بود یا یک شهروند خوب که فکر می کرد دارد انجام وظیفه می کند. پنجاه 
پنجاه. بیش تر زندگینامه نویس ها و دوستانش می گفتند او صرفاً یک آلمانی بوده که در زمان 
جنگ، به حکم وظیفه داشته برای کشورش بمب اتمی درست می کرده. نمی دانم اصاًل به این 

موضوع فکر کرده بوده که هیتلر با یک بمب اتمی چه کارها که نمی تواند بکند.
نظریه ی  درباره ی  سخنرانی ای  زوریخ  ای.تی.اچ  در  هایزنبرگ   1944 دسامبر  پانزدهم 
اس-ماتریکس انجام داد. مو برگ در سخن رانی حاضر بود. بعضی ها گفته اند خودش را به جای 
یک دانشجوی سوئیسی جا زده بود. بعضی ها هم می گویند جای یک تاجر عرب یا فروشنده ی 
فرانسوی. خب این خودش یک جور عدم قطعیت است. مو برگ آن جا بود، ولی کسی نمی داند 
به چه صورتی. معلوم نیست که تاجر عرب یا فروشنده ی فرانسوی آن جا بوده باشد، ولی همه 
می دانند که سالن پر از دانشجوی سوئیسی بوده. و البته یک مأمور مخفی که همان برگ باشد.

می توانم صحنه را تصور کنم. هایزنبرِگ موقرمز کوتوله با سری گر گرفته و چهره ای که او را 
پیرتر نشان می دهد، جلوی تخته سیاه قرار گرفته. دست چپش را هرگز از توی کتش بیرون 
نمی آورد. بین جمعیت برگ نشسته که دارد با دقت گوش می کند و یادداشت بر می دارد. برگ 
دارد چیزهایی می نویسد. شاید دارد می نویسد: نظریه ی عدم قطعیت هایزنبرگ. با هایزنبرگ 
چه باید کرد. دارد برای خودش لطیفه می سازد: می توانیم با هم درباره ی ریاضیات بحث کنیم و 
بگذاریم روم در آتش بسوزد. پیستولی در جیب کتش سنگینی می کند. با هربار جابه جا کردن 

بدنش، کپسول سیانوری در درون ساعت جیبی اش جابه جا می شود.
هایزنبرگ حرف می زند و برگ گوش می دهد و در تمام این مدت سکه ای در میان زمین و هوا 

در حال چرخیدن است. 

g »اگر توپ رو پس بدم، جنگ متوقف می شه؟«
»نه. جنگ در هر صورت اتفاق می افته. ولی کار تو نتیجه ی جنگ رو تغییر می ده.«

اوری در این مدت کلی فکر می کند: »یعنی فقط چون من توپ رو گرفتم؟«
مثاًل  بله.  قرار می گیرد: »تا حدودی  مرد کمی خم می شود و سکه هم راستای چشم راستش 
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موج ها رو در نظر بگیر. وقتی یه سنگ توی آب می افته، امواجش تا کجا می رسن؟«
اوری می گوید: »تا وقتی به یه چیزی برخورد کنن.« به کلبه ی پدربزرگش در شمال در نزدیکی 
ترورس سیتی ]27[ فکر می کند. برکه ای در جنگل نزدیکی کلبه هست. اوری آن جا قورباغه 
شکار می کند. در ذهنش امواج حاصل از پریدن قورباغه ها در آب های قهوه ای رنگ برکه را تصور 

می کند.
»توپی که تو گرفتی مثل قورباغه ای می مونه که توی برکه ی تاریخ پریده باشه. البته به خاطر 
ورود بی اجازه به تصاویر ذهنیت عذرخواهی می کنم. امواج حاصل از افتادن این توپ هم از این 

قاعده مستثنا نیستن.«
»چطور می تونی ذهن منو بخونی؟«

»به تعبیری، من همون چیزی هستم که تو فکر می کنی. یا به عبارت دیگه اگر اطالعات کافی 
داشتی، فکر می کردی.«

اوری مدتی مدید به چرخش سکه خیره می ماند و در افکارش غرق می شود. »یعنی تو منی؟«
»متاسفم اوری، اما جواب این سوال رو نمی دونم.« حالت صورتش مثل وقتی بود که از پدرش 

پرسیده بود مژه ها از کجا متوجه می شوند دیگر نباید رشد کنند.
اوری اعتراض کرد: »ولی تو که از جنگی که هنوز اتفاق نیفتاده و بمبای اتمی و سفر به ماه اطالع 

داری. چطور این رو نمی دونی؟«
»چون هنوز سرنوشت خیلی چیزا مشخص نشده. انتخاب کن اوری. شیر یا خط؟«

»اول باید بهم بگی کجاییم.«
»ما هیچ جا نیستیم. چون هنوز تصمیمی نگرفتی. وقتی هم که تصمیمت رو بگیری، من دیگه 

این جا نیستم. یعنی هیچ جا نیستم. من فقط در عدم قطعیت تو وجود دارم.«
»پس آخه تو کی هستی؟ خدایی؟«

مرد سرش را به عالمت بی اطالعی تکان می دهد.
»خدا تو رو فرستاده؟ اصاًل خدا وجود داره؟ چرا به جای این که خودش تصمیم بگیره انداخته 

گردن من؟«
هر  بدم.  رو  سواالتت  از  کدوم  هیچ   جواب  »نمی تونم  می دهد.  تکان  را  سرش  هم چنان  مرد 
چیزی رو که می دونستم بهت گفتم. تو همین حاالش هم مشخص کردی که مو برگ توی اون 

سخنرانی شرکت می کنه. حاال باید مشخص کنی که بعدش چه اتفاقی می افته.«
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»ولی آخه این که انتخاب نیست. این فقط سکه انداختنه. همش به شانس بر می گرده. دادن 
توپ به تو انتخاب بود. سکه انداختن که انتخاب کردن نیست.«

»درسته. ولی راهی جز این نداریم. حفظ اطالعات. وقتی نتیجه ی انتخاب قبلیت رو بهت گفتم، 
در واقع از قوانین علت و معلولی تخطی کردم. حاال باید بدون این که بدونی انتخاب کنی. این 
جوری می تونیم بگیم این به اون در.« حالتی به چهره اش می دود که اوری می شناسدش. حس 

گناه است.
»چه چیزی رو باید مشخص کنم؟«

»این که مو برگ هایزنبرگ رو خواهد کشت یا نه.«
»منصفانه نیست. من توپ رو بهت دادم که مو برگ کشته نشه. همه اش به خاطر این آلمانی 

احمقه. باید توپ رو نگه می داشتم. چرا نمی شد هم توپ رو نگه دارم هم سکه رو بندازم؟«
»من که برات توضیح دادم اوری. حاال تصمیم بگیر. ریزش موج رو آغاز کن. پنجاه پنجاه اوری.«

»خط.«
خط افتاد.

g من دوباره به استادیوم بریگز برمی گردم. بابی دوئر ]28[ راند چهرام را شروع کرده. بابام مرا با 
دستان زخم و زیلی اش گرفته و می گوید: »اوری خوبی؟«

می گویم: »خوبم بابا.« به پارچه های زهوار در رفته ی سقف استادیوم نگاه می کنم و به پیچ های 
کاری  یک  من  کرده اند.  محکم  بتن  در  جایشان  سر  را  استادیوم  نیمکت های  که  زنگ زده ای 

کرده ام. همه چیز همان  است که قبال ً بوده. ولی تغییر از همین حاال حس می شد.
بابا با چشمانی نگران به من خیره می شود. با اصرار تکرار می کنم: »من خوبم. باور کن!«

»باشه رفیق، ولی دیگه از هات داگ خبری نیس.«
به پس سرم دست می کشم. نه جای جراحتی هست، نه برآمدگی ای. هیچی. تیم ردساکس بازی 
را می بازد. هیچ هوم رانی به گوشه ی چپ در کار نیست. بار بعدی  که درباره ی مو برگ در روزنامه 
مطلبی می خوانم، درباره اش نوشته اند که شش تا هوم ران در طول زندگی  حرفه ای اش داشته. 

زندگی ای حرفه ای که 1939 به پایان می رسد.
ورنر هایزنبرگ هم در هفتاد و پنج سالگی در مونیخ می میرد و بمب های اتمی هم در هیروشیما 
یا  اوگنی ]30[  یاروی روسی  به جای یک  آرمسترانگ ]29[  نیل  و  فرود می آیند  ناکازاکی  و 
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سرگئی ]31[ یا یوری ]32[ نامی روی ماه فرود می آید.
پدرم هم 11 دسامبر سال 1944 در جنگ جهانی دوم کشته می شود. او سوار هواپیمایی بود که 

مدتی قبل مو برگ را در خاک فرانسه پیاده کرده بود. 

g وقتی صدای نیل آرمسترانگ از ماه پخش می شد، چهل و یک ساله بودم و توی منزل جدیدم 
در فارمینگتون هیلز ]33[ نشسته بودم. تایگرها سال پیش قهرمان جام شده بودند. مرهمی 
برای زخم شورش های سال 67 که باعث شد خیلی از سفیدپوست ها مثل من به حومه ی شهر 

پناه ببرند. خیلی وقت بود که دیگر بی خیال فضانورد شدن شده بودم.
پدرم بیست و پنج سال می شد که مرده بود.

امواج. امواج تا وقتی که به چیزی برخورد کنند به حرکت شان ادامه می دهند. یا تا وقتی که 
آنتروپی باعث شود انرژی شان را از دست دهند و  به سطح صاف آب تبدیل شوند. سال 40 توی 

استادیوم بریگز یک توپ گرفتم و پدرم بلندم کرد و گفت: »نگاش کن این بچه رو! اوری...«
آره بابا. نگاه کن. االن سی و پنج سال است که استادیوم بریگز اسمش استادیوم تایگر است. پسر 
جوش کار ساکن غرب دیترویت االن یک مدیر اجرایی شده با یک خانه ی ویالیی در حومه ی شهر. 
تازه من جان هایزنبرگ را هم نجات دادم و فکر کنم باعث شدم که تو جانت را از دست بدهی. 
مبدا  می پرسم  خودم  از  و  می کنم  نگاه  موج ها  به  و  می نشینم  مین  در  خانه ام  هشتی  روی 
حرکت شان کجا بوده. از خودم می پرسم آن نقطه ی ساکن کجاست. آن جا که موج ها به دنیا 

می آیند و تصمیم گیری ها به شیر یا خط بند هستند.
گاهی با خودم حرف می زنم و گاهی هم خوابم می برد و نفس سرد دریا رویای آن مرد را در من 

زنده می کند که شبیه پدرم بود.
وقتی با خودم حرف می زنم، از خودم می پرسم: اگر شیر را انتخاب کرده بودی، یعنی االن پدرت 
زنده بود؟ یعنی اگر مو برگ که مرگ و زندگی ورنر هایزنبرگ توی دستش بود آن روز به فرانسه 

نرفته بود، هواپیمای دیگری برای سوار کردن پدرم در فرودگاه لیون اعزام می شد؟
یعنی آن هواپیمای دیگر هم سقوط می کرد؟

دوازده سالم که بیش تر نبود. فکر می کردم کار درست را کرده ام.
یعنی ممکن بود هوم ران هفتم مو برگ، هواپیمای دیگری را به سمت پدرم رهسپار کند؟

گربه زنده است. گربه مرده.
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صندلی  در  من  کنار  و  می آید  دونا  می شود.  پخش  تلویزیون  از  دارد  ردساکس  بازی  امشب 
گهواره ای که روز بازنشستگی ام برایش درست کردم، فرو می رود. پشت گردنم را لمس می کند 

و بعد در نور عصرگاهی کتابش را می خواند.
به سایه ی شیروانی ام خیره می شوم که روی شیب چمنی حیاط پایین می خزد. در این لحظه ی 
کوتاه از این که می دانم کجا هستم خوشحالم. از این که می دانم چه حوادثی بر من گذشته. 
نقطه ی ثابت جهان. امواج مانند حلقه هایی از درون دایره های امواج بزرگ تر متولد می شوند و 

ماه به دور زمین به دور خودش می چرخد و زمین به دور خورشید.
سکه در حال گردش است و منتظر. 

شیر؟ یا خط؟

1. Briggs
2. General Motors
3. Woodward
4. Schoolboy Rowe
5. Boston Red Sox
6. Moe Berg

.Home run 7: ضربه ی نادری در بازی بیس بال که طی آن 
بازی به خارج  از زمین  بازیکنی که ضربه را می زند، توپ را 
پرتاب می کند و موفق می شود کل مسیر مربعی دور زمین را 

بدود و سر جایش پیش گیرنده برگردد.
office of: که در زمان جنگ   strategic service یا .O.S.S 8.
ترور  به  استراتژیک که معموالً  برای مأموریت های  را  افرادی 

افراد ختم می شدند، ارسال می کرد.
9 . Jimmy Doolittle
10. Werner Heisenberg
11. Tiger
12. Ted Williams
13. Estabrrok
14. Avery

15. Spalding
16. Hank Greenberg
17. Jimmie Foxx
18. Milford Michigan
19. Seal Harbor Maine
20. Mookie Wilson
21. Bill Buckner
22. T. S. Eliot
23. Acadia
24. Donna
25. Astounding
26. H. G. Wells
27. Traverse City
28. Bobby Doerr
29. Neil Armstrong
30. Yevgeny
31. Sergei
32. Yuri
33.. Farmington Hills





ش
ار

نگ
 - 

لی
خی

ی ت
لم

ع

مونـــــا

آرمان سالح ورزی

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

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 سه شامره ی قبل فصل اول و دوم »مونا« را خواندید. اکنون اولین قسمت از فصل چهارم را 

برای شام آورده ایم.

فصل چهارم - قسمت اول
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g نوری که از الی میله های دریچه ی باالی سر تو زیر زمین می ریخت، همچنانه که دکتر و مرد 
افتاد و به شکل راه راه کشمیر طوری درشان آورد.  از زیرش رد شدند رویشان  چسبیده بهش 
از باالی سرشان گذشت الیه ی نازک چربی را  صدای هلیکوپتر اداره ی جمع آوری که بیرون، 
توشان لرزاند. در دور دست ها، بیرون، اوباش که با ماسک هایشان روی صورت ، از میان ویرانه های 
بمب باراِن تازه غنیمت می قاپیدند، زیر چشم هلیکوپتر روی زمین خودشان را به مردن زدند. 
مردمک خنِک آلومینیومی، خاکی رنگ. دکتر تو زیرزمین مطبش داشت یک یارویی را با کابل 
خفه می کرد و از این بابت سرخوش بود. عین کندویی به پشت مرد چسبیده بود. کابل را دور 
پنجه ها ی خودش و دور گردن مرد حلقه کرده بود. سر قربانی ئه سنگین و عرق کرده افتاده بود 
عقب و انگشت های دو دستش را بین کابل و گردنش گیرانده بود. کاری ازش بر نمی آمد. می شد 
از حلقوم تنگ شده اش صدای عبور هوایی را که می مکید و بیرون می داد شنید. صدای مدوام 

اره برقی ای در آن دور ها بیکار مانده، صدای سمباده کردن تیغ.
مردی که خفه می شد شدت بوی اسید فرمیک را به تمامی حس می کرد. دکتر صدای کسی 
را از باال تو مطب شنیده بود. یارو را زیر دریچه کشید و نگاه کرد. می توانست از خالل فواصل 
آهن، بریده بریده ی حرکات یک نفر را آن باال تشخیص بدهد. خطوط تنش را می دید، سیاه تر 
در سایه ی کامل، خاکستری در نیم سایه ها، سیال، عین بطن معدن، باالی سرش. صدایی زنانه 

دوباره صدا زد:
»دکتر!«

کتاب های  یخ، قالب ها، گوشه ی  قالب های  تیز؛  نوک  از چیز های  بود  پر  زیرزمین  تو  اطرافش 
بکوبد.  فرو  این ها  از  یکی  تو  را  مردک  پیشانی  گرفت  تصمیم  لحظه ای  برای  بلوک ها.  بزرگ، 
نمی خواست مشتری آن باال صدای تقال کردن بشنود. بعد به صدای شکستن استخوان و صدای 

ناله ی طرف فکر کرد و پشیمان شد. 
»دکتر!«

 مرد زیر دستش هنوز زوزه می کشید. آنی به نظرش رسید که مشتری همین حاال صدا را خواهد 
شنید. از زیر دریچه دور شد. قربانی اش را با خودش طرف یکی از دیوارها می کشید. مواظب بود. 
به دیوار که رسید زانو زد. قربانی هم زانو زد. پیش پایشان پای دیوار تو تشتی برنجی، آب بود. 
وزنش را رو یارو انداخت. مقاومت می کرد؛ اما آرام زیر دکتر رو به پایین خم می شد. عین دو تا 
وجود کوفتی بیومورفیک روی هم بودند؛ دکتر نرینه، یارو مادینه. سر طرف را با احتیاط تو آب 
فرو کرد و بالفاصله حباب ها. ابله ابله. به حباب ها فکر نکرده بود. گله گله گله گله حباب ها بیرون 
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می آمدند. ناآرام بی که دلیل داشته باشد برگشت به روشنایی فیلم نوارِی دریچه نگاه کرد. انگار 
می ترسید مشتری آن باال سرش را از دریچه داخل بکند. ابله ابله. ترسیده بود. خوشی داشت 
بند   تیره شده.  کم جان  نور  تو  آب  کرد.  بیشتر  را  فشار  دیوانه وار  می شد.  فراموش اش  حسابی 
انگشت های مردک، هشت تا، عین سمور تو آب ریختند و حباب ها سر آمدند. بلند شد. خودش را 

مرتب کرد. پیش بندش را از جایی تو تاریکی قاپید و از پلکانی، به سطح مطب باال رفت.
مطب اتاقک پیش ساخته ای بود وسط برهوت منطقه ی هشت، با سه دیوار و سقف یونولیتی که 
توشان رشته های بتون تزریق کرده بودند. عمده ی دیوار چهارم را برداشته بودند تا در بزرگی 
از شیشه ی شفاف به اتاقک اضافه کنند و حاال که باران بند آمده بود، بادی که از دریا می آمد 
روی قفسه ی داروها، وان شست  و شو، صندلی مریض، تخت مختصر جراحی و مشتری دکتر 
می وزید. مشتری عبارت بود از دختر کم سن و سالی که آن جا ایستاده بود و پشتش به دکتر بود 
و فیله های کمرش روی پوست گندم گونش سایه می انداختند. داشت طاووسی را تماشا می کرد 
که سردر مطب بود. به نظر دکتر دختره آشنا می رسید؛ اما به جایش نمی آورد. دست هایش را 

با جلوی پیش بندش پاک کرد. 
»در خدمتم دخترم.«

رسید  که  این جا  ندیده.  حال  به   تا  که  است  یک جورش  می کرد.  نگاه  را  پرنده هه  داشت  مونا 
افتاده  اوهام  به حال  و  بود  بیشتر خوابش کرده  قایق رانی  بود. خفگی دهلیز های  مطب خالی 
نوِر  بود.  انداخته  به خارش  را  نور شدید چشم هایش  نشنید.  و جوابی  کرد  را صدا  دکتر  بود. 
آهکی رو صندلی  دندان پزشکی طوِر وسط مطب منعکس می شد، روی شیشه های فتوکرومیک 
دارو در طبقه  طبقه ی دیوار روبه رو، رو سفیدِی یونولیت، کرخت، تابستانی، ساکت، سرگیجه آور. 
در ذوزنقه ی بزرگ سیاهی که سایه ی چهارچوب در، تو اتاق ولو کرده بود، چندتایی ال ای دی 
خیلی  بود،  آن جا  چیزی  می آمد.  مداومی  صدای  تاریکی  از  می زنند.  سو  که  می دید  کوچولو 
محو خطوط محیطِی یک نکبتی را نشسته تو سایه می دید؛ اما صدایش، واضح، همه ی نوسان  
عصب هایش را تشدید می کرد. تداوم جادوکننده ی صدای بم، عین امواج ضبط شده ی فرشته ای 
روی کاست مغناطیسی، روی دور کند، ماشینی و توأمان از جهان ارواح. یک بار دیگر صدا کرد. 
شل شد. فکر کرد حاال خواهد افتاد. کنار در، رو به بیرون، به چهارچوب تکیه داد و پرنده هه را 
تماشا کرد. یک کمی بعد از پشت اتاقک پیرمرد فربهی ظاهر شد. زنبیل خرید تخمی ای داشت، 
خالی، که تویش خنکی جمع شده بود. باالپوش بافتنی سورمه ای پوشیده بود و دکمه هایش 
را ننداخته بود و سر زانوها شلوارش برق می زد. می خواست داخل بشود چون دکتر تو مطبش 
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جیره ی کره توضیع می کرد؛ اما در عوض ایستاد و خیره به مونا نگاه کرد. صورتش را تازه  اصالح 
کرده بود. مویرگ هایش تحریک شده، عین شلنگی که توش خیلی آب هست آماده  بودند از جا 

در بروند. سری تکان داد.
»همه تون خودتون رو می کشین. این جا دیگه کجاس یا آقایون مقدسین. چی کار کردن با اینا؟«
دوباره سر تکان داد. حرف که می زد مونا درخشش کاشت های طالیی را تو دندان هایش می دید. 
دو تا چیپ مختلف در دو طرف. یکی وضعیت سالمتش را می سنجید و دیگری مسئول اوتانازی 
بود. فکر کرد البد دکتر برایش تهیه دیده. کره را فراموش کرده بود. راهش را کشید که برود. 
مونا باز متوجه طاووس شد. تو سر در اتاقک، جای تابلوی مطب، با داربست ها ایوانکی درست 
کرده بودند. بر ایوان پرنده هه جوالن می داد. خودش را عین آچار باز و بسته می کرد و بسیار 
چند رنگ بود و روی شمکش، طرف چپ، زخم سطحی بزرگی داشت. زخم تازه بود. موحش، 
عین کوره می سوخت، عین میز قمار صاف و جگری بود و دورش دسته ی مگس ها می چرخیدند. 
خواِب خواب بود و پرنده رویاگونه. همین وقت بود که بوی شدید سوپرمارکت تو سرش دوید. 
بوی بخِش مخصوص مواد شوینده ی و اسانس سیب. از آن بو متنفر بود. از خواب پراندش. از 

پشت سرش سرآخر صدای دکتر را شنید. خیلی معطلش کرده بود.
»در خدمتم دخترم.«
بو از دکتر بلند بود. 

»سالم. ببخشین. بد موقعیه؟«
»نه دخترجان هستم در خدمت ات.«

بیرون برهوت در این ناحیه از شهر به رنگ کبوتر بود و دکتر کت و جلیقه ی کلفتی پوشیده 
بود به رغم گرما. دهانش، گشاد، بد رنگ، باز، مملو از دندان ها با سیم ارتودنسی شان، منظره ی 
پارکینگ طبقاتی گنده ای داشت و پیش بند سورمه ای چرکی بسته بود. عینکش گرد و کوچک 
جناق  روی  دست  نیاورده.  جایش  به  که  فهمید  مونا  هم  رفته.  در  گنجشک وار،  تنش  و  بود 

سینه اش گذاشت. دستش از تنش خنک تر بود.
»مونام آقای دکتر. دختر نادر. یادتونه؟«

دکتر دست هایش را عین دو تا بچه ی ریقو باال آورد و خندید و گفت که البته البته. به نظرم اومد 
که آشنایی عزیزم. و گفت که حاال چه کاری از دستش بر می آید؟ نکند پدر طوری شان شده.

»نه آقا. باید برم یه کسی رو ببینم. تو حرا. آهان؟؛ اما شونه ام خیلی درد می کنه.«
دکتر وسط های حرفش: »چطو؟«
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»این زخم رو صورتم هم آقای دکتر فک کنم کثیف شده. چیزی نیست ها؛ اما می خاره خیلی. 
دوشبه که نخوابیدم.«

دکتر وسط های حرفش: »بابت زخم؟ ای بابا دختر جونم.«
زخم شالقه روی گونه اش حسابی خارش داشت. عین کرفس سرخی درآمده بود، رشته رشته و 
دورش همه چیز ورم کرده بود. می ترسید بخاراندش. دکتر طرفش آمد. با بوی تو  مخش. صورتش 
را طرف نور گرفت. به کناره های زخم دست کشید. انگشت هایش یک قدری خیس بودند و مونا 
خوش اش می آمد. زیر چشمی باز به طاووسه نگاه کرد و به مگس ها نگاه کرد. دکتر گفت که زخم 
را برایش خواهد شست و یک نگاهی به شانه اش خواهد انداخت؛ ولی برای کشتن بی خوابی فقط 
آمفتامین دارد. گفت اگر تا حاال آمفتامین برنداشته، به خودش اجازه نمی دهد که به دخترک 

آمفتامین بدهد. بعد او هم به طاووسه نگاه کرد.
»خوبه. ها؟ بهتر از تابلوئه. هر ناکسی ببینه که من این جا چی می تونم سر هم کنم، بدو میاد 
این جا. دیگه پا نمی شه بره تو زیرزمین پیش اون پدرسوخته ها. نه؟ من که نمی رم پیش اونا. تو 

هم نمی ری.«
طاووسه روی ویترین فلزیش جیغی کشید.

»بله.«
رو  همین  همه  زخمه ای.  فکر  تو  هستی.  فکری  چه  تو  نمی دونم  نکن  خیال  دختر جون.  »اه 

می گن. من باید بگم که چی بهتر از زخم نشون می ده حیوون چقدر واقعیه؟ نه؟«
»بله.«

»اه دختر جون. خیال نکن. می دونم؛ اما حیوون هیچی حس نمی کنه. حاال بیا. بیا این جا عمو 
جان.«

رفت و تو سایه  ای گم شد که مونا ازش صداهه را می شنید. چشمش به نور شدیدی که از در 
تو می ریخت خو کرده بود. هیچ طور نمی توانست دکتر را تو سایه ببیند. دکتر تو گوشه ای المپ 
سفیدی را روشن کرد و سایه پرید. مونا فکر کرد دلش شور می زند. بلبرینگی تو معده اش داشت. 
المپ، باالی سر یک دستگاه پت اسکن خاکی رنگ بود. بر پهلویش رو دیواره های پالستیکی 

درخشانش حروف مخففی بود که مونا ازشان سر در نمی آورد: س.ا.ا.ج.ا.ا 
آن جا افتاده بود و از سوراخ گردش وسط شکم صدا می داد. عین کرگدن شکار شده بود، لَخت 
بود، زخمی بود؛ اما می خندید. دکتر کنار پت اسنکه ایستاده بود. مغرور رو جداره ی پالستیکی 

زد، تق تق، صدای دستگاه دوباره باال و پایین شد. 
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»این رخش منه. مگه نه؟ بیا این جا دخترم. بیا بخواب این جا.«
مونا را روی تختی خواباند که جلوی دهانه ی کپسول بود، بهش تزریق کرد و فرو کرد تویش. 
از  مونا عین فرنی تو پیراشکی بود. سرش تنگ تو حفره بود. حس کرد دکتر کفش هایش را 
پایش می کند. پاهایش عرق کرده بود و باد خنکشان می کرد. خجالت کشید مبادا پاهایش بو 
بدهند. چشم هایش را محکم بست. از این تو و حاال، ناله ی دستگاه متغیر بود. بعد دکتر داشت 
می کشیدش بیرون. روی تخت نشست. کفش هایش پایین پایش بودند. پاهایش را عین دسته ی 

ملوان ها که می روند تو کشتی، کرد تو کفش.
»چه پاهای ناز کوچولویی داره عمو جان.«

دکتر را می دید که پشت مانیتوری عقب کپسول خم شده. المپه خاموش شد. باالی سر، جرقه ی 
آبی الکتریسیته سقف را لحظه ای روشن کرد. مونا پتویی را می دید که کابل ها رو سقف بافته 
بودند. یارو از پشت مانیتور بیرون آمد. مونا را به دقت نگاه کرد. هر دو تایشان تو سایه ایستاده 

بودند. دکتر رفت طرف وان.
»چیز خاصی نیست. شونه ات رو می گم. چیزی نیست که نشه راستش کرد؛ اما چند روزی باید 

بخوابی. هان؟ االن که بعیده بتونی.«
گفت ببخشید و شیر فلکه ی زولبیا شکلی را کنار وان باز کرد. گفت کفشات رو در بیار بذارشون 

باال که خیس نشن. 
مونا آب را می دید که از حفره هایی ریز روی کف سرامیکی، آرام انگار از زیر تاول، بیرون می آمد. 
بود  ایستاد. جایی  بود و دکتر رفت کنار صندلِی وسط مطب  تو آب  سرخی ِگل و زنگ آهن 
که کف از همه طرف به سمتش گود شده بود. زیر پایه های صندلیه حفره ای بود که حاال آب 
بهش می ریخت. آب می سرید و تو حفره هه ی پای صندلی می ریخت. روی صندلی نشست. دکتر 
دست هایش را با تسمه های چرمی بست و سرش را تو دل بستی گذاشت که پشت گردنش  بود. 

»سعی کن تکون نخوری عزیزم. زود تموم می شه.«
 سرش را تکیه داد و چشم هایش را بست. با ضربانش، بیس الیِن سه هزار کیلویِی آشنایی تو 
یاد می آورد که رود  به  را  بعد صحنه در نظرش کامل شد. آمپلی فایر هایی  سرش می چرخید. 
بیس ازشان می ریخت بیرون، سوزان، حجره های فرو رفته، زیرزمین، در مسیر های مترو، در شب 
تهران. آرمان را می دید در نوجوانی اش نشسته روی مبل چرم مصنوعی مقابل او، تو دخمه ای 
باالی سرشان المپ  رقصان،  عالم زوج  اطرافشان هیاکل محو یک  مترو.  تونل  تو  قیطریه  زیر 
دویست وات لختی روشن بود. باال روی حشیش یا همچو چیزی، پسر آرام تو گوش اش می گفت 
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سعی کن تکون نخوری عزیزم. زود تموم می شه. یک الیه پروتز نازک روی پوست برهنه ی او 
می گذاشت. پروتز ها را از باقی مانده ی کلینیک ها می دزدیدند و عین چیپس می بریدند. پیستوِل 
سیاه آبی اش را از تو جیب کاپشنش بیرون می آورد. تابش پوست کوسه. فشنگ هایش، بی گلوله، 
تا خرخره پر از خرج. لوله را روی پروتز می چسباند و شلیک می کرد. برقی که از لوله می پرید، 
داغی باروت، هوای فشرده شده که شلیک می شد، همه شان مونا را بسیار خوش می آمد. پروتز 
نمی گذاشت که پوست واقعا بسوزد؛ اما داغی غیر مستقیم هم کشنده بود. بیست و چند بار از 

همچو شلیکی، و بعد دستگاه عصبی آدم داخل بهشت می شد.
داغی صفحه های فلز را روی کمرش، تو صندلی مطب دکتر حس می کرد. چشم ها را باز کرد. 
مردک دو تا الکترود چسبی به دو بازویش گذاشت. فکر کرد جریان برق را تو لوله های تهِی 
استخوان هایش حس می کند. دکتر پا کشید و رفت و طاووس بیرون صدای جیغ طورش را بلند 
کرد. سه بار. باالی سر مونا چراغی روشن شد. دکتر پا کشید و برگشت و با خودش یک جعبه 
اسپری  ای  دکتر  جعبه هه  تو  از  بود.  چسبانده  هم  به  را  زانوهایش  مونا  داشت.  همراه  کوچک 
تو  که  دور چشمشان  کبودی های  با  دختر ها  آن  عین  بود، صورتی،  دراز  اسپری  آورد.  بیرون 
همبرگرفروشی های زنجیره ای جمله های خوش آمدگویی را حفظ می کنند. یک چیزی به شانه ی 
درد آلود مونا اسپری کرد. از جعبه هه دوباره چیزی بیرون کشید. مسکن مغناطیسی ای بود شبیه 
مونا گذاشت،  پوست  رو  را  مقاومته  پایه های کشیده ی  نوک  لوبیا.  رنگ  مقاومت کوچک،  یک 

نزدیک شانه. با دست دیگر آرام روی دست دخترک زد.
»هر وقت فکر کردی االن چشمت سیاهی می ره دست عمو رو فشار بده دخترم. آروم هم باش. 

یه ذره درد داره.«
مسکن را فشار داد. پایه ها داخل شدند. مونا دست دکتر را گرفت. مقاومت بعدی دوباره عین 
لوبیا بود. دکتر روی مونا کاشتش. مونا دستش را فشرد. بعدی و بعدی. هجده مسکن به صف، 
عین دسته ی مورچه ها در آرایش نیم دایره ای دور شانه ی دخترک. بعد دوباره اسپری. الکترود ها 
روی بازویش می تپیدند. دکتر روی جای اسپری فوت کرد. مونا دوباره چشم ها را بست. آب زیر 

پاهایش تو حفره گرم می شد. طاووس از گرما آن بیرون می خواند.
به احترام  تابانی حکاکی شده روشان  با خورشید میکروسکوپی  بودند  مقاومت ها ساخت ژاپن 
مونا  استخوان های  انحنای  زیر  و  مخرب  ممنوعه،  قاچاقی،  شرق،  دوردست  در  امپراطوری 
نمازخانه ها بودند و دخترک با چشم بسته احساس بیچارگی می کرد. گوشه ی سرش فکر کرد 
کاش زنده بماند. زخم روی گونه اش سوخت. چشم باز کرد. دکتر خیلی نزدیک بهش ایستاده 
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سفید  الستیکی  دستکش های  بود.  پیدا  مرده اش  ریش  ته  صورتش،  روی  بود  شده  خم  بود. 
با پنبه ای رو نوک پنس اش  به دست داشت و رنگ دست هایش پیدا بود. داشت زخم مونا را 

می شست.
»می بخشی. فکر نمی کردم خواب باشی دخترم.«

»نبودم!«
بودن. چیزی نگفتی؛ ولی من ردیفش  باز  بود عزیزم؟  این بخیه های پهلوت چی  »چرا بودی. 

کردم برات.«
ممکن نبود هوا رو به خنکی برود و سرنگ های فلزی تو آب جوش ضدعفونی می شدند و گوشت 
فاسد الی پارچه پیچیده بود و از دوردست ها صدای عروسی می آمد و سپر باز ترمیم می شد و 
گاهی آسماِن خاکستری جرقه ی مذاب سرخ پایین می ریخت و کار دکتر که باهاش تمام شد 

بلند شد که برود کفش هایش را بپوشد و دکتر مچ بند ها را باز کرده بود. 
آب زیر پایش از حرارت صندلی گرم شده بود. کفش هایش را به دست گرفت و دکتر پرسید 
نمی خواهد حمام کند؟ و این که در مورد آمفتامین چه کنند؟ گفت می تواند همین حاال حمام 
را برایش آماده کند و یک چیز هایی هم برای خوردن دارد و یک ذره تفریح هم برایش فراهم 

خواهد کرد.کفش هایش را باز همان جا که بودند ول کرد. 
دکتر بنا کرد به پر کردن وان. از قفسه ی داروها قوطی سفیدی آورد که کاغذ مارک روش نبود 
و ازش پودر صابون و نمک طبی تو آب وان ریخت. پرده های دور وان را کامل کشید، جز چاکی 
که بازش گذاشت و مونا را از توش راهنمایی کرد پشت پرده. خودش بیرون پرده ماند. به نظر 
مونا عصبی می آمد. در پناه پرده لخت شد. پارچه ی دور سینه هایش از عرق نمور بود. به شکم 
پایینش کشید و آن جا بازش کرد. نوری که از در شیشه ای تو می آمد راحت از پرده می گذشت 
و بادی که از بیرون تو می آمد راحت از پرده می گذشت. کرک های روی تنش بور از نور، راست 
ایستاده بودند، عین فواره های کوچکی از آب جو، از عسل، از همه جای تنش بیرون می پاشیدند. 

داخل وان شد. آب ولرم بود و تن دختر زیر الیه ی کف ناپدید شد. 
دکتر که تو آمد سینی تختی به دست داشت با دو تا کنسرو در قواره های مختلف روش. جلو 
آمد. پس وان، کنار مونا زانو زد. وان توسیع فلزی کف بود، انتهای رشته های بتون و کابل، بیرون 
لبه ی وان گیر کند. مونا  به دو  افتاده. سینی را طوری جلوی دخترک گذاشت که دو سرش 

بی اختیار بازوهایش را روی سینه به هم بست. 
»گالبی با ماهی.«
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»ممنون.«
»الزم نیست از من قایم شی دخترم. زیر کف معلوم نیستی. بعدم سینه ی زنا همه ی جذابیتش 

رو پنجاه سال پیش واسه من از دست داده.«
مونا خندید. خنده اش عین پرت کردن غذا بود به دهن حیوان تو باغ وحش. 

»می خوای یه ذره آروم شی عمو جان؟«
»ها؟«

حاال که دراز کشیده بود، دیوار های یونولیتی را می دید که بسیار بلند بودند. سقف مطب مرتفع 
بود.

»هه! به بابا نگو. خب؟ می ذارم یه ذره خاطره ببینی.« 
یک قدری مکث کرد. مونا را کوتاه تماشا کرد. بعد ادامه داد که تو همین حین خودش به مونا 

غذا می دهد و اگر دختر بخواهد می تواند آمفتامین با ُدز مختصر بهش برساند.
بود. صدایش می کردند  را پیش پدرش دیده  فکر می کرد. دستگاه  به خاطره بینی  مونا داشت 
عنکبوت چون هشت شاخک متصل به هم داشت از مس تقویت شده. هم دستگاه پخش بود و 
هم ضبط. از رستنگاه مو جلوی سر تا مهره ی سوم گردن، روی سر ولو می شد. با بافت ظریف 
طالیی در فاصله ی میان شاخک ها عین عروس دریایی بود. همه ی پالس های میزبانش را موقع 

از سر گذارندن هر  جور تجربه، می مکید و رو کیِت لیزری ضبط می کرد. 
به  یاد بیاور. به یاد بیاور. سارا کانر را به یاد بیاور و قصه اش را. زن رنگ پریده ای بود، یک مستشرق 
آمریکایی که دار و دسته ی بابا پیش تر از این ها شکارش کرده بودند. تو قلمروی شمالی سفر 
می کرد و بازمانده ی قلعه های قدیمی را می جورید و چشم های آبی ای داشت با گوش های فرو 
نازل شده، حامله اش کرده و  آینده بهش  از  آر. فکر می کرد کسی  یاد  به  بود.  افتاده و دیوانه 
بهش از شبکه ی مجازی کنترل ماشین های جنگِی ارتش متفقین خبر داده. یک ری بن دودی 
خوشگل داشت با یک سربندی سفید و سرخ و موهای بور و بازوهای به خاطر ماندنی و دیوانه 
است.  روس ها  بمب باران  موعد  بشود  حشری  وقت  هر  می کرد  فکر  می کرد،  پیش گویی  بود. 

صاحب کار ها تو شهر جدید ازش می نالیدند. پس بابا این ها بستندش به عنکبوت.
عنکبوت می توانست همه ی پالس های ضبط شده اش را به میهمانش منتقل کند. همان تجربه ی 
برای  پدر  دسته ی  و  دار  که  بود  دیده  می داد.  بروز  تازه  آدم  مغز  به  بی تغییری  را  شده  ثبت 
شکنجه ی  خاطره ی  به  را  کانر  خانم  می کنند.  استفاده  ازش  جسمی  آسیب  بدون  شکنجه ی 
قدیمی ای وصل کرده بودند. دو بار. هر بار چهل دقیقه ی کامل. و زنک سر به راه شده بود. در 
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سالمت کامل تن، دیوانه تر. هیچ چیز بیشتر از این نمی توانست ناآرامش کند و همین را هم به  
دکتر گفت. دکتر اطمینان داد که با عنکبوت هم چه کاری نخواهند کرد.

»این یه جور چسبه. به کاملی اون نیست. یه ذره سبک تره. خوشت میاد. آرومت می کنه. قول!«
دکتر هیجان زده بود و باز بیرون رفت و مونا کمر  پهنش را تو کت سیاهش تماشا کرد، کمربندش 
با آرم شرکت فیلم سازی   بود،  از پوست مارماهی که مد سال های نوجوانی مونا  را تماشا کرد 
کره ای رویش. این بار با جعبه ی درازی برگشت عین جعبه ی کفش. داخلش بین ورقه هایی با 
قطع مربع کامل، دنبال خاطره ای گشت که می خواست مونا ببیند. گردنش عین گردن گاو کوتاه 
و جسیم بود و باالخره چسبی را از میان باقی چسب ها بیرون کشید. به مونا نشانش داد. روش 
چیزی نوشته بودند که مونا نتوانست بخواند. یک الیه ی پالستیک محافظ روش بود و آن زیر 
سفید بود، براق، با گوشه های گرد چیده شده. مونا بازشناختش. برچسبی بود که تو فروشگاه های 
هیوال رو خرت و پرت هاشان می چسباندند تا اگر چیزی بلند کردید اسکنر های جلوی در مچ تان 
را بگیرد. ردیف مقاومت ها تو شانه اش زیر آب داغ بودند و وز وز می کردند. دکتر پالستیک را 
جدا کرد. بعد یک الیه ی کاغذ روغنی سفید را کشید و کند و زیر یک صفحه ی سبز لجنی 
ظاهر شد با مدار هایی مسی رنگ، پخته، هزار بار پیچیده تر شده از برچسب های دزدگیر، در هم 
تنیده آن وسط. دکتر پشت سر مونا رفت. گردنش را رو به جلو خم کرد. چسب را پشت سر 
مونا، زیر برجستگی جمجمه  چسباند. سطح یِخ بی استفاده مانده ی سیم ها را رو پوست سرش 
حس می کرد، استخوان سر ش حس فلز بهش می داد و تو سر مونا مخچه اش، عین کیس بوکسی 

آویزان بود چسبه پالس ها را رو به اش پرتاب می کرد.
»چشم هات رو می بندی لطفاً؟ ببند.«

مونا چشم هایش را بست.
ولرمی آب جایش را به سرما داد. هنوز حضور آب را روی خودش حس می کرد؛ اما همچنین 
سرما را، با تمام پوستش. گوش هایش از سوز عین کالباس می سوخت و می دید که روی سینه اش 
یک خالکوبی قدیمی سبز دارد. در پرتو ضربدری نورافکن های سفید که متصل می جنبیدند، 
قله ی  رو  چشمک زن  زور  پر  چراغ های  با  می دید  را  کوه ها  افق  تو  بود.  ایستاده  خرابه ای  تو 
دکل.  روی  بادبان  عین  استخوانی،  بسیار  می لولیدند،  سگ  تا  دو  پایش  کنار  بعضی هایشان. 
خودشان را می مالیدند به پاهایش و او گرمایشان را حس می کرد و سفتی نامنتظر گوشتشان 
و  می آمد  گوشت  و  پالستیک  سوختن  بوی  ساختمان ها  ویرانه ی  از  می زد.  هم  به  را  حالش 
ستون های فلزی، آب شده، عین اندام حشره همه جا بیرون زده. در دور دست ها  در مرز کوه پایه ها 
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نئون های هشدار دهنده را در باقی مانده ی نور روز می دید، باالی زمین های متروک مین ، باالی 
ویرانه های مشعشع. از خالل ستون های دود، باقی مانده ی موج برداشته ی آزاد راه ای، زپرتی ای، 
خاکستری، خرِس وکیوم شده، پیدا است. اشباح ماشین ها و تاکسی ران ها که رویش منتظرند، 
را  آوار ها  که  عزاداران  مسلح  دسته ی  اورادخوان  صدای  دوردست،  در  توپخانه  خفه ی  صدای 
می جورند، صدای هاورکرافت ارتش در آسمان که سرباز هایش را صدا می زند، همه شان را صدای 
غژغژ چرخ های ماشین زرهی ای بلعید که به سمتاش می آمد؛ کش دار، روغنی. مونا می دانست که 
یک ورنر فون براون مدل 387 است، ناهوشیار، نیمه مست، شکم گنده،؛ اما دست هایش تا آرنج 
با گریس رنگ شده، نمونه ی یک نفر اهل باواریا. ماشینه داشت پیش می آمد، با زوائدش، لوله ی 
بلندش که رو به کابل های فشار قوی اشاره می کرد، با آنتن بلند رادیویی اش که صدای خفاش 
را می شنید. بسیار ترسیده بود. سگ ها رو به ماشین پارس می کردند. می خواست فرار کند. آب 
روی بدنش بود. از دریچه ای تو سقف کم ارتفاع ماشین، تو حال حرکت، مردی تا کمر بیرون 
آمد. روی سرش کاله خود مشکی براقی بود که تا دهان سرباز پایین می آمد و از پشت عین سر 
امتداد می یافت. روی چشم هایش را عینک یک دست تیره ای عین مال جت سوارها  آب دزدک 
پوشانده بود و از پشت تیرگی پالستیک، دو نقطه ی کم سوی سرخ پیدا بودند. باالپوش چسبانی 
به تن داشت که عضالتش در آن هویدا بود و به دست هایش که رو لبه ی دریچه تقال می کردند تا 
از تن ماشین بیرونش بکشند، دستکش های فلزی سرخ پوشانده بود. مونا جا خورد. هیچ کاری از 
مغزش بر نمی آمد. چرخش آرام و طوسی چراغ ها را تماشا می کرد، و دندان های سرباز که چفت 
شده بودند از زیر کاله می درخشید. بعد ناگهان جا خورد. همان طور که محو صحنه ی مقابلش 
شده بود، تو دهانش بی هوا، عین شیره ای که از درخت نشت می کند، سر خوردن شهد شیرینی 
را حس کرد. فکر کرد پیش آگاهی مرگ است. بعد مزه ی ماهی. ماهی، رشته رشته روی زبانش 
می لغزید، نمک سود شده، خفه در ادویه ی نگه دارنده، باستانی. دهانش بی اختیار او می جنبید. 
سپس ماشین زرهی منفجر شد و سگ ها چه فراری کردند. ماشینه از حلقش آتشی بیرون داد 
و شعله ور شد و مونا را دو بار مضاعفاً ترساند. یکی از این بابت که به محض انفجار، دختربچه ای 
پیدا شد، معلق تو هوا. هولوگرامی بود که با موج انفجار از نو به کار افتاده بود. کمی دورتر از 
محل ماشین، روی پیاده رویی قدیمی، جسم دختره نویزی بود و پت پت می کرد. به ژاپنی چیزی 
به مونا می گفت، لبخند می زد، از مونا عکس می گرفت و بعد جعبه ی سیاه دوربینش را به مونا 
پیش کش می کرد و ناپدید می شد و جایش را حروف سرخ، برافروخته، مهربان ُکداک می گرفت. 
غافلگیری دیگر به سربازه مربوط بود. سرباز از ستون آتش جلوی پای مونا پرتاب شد. متالشی 
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نور سرخ روی  و  بود  افتاده  لگن، روی دیگری  از  زانو، قطع شده  از  پا، خم شده  بود. یک  شده 
یونیفرم براق  و سیاهش می رقصید. انگار جایی روی شن، در آفتاب، بی دغدغه ای دارز کشیده به 
خواب رفته بود. الی بافت کربنی باالپوشش گوشت می سوخت و ایمپلنت های سطحی اش جرقه 
می زدند و شعله های کوچک، عین روشنایی شمع از تنش این جا و آن جا زبانه می کشید. یارو 

صحنه ی آتش بازی حسابی ای بود. 
مونا می شنید که سگ ها دورتر زوزه می کشند. آهسته رفت به طرف سرباز. گرمایی که از آتش 
ماشین زرهی و از زخم های سرباز به او می رسید آرامش می کرد. باالی سرش رسید. نورهای 
سرخ تو عینک حاال محو شده بودند. کاله خود یک سره سالم بود. خواست برود. آژیر حمله ی 
هوایی خیلی دورتر از این جا بلند شد. صد متر دورتر مردی از درگاه به جای مانده ی ساختمانی 
بیرون آمد که گیس بلند بی انتهایی داشت به رنگ خرما و کاپشن کوتاه حجم دهنده ای پوشیده 
بود و شلوار خال مخالی نیروی پیاده شهری را به پا داشت. خاک آلوده بود و ارتشی نبود و از 
برداشته  ترس  دوباره  را  مونا  بود.  پیدا  بی یقه ای  سفید  پیراهن  کاپشنش  زیپ  دنده های  الی 
بود. تو یکی از دست های مرد اسلحه ی خودکار ضدزرهی ای بود به رنگ زیتون که بی خیال از 
پنجه  اش آویخته بود و تکان می خورد. تهدید کننده، تبهکار. توی دست دیگر، مرد جعبه  ی سیاه 
نیم متری ای داشت. چشم تو چشم مونا انداخت. مونا مزه ی ماهی در دهانش را باز شناخت. به 
زبان غریبه ای که مونا می فهمیدش پرسید که کجا زندگی می کند. تو له کوی ده ژیت؟ مونا به 
روبه رو، به عقب سر مرد اشاره کرد، جا که باقی مانده ی گذر تنگی هنوز پیدا بود. خانه های دو 
طبقه، نیم زنده، قهوه ای، بادگیران. لباس ها، رنگی و از شکل افتاده، که از ایوان هاشان آویخته 
بود، حاال عین پولک افتاده بودند این جا و آن جا داخل آوار. یارو از مونا رو برگرداند. رفت و از 
درگاه خانه ای به تو سرک کشید. مونا صدایش را می شنید که مؤدبانه صندلی طلب می کند. 
کمی منتظر شد و بعد با صندلی طرف مونا آمد. نزدیک آلمانی سوخته نشست. حاال سربازه تمام 
آب ها را بخار کرده بود و داشت خشک می شد. سایه ی جنبانی از سرین ماشین زرهی رو الشه  هه 
افتاده بود. مردک دیگر، سالحش را از شانه آزاد کرد و زمین گذاشت، کنار پایش، روی آوار. از 
جعبه ای که داشت، نخست آرشه ای بیرون آورد، بعد ساز شکالتی رنگی، دلبر، عین بسته های 
تولید سوئیس. سیخ انتهای ساز را روی رانش گذاشت و به مرد مرده نگاه کرد. مونا هم آلمانیه را 
نگاه کرد. کمر بندی داشت با سگک نقره ای. هنوز می شد الی چروکیدگی های بی شمار سوختگی 

.Gott Mit Uns .نوشته ی روی سگک را خواند
کمانچه روی پای مرد سیخ ایستاده بود. سالح آن پایین تماشاش می کرد، به پهلو افتاده. و ساز 
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افلیج، همسر پیرتر جنگجو، پر از سیاتیک، نازا با دندان هایی که از هم فاصله داشتند. مرد بنا 
کرد به آرشه کشیدن. مونا با طعم گالبی رو زبانش، نرمی اش تو دهانش، آن جا ایستاد و گوش 
کرد. یارو آرام می نواخت، ناشیانه، با احتیاط، بیرون مقام، گوش خراش، غمناک. دراز مدتی مونا 
گوش اش با او بود و دهانش به اختیار خودش نبود و آب را روی تنش حس می کرد. یارو بلند 
شد که آماده ی رفتن بشود. مونا همان جا که بود نشست. مرد را تماشا کرد که از میان نخاله ها 
تابلوی سه گوش عالمت رانندگی ای بیرون کشید. دو خط موازی که بعدتر می شکستند و عین 
راه باریک می شدند. بعد تو ستون فقراتش درد کشنده ای پیچید و مونا چشم هایش را باز کرد. 
تو مطب بود. جلویش کنسرو ها عین تلفات از هم باز شده بودند و کف ها تو وان تنک شده بود 
و دکتر نشسته کنارش، دست پشت گردنش برده بود تا چسبه را از سرش جدا بکند. تو صورت 

درد آلود مونا لبخند می زد. چسب را ناگهان جدا کرد و مونا باز یک قدری خجالت کشید.
اینا  یه ذره موسیقی؟ خیلی  آلمانی. ها؟ و  یه مادر سگ  از کشتن  بهتر  بود. ها؟ چی  »خوب 

قدیمی ان عمو جون.«

*     *     *

آقای بسیار عزیز

فکر می کنم دیگر هرگز در طول نامه نگاری هایامن فرصتی بهرت از این دست نخواهد داد تا به 

دو چیز اعرتاف کنم. مطالبی هست که باید باهاتان در میان بگذارم و خواهش کنم در نظر 

داشته باشید که برایم این تن دادن به اعرتاف، بسیار دردناک است. دو گناهی است که مرتکب 

شده ام و اما اطمینان دارم آقای دانایی که شام باشید، در امر داوری شان قوه ی اغامضتان را به 

کار خواهید گرفت. 

قضایا از این قرارند که در روزگار جوانی ام، دورانی که مصادف است با حوادث این داستان، 

مدتی در رسته ی امنیتی/پیشه ورِی نیروی شهری خدمت کرده ام. در شهر جدید تازه ساکن شده 

بودم و بسیار گرسنه بودم، با شکم چسبیده به پشت، عین سگ، مدام تو خیابان. از بیکارگی 

به حال جنون افتاده، عارف خیابانی شده بودم؛ موتور سیکلت لکنته ای داشتم که دستم برای 

فرمانش می خارید؛ اما به مفت فروختمش چون در تونل های حمل و نقل سطحی که می راندم 

به هوایی که تو گوشم می پیچید گوش می دادم و به نظرم می آمد صدای سازنده های همچو 

را،  بتون  ارتشی  متخصصین  صدای  را،  استقالل  از  پیش  لجستیکِی  راه های  این  را،  سازه هایی 
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دیوار ها،  خالل  از  می شنوم،  را  معامر  رسهنگ های  و  نظامیان  به  وابسته  گنده ی  رشکت های 

به  و  مخفیانه  را  آدم  تازه،  شهر  تخلیه ی  از  پس  سال ها  هنوز،  که  هیس کشان، شششش کنان، 

نفع دولت مستقل ساکت می کنند. متوجه هستید؟ آدم دیوانه ی بی پول واهمه دارد. حرفه ای 

که به کاری بیاید منی دانستم و آژانس های اسباب کشی آزمون بدنی ای داشتند که از پس اش بر 

منی آمدم. کمی اگر بیش از آن چه گرسنگی کشیدم، گرسنگی می کشیدم، به کلی پره پره می شدم. 

پنج شنبه  غیرقانونی  رینگ های  در  کرمانشاه  تو  بودم  سیزده چهارده ساله  وقتی  نوجوانی ام  در 

شب ها، در کوچه های قرنطینه، برای رشط بند ها کتک می خوردم. کلیه برایم باقی  منانده بود، 

دو ماه متام تب داشتم. ارتش مستقل در کرمانشاه اعالم وجود کرده بود و بنابراین کمک های 

بارانداز های  در  بوده ام،  کردستان  در  و  بازرگان  در  بی پول  منی رسید.  شهر  به  دولتی  پزشکی 

عفن آستارا بوده ام. شانزده ساعت کار مداوم در ازای درمان مجانی، میان هیوالهای اوکراینی 

جهیده، بین بچه های منک سوز شده، وسط بازارهای از پیش آماده ی حلبی، زیر آسامن مصنوعی با 

شبیه ساز ده هزار نسخه اِی آب و هوا، سه سال متام، و سال آخر را به یاد منی آورم بس که متصل 

»باال« بودم. در ازای پول سیاه جامعت پناهجو را سوار کشتی باری می کردیم به مقصد انزلی، 

برای دوره های آزمایش دارویی ارتش و برای آزمایش های رشایط بی وزنی، از یک کلینیک چینی 

پول می گرفتیم و تصادف های دریایی را شبیه  سازی می کردیم و زخمی می شدیم. بی وقفه مالنین 

مرصف می کردم و تکه تکه ی کبدم »تقویت« شده بود تا هنوز پذیرش داشته باشد. بعد در انزلی 

اوضاع بهرت بود. برای جا به جا کننده های گنده کار می کردم. آدم پران خرده پا بودم و پول خوب 

بود؛ اما بعد نقب ها را بستند. همه ی تونل ها را، همه ی مرزهای آبی را، همه ی فرودگاه های 

مرتوک مانده را. در خانه ای زندگی می کردم که رشکت  سازنده تویش، در راستای طبیعی سازی 

الزامی مکان های مسکونی، النه ی زنبور کار گذاشته بود. دوست عزیز از زنبور وحشت دارم و 

همه ی پولی را که داشتم با وسواس خرج کردم و بی خانه شدم. گرسنه بودم و باز بیامر. حتم 

دارم که حرفم را می فهمید. 

این طور بود که به رسته ی امنیتی پیوستم؛ اما بدبختانه این همه ی ماجرا نیست آقای نازنین. 

آن چه که حاال در رشفم تا بهش اعرتاف کنم ماجرایی است که زندگی ام را تغییر داده. چیزی است 

که از شام پنهان نگه اش داشته ام؛ اما حاال نوبت آن رسیده تا رازم را باهاتان در میان بگذارم.

در آخرین تابستانی که تو خانه ی زنبور دار ها ساکن بودم، و این خانه ای بود با محوطه ی چمن 

قدیمی ای روی بام اش و راه پله هایی که در عین غافلگیری بوی غذا منی دادند و یعنی که خانه ی 

خوبی بود، در آخرین تابستانم آن جا با مونا می خوابیدم. بار اول که دیدمش پنج ماهه حامله 
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بود و به ]…[ سگ بود و محتویات تنش، آن آزمایشگاه بدبوی بیوشیمی که زیر پوستش داشت، 

آن قدر تا خرخره مسموم بود که اگر زنبوری چیزی نیش اش می زد از او-دی پس می افتاد. حتامً 

می مرد. من را بهش معرفی کرده بودند. هرگز نفمهیدم کی،؛ اما حدس می زدم رفقای قدیمی تر 

که می دانستند حاال بی کارم همچو محبتی در حقم کرده بودند. پیش من می آمد تا برای زایامن 

پاکش بکنم. دوست نداشت بچه هه بالیی رسش بیاید، این طور مدعی بود. تابستان جهنم بود. 

آسامن ذغال خاکسرتی بود و خالی بود و من همیشه با لباس زیر و دمپایی همه جا می گشتم 

و منی توانستم بخوابم. او دامن تنگی می پوشید که کتان بود و شکمش را همه جا به منایش 

می گذاشت و من شک نداشتم که بچه  ی بیچاره اوضاعش خراب خواهد بود. دخرتک زیاده روی 

کرده بود. پدر بچه ولش کرده بود و او برای نشان دادن مظلومیتش کبودی های من درآوردی روی 

تنش سوار می کرد. تا فرق رس معتاد بود. مهیج های دستگاه مرکزی اعصاب از راه بو کشیدن. 

روی دماغش پوکه ی برنجی ای می پوشید با تبدیل کننده های خیلی قدیمی. جز او، پیش هیچ کس 

همچو بساط سنگینی ندیده بودم، نه حتا پیش باربر ها تو بازار های آستارا. چیز منحوسی  است 

دوست عزیز. هر وقت اراده بکنید پوکه هه هر رایحه ای را برایتان به مهیج های حسابی  بدل 

و  بود  کرده  کار  خیلی  بود.  شده  قمصور  دستگاهه  شناختمش  من  که  روز ها  آن  در  می کند. 

احتامالً پیش از آن که دست دخرته بیفتد عمرش متام شده بود. یک وقت هایی پارانوییدش می کرد، 

از درد تو صورتش جیغ می کشید و جیغ می کشید که دماغش را بربم. همه کار با تنش کرده بود. 

ارتوپدیک می پوشید که شبیه  سیرک کاملی رس هم کرده بود. توی ران هایش یک جور کوفت 

پارو های مینیاتوری بود و هیچ وقت نفهمیدم به چه کارش می آید. 

تخت یک نفره ای داشتم، تو اتاقم که پنجره اش رو به فضای مابیِن دو لته ی ساختامن باز می شد. 

صدای بچه ها از آن پایین می آمد و ما با هم می خوابیدیم. او مدام عرق داشت و چسبناک بود و 

ورم های تنش عین حلزون درش آورده بودند. با کفش های نایلونی رنگانگی که هرگز از پا درشان 

منی آورد آدم را یاد میوه ی آفریقایی  می انداخت که کسی هرگز ندیده، عین سواحل فلوریدا بود، 

عین عطش دیوانه وار بود به موج سواری. موجودیتی بود یک رسه بیرون از آن چه من می شناختم، 

یک بیلبورد بزرگ آمریکایی بود، کیسه ی هوای شخصی من بود موقع تصادف. آن طور که تقال 

می کرد تا رسش را باال بیاورد و از ورای شکم برآمده اش، با چشم های نیم بسته، براق، تب آلود، 

حیوانی، ببیند که من دارم باهاش چه کار می کنم، آن طور که منظومه ی استخوان هایش را روی 

هم می لغزاند و تهدید کننده تر می شد، معادل زیست شناختی تیربار می شد، آن طور دیوانه ام 

می کرد دوست عزیز. چه بسیار که دوستش می داشتم.
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بچه را که به دنیا آوردیم دیگر هرگز ندیدمش و یکی از نخستین چیز هایی که نوشتم در باب او 

بود. و اما در آن روز اواخر زمستان باز آن جا بود. من تو رسحد شهر تاریخی از محله ی بهایی ها 

مراقبت می کردم. مبب باران پل  شان را دو کیلومر دورتر از مرز های محله فرو ریخته بود و من 

تو هاورکرافت سیاه تیره ی رسته ی امنیتی، آن روز تنها بودم.

زن باریکی را دیدم که می رفت سمت گتو. اسکرن هاورکرافته منی توانست هویتش را تشخیص 

بدهد و حدس زدم که آرایش ممنوعه دارد. بعد پوستش را دنبال سلول های زیست هویتی وارسی 

دار شدم که  بعد یک هو خرب  پایین تر رفتم و  آماده که دستگیرش کنم.  و  بودم  کردم. عصبی 

اوست؛ اما بیش از این با رقت انگیزی خودم حوصله تان را رس نخواهم برد. اجازه می خواهم که 

باقی قصه را به هامن شیوه ی سوم شخص معمول خودمان برایتان باز گو کنم؛ اما حاال خرب دارید 

که آن باال، تو غول رسته ی امنیتی، در آن عرصگاه اسفند، من نشسته بودم، با ایگوانای جوانی که 

در ساعت های گشِت تک نفره همیشه همراه می بردم. 

ولی پیش از همه چیز، آن تکه ی قدیمی که در باب او است:

یک وقتی دختری را می شناختم. حاال همه ی  چیزی که از او برایم باقی مانده یک 
الیه ی  همه جای  کت.  آستر  مثل  است  براق  چشم بند  توی  است.  خواب  چشم بند 
بیرونی را کرک  و خاک برداشته. خیلی کهنه است و می شود با خفاش مرده اشتباهش 
گرفت. چشم بندی است که مدت ها زیر تخت گمش کرده بودم. به یاد نمی آورم؛ اما 
البد وقتی با دخترک صمیمی بوده ایم هم عین حاال بی خواب بوده ام، او چشم بندی 
بهم داده تا راحت باشم و بیشتر بخوابم و حاال چشم بنده را خاک برداشته جوری 
که آدم دلش نمی آید روی چشم بگذاردش. احساساتی شدم و فکر کردم که دست بر 
قضا این نمونه ی کامل رابطه مان است. این شد که حاال دارم به دخترک فکر می کنم. 
دخترک نازنین. وقتی انگشتی از نور توی تخت آدم می افتد، آن وقت باید به دخترک 
فکر کرد و به نزدیکی بی اندازه مان که حاال غیر ممکن به نظر می رسد. دست هایم عین 
دست آدم های میان سال شده و هنوز مشکل خوابیدن دارم و به نظرم چقدر بعید 

می آید که یک وقتی با دخترک آن قدر نزدیک بوده ام. 

*     *     *
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ایده ی  خط  یک  مرعوب 
نشویم خال  و  خط  خوش 

محمدحسین عبدالهی ثابت

گمانه زن  داستان های  در  قصه  یک  ماجرایی  هسته ی  شکل گیری  جرقه ی  که  ایده ای 
خوب می شود، معموالً محیر العقول است. یا حداقل غیر از امور دنیای واقع است، چرا که 
در غیر این صورت می توان به سادگی آن را بیرون از حیطه ی گمانه زن – یعنی به طور 
خاص در جریان اصلی ادبیات- پیاده سازی کرد و آن وقت با داستان گمانه زن خوبی 
روبرو نیستیم. شاید از همین رو باشد که پرداخت کنش ها در ادبیات گمانه زن سهم 
معین و قابل توجهی دارد. یعنی در وهله ی اول واقعی جلوه  دادن امری غیرواقع –که 
بر دوش  را  برای خواننده، خود زحمتی  اصلی است-   ایده ی  این جا منظور همان  در 
نویسنده اضافه می کند که در داستان های غیرگمانه زن سبک تر می نماید. مسأله ی ما در 
این یادداشت مخاطره ای است که در این وهله ی به خصوص، زیاد گریبان گیر نویسندگان 
عموماً تازه کار می شود و در نتیجه کلیت کار را هم مبتال می کند و به داستان نمی رسیم. 
این مورد در ابتدای کار با احتساب تازه کار بودن نویسنده، قابل قبول است به شرطی که 

نویسنده به مرور بر آن غلبه کند.
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می دانیم داستان گمانه زن ما باید به گونه ای باشد که امر غیرواقع درون آن، برای مخاطب بیرونی 
و حاضر در دنیای واقع، در حیطه ی داستان باورپذیر شود. یعنی مخاطب هرچند می داند که 
آن چه درون داستان می گذرد غیرواقعی است، اما به محض ورود به داستان به راحتی  بتواند آن 
را واقعی فرض کند. اما یک داستان گمانه زن )علمی تخیلی یا فانتزی( با تمام اجزایش – اعم از 
شخصیت ها، اتمسفر و ماجراها- باید از بیرون، یعنی برای خواننده ای که در دنیای واقع است، 
گمانه زن بنماید و نه از درون! یعنی امر غیرواقِع برای مخاطب بیرون از داستان )که هنوز وارد 
حیطه ی داستان نشده(، برای نویسنده و شخصیت های درون داستانش امر واقع تلقی می شود، 
این  مجموعه ی  بنماید.  واقعی  باید  الجرم  هم  امر  این  با  داستان  اجزای  مناسبات  نتیجه  در 
باورپذیر شدن داستان و  از عواملی است که موجب  مناسبات واقعی نمای درون داستان یکی 
محتوایش برای خواننده می شود. اگر چنین نشود و پس از ورود خواننده به حیطه ی داستان 
امور غیرواقع درون آن همچنان برایش غیرقابل  باور باشند، نویسنده عماًل  قافیه را باخته است. 
و وقتی این نخ را جهت کشف دلیل این باخت دنبال می کنیم به آن جا می رسیم که می بینیم 
امر غیرواقع نویسنده، برای شخصیت درون داستان و از آن مهم تر برای خود نویسنده هم به باور 
بدل نشده است، پس چطور ممکن است برای مخاطب در حال خواندن داستان )که حاال وارد 
حیطه ی داستان شده است( باورپذیر شود؟ جوابش ساده است، هیچ طور! یا در بهترین حالت، 
فاصله ی زیادی بین خواننده و داستان می اندازد. وانگهی، نکته ی کلیدی این جا آن است که در 
نهایت آن  چه مهم است و مورد ارزیابی مخاطب عام واقع می شود کلیتی به نام داستان است. 
از ایده های خوب تا داستان های خوب جاده ای نسبتاً طوالنی به نام پرداخت خوب قرار دارد که 
باید آن را به انتها رساند. وقتی خود نویسنده آن چه در ذهن دارد را درست نمی شناسد، چطور 
می تواند آن را خوب پرداخت کند؟ باز هم جوابش ساده است، هیچ طور. به این ترتیب حتا با 
فرض متعالی بودن ذهنیت نویسنده، خروجی کار درست نیست. و اگر می بینید در این یادداشت 

از واژه ی »داستان« استفاده کرده ام، در غالب موارد از روی تسامح بوده است.
ایده های ریز و درشتی که برای نویسنده جدید به نظر می رسند، عموماً نویسنده را به چنین 
دامی می اندازند. یعنی نویسنده نسبت به ایده اش کوچک می شود و مغلوب آن باقی می ماند. و 
وقتی نویسنده حد خود را در قبال آن چه به ذهنش خطور کرده نمی داند، بیش از حد توانش 
چنگ در چنگ ایده اش می اندازد و طبیعتاً شکست می خورد. مغلوب ریزایده ها شدن معموالً به 
حاشیه رفتن داستان را در پی دارد. در این  جور مواقع معموالً شاهدیم که انگار اصاًل نویسنده 
یادش رفته قرار است برای ما داستانی هم تعریف کند و چنان در گیر و دار همان ریزنوآوریش 
شده که وقتی از او می پرسیم، همه ی این ها که گفتی خیلی هم جذاب و خوب، ولی داستان چه 



دیدگاه

67
شماره ی 19، تیر 1391

شد؟ احتماالً در جواب می گوید آن که معلوم است دیگر، این جا این طور می شود و آن جا آن طور 
و الخ. فارغ از آن که داستان فقط ماجرا نیست، اما باز اگر »این جا این طور می شود و آن جا آن 
طور« در نتیجه ی کار باشد، که جای شکرش باقی است، هر چند به احتمال زیاد هم »این جا« 
و هم »آن جا« سر هم بسته شده است. ولی معموالً این گونه است که هم برای »این جا« و هم 
برای »آن جا« باید خود خواننده آن قدر باهوش باشد، تا حدس بزند که چطور می شود! دلیلش را 
باید آن جا جستجو کرد که نویسنده از پس همین ریزایده اش هم برنیامده است، در نتیجه بیش 
از حد تأثیرش در روند داستان و آن گونه به آن پرداخته که گویی این ریزایده ی غیرواقع هنوز 
برای خودش هم غیرواقع است و نتوانسته آن را باور کند تا مناسبات واقعی نمایانه با آن برقرار 
کند. در این جا اگر خواننده ی نوعی داستان را پس زد یا با آن همراه نشد، جداً تقصیری ندارد. 
نوشته های علمی تخیلی سخت بیشتر در معرض چنین دامی قرار می گیرند. شرح و بسط بیش 
از اندازه و عموماً یک جای ریزتکنولوژی هایی که خیلی هم در روند داستان تأثیرگذار نیستند و 

جایگاه مهمی در ماجرای اصلی ندارند، از نمونه های بروز چنین دردی است. 
مغلوب شدن در مواجهه  با ایده های اصلی، معموالً به لکنت افتادن زبان داستان را به ارمغان 
می آورد. و چه ارمغان بدی! در این جا ابتدا فرض می کنیم ایده های اصلی نویسنده آن قدر جای 
کار دارند و از انرژی  داستانی کافی بهره مندند که با ریزایده های مختلف و پیچش های گوناگون 
بشود بسطشان داد و یک داستان از دل آن ها بیرون کشید. اما اتفاقی که در این موارد می افتد 
آن است که به دلیل اهمیت و جایگاه این ایده ها در نظام ماجرایی اثر، غلبه ی آن ها بر ذهن 
نویسنده چنان زیاد است که می توان گفت نویسنده مرعوب ایده ش شده است. فضای دیدش به 
تمامی پر می شود و ذهنش در مواجهه با آن گریپاچ می کند. تحیرش به حدی است که وقتی 
می خواهد پیرامون آن توضیحی بدهد، لکنت را در پس نثرش حس می کنید و بالتشبیه، آن 
گاه راه و چاه را از هم تشخیص نمی دهد ]۱[. این تحیرها در بسیاری از مواقع واقعاً بی جاست 
و بیشتر ناشی از راهبرد غلطی است که نویسنده در مواجهه )یا مبارزه( با ایده در پی می گیرد 
وگرنه شاید می دید که ایده اش چندان تکان دهنده هم نیست، یا حداقل آن قدری نیست که 
در ابتدا به نظر می رسید. در واقع چون نویسنده راهبرد مشخصی ندارد و بی برنامه و تنها از سر 
شوق و ذوق با ایده هایش دست و پنجه نرم می کند، در نهایت تصویر مشخصی هم از مجموعه ی 
آن ها در ذهن خود نمی سازد و این عدم شناخت کافی، موجب ابهام می شود. ابهامی که ایده را 
در ذهن نویسنده به صورت کاذب بزرگ و مهیب می کند. نتیجه آن می شود که نحوه ی ورود و 
خروج و پرداخت ایده ش را نمی داند و هرگاه می خواهد گوشه ای از آن را بپردازد و برای خواننده 
باز کند، دامنش از دست می رود و قبل از آن که همان قسمت را هم کامل کند به گوشه ی 
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دیگری می پرد و دوباره همین روند تکرار می شود. و در نهایت آن چه در ذهن نویسنده خیلی 
خوب و بزرگ و ارزنده بود، بیشتر به همان شیری شبیه می شود که پهلوان پنبه ای خواست بر 
بازویش حک کنند اما هربار که خالکوب می خواست گوشه ای از شیر را بر بازوی پهلوان ما حک 
کند، پهلوان تاب درد را نمی آورد و می گفت گوشه ی دیگری را خالکوبی کنند. شیری که در آخر 
نه پنجه های درست و حسابی داشت، نه سر و صورت، نه یال و نه دم! در این جا هم از اهم دالیل 
آن است که نویسنده نتوانسته ایده اش را باور کند. در واقع اصاًل نتوانسته آن را در مخیله اش 
بگنجاند، باور کردنش که باشد پیشکش. و باز هم اگر خواننده ی نوعی نتیجه ی کار را پس زد یا 
نتوانست با آن همراه شود، کوتاهی در درجه ی اول متوجه نویسنده است، وگرنه این که در این 
وهله بگوییم برای همراه شدن با چنین داستان هایی باید دنبال چیزهایی بود که در آثار مثاًل 
جریان اصلی ادبیات یافت نمی شود، به نظر من بیشتر به یک شوخی هایی شبیه است که اتفاقاً 

در فصل گرما می چسبند.
هرگاه قبل از آن که داستانی را بخوانم می شنوم که می گویند ایده ش خوب بود ولی نتونست 
خوب پرداختش کنه یا داستانش در حد یک خط ایده موند، حدس می زنم که با چه چیزی 
طرف هستم. احتماالً شیری است که نه پنجه دارد، نه تن، نه سر، نه یال و نه دم. پس بسته به 
میزان شباهتش به این شیر، بعید نیست که اصاًل شیر هم نباشد، شاید با یک بز طرف باشیم، 
حتا یک موش و بعضاً یک سوسک! اگر واقعاً حدسم درست باشد، نتیجه ی دیگری هم می توانم 
بگیرم و آن این که به هر اندازه شیر داستان، شبیه شیر پهلوان ما باشد، خوانندگان باهوشی 
هم اثر را خوانده اند که خودشان پا ورای وظایف خوانندگی گذاشته اند و عوض نویسنده، ایده را 
بسط داده اند و تا اندازه ای به یک داستان بدل کرده اند. آن گاه احتماالً به تعداد این خوانندگان 
باهوشمان، شیرهای مختلفی هم داریم که بعضی هاشان هنوز در نظام خلقت حتا دیده نشده اند! 

این نتیجه می دهد یک آش شلم شوربای حسابی را که آشپزهایش هم بیش از ۲ نفر بوده اند!
برای عبور از چنین مخاطراتی راه هایی مختلفی پیشنهاد شده است. شاید یکی از دالیلی که 
مشابه  کسی  می بیند  ما  نویسنده ی  مثاًل  که  باشد  همین  کنیم  مطالعه  زیاد  می کنند  توصیه 
ایده ها ی او را در جایی بسط داده است. بدین ترتیب می تواند نمونه ای مشابه کارش را دریابد،  با 
دقت آن را تحلیل کند و با مقایسه ی آن هایی که خوانده با آن چیزی که در ذهن دارد، کمی از 
ابهام ایده ها یش کم کند و تصویر بهتری از آن ها در ذهنش ترسیم کند. بدین صورت اجزایشان 
را بهتر می شناسد و باورشان می کند. سپس طرح هایی برای به رشته ی تحریر درآوردنشان به 

دست می آورد و راه را برای باورپذیر کردنشان هموارتر می کند.
وانگهی اگر هم نتوانست مشابه کارش را در نوشته های دیگران بیابد )که احتمالش کم است(، 
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بهتر است بگذارد ایده هایش کمی خیس بخورند. مدتی آن ها را در گوشه ی ذهنش نگه  دارد 
و هر از گاهی سری بهشان بزند و احوالی بپرسد. به عبارتی کمی با آن ها زندگی کند. به این 
صورت بعد از مدتی شوق و ذوق اولیه اش که موجب عظمت کاذب ایده هایش می شد، کمی رنگ 
می بازد و در مواجهه ی ذهنی با ایده هایش راحت تر با آن ها کنار می آید. آن ها بخشی از زندگی 
روزمره اش می شوند و حاال خیلی خوب می تواند در چنگشان بگیرد، ورزشان بدهد، از جهات 
گوناگون به مصافشان برود. آن ها را به اجزایشان می شکند و با مقداری آزمون و خطا الویت های 
رتبی و زمانی را در پرداخت اجزا در می یابد. در این جا آن چه در ذهن داشته را باور می کند و 
این تازه سرآغاز راهی پر پیچ و خم با پستی و بلندی های مختلف است تا ببیند چگونه باید 
ایده هایش را پرداخت کند و چگونه می تواند هرچه بیشتر داستان خود را به خواننده هم بباوراند 

و تجربه ای را با او به اشتراک بگذارد.
در انتها بد نیست اگر چند نکته را یادآور شوم:

نخست آن که در ابتدای یادداشت هم اشاره کردم. گریبان گیر شدن مخاطره ای که در این نوشته 
در حد وسعم به آن پرداختم، برای نویسندگانی که به تازگی جرات نوشتن در گونه ی گمانه زن 
)علمی تخیلی و فانتزی( به خود داده اند، اصاًل دور از ذهن نیست. چه آن که این آفت یقه ی 
آدم هایی را که درست یا نادرست بعضاً به اسم شان قسم می خوریم، گرفته است، هم در ابتدای 
راهشان و بعضاً حتا در دوران شهرتشان. این آفت را هم باید از سر گذراند. نوشتن این یادداشت 
بیشتر از آن جهت است که به نظرم می تواند در سرعت بخشیدن به گذر از این آفت، کوچکترین 

تأثیری داشته باشد، یا حداقل، کاری است که از دست من برمی آید.
دوم. اگر در این یادداشت تماماً در مورد ماجرا صحبت به میان آمد، بدان معنا نیست که معادل 
این آفت برای شخصیت ها اتفاق نمی افتد. اما از آن جا که داستان های ما عموماً ماجرامحورند تا 

شخصیت محور، مغلوب شخصیت ها شدن مسأله ی این یادداشت نبود.
سوم. دست به قلم شدن برای نوشتن این یادداشت، اصاًل و ابداً داللت بر کیفیت نویسندگی 
این جانب ندارد. در واقع اصاًل چندان نویسنده نیستم، تازه کاری یا کهنه کاریش که باشد پیشکش. 
اگر هم آن چه در باال آمد، موجب ناراحتی کسی می شود، خیلی به دل نگیرید و آن را به حساب 

قبول وسوسه ی نوشیدن آب سرد در بیابان ]۲[ بگذارید.

۱. به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم 

۲. به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم

تفاوت است اگر راه و چاه را حتا
محمدعلی بهمنی

بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقاء
سنایی





ب
کتا

یا علمی  تخیل 
تخیلی؟ علوم 
داود ابراهیمی
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نام کتــاب:
نویسنــده:
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نسخـــه  2 0 0 0
تومـــان  7 0 0 0
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نگارش خاطر به که است 1947 متولد ژاپنی آمریکایی–  مشهور فیزیکدان کاکو میچیو
کتابهایمتعدددرعلومهمگانیشهرتدارد.اوازبنیانگذاراننظریهیریسمانهادرفیزیک
علمی کتابهای است. کرده تألیف زمینه این در متعددی کتابهایدرسی و است بنیادی
همگانیاوبسیارمشهوربودهواکثرآنهابهفارسیترجمهشدهاند.ازجملهیآنهامیتوانبه

کتابهایزیراشارهنمود:
• ابرفضا.ترجمهینادرجوانی،نشراشراقیه،چاپ1382	
• جهانهایموازی.ترجمهیعلیهادیان،نشرمازیار،چاپ1389	
• چشماندازها،انقالبهایعلمدرقرنبیستویکم.ترجمهییوسفاردبیلی،ققنوس،	

چاپ1381
• فراسویاینشتین	
• فیزیکآینده	

کتابفیزیکغیرممکنهاازآخرینکتابهایاوستکهدرسال2008نوشتهشدهوحاوی
آقای بازارموجوداست،ترجمهی ترجمهدر اینکتابدو از بهروزیاست. اطالعاتعلمی
رامینرامبد)بانامفیزیکناممکنها(وترجمهیآقایحمیدجنابزادهکهترجمهیاخیردر

دسترسمابودهاست.
اولینترجمهی درموردمترجمکتاب،آقایحمیدجنابزادهاطالعاتییافتنکردموظاهراً
فردی نمود، برداشت میتوان ترجمهی کیفیت و ازشیوه که تاجایی اما است. بوده ایشان
هستندکاماًلمسلطبهترجمهیعمومیامابیاطالعازعلومواصطالحاتعلمی.بهموضوع

مشکالتترجمهجلوترخواهمپرداخت.
کتابفیزیکغیرممکنهادرسال2008نوشتهشدهوبهگزارشنیویورکتایمزبابیشاز
یکصدهزارنسخهفروشازپرفروشترینکتابهایعلمیسال2009درآمریکابودهاست.
موضوعاصلیکتابتوجیهعلوموفنآوریهایعلمیتخیلیاست.یعنیمثاًلآیافالنفنآوری
کهدرفیلمجنگستارگانوجودداردمیتواندحقیقتداشتهباشدیاخیر.طرحجلدنسخهی
در که ابزاری است، آن بر ]3[ تاردیس از تصویری که است کتاب موضوع مؤید هم اصلی

مجموعهیتلویزیونیعلمیتخیلیدکترهو]4[برایسفردرفضا-زماناستفادهمیشود.
غیرممکن دارد عقیده و مردودمیشمارد را غیرممکنمطلق کتابجذاب، این در نویسنده
ناشیازشرایطعلمیامروزاست،پسهرچیزیمیتواندممکنشود،اگرعلمتاسطحالزم
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پیشرفتنماید.بدینترتیبغیرممکنها)علومتخیلی(رابهسهگروهتقسیمبندیکردهاست
وازآنجاکهکتابکاماًلبهروزبودهونویسندهشخصاًدرمتنموضوعقراردارد،میتوانبه

اینتقسیمبندیاعتمادنمود!
گروه اول:فنآوریهاییکهدرحالحاضرغیرممکنهستندولیباقوانینفیزیکهیچمغایرتی
ندارندوبههمیندلیلروزیبهوجودخواهندآمد.البتهبستهبهجزئیاتممکناستبرای
دسترسیبهآنهاحتایکقرنزمانالزمباشد.اینفنآوریهاعبارتندازناپدیدشدن،میدان

نیرو،جابجائی]۵[،راکتهایضدماده،تلهپاتیوقدرتهایماوراءالطبیعه.
گروه دوم:فنآوریهاییکهدرمرزدانشامروزهستندواگرممکنباشنددسترسیبهآنها
بیشازچندقرنوشایدهزارانسالطولخواهدکشید.مثلسفربهگذشتهودنیاهایدیگر.
گروه سوم: فنآوریهاییکهباقوانینفیزیکامروزمغایرتدارندوجالباستکهتعدادآنها
فیزیکمیسر فعلی قوانین اساسیدر تغییرات با اینگروه به بسیارمحدوداست.دسترسی

خواهدشد.مانندماشینهایخودکاروپیشگویی.
مطالعهیاینکتاببرایکلیهیعالقهمندانبهگونهیعلمیتخیلیمیتواندجالبباشد.البته
مطالعهیکتابنیازمندپیشزمینههایفیزیکاست.خوانندهحداقلمیبایستکتابهایقبلی
پوست در »جهان مانند هاوکینگ استیفن کتابهای یا موازی« »جهانهای مانند نویسنده
گردو«راخواندهباشدتادرمیاننظریاتریسمانهاومشکالتفیزیکیمنطقیکرمچالههاگم

نشود.البتهبانبودایندانشپیشنیازهممیتوانازکتابلذتبرد.
اماترجمهیکتاب...متأسفانهمطالعهیترجمهیکتابنیازمنداعصابفوالدیناستوبهافراد
تسلط و واضحهستند کاماًل وجمالت روان بسیار ترجمه البته نمیشود. پیشنهاد وسواسی
مترجمبرزبانانگلیسیوفارسیواقعاًجایتقدیرداردوبهجزمواردمحدودیکهاصراربر
استفادهازاصطالحاتنامأنوسدارد)مانندممکناًبهجایاحتماالً(مشکلدیگریندارد.ضمناً
مترجمباوفاداریکاملبهزبانانگلیسیسعیکردهکهتماملغاتواسامیراباتلفظصحیح
یا ازیموف آیزک نام )مثل میشود لغت ناآشنایی موجب مواقع بعضی که بنویسد انگلیسی

نورانهایعصبیمغز(کهآنهممشکلخاصینیست.
اماجایسؤالداردچرامترجمیکههیچاطالعیازعلمواصطالحاتعلمینداردوناشریکه
کلمهیپروتونتابهحالبهگوشتایپیستهاوویراستارهایشنخورده،بایدبهدنبالترجمهو

چاپچنینکتابیبروند؟
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چندنمونهعرضکنم.درادامهموضوعاسامیانگلیسی،مترجماسامیآلمانیوفرانسویراهم
باتلفظانگلیسینوشتهاستکهجایتعجبدارد!مثاًلشوارتزشیلد]۶[معروفراشوارزچایلد
نوشتهاست،کهمحدودبهیکموردودوموردهمنیست.تایپیستهمدرنوشتناسامیآلمانی
وروسیتنبلبودهوهرتعدادازحروفکهبهنظرشزائدمیآمدهحذفنمودهاست.مثاًل
تسیولکوفسکی]7[پدرعلمراکتراتسیوفسکینوشتهاست.ازهمهبدتراینشتین]8[است

کهانیشتنشدهاست!
صدالبتهاسامیخاصمشکلخاصیدرمتنایجادنمیکنند،غیرازقدریتفریحبابتکشف
وارداصطالحاتعلمیمیشویم،موضوععجیبترمیشود.ظاهراً وقتی اما اشتباهات. دالئل
اصلعدمقطعیتهایزنبرگ]9[بهگوشمترجمنخوردهاستوآنرااصلبالتکلیفیهیزنبرگ
ترجمهکردهاست!فیوژن]10[راهمجوشیهستهایترجمهنکردهوائتالفاتمینوشتهاست.
حاالفرضکنیدداریدبندیدرموردبمبهایائتالفیمیخوانید!وفیشن]11[یاشکست
هستهایرافیژننوشتهوهیچترجمهایارائهنکردهاست)تشکرمیکنیم(وحتامترجمبه

جایجاذبهیاگرانشنوشتهاستگراوتی.
نکتهیعجیبدیگرایناستکهمترجمبهاصراربرایکلمهیفیوژنمعادلائتالفراقرارداده
است،امادرجایدیگرظاهراًفرصتنداشتهکشفکندFluorineچیستوهمینکلمهرابه
انگلیسیوسطمتنآوردهاست.ازاینقبیلکلماتترجمهنشدههمدرمتنبسیارزیاداست.
البتهنبایدازحقگذشت.بهدلیلروانیجمالتودقتترجمه،مطالعهیکتابآنقدرکهاز
توضیحاتفوقبهنظرمیرسدآزاردهندهنیستوفقطبایدتوجهداشتهباشیدکهبهجایکلمه

ائتالفبخوانیدهمجوشی!
کتابفیزیکغیرممکنهااولینکتابینیستکهدرآنموضوعاتعلمیتخیلیبهصورتعلمی
بررسیمیشوند.کتابدیگریدرسال199۵بهنامفیزیکاستارترک]12[نوشتهشدهاست
کهبرموضوعاتعلمیتخیلیمجموعهیتلویزیونیاستارترکتمرکزداردوالبتهدرسطحعلوم
پانزدهسالپیشنوشتهشدهاست.ازاینکتابکهبامقدمهایازاستیفنهاوکینگمنتشر
شدهبودبیشاز200هزارنسخهفقطدرامریکابهفروشرسیدوبه13زبانترجمهشد.از
ایندستکتابها،موارددیگریهممنتشرشدهاست،امابهروزبودنوتسلطنویسنده،این

کتابرامتمایزمینماید.
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قطعه ای از متن کتاب
معیار موتورهای فضایی

 ]13[ نام رضبه ی مخصوص  به  معیاری  فضایی  موتورهای  کارایی  محاسبه ی  برای  موجود  معیار 

)SI( است که با محاسبه ی آن می توان قدرت موتورهای مختلف را مقایسه کرد. تعریف این معیار 

تغییرات مومینتم ]14[ نسبت به واحد سوخت می باشد و مومینتم هم حاصل رضب نیرو در طول 

زمان است.

راکت های شیمیایی با این که با نیروی بسیار زیادی رشوع می کنند، ولی چند دقیقه بیشرت ادامه 

ندارند و دارای SI پایینی هستند، در صورتی که موتورهای یونی با نیروی ناچیز برای مدت زیادی، 

SI باالتری دارند.

واحد این معیار ثانیه است. یک راکت شیمیایی، SI بین 400 تا 500 ثانیه دارد. مثالً شاتل فضایی 

دارای SI برابر 453 ثانیه است. باالترین SI که تاکنون به وسیله ی یک راکت شیمیایی به وجود 

 ،SI حداکرث  است.  بوده   Fluorine و  لیتیوم  هیدروژن،  مخلوط  از  با سوختی  ثانیه،   542 آمده، 

مربوط به راکتی است که بتواند به رسعت نور برسد و مقدار آن برابر 30 میلیون ثانیه است.

7. Tsiolkovsky
8. Einstein
9. Heisenberg uncertainty principle
10. Fusion
11. Fission
12. The Physics of  Star Trek by Lawrence M. Krauss
13. Specific Impulse
14. Momentum

1. Physics of  the Impossible: A Scientific 
Exploration Into the World of  Phasers, Force Fields, 
Teleportation, and Time Travel
2. Michio Kaku
3. TARDIS
4. Dr. Who
5. Teleportation
6. Schwarzchild





ب
کتا

اندر بازی 

پوریا تقوی مقدم

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

بــــــازی انــــدر
اورسون اسکات کارد ]1[

اسماعیلیان پیمـــان 
قطــــــره نشـــر 
1 3 9 0  - اول 
نسخـــه  5 5 0
تومـــان  1 1 5 0 0
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اندر« ]۲[ را نخوانده اید، دیگر فرصت خیلی زیادی ندارید. پیشنهاد  تا حاال کتاب »بازی  اگر 
می کنم که حداکثر تا یک سال و نیم دیگر آن را بخوانید، چرا که در نوامبر سال ۲013 فیلمش 
روی پرده ها می رود. فیلم خوبی هم خواهد بود. داستان که معرکه است. کارگردان و بازیگران 
نتیجه  شوند،  ترکیب  هالیوودی  ویژه ی  جلوه های  با  وقتی  این ها  و  دارد.  هم  شناخته شده ای 

فیلمی خواهد بود که چند هفته در صدر فهرست پرفروش ها قرار بگیرد.
این اتفاق خیلی هم خوب است و دوراندیشی مسئوالن نشر قطره نیز قابل ستایش است؛ چرا 
که این کتاب، یک سال و نیم بعد نُقل محافل و مجالس خواهد شد. پیمان اسماعیلیان هم 
که برای ما نام آشناست و این کتاب )و امیدوارم کل مجموعه( را هم باید به انتخاب های خوب 
قبلی اش برای ترجمه اضافه کرد. تنها سوالی که باقی می ماند این است که چرا شمارگان کتاب 

این قدر پایین است. 
اما سخنم رو به آن هایی است که وقتی فیلمی را ببینند، دیگر سراغ کتابش نمی روند. اشتباه 
می کنید! هیچ وقت هیچ فیلمی مانند کتاب نمی شود و این در مورد »بازی اندر« بیشتر صدق 
می کند، چرا که این کتاب پر است از دودلی ها، تردیدها و بازی های روانی که قابلیت به تصویر 

کشیده شدن ندارند.
»بازی اندر« کتابی است که ارزش خوانده شدن دارد. پس دست بجنبانید!

خالصه ی داستان
پشت کتاب این طور خالصه ی داستان را تعریف کرده است:

پس از دو بار حمله ي بیگانگان به کره ي زمین که نژاد بشر را تا آستانه ي انقراض پیش 
مي برد، حكومت جهاني براي تضمین پیروزي نوع بشر در جنگ بعدي و حفظ یكپارچگي 
نبردهایي  در  را  آن ها  سپس  و  مي زند  نظامي  نوابغ  پرورش  و  گزینش  به  دست  سیاره، 
شبیه سازي شده آموزش مي دهد تا هنر جنگ را در ذهن هاي نوپا و تشنه ي دانایي شان 

نهادینه کند. پس طبیعي است که نخستین آموزش ها جنبه ي »بازي« داشته باشند...
اندرو ـ اندر ـ ویگن ]3[ حتا در میان نوابغ دست چین شده نیز گل سرسبد و برتِر برترین ها 
است؛ او برنده ي همه ی بازي ها و برخالف خواهر عاطفي اش ولنتاین ]۴[، و برادر دگرآزارش 

پیتر ]۵[، داراي تمامي شرایط الزم و کافي براي انجام مأموریت مورد نظر است.
در عین حال او چنان باهوش است که مي داند وقت رو به پایان است. ولي آیا به قدر کافي 

باهوش است که زمین را نجات دهد؟
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کتاب در یک نگاه
داستان تقریباً همانی است که پشت جلد کتاب نوشته شده است. اندر پسری است شش ساله 
که از هوش سرشاری نیز برخوردار است. او را انتخاب می کنند تا رهبر نبرد علیه فضایی ها شود. 
اما برای این که فردی روحیه ی رهبری پیدا کند، باید  شرایط سختی را تحمل کند. شرایطی 

که کمتر کسی قادر است آن ها را از سر بگذراند.
مقدار زیادی از حجم کتاب در مورد بازی های آموزشی در جاذبه ی صفر است و این جاست که 

نبوغ استراتژیک اندر آشكار می شود.
یكی از پرطرفدارترین بخش های کتاب، نبردها و مبارزات اندر در مدرسه ی نبرد است؛ اما شاید 
بتوان گفت بهترین قسمت این کتاب پایانش باشد. نبردهایی نفس گیر و سخت و دو گره گشایی 
با لذتی دوچندان و خاطراتی خوش، زمین  پشت سر هم که باعث می شود خواننده کتاب را 

بگذارد.
انتشار یافت.  آنالوگ  ابتدا به صورت داستانی کوتاه در مجله ی علمی تخیلی  ایده ی این کتاب 
اورسون اسكات کارد از شخصیت ها و فضای این داستان برای نوشتن مجموعه ای استفاده کرد 
»سخنگوی  کتاب های  در  اندر«  »بازی  است.  اندر«  »بازی  کتاب  همین  که  آن  اول  جلد  که 
مردگان« ]۶[، »بیگانه کش« ]7[، »فرزندان ذهن« ]8[ و »اندر در تبعید« ]9[ ادامه می یابد و 

داستان های اندر در سیارات و کهكشان های مختلف را روایت می کند.
عالوه بر این کتاب ها، داستان کوتاه »جنگ هدیه ها« ]10[ و رمان »سایه ی اندر« ]11[ نیز در 
این مجموعه قرار دارند که در همان بازه ی زمانی کتاب اتفاق می افتند. الزم به ذکر است که 
کتاب سایه ی اندر کتابی بسیار پرطرفدار است که از زبان یكی از شخصیت های دوست داشتنی 

کتاب حاضر به نام بین ]1۲[ روایت می شود.

حواشی
این کتاب در مجموع طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. اما بعضی موضوعات اخالقی مطرح شده 
در آن، اعتراض یكی از منتقدان را برانگیخت. مهم ترین این موضوعات نگاه سهل انگارانه کارد به 
خشونت شخصیت ها و توجیه کارهای آن هاست. کارد نیز در دفاع از خودش در مقابل این منتقد، 

جوابیه ای منتشر کرد که مورد قبول اکثریت واقع شد.
البته بهتر است این موضوعات را به خواننده ی کتاب واگذار کرد و وارد این بحث های بی پایان 

اخالقی نشد، چرا که هر کسی کارد را بر اساس باور خود تبرئه یا محكوم خواهد کرد.
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این کتاب در برخی تشكیالت  باعث شد که  از لطف نیست که همین موضوع  گفتنش خالی 
نظامی، از کتاب های پیشنهاد شده باشد.

شایان ذکر است که  کتاب »بازی اندر«، در سال 198۵ برنده ی جایزه ی نبیوال و در سال 198۶ 
برنده ی جایزه ی هوگو در قسمت داستان بلند شد و همین ارزش و جذابیت این کتاب را تایید 

می کند.

سایر رسانه ها
همان طور که در ابتدای این معرفی اشاره کردم، پروژه ی اقتباس سینمایی این کتاب شروع 
شده و در سال ۲013 اکران خواهد شد. کارگردان این فیلم گیوین هود ]13[ است که برای 
بازیگر  باترفیلد ]1۴[،  آسا  فیلم  این  است. در  آشنا  نامی  ایكس«  فیلم های »مردان  طرفداران 
جوان و خوش آتیه ی سینما که در فیلم هوگو نیز خوش درخشیده، نقش اندر را بازی خواهد 
جنگ  و  رانر  بلید  جمله  –از  علمی تخیلی  های  فیلم  آشنای  نام  بازیگر  فورد  هریسون  کرد. 

ستارگان-  نیز در این فیلم نقش مهم سرهنگ هایرام گراف ]1۵[ را ایفا خواهد کرد.
در سال ۲008 شرکت مارول مجموعه ی کمیكی 7۴ قسمتی با نام کلی »حماسه ی اندر« ]1۶[ 
روانه ی بازار کرد که تمام داستان های مجموعه ی بازی اندر را پوشش می دهد. این کمیک ها در 

سایت های تخصصی کمیک امتیاز نسبتاً باالیی کسب کرده اند.
همچنین قرار بود شرکت چیر اینترتیمنت ]17[ بر اساس این کتاب یک بازی ویدئویی بسازد 
که در مورد زد و خوردهای اتاق نبرد باشد. اما در دسامبر سال ۲010، این شرکت اعالم کرد که 

این پروژه تا اطالع ثانوی تعطیل شده است.

خالصه نویسنده که بزرگ است، داستانش هم جذاب است. مترجمش قابل است و ناشر خوبی 
هم دارد. پس برای خواندن این کتاب دیگر دنبال چه هستید؟!

قطعه ای از متن کتاب
یکی از پرسها عق زد؛ اِندر هامن دم فهمید که چرا از بیست ساعت پیش از پرتاب دیگر اجازه 

ندادند چیزی بخورند. استفراغ در گرانش صفر چندان مطبوع نیست.

ولی برای اندر، بازی گرانشی گراف بامزه بود، اندر باز هم به بازیش ادامه داد و گراف را واقعاً 

چنان تصور کرد که به شکل رس و ته از راهروی میانی شاتل آویزان مانده بود و بعد او را چنان 
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تجسم کرد که چون میخی از دیوار جانبی بیرون زده بود. گرانش ممکن بود از هر جهتی اعامل 

شود. با این حال وجودش مغتنم بود. حتا می توانست گراف را مجسم کند که روی رسش ایستاده 

بود بی آن که خود گراف بداند.

»ویگن، کجاش این قدر بامزه است؟«

پرسش گراف بسیار تند و خشامگین بود. اندر اندیشید، مگر چه خطایی کردم؟ یعنی به صدای 

بلند خندیدم؟

گراف با ترش گفت: »ازت سوال کردم، رسباز!« 

9. Ender in Exile
10. A War of  Gifts
11. Ender’s Shadow 
12. Bean
13. Gavin Hood
14. Asa Butterfield
15. Hyrum Graff
16. Ender Saga

1.  Orson Scott Card
2.  Ender’s Game
3. Andrew “Ender” Wiggin
4. Valentine
5. Peter
6. Speaker for the Dead
7.  Xenocide
8.  Children of  the Mind





قی
ور

پا

شاخه رزی برای کشیش
)بخش دوم(

راجر زالزنی

سمیه کرمی

توضیح: نام اصلی این داستان  Rose for Ecclesiastes است. از آن جا که اولین بار بخشی 

از داستان به قصد آشنایی با سبک و فضای آن برای یکی از جلسات آکادمی ترجمه شد، 

به  داستان  این که  از  ترجمه ی صحیح عنوان شک و شبهه وجود داشت. پس  درباره ی 

طور کامل ترجمه شد، مشخص شد که نام داستان باید »شاخه ُرزی برای کشیش« باشد. 

در شامره ی پیش، نام داستان »شاخه گلی برای کشیش« قرار داده شد، ولی با رایزنی و 

گفتگو با رسدبیر به این نتیجه رسیدیم که ترجمه ی نام اصلی به این صورت، دقیق تر بوده 

و مناسب داستان است.
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2
g  تازه از یک جلسه ی کوتاه گرامر با بتی بیرون آمده و در را بسته بودم که صداهایی در راهرو 
شنیدم. الی در قدری باز بود، پس همان جا گوش ایستادم. صدای زیر مورتون را شنیدم. »حدس 

بزن که چی شده، همین چند لحظه قبل به من گفت “سالم”!«
اموری با آن صدای غرانش گفت:  »پوووف! یا از دهنش در رفته، یا سر راهش ایستاده بودی و 

می خواسته کنار بروی.«
نگهبانِی من  نوبت  است. هفته ی پیش  زبان  آن  اسباب بازی اش  نشناخت. حاال  را  »گمانم من 
بود. هر شب ساعت سه صبح از جلوی در اتاقش می گذشتم. همیشه صدای دستگاه ضبط را 

می شنیدم. ساعت پنج شیفتم تمام می شد و او هنوز بیدار بود.«
دارویی مصرف  واقع گمان کنم  در  کار می کند.  دارد سخت  او  »بله،  بی میلی گفت:  با  اموری 
می کند که بیدار نگاهش دارد. این روزها چشم هایش مثل شیشه  بی حالت به نظر می رسند. شاید 

هم برای یک شاعر این چیزها طبیعی باشد.«
بتی هم همان جا ایستاده بود، چون وارد صحبت شد. »شما می توانید هر جور دلتان می خواهد 
درباره ی او فکر کنید، ولی یک سال طول می کشد من چیزهایی که او در عرض یک هفته یاد 

گرفته، یاد بگیرم. و من فقط یک زبان شناسم، نه شاعر.«
مورتون حتماً بدجوری توی دام افسون های بتی افتاده، وگرنه امکان نداشت کوتاه بیایید و بگوید: 
»وقتی دانشگاه بودم، یک دوره شعر مدرن برداشتم. شش تا شاعر را بررسی کردیم. یتس ]1[، 
پاند ]2[، الیوت ]3[، کِرین ]4[، استوینز ]5[ و گالینگر و آخرین روز ترم، پروفسور که نطقش 
ُگل کرده بود، گفت: "این شش نام بر سر در قرن نوشته شده اند و دروازهای نقد و جهنم بر 

آن ها تا ابد بسته است.«
حرفش را ادامه داد: »خوِد من. به نظر من که »لوله های کریشنا« ]6[ و »مادریگال هایش« ]7[ 

عالی بودند. افتخار من است که برای همراهی او در این سفر اکتشافی برگزیده شدم.«
و باالخره حرفش را با این جمله به پایان رساند: »گمانم از وقتی دیدمش، دو سه تا جمله ای با 

من صحبت کرده است.«
بتی در دفاع گفت:  »تا حاال به ذهنت رسیده که شاید او روی ظاهرش خیلی حساس است؟ 

او کودک تنهایی بوده و حتا در مدرسه هم دوستی نداشته. خیلی حساس و درون گرا است.«
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اموری با دهان بسته خندید: »حساس؟ خودآگاه؟ مردک به اندازه ی خود شیطان خودخواه است 
و یک ماشیِن متحرک توهین است. دکمه ی »سالم« یا »روز به خیر« را فشار بدهی، رویت تُف 

می کند. یک جور واکنش غیرارادی اش است.«
چند جمله ی دلنشیِن دیگر از این دست رد و بدل کردند و رفتند. خیلی خوب، خدا خیرت 
بدهد مورتون. مردِک صورت جوش جوشِی کج و کوله! خودم که هیچ وقت دوره ی اشعار خودم را 
نگذرانده ام، اما خوشحالم کسی همچون حرفی بزند. دروازه های جهنم. خب حاال، شاید دعاهای 

بابام به جایی رسیده باشند و من هیچی نباشد یک جور مبلغ مذهبی شده ام. فقط...
مشکل این جاست که مبلغ باید چیزی داشته باشد که مردم را بدان دعوت کند. من نظریات 
نشت  آن  از  اخالقی  فرعی  محصول  یک  گمانم  و  دارم  را  زیبایی شناسی  درباره ی  شخصی ام 
می کند. اما حتا اگر هم واقعاً چیزی برای موعظه کردن داشتم، حتا اگر که در شعرهایم بود، 
گمان نکنم آن را برای موجودات دون مایه ای مثل شما تعریف می کردم. اگر شما خیال می کنید 
من عوضی هستم، باید بگویم یک آدم افاده ای هم هستم و در بهشت من جایی برای شما نیست. 
آن جا یک مکان خصوصی است که سوییفت ]8[ و شاو ]9[ و پترونیوس آربیتر ]10[ برای شام 
برای شام  را  اموری هایی  و  تریمالچیو ]11[  بخوریم.  راستی، چه غذاهایی  آه  مهمانم هستند. 

می خوریم و مورتون را همراه با سوپ.
برگشتم و پشت میزم نشستم. می خواستم چیزی بنویسم. کتاب مقدس می توانست امشب را 
استراحت کند. می خواستم شعر بگویم، شعری درباره ی صد و هفدهمین رقِص لوکار، درباره ی 

رزی که نور را دنبال می کند، باد از پشت سرش می وزد، و چون ُرز بِلِیک ]12[ بیمار است...
مدادی پیدا کردم و شروع به نوشتن کردم. وقتی تمام شد، از نتیجه راضی بودم. عالی نشده 
بود، البته به قدر کفایت خوب بود؛ زباِن فاخِر مریخی زبان اصلی ام نیست که. تالش کردم با 
ریتم های جزیی، به انگلیسی ترجمه اش کنم. شاید در دفتر یادداشتم چسباندمش. اسمش را 

گذاشتم: »براکسا.«
زندگی  را در سینه های  زمان شیر  یخ بسته ی  آن جا که غروب های  بادهای سرخ،  در سرزمین 
منجمد می کند، دو ماِه باالی سر تا انتهای زمان می دوند و آسمان را می خراشند. در راهروهای 

رویا، یکی چون گربه و دیگری سگ است..
این ُگل آخری سر سوزانش را می چرخاند...
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 کنار گذاشتمش و یک فنوباربیتال خوردم. ناگهان خسته شده  بودم.

g  روز بعد شعرم را به مک وی نشان دادم و او به آرامی چندین بار خواندش. گفت: »زیباست، 
ولی سه کلمه از زبان خودت را استفاده کردی. سگ و گربه که گمانم دو حیوان کوچک باشند 

که با همدیگر دشمنی ذاتی دارند. اما »گل« دیگر چیست؟«
گفتم: »آه. راستش کلمه ی معادل ُگل در زباِن شما را نمی دانم، اما در واقع داشتم به یک ُگل 

زمینی، یعنی ُرز فکر می کردم.«
»چه شکلی است؟«

»خب، گلبرگ های بزرگ و درخشاِن قرمز رنگ دارد. از یک جهت، منظورم از »سرهای درخشان« 
همان بوده. از طرفی می خواستم مفهوم تب را هم برساند، و از سویی موی قرمز و آتش زندگی 

را. خوِد رز شاخه ای پر از خار دارد، برگ های سبز و رایحه ای دلنشین.«
»کاش می شد یکی اش را ببینم.«

»فکر کنم بشود ترتیبش را داد. می پرسم.«
»لطفاً این کار را بکن، تو یک... )کلمه ای که استفاده کرد چیزی معادل »پیامبر« یا شاعر مذهبی 
بود، مانند ایساییس ]13[ یا لوکار( هستی. و شعرت به تو الهام شده. درباره اش با برکسا صحبت 

می کنم.«
تعریف و تمجیدش را نادیده گرفتم، به نظرم رسید دارد چاپلوسی می کند. بعد به نظرم رسید، 
امروز همان روز سرنوشت ساز است که می توانم بپرسم آیا امکانش هست ماشین میکروفیلم و 
دوربین را بیاورم یا خیر. به آن ها شرح دادم می خواهم تمام متونشان را کپی کنم و امکان ندارد 

بتوانم همه را بنویسم. بالفاصله موافقت کرد و به این ترتیب غافلگیر شدم.
از طرفی پس از آن به چیزی دعوتم کرد که حیرت کردم...

»دوست داری در این مدت بیایی و همین جا بمانی؟ این طوری می توانی تا هر زمانی که دلت 
بخواهد، روز و شب کار کنی. البته به جز زمان هایی که با معبد کار دارند.«

تعظیم کردم.
»باعث افتخار من است.«

»خوب است. دستگاه هایت را هر زمان خواستی بیاور و اتاقت را به تو نشان می دهم.«
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»امروز عصر خوب است؟«
»بله.«

»پس بروم تا وسایلم را جمع کنم. عصر می بینمتان.«
»روز به خیر.«

انتظار داشتم اموری کمی مشکل تراشی کند. در سفینه همه مشتاق بودند مریخی ها را ببینند، 
سوزن بهشان فرو کنند، ازشان درباره ی آب و هوا، ترکیبات خاک، سیاست و قارچ ها )گیاه شناس 
سفینه عشق قارچ داشت، اما آدم خوبی بود( و چیزهای دیگر سوال کنند و تا حاال فقط چهار یا 
پنج نفر موفق به دیدارشان شده بودند. خدمه بیشتر وقتشان را صرف کاوش شهرهای بی سکنه 
و باستانی می کردند. باید مطابق قوانین بازی می کردیم، محلی های درست مثل ژاپنی های قرن 
نوزدهم درون گرا بودند. انتظار داشتم عده ی خیلی کمی با رفتنم مخالفت کنند، درست هم فکر 

کرده بودم.
در واقع به نظرم رسید بیشترشان از رفتن من خوشحال هستند. در اتاق آب کشت ایستادم تا با 

استاد قارچمان صحبت کنم. 
»سالم ِکین. قارچ سمی چیزی پرورش دادی؟«

بینی اش را باال کشید. همیشه همین کار را می کرد. شاید هم به گیاهان حساسیت داشت.
»سالم گالینگر. نه، با قارچ های سمی به جایی نرسیدم، اما دفعه بعد پشت پارکینگ ماشین ها را 

نگاه کن، چند تایی کاکتوس کاشتم.«
گفتم. »خیلی عالی.« بعد از بتی، دکتر ِکین تنها دوست من در سفینه بود.

»راستی، آمدم ازت یک درخواستی بکنم.«
»بگو.«

»یک رز می خواهم.«
»چی چی می خواهی؟«

»رز. می دانی که،  یک دانه از آمریکایی هایی خوشگلش، پر از خار و خوش بو و زیبا...«
»فکر نکنم توی این خاک بار بیایید...فین...فین...«

»نه نه. نمی خواهم که بکاری اش. فقط یک ُگل می خواهم.«
سر بی مویش را خاراند. »باید از محفظه ها استفاده کنم. حتا با افزایش سرعت ُرشد سه ماه طول 
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می کشد تا گل  بدهد.«
»خب این کار را می کنی؟«

»البته. اگر برایت منتظر شدن مسأله ای نباشد، حتماً.«
»مسأله ای نیست. سه ماه دیگر می شود زمان رفتنمان.« به ظرف های پر از شاخه های رونده و 
سینی های جوانه ها نگاه کردم و گفتم:  »امروز به تیرلیان می روم که بمانم، اما دائم می روم و 

می آیم. وقتی شکوفه داد این جا خواهم بود.«
»می روی آن جا؟  شنیدم کسی را توی "خودشان" راه نمی دهند.«

»گمانم حاال از "خودشان" باشم.«
»این طور به نظر می رسد. من هنوز هم نمی فهمم تو چطور زبانشان را یاد گرفتی. البته من برای 
یاد گرفتن فرانسه و آلمانی در دوره ی دکترا هم مشکل داشتم، اما هفته ی پیش که بتی سر ناهار 
درباره ی این زبان صحبت کرد، به نظرم فقط یک مشت سر و صدای عجیب و غریب رسید. بتی 
می گفت حرف زدن به این زبان مثل این است که هم زمان بخواهی یک جدول کلمات متقاطع 

را حل کنی و صدای پرنده از خودت در بیاوری.«
خندیدم و سیگاری را که بهم تعارف کرده بود، قبول کردم.

گفتم:  »سخت است. اما، خب، فرض کن یک روز ناگهان یک رده ی جدید از قارچ ها کشف کنی، 
شب ها خوابش را می بینی.«

چشم هایش برق زدند.
»این شد یک چیزی، راست می گویی، احتماالً خوابش را می دیدم.«

»آره همین طور است.«
به طرف در که می رفتیم، تودهنی برای خودش می خندید.

»امشب کار رزهای تو را شروع می کنم. آن پایین مراقب خودت باش.«
»حتماً. متشکرم.«

تیرلیان،  دژ  اقامتم در  بود. محل  آدم جالبی هم  اما  بود،  همان طور که گفتم، یک عشقِ قارچ 
درست کنار معبد، در بخش داخلی و سمت چپ آن بود. آن جا در مقایسه با اتاقک درهم ریخته ام 
خیلی عالی بود و از این که می دیدم فرهنگ مریخی آن قدری پیشرفت کرده که لذِت تشک روی 
تخت چوبی را درک کند، خوشحال بودم. و در کمال حیرت دریافتم تخت به قدری بلند است 
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که من در آن جا شوم. پس وسایلم را باز کردم و شانزده عکس 35 میلیمتری از معبد گرفتم تا 
بعد سراغ کتاب ها بروم.

g  آن قدر عکس گرفتم تا این که از ورق زدِن کتاب ها بی  آن  که بفهمم داخلشان چه نوشته، 
از  و هفتمین سال  در سی  »لو.  کردم.  را شروع  تاریخی  اثر  ترجمه ی یک  بد شد. پس  حالم 
و  بود  و غریب  نادر  واقعه ای  که  آوردند، چرا  و شادمانی  ریختند  فرو  باران ها  پروسه ی سیلن، 
معموالً تفسیر به رحمت می شد -  اما این عصاره ی حیات بخِش ماالن نبود که از آسمان ها فرو 
می ریخت، خوِن جهان بود که از شاهرگ بریده اش فوران می کرد. و آخرالزمان بر ما نازل شد. 
آخرین رقص باید که شروع می شد. باران ها طاعونی را آوردند که نمی ُکشت و آخرین گذارهای 

لوکار با طبل باران آغاز شد...«
از خودم پرسیدم منظور تمور ]14[ چه می تواند بوده باشد؟ او یک تاریخ دان بود و بنا بود فقط 

از حقایق بگوید. این هم که آخرالزمان آن ها نبود، مگر این که این همان باشد که...؟
با خودم فکر کردم، چرا که نه؟ اهالِی تیرلیان بازماندگان چیزی بودند که زمانی یک فرهنگ و 
تمدن بسیار پیشرفته بوده. آن ها جنگ هایی داشته اند، اما کشتار همگانی خیر؛ دانش داشته اند، 
اما فناوریشان کم بوده. طاعون، طاعونی که نمی ُکشت؟...یعنی همان باعثش شده؟ اگر مرگبار 
نبوده، پس چطور؟ بیشتر خواندم، اما از ماهیت طاعون بیشتر نگفته بود. صفحات را ورق زدم، 

پیش رفتم و یک صفحه ی خالی برداشتم.
دنبالش  بروم  اگر  نیستی.  دارم،  پرسیدن  برای  سوال  همیشه  از  بیش  وقتی  مک وی! مک وی! 
بگردم، اشتباه بزرگی محسوب می شود؟ گمانم که بله. من باید در اتاق هایی که به من اختصاص 
داده بودند می ماندم، غیرمستقیم به من این طور فهمانده بودند. باید صبر می کردم. پس مدتی 
طوالنی به زبان های مختلف دشنام دادم که بدون شک گوش های مقدِس ماالن را در معبدش 

به درد آورد.
نظر وی بر این نبود که من را با صاعقه ای خشک کند، پس به این نتیجه رسیدم که برای امروز 
بس است و وسایلم را جمع کردم. وقتی براکسا با یک چراغ کوچک وارد اتاقم شد، چندین ساعت 

خوابیده بودم. با کشیدن آستین لباس خوابم، بیدارم کرد.
گفتم سالم. حاال که فکرش را می کنم، می بینم چیز دیگری هم نمی شده که بگویم. 



پاورقی

91
شماره ی 19، تیر 1391

»سالم.«
گفت:  »آمده ام که شعر را بشنوم.«

»کدام شعر؟«
»شعر شما.«

»آه!«
خمیازه کشیدم، نشستم و کارهایی را کردم که وقتی ملت را نصفه شب بیدار می کنند شعر 

بخوانند، ازشان سر می زند.
»خیلی لطف دارید، ولی به نظرتون خیلی وقت بدی نیست؟«

گفت: »نه، برای من مهم نیست.« یک روز باید مقاله ای برای مجله ی معناشناسی بنویسم با این 
عنوان: »لحن صدا: بسیار ناکارآمد برای انتقال کنایه.« به هر حال من که بیدار شده بودم، پس 

پیراهنم را پوشیدم.
به اژدهای روی لباسم اشاره کرد و پرسید: »آن چه نوع جانوری است؟«

پاسخ دادم:  »اسرارآمیز. حاال ببین، خیلی دیر است. من هم خسته ام. فردا صبح هم کلی کار 
دارم. و اگر مک وی متوجه شود این وقت شب این جا بودی، ممکن است فکرهای بد بکند.«

»چه فکرهای بدی؟«
»خوب می دونی منظور لعنتِی من چیه.« دفعه ی اول بود که از کلمات مریخی برای دشنام دادن 

استفاده می کردم و البته شکست هم خوردم.
پاسخ داد:  »نه، نمی دونم.«

به نظر می رسید ترسیده، مثل یک سگ کوچولو که نمی داند برای چه کار اشتباهی تنبیهش 
کرده اند. آرام شدم. شنل قرمزش با موها و لب هایش هم خوانی داشت و لب هایش لرزان بودند. 

»ببینریال نمی خواستم ناراحتت کنم. در دنیای من درباره ی حضور آدم هاِی از جنس مخالف 
در اتاق خواب که زن و شوهر هم نیستند، آداب و رسومی وجود دارد، متوجهی چه می گویم 

دیگر، نه؟«
چشم هایش سبز بودند.

»خب... ماجرا مربوط به روابط جنسی است.« نوری در چشم های سبزش درخشید.
»آه، منظورت بچه دار شدن است.«
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»بله، دقیقاً خودش است.«
خندید. اولین بار بود که صدای خنده ای را در تیرلیان می شنیدم. گویی یک نوازنده ی ویولون 
نبود که آدم دلش بخواهد بشنود.  بنوازد. چیز جالبی  با ضرباِت کوتاِه آرشه  را  باالیی  سیم ها 

خصوصاً که مدتی طوالنی خندید.
وقتی خنده اش تمام شد، جلوتر آمد.

گفت:  »حاال یادم آمد. ما هم همچون قوانینی داشتیم. نیم پروسه ]15[ قبل بود. آن موقع من 
بچه بودم و ما از این قوانین داشتیم، اما...« قیافه اش طوری بود انگار دوباره بخواهد بخندد. ادامه 

داد: »اما حاال دیگر نیازی بهشان نیست.«
ذهنم داشت مثل یک ضبط  صوِت روی دور تند کار می کرد. نیم پروسه. نیم پروسه... نیم پروسه... 
نه! بله! نیم پروسه دویست و چهل و سه سال می شد! زمان کافی برای یاد گرفتن 2224 رقص 
لوکار. زمان کافی برای پیر شدن. منظورم این است که اگر یک انسان زمینی باشی، در این مدت 

پیر می شوی. دوباره به او نگاه کردم که چون ملکه ی عاج مهره های شطرنج، رنگ پریده بود.
سر روحم شرط می بندم او یک انسان معمولی و سالم بود و سر زندگی ام شرط می بندم یک زن 
بود. اما دو قرن و نیم عمر داشت که با این تفاسیر، مک وِی متوشالح برای خودش یک مادربزرگ 
بود. با خودم فکر کردم این موجودات برتر چه قدر بی خودی از مهارت های من به عنوان شاعر 

و زبان شناس تعریف کرده اند.
اما منظورش از این که »دیگر نیازی به آن قوانین نیست« چه بود؟ آن خنده ی هیستریک چه 

دلیلی داشت؟ آن همه نگاه های استهزا آمیز که مک وی به من می انداخت برای چه بودند؟
ناگهان فهمیدم عالوه بر یک دختر زیبا، نزدیک به چیزی بسیار مهم هستم.

با لحنی معمولی پرسیدم:  »بگو ببینم. آیا ربطی به »طاعونی که نمی ُکشت« دارد که تمور شما 
از آن نوشته.«

پاسخ داد:  »بله. بچه هایی که پس از باران متولد شدند، دیگر نمی توانستند بچه دار شوند و...«
به جلو خم شدم، ذهنم را روی حالت »ضبط« گذاشته بودم:  »بعد چه؟«

»...مردها هم دیگر تمایلی بهش نداشتند.«
دنبال  به  که  مردها  ناتوانی جنسی  نژادی،  ناباروری  دادم.  تکیه  تخت  به ستون  و  رفتم  عقب 
زباله ی  به  آلوده  ابری  روزها،  از  روزی  است  ممکن  می دهد.  ُرخ  هوایی  و  آب  شدید  تغییرات 
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آن  از  قبل  بسیار  روزی  باید  باشد؟  اتمسفر ضعیفشان رسوخ کرده  به  ناکجا آباد  از  رادیو اکتیو 
باشد که شیاپارلی ]16[ کانال های مریخ را دید، کانال هایی که همچون اژدهای روی لباس من 
به واسطه ی دالیل  از آن که »کانال ها« حدس هایی درست  براکسا پیش  آیا  بودند.  اسرارآمیز 
از بهشِت  از همان زمان که میلتون  آیا  این جا می رقصید،  بود و  باعث شوند، زنده  را  نادرست 
گم شده ی دیگری سروده بود، او هم در زهدان نفرین شده بود؟ سیگاری پیدا کردم. خوب شد 

که با خودم زیرسیگاری آورده بودم.
این ها  با  مقایسه  در  هندی  راهب های  نداشته.  مشروب  یا  تنباکو  کارخانه ی  هیچ وقت  مریخ 

شراب خوار بودند.
»این نوار آتشین چیست؟«
»سیگار، یکی می خواهی؟«

»بله لطفاً.«
کنار من نشست و یکی برایش آتش زدم.

»بینی را اذیت می کند.«
»بله، آن را توی ریه هایت بده و همان جا نگه دار، بعد بیرون بده.«

یک لحظه گذشت.
گفت:  »اوه.«

مکثی کرد و بعد پرسید:  »مقدس است؟«
»خیر، نیکوتین است. یک الوهیت بسیار بی دوام ]17[.«

مکثی دیگر.
»لطفاً از من نخواه »دون مایه« را ترجمه کنم.«

»نه نمی خواهد. گاهی وقت ها که می رقصم، احساسی شبیه به کشیدن این دارم.«
»چند لحظه بعد حسش از بین می رود.«

»حاال شعرت را برایم بخوان.«
ایده ای به ذهنم رسید.

گفتم: »یک دقیقه صبر کن. چیز بهتری دارم.«
بلند شدم و داخل کیف دفتریادداشت هایم گشتم، بعد بازگشتم و کنار او روی تخت نشستم.
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گفتم:  »این ها سه فصل اول کتاِب مقدس هستند. خیلی شبیه به کتاب مقدس خود شما است.«
شروع کردم به خوندن از رویش. یازده آیه خوانده بودم که فریاد زد:  »لطفاً آن را نخوان! یکی از 
شعرهای خودت را بخوان!« دست از خواندن کشیدم. دفترچه را به سوی یک میز پرتاب کردم. 
با اشک های نریخته در  بلکه  بود،  باد رقصیده  داشت می لرزید، نه مثل آن روزی که همچون 
چشمانش می لرزید. سیگار را مثل یک مداد به طرز نافرمی در دست گرفته بود. با احتیاط دستم 

را روی شانه هایش گذاشتم.
گفت:  »خیلی غمگین است. درست مثل بقیه شان.«

ذهنم را همچون یک روبان روشن پیچاندم، تا کردم و یکی از آن گره های غریب کریسمس را 
که خیلی دوست دارم زدم. فی البداهه شعری درباره ی یک رقاص اسپانیایی را از آلمانی به زبان 

مریخی باز گرداندم. فکر کردم خوشش بیاید. همین طور هم بود.
 گفت:  »اوه. این را خودت گفتی؟«

»نه، کسی بهتر از من آن را سروده.«
»فکر نکنم. به نظرم خودت سرودی اش.«

»نه، مردی به نام ریلکه ]18[ آن را سروده.«
»اما تو آن را به زبان من گفتی. کبریتی دیگر آتش بزن تا ببینم چگونه رقصیده.«

همین کار را کردم.
با خودش گفت:  »آتش های ابدی و او با گام های نرم و محکم خاموششان کرد. کاش من هم 

می توانستم آن گونه برقصم.«
خندیدم و کبریت شعله ور را فوت کردم. »تو بهتر از هر دختر کولی هستی.«

»نه نیستم، نمی توانم باشم. می خواهی برای تو برقصم؟«
کنار  خودم  سیگار  با  همراه  و  گرفتم  انگشتانش  از  را  آن  می رسید.  انتها  به  داشت  سیگارش 

گذاشتم. 
گفتم: »نه، به تخت برو.«

لبخندی زد و پیش از آن که به خودم بیاییم، چین و شکن های سرخ روی شانه هایش بودند. و 
بعد همه چیز فرو افتاد.

به سختی آب دهانم را قورت دادم.
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گفت:  »بسیار خب.«
بوسیدمش و فرو افتادن لباس ها، شعله ی شمع را خاموش کرد.

3
روزها همچون برگ های ِشلی ]19[ بودند به رنگ های زرد، قرمز، قهوه ای و بادهای مالیم غرب 
می بُردشان. با سر و صدای میکروفیلم از کنارم می گذشتند. حاال تقریباً تمام کتاب ها را ضبط 
کرده بودم. سال ها طول می کشید تا محقق ها همه ی آن ها را بخوانند و به ارزش واقعی شان پی 

ببرند. مریخ در میز من قرار گرفته بود.
کتاب مقدس که چندین بار کنار گذاشته و دوباره به آن بازگشته بودم، آماده بود که به زبان 
فاخر سخن بگوید. وقت هایی که در معبد نبودم، سوت می زدم. شعرهایی نوشتم که پیش تر از 
قدم می زدم.  براکسا  با  به سوی کوه ها  یا  تلماسه ها  نوشتنشان شرمنده می شدم. عصرها روی 

برخی اوقات برای من می رقصید و من هم برایش شعرهای بلند شش وزنی ]20[ می خواندم. 
او هنوز گمان می کرد من ریلکه هستم و من هم سرخودم را کاله گذاشته بودم که باور کنم. پس 

من این جا بودم، در کسل دوینو ]21[ و مرثیه های ]22[ او را می سراییدم. 
چقدر عجیب بود که دیگر ساکن زمین و مقید به رسوم دست و پاگیر نبودم. دیگر نیازی به 

رزهای رازگو نبود...
نه! هیچ وقت ُرزها را تفسیر نکنید. آن ها را فقط بو کنید )فین فیلن ِکین!(. ُرزها را بچینید، از 
آن ها لذت ببرید. در لحظه زندگی کنید. محکم نگاهشان دارید. اما از خدایان نخواهید که چیزی 

را برایتان شرح دهند. برگ ها چه به سرعت می ریزند.
هیچ وقت هم کسی حواسش به ما نبود، یا اهمیتی نمی داد. الرا و براکسا با هم جور در می آمدند، 
البته قدری هم تضاد داشتند. قد بلند، یخ و موطالیی )من از موطالیی ها بیزارم( و پدرم من را 
مثل یک جیب، از این رو به آن رو کرده بود و من خیال می کردم او می تواند دوباره پُرم کند. 
اما آن رسن پرتاب کن با ریش یهودایی و اعتمادی سگ وار در چشم هایش، یک وسیله ي تزیینی 
زیبا در میهمانی های براکسا می شد. همه اش همین بود. ماشین به این ترتیب من را در معبد 
نفرین کرد! ماالن و گالینگر را مورد لعنت قرار داد! و باد وحشی غرب می وزید و چیزی پشت 

سر نزدیکمان بود.
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روزهای پایانی پیش رویمان بودند.
یک روز گذشت و براکسا را ندیدم. بعد یک شب. روز دوم هم گذشت و روز سوم.

چیزی نمانده بود دیوانه شوم. هیچ نفهمیده بودم چقدر به هم نزدیک شده ایم و چقدر برایم 
مهم شده. خیلی با خودم جنگیدم که نروم و درباره ی او از ُرزها سوال نکنم. اما مجبور بودم. 

نمی خواستم، اما چاره ی دیگری نداشتم.
»مک وی او کجاست؟  براکسا را می گویم.«

گفت:  »او رفته.«
»کجا؟«

»نمی دانم.«
به آن چشم های شیطانی اش نگاه کردم. نفرینی شوم بر لب هایم بود.

»باید بدانم.«
همین طور بی حالت نگاهم کرد.

»ما را ترک کرده. رفته. گمانم به تپه ها رفته یا شاید بیابان. مهم نیست. چه اهمیتی دارد؟ رقص 
به پایانش نزدیک می شود. معبد به زودی تهی می شود.«

»چرا؟ چرا او شمارا ترک کرده؟«
»نمی دانم.«

»باید دوباره ببینمش. ما چند روز دیگر از این جا می رویم.«
»متاسفم گالینگر.«

گفتم: »من هم همین طور.« و کتابی که در دست داشتم را بدون گفتن »ما رانا« ]23[ محکم 
بستم.

برخاستم و گفتم:  »پیدایش می کنم.«
معبد را ترک گفتم. مک وی مثل یک مجسمه ی نشسته بود. چکمه هایم هنوز همان جا بودند 
که رهایشان کرده بودم. تمام روز میان تلماسه ها سرگردان بودم و بی هدف این سو و آن سو 
می رفتم. البد از نظر خدمه ی آسپیک ]24[، شخص من مثل یک طوفان شن به نظر می رسید. 

باالخره مجبور بودم برای سوخت  زدن بازگردم.
اموری آمد بیرون که فضولی کند.
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»خیلی خب. خودت را خوب جلوه بده. االن شبیه به مرد شنی نفرین شده هستی. چرا این همه 
چرخ می زنی؟«

»من، آه، یک چیزی را گم کرده ام.«
»درست وسط صحرا؟ یکی از غزل هایت را؟ تنها چیزی که می توانم فکرش را بکنم تو این طوری 

دنبالش بگردی، همان ها هستند.«
»نه لعنتی! یک چیز شخصی را.«

جرج مخزن ماشین را پر کرده بود، من دوباره سوار جیپ استر شدم.
بازویم را گرفت و گفت: »همین جا بمون. اجازه نمی دهم بروی، مگر این که به من بگویی ماجرا 

از چه قرار است.«
می توانستم گلویش را فشار دهم، اما آن وقت او دستور می داد از پا روی زمین بِِکشندم و کم پیش 
می آید کسی از کشیده شدن روی زمین لذت ببرد. پس خودم را مجبور کردم آرام صحبت کنم: 
»خیلی ساده است. ساعتم را گم کردم. مادرم آن را به من داده بود و ارثیه ي خانوادگی است. 

می خواهم پیش از این که برویم پیدایش کنم.«
»مطمئنی توی اتاقت یا توی تیرلیان نیست؟«

»آن جاها را گشتم.«
»شاید کسی پنهانش کرده که سر به سرت بگذارد. می دانی که محبوب ترین آدم این اطراف 

نیستی.«
سرم را تکان دادم.

»به آن هم فکر کردم. اما همیشه توی جیب راست کتم همراهم دارمش. فکر کنم وقتی روی 
تلماسه ها بودم از جیبم بیرون افتاده.«

چشم هایش را باریک کرد.
»یادم هست روی جلد یک کتاب خواندم مادرت هنگامی که تو به دنیا آمدی از دنیا رفت.«

زبانم را گاز گرفتم و گفتم:  »درست است. ساعت مال پدرش بود و او دلش می خواست مال من 
شود. پدرم برایم نگاهش داشته بود.«

غرشی کرد:  »پوووف! روش غریبی برای جست و جوی یک ساعت داری، با یک جیپ استر هی 
از تپه ها باال و پایین می روی.«
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به کندی گفتم:  »می توانم انعکاس نور از روی سطحش را ببینم.«
نگاهی به هوا انداخت و گفت:  »خب هوا که دارد تاریک می شود. امروز دیگر فایده ندارد بگردی.«

به یک مکانیک دستور داد که:  »یک محافظ شن روی جیپ استر بینداز.«
به بازویم ضربه زد.

»بیا تو و دوش بگیر و چیزی هم بخور. از قیافه ات معلومه که به هر دو تاش احتیاج داری.«
زیر چشم های بی فروغش کک و مک های ریزی داشت، موهای تُُنک و بینی ایرلندی و صدایی که 
یک دسی بل از صدای بقیه بلندتر بود. و این تنها خصوصیِت مناسِب او برای ریاست بود. آن جا 

ایستاده بودم و از او بیزار بودم. کالدیوس! کاش که این پنجمین پرده ]25[ بود.
اما ناگهان فکر دوش و غذا ذهنم را درگیر کرد. در واقع به هر دویشان بدجوری احتیاج داشتم. 

اگر اصرار می کردم که همان موقع بازگردم، ممکن بود بهم مشکوک شوند.
پس شن را از روی خودم تکاندم.

»حق با تو است. به نظر خیلی خوب می آید.«
»بیا، تو اتاق من غذا می خوریم.«

دوش یک موهبت بود، لباس های تمیز رحمت الهی و غذا رایحه ی بهشت می داد.
گفتم:  »چه بوی خوبی دارد.«

در سکوت استیک هایمان را خوردیم. هنگامی که به دسر و قهوه رسیدیم، پرسید: »چرا امشب 
را مرخصی نمی گیری؟  همین جا بمان و بخواب.«

سرم را تکان دادم.
»خیلی سرم شلوغ است. باید کارم را تمام کنم. زمان زیادی نمانده.«

»چند روز پیش گفتی تقریباً کارت تمام شده.«
»تقریباً دیگر، نگفتم کامل تمام شده که.«

»در ضمن گفتی امشب توی معبد مراسمی دارند.«
»درست است. من در اتاقم کار می کنم.«

شانه هایش را باال انداخت.
باالخره گفت: »گالینگر.« و من حواسم جمع شد، زیرا گفتن اسمم به معنای دردسر بود.

ادامه داد:  »البته به من مربوط نیست ها، اما در واقع هست. بتی می گوید آن پایین با یک دختر 



100
شماره ی 19، تیر 1391

دوست شدی.«
عالمت سوالی در کار نبود. یک جمله ی خبری بود که در هوا معلق مانده بود. منتظر شدم.

بتی، تو یک پاچه ورمالیده ای. تو یک گاو پاچه ورمالیده ای. یک پاچه ورمالیده ی حسود. چرا سرت 
به کار خودت نبود؟  چرا چشم ها و زبانت را نبستی؟

گفتم: »خب؟« این یکی جمله ی خبری نبود، عالمت سوال داشت.
پاسخ داد:  »در نقش مدیر این عملیات اکتشافی، وظیفه ی من است که مطمئن شوم رابطه ی ما 

با محلی ها دوستانه و دیپلماتیک است.«
گفتم:  »جوری درباره ی آن ها صحبت می کنی انگار که بدوی هستند. این با واقعیت فاصله ی 

زیادی دارد.«
برخاستم.

»وقتی مقاالتم منتشر شدند، روی زمین همه از حقیقت با خبر می شوند. چیزهایی را به مردم 
خواهم گفتم که دکتر مور حتا فکرش را هم نکرده. من تراژدی نژاد نفرین شده را که عقب 
جایزه  و  نوشت  درباره اش خواهم  گفت.  باز خواهم  است،  مرگ  انتظار  در  بی تفاوت  و  نشسته 

خواهم برد و این بار جایزه ها را نمی خواهم.«
با صدای بلند گفتم: »خدای من! وقتی نیاکاِن ما داشتند ببر دندان خنجری را پوست می کنند و 

جان می کندند آتش درست کنند، این ها تمدن داشتند!«
»تو آن پایین یک دوست دختر داری یا نه؟«

گفتم: »بله!« بله کالدیوس! بله پدر ! بله اموری. »بله دارم. اما بگذار یک حقیقت دانشگاهی را 
برایت فاش کنم. آن ها همین حاالش هم ُمرده اند. همه شان عقیم شدند. یک نسل بعد دیگر 

مریخی ای در کار نخواهد بود.«
مکث کردم و بعد ادامه دادم:  »فقط مگر در نوشته های من، مگر در چند میکروفیلم و فایل صوتی 
و شاید در برخی اشعار درباره ی دختری که اهمیت می داد و تنها کاری که ازش ساخته بود، این 

بود که با رقصیدن از این همه بی انصافی بگوید.«
اموری گفت:  »اوه. این چند ماه آخر رفتارت عوض شده بود. گاهی اوقات حتا محترمانه رفتار 
می کردی. در فکر بودم که چه  اتفاقی افتاده، نمی دانستم ممکن است چیزی این قدر برایت 

مهم باشد.«



پاورقی

101
شماره ی 19، تیر 1391

سرم را خم کردم.
»به خاطر او بیابان را زیر و رو می کردی؟«

سرم را تکان دادم.
»چرا؟«

باال را نگاه کردم. »چون یک جایی آن بیرون است. اما نمی دانم کجا و نمی دانم چرا رفته و باید 
قبل از این که برویم، پیدایش کنم.«

دوباره گفت:  »اوه.«
بعد به عقب تکیه داد، کشویی را باز کرد و چیزی پیچیده در یک پارچه بیرون آورد. پارچه را 

باز کرد. عکسی قاب شده از یک زن را روی میز گذاشت.
گفت: »همسرم.«

چهره ای جذاب با چشماِن بزرگ بادامی داشت.
گفت: »من یک نظامی هستم، می دانی دیگر. یک زمانی افسر جوانی بودم. در ژاپن مالقاتش 
کردم. من اهل جایی هستم که ازدواج با یک قوم دیگر را صحیح نمی دانند، پس هیچ وقت ازدواج 
نکردیم. اما او همسرم بود. وقتی که درگذشت من آن سوی دنیا بودم. فرزندانم را از من گرفتند 
و دیگر هرگز ندیدمشان. حتا نفهمیدم به کدام یتیم خانه یا خانه  فرستاده شدند. مال خیلی وقت 

پیش است. عده ی کمی از این ماجرا خبر دارند.«
گفتم:  »متاسفم.«

در صندلی جا به جا شد و به من نگاه کرد:  »نباش. فراموشش کن. اگر می خواهی با خودت به 
زمین برش گردانی، این کار را بکن. ممکن است به قیمت جانم تمام شود، اما من پیرتر از آنم 

که دیگر به یک سفر اکتشافی مثل این بیایم. پس یاال زود باش.«
قهوه اش را باال انداخت.
»جیپ استرت را ببر.«

صندلی اش را به سوی دیگر چرخاند.
دو بار تالش کردم بگویم:  »متشکرم.« اما نشد. بلند شدم و بیرون رفتم.

پشت سرم گفت:  »سایونارا و از این حرف ها.«
صدای فریادی شنیدم:  »این جاست گالینگر!«
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1. Yeats
2. Pound
3. Eliot
4. Crane
5. Stevens
6. Pipes of  Krishna
7. Madrigals
8. Jonathan Swift
9. Bernard Shaw
10. Petronius Arbiter
11. Trimalchi
12. Sick Rose, by William Blake
 O Rose, thou art sick.
 The invisible worm,
	 That	flies	in	the	night,
 In the howling storm:

 Has found out thy bed
 Of  crimson joy:
 And his dark secret love
 Does thy life destroy.
13. Isaias
14. Tamur
15. Process

بار کانال های مریخ را دید و به  اولین  16. منجمی که برای 
اشتباه آن ها را رودخانه فرض کرد.

17. Ersatz
18. Rilke

از  به شعری  اشاره  احتماالً  Ode to the West Wing؛   .19
پرسی شلی

20. Dactylic Hexameter
Caste duino .21: قلعه ای در نزدیکی خلیج تریسته ی ایتالیا. 
شاهزاده  دیدن  برای   1912 سال  در  معروف  شاعر  ریلکه، 
طبق  بود.  رفته  قلعه  آن  به  تاکسیز«  آند  فن تورن  »ماری 
خاطراتش یک روز صبح برای قدم زدن به نزدیک صخر ه هایی 
شنیده  صدایی  آن جا  در  دارند،  قرار  دریا  کنار  که  بود  رفته 
گفته  او  به  صدا  که  کلماتی  آن  از  او  می زند.  صدا  را  او  که 
برای گشایش مرثیه های معروفش که برخی آن ها را مهم ترین 

کارهای ادبی او می دانند، استفاده کرده است.
22. Elegy: نوعی فرم شعر که به صورت سوگواری در رثای 
.مردگان است یا به طور کلی فضایی غمگین و سوگوار دارد

23. ادای احترام به زبان مریخی.
24. Aspic
این جا  در  هملت.  نمایشنامه ی  پنجم  پرده ی  به  اشاره   .25
در  که  می کند  تعریف  هوراشیو  برای  خونسردی  با  هملت 
که  زمانی  است.  افتاده  اتفاقی  چه  انگلستان  به  سفرش 
رزونکرانتز و گیلدنسترن خواب بودند، او کیف آن ها را گشته 
نامه  این  در  می برند.  انگلستان  شاه  برای  نامه ای  دیده  و 
کالدیوس از پادشاه انگلستان درخواست کرده که سر هملت 

را قطع کند و ...

روی پاشنه چرخیدم و آن سوی نرده ها را نگاه کردم.
»ِکین!«

در عرشه پشت به نور ایستاده بود و چهره اش تاریک بود، اما صدای فین فینش را شنیدم.
چند قدم به عقب بازگشتم.

»چی چی آن جاست؟«
»گل ُرزت.«



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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