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وقتی هفت هشت ساله بودم، شروع به خواندن مجالت علمی تخیلی کردم که مشتریان 
به مهمانخانه ی پدربزرگم در ووکگاِن ایلینویز می آوردند. همان سال هایی بود که هوگو 
و  غریب  نقاشی هایی  جلدش  روی  و  می کرد  چاپ  را  شگفت«  »داستان های  گرنزبک 
رنگین و تخیلی داشت که قوه ی تخیل تشنه ی من را سیراب می کرد. کمی بعد، وقتی 
باک راجرز در سال 1928 ظاهر شد، هیوالی خالق درونم رشد کرد و به نظرم پاییز آن 
سال کمی دیوانه شدم. تنها راه توصیف این که چطور داستان ها را می بلعیدم، همین 
است که بگویم دیوانه شده بودم. در سنین باالتر به ندرت چنین تب هایی پیش می آید 

که تمام روز آدم را از احساس سرشار کند.
حاال که به گذشته نگاه می کنم، می بینم چه موجود غیرقابل تحملی برای دوستان و 
اقوامم بوده ام. دائم دیوانگی پس از هیجان پس از اشتیاق پس از هیستری پس از حسی 

ری بردبری

شیرین سادات صفوی

ماه:  سخن  جای  به 
ببرید خانه ام  به  *مرا 
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می دویدم، چون  آن طرف  و  این طرف  و  می کشیدم  فریاد  دائم  می کردم.  تجربه  را  دیگر 
می ترسیدم جهان همان بعدازظهر به پایان برسد.

دیوانگی بعدی ام در سال 1931 رخ داد؛ یعنی زمانی که اولین مجموعه از نقاشی های رنگی 
هارولد فاستر بر اساس داستان »تارزان« ادگار رایس باروز در روزنامه ی ساندی منتشر شد و 
همزمان، در کتابفروشی کنار خانه ی عمو بایون ام، مجموعه ی »جان کارتر از مریخ« را کشف 
از زندگی ام نمی گذاشت، »تواریخ  برهه  تاثیری در آن  باروز چنان  اگر  کردم. مطمئنم که 

مریخ« هرگز به وجود نمی آمد.
تمام داستان های جان کارتر و تارزان را حفظ بودم و توی حیاط جلویی خانه ی پدربزرگم 
می نشستم و هر کسی که طاقت می آورد کنار دستم بنشیند و گوش دهد، گیر می انداختم 
و داستان ها را برایش تعریف می کردم. شب های تابستانی به حیاط می رفتم و دستم را به 
سوی نور سرخ مریخ دراز می کردم و می گفتم: »من را به خانه ببر!« آرزو داشتم پرواز کنم 
باستانی  به سمت شهرهای  مرده  دریاهای  از سوی  که  غریبی  غبارهای  میان  در  آن جا  و 

می وزید، فرود بیایم.
وقت هایی که روی زمین باقی می ماندم، در عوض در زمان سفر می کردم و به بزرگترها گوش 
می دادم که شب های گرم تابستانی در حیاط و جلوی خانه ها جمع می شدند تا حرف بزنند 
و خاطره تعریف کنند. در پایان مراسم چهارم ژوئیه، وقتی عموها سیگارهایشان را کشیده 
و بحث های فلسفی شان را به پایان رسانده بودند، و عمه ها و عموزاده ها و عمه زاده ها بستنی 
قیفی یا لیمونادشان را تمام کرده بودند، و همه ی ترقه ها و فشفشه ها را تمام کرده بودیم، 
یعنی  می رسید.  زیبایی سر  از  لحظه ی سرشار  همان  غم انگیز،  لحظه ی  جادویی،  لحظه ی 

لحظه ی هوا کردن بالون های آتش.
حتا در آن سن کم کم به فهم پایان هر چیز می رسیدم؛ یکیش همین چراغ کاغذی زیبا بود. 
در آن سن پدربزرگم را از دست دادم؛ وقتی پنج سال داشتم، او از دنیا رفت. او را خوب 
به یاد دارم: من و او در چمن روبروی ایوان  ایستادیم، حدود بیست نفر از اقوام تماشاچی 
کارمان بودند، و بالون کاغذی برای اعالم لحظه ی آخر، پر از نفسی گرم، میان ما قرار داشت 

و آماده ی حرکت بود.
به پدربزرگم کمک  کردم جعبه ای را جلو بیاورد که جسم کاغذی بالون آتش، مثل روحی 
و  پر شود  و  نفسی کشیده شود  آن  در  تا  بود  آماده  و  داشت  قرار  آن  در  نازک،  و  لطیف 
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کارآموز  هم  من  و  بود  اعظم  کاهن  مثل  پدربزرگم  آید.  در  پرواز  به  نیمه شب  آسمان  در 
دستیارش. به او کمک کردم تا کاغذ سفید و قرمز و آبی را از جعبه بیرون بیاورد و تماشا 
کردم که پدربزرگ چطور کاسه ی پر از کاه خشکی را که زیرش آویزان بود، روشن کرد. 

وقتی آتش به راه افتاد، هوای داغ داخل بالون شد و آن را چاق  کرد.
ولی نمی توانستم بالون را رها کنم. این چراغ، با آن نور و سایه ای که درونش به رقص در 
می آمد، بی نهایت زیبا بود. فقط وقتی پدربزرگ توی چشمانم نگاه  کرد و سرش را آرام تکان 
 داد، باالخره بالون را رها  کردم که از جلوی ایوان گذشت و در گذر خود، صورت اقوامم را 
روشن  کرد. بالون شناور از فراز درختان سیب گذشت، به باالی شهر آماده برای خواب  رسید 

و در طول شب، میان ستارگان به راه  افتاد.
حداقل ده دقیقه به تماشای بالون  ایستادیم، تا جایی که دیگر از دیدرسمان خارج  شد. آن 
وقت اشک روی گونه های من روان  شد و پدربزرگ بدون این که به من نگاه کند، گلویش 
را صاف کرد و پا به پا  شد. همه ی فامیل، با انگشت های گوگردی از دنباله ی فشفشه ها، یا 
داخل خانه رفتند یا توی حیاط به راه  افتادند و من را تنها  گذاشتند تا با انگشتان گوگردی ام، 
بازگشته و جلوی  بالون کاغذی  پاک کنم. آخر همان شب، خواب دیدم که  را  اشک هایم 

پنجره ی اتاقم شناور است.
بیست و پنج سال بعد، »بالون های آتشین« را نوشتم؛ داستانی که در آن تعدادی کشیش 
برای یافتن موجوداتی خیرخواه و نیک، به مریخ سفر می کنند. این داستان ادای احترام من 
به همان تابستان هایی است که پدربزرگم زنده بود. یکی از کشیش ها مثل پدربزرگ خود من 
است؛ او را به مریخ فرستادم تا دوباره بالون ها را ببیند، ولی این بار بالون ها همان مریخی ها 

بودند؛ آتشین و روشن، شناور بر فراز دریاهایی مرده.

* به نقل از نیویورکر - ژوئن 2012
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g از چشم جادوگران آتش می بارید و نفس از دهان شان شعله می کشید؛ خم شده بودند 
تا پاتیل را با چوبدست و انگشتان استخوانی خود بکاوند.

ِکی می بینیم هم دیگه رو دوباره     زیـر آفـتاب، زیـر سـتاره؟

سرمستانه بر ساحل دریای تهی پای می کوبیدند و دست می افشاندند؛ هوا را با زبان شان 
می آلودند و با چشمان گربه ای درخشان و بدخواهانه شان می سوزاندند:

دور پاتیل می چـرخیم     درد و زهـر و عـذاب تـوشـه!
درد و رنج و بیشتر کن     آتیش می سوزه، پـاتیل جوشه!

لمحه ای ایستادند و نگاهی به اطراف انداختند؛ گفتند: »گوی بلورین کجاست؟ سوزن ها 
کجاست؟«
»این جا!«

تبعیدی ها

ری بردبری

حسین شهرابی
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»چه خوب!«
»موم زرد، خودش را گرفته؟«

»بله.«
»بریزش توی قالب آهنی.«

»موم شکل گرفت؟« موم را چکه چکه در دستان سبزشان شکل دادند.
»سوزن را توی قلبش فرو کن.«

»بلور! بلور را از کیف ورق های تاروت بیاور و گرد و غبارش را بگیر. تماشا کن.«
چهره ی رنگ پریده شان روی بلور خم شد.

»ببینید، ببینید، ببینید...« 

g اخترناو، فضا را می پیمود و از زمین به سوی مریخ حرکت می کرد. آدم ها در ناو می مردند. 
فرمانده، خسته و درمانده، سرش را بلند کرد و گفت: »مجبوریم از مورفین استفاده کنیم.«

»ولی فرمانده...«
گفت: »خودت حال این مرد را می بینی.« و پتوی پشمی را کنار زد. مردی زیر پتوی نمناک 

تکان خورد و ناله کرد. هوا، آکنده از غرش شعله های دوزخ بود.
»دیدمش! دیدمش!« مرد، چشمانش را باز کرد و به سمت چپ نگاه کرد که تنها فضای 
تاریک بود؛ و ستارگان دّوار و زمینی که به دوردست می رفت و مریخی که بزرگ تر و سرخ تر 
می شد. »دیدمش! خفاش بود. خیلی بزرگ بود. یک خفاش با چهره ی انسان. بال می زد، بال 

می زد... بال می زد، بال می زد.«
فرمانده پرسید: »ضربان؟«

پزشِک ناو ضربان را اندازه گرفت و گفت: »صد و سی.«
»زنده نمی ماند. مورفین را تزریق کن. دنبالم بیا، اسمیت.«

راه افتادند. ناگهان کف راهروها از استخوان ها و جمجمه هایی پر شد که جیغ می کشیدند. 
فرمانده جرات نکرد به پایین نگاه کند و در میان این فریادها گفت: »پِرِسه همین جاست؟« 
و از در گذشت و وارد اتاقی شد. جراحی با روپوش سفید کنار جسدی ایستاده بود. گفت: 

»اصاًل سر درنمی آورم.«
»پرسه چرا مرده؟«

»نمی دانیم، فرمانده. مشکل قلبش یا مغزش یا شوک به تنش نیست. فقط... مرده.«
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فرمانده دید که مچ دست پزشک به مار مبدل شد و او را گزید. از جایش تکان نخورد. فقط 
گفت: »مراقب خودتان باشید. ضربان شما هم باالست.«

از درد شکایت داشت. می گفت توی مِچ  با تکاِن سر تصدیق کرد و گفت: »پرسه  پزشک 
دستش و توی پاهایش سوزن فرومی رود. می گفت احساس می کند موم مذاب است. زمین 
خورد و من کمکش کردم بایستد. مثل بچه ها گریه می کرد. گفت یک سوزن نقره ای توی 
قلبش رفته. مرد و حاال هم جسدش این جاست. می توانم کالبدشکافی را تکرار کنم. خودتان 

ببینید. همه چیز طبیعی است.«
»نمی شود که؛ البد از چیزی مرده.«

از دستان  را  و صابون سبز  ید  و  نعنا  بوی جوهر  رفت.  اتاق  فضای خالی  به سوی  فرمانده 
روغن خورده و مانیکورشده اش می شد شنید. دندان های سفیدش را دندان شویه کرده بود و 
گوش هایش به رنگ صورتی براق می نمود، انگار گونه هایش باشند. یونیفرمش به رنگ برف 
تازه و سفید بود و چکمه هایش مانند آیینه های سیاه زیر پایش می درخشید. موی کوتاه و 

آراسته اش بوی تند الکل می داد.
حتا نفسش تند و تازه و تمیز بود. هیچ لکه ای در او نبود. ابرازی تازه ساخت بود، گوش به فرمان 

و آماده و هنوز از گرمای تنور جراح، داغ.
بزرگی  و  فلزین  کلیدهای  داشت  توقع  می شد  بودند.  قالب  همان  از  هم  او  همراه  مرداِن 
بودند؛  پراستعداد  و  گران  می کند.  کوک شان  آرام آرام  که  باشند  داشته  پشت شان  را 

اسباب بازی های روغن خورده، فرمان بر، سریع.
فرمانده، نگاهی به سیاره ی مریخ انداخت که حاال دیگر در فضا بسیار بزرگ دیده می شد.

»تا یک ساعت دیگر روی آن جای مزخرف فرود می آییم. اسمیت، تو هیچ خفاش یا کابوس 
دیگری دیده ای؟«

»بله، قربان. یک ماه قبل از پرواز موشک از نیویورک از این خواب ها دیدم، قربان. موش های 
سفید گردنم را گاز می گرفتند و خونم را می خوردند. چیزی نگفتم؛ ترسیدم اجازه ندهید 

به این سفر بیایم.«
فرمانده آه کشید و گفت: »مهم نیست. من هم خواب دیدم. از یک هفته پیش از خیز از 
بعد هر شب خواب می دیدم  به  از آن  و  بودم  ندیده  پنجاه سال عمرم خواب  تمام  زمین. 
من گرگ سفیدی هستم که الی تپه ی برفی گیر افتاده ام و گلوله ی نقره ای به من شلیک 
مریخ  به  سوی  را  سرش  می کشم.«  شعله  رفته،  فرو  قلبم  توی  میله  وقتی  بعد  می کنند. 
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چرخاند و ادامه داد: »اسمیت، به نظرت می دانند داریم می آییم؟«
»معلوم نیست کسی در مریخ زندگی می کند یا نه، قربان.«

»معلوم نیست؟ از دو ماه قبل از شروع سفر ما را ترسانده اند. پرسه و رینولدز را کشته اند. 
دیروز کرنول را کور کردند. چطور این کارها را کردند؟ خبر ندارم. خفاش، سوزن، کابوس، 
مرگ بی دلیل آدم ها. اگر دوره ی دیگری بود اسم این چیزها را جادو می گذاشتم. ولی االن 
سال 2120 است، اسمیت؛ ما هم آدم های خردمندی هستیم. این جور چیزها ممکن نیست 
وجود داشته باشد، ولی وجود دارد. آن ها، هرکسی که باشند، سعی می کنند با سوزن هاشان 
داد:  ادامه  بعد  داد.  از دست  را کمی  تعادلش  کنند.«  یکسره  را  ما  کار  با خفاش هاشان  و 

»اسمیت، آن کتاب ها را از قفسه ام بیاور. موقع فرود می خواهم شان.«
دویست کتاب را روی عرشه ی موشک ریختند.

کار  شاید.  دیوانه ام؟  می کنی  گمان  بودی؟  دیده  را  این ها  حال  به  تا  اسمیت.  »متشکرم، 
موزه ی  از  را  کتاب ها  این  دادم  دستور  سفر  از  قبل  لحظات  آخرین  در  بود.  احمقانه ای 
تاریخ بیاورند. به خاطر رؤیاهایم. بیست شب خنجر خوردم، کشته شدم، خفاشی در حال 
جیغ کشیدن روی تشکم دیدم یا چیزی دیدم که زیر زمین داخل جعبه ای سیاه می گندید؛ 
رؤیاهای هولناک و بد. همه ی خدمه ی ما خواب جادوجنبل می بینند. خواب خون آشام و 
کتاب های  چون  چرا؟  بدانند.  درباره اش  چیزی  نیست  ممکن  که  چیزهایی  خواب  اشباح، 
برای همه قدغن  نابودشان کرد.  قانون  نابود کردند؛  این ها را یک قرن پیش  مخوفی مثل 
شد که نوشته های هراس انگیز داشته باشند. این کتاب هایی که تو این جا می بینی، آخرین 
نسخه ها هستند و برای منظورهای تاریخی توی گاوصندوق های قفل شده ی موزه ها نگه شان 

می داشتند.«
اسمیت خم شد تا عناویِن غبارگرفته شان را بخواند.

فرانکنشتاین  برام استوکر،  اثر  دراکوال  پو،  ادگار آلن  اثر  »داستان های اسرار و پندار 
اثر مری شلی، مشکل روی مشکل اثر هنری جیمز، افسانه ی اسلیپی هالو اثر واشنگتن 
ایروینگ، دختر راپاچینی اثر ناتانیل هاوتورن، واقعه ی پل اول کریک اثر آمبروز بیرس، 
آلیس در سرزمین عجایب اثر لوییس کارول، بیدها اثر آلجرنون بلک وود، جادوگر شهر 
اُز اثر ل. فرانک باوم، سایه ی شگرف بر فراز اسنیموت اثر ه. ف. الوکرافت، و بقیه شان! 
ممنوع.  نویسندگان  همه ی  هاکسلی؛  آسکوبیت،  ولز،  هاروی،  المار،  د  والتر  از  کتاب هایی 
همه شان را همان سالی سوزاندند که هالووین غیرقانونی شد و کریسمس ممنوع. ولی قربان، 
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این ها توی موشک به چه دردی می خورند؟«
»نمی دانم.« آهی کشید و ادامه داد: »هنوز نمی دانم.«

g سه عفریته بلور را که تصویر فرمانده در آن سوسو می زد چرخاندند. صدای آرام فرمانده از 
درون بلور بیرون آمد: »نمی دانم.« آهی کشید و ادامه داد: »هنوز نمی دانم.«

سه جادوگر سرخ چشم به صورت یکدیگر زل زدند.
یکی شان گفت: »وقت زیادی نداریم.«

»بهتر است به آن ها در شهر هشدار بدهیم.«
»می خواهند از کتاب ها سر دربیاورند. اصاًل چیز خوبی نیست. لعنت بر آن فرمانده دیوانه.«

»تا یک ساعت دیگر موشک شان فرود می آید.«
مریخی  دریای خشک  لبه ی  در  زمردین  به شهر  پلک زنان  و  لرزیدند  به خود  عفریته  سه 
خیره شدند. در بلندترین پنجره ی شهر، مردی کوچک اندام، پرده ای خون رنگ را کنار زد. 
با  بایری نگریست که سه جادوگر، پاتیل شان را در آن روشن کرده بودند و  به زمین های 
موم ها، شکل می ساختند. کمی دورتر، ده هزار آتش الجوردی و بُخور برگ غار و دود سیاه 
تنباکو و برگ صنوبر و غبار استخوان و دارچین، مانند شب پره، آرام، در شب مریخ به هوا 
برخاست. آتش های جادویی و شعله ور را شمرد. سپس، وقتی سه جادوگر به او نگاه کردند، 
مانند چشمی  را  دوردست  تزیینی  و هشتی  افتاد  و  رها شد  ارغوانی  پرده ی  برگرداند.  رو 

رنگ پریده به چشمک زدن وا داشت.
آقای ادگار آلن پو کنار پنجره ی برج ایستاد. بخار محو شراب در نفسش بود. گفت: »دوستان 

ِهکات، سرشان امشب شلوغ است.« و به جادوگران در آن پایین نگریست.
صدایی از پشت سرش گفت: »ویلی شکسپیر را دیدم که آن ها را به ضرِب تازیانه می بُرد. 
امشب تمام افراد شکسپیر آرایش می گیرند؛ چندهزار تا می شوند؛ سه جادوگر، اُوبِرون، پدر 

هملت، پوک ــ همه، همه ی آن ها ــ چندهزار نفرند! خدایا، دریای جوشان انسانی.«
»ویلیام نازنین!« پو چرخید و اجازه داد پرده ی ارغوانی بیفتد و بسته شود. چند لحظه ای 
ایستاد تا اتاق سنگی نمناک و میز چوبی و شعله ی مشعل را ببیند و نیز مرد دیگری که 
راحت در اتاق نشسته بود، یعنی آقای آمبروز بیرس؛ بیرس داشت کبریت ها را روشن می کرد 
و سوختن شان را تماشا می کرد. با هر نفسش سوت می کشید و هر از چند گاهی هم با خود 

می خندید.
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از حد کش  بیش  را  قضیه  بگوییم.  دیکنز  آقای  به  االن  پو گفت: »مجبوریم همین  آقای 
داده ایم. مساله ی چند ساعت است. تا خانه ی او همراهی ام می کنی، بیرس؟«

بیرس شادمانه نگاه کرد و گفت: »داشتم فکر می کردم... چه اتفاقی برای مان می افتد؟«
بود که  البته مجبور خواهیم  بترسانیم شان؛  یا  ببریم  از میان  را  افراد موشک  نتوانیم  »اگر 
این جا را ترک کنیم. به سیاره ی مشتری می رویم و وقتی به مشتری آمدند به زحل می رویم 

و وقتی آمدند آن جا به اورانوس خواهیم رفت یا به نپتون و سپس به سمت پلوتون...«
»بعد؟«

چهره ی آقای پو خسته بود؛ زغال های سوزان و سوسوزن در چشمانش بود و توحشی غمبار 
در شیوه ی کالمش و در بیهودگی حرکت دست هایش و حالتی که گیسوی لختش روی 
ابروهای سفید و شگفت آورش افتاده بود. مانند اهریمنی از آرمانی تاریک و گم شده می نمود 
یا ارتشبدی بازگشته از یورشی ویرانگر. لب های او که مشخصاً نشان می داد صاحب شان در 
اندیشه فرورفته، سبیل نرم و سیاهش را کنار زده بود. آن قدر قدش کوتاه بود که به نظر 

می رسید ابروانش در این اتاق تاریک شناور است.
جنگ  به  حتا  یا  کنیم  استفاده  داریم  که  مسافرت  پیشرفته ی  شکل های  از  »می توانیم 
هسته ای امید ببندیم، یا فروپاشی یا بازگشت دوباره ی قرون وسطا؛ بازگشت خرافات. بعد 
ابروان کمانی و  از آن می توانیم برگردیم زمین؛ همه مان، یک شبه.« چشمان سیاه پو زیر 
درخشانش به فکر فرو رفته بود. به سقف خیره شد و ادامه داد: »بنابراین آن ها می آیند تا این 

جهان را هم به نابودی بکشند؟ یعنی نمی خواهند چیزی را فاسد نشده بگذارند؟«
»یعنی گله ی گرگ تا وقتی همه ی طعمه ها را نکشد و دل و روده شان را نخورد، از کشتار 
دست می کشد؟ جنگ تمام عیار است. به نظرم بهتر است من یک گوشه بنشینم و امتیازها 
را نگه دارم؛ چند مرد را توی روغن سرخ کردند، چند دوشیزه فاند در باتلز سوختند، سینه ی 
چند انسان را خنجر درید، چند مرگ سرخ را یک دسته سرنگ زیرپوستی مجبور به گریز 

کرد... اَه!«
پو، خود را با عصبانیت تکان می داد؛ کمی سرش به باده گرم بود. »ما چه کردیم؟ به نام خدا 
با ما باش، بیرس! حتا فرصت نقد منصفانه به ما دادند؟ نه! انبردست های پاکیزه و ضدعفونی 
جراحان شان کتاب هامان را برچید و انداخت توی دیگ تا بجوشند و همه ی میکروب های 

مرگ زای شان بمیرد. نفرین به همه شان!«
بیرس گفت: »به نظر من که موقعیت سرگرم کننده ای است.«
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ناگهان فریاد جنون آمیزی از پله های برج صحبت شان را قطع کرد.
»آقای پو! آقای بیرس!«

»بله، بله؟ داریم می آییم.« پو و بیرس از پله ها پایین رفتند تا مردی که به دیوار سنگی تکیه 
داده بود و نفس نفس می زد، ببینند.

پرتگاه سقوط می کند جیغ  از  که  مانند کسی  را شنیده اید؟«  فریاد کشید: »خبر  ناگهان 
می کشید. »تا یک ساعت دیگر فرود می آیند! کتاب ها را با خودشان آورده اند... کتاب های 
انجام  این جا چه کار می کنید؟ چرا کاری  را؛ جادوگرها می گفتند. در چنین وضعی  کهن 

نمی دهید؟«
پو گفت: »هر کاری بتوانیم انجام می دهیم، بلک وود! تو تازه واردی و با این قبیل اوضاع آشنا 

نیستی. با من بیا، بیرس. به خانه ی آقای چارلز دیکنز می رویم...«
و  سرنوشت شوم  بیندیشیم،  سرنوشت شوم مان  درباره ی  »تا  گفت:  و  زد  بیرس چشمکی 

سیاه مان.«

g از گلوگاه های تنگ و پژواک کننده ی قلعه پایین رفتند؛ پله پس از هر پله ی سبز و تاریک، 
به سوی کهنگی و نابودی و عنکبوت ها و تارهای بافته از رؤیا می رفتند. پو گفت: »نگران 
نباشید.« ابرویش مانند چراغی بزرگ و سفید مسیر فرو رونده ی جلوی پای شان را روشن 
می کرد. »گفته ام همه بیایند کنار دریای مرده. دوستان شما و خودم، بلک وود! بیرس! همه 
آن جا هستند، جانورها، عجوزه ها و مردان بلندباال با آن دندان های سفید و تیزشان. دام ها 
آماده اند؛ گودال ها، به هم چنین! و آونگ ها؛ و مرگ سرخ. هرگز خیال نمی کردم وقتی برسد 

که از چیزی مثل مرگ سرخ استفاده کنم. ولی خودشان خواستند، پس گوارای شان باد.«
بلک وود پرسید: »قدرتش را داریم؟«

»مگر انسان قدرتمند چقدر قوی است؟ انتظار ما را ندارند. قدرت تخیل هم ندارند. آن مردان 
موشک نشین جوان و پاکیزه با دهان های گند زدوده و کاله خودهایشان که مثل تُنگ ماهی 
است! با آن مذهب جدیدشان. دور گردن شان به زنجیرهای طال، چاقوی جراحی دارند؛ روی 
سرشان دیهیمی از میکروسکوپ است و در انگشتان مقدس شان خاکستردان های بخورافشان 
که در واقعیت، اجاق های میکروب کشی است برای بخار کردن خرافات. بخار کردن نام های 

پو، بیرس، هاوتورن، بلک وود ــ کفر بر لبان پاک شان باد!«
بیرون از قلعه در فضایی آبگون پراکنده شدند، دریاچه ای که دریاچه نبود و پیش چشم شان 
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مانند خمیره ی کابوس ها مه مانند و مبهم می شد. هوا را صدای بال ها، و های  و هوی بادها 
و سیاهی آکنده بود. آواها دگرگون شدند و پیکرها در کنار آتش های روباز تکان خوردند. 
آقای پو، سوزن ها را نگاه می کرد که در نور آتش می بافت و می بافت. رنج و درد را می بافت، 
رذالت را به درون عروسک های مومی و به درون عروسک های ِگلی می بافت. پاتیل، رایحه ی 
سیر وحشی و فلفل سرخ و زعفران را می پراکند و می جوشید تا شب را با گزندگی و تلخی 

اهریمنی بیاکند.
پو گفت: »همین طور ادامه بدهید. برمی گردم.«

سرتاسر ساحل تهی، پیکرهای سیاه می چرخیدند و می کاهیدند، می بالیدند و چون دودی 
و  می آمدند  در  صدا  به  کوهستانی  برج های  در  زنگ ها  می شدند.  دمیده  آسمان  در  سیاه 

کالغ های سیاه با صدای مفرغی خبرها را بازگو می کردند و به خاکستر بدل می شدند.

گام های خود  بر سرعت  بیرس  و  پو  دره ای کوچک،  در  منزوی،  و  پرت  در خلنگ زاری   g
قلوه سنگ پوش  خیابانی  در  ناگهان  را  خود  گزنده  و  یأس آور  و  سرد  هوای  در  و  افزودند 
یافتند. مردم در حیاط های سنگی شان این سو و آن سو می رفتند تا پاهاشان را گرم کنند. 
شمع ها پشت پنجره ی دفترها و مغازه ها، که بوقلمون های کریسمس را آویزان کرده بودند، 
می درخشیدند. وقتی ساعت بزرگ با آوایی بلند و پیوسته نیمه شب را اعالم کرد، چند پسر 
که کمی آن سوتر در هوای زمستانی گرد هم آمده بودند و نفس ضعیف شان را با صدا بیرون 
پیاله های  و  سینی  در  نانوا  دادند.  سر  را  آقایان!«  بدارد،  شادمان تان  »خدا  آواز  می دادند، 

نقره ای کمی از شام بخارپز در جشن های کثیف شان را به بچه ها داد.
روی عالمتی که نوشته شده بود »اسکروج، مارلی، دیکنز«، پو با چکش دِر مخصوص مارلی 
دق الباب کرد؛ و با باز شدن الی در، هجوم ناگهانی موسیقی از داخل، پو و بیرس را تقریباً به 
رقص انداخت. و آن جا پشت سر مردی که سبیل و ریش بزی مرتبی داشت، آقای فیزی ویگ 
در حال دست زدن ایستاده بود و خانم فیزی ویگ با لبخندی از ته دل می رقصید و به دیگر 
شادخواران تنه می زد. در همان حال، ویولون جیرجیری کرد و اطراف میز همه به خنده 
و  قورمه  با گوشت  بزرگ،  میز  باشد.  وزیده  میان چلچراغ  ناگهانی  بادی  که  انگار  افتادند، 
بوقلمون و درخت راج و غاز و پیراشکی گوشت و کباب بچه خوک و حلقه های سوسیس و 
پرتقال و سیب پر شده بود. و باب کراچیت و لیتل دوریت و تینی تیم و خود آقای فاگین هم 
آن جا بودند و همین طور هم یک مرد دیگر که انگار یک تکه گوشت هضم نشده، یا لکه ی 
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خردل یا پنیر ُخرد شده یا سیب زمینی نپخته باشد. کسی نبود مگر آقای مارلی که به زنجیر 
بود و در همان حال، شراب ها ریخته می شد و بوقلمون های سرخ شده بهتر از همیشه سعی 

می کردند پخته شوند.
آقای چارلز دیکنز پرسید: »چه می خواهید؟«

پو گفت: »آمده ایم تا دوباره تقاضایی از شما داشته باشیم، چارلز؛ به کمک تان احتیاج داریم.«
»کمک؟ گمان می کنید به شما کمک می کنم تا با آن مردان نازنین داخل موشک بجنگید؟ هر 
چه باشد من به این جا تعلق ندارم. کتاب های من را به اشتباه سوزاندند. من نه فراطبیعت گرا 
هستم و نه نویسنده ی وحشت، مثل شما پو، یا شما، بیرس، یا دیگران. من هیچ کاری با 

شما مردان هراس انگیز ندارم.«
با مردان داخل موشک مالقات  بوده. شما می توانی  قانع کننده  »صحبت های شما همیشه 
ما  آن،  از  بعد  آن...  از  بعد  و  بخوابانی،  را  غلط شان  باورهای  تندی  کنی،  آرام شان  و  کنی 

حواس مان به آن ها خواهد بود.«
آقای دیکنز به چین های روی شنل سیاه که دستان پو را پوشانده بود خیره شد. پو با یک 
لبخند، گربه ی سیاهی را از زیر آن بیرون آورد. گفت: »برای یکی از همین ها که می آیند.«

»و برای بقیه؟«
پو خرسندانه دوباره لبخندی زد و گفت: »زنده  به  گوری؟«

»شما مرد مخوفی هستید، آقای پو!«
»من، مردی هراسان و خشمگین هستم. من، خدا هستم، آقای دیکنز. همان طور که شما 
خدا هستی. همان طور که همه ی ما خدایان هستیم و ساخته هامان را ــ اگر شما بیشتر 
می پسندی، مردمانمان را ــ فقط نترساندند، که تبعید کردند و سوزاندند، پاره پاره و تنقیح 
کردند، نابود کردند و دور انداختند. جهان هایی که آفریدیم رو به فنا می روند. حتا خدایان 

باید بستیزند!«
»خوب؟« آقای دیکنز شتاب داشت به مهمانی و موسیقی و خوراکی ها بازگردد. »شاید شما 

بتوانید توضیح بدهید ما چرا این جا هستیم. چطور به این جا آمدیم؟«
»جنگ، جنگ می آورد. نابودی، نابودی می آورد. یک قرن پیش روی زمین، سال 2020، 
کتاب های ما را غیرقانونی اعالم کردند. آه، چه چیز وحشتناکی... نابودی آفریده های ادبی مان 
به آن شکل! این کار ما را احضار کرد؛ از... از چه؟ مرگ؟ آن جهان؟ از چیزهای انتزاعی 
خوشم نمی آید. نمی دانم. تنها می دانم که جهانمان و آفریده هایمان ما را فرا خواندند و ما 
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کوشیدیم نجاتشان بدهیم و تنها کاری که توانستیم برایشان انجام بدهیم، یک قرن انتظار 
این جا روی مریخ بود، به این امید که زمین، دانشمندان و تردیدهایشان را باال بیاورد؛ ولی 
و همه ی  را  تاریکمان  و چیزهای  ما  کنند،  پاک  این جا هم  از  را  ما  تا  آن ها می آیند  حاال 
کیمیاگرها و جادوگرها و خون آشام ها و جادوجمبل هایمان را که یکی یکی با یورش علم در 
هر کشور روی زمین عقب نشستند و به فضا گریختند. سرانجام هیچ راهی برای مان باقی 

نماند مگر هجرت. باید به ما کمک کنید. شما کالم نافذی دارید. به شما احتیاج داریم.«
دیکنز با عصبانیت فریاد کشید: »تکرار می کنم! من از شما نیستم و شما و دیگران را تایید 
نمی کنم. هرگز هم چیزی درباره ی جادوگران و خون آشام ها و موضوعات نیمه شب ننوشتم.«

»پس سرود کریسمس را چه می گویید؟«
»مسخره است! یک داستان بیشتر نیست. آه، شاید هم چندتایی درباره ی ارواح نوشته باشم، 

ولی چه ربطی دارد؟ آثار اصلی ام هیچ کاری به آن تُّرهات ندارد!«
کردند،  نابود  هم  را  شما  کتاب های  گذاشتند.  دسته  یک  در  ما  با  را  شما  نه،  یا  »اشتباه 

جهان هایتان را... باید از آن ها متنفر باشید، آقای دیکنز!«
»می پذیرم که آن ها نادان و ستمگرند، ولی فقط همین! روز خوش!«

»دست کم بگذارید آقای مارلی بیایند!«
»نه!«

در، محکم به هم خورد. و هنگامی که پو بازمی گشت، در پایین دست خیابان یک دلیجان ران 
که روی زمین یخ زده می راند، نوایی پرشور در شیپور نواخت. بیرون از دلیجان آلبالویی رنگ، 
پیک ویکی ها جمع شده بودند و می خندیدند، و درها را می زدند و وقتی که یک پسر چاق 

در را باز می کرد، فریاد می زدند: »سال نو مبارک!«

و دودشان  راه می رفت. کنار آتش ها  با شتاب  تهی  نیمه شب ساحل دریای  پو در  آقای   g
و ستاره های  و زهرها  به دیگ های جوشان  نگاهی  و  بزند  فریاد  را  تا دستورهایش  ایستاد 
دوید.  دوباره  و  زد  فریاد  است!«  بعد گفت: »عالی  و  است!«  بیندازد. »خوب  پنج پر آهکی 
دیگران هم به او ملحق شدند و با او دویدند. این جا آقای کوپارد و آقای ماخن با او می دویدند 
و آن جا مارهای نفرت انگیز و اهریمنان خشمگین و اژدهایان مفرغی و آتشین و خفاشان 
خون آشام خرناس کش و جادوگران رقصان بودند که مانند خارها و گزنه ها و تیغ ها و همه ی 
خرده ریزهای ناخوشایند دریای پس رونده ی تخیل بر ساحل مالیخولیا، زوزه کشان و کف آلود 
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و عربده کشان رها شده بودند.
گریست.  هق هق کنان  و  نشست  سرد  شن های  روی  کودکی  مانند  ایستاد.  ماخن  آقای 
آخرین  وقتی  می کردم  فکر  »داشتم  گفت:  نمی کرد.  گوش  ولی  کنند،  آرامش  کوشیدند 

رونوشت های کتاب هایمان نابود شود، چه بر سر ما می آید؟«
هوا به َدوران افتاد.

»صحبتش را نکن!«
آقای ماخن مویه می کرد: »االن... االن که موشک فرود می آید، تو آقای پو، تو آقای کوپارد، تو 
بیرس، همه تان نابود می شوید. مثل دود هیزم پراکنده می شوید. چهره هاتان ذوب می شود...«

»مرگ! مرگ راستین بر همه ی ما!«
از یک مقامی  »فقط به خاطر سکوت زمین است که وجود داریم. اگر امشب یک دستور 

همه ی آثار باقی مانده مان را نابود کند، مثل نور رو به خاموشی می شویم.«
کوپارد به آرامی در اندیشه فرو رفت و گفت: »نمی دانم چه کسی هستم. امشب در کدام 
ذهن زمینی وجود دارم؟ در کلبه ای آفریقایی؟ یک آدم گوشه گیر و عزلت نشین است که 
داستان هایم را می خواند؟ آیا او شمعی تنها در بوران زمان و علم است؟ گویی درخشنده 
است که مرا این جا، سرکشانه، در این تبعید نگه داشته؟ آیا اوست؟ یا پسری است که مرا 
در یک اتاق زیر شیروانی متروک پیدا کرده؟ آه ه ه ه! دیشب، احساس بیماری کردم، بیماری، 
بیماری در مغز استخوانم. چرا که یک چیزی به نام بدن روح وجود دارد، درست مثل بدن 
بدن. و این بدن روح در همه ی اعضای درخشانش احساس درد می کرد. و من دیشب خودم 
را شمعی در حال خاموشی حس کردم. تا این که ناگهان پر از نیرو شدم و از جا پریدم. نور 
تازه ای داشتم! انگار کودکی که از گرد و غبار عطسه اش گرفته در یک اتاق زیر شیروانی 
کم نور در زمین، رونوشتی پوسیده و نخ نما از من پیدا کرده باشد! و من مهلت کوتاه دیگری 

یافته ام!«
در کلبه ای کوچک روی ساحل محکم صدا داد. مردی کوتاه قد و الغر با بدنی خمیده بیرون 

آمد و بی توجه به دیگران نشست و به مشت های گره کرده اش خیره شد.
نگاه کنید؛ دارد می میرد.  او  به  برایش متأسفم.  واقعاً  نجوا کرد: »یکی هست که  بلک وود 
زمانی او واقعی تر از ما بود که انسان بودیم. آن ها او را، یک اندیشه ی استخوانی را گرفتند 
سیاه  و چکمه ی  مخملی سرخ  جامه ی  و  موی سفید  و  تن  گوشت  در  قرن ها  در طول  و 
پوشاندند. به او گوزن سورتمه ران و نوار زرورق و درخت راج دادند. و بعد از قرن ها ساختن، 
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در یک خمره ی گندزدای السیول غرقش کردند؛ خودتان باید بهتر بدانید.«
همه ساکت بودند.

پو گفت: »آخر، زمین چطور باید باشد؟ بدون کریسمس؟ بدون آجیل داغ، درخت، تزیین، 
طبل، شمع؟ هیچ  چیز. هیچ  چیز مگر برف و باد و مردمی تنها و واقع گرا.«

همه به آن پیرمرد زار و نزار، با آن ریش ژولیده و جامه ی مخملی سرخ، ولی رنگ و رو 
رفته اش نگاه کردند.

»داستانش را شنیده اید؟«
»می توانم تصورش کنم. روان کاوی که چشمش برق می زند، جامعه شناس باهوش، کارشناس 

آموزشی غضب آلود و دهان کف کرده، والدین ضدعفونی شده... این ها ممنوعش کردند...«
بیرس لبخند زد که: »یک موقعیت رقت انگیز برای برگزارکننده های کریسمس که همان 
طور که قباًل گفتم، از آخرین کریسمس راج ها را کنار گذاشتند و سرود نوئل را روز پیش 
از هالووین می خوانند و امسال اگر کمی بخت یارشان باشد، کریسمس را روز کارگر جشن 

می گیرند...«
بیرس دیگر ادامه نداد. آه کشان به جلو پرت شد و زمانی که روی زمین می افتاد، تنها گفت: 
»چقدر جالب!« و سپس در حالی که همه هراسان می نگریستند، بدنش به غبار آبی رنگ و 
استخوان نیم سوخته بدل شد و کمی بعد، خاکسترهای سوخته اش به شکل تکه پاره هایی 

سیاه در هوا ناپدید شد.
»بیرس! بیرس!«

»مرده!«
»آخرین کتابش هم از بین رفت. کسی در زمین آن را سوزاند.«

کتاب هایمان  تنها  ما  که  چرا  نمانده.  باقی  او  از  چیز  هیچ  کند!  شاد  را  روانش  »پروردگار 
هستیم و آن ها که از بین بروند چیزی از ما بر جا نمی ماند.«

آوایی خروشان آسمان را آکند.
فریاد کشیدند و هراسان به باال نگریستند. در آسمان که ابرهای آتشین و داغش چشم را 
می زد، موشکی پرواز می کرد! فانوس ها، پیرامون افراد روی ساحل، تکان تکان خوردند. جیغ 
و فریاد و جوشیدن و بوی طلسم های آتش گرفته همه جا موج می زد. کدوحلوایی ها با شمع 
چشم  هایشان در هوای سرد و ساکن به حرکت افتادند. انگشتان کشیده و الغر به مشت های 

گره کرده بدل شدند و جادوگری از میان لب های چروکیده اش فریاد کشید:
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کشتی! کشتی! داغون شـو!     کشتی! کشتی! چون خون شو!
بشکن! بـمیر! بسوز! بسوز!     بـسوز در شـب! بـمیر در روز!

بلک وود زمزمه کرد: »وقت رفتن است؛ به هر کجا که باشد! به مشتری، به زحل، به پلوتو.«
پو در میان باد فریاد کشید: »گریز؟ هرگز!«

»من پیرم و خسته.«
پو به چهره ی پیرمرد خیره شد و حرف او را باور کرد. اما از تخته سنگ بزرگی باال رفت و به 
ده هزار سایه ی خاکستری و نور سبز و چشمان زرد و رنگ پریده در میان باد وزان نگریست.

فریاد کشید: »گردها و سم ها!«
رایحه ی داغ و تند باداِم تلخ و زباد و زیره و تخم های ِکرم و زنبق زرد.

می غرید!  سویش  به  پو  نفرین شده!  روحی  جیغ های  با  همراه  و  آرام  آمد؛  پایین  موشک 
مشت هایش را به باال پرتاب می کرد و ارکستر گرما و رایحه و انزجار آوازش را به بلندی سر 
داد! خفاش ها هم چون تکه چوب های تبر خورده به پرواز درآمدند. قلب های سوزان را مثل 
موشک به باال پرتاب کردند که در هوا به شکل آتش بازی هایی خونین منفجر شدند. موشک 
بی رحمانه مانند آونگی پایین و پایین تر آمد و پو با عصبانیت نعره می کشید و با هر هجوم 
موشک که هوا را شکاف می داد و سیاه می کرد، عقب می نشست. همه ی دریای مرده مانند 
گودالی شده بود که در آن به دام افتاده اند و در انتظار پایین آمدن آن ابزار هراس انگیز، آن 

تبر درخشان هستند؛ مثل مردمان زیر بهمن بودند.
پو فریاد کشید: »مارها!«

و مارهایی درخشان و مواج و سبز به  سوی موشک پرتاب شدند. ولی موشک، هجوم و آتش 
و حرکت بود و پایین آمد و یکی  دو کیلومتر آن سوتر در حالی که آخرین دودهای نفس 

سرخش را بیرون می داد، آرام گرفت.
پو فریاد کشید: »به  سمت موشک! نقشه تغییر کرده. آخرین بخت مان همین است. بروید! به 

 سوی موشک! با بدن هایمان نابودش می کنیم! می کشیمشان!«
و گویا که دستور داده باشد دریای خشمناک مسیرش را عوض کند و خود را از بستر آغازین 
باران و آذرخش بر  باد و  برهاند، لخته های چرخان و وحشی آتش پراکنده شدند و چون 
فراز شن های دریا به جنبش افتادند، و به سوی دلتاهای تهی رودخانه، سایه وار و فریادکنان 
و زوزه کشان و سوت زنان، پر سر و صدا و یکپارچه، به  سوی موشکی به حرکت افتادند که 
خاموش بود و چون مشعلی فلزی و پاکیزه در ژرف ترین چاه خوابیده بود. انگار دیگ بزرگی 
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از گدازه های تفتیده ی واژگون شده باشد، انسان های خروشان و جانوران پرخاشگر، ژرفاها 
را زیر و رو کردند.

پو می دوید و فریاد می کشید: »بکشیدشان!«

g سرنشینان موشک با تفنگ های آماده از ناوشان بیرون پریدند و مغرورانه در اطراف ناو راه 
رفتند و هوا را مانند سگان شکاری بو کشیدند. چیزی نبود. آرام شدند.

سرانجام، فرمانده جلو آمد و دستورهای سریعی داد. چوب آوردند و روشن کردند. آتش به 
یک لحظه زبانه کشید. فرمانده افرادش را در یک نیم دایره گرد خودش آورد. 

گفت: »یک جهان نو.« و خودش را وادار کرد که آرام صحبت کند؛ با این همه هر از گاهی 
به طرزی عصبی به دریای تهی می نگریست. ادامه داد: »جهان کهنه را پشت سر گذاشته ایم. 
یک آغاز نو. چه چیزی نمادین تر از این که ما این جا خودمان تمام چیزهای کهنه را فدای 

دانش و پیشرفت کنیم.« سرش را بی اعتنا به سوی ناوبان تکان داد و گفت: »کتاب ها!«
بیگانه،  بیدها،  کرد:  درخشان  را  کتاب ها  رفته ی  رو  و  رنگ  و  طالیی  نام های  آتش،  نور 
زمان  که  سرزمینی  پلوسایدر،  اُز،  سرزمین  هاید،  آقای  و  جکل  دکتر  رویابین، 
فراموشش کرد، رویای شب نیمه ی تابستان و نام های هراس انگیز ماخن و ادگار آلن پو 

و کابل. دانسنی و بلک وود و لوییس کارول؛ نام ها، نام های کهن، نام های اهریمنی.
»یک جهان نو با نماد سوزاندن آخرین آثار کهنگی.«

فرمانده، صفحاتی از کتاب ها را پاره کرد و برگ به برگ خشک آن ها درون آتش انداخت.
صدای یک فریاد!

افراد به عقب پریدند و پشت نور آتش به لبه ی دریای پیش آینده و متروک خیره شدند.
که  فلزی  نهنگی  کوبیدن  پا  و  و دست   بود  اژدها  مانند مرگ  یک چیزی جیغ می کشید. 
نفس نفس زنان در دریای لویاتان، که آب هایش در ریگ ها فرو رفته و بخار شده، رها شده 

باشد.
آوای هوایی بود که هجوم می برد تا خالء را پر کند؛ یعنی جایی که لحظه ای پیش چیزی 

در آن نبود.
فرمانده از شر آخرین کتاب خالص شد و آتش به آن افکند.

هوا از طغیان ایستاد.
سکوت!
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مردان آرام گرفتند و گوش سپردند.
»فرمانده، شما هم شنیدید؟«

»نه!«
»مثل موج بود، قربان! موجی از ژرفای دریا. گمان کردم چیزی دیدم. آن جا. موجی سیاه و 

بزرگ به  سمت ما می آمد.«
»اشتباه کردی.«
»آن جا را قربان!«

»چی؟«
»می بینید؟ آن جا؟ شهر را نگاه کنید! شهر سبز کنار دریاچه! دارد دو تکه می شود. دارد فرو 

می ریزد!«
مردان دیگر از گوشه ی چشم نگاه می کردند، گویا که طفره می رفتند.

انگار که  بود،  را روی سرش گذاشته  بود و می لرزید. دستش  ایستاده  اسمیت میان آن ها 
بخواهد اندیشه ای را بیابد. »یادم می آید. بله! خیلی وقت پیش بود. بچه که بودم، یک کتاب 

خواندم. یک داستان. اُز، فکر می کنم همین بود. بله، اُز. شهِر زمردین اُز...«
»اُز؟ هرگز اسمش را نشنیده ام.«

»بله، اُز. خودش بود. همین االن دیدمش. مثل خوِد داستان بود. داشت فرو می ریخت.«
»اسمیت!«

»بله، قربان؟«
»فردا خودت را به روانکاو معرفی کن!«

»بله قربان.« یک سالم نظامی سریع.
»مراقب باش.«

مردان با تفنگ های آماده، پاورچین پاورچین راه می رفتند و در پشت نور ضدعفونی ناو به 
دریای بزرگ و تپه های کوچک می نگریستند. اسمیت، ناامیدانه نجوا کرد: »آه... هیچ کس 

این جا نیست، هست؟ هیچ کس نیست.«
باد، زوزه کشان، شن ها را به روی کفش هایش راند.
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در سال ۴۰۰ پس از میالد مسیح، امپراطور یوآن تخت گاهش را در پناه دیوار بزرگ 
چین زده بود و زمین سبز و سیراب از باران خود را برای فصل برداشت آماده می کرد. 

مردمان قلمرویش در صلح و صفا نه فراتر از اندازه خوشحال بودند و نه اندوهناک.
صبح زود روز اول از هفته ی اول از دومین ماِه سال نو، امپراطور یوآن چای می نوشید و 
برای مقابله با دم گرم هوا خود را باد می زد که خدمتگزاری دوان دوان از روی کاشی های 

آبی و سرخ باغ آمد و به فریاد گفت: »امپراطورا! امپراطور، معجزه!«
امپراطور گفت: »آری. امروز هوای صبح دل پذیر است.«
خدمتگزار شتابان کرنشی کرد و گفت: »نه، نه؛ معجزه!«

»این چای که به دهانم بسیار خوش طعم می آید، حتماً معجزه است.«

ماشین پرنده

ری بردبری

مهدی بنواری
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»نه، نه، اعلی حضرتا.«
این  یا دریا آبی است.  نو هستیم.  باال آمده و در آستانه ی روزی  ببینم... خورشید  »بگذار 

بهترین معجزه است.«
»اعلی حضرتا، یکی دارد پرواز می کند!«

امپراطور از باد زدن خود دست برداشت و گفت: »چه؟«
»مردی بال دار دارد در هوا پرواز می کند. آن باال دیدمش. صدایی از آسمان بلند شد. من نگاه 
کردم و او را دیدم. مثل اژدهایی است که مردی را به دهان گرفته باشد. اژدهایی از کاغذ و 

بامبو، به رنگ خورشید و علف.«
امپراطور گفت: »خواب نما شده ای. صبح زود است و هنوز از رؤیای شبانه بیرون نیامده ای.«

»زود است، ولی من دیدمش! بیایید تا به چشم خود ببینید.«
امپراطور گفت: »همین جا نزدیک من بنشین. اندکی چای بنوش. اگر این طور باشد، خیلی 
عجیب می شود، مردی که پرواز می کند. تو باید وقت کنی در موردش فکر کنی، من هم باید 

بنشینم و سر فرصت خود را برای این صحنه آماده کنم.« 
امپراطور و خدمتگزار چای نوشیدند.

باالخره خدمتگزار گفت: »سرورم ممکن است برود.« امپراطور متفکرانه از جا برخاست و 
گفت: »خب حاال به من نشان بده چه چیزی دیده ای.«

قدم زنان به باغ رفتند، از روی چمن زاری سبز گذشتند، به پلی کوچک رسیدند و آن سوی 
آن، از میان درختان بیشه ای گذشتند تا به باالی تپه ای کوچک رسیدند.

خدمتگزار گفت: »آن جا!«
امپراطور به آسمان نگاه کرد. 

و در آسمان مردی بود؛ می خندید، در ارتفاعی چنان عظیم می خندید که صدایش به زحمت 
به گوش می رسید. مرد بال هایی پوشیده بود ساخته از نی و کاغذ، با دمی زرد و زیبا؛ و مرد 
مثل بزرگ ترین پرنده ی جهان پرندگان، مثل اژدهایی تازه در سرزمین اژدهایان کهن در 

آسمان صبح، معلق در هوا، می خرامید.
مرد از باال، پیچیده در بادهای خنک سحرگاهان صدایشان زد: »پرواز می کنم! دارم پرواز 

می کنم!«
خدمتگزار برایش دست تکان داد و فریاد زد: »بله! بله!«

امپراطور یوآن تکان نخورد. در عوض رویش را به سوی دیوار بزرگ چین گرداند که اینک 
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شکل  و  می کرد  نمایان  را  خود  سبز  تپه های  در  سحرگاهی  دوردست  مه  میان  از  داشت 
می گرفت، به آن مار عظیم شکوهمند سنگی که شاهانه از این سوی افق تا آن سو پیچ و 
تاب خورده بود. دیوار شگرفی که در طی زمانی بی زمان ایشان را از هجوم خیل دشمنان در 
امان داشته و سال های سال حافظ صلح بوده است. شهر را دید، غنوده در بر رودخانه ای و 

راهی و تپه ای، که داشت بیدار می شد.
از تو هم این مرد پرنده را  امپراطور به خدمتگزارش گفت: »بگو ببینم. کس دیگری غیر 

دیده است؟«
اعلی  منم  »فقط  گفت:  می داد  تکان  دست  و  می زد  لبخند  آسمان  به  رو  که  خدمتگزار 

حضرت.«
امپراطور لختی دیگر به آسمان نگاه کرد و بعد گفت: »صدایش کن تا پیش من بیاید.«

خدمتگزار دستانش را دور دهان حلقه کرد و فریاد زد: »هو، بیا پایین، بیا پایین! امپراطور 
تو را به حضور می خواند!«

تا مرد پرنده از روی بادهای صبح گاهی پایین بلغزد، امپراطور نگاهش را به اطراف، به همه 
سو، چرخاند. کشاورزی سحرخیز را در مزرعه اش دید که آسمان را نگاه می کرد و جایش را 

به خاطر سپرد.
مرد پرنده در میان خش خش کاغذ و ترق ترق نی های بامبو فرود آمد. با غرور به نزد امپراطور 
آمد. کمی با بساط و تجهیزاتش ور رفت تا سرانجام در مقابل پیرمرد سر به تعظیم فرود آورد. 

امپراطور پرسید: »چه کرده ای؟«
مرد پاسخ داد: »من در آسمان پرواز کردم اعلی حضرت.«

امپراطور دوباره گفت: »چه کرده ای؟«
پرنده بلند گفت: »همین االن گفتم!«

امپراطور گفت: »تو هیچ چیز به من نگفتی.« بعد دست الغرش را دراز کرد و دستی به 
پرنده وار دستگاه کشید. دستگاه بوی خنکی،  بدنه و ستون فقرات  کاغذ زیبای خوشرنگ 

بوی صبح می داد.
»زیبا نیست اعلی حضرتا؟«
»بله، زیاده از حد زیباست.«

مرد لبخندی زد و گفت: »در تمام دنیا تک است. و من هم مخترعش هستم.«
»تک است؟«
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»قسم می خورم!«
»غیر از خودت که از وجود این ماشین خبر دارد؟«

»هیچ کس. حتا زنم هم نمی داند. اگر می فهمید خودش و پسرم فکر می کردند دیوانه شده ام. 
فکر می کرد دارم بادبادک می سازم. شب بیدار شدم و پای پیاده تا صخره های دوردست رفتم. 
از باالی  باال آمد جرأتم را جمع کردم اعلی حضرت و  وقتی نسیم صبح وزید و خورشید 

صخره پریدم. پرواز کردم! اما زنم خبر ندارد.«
امپراطور گفت: »خب پس برای او خوب شد. دنبال من بیا.«

هر سه به سوی خانه ی عظیم به راه افتادند. خورشید اینک دیگر کاماًل در آسمان باال آمده 
بود و بوی چمن ها روح نواز بود. 

امپراطور، خدمتگزار و پرنده در باغ بزرگ ایستادند.
امپراطور دست هایش را به هم کوبید و گفت: »نگهبان!« نگهبانان دوان دوان آمدند. امپراطور 
گفت: »این مرد را بگیرید.« نگهبانان پرنده را بازداشت کردند. امپراطور گفت: »جالد را صدا 
کنید.« پرنده که جا خورده بود نالید که: »چه خبر است! مگر من چه کرده ام؟« و به گریه 

افتاد، آن طور که دستگاه کاغذی زیبا به خش خش افتاد.
امپراطور گفت: »این مردی است که ماشین ویژه ای ساخته است و حاال از ما می پرسد چه 
چیزی آفریده است. خودش نمی داند چه کرده است. انگار فقط باید می آفرید. بدون این که 

بداند چرا این کار را کرده یا چه کاری از اختراعش برخواهد آمد.«
جالد با تبری سیمین و تیز دوان دوان آمد. صورتش را زیر نقاب صاف و سفید و بی پیرایه ای 

مخفی پوشانده بود و آماده با بازوان لخت پر عضله اش در خدمت ایستاد.
امپراطور گفت: »صبر کنید.« بعد به سوی میزی نزدیکش برگشت که بر رویش ماشینی 
نشسته بود، آفریده ی خود وی. امپراطور کلید زرین کوچکی را از گردنش برداشت. کلید را 

به ماشین ظریف وارد کرد و آن را چرخاند. سپس ماشین را به راه انداخت.
ماشین باغی بود از فلز و جواهر. کار که می افتاد، پرنده ها روی درخت های کوچک فلزی 
به چهچه در می آمدند، گرگ ها وسط جنگل های مینیاتوری پرسه می زدند و آدم های ُخرد 
با  ایستاده در کنار فواره های بی نهایت کوچک  بین سایه و روشن می  رفتند و می آمدند و 
کوچکی شان  چند  هر  که  فواره هایی  می کردند،  خنک  را  خودشان  مینیاتوری  بادبزن های 

غیرممکن می نمود، باز شرشرشان را می شد شنید.
امپراطور گفت: »آیا زیبا نیست؟ اگر از من بپرسی چه کرده ام، می توانم به خوبی پاسخت 
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دهم. من پرنده ها را واداشته ام بخوانند، جنگل ها را به زمزمه واداشته ام، مردم را گذاشته ام 
تا در این درخت زار قدم بزنند و از درخت ها و سایه و آوازها لذت ببرند. این است کاری که 

من کرده ام.«
پرنده به زانو در افتاد، با صورتی که اشک رویش روان بود به التماس به امپراطور گفت: »ولی، 
آخر امپراطور! من هم چنین کاری کرده ام! من زیبایی را یافته ام. من سوار بر باد سحرگاهی 
پرواز کرده ام. من از باال خانه های و باغ های خفته را دیده ام. من دریا را بوییده ام و حتا آن را 
دیدم، آن سوی تپه ها، از بلندایی که بودم و با بادی که مرا در بر گرفته بود. باد مرا مثل پر 
می برد، مثل یک بادبزن، آسمان صبح چه بویی دارد! و چقدر آدم احساس آزادی می کند! 

زیباست امپراطور، این هم زیباست!«
امپراطور غمگین گفت: »بله. می دانم که درست می گویی. زیرا من قلبم را حس کردم که با 
تو در آسمان بود و با خود فکر کردم: چطور حسی است؟ چگونه است؟ برکه های دوردست 
به نظر می رسند؟ خانه ی من و خدمتگزارانم چطور؟ مثل مورچه؟ شهر  باال چطور  از آن 

دوردستی که هنوز بیدار نشده است چطور؟«
»پس از جانم بگذرید!«

امپراطور بیشتر فرو رفته در مغاک غم گفت: »اما وقت هایی پیش می آید که انسان مجبور 
است برای این که زیبایی کوچکی را که دارد حفظ کند، زیبایی کوچک دیگری را از دست 

بدهد. ترس من از تو نیست، بلکه از کس دیگری می ترسم.«
»چه کسی؟«

این  مثل  بامبو  و  روشن  و  براق  کاغذهای  از  ببیند، چیزی  را  تو  وقتی  که  دیگری  »کس 
می سازد. اما این کس دیگر چهره ای اهریمنی و قلبی اهریمنی خواهد داشت و زیبایی از 

میان خواهد رفت. از این کس است که من می ترسم.«
»چرا؟ چرا؟«

امپراطور گفت: »چه کسی می گوید ممکن نیست روزی چنین آدمی، در چنان دستگاهی 
از کاغذ و بامبو در آسمان پرواز کند و سنگ های بزرگ روی دیوار بزرگ چین بیندازد؟«

نه کسی تکان خورد و نه کسی کالمی به زبان آورد. 
امپراطور گفت: »سرش را بزنید.«

جالد تبر نقره اش را چرخاند. 
امپراطور گفت: »بادبادک و جسد مخترع را بسوزانید و خاکسترشان را با هم دفن کنید.«
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خدمتگزاران رفتند تا دستور را اجرا کنند.
امپراطور به سوی خدمتگزار شخصی اش برگشت که مرد را در پرواز دیده بود و گفت: »زبانت 
را نگه دار. همه چیز رؤیا بود. خوابی غم افزا و زیبا. و آن کشاورز در آن مزرعه ی دوردست 
که شاهد پرواز بود،  به او بگو به نفعش است که ماجرا را به حساب خوابی رؤیایی بگذارد. اگر 

کلمه ای از این ماجرا بشنوم و تو و آن کشاورز در ساعت می میرید.«
»بزرگ وارید امپراطور.«

پیرمرد گفت: »نه، بزرگ وار نیستم.« آن سوتر از دیوار باغ نگهبانان را دید که ماشین زیبای 
ساخته شده از کاغذ و نی را می سوزانند که بوی نسیم صبح می داد. دود سیاه را دید که به 
آسمان می رفت و گفت: »نه، فقط بسیار شگفت زده و ترسیده ام.« نگهبانان را دید که چاله ای 
کوچک برای دفن خاکسترها می َکَنند و ادامه داد: »جان یک مرد در مقابل جان میلیون ها 

نفر دیگر چه ارزشی دارد؟ باید وجدانم را با این فکر تسکین بدهم.«
امپراطور کلید را از زنجیرش که به گردن آویخته بود گرفت و بار دیگر باغ مینیاتوری زیبا را 
کوک کرد. ایستاد و از ورای سرزمینش به دیوار بزرگ خیره ماند، به شهر آرام، به دشت های 
سبز، به رودها و نهرها. آهی کشید. باغ کوچک ساز و کار مخفی و ظریفش را به سرعت 
می چرخاند و خود را به حرکت در می آورد؛ مردم ریز در جنگل ها قدم می زدند، چهره هایی 
کوچک بر تنه های درخشان زیبا در بیشه زارهای سایه روشن می خرامیدند و در میان درختان 
کوچک ذره های کوچِک آوازی تیز و رنگ های زرد و آبی درخشان می پریدند، می پریدند، 

می پریدند، می پریدند در آسمان کوچک.
امپراطور چشم هایش را بست و گفت: »آه، پرنده ها را ببین، پرنده ها را ببین!«

از  کوتاهی  داستان   )Flying Machine( پرنده  ماشین   *
ری بردبری فقید است که در سال 19۵3 در مجموعه ای 
به نام »سیب های طالیی خورشید« منتشر شد. در همان 

سال بردبری نمایش نامه ای از آن نوشت که به صورت تئاتر 
تلویزیونی با سه بازیگر اجرا شد. این داستان اولین بار برای 

ماهنامه ی تجربه به فارسی ترجمه شده است.
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ماندرین ]1[ فریاد زد: »به شکل یک خوک؟«
پیک تکرار کرد: »به شکل یک خوک.« و خارج شد.

ماندرین ناله کرد: »اوه، چه روز شومی در چه سال شومی! شهر کوان سی ]2[، آن سوی 
تپه، زمان کودکی من بسیار کوچک بود. حاال چنان بزرگ شده که باالخره می خواهند 

دورش دیوار شهر بکشند.«
دختر ماندرین به آرامی پرسید: »اما چرا دیوار شهری در دو مایلی این جا باید پدر عزیز 

من را در این لحظه غمگین و عصبانی سازد؟«
ماندرین جواب داد: »دیوارشان را به شکل یک خوک ساخته اند! متوجهی؟ دیوار شهر ما 

به شکل یک پرتقال است. خوک با حرص تمام، ما را خواهد بلعید!«

طالیی، بادبادک 
باد نقـــــره ای
ری بردبری

شیرین سادات صفوی
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هر دو در فکر فرو رفتند.
زندگی پر از نشانه و اشاره بود.اهریمنان در هر گوشه ای گذر داشتند. مرگ در خیسی چشم 
بادبزن،  گرفتن  به دست  روش  بود؛  باران  نشانه ی  دریایی  مرغ  بال  می کرد، چرخش  شنا 
اهمیت عظیمی داشتند. مسافران و  بله، حتا شکل دیوار یک شهر  و  شیب یک شیروانی 
گردشگران، کاروان ها، موسیقیدانان، هنرمندان و هر کس که به این دو شهر می رسید و از 
منظری بی طرف آن دو را مشاهده می کرد، می گفت: »شهری به شکل یک پرتقال! نه! من 
به شهر خوک شکل وارد می شوم تا موفق باشم، خوب بخورم، و از خوش شانسی و موفقیت 

فربه شوم!«
وحشت  باعث  عالیم  و  نشانه ها  این  رفت!  دست  از  چیز  »همه  گفت:  گریه کنان  ماندرین 

می شوند. شهر ما به روزگار سیاهی وارد می شود.«
دختر او گفت: »پس، سنگ تراشان و معبدسازان را خبر کنید. من از پشت پرده ی ابریشم 

برایتان زمزمه می کنم و بدین شکل، شما کلمات را خواهید فهمید.«
سنگ تراشان!  »های!  زد:  فریاد  و  کوبید  هم  به  را  دستانش  نزار،  حال  همان  با  پیرمرد 

معبدسازان و کاخ سازان!«
مردانی که از مرمر و خارا و عقیق سررشته داشتند، سریع از راه رسیدند. ماندرین با بی قراری 
در برابر آن ها قرار گرفت و خودش منتظر زمزمه ای بود که باید از پَس پرده ی ابریشمین 
آویزان در پشت تخت حکومت فرا می رسید. عاقبت زمزمه از راه رسید و گفت: »شما را به 

این جا فرا خوانده ام.«
این جا فرا خوانده ام، چرا که شهر ما شکل  به  بلند تکرار کرد: »شما را  با صدای  ماندرین 
پرتقال است و شهر شیطانی کوان سی، امروز دیوار خود را به شکل خوک حریص و گرسنه ای 

در آورده است...«
در این لحظه، سنگ تراشان ناله کردند و گریستند. صدای تلق تلق عصای مرگ در حیاط 

بیرونی به گوش می رسید. فقر در میان سایه های تاالر، سرفه ی خیسی کرد. 
زمزمه و به دنبال آن ماندرین ادامه دادند: »بنابراین، شما کسانی که دیوارها را برافراشته 

می کنید، باید به سراغ سنگ و تیشه ی خود بروید و شکل شهرمان را عوض کنید!«
نفس در سینه ی معماران و سنگ تراشان حبس شد. خود ماندرین هم با شنیدن آن چه 
دیوارهای  »و  ماندرین گفت:  یافت.  ادامه  زمزمه  کرد.  در سینه حبس  را  نفس  بود،  گفته 

شهرمان را به شکل چماقی در آورید که خوک را کتک زده و فراری  دهد!«
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سنگ تراشان با فریادهای بلند از جا برخاستند. حتا خود ماندرین هم، ذوق زده بابت آن چه 
از دهان خود شنیده بود، از تخت برخاست و شروع به دست زدن کرد. سپس فریاد کشید: 

»زود باشید! سراغ کارتان بروید!«
وقتی مردان رفتند، ماندرین خندان و هیجانزده، با عشق و عالقه ی فراوان به سمت پرده ی 
نیامد.  جوابی  اما  بکشم.«  آغوش  در  را  تو  باید  »دختر،  کرد:  زمزمه  و  چرخید  ابریشمین 
ماندرین به پشت پرده رفت و دید دخترش آن جا را ترک کرده است. با خودش فکر کرد، 
چه دختر فروتنی دارم. رفته و من را با پیروزی تنها گذاشته؛ انگار این پیروزی از اول هم 

از آن خودم بوده است.
خبر در شهر پیچید؛ شهرت ماندرین چند برابر شد. همه دست به کار حمل سنگ به سمت 
دیوارها شدند. منقل های آتش به راه افتادند و شیاطین مرگ و فقر چندان در شهر باقی 
نماندند؛ چرا که حاال همه به هم کمک می کردند. در پایان ماه، شکل دیوارها عوض شد. 
حاال دیوارها شکل چماقی قدرتمند بودند که می شد با آن خوک ها، خرس ها و حتا شیرها 

را فراری داد. ماندرین هر شب مثل روباهی، خوش و خرم می خوابید.
»خیلی دلم می خواهد صورت ماندرین کوان سی، وقتی که خبرها را می شنود، ببینم. چه 
غوغا و هیاهویی شود؛ بعید نیست خودش را از باالی کوهی به پایین پرت کند! کمی دیگر 

برایم شراب بریز، دخترم که مثل پسرها فکر می کنی.«
اما خوشی به اندازه ی گلی زمستانی، زودگذر بود؛ و خیلی زود از میان رفت. همان روز عصر، 
پیک با عجله وارد تاالر شد و فریاد زد: »اوه، ماندرین! بیماری، اندوه زودرس، ویرانی، هجوم 

ملخ، چاه های آلوده!«
ماندرین به خود لرزید و پیک ادامه داد: »شهر کوان سی، که مثل خوکی ساخته شده بود 
و ما آن را با تغییر دیوارهایمان به شکل چماقی قدرتمند فراری دادیم، حاال موفقیت ما را 
تبدیل به خاکستر کرده است. آن ها دیوارها شهرشان را به شکل آتش عظیمی در آورده اند 

که چماق ما را خواهد سوزاند!«
و خسته  غمگین  کهنسال،  درختی  میان  در  پاییزی  میوه ای  مانند  درست  ماندرین،  قلب 
شد. »آه، ایزدان! مسافران از ما روی برخواهند گرداند. تاجران که نشانه ها را می خوانند، از 
چماقی که به این راحتی به دست آتش نابود می شود و همگی ما را تسخیر می کند، روی 

برخواهند گرداند!«
زمزمه ای، به لطافت یک دانه ی برف، از پشت پرده ی ابریشمین گفت: »نه.«
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و ماندرین که جا خورده بود، تکرار کرد: »نه.«
زمزمه شبیه ریزش دانه های باران گفت: »به سنگ تراشانم بگویید تا دیوارهای شهر را به 

شکل برکه ای درخشان در آورند.«
پیرمرد  بلند تکرار کرد و قلبش جان دوباره ای گرفت. زمزمه در گوش  را  ماندرین فرمان 

گفت: »و با این برکه ی آب، آتش را فرو نشانده و آن را برای ابد خاموش می کنیم!« 
نجاتشان شده، شاد و  راه  بار دیگر  عالمانه ی حاکم  ایده های  این خبر که  با دریافت  شهر 
سعادتمند شد. همه به سوی دیوارها دویدند و آوازه خوان، آن را نزدیک به تصویر پیشنهادی 
کردند؛ البته این بار صدای آوازهایشان به بلندی بار قبل نبود، چون خسته بودند؛ و به همان 
سرعت کار نمی کردند، چون از آن جایی که ساخت دیوار قبلی یک ماه طول کشیده بود، 
مجبور شده بودند تجارت و محصوالت کشاورزی خود را رها کنند و به همین دلیل حاال 

ضعیف تر و فقیرتر بودند.
به دنبال این ماجرا، یکی در میان دوره های خارق العاده و وحشتناکی پیش آمد که انگار 

مانند مجموعه ای از جعبه های عجیب، درون هم قرار گرفته بودند.
پیک فریاد کشید: »آه، حاکم، کوان سی دیوارهای خود را به شکل دهان بزرگی در آورده تا 

تمامی برکه ی ما را یک جا ببلعد!«
را شبیه  ما  دیوارهای  داد: »پس  بود، دستور  ایستاده  ابریشمین  پرده ی  نزدیک  که  حاکم 

سوزنی سازید تا این دهان را به هم بدوزد!«
را  ما  با آن سوزن  تا  را شبیه شمشیری کرده اند  فریاد کشید: »حاکم! دیوارهایشان  پیک 

بشکنند!«
حاکم که لرزان جلوی پرده ی ابریشمین ایستاده بود، گفت: »پس سنگ ها را طوری تکان 

دهید تا نیامی ساخته شود و این شمشیر را غالف کند!«
و  کرده  کار  شب  تمام  آن ها  حاکم!  کنید  »رحم  آورد:  خبر  گریه کنان  پیک  بعد،  صبح 

دیوارهایشان را شبیه آذرخشی ساخته اند تا نیام شمشیر ما را خرد و نابود کند!«
بیماری مثل گله ای سگ وحشی در شهر شیوع پیدا کرده بود. و جمعیت که حاال چندین ماه 
می شد به کار تغییر شکل دیوارها اشتغال داشت، شبیه خود مرگ شده بود که استخوان های 
سفیدش در دست باد، صدایی چون صدای یک آلت موسیقی تولید می کرد. خیابان ها پر از 
تشیع جنازه شدند، ولی تازه وسط تابستان بود، زمانی که همه باید مشغول جمع آوری و درو 
می بودند. ماندرین چنان بیمار شد که دستور داد تختش را کنار پرده ی ابریشمین بر پا کنند 
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و او همان جا دراز می کشید و با دردمندی، دستورات تازه ای برای معماران صادر می کرد. 
حاال صدای پشت پرده هم ضعیف شده بود و درست مثل بادی بود که بر فراز بام ها بوزد.

»کوان سی عقاب است. پس دیوارها ما توری برای شکار این عقاب خواهند بود. آن ها خورشید 
شده اند تا تور ما را بسوزانند. پس ماه می شویم تا خورشیدشان را در محاق فرو ببریم!«

و شهر مثل ماشینی زنگ زده، باالخره از حرکت ایستاد. و در نهایت، صدای پشت پرده فریاد 
زد: »به نام ایزدان! حاکم کوان سی را خبر کنید!«

در آخرین روز تابستان، حاکم کوان سی، بیمار و فرتوت، به کمک چهار خدمتکار قحطی زده، 
به دربار ماندرین ما وارد شد. دو ماندرین روبروی یکدیگر قرار گرفتند. نفس هایشان مثل باد 

زمستانی در سینه شان می لرزید. 
صدایی گفت: »بیایید این بازی را تمام کنیم.«

هر دو پیرمرد سری تکان دادند.
صدای ضعیف ادامه داد: »این وضع نمی تواند ادامه داشته باشد. مردم ما کاری ندارند جز این 
که هر روز و هر ساعت شهر را به شکل متفاوتی در بیاورند. نه وقتی برای شکار و ماهیگیری 
دارند، نه وقتی برای عشق ورزیدن و نه وقتی برای انجام وظیفه نسبت به نیاکان و بازماندگان 

نیاکان خود.«
ماندرین های شهرهای قفس، ماه، نیزه، آتش، شمشیر، این، آن و دیگری گفتند: »می پذیریم.«

صدا گفت: »ما را به زیر آفتاب ببرید.«
دو پیرمرد را زیر آفتاب و بر فراز تپه ای کوچک بردند. در نسیم دیرهنگام تابستانی، چند 
کودک الغر، بادبادک های خود را که به شکل اژدها بودند، و به شکل قورباغه و چمن بودند، 

و رنگ دریا و سکه و گندم داشتند، به هوا برده بودند.
دختر ماندرین اول کنار تخت او ایستاد و گفت: »ببینید.«
دو پیرمرد گفتند: »این ها که چیزی جز بادباک نیستند.«

دختر گفت: »ولی بادبادکی که در هوا نباشد، چیست؟ هیچ است. چه چیزی الزم دارد تا 
خودش باشد و تماماً زیبا و حقیقی باشد؟«

آن دو گفتند: »مشخص است؛ باد.«
»و آسمان و باد چه چیزی نیاز دارند تا زیبا باشند؟«

»معلوم است؛ بادبادک – بادبادک های فراوان؛ تا یکدستی و یکنواختی آن را از میان ببرند. 
بادبادک هایی رنگین که پرواز می کنند!«
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دختر ماندرین گفت: »پس، شما کوان سی، برای آخرین بار شکل دیوارهای خود را تغییر 
دهید تا چیزی نه بیشتر و نه کمتر از باد باشید. و ما دیوارهایمان را مثل بادبادکی طالیی 
خواهیم ساخت. باد می تواند به بادبادک زیبایی بخشیده و آن را تا ارتفاعی خارق العاده باال 
ببرد. و بادبادک هم یکنواختی حیات باد را از میان می برد و به آن معنا و هدف می بخشد. 
عمر  و  و همکاری  زیبایی  فقط  کنار هم، همه چیز  در  اما  است.  دیگری هیچ  بدون  یکی 

طوالنی و متبرک خواهد بود.«
با شنیدن این حرف، دو ماندرین چنان شادمان شدند که پس از چندین روز، تقاضای غذا 
کردند تا جان بگیرند و سپس یکدیگر را در آغوش کشیدند و یکدیگر را به باد تعریف و 
تمجید گرفتند و دختر ماندرین را یک پسر، یک مرد، یک ستون سنگی، یک جنگجو و 
به  از هم جدا شدند و سریع  بالفاصله  ماندنی خواندند. سپس  یاد  یک پسر حقیقی و در 

شهرهایشان باز گشتند و گرچه ضعیف و بیمار بودند، اما آواز می خواندند و شاد بودند.
و بنابراین پس از مدتی، این دو شهر تبدیل به شهر بادبادک طالیی و شهر باد نقره ای شدند. 
و محصوالت برداشت شده و تجارت ها از سر گرفته شدند؛ و گوشت بر استخوان ها رویید و 
بیماری چون شغال ترسیده ای پا به فرار گذاشت. و مردمان شهر بادباک طالیی، در تمامی 
شب های سال صدای وزش باد نقره ای شهر همسایه را می شنیدند که مایه ی دوام آن ها بود. 
و مردمان شهر باد نقره ای صدای بادبادک طالیی را می شنیدند که می خواند، زمزمه می کرد، 

به پرواز در می آمد و به باد آن ها زیبایی و جال می بخشید.
و ماندرین جلوی پرده ی ابریشمین خود گفت: »و چنین باد.«

2. Kwana-ci1. Mandarin
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به  میداد.  نشان  را  نیمهشب  تاقچه،  روی  ساعت  تیک تاک  شد.  بلند  آکتون  ویلیام 
انگشتانش نگاه کرد. به اتاق عریض اطرافش نگاه کرد و به مردی که روی زمین دراز 
کشیده و مرده بود و دیگر نه چیزی میگفت، نه حس درندهخویی ایجاد میکرد. ویلیام 
آکتون که انگشتانش به دکمههای ماشین تحریر ضربه میزدند، کام دل میگرفتند، و 
برای صبحانههای پیش از وقت همبرگر و تخم مرغ سرخ میکردند، حاال مرتکب قتل 
مجسمهساز  یک  دید  به  را  خودش  هرگز  او  خمیده.  انگشت  ده  همان  با  بودند؛  شده 
نگاه نکرده بود. با این حال، در این لحظه، با نگاهی از بین دستهایش، به کف چوبی 
و واکسخوردهی اتاق، متوجه شد که با کمی پیچ و تاب و ورز دادن یک خمیر انسانی، 
این مرد را که نامش آرتور هاکسلی بود، در دست گرفته و ظاهرش را، در واقع چارچوب 

کلی بدناش را تغییر داده بود.
انگشتانش، با حرکتی، برق دقیق چشمان خاکستری هاکسلی را محو کرده، به جایش 

آخرین میوه

ری بردبری

ستار شکری
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تیرگی و سردی در حدقهی چشمان بیشکلش نهاده بود. لبهای مرد که همیشه صورتیرنگ 
و هوسآلود بود، حاال باز مانده بود تا دندانهای اسبمانندش را نمایش بدهد؛ دندانهای 
»پیشیِن« زرد رنگ، دندانهای »نیِش« نیکوتینگرفته و دندانهای »آسیا« با روکشهای 
طال. دماغ هم که زمانی صورتی بود، حاال زرد و رنگپریده و رگهرگه شده بود. همینطور 
گوشها. دستان هاکسلی روی زمین از هم وارفته بودند و برای اولین بار در عمرشان، به جای 

خواهش، التماس میکردند.
سر  برای  حاال  بود.  خوب  هاکسلی  برای  تغییر  رفته،  هم  روی  بود!  هنرمندانهای  طرح  بله، 
و کار داشتن با او، مرگ زیباترش کرده بود. حاال میشد با او صحبت کرد و او مجبور بود 

گوش کند.
ویلیام آکتون به انگشتهای خود نگاه کرد. کار از کار گذشته بود. نمیشد عوضش کرد. 
خیابان  دیروقت  مرور  و  عبور  عادی  صدای  بیروم  داد.  گوش  بود؟  شنیده  چیزی  کسی  آیا 
ادامه داشت. مشتی به در نمیخورد. شانههایی خرد و خمیرش نمیکردند. هیچ کس فریاد 
نمیزد: »در رو باز کن!« قتل، مجسمهسازی از گل گرم به گل سرد، انجام شده بود و هیچ 

کس نمیدانست.
خوب، که چه؟ تیک تاک ساعت نیمه شب را نشان میداد. هر حرکتی که میکرد، عجلهای 
تشنجآمیز برای دویدن، در او شعلهور میشد. برو بیرون، در برو، بدو، هیچ وقت برنگرد، سوار 
قطار شو، تاکسی بگیر، بگیر، برو، پیاده برو، اصال بدون مقصد برو، اما خودتو اینجا نمایش 

نده! جمع کن، برو »بیرون«
دستها جلوی صورتش آرام نداشتند. این طرف و آن طرف میشدند. به اختیار و آهسته 
برشان گرداند. پوچ و بیوزن بودند، درست مثل پر. چرا به دستهایش زل زده بود؟ این را 
از خودش پرسید. آیا چیز خیلی هیجانانگیزی در آنها بود که حاال بعد از موفقیت در خفه 
کردن مردک، باید اینطور مکث میکرد و با میکرومتر، وجب به وجبشان را آزمایش میکرد؟ 
دستهایی معمولی بودند. نه کلفت نه نازک، نه دراز نه کوتاه، نه پشمالو نه لخت، نه سفید 
و آرایش کرده نه کثیف، نه نرم، نه پینهبسته، نه چروکیده، نه در عین حال خیلی صاف. به 
هیچ وجه دستهای یک قاتل نبودند. با این حال، معصوم هم نبودند. در نگاه کردن بهشان، 
داشته  دوستشان  که  نبودند  دستهایی  دستها  داشت.  وجود  جادویی  و  غیرعادی  چیزی 
باشد. انگشتها هم نبودند. در این ابدیِت کرخِت پس از فاجعهی انجام گرفته، متوجه شد 

که تنها به سرانگشتانش عالقه دارد. ساعت روی تاقچه تیک تاک میکرد.
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کنار جسد هاکسلی زانو زد. از لباس جسد یک دستمال جیبی درآورد و به طرز منظمی 
شروع کرد به پاک کردن گلوی هاکسلی. گلو را خوب مالش داد و صورت و پشت گردن را 

با شدت پاک کرد. بعد بلند شد.
به گلوی مرد نگاه کرد. به زمین روغن جالخورده نگاه کرد. آهسته خم شد و با دستمال چند 
بار به زمین زد. بعد اخمی کرد و شروع کرد به پاک کردن زمین. اول اطراف سر جنازه را. بعد 
دور دست ها را. بعد همه طرف جنازه را... به شعاع یک متر از جنازه، زمین را برق انداخت.

بعد به شعاع متر یارد. بعد...
ایستاد...

یک لحظه تمام خانه در نظرش مجسم شد. راه روها، درها، مبلمان، و انگار که کلمه کلمه 
برای اش تکرار شود، صدای هاکسلی را می شنید که حرف می زد و صدای خود را... درست 

همان طور که یک ساعت پیش صحبت کرده بودند.
انگشت روی زنگ، در باز می شود.

»اوه، آلتون! تو هستی؟«
»می خوام ببینم ات هاکسلی، مهمه!«

»متوجه نمی شم! خوب، خیلی خوب، بیا تو!«
داخل شده بود.

»برو تو کتابخونه.«
به در کتابخانه »دست زده بود.«

»نوشیدنی؟«
»یه چیزی می خورم.«

»یه بطری بورگاندی ست. آکتون می شه خودت بگیریش؟ من خیلی خسته مه.«
»حتماً!«

بگیرش، حملش کن، لمس اش کن. و او کرده بود!
»چند تا کتاب چاپ اول اون جاس آکتون. فقط جلدشون نگاه کن! چه محشره... نگاه کن.«

به کتاب ها و میز کتابخانه »دست زده بود.« به بطری و جام ها »دست زده بود.«
به  نگاه کرد،  به خانه  بی حرکت.  و  بود، دستمال در دست  قوز کرده  کنار جسد هاکسلی 
آن چه  از  ساکت.  و  آویزان  دهانش  می شد،  گشاد  چشم هایش  اطرافش،  اثاثیه ی  دیوارها، 
می دید و می فهمید، گیج می شد. چشم هایش بسته شد. سرش پایین افتاد. دستمال را بین 
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دست هایش فشرد، مچاله کرد. لب ها را به دندان گزید و ول کرد.
اثر انگشتش همه جا بود!

»می شه بورگاندی رو بگیری آکتون؟ هوم؟ بطری بورگاندی رو، هوم؟ با انگشتات، هوم؟ من 
خیلی خسته مه، می فهمی؟«

یک جفت دستکش! قبل از هر کاری، قبل از این که قسمت دیگری را دستمال بکشد، باید 
یک دستکش پیدا می کرد؛ وگرنه ممکن بود بدون این که بخواهد، بعد از پاک کردن جایی 

دوباره هویتش را پخش کند.
دست هایش را توی جیب کرد. به راه افتاد تا به جالباسی اتاق نشیمن رسید. اورکت هاکسلی! 

جیب های اورکت را بیرن کشید.
دستکشی در کار نبود.

حرکت  اراده ای  تحت  سرعت  با  باال.  طبقه ی  سمت  به  افتاد  راه  جیب!  توی  دست ها  باز، 
می کرد. »خشم و دیوانه گی ممنوع!« اشتباه اولیه ی نپوشیدن دستکش را مرتکب شده بود 
)آخر، او برای قتل نقشه ای نکشیده بود و ناخودآگاه اش که احتماالً پیش از وقوع قتل از آن 
خبر داشته، قبل از نیمه شب، حتا اشاره ای نکرده بود که ممکن است به دستکش احتیاج 
پیدا کند(. و حاال او باید جور این غفلت را می کشید. جایی، داخل خانه، دست کم یک جفت 
دستکش باید پیدا می شد. باید از زمان استفاده می کرد. احتمال ضعیفی بود که در آن ساعت 
کسی بخواهد هاکسلی را ببیند. تا ساعت شش صبح که دوستان هاکسلی برای شکار با او 

قرار داشتند و به دنبالش می آمدند، فرصت داشت.
انگشت استفاده  اثر  از دستمال برای محو کردن  باز و  باال را می گشت. کشوها را  طبقه ی 
می کرد. هفتاد یا هشتاد کشو را در شش اتاق طبقه ی باال به هم ریخت. هر کدام را همان طور 
مثل زبان های از حلق بیرون افتاده به حال خود ول می کرد و سراغ بعدی می رفت. تا وقتی 
کوچک ترین  نمی توانست  نبود.  هم دست بردار  بی چار گی  احساس  نمی شد،  پیدا  دستکش 
اثر  که  را  تصوری  قابل  سطح  هر  بکشد،  سر  خانه  تمام  به  بود  ممکن  دهد.  انجام  کاری 
انگشتش را داشت پاک کند. بعد اتفاقی به دیواری بخورد؛ یعنی که سرنوشتش را با یک 
نشانه ی میکروسکوپی پیچ پیچی مهر و موم کند. این به معنی مهر تأیید بر قتل بود. بله، 
جوهر  با  می کردند،  باز  را  پاپیروس  وقتی  قدیم،  روغنی  موم های  مثل  بود!  چیزی  چنین 
رویش خوش نویسی می کردند و بعد روی آن شن پخش می کردند تا جوهر را خشک کند و 
بعد مهر خاتم را به روغن جگری رنِگ داغ و آماده ی مهر پایین صفحه می کوفتند. اگر یک، 
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فقط یک اثر انگشت به جا می ماند، همین طور می شد. اثبات قتل به ضمیمه کردن مهر هم 
احتیاج نداشت.

»بقیه ی کشوها. ساکت باش، حواست رو جمع کن. دقت کن!« به خودش می گفت.
کف هشتاد و پنجمین کشو، عاقبت دستکش پیدا کرد.

»اوه، خدایا، خدایا!« پایین جالباسی ولو شد و آهی کشید. دستکش را به دست کرد، باال 
بودند. حاال  افتاده، ضخیم و شکست ناپذیر  نرم، جا  را بست.  مغرورانه دکمه هایش  کشید، 
می توانست با دست هایش هر کلکی سوار کند و هیچ ردی به جا نگذارد. جلوی آینه ی اتاق 

خواب، به نوک دماغش انگشت زد. دندان ها را مک زد.
هاکسلی فریاد زد: »نه!«

عجب نقشه ی کثیفی بود!
بود! جناب  و جلبی  بود! چه مرد شریر  انداخته  زمین  را روی  هاکسلی مخصوصا خودش 
هاکسلی روی کف چوبی افتاده بود و ویلیام آکتون به دنبال او. همان طور غلتیده و جنگیده 
و کف اتاق را پنجول کشیده بودند در حالی که انگشت های جنون آمیزشان را مرتب روی 
آن می کشیدند. هاکسلی توانسته بود چند متر فرار کند و آکتون توانسته بود دست ها را 
روی گردنش بگذارد و آن  قدر فشار بدهد تا حیات، مثل خمیر دندان، از بدنش خارج شود!

ویلیام آکتون دستکش پوشیده به اتاق برگشت، روی زمین زانو زد و با جان کندن شروع 
کرد به کار پرمشقت پاک کردن سانتی متر به سانتی متر اتاق. سانتی متر به سانتی متر برق 
انداخت و برق انداخت، تا این که صورت مصمم و عرق کرده اش را روی زمین دید. بعد سراغ 
یک میز رفت و همان طور تا به بدنه ی زمخت و زوارهای روی میز رسید، بعد ظروف نقره ای 
را دستمال کشید و میوه های شمعی را برداشت و برق شان انداخت، اما آخرین میوه ی ته 

ظرف را تمیز نکرد.
»اصال به این دست نزده بودم.«

بعد از دستمال کشیدِن میز، سراغ قاب عکس روی میز رفت.
»مطمئن ام به این دست نزدم.« قاب عکس را نگاه کرد.

نمی آورد. »پس  یاد  به  بود؟  کرده  استفاده  درها  کدام  از  امشب  کرد.  نگاه  را  اتاق  درهای 
همه شونو تمیز کن!« از دست گیره ها شروع کرد. همه شان را نورانی کرد. بعد درها را از باال 
اتاق رفت، دسته ی  بعد سراغ مبلمان داخل  نماند.  باقی  تا جای شکی  پایین قشو کرد  تا 

صندلی ها را هم پاک کرد.
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هاکسلی گفت: »این صندلی که شما روش نشستی، آکتون! یه مبل عتیقه اس، مال زمان 
لویی چهاردهم. جنس پارچه رو احساس می کنی؟«

»من نیومدم این جا از مبل و صندلی حرف بزنم، هاکسلی! واسه ”لیلی“ اومدم.«
»لی لی، هوم؟ بی خیالش شو بابا! تو این قدرهام در موردش جدی نیستی. می دونی، دوست ات 

نداره. به من گفته ماه دیگه همراه ام می آد مکزیکوسیتی.«
»تو و اون پولت و مبلمان لعنتی ات!«

»مبلمان خوبیه آکتون! مهمان خوبی باش و ازش لذت ببر.«
اثر انگشت حتما روی پارچه ها هم بود.

»هاکسلی!« ویلیام آکتون به جسد زل زد. »تو می دونستی می خوام بکشمت؟ یعنی ضمیر 
ناخود آگاه ات می دونست؟ مثل ضمیر ناخود آگاه من که می دونست؟ این ناخود آگاه ات نبود 
که مجبورم کرد توی خونه  ات بچرخم، کتاب ها رو، ظرف ها رو، درها رو، صندلی ها رو دست 

برنم، این ور و اون ور کنم و نازشون کنم؟ یعنی تو این قدر آب زیر کاه و پست بودی؟«
صندلی ها را با پارچه ی چالنده شده تمیز کرد. بعد به یاد جسد افتاد. این یکی را با پارچه 
خشک نکرده بود. سراغش رفت، این طرف و آن طرفش کرد و خالصه همه جایش را کاماًل 

تمیز کرد. حتا کفش ها را برق انداخت.
وقتی کفش ها را برق می انداخت، صورت اش با نگرانی لرزید. لحظه ای بعد بلند شد و خودش 
را به میز رساند. میوه ی ته ظرف را در آورد و دستمال کشید. زیر زبانی گفت: »بهتر شد!« 

و دوباره سراغ جسد رفت.
اما همین که روی جسد خم شد، پلک هایش بسته شد، آرواره هایش به این سمت و آن سمت 
حرکت کرد. با خودش فکر کرد. بعد بلند شد، برگشت و یک بار دیگر سراغ میز رفت. قاب 

عکس را تمیز کرد. در حین تمیز کردن، متوجه چیزی شد.
دیوار!

گفت: »این دیگه احمقانه س!«
هاکسلی فریاد زده بود: »یا...« و سعی کرده بود او را کنار بزند. در حین تقال به آکتون تنه ای 
زده بود. آکتون به دیواری خورده بود، بعد به دیوار دست زده و بلند شده بود و دوباره به 

سمت هاکسلی دویده بود. بعد هاکسلی را خفه کرده بود. هاکسلی مرده بود...
آکتون استوار و مصمم کنار آمد. فحش ها و صحنه ی جنایت از ذهنش محو شد. به چهار 

دیوار دورش نگاه کرد. گفت: »مسخره!«
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از گوشه  ی چشم هایش چیزی روی دیوار دید.
»محل سگ نمی ذارم.« این را گفت تا حواس  خودش را از موضوع منحرف کند.

»حاال می ریم سراغ اتاق بعدی. اصولی کار می کنم. خوب، ببین، روی هم رفته توی راهرو 
بودیم و توی کتابخونه و این اتاق و اتاق غذاخوری و آشپزخونه.«

پشت سرش روی دیوار یک لکه بود.
مگر نبود؟

با عصبانیت برگشت: »خیلی خوب، خیلی خوب! فقط برای اطمینان!«
سراغ دیوار رفت و نتوانست لکه را پیدا کند. اُه! یک لکه ی کوچک. بله، هم این جا! پاکش 
کرد. به هر حال اثر انگشت نبود. دسِت دستکش پوشیده اش به دیوار تکیه زد. به دیوار نگاه 
کرد که چطور به راست و چپ و تا باالی سر و تا پایین پایش امتداد داشت و به نرمی گفت: 
»نه!« باال و پایین و طول و عرض دیوار را نگاه کرد و آهسته گفت: »این خیلیه!« چند متر 

مربع می شد؟ »به درک!«
دور از دید چشم های او، انگشتان داخل دستکش اش با ضرب آهنگی خاص، روی دیوار مالیده 

می شدند.
به دستش خیره شد و به کاغذ دیواری. از باالی شانه به اتاق دیگر نگاه کرد و به خودش 
گفت: »باید برم اون جا و چیزهای مهمتر رو پاک کنم.« اما دست هایش همان جا ماند. انگار 

که دیوار را یا خود او را نگه داشته باشد. صورتش جدی شد.
باال و  پایین، عقب و جلو،  و  باال  به دستمال کشیدن دیوار.  بدون هیچ حرفی شروع کرد 
پایین، تا آن جا که می توانست قدش را بکشد و تا آن جا که می توانست خم شود. بلند شد و 

دست ها را به کمر زد.
»مسخره س، خدایا! مسخره س!«

اما فکرش به او می گفت: »باید مطمئن بشی!«
جواب داد: »آره، باید مطمئن شد، باید مطمئن شد.«

آن وقت دوباره مشغول دستمال کشیدن و پاک کردن شد. یک دیوار را تمام کرد و بعد...
سراغ یک دیوار دیگر رفت. فکر کرد: »االن ساعت چنده؟«

به ساعت روی تاقچه نگاه کرد. یک ساعت گذشته بود. پنج دقیقه از یک گذشته بود.
به دیوار جدید و دست نخورده اش نگاه کرد. »احمقانه س! لک نداره. دست بهش نمی زنم.« 

رویش را برگرداند.
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از گوشه ی چشمانش تارهای نازک را دید. وقتی پشتش به عنکبوت ها بود، از قسمت های 
چوبی دیوار بیرون آمده، تارهای ظریف و نیمه مرئی شان را تنیده بودند. البته نه روی دیوار 
تا  بلکه روی سه دیواری که  بود،  تمیز شده  و  سمت چپش، چون آن دیوار کاماًل شسته 
بهشان زل می زد، داخل قسمت چوبی  بار که مستقیم  بودند. هر  نخورده  آن وقت دست 
برمی گشتند تا تنها وقتی او عقب نشینی می کرد، برگردند. مصرانه نیمچه فریادی سر داد که 

»این دیوارها خوبن! من بهشون دست نمی زنم.«
سراغ میز تحریری رفت که هاکسلی قبال پشتش نشسته بود. کشویی را باز کرد و چیزی را 
که دنبالش می گشت، بیرون آورد. یک ذره بین کوچک که هاکسلی گاهی برای خواندن از 

آن استفاده می کرد. ذره بین را گرفت و با ناراحتی به دیوار نزدیک شد.
آثار انگشت!

»ولی اینا که مال من نیس!« خنده اش می گرفت: »من این جا نذاشتم شون! مطمئن ام. شاید 
کلفتی، نوکری، سرایداری، کسی گذاشته باشه.«

دیوار پوشیده از آثار انگشت بود. به خودش گفت: »این رو نگاه کن! دراز و قلمی. زنونه س. 
شرط می بندم.«

»جدی؟«
»واقعاً می بندم.«

»مطمئنی؟«
»بله!«

»صد در صد؟«
»خوب، آره!«

»حتماً؟«
»آره لعنتی، آره!«
»اما پاکش کن!«

»خدایا... بیا! خوبه؟«
»لکه ی لعنتی رو پاک کردی، ها آکتون؟«

آکتون به شوخی گفت: »این یکی رو نگاه کن! این مال یه مرد چاقه.«
»مطمئنی؟«

»خیلی خب، خیلی خب، دوباره شروع نکن!«
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یک لنگه ی دستکش را درآورد و دستش را جلوی نور گرفت. »نگاه اش کن احمق... می بینی 
حلقه ها چه شکلیه؟ نگاه کن!«

»چیزی رو ثابت نمی کنه.«
»آه، خیلی خوب!« با خشم شروع کرد به دستمال کشیدن دیوار. باال و پایین، جلو و عقب، 
با دست های داخل دستکش. و در حالی که عرق می کرد، در حالی که غرغر می کرد، فحش 

می داد، دوال می شد، راست می شد.
کتش را در آورد و روی یک صندلی نشست.

»ساعت دو!« این را بعد از تمام شدن دیوار و نگاه به ساعت گفت.
سراغ ظرف میوه رفت و میوه ی شمعی را بیرون آورد و میوه های ته ظرف را برق انداخت، 
سر جایشان گذاشت و بعد قاب عکس را دستمال کشید. بعد باال را نگاه کرد. به شمعدان 

چند شاخه ای...
انگشتانش یک دفعه جمع شد. دهانش باز شد، زبانش روی لب ها کشیده شد، به شمعدان 
نگاه کرد و رویش را برگرداند. دوباره به شمعدان نگاه کرد، به جسد هاکسلی نگاه کرد و بعد 

به شمعدان بلوری، با آن مرواریدهای شیشه ای کشیده و رنگارنگ اش.
یک صندلی پیدا کرد و پایین شمعدان گذاشت. یک پا را روی صندلی گذاشت و شمعدان را 
پایین آورد و صندلی را با خشونت به گوشه ای پرت کرد. بعد از اتاق بیرون دوید، در حالی 

که یک دیوار، هنوز نشسته باقی مانده بود.
توی اتاق غذاخوری...

توی اتاق غذاخوری سراغ یک میز رفت.
هاکسلی گفته بود: »می خوام کارد و چنگال عهد ژرژ خودم رو نشونت بدم آکتون!«

»وقت ندارم.«
»چرت نگو. این نقره رو نگاه کن! این هنر دست استثنایی رو نگاه کن!«

آکتون جلوی میز توقف کرد، جایی که جعبه های کارد و چنگال قرار داشتند. بار دیگر صدای 
هاکسلی را می شنید، تماس دست ها را، تمام کارها را به خاطر می آورد.

حاال آکتون قاشق و چنگال ها را پاک کرد، تمام بشقاب ها را از قفسه بیرون آورد...
»این هم یه کار سفالی عالیه، اثر گرترود و اتو ناتزلر. آکتون، با کارشون آشنایی داری؟«

»واقعاً قشنگه!«
»ورش دار بچرخونش. ظرافت ظرف رو ببین. روی چرخ دستی درستش کردن. مثل پوست 
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تخم مرغ نازکه، باورنکردنیه! مثل آتشفشان برق می زنه. بگیرش، بگیر! اشکالی نداره.«
بیا، بگیرش! ورش دار!

افتاد. ظرف سفالی را به سمت دیوار پرت کرد. ظرف سفالی به وضعی  آکتون به هق هق 
وحشیانه روی زمین خرد و پوسته پوسته شد.

لحظه ای بعد، روی زانوهایش بود. تکه به تکه، قطعه به قطعه اش باید جمع می شد. احمق، 
احمق، احمق! به خودش فریاد می زد و سرش را تکان می داد و چشم هایش را باز و بسته 
می کرد و سرش را پایین نگه می داشت. همه ی تکه ها را جمع کن، ابله! یک قطعه را هم 

نباید جا بگذاری. احمق، احمق!
جمع شان کرد.

زیر  صندلی،  زیر  گشت،  را  میز  زیر  کرد.  نگاه شان  میز  روی  بود؟  شده  همه اش جمع  آیا 
گنجه ی ظروف و در نور کبریت، یک قطعه ی دیگر پیدا کرد و شروع کرد به تمیز کردن تکه 
به تکه شان، انگار که سنگ هایی گران قیمت باشند. همه شان را مرتب روی میز برق افتاده 

چید.
و صندلی  کرد  تمیزش  و  آورد  در  را  کهنه  بگیرش!«  بیا  آکتون!  عالیه،  »یه ظرف سفالی 
زمین  و  پرده ها  تاقچه ها،  پنجره ها،  و  پاک کرد. همین طور دستگیره های درها  را  میزها  و 
نفس  وحشیانه  می زد.  نفس نفس  که  حالی  در  کرد،  پیدا  را  آشپزخانه  کشید.  دستمال  را 
را  براق  »کروم«  و ظروف  انداخت  جا  را  آورد، دستکش هایش  در  را  جلیقه اش  می کشید. 

دستمال کشید.
هاکسلی می گفت: »می خوام خونه ام رو نشون ات بدم آکتون! همراه ام بیا...« و او تمام ظروف 
آشپزخانه را همراه شیرهای آب نقره ای رنگ و کاسه های هم زنی دستمال می کشید، چون 
و  او  بود.  نزده  به چه چیزی دست  و  زده  را دست  نمی آمد چه چیزی  یادش  دیگر  حاال 
از مهارتش در  این جا داخل آشپزخانه توقف کرده بودند، در حالی که هاکسلی  هاکسلی، 
مخفی کردن خشم در حضور یک قاتل بالقوه مغرور بود و احتماالً می خواست در صورت نیاز، 
نزدیک چاقوها باشد. آن ها وقت تلف کرده بودند، به این چیز و آن چیز دست زده بودند. و 
یک چیز دیگر؛ یادش نمی آمد که چه چیز یا چند عدد یا چه مقدار. و آشپزخانه را تمام کرد 

و داخل راهرویی شد که هاکسلی در آن جا افتاده بود. جیغی زد.
فراموش کرده بود دیوار چهارم اتاق را بشوید. و وقتی آن جا نبود، عنکبوت ها از دیوار چهارم 
بیرون آمده بودند، روی دیوارهای تمیز جمع شده و دوباره کثیفشان کرده بودند. از سقف، 
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از شمعدان، از گوشه های اتاق و روی زمین، هزاران تار کوچک پیچاپیچ، با جیغ او به موج 
در آمدند. عنکبوت های ریز و کوچولویی که به شکلی طعنه آمیز، حتا از انگشتش کوچک تر 

بودند.
تنیده  اتاق  قاب عکس، ظرف میوه، جسد و کف  تارها روی  تماشا می کرد،  همان طور که 
می شدند. اثر انگشت ها پاکت بازکن را باالی سر برده بودند، کشوها را بیرون کشیده بودند، 

روی میز را دست کرده بودند. دست، دست، دست زده بودند، همه چیز را، همه جا را.
کف اتاق را برق می انداخت، وحشیانه، وحشیانه. جسد را چرخاند و همان طور که زاری کنان، 
ته  افتاد و میوه ی  راه  به  بلند شد.  بعد  بود، آن را شست.  را روی آن گذاشته  پیشانی اش 
ظرف را پاک کرد. بعد یک صندلی زیر تاقچه ی شمعدان گذاشت، رویش رفت و در حالی 
و  کوچک  شعله های  دانه،  به  دانه  می داد،  تکانش  تکان  بلورین  زنگی  دایره  یک  مثل  که 
آویزانش را تمیز کرد تا این که مثل زبانه ی زنگوله در هوا یک بر شد. بعد از صندلی پایین 
تا باال و  آمد و دستگیره ی درها را دست کشید. روی بقیه ی صندلی ها رفت و دیوارها را 
باالتر شست و دوید داخل آشپزخانه، جارویی پیدا کرد و تار عنکبوت ها را از سقف پاک کرد 
و میوه ی ته ظرف را تمیز کرد و جسد و دستگیره های در و نقره آالت را شست و نرده های 

راهرو را پیدا کرد و آن را گرفت و رفت تا طبقه ی باال.
می کردند.  تاک  تیک  ظالمانه،  و  ماشینی  قدرتی  با  خانه، ساعت ها  ساعت سه! همه جای 
به متر، فضا و زمان را  باال. متر  تا در طبقه ی  پایین بود و هشت  اتاق در طبقه ی  دوازده 

حساب می کرد.
صد صندلی، شش مبل، بیست و هفت میز، شش رادیو. زیر و رو و پشت سر. اثاثیه را از 
کنج دیوارها کنار می کشاند و هق هق کنان، آن ها را از گرد و غبار چندین و چند ساله پاک 
می کرد. گیج گیجی می خورد و نرده ها را تا طبقه ی باال دنبال می کرد، دست می کشید، پاک 
می کرد، دستمال می مالید، برق می انداخت، چون اگر یک اثر انگشت کوچک جا می گذاشت، 
تولید مثل می کرد و تبدیل می شد به میلیون ها اثر انگشت! و کار باید یک باره دیگر هم 

انجام می گرفت و حاال ساعت چهار بود.
و بازواناش کوفته بودند و چشم هایش پف کرده و خیره مانده و به کندی حرکت می کرد. با 
پاهایی بیگانه، با سری پایین افتاده و دستانی که حرکت می کردند، کهنه می کشیدند، تمیز 

می کردند، اتاق خواب به اتاق خواب، پستو به پستو.
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ساعت شش و نیم آن روز صبح، پیدایش کردند. در اتاق زیر شیروانی.
تمام خانه شسته شده و برق افتاده بود. گلدان ها مثل ستاره هایی شیشه ای می درخشیدند. 
صندلی ها جال داشتند. ظروف برنزی، ظروف برنجی، ظروف مسی برق می زدند. کف اتاق 
چشمک می زد. نرده ها از خود نور ساطع می کردند. همه چیز می درخشید. همه چیز برق 

می زد. همه چیز روشن و نورانی بود...
کهنه،  چمدان های  به  کشیدن  دستمال  حال  در  کردند،  پیدایش  شیروانی  زیر  اتاق  در 
صندلی های کهنه، کالسکه ها، اسباب بازی ها، جعبه های موسیقی کوکی، گلدان ها، قاشق و 
چنگال ها، اسب های چوبی و سکه های خاک گرفته ی عهد جنگ های داخلی. نصف اتاق زیر 

شیروانی را تمام کرده بود که افسر پلیس با اسلحه پشت سرش آمد.
انداخت و  برق  با دستمالش  را  آکتون دستگیره ی در ورودی  از خانه،  هنگام خارج شدن 

پیروزمندانه در را به هم کوفت.

داستان  از  است  ترجمه ای  داستان  این   *
از  نقل  به   »The Fruit at the Bottom of the Bowl«

سال   ،)www.forough.net( فروغ  فرهنگی  هفته نامه  دو 
چهارم، 1384، شماره های 91 تا 93.





له
مقا

1920تولددرشهرواِکگاِنایالتایلینوی.
واکگانهمان»شهرسبز«درآثاربردبریاست،شهرسبزنمادامنیتوخانهاست.این
شهرزمینهیداستانهای»شرابقاصدک«،»چیزیشوماینسومیآید«و»بدرود
تابستانی«است.بردبریبههمراهخانوادهاشتا14سالگیدراینشهرزندگیمیکردو
اززمانیکهخواندنونوشتنیادگرفت،وقتبسیاریرادرکتابخانهیشهربهخواندن

آثارنویسندههایچون»اچجیولز«،»ژولورن«و»ادگاررایسباروز«گذراند.

سالشمار زندگی
ری بردبــــری

سمیه  کرمی
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1926اولینشمارهی»داستانهایشگفتانگیز«منتشرشدوریبردبریجزءاولین
مشترکهایآنبود.

خویش علمیتخیلی داستانهای اولین نگارش سالگی یازده سن در بردبری 1931
قصابی کاغذ روی گاهی او و بهسرمیبرد اقتصادی رکود دوران در کرد.کشور آغاز را
مینوشت.ازآنجاکهبسیاربهماجراهایجانکارترعالقهمندبود،یکیازداستانهاییکه

دراینسننوشت،دنبالهایبر»فرمانروایمریخ«بود.

1932اولینشخصیکهبربردبریجوانتاثیرگذاشت،ادگارآلنپوبود.اودرسن12
سالگیشروعبهنگارشداستانهایوحشِتکالسیککردوبهگفتهیخودشتاهجده
سالگیتالشمیکردازپوتقلیدکند.بعدهابهادگاررایسباروزوماجراهایجانکارترهم
عالقهمندشد.دراینسالیککارناوالواردشهرشانشدوآقایالکتریکوازشعبدهبازهای
کارناوال،بایکشمشیرالکتریکیبهنوکبینیاوضربهزدوموهایشسیخشد.اومیگوید
مالقاتباآقایالکتریکوازآناتفاقاتتاثیرگذاریبودکهآیندهرابهاوداد.اوازآنزمان

شروعبهنوشتنکردوتاآخرعمرشهرروزنوشت.

1934دراینسالخانوادهیبردبریدرلسآنجلسساکنشدندوپدربردبریدریک
کارخانهیساختسیمشغلیپیداکرد.خانهیآنهادرنزدیکیسالننمایشباالیشهر
درخیابانوسترنبودکهسالننمایششرکتهایMGMوFoxبود.بردبریکهعاشق
هالیوودبود،خیلیزودیادگرفتچگونههرهفتهپیشنمایشفیلمهاراتماشاکند.اودر
آنمحلاسکیتمیکردوبهدنبالستارههایسینمابودتاعکسامضاشدهازآنهابگیرد.
ازجملهستارههاییکهباآنهامالقاتکرد،میتواناز»نورماشیرر«،»لورلوهاردی«و

»رونالدکولمن«رانامبرد.

1936دریکمغازهیفروشکتابهایدستدوم،یکآگهیدربارهیانجمنعلمیتخیلی
لسآنجلسدید.ازمالقاتباافرادیکهعالقهمندیهاییچونخودشداشتند،هیجانزده
شدهبود.در16سالگیبهمحفلهفتگیعالقهمندانعلمیتخیلیپیوستکههرسهشنبه

شبدورهمجمعمیشدند.

1937دراینسنخواندن»علمیتخیلیخارقالعاده«راشروعکرد.اوگفتهکهتمام
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داستانهایمنتشرشدهازآرتورسیکالرک،رابرتهاینالین،نوشتههایاولیهیاستورجن
الهامبخشهای امااچ.جی.ولزوژولورنرابزرگترین وای.ای.ونوتراخواندهاست،

علمیتخیلیخویشنامید.

باهاینالینکهآنموقع31سال ازدبیرستان فارغالتحصیلی از درستپس 1938
و بود مشهور »او نوشت: بعدهاچنین مالقات این دربارهی بردبری کرد. مالقات داشت،
داستانهایعلمیتخیلیانسانگرایانهمینوشت.تاثیریکهاوبرمنگذاشتاینبودکه
شهامتانسانبودنراداشتهباشموماشیننباشم.«دراینسالاولینداستانبردبریدر
شمارهیژانویهی»مجلههواداریتخیل«منتشرشد.اینداستان»معمایهولربوخن«]1[

نامداشت.

1939دراینسالفارستجی.آکرمن]2[بهبردبرینوزدهسالهپولدادتابهنیویورک
برودودراولینگردهماییعلمیتخیلیجهانشرکتکند.همچنینبهاوکمکمالیبرای
چاپفنزینشکه»فیوچریافانتازیا«]3[نامداشتداد.بردبریبیشترهرچهارشمارهرا

خودشنوشتوازهرشمارهحدود100کپیمنتشرشد.

1942اولینداستانشبانام»دریاچه«رابهمبلغ13دالرفروخت.درانتهایاینسال،
اودیگریکنویسندهیتماموقتشدهبود.

1947اولینمجموعهیداستانکوتاهشبهنام»کارناوالظلمت«راانتشاراتکوچکی
بهنام»آرکامهاوس«]4[درویسکانسینمنتشرساخت. دراینسالاوبامارگرتمککلر
]5[ازدواجکردوتاسال2003کهمارگرتدرگذشت،باهمزندگیکردند.بردبریخود
اوو قرارعاشقانهگذاشت.« او با تمامزندگیاش بودکهدر تنهازنی گفتهاست:»مگی

همسرشصاحبچهاردخترشدند.

1950انتشارکتاب»حکایاتمریخ«کهازمعروفترینوتاثیرگذارترینآثاراواست.
پیشتربردبریبهصورتتصادفیدریککتابفروشیلسآنجلسباکریستوفرایشروود،
بهدستیک را تاکتابش بود یافته انگلیسیمالقاتکردهوفرصت تبعیدی نویسندهی

منتقدمحترمبسپاردونظراورابپرسد.

این بردبریخود منتشرشد. »فارنهایت451« یعنی بردبری اثرمطرح دیگر 1953
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کتابراتنهااثرعلمیتخیلیخودمیداند.فرانسواتروفوفیلمیموفقبراساساینرمان
بردبریساختهاست.

1962رمان»چیزیشوماینسومیآید«رامنتشرساخت.
1971بههمراهکارلساگان،آرتورسی.کالرکوبروسموریبهیکمیزگرددرکلتک
دعوتشدتادربارهیموفقیتناسادرپرتابمارینر9بهسویمریخصحبتکنند.مارینر9
اولینمدارگردیبودکهباموفقیتدرمداریکدنیایدیگرقرارمیگرفت.دراینمیزگرد،
بردبریشعریراکهبهمناسباینپیروزیسرودهبودخواند.شعر»اگرانسانبلندقامتتر
میبود«نامدارد.دراینسالیکیازفضانوردانآپولو15یکدهانهیبرخوردیرویکرهی

ماهرابهافتخارداستان»شرابقاصدک«او،»دهانهیقاصدک«نامنهاد.

1985کاربابرنامهیتلویزیونی»تئاترریبردبری«راآغازکرد.اینبرنامهبراساس
داستانهایکوتاهاوساختهشدهبود.همکاریتاسال1992ادامهیافت.

1990یکپارکدرشهرزادگاهشیعنیواکگانایلینویزبهاواختصاصیافت.بردبری
درمراسمافتتاحظاهرشدوروبانراخودشقیچیکرد.اینپارکشاملمناطقیاستکه

دررمان»شرابقاصدک«ازآنهانامبردهشدهاست.

1992دراینسالبردبریسکتهکردواینرخدادباعثشدتاآخرعمرشتاحدی
بهصندلیچرخداروابستهشود،امااینناتوانیبههیچعنوانرویفعالیتهایادبیاوتاثیر

نگذاشت.درهمینسالیکسیارکبهافتخاراو»بردبری9766«نامگذاریشد.

1994جایزهیاِمیرابرایفیلمنامهی»درختهالووین«برندهشد.
2003همسرشپساز65سالزندگیمشترکبااودرگذشت.ازدانشگاه»وودبری«
دکترایافتخاریدریافتکرد.اوهرسالدرایندانشگاهجایزهی»خالقیتبردبری«رابه

یکنفراهدامیکرد.

2004نشانملیهنرراازرییسجمهورجرجدبلیو.بوشوالرابوشدریافتکرد.
2007جایزهیویژهیسالیانهیآرتورسی.کالرکرادریافتکرد.ازسویپولیتزریک
تاثیرگذاردرزمینهی نویسندهایپرکارو باعنوان او از تقدیرنامهیرسمیدریافتکرد.
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علمیتخیلیوفانتزیتقدیرشد.

2008استاداعظمانجمننویسندگانعلمیتخیلیوفانتزیآمریکاشد.
افتخاریدریافتکرد.درمراسمدریافتدکترای ازکالجکلمبیایکدکترای 2009
افتخاریسخنرانیکردوگفتچگونهزندگیکردهتادرسال2009باالخرهفارغالتحصیل

شدهاست.

2012بردبریپسازیکبیماریطوالنیمدتدرگذشت.

1. Hollerbochen’s Dilemma
2.نویسندهوهوادارمعروفعلمیتخیلی

3. Futuria Fantasia

4. Arkham house
5. Marguerite Mcclure





به
اح
ص
م

آن چه به پیوست می رسد، مصاحبه ای است با ری بردبری که در سال 2010 انجام 

شده و در شامره ی دویست و سوم پاریس ریویو تحت عنوان »هرن داستان رسایی« 

به چاپ رسیده است. 

چراعلمیتخیلیمینویسید؟
علمی تخیلی، ایده های تخیلی  است. ایده ها من را ذوق زده می کنند و همین  که این اتفاق 
می افتد، آدرنالین در بدنم جریان پیدا می کند و قبل از این که متوجه شوم چه شده، 
دارم از ایده ها انرژی می گیرم. علمی تخیلی در واقع مجموعه ایده هایی است که در سر 
آدم وجود دارد و هنوز در دنیای خارج ایجاد نشده، ولی به زودی اتفاق خواهند افتاد 
و زندگی ما را برای همیشه عوض خواهند کرد. به محض این که ایده ای به ذهن شما 

هنرداستانسرایی

فرزینسوری
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برسد، آن ایده بخشی از جهانی را که در آن در حال علمی تخیلی نوشتن هستید، عوض 
می کند. علمی تخیلی فن امکان و موقعیت است. علمی تخیلی حرف از غیر ممکن ها نیست.

اگر شصت سال پیش در آغاز کار نویسندگی ام، داستانی می نوشتم که در آن زنی یک کپسول 
می خورد و کلیسای کاتولیک را منفجر می کند و جنبش آزادی بخش زنان را راه می اندازد، 
و  می گرفت  قرار  ممکن  امور  دایره ی  درون  در  ماجرا  این  ولی  می خندیدند.  من  به  مردم 
علمی تخیلی خوبی هم می شد. حاال فرض کنید من نویسنده ای در اوایل قرن نوزدهم بودم. 
آن موقع احتماالً داستانی می نوشتم که در آن ماشین های عجیب و غریب ایاالت متحده را 
درمی نوردند و در عرض هفتاد سال، بیست میلیون نفر را می کشند. علمی تخیلی تنها فن 
نوشتن از ممکن ها نیست. فن نوشتن بدیهیات نیز هست. وقتی اتومبیل ها به وجود آمدند، 

پیش بینی این که باعث قتل عام بسیاری خواهند شد خیلی سخت نبود.

آیانوشتنعلمیتخیلی،نیازیراارضامیکندکهجریاناصلینمیتواند؟
قطعاً. چون به نظر من جریان اصلی به تغییراتی که طی پنجاه سال گذشته در فرهنگ ما رخ 
از  انسان  بقای گونه ی  برای  اکتشاف فضا  اهمیت  بوده. پیشرفت های پزشکی و  داده، بی توجه 
جمله ایده های اصلی ای هستند که مورد بی توجهی واقع شده اند. منتقدان هم یا همیشه اشتباه 
می کنند یا پنجاه سال از دنیا عقب هستند. خجالت آور است. خیلی چیزها اصاًل به چشمشان 
بگیرند،  قرار  کم لطفی  مورد  باید چنین  تخیلی  ایده های  و  علمی تخیلی  چرا  که  این  نمی آید. 
معمایی است که به نظر من پاسخ آن به فخرفروشی و خودبزرگ بینی ادبی منتقدان بازمی گردد.

و منتقدان توجه تمایلداشتید زمانیخودشماهم نکنم،یک اشتباه اگر البته
روشنفکرهاراجلبکنید.

البته. اما دیگر این طور نیست. اگر یک روز بفهمم نورمن مایلر ]1[ از نوشته های من  بله، 
خوش اش می آید، خودم را می کشم. عقایدش زیادی باستانی بود. مدام در حال درجا زدن 
بود. در ضمن خیلی هم خوشحالم که کورت ونه گوت ]2[ هم از نوشته های من خوش اش 
نمی آمد. ونه گوت مشکل داشت. مشکالت وحشتناکی هم داشت. دنیا را مثل من نمی دید. اگر 
من پولیانا ]3[ باشم، او کاساندرا ]4[ بود. راستش ترجیح می دهم ژانوس ]5[ باشم. خدای دو 
چهره. نیمی پولیانا و نیمی کاساندرا. نسبت به آینده هشدار می دهم و در عین حال زیادی در 
گذشته زندگی کرده ام. درست است که منفی باف نیستم، ولی خوش بینی غیرمعقول هم ندارم.
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شد گفته بعداً اما میشناختند. علمیتخیلینویس عنوان به را ونهگوت مدتها
نویسندهیجریاناصلی بهعنوان و نبوده ازآثارشعلمیتخیلی کههیچکدام
شناختهشد.ونهگوت»ادبیات«شدوشماهنوزدرحاشیههستید.بهنظرتاندلیل

موفقیتونهگوتهمینبدبینیاشبوده؟
بله، این هم بخشی از موضوع است. همین منفی بافی خالقانه اش بود که مورد توجه منتقدان 
نیویورکی قرار گرفت و باعث شهرتش شد. نیویورکی ها از گول زدن خودشان لذت می برند. 
از نابود کردن خودشان هم همین طور. ولی من بچه ی کالیفرنیا هستم. تجربه ی زندگی در 
محیط های افسرده ی شهری مثل نیویورک را ندارم. من برای کسی تعیین تکلیف نمی کنم 

که نویسندگی چیست. کسی هم به من نمی گوید چطوری بنویسم. 

وبااینوجودشمابرندهیمدالنویسندهیتأثیرگذاردرادبیاتآمریکاشدهاید.
برندهشدنمدالچقدربرایتاناهمیتداشت؟

شب فوق العاده ای بود. ولی برگشتن به هتلم برایم دردسر شد. مراسم را در هتلی در نیویورک 
از سکته ام  ناامیدی شدم. بعد  برگزار کرده بودند و هتل به قدری بزرگ بود که من دچار 
»اتاق  بود:  نوشته  تابلویی دیدم که رویش  آرام حرکت کنم. آن شب  سعی می کنم خیلی 
بعدی دویست و هشتاد مایل جلوتر«. میز پذیرش طبقه ی هشتم بود. ده دقیقه باید منتظر 
آسانسور می ماندید تا سر برسد که فقط بروید اتاق بگیرید. شب چند نفر از خانم ها داشتند 
مرا به اتاقم مشایعت می کردند و من پرسیدم: »محض رضای خدا دستشویی مردانه را به من 
نشان بدهید.« ولی نتوانستیم پیدایش کنیم. یکی از دخترها گفت می توانم از گلدان نخلی که 
همان اطراف بود استفاده کنم. من هم همین کار را کردم. کسی هم مرا ندید. البته فکر کنم.

مدالنمادایننبودکهعلمیتخیلیباالخرهدرجوامعادبیمورداحترامقرارگرفته؟
تا حدودی. خیلی طول کشید تا مردم به ما اجازه دادند در مکان های عمومی تردد کنیم 
نویسنده ی  می گفتم  و  می رفتم  مهمانی  یک  به  اگر  بودم  که  جوان  نکنند.  مسخره مان  و 
علمی تخیلی هستم، مردم مسخره ام می کردند. تمام شب صدایم می کردند فلش گوردون 
]6[ یا باک راجرز ]7[. البته حرفی نیست که شصت سال پیش اصاًل کتابی در این ژانر چاپ 
نمی شد. سال 1946 تا جایی که در خاطرم مانده، فقط دو ماهنامه ی علمی تخیلی چاپ 
می شد. تازه ما که نمی توانستیم بخریمشان. فقیر بودیم. وضعیت ما این طوری بود. وضعیت 
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ژانر افتضاح بود. علمی تخیلی شصت سال پیش در این حد بی اهمیت بود. وقتی هم که اولین 
کتاب ها باالخره در دهه ی پنجاه چاپ شدند، مجله های سطح پایین تبلیغشان را می کردند. 

ما همه نویسنده های داخل کمد بودیم.

و کهیکمسألهیفرضی رامیدهد امکان این نویسندهاش به آیاعلمیتخیلی
ادراکیراراحتترموردبررسیقراردهد؟

فارنهایت 451 ]8[ را در نظر بگیرید. کتاب سوزی موضوعی بسیار جدی است. باید حواستان 
باشد که برای مردم سخنرانی بی خود نکنید. برای همین هم داستان در آینده رخ می دهد 
و آتش نشانی در آن وجود دارد که به جای خاموش کردن آتش، کتاب می سوزاند )که برای 
آن  که طی  می شود  مسیری  وارد  آتش نشان  کم کم  بعد  است(.  درخشانی  ایده ی  خودش 
کشف می کند که شاید سوزاندن کتاب ها فکر خوبی نیست. عاشق می شود. و بعد زندگی اش 
را تغییر می دهد. داستان تعلیقی جالبی است و در درون داستان حقیقتی عظیم نهفته، بدون 

این که در دام زیاد گویی و نصیحت بی جا دادن بیفتیم. 
بریده ی  سر  و   ]9[ پرسئوس  استعاره ی  از  من  می شود،  علمی تخیلی صحبت  از  وقت  هر 
مدوسا ]10[ استفاده می کنم. به جای نگاه کردن در چشمان حقیقت، به بازتابش در سپر 
برنزی نگاه می کنیم. بعد باید از پشت سر شمشیر را بچرخانیم و سر مدوسا را قطع کنیم. 
علمی تخیلی هم تنها ادای نگاه کردن به آینده را در می آورد و در واقع دارد به بازتاب آن  
چه همین حاال در برابرمان است، نگاه می کند. پس در این جا با دیدی کمانه ای سر و کار 
داریم. یک جور بینش قوس دار که به شما اجازه می دهد خوش بگذرانید. به جای این که 

دچار عذاب وجدان و فراروشنفکری آزاردهنده باشید.

داستانهاینویسندههایعلمیتخیلیدیگررامیخوانید؟
من همیشه معتقد بودم که وقتی وارد کاری می شوید، باید خواندن در آن زمینه را به حداقل 
برسانید. ولی در شروع کار بد نیست ببینید که بقیه چه کار می کنند. وقتی هفده سالم بود 
تمام آثار هاین الین ]11[ و کالرک ]12[ را می خواندم. نوشته های اولیه ی تئودور استورجن 
]13[ را هم خواندم. و نوشته های ون وت ]14[ را. یعنی همه ی کسانی که در »علمی تخیلی 
تأثیر گذاشتند،  روی من  دیگران  از  بیش  که  ولی کسانی  خارق العاده« ]15[ می نوشتند. 
ژول ورن ]16[ و اچ.  جی. ولز ]17[ بودند. فکر می کنم بیشتر شبیه ژول ورن هستم. ورن 
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نویسنده ای اخالق گرا و راهنمای بشریت بود. معتقد بود که انسان ها در موقعیتی عجیب و 
غریب و در جهانی عجیب و غریب به سر می برند و تنها راه پیروزی در این دنیا، عمل بر 
اساس معیارهای اخالقی است. قهرمانش کاپیتان نمو ]18[ که در واقع متضاد ناخدا ایهاب 
]19[، دیوانه ی ملویل ]20[ است، دور دنیا می چرخد و انسان ها را خلع سالح می کند و راه 

صحیح زندگی را نشان شان می دهد. 

نویسندههایجوانترازخودتانچطور؟کارآنهارامیخوانید؟
به  ایده هایشان  بین  است  ممکن  وقت ها  خیلی  نخوانم.  را  جوان ترها  کار  می دهم  ترجیح 

ایده ای برخورد کنم که خودم دارم رویش کار می کنم. ترجیح می دهم کار خودم را بکنم.

چهزمانینوشتنراشروعکردید؟
کار من از ادگار آلن پو ]21[ آغاز شد. از دوازده سالگی تا هجده سالگی از روش اش تقلید 
می کردم. عاشق نوشته های پرزرق و برقش شدم. به نظر من پو یک جواهرساز بی نظیر است. 
ادگار رایس باروز ]22[ و داستان های جان کارتر ]23[ هم همین طور. من با داستان های 
وحشت سنتی شروع کردم. در واقع هر کسی که وارد نویسندگی ژانری می شود از همین جا 

شروع می کند. ماجرای آدم هایی که توی مقبره ها گیر می کنند و هزارتوهای مصری...
اختیار  در  که  بود. چیزهایی  سالم  دوازده  که  تابستان 1932 شروع شد  آن  از  همه چیز 
داشتم کتاب های پو و باروز بود و کلی هم کمیک. به برنامه های تخیلی رادیو هم زیاد گوش 
می دادم. مخصوصاً برنامه ی »شاندوی جادوگر« ]24[. احتماالً برنامه ی مزخرفی بوده. ولی 
من خیلی دوستش داشتم. هر شب بعد از پخش برنامه می نشستم و کل داستانش را از حفظ 
می نوشتم. نمی توانستم در برابر وسوسه اش مقاومت کنم. شاندو علیه تمام ضدقهرمان های 
دنیا بود. من هم همین طور. شاندو به پیام های فرافیزیکی پاسخ می داد و من هم همین طور.

از طراحی کارتون هم خوشم می آمد. کاریکاتوریست هم بودم. همیشه دوست داشتم کمیک 
استریپ خودم را بنویسم. خالصه فقط نویسنده ی دست دوم نبودم. طراح کمیک خودم هم 
یا در آفریقا  ماجراهایی را می نوشتم که در آمریکای جنوبی و بین آزتک ها  بودم. معموالً 
اتفاق می افتادند. همیشه ماجرای یک دختر زیبا و قربانی کردن هم در کار بود. پس مطمئن 
بودم که وارد یک حرفه ی هنری می شوم. چون هم می نوشتم و هم طراحی می کردم و هم 

بازیگر بودم. 
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برایمانبیشترازبازیگریبگویید.
یک روز در تاسکن آریزونا، وقتی دوازده سالم بود، به دوستانم گفتم می خواهم به ایستگاه 
رادیو بروم و صداپیشگی کنم که یک جور بازیگری بود. دوستانم پوزخند زدند و پرسیدند: 
»کسی را هم توی رادیو می شناسی؟« من هم گفتم نه. همان جا چرخ می زنم تا استعداد 
عظیم ام را کشف کنند. همین کار را هم کردم. دو هفته ی تمام توی رادیو پادویی کردم. 
آشغال ها را خالی کردم، روزنامه خریدم. بعد از دو هفته برنامه ی خودم را داشتم. هر شنبه 

شب برای بچه ها کمیک می خواندم. »تامی خله« و »باگ راجرز«. 

بایدبگویمتجربههایرنگینیداشتهاید.
راستش من یک کپه آت و آشغال نامتجانسم. ولی کپه ی آشغالی که با شعله هایی بلند و 
درخشان می سوزد. خیلی وقت ها دوست دارم تصور کنم سوار یک قطار سریع السیر نیمه شب 
هستم که دور آمریکا می چرخد. و من توی قطار با نویسنده های مورد عالقه ام هم صحبت 
هستم. نویسنده هایی مثل جرج برنارد شاو ]25[، که شنیده ام هوادار ایده های تخیلی بوده. 
خود شاو گاهی چیزهایی می نوشت که می شود گفت علمی تخیلی بودند. بیدار می مانیم و 
تا نیمه شب ایده هایمان را رد و بدل می کنیم. مثاًل می گوییم اگر زن های 1900 این جوری 

هستند، پس زن های 2050 چه طوری هستند؟

دیگرچهکسیسواراینقطاراست؟
یک عالم شاعر. هاپکینز ]26[، فراست ]27[، شکسپیر ]28[. و نویسنده هایی مثل اشتاین بک 

]29[ و هاکسلی ]30[ و تامس وولف ]31[.

وولفچهتأثیریرویشماداشته؟
او یک رومانتیک واقعی بود. وقتی نوزده  سالم بود، او درهای جهان دیگری را بر من گشود. 
بعضی نویسنده ها مربوط به دورهای خاصی از زندگی ما هستند. هرچند شاید در آینده هرگز 
از آن ها تأثیر نگیریم. وولف برای نوزده سالگی مناسب است. ولی اگر در سی سالگی عاشق 
شاو شوید، دیگر تا آخر عمر عاشقش می مانید. و فکر می کنم این موضوع درباره ی بعضی 
از کتاب های تامس مان ]32[ هم صدق می کند. وقتی بیست سالم بود، »مرگ در ونیز« را 
خواندم. از آن موقع تا به حال هر بار می خوانمش، بهتر می شود. سبک نویسندگی حقیقت 
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غایی است. وقتی تصمیم نهایی درباره ی آن چه را می خواهید درباره ی خودتان و ترس ها و 
زندگی تان بگویید گرفتید، آن موقع است که سبک شما ایجاد شده است و حاال وقتش است 
سراغ آن دسته نویسنده هایی بروید که می توانند به شما یاد بدهند چطوری این واقعیت را 
در قالب کلمات بریزید. از اشتاین بک یاد گرفتم چطور برون گرایانه بنویسم و نظرات خودم را 
هم وارد کنم، بدون این که زیادی در روند داستان مداخله کنم. از ژان کویه ]33[ و جرالد 
هیرد ]34[ هم خیلی چیزها یاد گرفت. حتی دیوانه وار عاشق چند تا از نویسنده های زن 
شدم. به خصوص ادورا ولتی ]35[ و کاترین آن پورتر ]36[. هنوز هم گاهی داستان های 
از  یکی  دوستانه«  »وسوسه های  می خوانم.  را   ]38[ وست  و جسمین   ]37[ وارتون  ادیت 

مجموعه داستان کوتاه های مورد عالقه ی من است. 

حکایتهایمریخ]39[راکهاولینموفقیتبزرگشماست،خیلیهارمانقلمداد
از خیلی که است کوتاه داستان مجموعهی واقع در که صورتی در میکنند.
داستانهایشهمدردههیچهلدرمجلههایعلمیتخیلیعامهپسندچاپشده

بودند.چطورشدکهتصمیمگرفتیدبهصورترمانجمعآوریشانکنید؟
سال 1947 وقتی اولین رمانم، کارناوال ظلمت ]40[ چاپ شده بود، با منشی نورمن کروین 
تهیه  و  کارگردان  و  نویسنده  بود.  کسی  رادیو  در  خودش  برای  نورمن  شدم.  آشنا   ]41[
کننده بود. توسط منشی اش یک نسخه از کارناوال ظلمت را فرستادم به همراه یک نامه. 
برایش نوشتم که اگر او هم به اندازه ی من کتاب را دوست دارد، دوست دارم یک نوشیدنی 
مهمانش کنم. یک هفته بعد نورمن تماس گرفت و گفت نوشیدنی را بی خیال! شام مهمان 
من! خالصه حسابی با هم رفیق شدیم. یک رفاقت طوالنی مدت. آن شب سر شام بحث 
حکایت های مریخ شد. او گفت که به نظرش خیلی جالب هستند و از من خواست بیشتر 
بنویسم. من هم همین  کار را کردم. یک جورهایی این موضوع آغاز حکایت های مریخ بود. 

البته دالیل دیگر هم وجود داشتند. سال 1949 همسرم مگی، دختر اولمان سوزان را باردار 
بود. تا قبل از این موضوع من خانه نشین بودم و داستان کوتاه می نوشتم و همسرم شاغل بود. 
اما حاال که همسرم باردار بود، به پول بیشتری نیاز داشتیم. باید یک قرارداد کتاب می نوشتم. 
نورمن پیشنهاد کرد به نیویورک بروم و با چندتا ناشر و ویراستار نشست و برخاست کنم. من 
هم سوار اتوبوس های گری هوند شدم و توی هتل YMCA اتاق گرفتم. شبی پنجاه سنت. 
داستان هایم را پیش ده دوازده  ناشر بردم. هیچ کس نوشته هایم را نپسندید. بهم می گفتند 
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نداری؟  بعد می پرسیدند رمان  ما داستان چاپ نمی کنیم. چون کسی داستان نمی خواند. 
من هم جواب می دادم من دونده ی سرعتم. دونده ی ماراتن نیستم. داشتم آماده می شدم 
که برگردم که یک شب شام مهمان ناشری شدم به نام والتر بردبری ]42[ )نسبتی با هم 
می شود  کنی،  جمع  جا  یک  را  مریخی  داستان های  همه ی  اگر  پرسید،  من  از  نداشتیم(. 
اسمش را گذاشت رمان. بعد عنوانش را هم می گذاریم حکایت های مریخ. من گفتم اتفاقاً 
سال 1944 کتاب اوهایوی واینزبرگ ]43[ را خوانده بودم. خیلی هم از کتاب خوشم آمده 
بود. و با خودم گفته بودم من هم یک روز یک کتاب به همین سیاق خواهم نوشت. ولی 
محلش در مریخ خواهد بود. حتی سال 44 یک یاداشت هم در این باره نوشته بودم. ولی 

کاماًل فراموش کرده بودم.
آن شب را در اتاق هتلم بیدار ماندم و یک پالت کلی برای رمانم نوشتم. فردا نوشته هایم را 
برایش بردم. به من گفت یک چک در وجه هفتصد و پنجاه دالر برایم می نویسد. برگشتم 
لس آنجلس و همه ی داستان ها را جمع کردم و این طوری حکایت های مریخ شکل گرفت. 
اسمش را گذاشته اند رمان، ولی حق با شماست. در واقع مجموعه ی داستان های کوتاهی 

است که ارتباط خیلی کمی با هم دارند. 

بارید« خواهد نمنم »باران داستان مجموعه، داستانهای محبوبترین از یکی
]44[است.داستانیدربارهییکخانهیمکانیکیکهبعدازجنگاتمیهمچنان
بهکارشادامهمیدهد.هیچشخصیتانسانیایدرداستانوجودندارد.ایدهی

اینداستانازکجابهذهنتانرسید؟
از خانه هایی که نقش  آدم هایی که در آن ها  از بمباران هیروشیما، عکسی هایی دیدم  بعد 
ولی  بودند،  مرده  آدم  ها  بود.  شده  ثبت  رویشان  بمب،  شدت  خاطر  به  می کردند  زندگی 

سایه شان باقی  مانده بود. این موضوع به حدی تأثیرگذار بود که این داستان را نوشتم.

متنهای دیگرتان، کارهای از بعضی و مریخ حکایتهای داستانهای از بعضی
شاعرانهونظمگونهایدارند.اینحالتشعرگونهدرآثارتانازکجانشاتمیگیرد؟ 
تأثیر خواندن شعر است. من تمام عمرم هر روز شعر خوانده ام. نویسنده های مورد عالقه ام 
نیز در نوشتن زبردست بوده اند. نوشته های ادورا ولتی را مطالعه می کردم. او در یک سطر 
هم فضا و هم شخصیت و حرکت را به راحتی القا می کند. تنها در یک سطر! برای نویسنده ی 
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خوب بودن باید این نوع نوشته ها را مطالعه کرد. مثاًل اگر بخواهد درباره ی زنی بنویسد که 
وارد اتاق می شود و اطراف را نگاه می کند، در یک جمله برای شما فضای اتاق و احساس زن 
و عملی را که انجام می دهد، توصیف می کند. ممکن است بپرسید چطور این کار را می کند؟ 
از چه قیدها  و توصیف ها و فعل هایی استفاده می کند. چطور آن ها را انتخاب می کند و کنار 
بعضی وقت ها یک نسخه ی  بودم.  قرار می دهد. من دانش آموز مشتاق و سخت کوشی  هم 
قدیمی از وولف به دستم می رسید و من پاراگراف  های کتاب را می بریدم و می گذاشتمشان 
وسط نوشته های خودم. گاهی هم یک بخش از نوشته های دیگران را بازنویسی می کردم. 

دوست داشتم نوع نوشتن آن ها را احساس کنم. ریتم شان را یاد بگیرم.

منظورم  چه؟ ]48[ ناباکوف و ]47[ فلوبر و ]46[ جویس و ]45[ پروست پس
نگاهمیکنند. )استایل( فرموسبک قالب ادبیاتدر به که نویسندههاییاست

هرگزعالقهایبهآنهاداشتهاید؟
نه. چون زیادی خواب آورند. من بارها سعی کردم پروست بخوانم و متوجه سبک زیبایش هم 
شده  ام. ولی واقعاً خواب آور است. جویس هم همین  طور است. در نوشته های جویس ایده های 
زیادی به چشم نمی خورد. من خیلی به ایده اهمیت می دهم. برای همین به بعضی از شکل 
در جهانی  تصور کنم  نمی توانم  بیشتر عالقمندم. حقیقتاً  فرانسوی  و  انگلیسی  روایت های 

زندگی کنم که ایده ها من را حیرت زده نکنند.

شماتحصیالتآکادمیکندارد.درستاست؟
بله. تمام تحصیالت من در کتابخانه ها اتفاق افتاده. هرگز دانشگاه نرفتم. وقتی راهنمایی و 
دبیرستان بودم، تمام روزهای تابستان را در کتابخانه به سر می بردم. از یک مغازه در خیابان 
جنیز مجله می دزدیدم و می خواندم. بعد دوباره یواشکی برشان می گرداندم. دوست نداشتم 
دزد باقی بمانم. همیشه قبل از خواندن مجله هم دستانم را می شستم. کتابخانه اما آن قدر 
بزرگ است که حتا اگر بارها تمام کتابخانه را بگردی، باز هم چیزهای تازه ای پیدا می شود. 
از مدرسه رفتن جذاب تر است، چون نیازی نیست چیزی را که دوست نداری بخوانی. نیازی 
خانه  به  کتاب هایی  بچه های خودم  وقت ها  بعضی  باشد.  معلم  به  مدام گوشت  نیست  هم 
می آوردند که قرار بود از آن ها امتحان گرفته شود... خوب اگر بعضی از این کتاب ها را دوست 

نداشته باشید چه؟
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زندگی من با کتابخانه عجین شده. من خودم را در کتابخانه پیدا کردم. در واقع می رفتم که 
خودم را در کتابخانه پیدا کنم. وقتی عاشق کتابخانه شدم، شش سالم بود. کتابخانه تمام 
کنجکاوی های من را سیراب می کرد. از دایناسورها گرفته تا مصر باستان. وقتی سال 1938 
از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، هفته ای سه شب را در کتابخانه به سر می بردم. این کار را 
تا سال 47 که ازدواج کردم ادامه دادم. همان سال بود که فهمیدم دیگر کارم با کتابخانه 
تمام شده. پس من سال 47 وقتی 27 سالم بود از کتابخانه فارغ التحصیل شدم. کتابخانه 

مدرسه ی واقعی من بود.

قباًلگفتهایدکهبرایآموختننویسندگینیازیبهدانشگاهرفتننیست.چرا؟
نویسندگی را نمی شود در دانشگاه یاد گرفت. برای نویسنده ها جای خیلی بدی است، چون 
استادها همیشه فکر می کنند بیشتر از تو می فهمند. در صورتی که این طور نیست. استادها 
متعصب اند. مثاًل آن ها هنری جیمز ]49[ را دوست دارند، ولی اگر شما هنری جیمز دوست 
نداشته باشید چه؟ یا مثاًل جان ایروینگ ]50[ را دوست داشته باشند که خسته کننده ترین 
نویسنده ی تمام دوران است. در این سی سال کتاب های زیادی تدریس شده که من اصاًل 
قاعده ای وجود  و  ترتیب  ولی هیچ  کتابخانه  در  نمی کنم.  را درک  تدریس شدنشان  دلیل 
کن.  کشف  را  چیز  فالن  نمی گوید  شما  به  کسی  هستند.  آماده  و  حاضر  اطالعات  ندارد. 

خودتان هر چیزی که بخواهید کشف می کنید.

ولیکتابهایخودشماهمدرمدرسهتدریسمیشوند.
از استعارات و صنایع  از نوشته های من استفاده می کنند؟ چون من  می دانید چرا معلم ها 
ادبی استفاده می کنم. همه ی داستان های من استعاره هایی هستند که به راحتی می شود به 
خاطر سپرد. ادیان بزرگ هم همگی زبانی استعاری دارند. ما همه از چیزهایی مثل دانیال و 
النه ی شیر و برج بابل لذت می بریم. مردم این استعاره ها را به خاطر می سپارند چون بسیار 
زنده و جذاب اند. بچه  مدرسه ا ی ها هم از همین چیز ها لذت  می برند. از برخورد با موجودات 

بیگانه و سفر با موشک و دایناسورها. 
در تمام عمرم در این حوزه ی ادبی جست و جو کردم و درخشان ترین موضوعات را جمع آوری 
کردم. بعد داستانی برای این ایده ها نوشتم. بچه ها هم از همین چیزها لذت می برند. امروز 
داستان های من در هزاران گلچین ادبی جمع آوری شده اند و در کنار نویسنده های خیلی 
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استعاری نویس  نویسنده های  اکثراً  بیشترشان مرده اند.  البته  خوبی هم جمع آوری شده اند. 
بوده اند. ادگار آلن پو، هرمان ملویل، واشنگتون ایروینگ ]51[، ناتانیل هاثورن ]52[. همه ی 

این ها برای بچه ها می نوشتند. حتا اگر خودشان قبول نداشته باشند.

چقدربرایتانمهماستکهازغرایزنویسندگیخودتانپیرویکنید؟
البته! من کاماًل به این موضوع معتقدم. چندین سال پیش به من پیشنهاد شد که چند قسمت 
از مجموعه ی تلویزیونی جنگ و صلح را بنویسم. نسخه ی آمریکایی اش به کارگردانی کینگ 
ویدور ]53[. قبول نکردم. همه گفتند چرا چنین کاری کردی؟ کتاب خیلی فوق العاده ای 
است. من گفتم به درد من نمی خورد. چون حتا یک بار هم نخواندمش. معنی اش این نیست 
که کتاب بدی است. فقط من هنوز برای چنین کاری آماده نیستم. یک عالم اسم دارد. زنم 
ولی دوستش دارد. هر سه سال یک بار می خواندش. برای نوشتن فیلمنامه صد  هزار دالر 
می دادند. ولی من قبول نکردم. چون توی این دنیا هیچ کاری را نباید به خاطر پول انجام 
داد. مهم نیست چقدر پیشنهاد می دهند یا چقدر فقیر هستید. فقط یک دلیل درست و 
حسابی برای قبول چنین چیزی وجود دارد. فقط اگر یکی از اعضای خانواده تان مریض است 
و قبض های بیمارستان سر به فلک کشیده. در این صورت من می گویم به جهنم. بعداً هم 

می شود از کار افتضاحی که انجام داده اید پشیمان بود.

فیلمنامهیموبیدیک]54[راچرانوشتید؟
وقتی بیست سالم بود عاشق کار جان هوستون ]55[ شدم. فیلم »شاهین مالت« ]56[ را 
برای  بود  نه سالم  را هم. وقتی بیست و  بار دیدم. و ساخته های دیگرش  از بیست  بیشتر 
تماشای فیلمی رفتم و جان هوستون دقیقاً پشت سرم نشسته بود. دوست داشتم برگردم و 
به او بگویم که از کارهایش خیلی لذت می برم و دوست دارم با او کار کنم. ولی صبر کردم 
باشم. به مدیرم تلفن زدم و  تا برای عالقه  ام مدرکی داشته  از من منتشر شد.  تا سه کار 
گفتم می خواهم با هوستون مالقات کنم. ما شب ولنتاین سال 51 همدیگر را مالقات کردیم. 
کتاب هایم را نشانش دادم و گفتم اگر از آن ها خوش اش آمد، حتماً باید یک روز با هم کار 
مشترکی انجام دهیم. چند سال بعد خیلی اتفاقی با من تماس گرفت و پرسید وقت دارم 
به اروپا بروم و فیلمنامه ی موبی دیک را بنویسم؟ من هم گفتم که مطمئن نیستم، چون 
هیچ وقت نتوانستم کتاب لعنتی را تا آخر بخوانم. این جا بود که سر یک دو راهی بزرگ قرار 
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گرفته بودم. از یک طرف این فرصتی بود برای کار کردن با مردی که دوستش داشتم و 
از کارش لذت می برم. هر کسی جای من بود با چشمان بسته قبول می کرد. من گفتم که 
امشب تا جایی که بتوانم کتاب را می خوانم و فردا برای ناهار مالقاتش می کنم. تا آن موقع 
دیگر می توانستم تصمیمم را بگیرم. چون چندین نسخه از موبی دیک در خانه زیر درست و 
پا افتاده بود. برگشتم خانه و شروع کردم به خواندن کتاب. جالب این جا بود که یک ماه پیش 

از این ماجرا از زنم پرسیده بودم یعنی کی می شود من این کتاب را بخوانم. 
به جای این که از اول کتاب شروع کنم از وسطش خواندم. به نکات شاعرانه ی زیادی برخورد 
کردم. از سفیدی وال و رنگ کابوس ها و فوران ارواح عظیم. و تقریباً اواخر کتاب به جایی 
رسیدم که ایهاب روی نرده های کشتی  ایستاده است و می گوید: »بادی بسیار مالیم می وزد 
و آسمان صاف است. و هوا چنان بویی می دهد که انگار از کشتزاری می وزد در دامنه ی آند، 
که در آن مشغول درو کردن جو بوده اند...« و بعد برگشتم و از اول خواندمش. »مرا اسماعیل 
بخوانید...« ]57[ و عاشق کتاب شدم. چون من عاشق شاعرانگی هستم. و عاشق شکسپیر. 
انگار شکسپیر  بود که  این کتاب جوری  بود، عاشق شکسپیر شدم. و  وقتی چهارده سالم 

نوشته بودش. البته با نام مستعار ملویل.
روزی که به دیدن هوستون رفتم از او پرسیدم، آیا باید نظریات فرویدی ها و یونگی ها را 
درباره ی نهنگ سفید بخوانم؟ گفت البته که نه! من دارم ری بردبری را استخدام می کنم! 

این طوری هر گلی زدی به سر خودت زدی.
برای همین هم کتاب را بارها خواندم و در راه اروپا توی هواپیما قسمت اول را نوشتم. البته 
بقیه ی قسمت ها سخت بودند. چون کتاب ساختار یک فیلمنامه را نداشت و باید قسمت هایی 
از آخر را به اول اضافه می کردم. کاماًل مثل یک نمایشنامه ی تئاتر شده. کل سریال پر از 

برداشت های شاعرانه و ادبی است.
یک روز در هتلم در لندن از خواب بیدار شدم و روبه روی آینه ایستادم و به خودم گفتم: 
»من هرمان ملویل هستم.« روح ملویل آن روز با من صحبت کرد و من سی صفحه ی آخر 
فیلمنامه را نوشتم. همه اش مثل یک انفجار احساسی از قلمم تراوش کرد. بعد نصف لندن را 

دویدم و خودم را به هوستون رساندم. خودش که می گفت فوق العاده شده.

ولیپایانسریالازخودتاناست.نهازملویل.
بله، ولی به نظرم مناسب است. چون من دچار یک جور مکاشفه شدم. برای نوشتن فیلمنامه ی 



76
شمارهی20،مرداد1391

باید تصمیم بگیرید که چه قسمت هایی را حذف کنید. شخصیت مسخره ی فدال  یک کتاب 
]58[ را دوست نداشتم. چون کل ماجرا را به یک کمدی تبدیل کرده بود. شخصیت او یک 
پاریسی مرموز است که کمر رمان موبی دیک را می شکند. در یک تراژدی اگر دقت به خرج 
ندهید، یک قتل اضافی، یک تجاوز اضافی یا یک زنا با محارم اضافی می تواند همه چیز را به 
یک کمدی تبدیل کند. برای همین من از شر فدال خالص شدم. این طوری شد که در پایان 
هیچ کس دیگری همراه نهنگ راهی اعماق نشد. برای همین هم ایهاب با نهنگ زیر آب می رود 
و آن جمله ها درباره ی نیزه های شکار نهنگ را می گوید و مردانی که همراهش شده اند، همه 
می میرند. این ها در کتاب نیستند، ولی باید بگویم که شخصاً از پایان سریال خیلی راضی هستم.

نوشتنداستانکوتاهورمانبلندمشکالتمتفاوتیدارند؟
بله. مشکل رمان بلند این است که باید در طول زمان نسبت به جوهر اصلی داستان پایبند 
بمانی. در عوض وقتی ایده به اندازه ی کافی داشته باشی، داستان کوتاه را می توان در چند 
ساعت نوشت. من به دوستانم و دانش آموزانم و دوستان نویسنده ام پیشنهاد می کنم که داستان 
کوتاه را در یک روز بنویسند. بدین ترتیب داستان برای خودش هویت و حیات شخصی دارد. 
اصاًل این که ایده در آن ساعت خاص به ذهنتان رسیده یک دلیلی دارد! باید همان موقع سر 
و تهش را هم آورد. نوشتن دو سه هزار کلمه در یک روز هم کار سختی نیست. نگذارید مردم 
مانع کارتان شوند. برای چند ساعت هم که شده، تلفنتان را خاموش کنید و یک جا قایم شوید 
و داستان را بنویسید. اگر یک داستان کوتاه را نصفه رها کنید، ممکن است وقت خواب شروع 

کنید به روشنفکرانه تر کردنش. یا جوری تغییرش بدهید که کسی را تحت تأثیر قرار دهید. 
طول  خیلی  و  هستی  دیگر  آدم های  کنار  در  مدام  چون  است.  سخت تر  خیلی  رمان  ولی 
می کشد و هر آن ممکن است تحت تأثیر قرار بگیری. چون خیلی طوالنی تر است. نوشتن 
رمان در ضمن از این نظر که ممکن است عالقه تان را از دست بدهید هم سخت است. این 
که دویست روز تمام به یک چیز عشق بورزید تقریباً غیرممکن است. پس بهتر است ایده ی 
اصلی را زودتر پیاده کنید و بگذارید ایده های کوچک تر مثل آهن ربا به طرفش کشیده شوند 

و به آن بچسبند.

آیاتابهحالبایکیازرمانهایتانمشکلخاصیداشتهاید؟
در فارنهایت 451، مونتاگ ]59[ به سراغم آمد و گفت دارم دیوانه می شوم. من پرسیدم 
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مشکل چیست؟ گفت دیگر از کتاب سوزاندن خسته شده. من هم گفتم برود هر کاری که 
دوست دارد بکند. او هم رفت و در نه روز کتاب را برایم تمام کرد.

آیابراینوشتنبرنامهیدقیقیدارید؟
عالقه ام مرا هر روز به سمت ماشین تحریر می کشاند. از وقتی دوازده ساله بودم تا حاال. برای 
همین هیچ وقت نگران برنامه  ریختن نبودم. مغز من پر از ایده های انفجاری است. ایده ها 

خودشان مرا پای ماشین تحریر می کشانند و دستور می دهند که تایپ کنم.

براینوشتنبهکجامیروید؟
در  برادرم  با  وقتی  و  بودم  مادرم  و  پدر  خانه ی  وقتی  بنویسم.  می توانم  جا  همه  تقریباً 
اتاق پذیرایی  اتاق پذیرایی می نوشتم. توی  اتاق خواب و  لس آنجلس زندگی می کردم، در 
می نوشتم و رادیو روشن بود و پدر و مادر و پردارم هم مشغول حرف زدن بودند. وقتی مشغول 
نوشتن فارنهایت 451 بودم، به  UCLA رفتم و در یکی از زیرزمین هایش ماشین تحریری پیدا 

کردم که با انداختن ده سنت می توانستی نیم ساعت با آن تایپ کنی.

تابهحالازکامپیوترهماستفادهکردهاید؟
تا قبل از سکته  ام از ماشین تحریر استفاده می کردم. یک ماشین تحریر مدل IBM سلکتریک. 
یک  که  من  دیگر.  است  ماشین تحریر  نوعی  هم  کامپیوتر  نمی کردم.  استفاده  کامپیوتر  از 

ماشین تحریر دارم.

خیلیهامعتقدهستندکهکامپیوترکارراچندینبرابرآسانترمیکند.تازهامالی
نوشتههاراهمتصحیحمیکند.

هفتاد سال است که دارم می نویسم. اگر امالی درست کلمات را بلد نباشم که...

دفترچهییادداشتدارید؟
نه. به محضی این که ایده ای به ذهنم می رسد، آن را تبدیل به یک داستان کوتاه یا رمان یا 
شعر می کنم. برای همین به دفترچه یادداشت نیازی ندارم. ولی کشویی دارم که ایده هایی 
را که یک سال قبل یا پنج  سال قبل یا ده سال قبل به دردم نخوردند، داخلش نگه می دارم. 
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بعضی وقت ها نگاهی به عناوینشان می اندازم. مثل پرنده ای که با یک کرم در دهانش پیش 
بچه هایش برگردد. به آن منقار های گرسنه نگاه می کنم، به همه ی داستان هایی که منتظرند 
نوشته شوند، و می پرسم خوب، کدام تان دوست دارید تمام شوید؟ و آن داستانی که بلندتر 
از بقیه نعره بکشد و ایده ای که منقارش را بیشتر از بقیه باز کند، پیروز می شود. از داخل 

کشو بیرونش می کشم و در عرض چند ساعت تمامش می کنم.

درکتاب»ذندرهنرنویسندگی«]60[کهدردورانجوانیتاننوشتهاید،فهرستی
آبانبار، گلدان، هستند. ایدهساز شما نظر از که بودید داده قرار اسامیای از

دریاچه،اسکلت.هنوزهماینکارراانجاممیدهید؟
نه به همان اندازه ی قبل. چون االن دیگر به صورت خودکار ایده تولید می کنم. ولی در آن 
زمان می دانستم که نیاز دارم ناخودآگاهم را ترغیب کنم. و کلمات هستند که این کار را انجام 
می دهند. خیلی وقت پیش یاد گرفتم که سه چیز همیشه در سر آدم ها موج می زند. اول تمامی 
تجربیاتی که از زمان به دنیا آمدن داشته اید. هر ثانیه از آن. هر دقیقه و ساعتش. هر روزش. 
و دوم واکنش شما است به این اتفاقات. حاال این اتفاقات ممکن است خوشحال کننده باشند 
یا ناراحت کننده. این دو چیز همیشه با شما هستند. سومی تمامی تجربیاتی است که از آثار 
هنری و همه ی نویسنده ها و هنرمندها و تهیه کننده ها و کارگردان ها و نوازنده ها در ذهن دارید. 
پس همه ی این ها مثل یک توده کودگیاهی فوق العاده و پر پیمان توی ذهن شما هستند و شما 
باید از این ها استفاده کنید. چطور؟ با تهیه ی فهرست اسامی و پرسیدن این سوال که این ها 
چه معنایی دارند؟ همین حاال می توانید فهرست تان را بنویسید و ببینید که چقدر با فهرست 
من متفاوت است. شب. جیرجیرک. سوت قطار. زیرزمین. اتاق زیرشیروانی. کفش های تنیس. 
آتش  بازی. همه ی این  کلمات خیلی شخصی هستند. و وقتی فهرست تان را تهیه  کردید، دور 
و بر این اسم ها، اسم  های جدید جمع می شوند. از خودتان می پرسید چرا این اسم را نوشتم؟ 
معنی اش چیست؟ چرا به جای این اسم یک اسم دیگر ننوشتم؟ این کار را انجام دهید و قول 
می دهم نویسنده ی خوبی خواهید شد. نمی شود برای دیگران نوشت. نمی شود برای جناح چپ 
یا جناح راست، فالن مذهب یا بهمان اعتقاد نوشت. آدم باید برای خودش و همان طور که دنیا 
را می بیند بنویسد. فهرستی از ده چیزی که از آن متنفرید تهیه کنید و همه را وارد یک شعر 
یا داستان کوتاه کنید. فهرستی از ده چیزی که عاشقشان هستید تهیه  کنید. ماجرای فارنهایت 

451 هم همین است. من از کتاب سوزی متنفرم و عاشق کتابخانه ها هستم.
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بعدازتهیهیفهرستاسمهابایدچکارکرد؟
مثل  اسم می نویسم. یک چیزی  هر  درباره ی  عباراتی مسجع  بعد  مرحله ی  در  من خودم 
وزن شعری برای شان می سازم. اشتیاق   آور است و خیلی وقت ها به استعاره های کالمی ختم 
می شود. سنت  جان پرس ]61[ چندین مجلد بزرگ شعر به همین ترتیب با کاغذهای خیلی 
زیبا و چاپ قشنگ منتشر کرده. اسم کتاب هایش هم معموالً چیزهایی بود مثل باران ها، 
برف ها، باد ها، دریاها. هیچ وقت نتوانستم هیچ  کدام از کتاب هایش را بخرم. چون هر کدام 
بیست سی دالر بودند. آن هم پنجاه سال پیش! ولی نوشته هایش خیلی بر من تأثیر گذاشت. 

چون توی کتاب فروشی ها نگاهی به آثارش می انداختم. 
خیلی زود شروع کردم به نوشتن پاراگراف های دویست کلمه ای توضیحی درباره ی اسم هایم. 
بعد شخصیت هایی را وارد نوشته می کردم تا درباره ی آن اسم با هم صحبت کنند. خیلی زود 
داستان تازه ای شروع می شد. با عکس هایی که از مجله ها هم می کندم همین کار را می کردم. 

برای هر کدام یک پاراگراف می نوشتم. 
بعضی از عکس ها، چیزهایی از گذشته ام را در من زنده  می کردند. وقتی به نقاشی های ادوارد 
هاپر ]62[ نگاه می کنم، خیلی وقت ها همین اتفاق می افتد. او خیلی وقت ها از مناظر شهری 
مثل کافه ها و تئاترهای خالی در نیمه شب، که فقط یکی دو نفر در آن ها نشسته اند، نقاشی 
می کشید. حس تنهایی و انزوایی که در نقاشی ها به تصویر می کشید بی نظیر بود. من به 
نقاشی ها نگاه می کردم و در ذهنم پرشان می کردم. هنوز هم آن پاراگراف های توضیحی را 

دارم. آن ها بودند که ری بردبری را ساختند. 

میشودیکمثالدریکیازآثارتانبزنید؟
پاراگرافی که درباره ی بوق هشدار مه  گرفتگی در کتاب »مه  گرفتگی« ]63[ توضیح می دهد 

یا پاراگرافی که دایناسور را در »آوای تندر« ]64[ توضیح می دهد، مثال خوبی است.

حد از بیش بیصبری خاطر به میدهید؟ ترجیح رمان به را کوتاه داستان چرا
نیست؟اینروزهااسمشراگذاشتهاندبیشفعالی.

راستش تا حدی حق با شما است. تمرکز من خیلی مستحکم نیست. برای همین تا جایی 
که بتوانم سریع عمل می کنم. یعنی داستان کوتاه می نویسم.
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اگرنسخهیاولیهییکداستانبهقولخودتان،ناخودآگاهشمااستکهباکاغذ
حرفمیزند،آیادربازنویسیداستانآنراازنظرادبیوفکریتصحیحمیکنید؟

بلند  زیادی  کوتاه ها  داستان  بیشتر  می کنم. چون  کوتاه  را  داستان ها  وقت ها  خیلی  البته. 
می شوند. اولین نسخه ی داستان »چیز شومی این سو می آید« ]65[ صد و پنجاه هزار کلمه 
بود. من هم دست به کار شدم و پنجاه هزار کلمه از آن کم کردم. خیلی مهم است که از سر 

راه نوشتن خودت کنار بروی. باید نوشته را تمیز و صاف و ساده کرد. 

شمانویسندهیسریعیهستید.آیاویراستارسریعیهمهستید؟
نه. من نسخه ی اول را خیلی خیلی سریع تایپ می کنم. تقریباً به شکل غریزی. چند روز بعد 
کل نوشته را یک بار دیگر تایپ می کنم و ناخودآگاهم به من کلمات تازه ای ارائه می کند. 

ممکن است بارها یک چیز را دوباره تایپ کنم. ولی خیلی وقت ها تنها یک بار کافی است.

معموالًچهموقعیازروزرابراینوشتنترجیحمیدهید؟
ترجیح خاصی ندارم. مدام در حال نوشتن هستم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم 
مطمئن نیستم قرار است چکار کنم. معموالً اول صبح توی تختم و توی ذهنم تئاتری از 
رنگ ها و اتفاقات و صداها است. وقتی به یک استعاره ی خوب رسیدم، از توی تختم بیرون 
می پرم و قبل از این که از ذهنم بپرند، گیرشان می اندازم. رمزش همین است. باید کاری را 
بکنید که هیجان زده تان بکند. در ضمن هیچ وقت خواب بعدازظهر را فراموش نمی کنم. چون 

این طوری دو تا صبح برای تصویرسازی در ذهنم دارم!

طرحکلیبراینوشتههایتانمینویسیدیایکراستمیرویدسراغاصلمطلب؟
نه هرگز این کار را نمی کنم. اصاًل برایم ممکن نیست. توصیه اش هم نمی کنم. همان طور 
که نمی شود فردا یا یک سال دیگر یا ده سال دیگر را برنامه ریزی کرد. چون تمام انرژی و 
حیاتش از آن گرفته می شود. همین اتفاق برای نوشته ها هم می افتد. سرزندگی اش از بین 

می رود. باید بگذارید داستان خودش پر و بار بگیرد و شخصیت ها داستان را جلو ببرند. 

هرگزآثارتانرادوبارهمیخوانید؟
هر چند شب یک بار از پله های اتاق خوابم پایین می آیم و یکی از کتاب هایم را باز می کنم 
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و یک پاراگراف باز می کنم. بعد شروع می کنم به گریه کردن. چون می بینم که هیچ کدام 
خیلی  ممنونم.  او  از  خیلی  من  و  هستند.  خدا  کار  این ها  همه ی  نیستند.  من  کار  این ها 
زیاد. بهترین تعریفی که از کار خودم می توانم عنوان کنم این است که در حال دویدن در 
وارد  از کجا  نوشته ها  این  بوده. و نمی دانم  دشت های خداوندگار هستم. خیلی لذت بخش 

ذهنم می شوند. فقط می توانم بگویم که خوش شانس بوده ام. خیلی خوش شانس.

بهنظرمسوالاحمقانهایاستاگربپرسمازنوشتنلذتمیبریدیانه.
من  زندگی  بخش  دیوانه وارترین  و  لذت بخش ترین  می برم.  لذت  نوشتن  از  خیلی  مشخصاً 
نوشتن است و اصاًل درک نمی کنم چرا دیگر نویسنده ها به آن به چشم شغل نگاه می کنند. 
برای من مثل بازی کردن است. دوست دارم ایده ها را باال و پایین کنم و مثل توپ پرتشان 
کنم باال و زیرشان بایستم. اگر قرار بود رویشان کار کنم که خیلی وقت پیش نویسندگی را 

کنار گذاشته بود. چون از کار کردن متنفرم.

ازتجربهیسکتهیقلبی1999تانچیزیبهخاطردارید؟
در خانه ام در پالم اسپرینگز بودم و داشتم روی یک داستان کوتاه کار می کردم. در خانه 
این طرف و آن طرف می رفتم که ناگهان حس کردم حالم خوش نیست. نمی توانستم به 
خوبی راه بروم یا حرف بزنم. به زنم تلفن زدم که در خانه ی دیگرمان در لس آنجلس بود و 
او هم یک راننده دنبالم فرستاد تا من را به خانه برگرداند. وقتی راننده رسید به او گفتم 
من را به خانه ببرد. او گفت مستقیماً می بردم بیمارستان. با این کارش جانم را نجات داد. 
به بیمارستان آیزنهاور رفتیم و آن ها چند آزمایش انجام دادند و معلوم شد وضعیتم وخیم 

است. دست و پایم فلج شده بود و نمی توانستم صحبت کنم.
پایم  می دانستم که اوضاع خراب است، چون فلج شده بودم. توی تختم خوابیده بودم به 
می گفتم حرکت کن ولی حرکت نمی کرد. مثل یک سگ مرده بود که بی خاصیت سر جایش 
افتاده بود. دستم هم همین طور. بعد از چند هفته آرام آرام موفق شدم یک انگشت دستم را 
حرکت دهم. بعد یک انگشت پایم را. مطمئن بودم که یک ماه هم دوام نخواهم آورد. ولی 
دوام آوردم. پایم به حرکت در آمد. لطف خدا بوده. من که ژن های خوبی نداشتم. ولی کل 
این ماجرا باعث شد کلی وزن کم کنم. قند خونم نرمال شده و دیگر نیازی نیست برایش 
قرص مصرف کنم. فشار خونم هم بعد از این همه سال طبیعی شده. همه ی این ها تقصیر 
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خودم بوده. خودم این بالها را سر خودم آوردم. یک عالم مشروب و الکل، هفتاد پوند اضافه 
وزن. دیگر وقتش بود یک تکانی به خودم بدهم.

ولیتواناییتایپسریعتانراازدستدادید.آیاهنوزهمبرایتایپکردنمشکل
دارید؟

چند روز بعد از سکته ام به دخترم آلکساندرا که دستیارم هم هست تلفن زدم. به او گفتم 
به بیمارستان بیاید. به او گفتم که نمایشنامه ای که داشتم رویش کار می کردم را با خودش 
هم  او  کردم  تقدیم  او  به  را  داستان  من  بود.   ]66[ بکشیم«  را  کنستانس  »بیایید  بیاورد. 
او  با  این طوری داستان هایم را نوشتم.  به بعد  از آن موقع  تایپش کند. و  موافقت کرد که 
تماس می گیرم و داستان را به او تقدیم می کنم و او هم داستان را تایپ می کند و برایم با 
فکس می فرستد. بعد من با مداد داستان را ویرایش می کنم. روش ایده آلی نیست، ولی چه 

می شود کرد؟

اینتغییردرامرنوشتنباعثتغییرسبکنگارشیشمانشده؟
نه چندان. اگر به مجموعه ی داستان کوتاهی که االن در حال کار کردن رویش هستم نگاهی 
بیندازید، متوجه می شوید که داستان های خیلی خوبی هستند. اسم مجموعه »جگرنات« 

]67[ است. خیلی دلم برای استفاده از ماشین تحریرم تنگ شده. ولی چاره چیست؟

گذاشته نویسنده یک عنوان به شغلتان روی تأثیری چه خوشبینیتان حس
است؟

من اصاًل به خوش بینی اعتقادی ندارم. من به تالش حداکثر معتقدم. کاًل یک موضوع دیگر 
است. اگر هر روز تا آخرین درجه ی توانتان تالش کنید، چه می شود؟ یک بار هم که شده 
امتحان کنید. باید تا آخرین حد توان هر روز را زندگی کرد. باید با نهایت قدرت فریاد زد 
و به انعکاس اش گوش سپرد. خیلی وقت پیش سر میز ناهار درس ارزشمندی یاد گرفتم. 
با مادر و پدر و برادرم سر میز نشسته بودیم و کوفته ی سوئدی می خوردیم. وقتی غذایم را 
تمام کردم صندلی ام را عقب کشیدم و گفتم: »خدای من! عجب غذایی بود!« از آن طرف 

میز برادرم گفت: »هی، بد نبود.« فرقش را متوجه می شوید؟
یا  را، خوب  تمام می شود شما کارهای روزانه تان  امید عجین شده  اند. وقتی روز  با  اعمال 
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بد، پیش چشم می آورید. با خودتان می گویید عجب روزی بود. آخر هفته که باید کارهای 
با خودتان  هم  یک سال  آخر  بود.  هفته ای  می گویید عجب  کنید هم  ارزیابی  را  بیشتری 
خواهید گفت عجب سالی بود. اما مهم این است که همه ی این کارها را با نهایت توانتان 

انجام داده باشید.

نظرتاندربارهیکتابهایالکترونیکیوکیندلهایآمازونچیست؟
کتاب الکترونیکی که کتاب نیست. نمی شود کامپیوتر را مثل کتاب در دست گرفت. کامپیوتر 
هیچ عطر خاصی ندارد. کتاب ها دو جور رایحه دارند. وقتی کتاب تازه است بوی فوق العاده ای 
می دهد. وقتی هم قدیمی است بویش چندین برابر بهتر است. بوی مصر باستان را می دهد. 
کتاب باید بو بدهد. باید بتوانی کتاب را در دست بگیری و با خودت جابه جایش کنی. این 

طوری تا ابد با تو می ماند. ولی کامپیوتر این طور نیست. متأسفم.

بانوشتنکتابفارنهایت451شمابهعنوانیکآیندهنگرشناختهشدهاید.چه
توصیهیدربارهیعصرحاضردارید؟

سیستم آموزش ما دارد نابود می شود. نظر من این است که از همین االن آموزش بچه های 
شانزده سال به باال را متوقف کنیم و همه ی پول خرج شده در این قسمت را صرف آموزش 
بچه ها  اگر  بنویسند.  و  بخوانند  بگیرند که  یاد  باید  بچه های کوچک  در کودکستان کنیم. 
قبل از آمدن به مدرسه خواندن و نوشتن بلد باشند، آینده ی ما تضمین خواهد شد. نباید 
بگذاریم بدون توانایی خواندن و نوشتن به کالس های باالتر بروند. باید از کتاب های آموزشی 
عکس دار و حتا کتاب های کمیک برای آموزش شان استفاده کنیم. وقتی پنج سالم بود عمه ام 
مجموعه ای از داستان های پریان به من داد به نام روزی روزگاری. داستان اول کتاب، زیبا و 
هیوال بود. آن داستان به من کمک کرد خواندن و نوشتن یاد بگیرم. چون من تصاویر زیبا 
و هیوال را دوست داشتم. اما به شدت مشتاق بودم نوشته هایش را هم بخوانم. وقتی به سن 

شش سالگی رسیدم خواندن و نوشتن بلد بودم.
ریاضیات  از  نیست  قرار  که هرگز  آن ها  آموزش دهیم؟  ریاضیات  بچه ها  به  باید  اصاًل چرا 
استفاده کنند. ریاضیات ساده برایشان کافی است. جمع و تفریق و تقسیم. ولی ریاضیات 
پیشرفته چه مصرفی دارد؟ آن ها که هرگز قرار نیست از ریاضیات استفاده ی عملی ببرند. 
این که بخواهند وارد علوم تجربی شوند. در این صورت بعداً هم می توانند ریاضیات  مگر 
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برادر خود من وقتی مدرسه می رفت نمراتش خوب نبود. ولی وقتی بیست و  یاد بگیرند. 
خرده ای ساله بود، مجبور شد برای پول درآوردن در اداره ی برق استخدام شود. یک کتاب 
ریاضیات و الکتریسیته دست گرفت و هر چیزی را که نیاز بود یاد گرفت و استخدام شد. 
اگر باهوش باشید می توانید راهی برای آموختن ریاضیات پیدا کنید. ولی یک بچه ی عادی 
هرگز نمی تواند ریاضیات را آن طور که باید یاد بگیرد. باید روی خواندن و نوشتن تمرکز 
کرد. بدین ترتیب وقتی بچه شش سالش شد می تواند خودش خودش را آموزش دهد. آن 

وقت کتابخانه مدرسه ی واقعی شان می شود.

شماتجربهیپنجاهوششسالزندگیمشترکباهمسرفقیدتانراداشتهاید.راز
دواماینزندگیمشترکچهبوده؟

اگر مزاج طنازی نداشته باشید، زندگی مشترک خوبی هم نخواهید داشت. در فیلم »داستان 
عشق« ]68[ یک دیالوگ هست که به نظرم احمقانه ترین دیالوگ دنیاست: »عشق یعنی 
هرگز مجبور نباشی که بگویی متأسفم.« عشق یعنی هر روز زندگی ات مجبور باشی برای 
فالن چیز کوچک معذرت خواهی کنی. چون زندگی مشترک پر از اشتباهات است. المپ ها 
را فراموش کردم! آن چیزی را که گفته بودی از مغازه نخریدم. متأسفم! متوجه هستید؟ 
عشق یعنی قبول کردن یک مسئولیت بزرگ و در کنارش داشتن شوخ طبعی تا از همه ی 

ماجراهای کوچکی که اتفاق می افتند، لذت ببرید.

یکهفتهبعدازمرگهمسرتانشمانوشتنراازسرگرفتید.اماچطور؟
رها  هرگز  را  نوشتن  اوالً  دارم.  قانون  سه  زندگی ام  در  من  است.  مشکالت  حالل  نوشتن 
نمی کنم. دوماً اگر نتوانستم چیزی بنویسم، می نوشم. سوم این که اگر هیچ کدام از دو مورد 

قبلی جواب نداد، مثل دیوانه ها شروع می کنم به دویدن!

ازکدامیکازداستانهایتازهتانبیشترلذتمیبرید؟
یکی از داستان هایی که بهش افتخار می کنم داستان »پیامبر دروغین« ]69[ است. داستان 
را دیده و  آینده  را اختراع کرده و  قانع می کند که ماشین زمان  را  مردی است که مردم 
البته مشخصاً یک  نابود خواهد شد.  ادامه بدهیم همه چیز  اگر به همین ترتیب  می گوید 
شارالتان به تمام معنا است. ولی مردم حرفش را باور می کنند. از جهات بسیاری شخصیت 
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اصلی داستان خود من هستم که دوست دارم مردم را قانع کنم که روش هایشان را عوض 
کنند.

وقتیبهگذشتهنگاهمیکنید،آیالحظهیخاصیوجودداردکهبرایشمابیشاز
بقیهشادیآورباشد؟

راستش یکی از اولین لحظات فوق العاده ی زندگی ام وقتی اتفاق افتاد که بیست سالم بود. 
یک داستان کوتاه برای مجله ی راب واگنر ]70[ فرستادم. یک روز در آگوست بود که نامه ی 
از راب واگنر دریافت کردم که نوشته بود داستان را خیلی دوست داشته و در این شماره 
چاپش می کنند. من فریاد کشیدم و مادرم دوید داخل حیاط و من نامه را نشانش دادم. من 
بیست سالم بود و ما داخل حیاط کلی رقصیدیم. البته برای داستان پولی دریافت نکردم. 
ولی چندین نسخه از مجله را برایم فرستادند تا به دوستانم نشان دهم و بهشان ثابت کنم 
که نویسنده هستم. اولین داستانی که می فروشی، تأثیر عمیق روانی دارد. شاید حتا تا یک 

سال بعد هم داستانی نفروشی. ولی اولین داستانی که می فروشی یک چیز دیگر است.

آیابرایمخاطبخاصیمینویسیدیابرایمخاطبانعام؟
هر وقت برای هر کسی و به هر دلیلی بنویسید، حتا اگر به دلیلتان اعتقاد کامل داشته باشید، 
نویسنده های دهه ی سی است که کتاب هایش  از معدود  اشتاین بک یکی  نوشته اید.  دروغ 
صورت  به  که  هستند  انسانی ای  تجربیات  صرفاً  داستان هایش  چون  می رود.  فروش  هنوز 
آثار  دیگر  و   ]71[ خشم«  »خوشه های  می کنند.  پیدا  ربط  خارجی  وقایع  به  غیرمستقیم 
او به هیچ وجه بیانیه های سیاسی نیستند. فارنهایت 451 شاید یک جور بیانیه ی سیاسی 
باشد. ولی واقعاً این طور نیست. چون یک پیام احساسی صاف و ساده دارد: دست از سر هم 

بردارید! بگذارید هر کسی زندگی خودش را بکند. 

باالخرهادبیاتهیچمسئولیتینسبتبهجامعهداردیانه؟
نیکوس  است.  غیرمستقیم  صورت  به  دارد  وجود  مسئولیتی  اگر  خیر.  مستقیم  مسئولیت 
بمان.«  پایدار  ابد  »تا  بیان می کند:  را  اجتماعی اش  این طور مسئولیت  کازانتاکیس ]72[ 
کتاب »ناجیان خداوندگار« ]73[ در واقع در ستایش زندگی در این جهان است. هر کتاب 
ادگار  انرژی ات زندگی کن.  تمام  با  را  پیامش همین است. دیکنز می گوید زندگی  بزرگی 
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رایس باروز هرگز به خودش به چشم یک مصلح اجتماعی یا رهبر جنبش نگاه نکرد. ولی 
آن طور که من می بینم )و خیلی ها حالشان گرفته می شود وقتی من این حرف را می زنم( 

او موثرترین نویسنده ی کل تاریخ بشر است.

چطورباروزچنینجایگاهباالییدارد؟
با شناساندن رومانس و ماجراجویی به یک نسل از پسرهای جوان، باعث شد همگی با آرزوی 
خاص بودن وارد جامعه شوند. همه می خواستند برای خودشان کسی شوند. این مسئولیت 
فرض  دهیم.  هدیه  را  زندگی  مردم  به  کتاب هایمان  با  که  این  است.  نویسنده  یک  واقعی 
کنید که به یک بچه ی ده ساله بگویید: »هی! زندگی خیلی لذت بخش است! زودتر بزرگ 
شو!« من با بیوشیمیست ها و فضانوردها و مهندس های زیادی صحبت کردم که می گفتند 
وقتی بچه بودند کتاب های جان کارتر و تارزان ]74[ را خوانده اند و تصمیم گرفته اند شغل 
هیجان انگیز و رمانتیکی داشته باشند. باروز است که انسان را به ماه برده است. یک بار در 
کل تک کنار جمعی از دانشمندان و مهندسان نشسته بودم و همه به این موضوع معترف 
بودند که باروز خوان هستند. دو تا از فضانوردها حتا گفتند که به خاطر این که مریخ را از 

نزدیک تر ببینند فضانورد شده اند.
من این را بین خیلی از تکنولوژیست های رشته های مختلف دیده  ام. از آن طرف روشنفکرها 
باروز. و این طوری است که کودکان ما بی انگیزه  مثل همیشه شروع می کنند به تخریب 
با حس ماجراجویی و رومانس  را  باید آن  برای دوست داشتن یک شغل  بزرگ می شوند. 

همراه کرد. دقیقاً مثل دوست عزیز من آقای الکتریکو ]75[!

منظورتانهمانشخصیتیاستکهیکحضورکوتاههمدرداستان»چیزشومی
اینسومیآید«دارد.شماگفتهایدکهوجودخارجیدارد.ولیهنوزکسیموفق
نشدهوجودشراثابتکند.رئیسمرکزمطالعاتریبردبریمیگویدجستوجو

براییافتنآقایالکتریکومثلجستوجوبرایجاممقدسشده.
شاید. ولی او یک انسان واقعی بود. اسمش هم همین بود. سیرک ها و کارناوال ها همیشه از 
ایلی نوی می گذشتند و من عاشق آن هاله ی اسرار آمیز دورشان بودم. یک بار وقتی دوازده 
سالم بود، سیرک برادران دیل به شهر ما آمد. یکی از نمایش  ها مربوط به آقای الکتریکو 
بود. او روی یک صندلی برقی می نشست و یک نفر هم یک دسته را می کشید و پنجاه  هزار 
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ولت برق از صندلی عبور می کرد. برق از چشمانش بیرون می جهید و موهایش سیخ می شد.
روز بعد من باید به مراسم خاک سپاری عموی محبوبم می رفتم. وقتی با خانواده ام از مراسم 
بر می گشتیم، در سواحل دریاچه ی میشیگان خیمه های سیرک را دیدم و به پدرم گفتم 
ماشین را نگه دارد. پدر پرسید آخر برای چه؟ من هم گفتم ماشین را نگه دارد چون باید 
پیاده شوم. پدرم حسابی از دستم عصبانی شده بود. چون انتظار داشت برای عزاداری کنار 

خانواده بمانم. ولی من از ماشین دور شدم و از تپه پایین دویدم و به سمت کارناوال رفتم.
آن موقع متوجه این موضوع نشدم. ولی واقعیتش این بود که داشتم از مرگ فرار می کردم. 
و به سمت زندگی می دویدم. وقتی به کارناوال رسیدم، آقای الکتریکو روی صحنه ی نمایش 
نشسته بود. نمی دانستم باید چه بگویم. می ترسیدم احمق به نظر برسم. وسیله ی شعبده بازی 
کوچکی توی جیبم داشتم. یک حقه ی ساده ی گلدان و توپ بود که می شد با آن توپ را 
غیب و ظاهر کرد. وسیله را بیرون کشیدم و از او پرسیدم: »می شود کار با این را به من یاد 
بدهید؟« کار درستی بود. باعث شد چیزی بین ما به جریان بیفتد. او متوجه شد که دارد 
با یک شعبده باز جوان صحبت می کند. او وسیله را گرفت و طرز کارش را به من آموزش و 
وسیله را به من پس داد. بعد نگاهی به صورت من کرد و گفت: »می خواهی آن آدم هایی 
را که داخل آن خیمه هستند، ببینی؟« عجیب الخلقه ها را می گفت. من هم گفتم بله آقا. 
بعد من را به سمت خیمه راهنمایی کرد و با عصایش به خیمه زد و به آن هایی که داخل 
خیمه بودند گفت حواس شان به حرف  زدنشان باشد. بعد من را به داخل خیمه برد و اولین 
کسی که دیدم »مرد مصور« ]76[ بود. تصورش را بکنید! مرد مصور! خودش اسم خودش 
را گذاشته بود مرد خالکوبی شده. ولی من بعداً اسمش را در کتابم تغییر دادم. همان جا با 

مرد قوی و زن چاق و کوتوله و اسکلت هم اشنا شدم. همگی شخصیت های کتاب شدند.
ایستاده که زیادی  الکتریکو مرد خوبی بود. چون می دانست کنارش دوازده ساله ای  آقای 
با هم در ساحل دریاچه ی میشیگان  عجیب و غریب است و آرزوهای دور و درازی دارد. 
قدم زدیم و او با من مثل آدم بزرگ ها رفتار کرد. من از فلسفه بافی های بزرگم برایش گفتم 
و او از فلسفه بافی های کوچکش. بعد با هم روی شن ها نشستیم و او خیلی غیرمنتظره به 
من گفت که خوشحالم به زندگی من برگشتی. من پرسیدم منظورت چیست؛ من که تو را 
نمی شناسم. او گفت تو بهترین دوست من در پاریس بودی. سال 1918. در آردنز زخمی 
شده بودی و توی بغل خودم مردی. شاید صورت ات و اسمت عوض شده باشد، ولی روحی 
که از چشمانت بیرون می تراود همان روح آشنا است. برگشتنت به دنیا را تبریک می گویم.
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آخر چرا آن حرف را زد؟ شما برای من بگویید چرا؟ شاید پسرش مرده بود. شاید اصاًل پسری 
نداشت. شاید فقط خیلی تنها بود. شاید هم داشت شوخی مسخره ای با من می کرد. کی 
می داند. شاید متوجه رنجی که می برم شده بود. هر چند وقت یک بار در صف های امضای 
از چهره شان می بارد. من هم مثل  کتاب، من هم بچه هایی را می بینم که شور و اشتیاق 

دوستم به این موضوع توجه می کنم.
که  کردم  نگاه  را  اسب  ها  و  شدم  خم  اسب ها  محوطه ی  روی  برگشتم،  کارناوال  از  وقتی 
و  محوطه می چرخیدند  دور  رادیو پخش می شد،  از  که  زیبا«  »اوهایوی  موسیقی  ریتم  با 
می چرخیدند. من هم شروع کردم به اشک ریختن. اشک تمام صورتم را پر کرده بود. به 
خاطر صحبت هایم با آقای الکتریکو، فهمیده بودم که آن روز اتفاق مهمی برایم افتاده است. 
او من را تغییر داده بود. به من حسی جادویی از بزرگی و جاودانگی القا کرده بود. زندگی ام 
را از این رو به ان رو کرده بود. باید اعتراف کنم که موقع گفتن این کلمات مو به تنم سیخ 
از نوشتن  امروز  تا  می شود، ولی وقتی آن روز به خانه برگشتم، شروع کردم به نوشتن و 

دست برنداشتم. 
هفتاد و هفت سال گذشته، ولی خاطره اش برایم مثل روز روشن است. آن شب باز به دیدنش 
رفتم. با شمشیرش روی صندلی اش نشسته بود و یک نفر دسته ی برق را کشید و موهای او 
سیخ شد. او با شمشیرش همه ی کسانی که در ردیف اول نشسته بودند را لمس کرد. دختر 
و پسر و مرد و زن. و وقتی به من رسید، چانه و ابرو و پیشانی ام را با شمشیرش لمس کرد و 

بعد توی گوشم زمزمه کرد: »تا ابد زندگی کن.« و من هم دقیقاً همان کار را کردم.

Norman Mailer .1: نویسنده ی »آوای جالد« و یکی از 
پایه گذاران نئوژورنالیسم 

Kurt Vonnegut .2: نویسنده ی »افسونگران تایتان« و 
»سالخ خانه ی شماره ی پنج« 

نام  همین  به  کتابی  اصلی  شخصیت   :Pollyanna  .3
نوشته ی »النور اچ. پورتر« که بسیار خوش بین و مثبت نگر 

است. 
که  ایلیاد  کتاب  شخصیت های  از  یکی   :Cassandra  .4

نابودی تروا را پیشگویی می کند. 
زمان  در یک  دروازه ها که  Janus: خدای دو چهره ی   .5

آینده و گذشته را می بیند. 

استریپ  کمیک  اصلی  شخصیت   :Flash Gordon  .6
بار در  اولین  به طراحی »الکس ریموند« که  علمی تخیلی 

1934 به چاپ رسید.
اولین  Buck Rogers: شخصیت کمیک استریپ که   .7
ظاهر  نوالن«  فرانسیس  »فیلیپ   2419 آرماگدون  در  بار 

می شود. 
Fahrenheit 451 .8: معروف ترین رمان ری  بردبری 

Perseus .9: قهرمان کشنده ی مدوسا 
Medusa .10: هیوالیی که با نگاهش موجودات زنده را به 

سنگ تبدیل می کند. 
11. Robert Heinlein
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12. Arthur C. Clarke
13. Theodore Sturgeon
14. Van Vogt

مجله ی   :Astounding Science Fiction  .15
دبلیو.  »جان  سردبیری  به  عامه پسندی  علمی تخیلی 
کمپبل« که نویسندگانی چون آسیموف، هاین الین، لستر 
دل ری، استورژن، ای. ای اسمیت ، اورسون اسکات کارد و 

ال. ران هابارد در آن قلم زده اند. 
Jules Verne .16: نویسنده ی بیست  هزار فرسنگ زیر 

دریا 
H. G. Wells .17: نویسنده ی مرد نامرئی، ماشین زمان 

و جنگ دنیاها 
Nemo .18: قهرمان کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا 

Ahab .19: شخصیت ناخدا در کتاب موبی دیک 
Herman Melville .20: نویسنده ی موبی دیک 

رازگو«،  »قلب  نویسنده ی   :Edgar Allan Poe  .21
»مورال«، »گربه سیاه« و »نقاب مرگ سرخ«

معروف  نویسنده  ی   :Edgar Rice Burroughs  .22
علمی تخیلی آمریکایی و پدر گونه ی اپرای فضایی به علت 

نگارش مجموعه ی »بارزوم«
نوشته ی  بارزوم  قهرمان مجموعه ی   :John Carter  .23

باروز که در مریخ می گذرد. 
24. Chandu the Magician

نمایشنامه نویس   :George Bernard Shaw  .25
ایرلندی و بنیانگذار مکتب اقتصادی لندن 

26. Hopkins
27. Frost
28. Shakespeare

John Steinbeck .29: نویسنده ی »خوشه های خشم« 
و »موش ها و آدم ها« 

شگفت انگیز  »دنیای  نویسنده ی   :Aldus Huxley  .30
نو«

Thomas Wolfe .31: یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین 
وی  بیستم.  قرن  اوایل  در  آمریکا  ادبیات  نوسیندگان 
آمریکا  ادبیات  به  را  امپرسیونیستی  و  شاعرانه  نوشته های 

معرفی کرد.
و  ونیز«  در  »مرگ  نویسنده ی   :Thomas Mann  .32

»کوه جادو«
33. John Collier
34. Gerald Heard
35. Eudora Welty

36. Katherine Anne Porter
37. Edith Wharton
38. Jessamyn West
از  مجموعه ای   :The Martian Chronicles  .39
داستان های کوتاه که در ایران با نام »حکایت های مریخ« با 
ترجمه ی مهدی بنواری از نشر پریان در دست چاپ است.
40. Dark Carnival
41. Norman Corwin
42. Walter Bradbury
43. Winesburg
44. There Will Come Soft Rains

جست وجوی  »در  نویسنده ی   :Marcel Proust  .45
زمان از دست رفته« 

James Joyce .46: نویسنده ی »اولیس« و »چهره ی مرد 
هنرمند در جوانی« 

Gustave Flaubert .47: نویسنده ی »مادام بواری« 
و  »لولیتا«  نویسنده ی   :Vladimir Nabokov  .48

»دعوت به مراسم گردن زنی« 
49. Henry James
50. John Irving
51. Washington Irving
52. Nathaniel Hawthorne
53. King Vidor
54. Moby-Dick
55. John Huston
56. The Maltese Falcon
کتاب  آغازین  جمله ی   :Call me Ishmael  .57

موبی دیک 
58. Fedallah
59. Montag
60. Zen in the Art of  Writing
61. Saint-John Perse
62. Edward Hopper
63. The Fog Horn
64. A Sound of  Thunder
65. Something Wicked This Way Comes
66. Let’s All Kill Constance
67. Juggernaut
68. Love Story
69. Toynbee Convector
70. Rob Wagner



مصاحبه

91
شمارهی20،مرداد1391

71. Grapes of  Wrath 
Nikos Kazantzakis .72: نویسنده ی »نان و شراب« 

و »زوربای یونانی« 
73. The Saviors of  God

دست  پرداخته ی  شخصیت  معروف ترین   :Tarzan  .74
ادگار رایس باروز بعد از جان کارتر 

75. Mr. Electrico
ری  رمان های  از  یکی   :The Illustrated Man  .76

بردبری 





ب
کتا

مرد مصور

مهدی بنواری

شناسنامه
نام کتــاب:
نویسنــده:
نـاشــــر:

انتشار: سال 
: ت صفحــا

مـرد مصـور ]1[  
بردبـــری ری 

 D o u b l e d a y

&  C o m p a n y

میالدی  1 9 5 1
صفحـه  2 5 6
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سال 1951 بود که »مرد مصور« به صورت کتاب چاپ شد. هجده داستان کوتاه جادویی 
آقای بردبری با پل هایی غریب در قالب داستانی خیالی به هم متصل شده و مرد مصور را 
با  ژانر است و هجده داستانی که  اساتید داستان کوتاه در  از  بردبری یکی  داده اند.  شکل 
قاب سازی ]۲[ به هم متصل کرده است، جزء بهترین نمونه های داستان کوتاه گمانه زن به 

حساب می آیند.
»کارناوال  داستان  مجموعه  در  می شود.  آغاز  مصور  مرد  و  راوی  مالقات  داستان  با  کتاب 
ظلمت« ]۳[ بردبری با ساحره ای آشنا می شویم که زمان را زیر چنگ دارد و از آینده یا 

گذشته آمده است و چهره اش همیشه در حال دگرگونی است. 
بدن مرد مصور پوشیده شده است از خالکوبی های غریب و زنده که اگر خوب دقت کنید 
چندی  موتیف های  داستان ها  می کنند.  نقل  را  مجزا  داستانی  کدام  هر  بسپارید،  گوش  و 
به  انسانیت  انسانیت و دوم فناوری است.  دارند که مهم  ترین و پررنگ ترین آن ها، نخست 
انحاء مختلف، خود را در مجموعه نشان می دهد. برخورد ناخدا و مردم دنیایی که روی آن 
یا هضم نشدنی )مرد، کاله ئیدوسکوپ  یا درک نشدنی  باورناکردنی  با رخدادهای  آمده  فرود 
و...(، غرابت بچه ها با والدین )مرغزار، ساعت صفر، موشک( که در فرآیندی ایجاد شده که 
نتیجه ی مستقیم غلبه ی اقتضا در کاربرد فناوری است و مانند آن. درگیری های انسانی در 
سطوح مختلف خود را نشان می دهد، چه در حد جنگ و اثرات آن )بزرگراه( و چه در حد 

تنهایی مدرن.
داستان های مجموعه در طی سال های 1948 تا 1951 در مجله های مختلف منتشر شده اند 
و آن چه آن ها را به هم پیوند می دهد، تصحیح راوی و پل های داستانی است. همین امر 
باعث شده است داستان ها برخالف بسیاری مجموعه ها پیوند مستقیمی با یکدیگر نداشته 
باشند، اما از سوی دیگر همین عدم وجود پیوند، تفاوت داستان ها با یکدیگر و گونه گونی در 
روایت، مجموعه ی رنگارنگی پدید آورده است که برای خواننده هم جذاب می نماید. با توجه 
به دید بردبری و بن مایه ی داستان ها که از دیدگاه بردبری نسبت به آن چه آن را مطلوب 
روابط انسانی می داند، نشأت گرفته؛ نقطه ی اشتراک را می توان همان بن مایه در نظر گرفت. 
در این مختصر نمی توان حتا به بخش کوچکی از عناصر اساسی کتاب پرداخت. اما تالش 

شد تا مهمترین نکات گنجانده شوند.
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خالصه داستان ها

آغاز: مرد مصور: راوی با مرد مصور آشنا می شود. 

بیشه: در آینده ای نه چندان دور اتاق بازی واقعیت مجازی، تنها محلی است که کودکان در 
خانه به آن احساس تعلق می کنند. وقتی پدر و مادر تالش می کنند اوضاع را تغییر دهند...

که  فضا  در  شده  پخش  فضانوردان  و  می شود  نابود  فضا  در  سفینه ای  کاله ئیدوسکوپ: 
مرگ  از  اطالع  با  را  زندگی خود  آخرین ساعت های  ندارند،  روی حرکت خود  بر  کنترلی 

حتمی طی می کنند.

پای دیگر: سیاه پوستان مریخ را مسکونی کرده اند. خبر می رسد که سفیدپوستان در فرار از 
جنگی نابودگر به مریخ می آیند. این خبر واکنش های مختلفی را بر می انگیزاند...

می کنند.  زندگی  بزرگراه  کنار  مزرعه شان  در  دنیا،  تمام  از  بی خبر  زنی  و  مرد  بزرگراه: 
خودروهای عبوری تنها ارتباط آن ها با دنیایی هستند که هیچ ارتباطی با آن ها ندارد. اما 

روزی...

مرد: فضانوردان سفینه ای به سیاره ای جدید می رسند و مردم آن جا را در آرامشی برهم نازدنی 
می یابند. ناخدا با پرس وجو در می یابد که این آرامش نتیجه ی ظهور شخصی غریب است که 

به تازگی عروج کرده است...

باران طوالنی: کشتی فضایی روی زهره سقوط می کند و فضانوردان باید زیر باران ابدی 
زهره خود را به پناهگاه برسانند و در این راه با جنون و توهم و خود و سیاره و موجوداتش 

روبه رو هستند.

موشک ران: همسر و فرزند مرد موشک ران که همیشه مانند راننده ی کامیونی بیابانی در 
راه است، با بودن و نبودن او کنار می آیند تا روزی که...

بالون های آتشین: کشیشی زمینی برای هدایت ساکنان مریخ به این سیاره می رود. اما در 
عوض با کره هایی از نور روبه رو می شود که...

آخرین شب جهان: آخرین شب جهان است و همه ی مردم این را می دانند. چه رفتاری 
را انتظار دارید؟
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تبعیدی ها: زمینی ها به مریخ می روند. اما مریخ پایگاه تبعیدی های عجیبی است که سانسور 
و کتاب سوزان، آن ها را از زمین رانده است...

نه شب و نه صبح: کلبی مسلکی کهنه کار، فضای الیتناهی را به درون می کشد و شکاکیتش 
تا منتها درجه ی تحمل آدمی باال می رود تا آن که...

روباه و بیشه: فراری هایی که از آینده آمده اند...

فرستاده  بیماران العالج  تبعیدگاه  به  فرد  به  منحصر  و  قدرتی عجیب  با  مردی  مالقاتی: 
می شود. اتفاقی که در پیش روست، فراتر از باور تک تک ساکنان رو به موت مریخ است...

بتون مخلوط کن: یک مریخی پیش قراول در زمین کاپیتالیست چه حالی خواهد داشت؟

شرکت خیمه شب بازی ماریونت: چه اتفافی می افتد اگر روزی عروسک هایی مانند انسان 
جایگزین انسان های واقعی شوند. این بن مایه ی تکراری از دید بردبری عمقی شاعرانه پیدا 

می کند.

شهر: شهری بیست هزار ساله و متروک، زنده است و در انتظار نژاد خاصی که او را بیدار 
کند. وقتی گروهی از انسان ها پا به روی سیاره ی شهر می گذارند...

ساعت صفر: ساعت صفر بازی محبوب همه ی کودکان در سرتاسر زمین شده است. اما 
رازی بزرگ پشت این بازی بی خطر کودکانه نهفته است.

موشک: فیورلو باید بین خودش و اعضای خانواده ی بزرگش یک نفر را انتخاب کند. یک 
نفر برای سفری که فقط یک بار برای آن ها امکان دارد...

پایان: مرد مصور: راوی چشمش به کمر مرد مصور می افتد که سرنوشت خود او را نشان 
می دهد. سرنوشتی که او را وا می دارد بی درنگ بگریزد.

اقتباس هایی سینمایی
در سال 1969 جک اسمایت ]4[ فیلمی به همین نام از روی این اثر ساخت که سه داستان 
از  نیز   ]5[ تاریک  ستاره ی  فیلم  می داد.  پوشش  را  مؤخره  و  مقدمه  عالوه ی  به  مجموعه 

داستان کاله ئیدوسکوپ الهام گرفته است. 
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ترجمه در ایران
این اثر توسط دو مترجم )محمد قصاع و هوشنگ غیاثی نژاد( به نام مرد مصور ترجمه شده 
است. ترجمه ی هوشنگ غیاثی در سال 1۳7۲ توسط پاسارگاد و ترجمه ی محمد قصاع به 
سال 1۳74 توسط نشر افق منتشر شده است. در ترجمه ی محمد قصاع چهار داستان حذف 
)موشک ران، بالون های آتشین، تبعیدی ها، بتون مخلوط کن( و یک داستان دیگر )آشر دو( 

اضافه شده است. 

بریده ای از داستان بزرگراه )ترجمه ی حسین شهرابی، بهمن 1۳85، آکادمی فانتزی(
باران خنک شامگاهی به دره رسید و ذرت ها را در کشتگاه های کوهستانی زیر کشت 

نوازش کرد و رضبه ای آهسته به علف های خشک بام کلبه زد. در تاریکی ناشی از باران، 

زنی با مشقت ذرت ها را میان سنگ های آتشفشانی آرد می کرد و در آن روشنایی اندک 

و منناک، کودکی در جایی گریست.

هرناندو کنار ایستاد که باران بند بیاید تا بعد از آن بار دیگر با خیش چوبی اش کار 

شخم زدن زمین را از رس بگیرد. در پایین دست، رودخانه گِل آلود می شد و در مسیرش 

شتابان پیش می رفت. بزرگراهی بتونی، هامنند رودخانه ای دیگر نیز به چشم می خورد 

که به هیچ وجه جاری منی منود؛ بلکه درخشان و تهی غنوده بود. از ساعتی پیش حتا 

تک ماشینی  نیز نگذشته بود که به خودی خود جذابیتی نامعمول به جاده می داد. در 

این همه سال، ساعتی نبود که ماشینی از آن جا نگذرد و کسی فریاد نزند: »هی! عیبی 

با جعبه ای که صدای کلیک می داد و سکه ای که  از شام عکس بگیرم؟« کسی  نداره 

در دستش داشت. گاهی اگر بدون کاله و آهسته در مزرعه راه می رفت، می گفتند: 

»منی شه کالهت رو هم بگذاری رست؟« و سپس دستانشان را که چیزی طالیی داشت، 

تکان می دادند؛ چیزی که زمان را به آن ها می گفت، آن ها را می شناساند یا هیچ کاری 

منی کرد به جز تأللو در آفتاب، مانند چشم گربه در شب. این را که می گفتند، او بر 

می گشت و کاله به رس می گذاشت.

1. Illustrated Man
2. Framing
3. Dark Carnival

4. Jack Smaight
5. Dark Star





ب
کتا

ماشین کلیمانجارو

محمدحسین عبدالهی ثابت

شناسنامه
نام کتــاب:

نویسنــده:
: جـم متــر
نـاشــــر:
نوبت چـاپ:
شمــارگان:

کلیمانجارو ماشین 
برگزیده ی داستان های ری بردبری

بردبـــــــری ری 
دوایــی پرویــــز 
پنجــــــره کتاب 
1 3 8 8  - اول 
نسخـــه  1 6 5 0
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مبارکت ای صبور شب ها به صبح تابان رسیدی آخر
ز تن پراکندگی گذشتی به مطلق جان رسیدی آخر ]1[

 زمانی که بنا بر کار برای ویژه نامه ی بردبری شد، می دانستم حدوداً سهم حداقلی و قطعی
از و هم سخت.  بود  آسان  معرفی، هم  برای  اثر  انتخاب یک  ویژه نامه چیست.  این  از   من 
 آن جهت آسان که جداً چندان برایم فرقی نمی کرد کدامیک را برگزینم. اشتیاقی نسبت
 به هیچ  یک نداشتم. و سخت هم از آن جهت که باید کتابی می خواندم که دیگر مدت ها
 است از هم گونه هایش چندان لذتی نمی برم. اتفاقاً قسمت سختش وقتی بیشتر شد که از
 چند داستان کوتاهی که بعد شنیدن خبر فوت نویسنده از او خواندم و شنیدم –که بیشتر
 بازخوانی بود- به جز یکی، باقی به دلم ننشست. اما خب... هر کاری هم که بکنید، باورم

نیست ز بد عهدی این ایام هنوز]۲[.
است. مترجم  انتخاب  به  بردبری  ری  برگزیده ی  داستان های  از  مجموعه ای  حاضر،   کتاب 

مترجم درباره ی مالک انتخاب این داستان ها در مقدمه ی کتاب چنین آورده است:
انتخاب قصه های مجموعه ی حاضر بیشتر به آن هایی توجه شده که به گفته ی خود  »در 
 نویسنده "بزرگداشت دل و روح آدمی، لذت های ساده ی زیستی بی آالیش، ستایش جلوه های
 عادی زندگی و طبیعت و شوق زیستن درشان منعکس است." در این انتخاب تکیه بیشتر بر

شاعرانگی قصه ها بوده است تا قصه هایی که به خوف و کابوس می پردازند.«
 و به نظرم این اتفاق فرخنده ای است. قبل از تهیه ی کتاب شنیدم بعضی داستان های این
 مجموعه از آثار گمانه زن بردبری نیستند و  با خود گفتم پس چرا بخوانمشان، یا اصاًل چرا
 در شگفت زار هم از نویسنده ای به اعتبار آثار غیرگمانه زنش یادی کنیم. اما شکر خدا این
گمانه زن داستان ها  اکثر  واقع  در  نشد.  مجموعه  خواندن  از  مانع  و  بود  زودگذر   واکنشی 
 نیستند و از 1۶ داستان این مجموعه، تنها ۴ داستان در این زمره می گنجند. و االن، بعد از
 یک دور تجربه ی خواندن کتاب با خود می گویم اصاًل چه لزومی دارد از یک نویسنده فقط به
 اعتبار آثار گمانه زنش یادی بکنیم، به خصوص وقتی آثار بهتری هم دارد. اتفاقاً داستان های
 گمانه زن مجموعه به نظر در قیاس با دیگر هم نشین های کاغذی این خانه شان )مجموعه ی
 حاضر( ضعیف ترند. وانگهی به نظرم خواندن چنین مجموعه ای خیلی هم تجربه ی خوب و
 حتا الزمی است. برای چون منی که از کمات قصاری چون علم فالن است، جادو بهمان
 است یا سواالتی چون  اگر چنین شد چه می شود اشباع )بخوانید خسته( شده ام و از
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 پس مفاهیم عمیق بعض داستان های گمانه زن به دنبال همان لذت های قدیمی و ساده و
 درگیری های حسی معمول هستم، این کتاب تا حدی در مقام بهار تازه برای برگ خزان ]۳[
 بود. داستان های ساده و بی شیله پیله ای که یادآور حقایقی ریز و بدیهی اند و ادعای چندانی
یا صرفاً بودن  پوچ  بنای  موفقیتشان،  عدم  یا  موفقیت  از  فارغ  حال  عین  در  و  ندارند   هم 
 سرگرمی بودن هم ندارند. در این مجموعه بارها و بارها با اسپالدینگ  ]۴[ها همراه می شوید.
بار از پختگی و سنگینی بار شور و شوق و صداقت کودکانه می چشید و چندین   چندین 
 کهنسالی می شنوید. حسن تصادف است که پیرهای داستان ها در دهه ی نهم زندگی خود
 هستند و اگر حواستان باشد که بردبری هم در سن ۹1 زندگی دنیایی اش را وداع گفت،
 شاید مثل من به این بیندیشید که نویسنده دارد زبان حال خودش را می نویسند و خاطرات

کودکی اش را تعریف نمی کند ]۵[.
»ماشین داستان  حال  به  تا  اگر  می کنم  توصیه  دارند  ارادتی  نویسنده  به  که  کسانی  به    

را را نخوانده اند، حتماً یک دور آن  این مجموعه است-   کلیمانجارو« -که آخرین داستان 
 بخوانند. حس غریبی است وقتی داستان نویسنده را بعد از مرگش می خوانی و با خود فکر
 می کنی انگار نویسنده داستان را برای مخاطبی چون تو نوشته تا وقتی دیگر در قید حیات
به کار قفل بستن در گلو  را بخوانی. کمی شبیه آن بغض ها است که معموالً   نیست، آن 
انتهای چند داستان، از جمله همین »ماشین کلیمانجارو« خیال کردم  مشغولند ]۶[. در 
 نویسنده را جلوی چشمانم می بینم و دلم می خواست بر پیشانی اش بوسه ای بزنم. تازه، من

که از طرفداران بردبری هم نیستم.
این کتاب هم کم و نثرش. در  به شاعرانگی  و  بودنش هم معروف است  به شاعر   بردبری 
 بیش رد پای این اعتبار را می بینید. البته کیفیتی که با نام »شاعرانه« از آن یاد می کنند
 )از جمله ی مترجم مجموعه( و به نثر این داستان ها نسبت می دهند، اصاًل غلیظ یا عجیب
بیشتر واقع  در  گرفته شده اند.  کار  به  به خوبی  و  روان اند  و  ساده  نیست. خیلی  غریب   و 
 جای گالیه دارد که چرا باقی هم قطاران بردبری این گونه نمی نویسند یا در جهت عکس
 پیش می روند. اگر در این حد هم نمی توانند، که احتماالً سر سوزن ذوقی هم ندارند و اگر
 می توانند و همیشه در جهت خالفش پیش می روند، شاید آن را گناه می پندارند. با خواندن
 داستان های بردبری، از جمله همین مجموعه، با خود می گویم وقتی دغدغه ی ثوابی در بین

نیست، آخر چرا بعضی ها همین اندک گناه را هم از خوانندگانشان دریغ می کنند ]۷[؟
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 البته گفتنی است که از این 1۶ داستان، بعضی در حال و هوای مشترک اند و بعضی هم
 بسیار از هم دورند و هر چند هر کدام دردی و داغی دارند، اما با هم  دیدنشان خواندنی است.
 هرچند ساده اند و نویسنده هم خیلی به آب و آتش نمی زند؛ اما به نظرم بغض و خستگی
 حنجره را می تواند در پس متن ها حس کرد ]۸[. نمی دانم چه کس گفت گمانه زن دون
 است و غیرش واال یا برعکس. اصاًل مطمئن نیستم کسی به این صراحت چنین چیزی گفته
 باشد. اما اگر به چنین گزاره هایی می اندیشید یا اندیشیده اید )مثل خود من!(، این مجموعه
 را بخوانید. هرچند شاید با هم دیدار نکنند، اما در معیت بودنشان هم لذت بخش است و

شناخت بهتری از بردبری به من داد ]۹[.
نویسنده« که خالصه شده ی نوشته ای با عنوان »از  از شروع داستان ها بخشی هست   قبل 
 است از خود بردبری در یکی از مجموعه هایش. هرچند ترجمه ی این بخش کمی نامطمئن
 است و بعضی جاها ما را به شک می اندازد که در متن اصلی چه آمده )در چند جای دیگر
 کتاب هم این گونه است(، اما خواندن این بخش را هم توصیه می کنم. در این بخش نویسنده
زندگی، نویسندگی،  به  نگاهش  از  بخشی  و  می دهد  را شرح  داستان ها  بعضی  الهام   منشأ 
 علمی تخیلی و فانتزی و... را توضیح می دهد. به نظر من حداقل بردبری این کتاب را خوب

 تصویر می کند.
 خالصه آن که هرچند با یک گل بهار نمی شود و نخوت باد دی هم به این سادگی ها رفتنی
 نیست، اما باز هم بابت این کتاب شکر ایزد بایسته است ]10[. لزومی هم ندارد مثل من
به یکی شان سری از گاهی هم  را یک جا و یک دفعه بخوانید. هر  این کتاب   داستان های 
 بزنید، احتماالً همدلش خواهید شد و شاید بدین صورت لذت خوانندگی طوالنی مدت تری

را تجربه کنید.

قطعه ای از متن کتاب
»... آقای ساندرسن، یادتان هست که آخرین بار کی کفش کتانی به پا کردید؟«

ابر تیره ای بر چهره ی آقای ساندرسن گذشت:

»آه، ده، بیست، شاید سی سال پیش. چرا؟«

»آقای ساندرسن، فکر منی کنید که شام این را به مشرتی های خودتان مدیونید که یک 

بار هم که شده، کفش های کتانی را که می فروشید، فقط به مدت یک دقیقه به پای 
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خودتان امتحان کنید که ببینید چه حالی دارد؟ آدم اگر چیزها را مرتب امتحان نکند، 

یادش می رود. فروشنده ی سیگار برگ خودش سیگار می کشد، منی کشد؟ آب نبات فروش 

هم حتامً از جنس های خودش می چشد. این است که...«

پیرمرد گفت:»شاید توجه کرده باشی که من کفش به پا دارم.«

»ولی نه کفش کتانی. اگر خواسته باشید، کفش های کتانی بفروشید، چه طوری می توانید 

بدون امتحان این کفش ها در وصف شان داد سخن بدهید؟«

1. مطلع غزلی از هادی سعیدی کیاسری
۲. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز / قصه ی غصه که در 

دولت یار آخر شد
حافظ
۳. نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟ / بهار تازه به 

برگ خزان چه خواهد کرد؟
رهی معیری
Spaulding .۴: نام میانی پدر بردبری است که نام فامیل 

بسیاری از شخصیت های داستان های بردبری هم هست.
مورد  در  که  داستان هایی  از  عمده ای  بخش   .۵
اسپالدینگ هاست، از کودکی خود بردبری یا خاطرات نسل  

قبل از او الهام گرفته شده است.
۶. گفتم که لب وا می کنم -با خویشتن گفتم- ولی بغضی/ 

با دست هایی آشنا در من به کار قفل بستن بود 
محمد علی بهمنی

۷. من و تو ره به ثوابی نمی بریم از هم / چرا مضایغه داری 
گناه را حتا؟

محمد علی بهمنی
۸. هر غزل گرچه حود از دردی و داغی می سوخت / دیدنی 

داشت ولی سوختن باهم شان
گفتی از خسته ترین حنجره ها می آمد / بغضشان، شیونشان، 

ضجه ی زیر و بمشان
محمد علی بهمنی
۹. گفتند: این دون است و آن واال، تو را اما / ای لحظه ی 

دیدار جسم و جان، کسی نشناخت
حسین منزوی
10. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل / نخوت باد دی 

و شوکت خار آخر شد
حافظ





ب
کتا

بردبری؛ ری 
نسخه ی فارسی
محمد حاج زمان

این که به عنوان یک هوادار بدانی از هر کدام از نویسنده های علمی تخیلی یا فانتزی 
یا وحشت و خالصه، نویسنده های گمانه زن، کدام کارهایشان روزی روزگاری آن قدر 
خوش شانس بوده که به فارسی ترجمه شود و بیشتر از آن، سعادت دیدن رنگ کاغذ و 

کتاب شدن را به خودش داشته، حس خوبی می دهد. 
این فایده را دارد که بدانی کدام کارها را می توان در کتاب ها پیدا کرد و خواند و آن 
وقت چقدر کار نخوانده روی زمین خواهد ماند که یا باید بگردی و از سر بخت و اقبال، 
میان مجالت سال های دور نشانی از بعضی هایشان بیابی، آن هم با کمک حافظه  ی دیگر 
هواداران ژانر که اغلب فقط یادشان هست که فالن داستان در بهمان مجله چاپ شده و 
بسته به سعادتی که داشته باشی، ممکن است حوالی سال چاپش را هم از حافظه شان 
بیرون بکشند و کمی از زحمت زیر و رو کردن آرشیو آن نشریات )تازه به فرض پیدا 
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کردن دسترسی به آن در بایگانی کتابخانه  ی ملی یا اگر هنوز نشریه سر پا باشد، بایگانی 
خود نشریه( برای تو بکاهد. یا این که شاید نسخه  ی اینترنتی اش را، که چند نفر عالقه مند 
دیگر مثل خودت پیشتر ترجمه کرده اند، پیدا کنی و با ولع ببلعی و تازه آن موقع برسی به 

این که حاال چقدر کار به زبان اصلی می ماند برای خواندن!
فایده هم نداشته باشد، به این درد می خورد که به عنوان یک عالقه مند ژانر یک گوشه  ی 
حافظه ات را با چهار تا اسم دیگر پر کنی و هر وقت الزم شد، قیافه ای بگیری و به عنوان 

فرد مطلع، آمار نشر آن نویسنده را بریزی روی دایره و پیگیر بودن خودت را نشان دهی.
برای همین شد که پیش خودمان گفتیم حاال که ویژه نامه ی بردبری –از این به بعد- فقید 
است، خوب است فهرست کارهای –داستانی- ترجمه شده اش را هم بنویسیم؛ چون فهرست 
کردنش به درد هیچ کدام از موارد باال هم که نخورد، مطمئنا جایش در ویژه نامه ی بردبری 

هست و شاید بعدها یک جایی به کار بیاید.

الف. کتاب
• ری بردبری، حکایت های مریخ، 1391، مهدی بنواری، تهران: پریان )در دست چاپ(	

)تابستان موشکی، ییال، شب تابستانی، زمینی ها، مالیات دهنده، هیأت اعزامی سوم، همچنان 

گذار،  ساحل،  شبانه،  مالقات  ملخ ها،  سبز،  بامداد  مهاجرانه،  تابان،  ماه  و  است  عاشق  دل 

فصل  چمدان فروشی،  مریخی،  سالخورده،  مردم  دو،  آرش  آسامن،  میان  راهی  نغمه پردازان، 

گردش  آمد،  خواهد  باران  نم منک  طوالنی،  سال های  خاموش،  شهرهای  متاشاگران،  تعطیلی، 

هزار هزار ساله(

• ری بردبری، فارنهایت 451، 1389، علی شیعه علی، تهران: سبزان	
• ری بردبری، ماشین کلیمانجارو، 1388، پرویز دوایی، تهران: کتاب پنجره	

پای  آرام، رهگذر، صدای  از هوای  لبخند، در فصلی  نامرئی،  از آن روزها، پرسک  )قو، یکی 

تابستان، اژدها، یک ساقه ی علف، ماشین پرنده، پدربزرگ، مادربزرگ، درود و بدورد، عطر 

شب تابستان، مسافر زمان، ماشین کلیامنجارو(

• ری بردبری، آخرین شب جهان، 1384، حسین شهرابی، تهران: نزدیک	
)متاس شبانه به خرج مقصد، موشک ران، زنان، بزرگراه، آخرین شب جهان، نه شب نه روز، 

مرد، شهر(

• ری بردبری، امپراطور و مرد پرنده، 1383، زهرا امرایی، تهران: تالونگ	
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• ری بردبری، مرد مصور: مجموعه داستان علمی تخیلی، 1374، محمد قصاع، تهران: 	
افق

)دشت آفریقایی، کالئیدوسکوپ، پای دیگر، بزرگراه، مرد، باران طوالنی، آرش دو، آخرین شب 

جهان، موشک، نه شب نه روز، روباه و جنگل، مالقات کننده، رشکت مریونت، شهر، ساعت 

صفر(

• ری بردبری، مرد مصور، 1372، هوشنگ غیاثی نژاد، تهران: پاسارگاد	
)جلگه، کالیدوسکوپ، پای دیگر، شاهراه، مرد، باران طوالنی، خلبان راکت، بالون های آتشین، 

آخرین شب جهان، تبعیدی ها، یک شب یا صبح ویژه، روباه و بیشه، مالقاتی، بتون مخلوط کن، 

کمپانی عروسک سازی، شهر، ساعت صفر، راکت(
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هامن طور که در فراخوان »فستیوال تابستانه ی شگفت زار« در سخن 

ماه شگفت زار هجدهم )خرداد 91( خواندید، دعوت شده بودید که 

در فعالیت  هیجان انگیز نوشنت داستانی اشرتاکی به مناسبت رشوع 

غیررسمی شگفت زار رشکت کنید و داستانی بنویسید در این زمینه:

»سفینه ای غول آسا و گم شده به نام "شگفت" در فضا به سوی هدفی 

بی شامری  الیه های  و  طبقات  از  سفینه  می رود.  پیش  ناشناخته 

برخوردار است و تقریباً هیچ کدام از رسنشینان این سفینه از متامی 

زیر و بم های آن خرب ندارند. شام هم سوار بر این سفینه هستید 

این  آن می شوید.  ناشناخته ی  از بخش های  یکی  وارد  دلیلی،  به  و 

بخش، شگفتی های آن و تجربیات خود در این جا را توصیف کنید. 

آن جا چه می بینید؟ با چه کسی روبه رو می شوید؟ آیا افراد حارض در 

آن بخش برایتان آشنا هستند؟ چطور؟!«

و حاال دعوتید داستان های رسیده برای این مهامنی را مهامن چشامن 

خود کنید!
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نیست  یادم  بود.  تاریک  نیمه  داالن  آن  قسمت های »شگفت«، شگفت انگیزتر  همه  از 
ورودی اش را چطور پیدا کردیم؛ راهروی باریکی بود که دو طرفش دیوارهای شیشه ای 
بلند تا سقفی که از نظر بسیار دور بود، کشیده شده بودند. پشت دیوارهای شیشه ای 
آب بود و دنیایی از آب. اما ارتفاع آب تا سقف نبود، بلکه تا نیمه ها بود و روی سقف 
دستگاه های تهویه کار گذاشته بود. تا آن لحظه ُگمان نمی کردیم موجودات آبزی بتوانند 
بر می آمد محل زندگی یک  از محیط زندگی پشت آن دیوارها  باشند، ولی  هوشمند 
موجود هوشمند باشد. آیا این هوشمندان آبزی با اهالی »شگفت« زندگی مسالمت آمیز 

و هم زیستی داشتند یا این هم یک جور باغ وحش بود؟ 

داستانشگفت

سمیهکرمی
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کجا  به  و  آمده  کجا  از  نبود  معلوم  حتا  هستند.  کجا  اهالی شگفت  نبود  معلوم  نمی دانستیم. 
می رود، اما هر گوشه اش به راستی دنیایی از شگفتی بود. نام سفینه را با استفاده از آرشیوهای 
متنی و صوتی بی شمارش فهمیده بودیم، همین طور زبان اهالی آن را. گویی خودشان به عمد 
تا اگر روزی کسی پیدایش کرد، برای خواندن  راهنماهای بسیار در دسترس قرار داده بودند 
تاریخچه مشکلی نداشته باشد. فقط موضوع این جا بود که تاریخچه ای در کار نبود. مقادیر زیادی 
اثر ادبی و هنری بود، ولی خبری از تاریخ نبود. راستی خودشان را »انسان« می نامیدند و نام 
زبانشان به زبان خودشان می شد »پارسی«، ولی چیز دیگری نمی دانستیم. سفینه را قدم به قدم 

اکتشاف می کردیم که به آن آکواریوم حیرت انگیز رسیدیم.
به بدن  بدنی داشتند کمابیش شبیه  بودند و  بزرگ  موجوداتی که داخلش زندگی می کردند، 
تمام آبزیان کائنات، متناسب برای شنا و سریدن در آب. لیز، استوانه مانند، کمی در جلو و انتها 
باریک، با باله هایی در دو طرف. زود متوجه شدیم که آن موجودات اکسیژن بیرون آب را تنفس 
می کنند و برای همین داخل محفظه کامل با آب پر نشده بود. داخل آب خانه و دستگاه های 

غریب دیگر به چشم می خوردند.
خیلی زود کنترل ها و صفحه  نمایش هایی کنار یکی از دیوارها پیدا کردیم. با کمی مطالعه و کار 
کردن با دستگاه ها توانستیم پی به کارکردشان ببریم. از طریق آن ها می شد با موجودات درون 
آکواریوم ها صحبت کرد. موجودات که خودشان را »دلفین« می نامیدند، به همان زبان ساکنان 

اولیه ی »شگفت« صحبت می کردند، یعنی به »پارسی«.
موجودات غریبی بودند، گویا به شعر و آواز سخن می گفتند:

از آن دریاهای دوردست، سبز و آبی

هیچ منانده جز خاطره ای رسارس دلتنگی

از آن دوست های خشمگین و مهربان

جز یادی منانده

ما دلتنگیم

روزگار به دلتنگی می گذرانیم در این شگفت زار

یاد دوستامنان را با خود می بریم 

شاید که به دریاهایی دوردست و غریبه

آن سوی مرزهای ستارگان
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شعرهایشان را برای آسامن های غریبه خواهیم خواند

داستان هایشان را برای اقیانوس های نوین بازگو خواهیم کرد

نامشان را بر صخره های مرجانی دنیایی دیگر حک می کنیم

...
چنین سخن می گفتند و از انسان ها، همچون دوستانی قدیمی یاد می کردند. باور ما این است 
نازنین و  بود. موجوداتی  انسانی شان  ابزارهای محیط زیستشان ساخته ی دست دوست های  که 
دوست داشتنی به نظر می رسیدند که به تنهایی امکان نداشت بتوانند از پلکان تکامل باال بروند. 

گویی  انسان ها تنها کمکشان کرده بودند که برایشان شعر و سرود بخوانند.
به مقصد می رسند.  که  داشتند  باور  دلفین ها  داشت.  برشخواهیم  اسرار شگفت  از  پرده  روزی 
باالخره روزی می فهمیم این سفینه از کدامین سوی آمده، به کدام سوی روان است و سازندگانش 

کجا رفته اند. 
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ساعت مچي ام را مي نگرم. عقربه هايش ديگر درست كار نمي كنند، اما تاريخ نگارش سال 
2050 را نشان مي دهد. ساعت هاست كه ميان صدها انسان خسته و وحشت زده كه كنج 
سفينه كز كرده اند و نمي دانند سرنوشتشان چه خواهد شد، نشسته ام. ديواره ي سرد 
سفينه روزهاست تكيه گاه من شده و كل آن سفينه تمام دنيايي كه برايم باقي مانده. از 
پنجره فيبركربني شفاف، بيرون را مي نگرم كه چگونه كهكشان ها و ستاره هاي پرنور و 

باعظمت را مي پيماييم و پيش مي رويم.

سفینه

امیدرضاایزدی
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 قرار بود يك سال پيش انسان هاي زنده مانده از حادثه ي مرگبار برخورد شهاب ها با زمين، با اين 
سفينه به نام شگفت به مريخ منتقل شوند. اما هيچ كس نمي داند در كابين كاپيتان چه گذشت 
كه به جاي مريخ از اين فضاي بي انتها سر در آورديم. اما اين ها همه گذشته اند و فكر نمي كنم 

ديگر بشود به مريخ بازگشت. يا حداقل براي اين كار زمان زيادي الزم است. 
روزي ديگر مملو از ترس و اضطراب آغاز شده. در درونم حس كنجكاوي به پي بردن راز گمشدن 
شگفت غليان مي كند. اين طور كه گفته مي شود كاپيتان يك سال است كه ديده نشده، ولي هر 
روز از درون بلندگوها صدايش را مي شنويم كه تنها يك چيز را تكرار مي كند: » مسافران عزيز، 

نترسيد! به زودي همه چيز روبراه مي شود!« 
بر مي خيزم و ميان صدها انسان غم زده و درمانده راه باز مي كنم. از راهروهاي دايره وار سفينه 
عبور مي كنم و از سالني بزرگ سر در مي آورم. با ده ها در ورودي و هم چنين دروازه اي عظيم كه 
رو به پايين و به بيرون از سفينه باز مي شود. از بس روز و شب به اين جا مي آيم، همه جايش را 
مثل كف دست مي شناسم. هر در به يك داالن پر از قفسه هاي فلزي نقره اي رنگ باز مي شود كه 
آن قدر زيادند كه حوصله ات نمي شود تا آخرش بروي. هر روز كه سعي مي كنم به انتهاي يكي از 
داالن ها برسم، پشيمان مي شوم و باز مي گردم. اما امروز پي به اين برده ام كه وقت در اين سفينه 

طال نيست و آن قدر زياد هست كه بتوانم يكي از داالن ها را تا آخر بپيمايم. 
انتخاب ميان آن همه در برايم چندان دشوار نيست. چرا كه همه شان به يك جور جا باز مي 
شوند. نزديك ترينشان را باز مي كنم و وارد مي شوم. داالني شش ضلعي است كه در ديواره هايش 
قفسه هاي فلزي بدون در كار گذاشته شده اند. تا چشم كار مي كند داالن ادامه دارد، اما امروز 
وضع جور ديگري است. حاضرم هر كاري كنم تا انتهاي آن را ببينم. در زندگي نكبت بارم در يك 
سال گذشته، تنها گوشه اي نشسته ام و منتظر رسيدن سفينه به مقصدي نامعلوم مانده ام. اما 
اگر به اين كار ادامه مي دادم، مي شدم مثل آن آدم هاي درمانده اي كه ديگر روانشان را از دست 

داده اند و هر اتفاقي هم بيفتد، انسان نمي شوند!
از  اما به جايي نمي رسم. هر  ادامه مي دهم. نزديك به يك ساعت است كه مي دوم،  به مسيرم 
گاهي مي نشينم و خستگي در مي كنم، اما داالن هم چنان ادامه دارد. دو ساعت ديگر هم مي دوم. 
سه ساعت... پاهايم ديگر توان ندارند. به زمين مي افتم و سقف داالن را كه با المپ هاي نئوني 
سفيدرنگ زينت داده شده، مي نگرم. آخر تا كجا ادامه دهم؟ براي بازگشت چه كنم؟ آيا بايد 

همه ي راهي را كه آمده ام، باز گردم؟ از اين فكر سرم سوت مي كشد و پشت سرم را مي نگرم.
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 خيلي عجيب است. اما مي بينم در ورودي، پشت سرم درست در يك قدمي قرار دارد! آن را 
باز مي كنم. بله... همان دري است كه چند ساعت پيش از آن وارد داالن شدم. يعني تمام اين 
راهي را كه دويده ام، پوچ بوده؟ در را مي بندم و دوباره به انتهاي نامشخص داالن مي نگرم. اما 
صبر كن... انتهاي داالن از دور، نزديك مي شود. صحنه اي اعجاب انگيز است. تمام مسير طوالني 
محو مي شود و در ثانيه اي، دري مشكي رنگ مقابلم ظاهر مي شود. تمام اين راه بي پايان توهمي 
بيش نبوده است. تمام آن عرق هايي كه ريختم. تمام آن دويدن ها ... فقط براي نبرد با توهمي 

پوچ و بي ارزش.
در مشكي رنگ را باز مي كنم. با صداي بيرون آمدن گاز با فشار زياد، در باز مي شود و مقابلم 
تاالري تو در تو و تاريك مي بينم. نه چراغي، نه پنجره اي. تنها روشني بخش تاالر چند المپ 
كوچك ديوارِي كم سو هستند كه لحظات پاياني عمرشان را مي گذرانند. پا به كف توري تاالر 
مي گذارم و ميان يكي از راهروهاي آن پيش مي روم. زير پايم را مي توانم ببينم كه صدها راهرو 
ديگر قرار دارند. و هم چنين باالي سرم هم، چنين است. بيشتر جلو مي روم و انتهاي راهرو را 
مي بينم كه به سرسرايي كه ده ها متر زير پايم قرار گرفته، باز مي شود. از پيشروي دست مي كشم 
و آن سرسرا را مشاهده مي كنم. در آن صدها مخزن بيضي شكل آبي رنگ نيمه شفاف قرار دارند 
كه بخار از سطح آن ها به اطراف روانه مي شود. هيچ كس در آن سرسراي عظيم نيست و تنها 
من هستم. از راهرويي كه در آن ايستاده ام با دست و پا پايين مي آيم و پا به سرسرا مي گذارم. 
مخازن آبي رنگ از همان ابتدا شروع مي شوند. بخاري كه از آن ها ساطع مي شود بسيار سرد است. 

خودم را مي فشارم بلكه كمي گرم شوم. 
از ميان مخازن عبور مي كنم. بسيار عجيب و غريب هستند و صدها لوله و سيم به آن ها وصل شده. 
با قدم هايي نامنظم از روي سيم ها و لوله هايي كه روي زمين پهن شده اند و هر كدام به يك مخزن 
وصل مي شوند، عبور مي كنم. هوا هنوز هم سرد است و هم چنان با دست تالش مي كنم خودم را 
گرم نگه دارم. اما همچنان كه بي هدف در حال حركت هستم، پايم به يكي از سيم ها گير مي كند 
ناگاه تنه ام به يك مخزن برخورد  از دست مي دهم. جهان گرداگرد سرم مي چرخد و  و تعادلم را 
مي كند. بدنه ي مخزن كه بسيار انعطاف پذير است، به لرزش در مي آيد و اين لرزش متوقف نمي شود. 
به گوشه اي مي خزم و آن را مي نگرم كه چگونه لرزه در بدنه اش گسترش مي يابد و هر لحظه هم 

شديدتر مي شود. چيزي نمي گذرد كه مخزن پاره مي شود و آبي بسيار سرد از آن بيرون مي زند. 
اما مخزن فقط از آب پر نشده است! پسري نوجوان هم سن خودم با لباسي چسبان به رنگ سياه 
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درون آن قرار دارد كه با بيرون پاشيدن آب، روي زمين ولو مي شود. آب سرد به سر و صورتم 
مي خورد و دماي بدنم را بيش از پيش كاهش مي دهد. اما آن چيزي كه در مخزن قرار گرفته، 

برايم آن قدر اعجاب انگيز هست كه سرما را فراموش كنم.
با سرعت به طرف پسر مي دوم و پوسته ي مخزن را از او دور مي كنم. احساس مي كنم سرماي 
بدنش دارد كم كم فروكش مي كند و گرم مي شود. چند سيلي به گوشش مي زنم تا بلكه برخيزد 
و ثانيه اي بعد چشمانش را تكان مي دهد. اما زير لب سخنان نامفهومي مي گويد كه براي من 

غريب است. 
پسر را كه وزن زيادي هم ندارد، بر روي دوش مي كشم و آن سوي تاالر، درست زير راهروهاي 
تو در تو دري مي بينم و به سمتش مي دوم. زانوان پسر بر روي زمين كشيده مي شود و كمي زور 
مي زنم و او را باالتر مي كشم. شانه ام كم كم درد مي كند. در را باز مي كنم و وارد راهرويي تنگ 
و روشن مي شوم. پسر را روي زمين و با تكيه به ديوار مي گذارم و دوباره چند سيلي به گوشش 
مي زنم تا به هوش بيايد. سرش را كه خيس است، تكان آرامي مي دهد و مرا مي نگرد. با صدايي 
لرزان مي گويد: »اين جا چه مي كني؟ چرا مرا بيرون آوردي؟ ...« من كه فكر مي كردم پسر از 
من تشكر مي كند كه زندگي اش را نجات دادم، مي گويم: »اين سواالت را بگذار براي بعد، بهتر 
است از اين جا دور شويم.« پسر مي گويد: »احمق... مرا به مخزنم بازگردان! تو نمي داني چه 
كردي. اگر كمي ديگر اين جا بمانم، مي ميرم!« از حرفش هيچ سر در نمي آورم. مي پرسم چرا؟ 
مي گويد: »به من ماده اي به نام آلوكوئِلن تزريق كرده اند كه باعث مي شود ريه ي انسان در زير 
آب هم نفس بكشد... بايد تا چند دقيقه ي ديگر باز گردم وگرنه...« با نوميدي به او مي گويم: 
»امكان ندارد. مخزن تو پاره شده و ديگر نمي تواني برگردي.« پسر سرش را به ديوار مي كوبد و 
آرام مي گيرد. انگار كه قبول كرده كه مرگش حتمي است و اين پايان راه است. حس بسيار بدي 

دارم كه باعث شده ام مرگ كسي فرا برسد و اين از درون مرا مي سوزاند.
او  از  ناراحتي  با  سازد.  آماده  مرگ  براي  را  خود  مي كند  سعي  و  انداخته  زير  را  سرش  پسر 
مي پرسم: »اصاًل چرا آن ماده را به تو تزريق كردند؟« پسر پاسخ مي دهد: »چه فكر مي كني؟ 
آيا قرار نبود اين سفينه ي عظيم به مريخ برود تا ما كه آخرين نسل انسان هستيم، نجات پيدا 
تسخير  فضايي ها  راه  نيمه ي  در  را  »اين سفينه  ادامه مي دهد:  »بله.«  پاسخ مي دهم:  كنيم؟« 
كردند. آن ها كاپيتان را كشتند و كنترل را به دست گرفتند. سپس تعدادي از مسافران سفينه را 
به آزمايشگاه خود بردند و ماده هايي مثل آلوكوئلن را بر رويشان آزمايش كردند و در آن مخزن 
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هاي سرد و وحشتناك گذاشتند.« تنم از شنيدن اين خبر مي لرزد. اميدهاي آن مسافران را به 
ياد مي آورم كه بيهوده و بي سرانجام است. با تعحب مي پرسم: »پس چرا ما آن ها را نمي بينيم؟ 
منظورم فضايي هاست. چگونه آمدند و مسافران را بردند؟« سعي مي كند نفس بكشد. حالش بد 
شده، اما پاسخ مي دهد: »نمي دانم. وقتي خوابيده بودم، مرا به آزمايشگاه بردند. مراقب آن ها باش. 
آن ها بدني ماشيني از جنس فوالد و نقره و صورتي شيشه اي دارند و دو برابر تو قدشان است. هر 
آن ممكن است سر برسند...« پسر سعي مي كند نفسي ديگر بكشد، اما حالش بدتر مي شود و ... 

ديگر نفسش باال نمي آيد. او را صدا مي زنم و كمي هلش مي دهم. اما نه... او مرده است!
با عجله مسير راهرو را با ترس و وحشت از فضايي ها طي مي كنم. از آن جا و چند داالن و تاالر 
ديگر با زانواني لرزان مي گذرم و قبل از اين كه به سالني كه آدم ها آن جا هستند برسم، كابين 
كاپيتان را مي بينم. صداي كاپيتان دوباره از بلندگوها پخش مي شود: »مسافران عزيز، نترسيد! 

به زودي همه چيز روبراه مي شود!«
با قدم هايي مردد به در ورودي كابين نزديك مي شوم و آن را باز مي كنم. اما چيزي كه مي بينم 
بسيار عجيب است. كابين در واقع اتاقي است شيشه اي كه هيچ وسيله اي براي كنترل سفينه 
ندارد! تنها يك دستگاه پخش كننده بر روي ديوار نصب شده كه مرتب صداي كاپيتان از آن 
پخش مي شود. اين به چه معناست؟ يعني تمام اين مدت هيچ كاپيتاني وجود نداشته؟ سفينه 

ي شگفت را چه كسي كنترل مي كند؟ 
ترسان و لرزان به عقب قدم بر مي دارم. سرنوشت شومي در انتظار من و تمام مسافران است. 
از دور مرا  نقره اي رنگ  با بدني فلزي و  ناگاه يك فضايي  اما  از كابين خارج مي شوم،  با عجله 
مي بيند و به طرفم مي آيد. قدم هايش بسيار سنگين اما تند هستند. هيچ راه فراري برايم باقي 
نمانده. وقتي به يك قدمي من مي رسد، متوقف مي شود و با صورت يكدست شيشه اي اش به من 
مي نگرد. با دستانش بزرگش مرا مي گيرد و به سمتي روانه مي شود. جيغ مي كشم، اما چه كسي 

در اين سفينه است كه صدايم را بشنود.
فضايي مرا به آزمايشگاهشان مي برد. اتاقي است شيشه اي كه چندين مانيتور و وسايل گوناگون و 
عجيب بيضي شكل آن جا نصب است. لوله هايي پالستيكي رنگ از سقف آزمايشگاه پايين مي آيند 
آزمايشگاه  وسط  تختي  روي  بر  مرا  فضايي  مي شوند.  وصل  غريب  و  عجيب  وسايل  آن  به  و 
مي خواباند و با چند دستبند و پابند مرا به آن قفل مي كند. سپس گوشه اي مي ايستد و مي بينم 
كه پيرمردي كچل با لباسي سفيد و ماسكي كه تنها دهان و بيني اش را پوشانده، وارد مي شود. 



122

دستكش سفيدي مي پوشد و يك سرنگ حاضر مي كند. ماده اي سبزرنگ را وارد سرنگ كرده و 
به من نزديك مي شود. از ترس فرياد مي زنم، اما پيرمرد مي گويد: »خودت را به زحمت نينداز. 
تزريق مي كند.  راستم  به رگ دست  را  ماده ي سبزرنگ  پيرمرد  نمي كند.«  هيچ كس كمكت 
كار از كار گذشته است. سرم را كج مي كنم و نوميدانه از پنجره ي فيبركربني شفاف بيرون را 
مي نگرم. اما پنجره ي اين آزمايشگاه كهكشان ها و ستاره هايي را كه از نزديكي ما مي گذرند، نشان 
نمي دهد. آن چيزي كه مي بينم كره ي زمين خودمان است كه داريم در مدارش گردش مي كنيم! 

اين جا چه خبر است؟
پيرمرد لباسي مشكي و چسبان به من مي پوشاند و از آزمايشگاه خارج مي شود. فضايي هم بلندم 
مي كند و وارد راهرويي مي شود. اين جا را به خاطر دارم. جسد بي جان پسر را گوشه ي راهرو 
مي بينم و چند لحظه بعد وارد تاالر مخازن مي شويم. ديگر پاها و دست هايم را احساس نمي كنم. 

اين بايد اثر آن ماده ي سبزرنگ باشد. 
فضايي مرا به سمت يك مخزن خالي مي برد و مرا داخل آن مي گذارد. سپس همين طور كه در 
آن معلق قرار دارم، لوله هايي را به آن وصل مي كند و كمي بعد آبي از زير مخزن بيرون مي جهد 
و كم كم باال مي آيد. من هم به سرنوشت آن پسر دچار خواهم شد. چيزي جز مرگ در انتظار 
من نخواهد بود. اما قبل از اين كه مخزن كاماًل پر شود، مي بينم كه صورت شيشه اي فضايي كنار 
مي رود و سر يك انسان مشخص مي شود. خدايا... چگونه امكان دارد؟! او فضايي نيست! بلكه 

آدمي است كه لباسي شبيه فضايي ها پوشيده!
حس مي كنم از ناحيه ي خودمان فريب خورده ام. نه تنها من، بلكه تمام آدم هاي آن سفينه. نابود 
شدن نسل انسان و ما كه آخرين بازماندگان هستيم... همه و همه دروغي بيش نيست. ما در ميان 
كهكشان ها سير نمي كنيم، بلكه تنها به دور زمين مي گرديم! از ابتدا هيچ كاپيتاني هم وجود 
خارجي نداشته و سفينه كاماًل در اختيار انسان هاست. ما تنها موش هاي آزمايشگاهي هستيم 
كه با يك داستان تخيلي خنده دار فريب خورده ايم و هم نوعانمان ظالمانه از ما براي رسيدن به 
مقاصدشان استفاده مي كنند. به حال آن آدم هايي كه در آن سالن به انتظار مقصدي امن در 
فراسوي كهكشان ها هستند، تأسف مي خورم. و همين طور به حال خودم كه كه كنجكاوي ام 

مرا به كام مرگ كشاند. 
چيزي نمانده كه مخزن پر شود. مرد آهني )همان فضايي!( به من مي نگرد و مي خندد. و سپس 
بي گناه  انسان  يك  كدامشان  هر  در  كه  را  بي شمار  مخازن  و  مي نگرم  را  اطراف  مي شود.  دور 
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آرميده. انساني كه تنها گناهش ساده لوحي است. 
آب مخزن را پر مي كند. حس مي كنم قادرم زير آن نفس بكشم، اما كم كم ديدگانم تار مي شوند 
و دنيايم تاريك مي شود. حس بسيار نفرت انگيزي است. احساس مي كنم اين مرگ شوم حقم 
است، چرا كه من هم مثل بقيه ساده لوحي بيش نبودم و اگر چيزي فهميدم، كار از كار گذشته 
باقي  دنيايي  ديگر  مي ماند.  عاجز  كردن  فكر  از  ذهنم  و  مي شوند  تاريك  كاماًل  ديدگانم  بود. 

نمانده... اين پايان من است...
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سفینه ای به نام شگفت... دیریست که گمشده است

با موتورهای روشن درخشان

با ارتفاعی بلند... به باالی کوه های مریخ

هر کس از او نشانی دارد

ما را کند خرب

این هم نشان ما

یک سو سیارک ۱۹

سوی دیگر از هیچ نیست اثر

شاعر گمنام

که طور آن یا شگفت
میگویند، زمین روی
شیئیعجیبدرآسمان

میالدقزللو
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کتاب را بست و روی میز گذاشت.
»شگفت می رود، می رود، می رود – شعرهای شاعران سفینه ی شگفت.«

یادش آمد.
»بر روی عرشه ی شگفت ایستاده بود و برای دوستانش که پایین روی زمین بودند، دست تکان 

می داد. سفینه ی شگفت به آهستگی از سکوی پرتاب جدا می شد و به سمت ماه می رفت.«
شگفت سفینه ای بود بسیار بزرگ، آن قدر بزرگ که برای توصیفش دیگر اعداد و ارقام قابل 

استفاده نبودند.
»مأموریت: عبور از جریان اصلی کهکشانی و کشف سیاره ی شگفت زار در کهکشان...«

مختصات  یک  تنها  نداشت.  وجود  آن  از  عکسی  هیچ  حتا  و  نداشت  اسم  ابتدا  در  کهکشان 
گمان  و  حدس  اساس  بر  که  را  کهکشان  اسم  شدند  مجبور  پس  بود.  دست  در  جغرافیایی 
بود، گمانه زن نامگذاری کنند. سیاره ی شگفت زار نیز سیاره ای بود؛ سیاره ای بود در کهکشان 

گمانه زن.
»سال یک: خروج از منظومه ی شمسی.«

شگفت همچنان در میان جریان اصلی که مانند ابری سفیدرنگ سفینه را دوره کرده بود، به 
پیش می رفت. فضا را می شکافت.

»سال دو: خروج از کهکشان راه شیری.«
به  داشت،  که  مأموریتی  به  بنا  هر کس  نمی شناخت.  را درست  هیچ کس هیچ جای شگفت 

بخش های دور و اطرافش آشنایی یافته بود.
»سال سه: شگفت گم شد.«

خبری در سراسر شگفت پیچید. شگفت گم شد. دور شگفت تنها سیاهی بود و سیاهی. از هیچ 
چیز دیگری خبری نبود.

اطالعات  به رئیس سازمان  مأموریت  نگاه کرد:  به کاغذ روی دستش  و  نوشید  »جرعه ای آب 
شگفت. موضوع: تهیه ی نقشه ی کامل از شگفت.«

آرام آرام وارد طبقه ی منفی سه ی شگفت شد. نور آبی مشعلش دیوارها را روشن می کرد. صدای 
پایش روی سطح فوالدی سفینه به گوش می رسید. طبقه ی منفی سه را هیچ کس ندیده بود و 

نمی دانست آن جا چه خبر است.
»نکته: نقشه های کامل شگفت که پیشتر در دسترس بود، در زمان تفکیک قوا گم شده است.«

ناگهان برق جسمی چشمش را گرفت. آرام آرام به جسم نزدیک شد. کوبه ای بلورین روی در 
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چوبی قرار داشت. کوبه را در دست گرفت و روی در چوبی کوبید. صدای برخورد کوبه به درب در 
فضای تاریک و ساکت طبقه ی منفی سه پیچید. در با صدای آرامی باز شد. در آن جا پرونده های 
خاک گرفته ای قرار داشت. پرونده های برای سال های دور. یکی از پرونده ها را بیرون کشید و 

خواند.
»بولتن شگفت – سال یکم – شماره یکم – مرداد 1۳۸۹.«

در فضای اتاق چرخید. در نزدیکی در، کلید برقی قدیمی را دید. کلید برق را فشار داد. مهتابی ها 
آرام آرام روشن شدند. سالن بسیار بزرگی را دید. به کنار پنجره رفت. ناگهان چشمانش از تعجب 

گرد شد.
»یافتم. یافتم.«

زمین زیر پاهایش قرار داشت و مردمی را می دید که با دست به شگفت اشاره می کردند.
»شگفتا. شی ئی عجیب در آسمان.«

پس از چند لحظه برق قطع شد و دوباره همه جا تاریک شد. دوباره سیاهی بود و سیاهی و نور 
مشعل آبی رنگی که دورش را روشن کرده بود.
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g بعضی بخش ها هستند که هیچ وقت بازدید نشده اند. شاید سازنده همان روز اول تولید 
آن ها را دیده باشد، ولی بعد دیگر همه ی این نقاط به دست فراموشی سپرده شدند و 
حاال که ماهیت شان نیست، خودشان هم دارند نیست می شوند. کامپیوتر سفینه اخطار 
داده بود که باید هر چه سریع تر روی بخش های در معرض خطر و انقراض تمرکز کنم 
و تصمیم بگیرم آیا به موجودیتشان نیازی هست یا نه. اگر بود که هیچ، اگر نه کامپیوتر 
خودش را از آن بخش ها بیرون می کشید و می گذاشت به زباله دان تاریخ بپیوندند. و اگر 
کامپیوتر از این بخش ها بیرون می کشید، دیگر هیچ راه دسترسی به آن ها وجود نداشت. 

همه ی در و پیکرهای این سفینه ی لعنتی و بو گرفته به دست کامپیوتر باز می شدند.

موازی

شیرینساداتصفوی
فرزینسوری
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برای همین نشسته بودم و از روی لیست به اسم هایی فکر می کردم که برایم هیچ معنا و مفهومی 
نداشتند. لیست طوالنی بود و کلمات هیچی از ماهیت خودشان را مشخص نمی کردند. معلوم 
نبود پشت جایی به اسم »هم کف روی سوم« چیست. و اصاًل معلوم نبود من روی چه حسابی 

باید انتخاب کنم که مثاًل بخش »ریشه بلند« بماند و »دو به اضافه ی دو« حذف شود.
کامپیوتر سفینه هم حوصله ی جواب دادن نداشت. نشسته بود شطرنجی طراحی کرده بود و 
حاال یک بند با بازی ساخت خودش سر و کله می زد و هنوز نتوانسته بود حتا یک دست برنده 
شود. از غرورش بود که هر از گاهی می گفت برنامه ای نوشته که حتا خودش هم از پس آن 
بر نمی آید؛ اما حدس می زدم بیشتر شبیه پدری است که از ناخلفی فرزندش – هرچند فرزند 
سربلندی، اما در مقابل پدر نافرمان – رنجیده است و بدش نمی آید این شطرنج لعنتی از سر 

احترام هم که شده، یک بار ببازد.
اسم بخش ها از روی صفحه رد می شدند؛ »الف-دال-33«، »کفش داری«، »جیم چ.خ«، »سکوت 
ممنوع«. معلوم نبود در این سفینه ی خراب شده چه خبر است. آدم ها خیلی وقت بود که دیگر 
جز بخش های مسکونی بی رنگ و رو و مراکز آموزشی و فرهنگی بدترکیب و آهنی، به بخش 
دیگری از شگفت دسترسی نداشتند. کامپیوتر می گفت خیلی از بخش ها از همان روز اول پرتاب 

ممنوع الورود بوده اند. 
این طوری نمی شد تصمیم گیری کرد؛ بدم نمی آمد یکی از این بخش ها را به چشم خودم ببینم. 
از کامپیوتر نظرسنجی کردم، شش دقیقه و چهل و سه ثانیه سکوت کرد، بعد فیلش را حرکت 
داد و گفت: »به شکل تصادفی... مورد شماره ی یازده، نه، چهل و سه را بازبینی کن. »آرشیو«. 
از روز  ایده ی خاصی ندارم که توش چه خبره. فقط می دونم سه طبقه زیر موتورخونه است، 
پرتاب هیچ کس گذارش به اون اطراف نیفتاده و البته کنارش یه توالته که چاهش از چهل و 

هشت سال پیش که یه شهاب سنگ بدنه رو سوارخ کرد و اومد تو، گرفته.«
اطالعات دندان گیری نبود. فقط فهمیدم که قبل از رفتن به سه طبقه زیر موتورخانه، بد نیست 

سری به دستشویی بزنم.

g شهرها روشن بودند. دورشان آتش های بی پایان می سوخت و بعد دامن می گرفت به شهرهای 
کناری و جنگل و رودخانه و کوه و سنگ؛ و آن وقت کشورها یک پارچه می سوختند. آسمان 
بیشتر اوقات سیاه بود. دوده همه جا را پوشانده بود و بوی سوختن چوب و آهن و گوشت و 
استخوان، دماغ ها را خیلی وقت پیش از کار انداخته بود. هیچ چیز کار نمی کرد. نه برق و آبی 
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مانده بود، نه بنزین و گازی. باقیمانده ها راهی برای رفت و آمد نداشتند و گروه گروه، گوشه و 
کنار زمین های سوخته و با خاک یکسان شده را اشغال کرده بودند. اما خطر بزرگتری در کار بود.

خاکستر  داشت  بود.  نسوخته  کامل  هنوز  که  داشت  وجود  شهری  عدم،  روز  این  میان  جایی 
می شد، اما هنوز ساختمان های بلندی داشت که شب و نصفه شب، فرو می ریختند و خواب را از 

چشم لشکر تازه بیدار شده ها می گرفتند. 
بیدار شده ها شب زی بودند. و آسمان چنان سیاه بود که شب انگار روی دور تکراری جهنمی 
افتاده باشد، تا بی نهایت ادامه داشت. بیشتر توی سطح خیابان ها پراکنده بودند. نمی توانستند 
خوب از پله های ساختمان های باقیمانده باال بروند و اگر هم به هر جان کندنی خودشان را باال 
می رساندند، دیگر نمی توانستند برگردند پایین. بیدار شده بودند، اما سیستم مدیریت ارتفاعشان 

کار نمی کرد.
برای همین باقیمانده ها باالی بلندترین ساختمان های رو به ریزش پناه گرفته بودند و از آن باال 
سنگ و کلوخ و میز و صندلی نیم سوز روی سر تک و توک بیدار شده هایی می ریختند که گاهی 

اوقات هوس پله نوردی و مزه کردن باقیمانده ها به سرشان می زد.
توی این اوضاع بود که نه نفر باقیمانده به طبقه ی دهم برجی احضار شدند که حروف اسم عظیم 

روی سقفش همه ریخته بودند و تنها یک کلمه ی »انجمن« را هنوز می شد خواند.

g آسانسورهای سفینه کند کار می کردند. دیگر برایشان اهمیتی نداشت که باال می روند یا پایین. 
آن هایی که طبقات زوج می ایستادند در حسرت توقف در طبقات فرد بودند و آن هایی که در 
فردها متوقف می شدند، می خواستند کابل هایشان قطع شود و بروند ته چاهشان بپوسند و دیگر 
جم نخورند. کامپیوتر سفینه که آرم »روانشناس دستگاه های هوشمند زیرمجموعه« روی در 
ورودی اتاق فرمانش خورده بود، چند سال پیش، قبل از اختراع شطرنج جهنمی اش، به سرش 
زده بود تا به آسانسورها شخصیت بدهد. چند تا از آدم های بدبخت توی برنامه های عملی مثل 
رسیدگی به محصوالت کشاورزی و پرورش گوسفند مینیاتوری را گرفته بود و شخصیت نکبت 

آن ها را شبیه سازی کرده و روی آسانسورها پیاده کرده بود. 
حاال همگی شان افسردگی حاد داشتند. میل به حرکت و پیشرفت در وجودشان مرده بود و از 
چند تایی شان بروز خشونت هم دیده شده بود. صبر می کردند آدم ها که می خواستند پیاده شوند، 
درها را می بستند و آن ها را گیر می انداختند و سعی می کردند راه بیفتند؛ و البته اگر سیستم 
عدم امکان حرکت با درهای باز وجود نداشت، تا االن چند تایی کشته داده بودیم. چند تایی شان 
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هم ابراز عالقه کرده بودند که یک طبقه برای همیشه متوقف شوند و گوسفند پرورش دهند.
پای شطرنج که پیش آمد، کامپیوتر کاًل بی خیال آسانسورهای بیچاره ای شد که تا دو روز پیش 
موش آزمایشگاهی اش بودند و حاال قیافه شان درست مثل آدمکی با دهان های رو به پایین بود و 
هر وقت سوارشان می شدی، میانه های راه صدای هق هقشان بلند می شد و وضعیت گاهی آن قدر 
دستپاچه کننده می شد که مجبور می شدی وسط راه پیاده شوی و آسانسور بعدی را امتحان 
کنی. گرچه آسانسور بعدی هم قاتل از آب در می آمد و چون می دانست نمی تواند الی درها 
گیرت بیندازد، تا خود مقصد نفرینت می کرد و تو را مسبب تمام بدبختی ها کائنات از روز ازل 

می شمرد.
سه طبقه زیر موتورخانه جای جالبی نبود. هیچ چیز چشمگیر و متفاوتی نسبت به باقی طبقات 
شگفت نداشت. مثل همیشه فقط یک راهروی دراز و بی پنجره بود که المپ های سقفی اش 
چند تا در میان یا خاموش بودند یا چشمک می زدند و رو به موت بودند. مستقیم ته راهرو، 
دری یک لنگه دیده می شد که تابلوی کدر رویش اعالم می کرد: »آرشیو«. بغل در هم، دریچه ی 
کوچکتری بود که ظاهراً به دستشویی مشکل دار منتهی می شد. باید از کامپیوتر فلسفه ی وجود 
این دستشویی را، آن هم در یک راهرو که از همان اول رفت و آمد انسان به آن قدغن بوده، 

می پرسیدم.
در ساده بود. قفل و شماره گیر رمز و دستگاه تشخیص اثر انگشت و شناسایی تخم چشم نداشت. 
کافی بود دستگیره اش را رو به پایین فشار دهی و وارد شوی. من هم همین کار را کردم. در را 

باز کردم و وارد »آرشیو« شدم.

بدبخت،  البته  می ایستاد.  عالی  شوالیه های شورای  از  یکی  نباید جلوی  بود.  تقصیر خودش   g
نمی توانست فرق باقیمانده ها را با آن چشم های تار و خشک شده ببیند. شمشیرم را که حاال 
غرق در خون سیاهش شده بود، با گوشه ی لباسم تمیز کردم و به آندروید اشاره کردم که راه 
باز است. آندروید از سر پیچ بعدی با دست اشاره ای به من کرد که یعنی حرکتم را فهمیده. 
با گام هایی حساب شده و تفنگ دوربین دار لیزری در دست، به سمت ورودی بن بست رفت و 

منتظر ماند تا من هم سر برسم.
جسد بیدار شده را همان جا رها کردم. چیز غیرمعمولی نبود. از سر تا ته خیابان حداقل سه 
جسد جز این یکی مثل گونی سیب زمینی روی زمین ولو شده بود. یک نگاه به دو سر خیابان 
انداختم و از بین چاله های حاصل از بمباران، خودم را به ورودی در هم شکسته ی برج رساندم. 
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با  کرد.  نگاه  ویران  خیابان  انتهای  در  چیزی  به  و  گرفت  جلوی چشمش  را  تفنگش  آندروید 
قرارگاه مقاومت جنوب شهری ها فاصله ی زیادی نداشتیم و می دانستم اعضای مقاومت یک مشت 
کله خراب هستند که هر جنبنده ای توی خیابان ببینند، به رگبارش می بندند و شوالیه و آندروید 
و بیدار شده برایشان یکی است. برای همین وقت تلف نکردم و دستکش محافظم را در آوردم و 
با خنجری که به کمرم بسته بودم، خراشی روی نوک انگشت اشاره ی دست چپم ایجاد کردم. 
خون سرخ مثل روغن ضداصطکاک زره متحرک روسی، از انگشتم جاری شد. قبل از این که 
خون گرانبهایم هدر برود یا دستگاه ایمنی ام راه خروجش را ببندد، دستم را روی نقش پیکر 
دری کشیدم که پشت تخته سنگ های فرو ریخته، از چشم پنهان بود. خون همچون خط خطی 
بی ظرافت بوزینه ها روی بوم نقاشی، کلفت و پرحاشیه، روی طرح اسب  تک شاخ روی در نشست. 

تک شاخ. یکی از نشان های چهارگانه ی گروه.
شاخ اسب، تشعشعی پالسمایی به رنگ آبی  فیروزه ای به خود گرفت و به ترتیبی جادووار، خون 
را در خود مکید و با هر قطره که مکید، سرخ تر شد. دست آخر وقتی هیچ خونی روی نقش 
نمانده بود، با بی میلی خش خشی سر داد و زاویه اش تغییر کرد و نود درجه از وسط چرخید و 

بعد باال رفت.
در باز  شد.

شد.  وارد  عقبم  از  آندروید  کشاندم.  در  پشت  سرپوشیده ی  و  تاریک  امن  داخل  به  را  خودم 
لحظه ای در باریکه ی نور حاصل از خورشیدی که امروز به نحوی غریب تصمیم گرفته بود گردی 
کدر و سرد خود را نمایش دهد، ایستادیم و بیرون را برانداز کردیم. جز سه چهار تایی بیدار شده 
در ته خیابان که صدای پای ما روی خرده سنگ های پخش کف خیابان نظرشان را جلب کرده 

بود، چیزی دیده نمی شد. بعد در با صدای غرش دیومانندی بسته شد.
راهرو مثل روز روشن بود. قانون روشنایی شدید و فلورسانت در تمامی ساختمان برقرار بود. 
اگر بر فرض محال گذر یک بیدار شده به این جا می افتاد، روشنایی باعث می شد باقیمانده ها 
بیشترین امتیاز برای عکس العمل را در دست داشته باشند. و ثابت شده بود که نور شدید، سرعت 

پیشروی بیدار شده ها را کند می کند. 
بعد از چند ورودی پشت سر هم، به اتاقک تخلیه ی فشار رسیدیم. لباس های بیرونی را توی 
محفظه ها انداختیم و سر تا پایمان غرق در دوش ماده ی ضدعفونی کننده شد. با این نرخ قربانی 
باال، معلوم نبود این ویروس اصاًل به مرحله ی هوازی برسد یا نه. ولی کار از محکم کاری عیب 

نمی کرد.
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بعد از خروج نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم. چهار و نیم بود. هنوز تا شروع کار خیلی وقت 
داشتیم. در اتاق جلسه را باز کردم و وارد شدم.

g با باز شدن در، چراغ های داخل یکی یکی شروع به چشمک زدن کردند و بعد انگار از خوابی 
طوالنی بیدار شده باشند، خمیازه ی درازی کشیدند و روشنایی ثابتی روی اتاق انداختند. اتاق 
چندان بزرگی نبود. قد و اندازه ی یک سالن غذاخوری خانوادگی را داشت و اسباب و اثاثیه اش 
هم همان طور به چشم می خوردند. چند تا صندلی چوبی و میزی که رویش کاغذ و لیوان و 
قندان و خودکار پراکنده بود. چند تا قفسه ی کتاب و چند عکس که به دیوار آویزان بودند و 

آدم هایی را نشان می دادند که معلوم نبود کی هستند و چه کاره اند.
پنجره ای روی دیوار توجهم را به خودش جلب کرد. پنجره آن قدر بزرگ بود که از یک سر دیوار 
تا سر دیگرش را می پوشاند و یک جورهایی قدی محسوب می شد، منتهی ضلع افقی اش بلندتر 
بود و می شد گفت قدی است، برای یک آدم درازکش. پشت پنجره طبیعتاً سیاهی بود. چیزی 
جز فضای خالی آن بیرون وجود نداشت. اما سمت چپ منظره کمی روشن بود که عجیب به نظر 
می رسید. منبع نوری در فضای اطرافمان وجود نداشت که بخواهد روشنایی تولید کند. محیط 

خارجی سفینه هم جز در مواقع اضطراری، چراغی روشن نداشت.
از میان خرت و پرت های وسط اتاق به سمت پنجره رفتم. حین عبور، دستی روی میز وسط 
اتاق کشیدم که غبار رویش نشسته بود. غبار بالی جان سفینه هاست. هر جا انسان وجود داشته 
باشد، غبار هم هست. و هیچ وقت راه کاملی برای خالصی از دست آن وجود ندارد. خالء هم 
غبار را یک راست تف می کند توی صورتت و نمی توانی توی سیاره ای چیزی جایش بگذاری و 

بروی به سالمت. سرنوشت آدم و غبار را برای با هم بودن ابدی نوشته اند.
میز را ول کردم و به دیوار نگاهی انداختم. عکس های روی دیوارها هم چندان دندان گیر نبودند. 
یک مشت آدم که ناشناس بودند و رخت و لباس بشر چند صد سال پیش را به تن داشتند و 
از سر و وضع بی خیال و منظره های دست و دلباز پشت سرشان معلوم بود همه ی عکس ها روی 
زمین گرفته شده اند. چند تا از عکس ها توجهم را جلب کردند، چون عین میز و صندلی های 
نگاهم  و  راه متوقف شدم  تویش دید. وسط  آدم های  و کنار  بین و پشت  را می شد  اتاق  توی 
چند بار بین عکس ها و میز و صندلی سفر کرد. خوب البته بعید هم نبود. انسان به عنوان یک 
حیوان احساسی، در آخرین لحظات ترک زمین تا توانسته بود آت و آشغال و تیر و تخته بار 
سفینه هایش کرده بود تا هر وقت دلش تنگ شد، برود خودش را وسطشان غرق کند و بوی 
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زمین را به مشام بکشد. حاال البته این تو بویی جز کهنگی نکبت و غبار لعنتی نمی آمد.
آن  مثل  کرد.  قفل  مغزم  لحظه  برای چند  بیرون خیره شدم،  به  پنجره  از  و  رفتم  که  جلوتر 
وقت هایی شده بود که بیدارم، اما حس می کنم منطقاً باید خواب باشم. در این مواقع اتفاقات 
بیرونی چنان مسخره و مضحک پیش می روند و واکنش های ذهنی خودم به آن ها چنان کند 
و ناآشنا و غیرمنطقی است که اگر خواب نباشم عجیب است. ولی البته آخر سر می فهمم که 
بیدارم، اما همان چند دقیقه آدم را حسابی دست پاچه می کند. احساس می کنی یک دفعه جایت 
با یک نفر دیگر عوض شده و توی شرایطی وارد شده ای که اصوالً هیچ ربطی به تو ندارد و اگر 
دست به هر کاری بزنی، مطمئناً نتیجه اش چیزی جز خرابی و افتضاح و آبروریزی نخواهد بود. 
غیرقابل  که  رخ می دهند  لحظات  در همین  معموالً  آدم ها  زندگی  اشتباهات  بزرگترین  بله،  و 

برگشت هم هستند.
این  دفعه جایی برای اشتباه از طرف من نبود. اشتباه قباًل اتفاق افتاده بود و حاال من داشتم نتایج 
کار یک یا چند نفر را تماشا می کردم که دچار جابجایی روح و جسم شده بودند و بزرگترین 
توی  پنجره،  پشت  داشت.  دنبال  به  ما  برای  را  ممکن  نتیجه ی  افتضاح ترین  عمرشان،  اشتباه 
فضا، یک سیاره می دیدم. قیافه ی سیاره بیش از حد آشنا و تکراری بود. انگار صحنه ی تمامی 
مستندهایی که به عمرم دیده بودم و تمام کتاب ها و نوارهای علومی که توی اتاق های درس 
سه در چهار، روبات ها و کامپیوترها به خوردم داده بودند، جلوی چشمانم تکرار می شد. سیاره 
زمین بود؛ همان کره  با فالن تن وزن و فالن مقدار جاذبه و بهمان مقدار فشار اتمسفر و امثالهم 
که زیر پایمان برای خودش می چرخید و خیالش هم نبود که ما این باالییم، در صورتی که باید 

چند صد سال نوری آن طرف تر، در راه رسیدن به مقصد نهایی باشیم.
از همه مهم تر، راست بود. به چشم هایم  مزخرف بود، چرند بود، خنده دار بود، احمقانه بود و 
البته به این حس که همیشه کاسه ای زیر نیم کاسه هست. این شگفت، این  اعتماد داشتم و 
سفینه ی لعنتی که مثل یک ساعت جادویی ساخِت دست یک شعبده باز مرتب کار می کرد و 
سرویس و تعمیر نمی خواست و کامپیوتر هدایت کننده اش جنون شطرنج بازی کردن با خودش 
را داشت، این مرکب لعنتی که چند صد سال اسیرش بودیم و دیوارهای آهنی و در و پیکر 
غیرقابل تغییر و مرزهای محدودش حتا آسانسورها را هم دیوانه کرده بود، اصاًل حرکت نمی کرد. 
سر همگی مان کاله رفته بود و چند نسلی می شد که آرزوهای مسافران برای رسیدن به سرمنزل 

رویایی و البته مبهم شان، به هدر رفته بود.
سر و صدایی پشت سرم بلند شد که برایم آشنا بود. جایی در اتاق، یک دستگاه پروژکتور به 
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کار افتاده بود. برگشتم و اتاق را پر از آدم دیدم. چند نفر پشت میز نشسته بودند، چند نفری به 
دیوارها تکیه داشتند و حتا یک نفر کنار در روی زمین نشسته بود.

مردی عینکی که باالی میز نشسته بود، گلویش را صاف کرد و گفت: »ام... فکر کنم سالم...«

از تاخیرهای فراوان، همه ی اعضا جمع شدند. همه ی اعضای  g باالخره حدودهای شش، بعد 
شورای عالی شگفت. گروهی که طراحی بزرگترین پروژه ی فضایی تاریخ را بر عهده داشتند. و 

به احتمال بسیار زیاد آخرین پروژه ای که به دست بشر انجام می شد. 
بانک  انداختم. همه حاضر بودند. کنار من آندروید،  اتاق نگاهی  تا دور میز دراز وسط  به دور 
معدودی  مواقع  در  که  داشت  دفترچه  یک  بود.  ساکت  بود.  نشسته  پروژه   ناظر  و  اطالعاتی 
بود محتویات  نتوانسته  تویش چیزهایی خط خطی می کرد. هنوز هیچ کس  و  بیرون می کشید 
اصاًل  دارد،  بی نهایتی  و  بی نقص  حافظه ی  که  موجود  بود  عجیب  اصاًل  و  ببیند  را  دفترچه اش 

دفترچه به چه کارش می آید. 
در رأس میز رئیس، که به شوخی به او اوجوساما یا بابابزرگ هم می گفتیم، نشسته بود. خیلی 
پیر بود و هیچ کس نمی دانست از کجا آمده یا چند سالش است. یا اصاًل این که همیشه همین قدر 
را  به آن  ما حتا جرات فکر کردن  از روزگاری در سر داشت که  او خاطراتی  بوده؟ چون  پیر 

نداشتیم. 
آن طرف مشاور اعظم نشسته بود. مردی عصبی و بیش از حد منطقی  که گاهی منطق بیش 
از حدش، سد راه ارتباطش با جهان خارج یا حداقل ما می شد. گاهی دوست داشتم فکر کنم 
دوست ماست. اما خوب می دانستم که مثل هر کس دیگری سر این میز، او هم رویای شخصی 

خودش برای شرکت در این پروژه را دارد.
شاید  داشت.  لب  بر  مخفیانه  پوزخندی  همیشه  مثل  و  بود  نشسته  فنی  مدیر  کنارش  در  و 
مرموز ترین فرد گروه خود او بود. گاهی فراموش می کردم چرا کنار ماست. جز سمتش چیزی از 
او نمی دانستم. البته اسم بین اعضای شورای عالی شگفت، کمترین کاربردی نداشت. ما این جا 

صرفاً سمت هایمان بودیم. ارزش هر کس به کاری بود که انجام می داد. 
کنارش منشی نشسته بود. او هم شاید به اندازه ی رئیس پیر بود. البته به ظاهر چیزی نشان 
نمی داد. او و سردبیر، تنها اعضای مونث شورای عالی بودند. سردبیر آدمی جدی  بود. سالح مورد 
عالقه اش برخالف بیشتر ما که شمشیرهای برقی داشتیم، شالق بود که به ندرت آن را بیرون 

می کشید، اما وقتی این کار را می کرد، صحنه تماشایی می شد. 
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آن طرف میز هم دو نفر دیگر نشسته بودند. دیوانه، مرد الغر و پرمویی بود که شخصیتی غیرقابل 
درک داشت و هر حرفی که می زد، با واکنش منفی تمامی جمع روبه رو می شد. شاید بزرگ ترین 
برنامه ریز  هم  او  بود.کنار  متفاوت السلیقه  چنین  گروهی  کردن  متحد  همین  هم  او  دستاورد 

نشسته بود و کاغذهای جلویش را ریز ریز می کرد و کوه می ساخت. 
به ساعت نگاه کردم. شش و ده دقیقه بود، در حالی که جلسه قرار بود ساعت شش برگزار شود. 
اگر ممکن  تاخیری که انگار تا ابد گریبانگیرمان می ماند. گلویم را صاف کردم و گفتم: »لطفاً 
است سکوت را رعایت کنید تا هر چه زودتر این کار لعنتی را تمام کنیم. مطمئنم همه  ی شما 

کارهای مهم تری از نشستن دور این میز دارید.«
و واقعیتش هم همین بود. هیچ کدام از ما حداقل در آن لحظه ی خاص از سر میل و عالقه 
آن جا ننشسته بودیم. شاید در زمانی خیلی دور که خودمان هم خاطره ای محو از آن داشتیم، به 
هدفمان ایمان داشتیم و از این رو برای نشستن دور این میز و حرف زدن درباره ی پیشرفت کار 
ساخت سفینه ای که حاال دقیقاً باالی سرمان جاخوش کرده بود، شور و شوق بسیاری داشتیم.

با صدایی خسته و بی جان گفت: »بسیار خوب. منشی، لطفاً  آقای رئیس گلویی صاف کرد و 
دستور جلسه ی امروز را برای جمع یادآوری کنید.«

منشی کمی با دفتر براق و رنگارنگش ور رفت و صفحه ی مورد نظرش را پیدا کرد: »امروز دو تا 
دستور کار بیشتر نداریم. اوالً مدیر فنی باید کامپیوتر سفینه رو وارد حافظه ی مرکزی سفینه 

کنه و کلید شروع رو بزنه. در ضمن، باید پیاممون رو برای آینده ضبط کنیم.«
پیامی برای آینده. به نظرم زیادی علمی تخیلی می آمد. کل این پروژه از اولش هم بودار بود. من 
و آندروید به طور کلی نظر مساعدی در این باره نداشتیم. من چون هنوز خیلی جوان بودم و 
در نتیجه نمی توانستم ادعا کنم خیر و صالح بشر را بیشتر از هر کس دیگری می دانم. آندروید 
به این دلیل که معتقد بود در جهانی مثل این جهان، چیزی که ارزش نجات دادن داشته باشد 
وجود ندارد. اما تقریباً بقیه در نجات نوع بشر متحد بودند. و چون جز مردمی که دور این میز 
نشسته بودند، خانواده ای نداشتم و نمی شناختم، کوتاه آمدم. نظر من و آندروید اهمیتی نداشت. 

نظر جمع همیشه مهم تر بود. 
هوش  »وضعیت  پرسید:  فنی  مدیر  به  رو  و  داد  تکان  سری  بود،  کرده  عرق  کمی  که  رئیس 

مصنوعی سفینه در چه حاله؟«
مدیر فنی که اصاًل سر جایش بند نبود و پوزخند طعنه آمیزی بر لبانش نقش بسته بود، بدون 
این که در چشمان کسی نگاه کند گفت: »حاضره و الی الحساب مشکلی هم نداره. ولی این که 
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اون باال بخواد چطور عمل کنه... منتهی برای موردی که قباًل اشاره کردیم، فکر جالبی به سرم 
زده. در آینده ی کامپیوتر زمانی رو پیش بینی کردم که برای سرگرم نگه داشتن خودش و بقیه، 

یک بازی شطرنج ناممکن درست کنه.«
منشی پرسید: »اینی که گفتید چی هست؟«

مدیر فنی با خنده ای زیرزیرکی گفت: »حاال! تنها راه فهمیدنش اینه که یک ماشین زمان بسازیم 
و باهاش به آینده ی شگفت سفر کنیم.«

من گفتم: »گفتید ماشین زمان! ام... فکر کنم بد نیست ضبط پیام رو شروع کنیم. هوا داره 
تاریک می شه و اگر زود نجنبیم، به دسته ی بیدار شده ها بر می خوریم.«

از آن طرف میز، مشاور اعظم با تمسخر گفت: »باز شما پارانویای زامبی ات رو شروع کردی!«
رئیس یک قلپ کوچک از لیوان آب جلوی رویش نوشید و گفت: »نه نه حق با دبیر اجراییه. 
آندروید، لطفاً جلوی پنجره ی قدی بایست و ضبط پیام رو شروع کن. حداقل امروز حوصله ی 

زامبی کشتن ندارم!«
آندروید بلند شد و سمت دیگر میز، در برابر مدیر ایستاد. بعد پوست روی پیشانی اش کنار رفت 
و چشمانش به داخل کاسه ی برگشتند و دو دوربین فلزی از جایگاه چشمانش بیرون خزیدند. 

صدای آهنین آندروید طنین انداز شد که: »آغاز ضبط پیام.«
آقای مدیر با حالتی عصبی و هیجان زده رو به دوربین های چشمی آندروید گفت: » ام... فکر 

کنم سالم...«

g چند نفر از حاضران نگاهی به او انداختند که باعث شد چند بار دیگر گلویش را صاف کند، 
نصف لیوان آب مجازی روبرویش را سر بکشد و بعد از پاک کردن عرق روی پیشانی اش، بگویید: 
»االن باید توی اتاق آرشیو شگفت باشیم. نمی دونم چه سالیه یا این که چطور این جا رو پیدا 
اما  باشید،  نفر  استفاده می کنم. شاید چند  »از فعل مفرد  داد:  توضیح  و  کردی...« مکث کرد 
باالخره یکی باید باالدست بقیه باشه. صحبت من با همین باالدست هست و قبل از هر چیزی، 

می خوام که بقیه اتاق رو ترک کنند.«
صحنه درست مثل یک ویدیو پروژکتور متوقف شد که مسخره بود. تصویر آدم ها آن قدر واقعی 
بود که یک دفعه خشک شدن هم زمانشان حس عجیبی به آدم می داد؛ انگار یک مشت آدم گنده 

خواسته باشند تو را دست بیندازند. 
تصویر دوباره به راه افتاد و همان مرد ادامه داد: »کامپیوتر اتاق ادامه ی ویدیو رو در حالی پخش 
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می کنه که فقط یک نفر در اتاق حضور داشته باشه. شنونده، به نفع خودت و اهالی سفینه است 
که یک فضول رده پایین نباشی و محض شوخی و خنده از این جا سر در نیاورده باشی...«

مردی که سمت دیگر میز نشسته بود و از اول پخش ویدیو با بی قراری، کاغذ روبرویش را ریزریز 
کرده و کوه کوچکی درست کرده بود، دستی باال برد و با حالتی عذرخواهانه گفت: »البته منطقاً 
چنین چیزی غیرممکنه. سیستم ناوبر سفینه رو طوری طراحی کرده ام که حضور آرشیو رو برای 
هر کسی رو نکنه. به عالوه، از ایده ی یه بازی شطرنج ناممکن هم خوشم نیومد. چطور با من 

هماهنگی...«
مرد اولی دستش را باال برد و گفت: »بله بله، ممنون. باقی موضوعات باشه برای بعد. بهتره از 
اول شروع کنیم. می تونی ما رو شورای عالی شگفت صدا کنی. افرادی که در ساخت سفینه و 
تمام این ماموریت همکاری داشتند. اوضاع خیلی ساده است و احتماالً خودت هم تا االن حدس 
زدی. سفینه حرکت نمی کنه. همین باال ثابت مونده و دور زمین می چرخه. اگر حساب کنی، بعد 
از ماه، ما دومین قمر زمین محسوب می شیم که البته از نظر ابعاد هم بیشتر یک قمر هستیم تا 
یک سفینه. و البته در کل منظومه، بزرگترین قمر مصنوعی همین شگفتی است که می بینی.«

چند تایی از حاضران لبخند غرورآمیزی زدند و آن یکی که روی زمین نشسته بود، پاهایش 
اینه که  از هر چیزی،  مهم تر  »اما  داد:  ادامه  اول  مرد  انداخت. همان  و روی هم  دراز کرد  را 
بفهمی چرا این کار رو کردیم و چطور شده که شماها به جای فضای دوردست، هنوز دور زمین 
می گردید. در حقیقت... گفتنش البته سخته... اما هیچ مقصدی در کار نیست. تمام چیزهایی که 
همیشه شنیده اید، این که شگفت به سمت سیاره ای زمین گونه می ره و امثالهم، همگی... به کالم 
ساده... خرعبله و البته، ما هم شرمنده ایم که این همه مدت با این دروغ زندگی کرده اید و حاال 
این طوری انتظاراتتون نقش بر آب می شه. اما این چیزها در زندگی خیلی پیش می آد و هدف 
بزرگتر، همیشه مهم تره. در حالت کلی، وضعتون باید از االن ما خیلی بهتر باشه و همین جای 

گله و شکایت رو کم می کنه. خوب... فکر کنم بهتره باقی ماجرا رو یه نفر دیگر تعریف کنه.«
بعد به سمت زنی که آن سوی میز نشسته بود و خودکار و دفترچه ای جلوی دستش بود، اشاره 
این که زمین  بزرگتر. خالصه اش می شه  از چند لحظه مکث گفت: »بله، هدف  بعد  کرد. زن 
دیگر جای باقی موندن نیست؛ بعد از بحران پشت بحران، آتش سوزی، سیل، زلزله ی مرگبار، 
حاال هم این بیدار شده های لعنتی و پشت سرشون، اخوت هایی که به اسم نابودی اونا به وجود 
اومدن و حاال بالی جون همه ی باقیمانده ها شدن... اگر شگفت رو پرتاب نکنیم، دیر یا زود همه 
چیز از دست می ره. به فکر پیدا کردن یه خونه ی تازه توی یه سیاره ی دیگه افتادیم؛ آره، اون 



140

قدرها هم ساده لوح نیستیم که به نظر می رسه. ولی راهی برای سفرهای بین ستاره ای نداریم. 
اگر هم زمانی راهی وجود داشته، حاال با این اوضاع شیر تو شیر دیگه نمی شه حتا فکرش رو 
کرد. اصاًل سفر از این جا تا مریخ اون قدر سخت و گرون تموم می شه که بهتره بگیم غیرممکن و 
خیال خودمون رو راحت کنیم. بنابراین شگفت رو ساختیم که به جای یک سفینه، یک ایستگاه 
فضایی و مدارگرده و مناسب برای اسکان جمعیت زیادی از انسان ها. می دونیم که فوق العاده از 
آب در نیومده و مشکالتش زیاده؛ می دونیم که زندگی توش سخته و شاید اصاًل نشه اسمش رو 

زندگی گذاشت...«
مردی که کنار در روی زمین نشسته بود، وسط حرف او پرید و همان طور که به دیوار روبرویش 
زل زده بود، گفت: »ولی اگه بیرون این اتاق رو ببینی، ببینی تو دنیا چه خبره، ببینی آدما به 

کجا رسیدن، اون موقت مطمئن باش شگفت برات بهشت می شه.«
زن که از قطع صبحتش اصاًل خوشحال به نظر نمی رسید، اخم هایش را در هم کشید و ادامه داد: 
»در هر حال. خالصه اش این که چاره ی دیگه ای وجود نداشت. زمین دیگه جای موندن نیست. 
اما همین که حاال تو توی آینده ات به این جا رسیدی، یعنی اوضاع فرق کرده. یعنی اوضاع زمین 
بهبود پیدا کرده و می تونید خیلی زود به خونه برگردید. اصاًل فکر کنید این جا همان سرزمین 

موعودیه که این همه سال دنبالش بودید. تبریک می گم، باالخره به مقصد رسیدید!«
بعد لبخند بزرگی به من زد و بقیه هم به نشانه ی تایید سری تکان دادند. مرد باالی میز گفت: 
»سوالی نداری؟ کامپیوتر می تونه یه مجموعه کلمات کلیدی رو شناسایی کنه. خودت امتحان 

کن.«
و تصویر دوباره مکث کرد. همگی شان در آن حال، همان طور که پیروزمندانه لبخند می زدند و 
از خودشان حسابی راضی بودند، خشک شدند. از پنجره بیرون را نگاه کردم. کره ی آبی و سفید 
زیر پایم بود و حتماً داشتیم دورش می چرخیدیم. بزرگ و زیبا و آرام به نظر می رسید. از این 
باال نمی شد آتش و سیل و زلزله ای را دید. آن پایین درست همان طوری بود که سرزمین موعود 
را برایمان تعریف کرده بودند. جایی که می شد در آن خانه ساخت و زندگی کرد و دیگر اسیر 
اتاقک های فلزی و خفه و کارگرها و آشپزها و معلم های روباتی نبود. می شد چمن را به جای 

تماشا از پشت شیشه، لمس کرد و رویش دوید. 
ولی سوال مهم این بود که خوب، مگر دیوانه بودند؟ چرا از اول راستش را نگفتند؟ گیرم که 
را  امکانات سفرهای فضایی  بر فرض که  ایراد داشت.  و  پرتاب شگفت هزار عیب  موقع  زمین 
نداشتیم. ولی چرا این همه دروغ و جفنگ؟ چه می شد اگر راست می گفتند: »مردمان عزیز، 
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سیاره تان تا اطالع ثانوی از دسترس خارج است و فعاًل باید در مدار منتظر تماس بعدی بمانید. 
سفر خوشی را برایتان آرزومندیم.«
دهانم را باز کردم و گفتم: »چرا...«

ولی قبل از این که کلمه ای دیگر بگویم، تصویر دوباره به راه افتاد و این بار پسرکی که سوی 
دیگر میز نشسته بود و لباس قرمزی به تن داشت، به حرف در آمد: »چرا؟ چرا این همه بازی؟ 
چرا این همه دروغ؟ چرا پنهان کردن حقیقت؟ هووم... شاید االن درک نکنی. اما باور کن اگه 
می دونستید توی فضای بی سر و ته نیستید و با زمین تنها یه شاتل فرودی و یه کم تحمل 
سختی ورود به جو فاصله دارید، هیچ کس حتا یه روز هم این باال دوام نمی آورد. شما باید به 
این باور می رسیدید که جز شگفت، جای دیگری برای رفتن ندارید. که شگفت تنها پناهگاه و 
تنها نگهدارنده تونه و البته امید به یک مقصد بهتر و جادویی، اون قدر سر پا نگهتون می داشت 
که امروز، روز اعتراف ما سر برسه. و اعتراف می کنیم... که شاید کارمون اشتباه بود؛ شاید راه های 
دیگه و بهتری هم وجود داشت. اما ما پشیمون نیستیم و افتخار می کنیم از این که باالخره به 
هدفمون رسیدیم. همین که تو این جایی و داری این ویدیوی لعنتی رو می بینی، یعنی ما موفق 

شده ایم.«
همگی دوباره لبخند قهرمانانه ای به هم زدند. زن دیگری از آن طرف میز گفت: »کامپیوتر سفینه 
طوری برنامه ریزی شده که بعد از پخش این ویدیوی سه بعدی، راه خروج از شگفت و بازگشت 
به سطح سیاره رو به باالترین مقام اجرایی نشون بده. گفتن حقیقت به مسافرها سخته، اما شاید 
بهتر باشه تا روی زمین صبر کنی و بعد خبرشون کنی. شاید نفس کشیدن در هوای آزاد، اون 

قدر خلقشون رو باز کنه که زیادی ناراحت نشوند و شورش نکنند.«
بعد از این حرف، پسرک لباس قرمز بلند شد و با اشاره ی او، همه شروع به جمع کردن وسایل 
روی میز کردند. خودکارهایشان را توی کیف هایشان ریختند، دفترهایشان را بستند و لیوان ها را 
دست به دست چرخاندند که جایی پشت دامنه ی تصویر از نظر محو شدند. من هنوز در سکوت 

ایستاده بودم و نگاه می کردم. 
همه چیز که تمام شد، دسته جمعی ته تصویر ایستادند. زاویه ی ایستادنشان آشنا بود. چرخیدم 
و عکسی را روی دیوار دیدم که انگار از همین لحظه در زمان گرفته شده بود. مردی که اول از 
همه حرف زده بود و به نظر رهبرشان به نظر می رسید، یک قدم جلو آمد و گفت: »ماموریت ما 
تکمیل شد. باید حداقل چند صد سالی از زمان ضبط این ویدیو بگذره تا شرایط بازگشت آدم ها 
محقق بشه. اما ما که گله ای نداریم. برعکس، خوشحالیم که ما بودیم که موفق شدیم. می تونید 
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هر طور که دوست دارید در مورد ما قضاوت کنین. این میز... این خودکارهایی که روش مونده 
و عکس هایی که توی اتاق آرشیو می بینی، همه ثابت می کنن که ما بودیم و همین جمع نسل 

بشر را نجات داد. به زمین برگردید و خوب زندگی کنید و موفق باشید. روز خوش.«
آدم های توی ویدیو لبخند زدند و بعد تصویر خشک شد. حاال عیناً همان عکس روی دیوار بود. 
عکس آدم هایی که ادعا کرده بودند بشریت را نجات داده اند و حاال از پشت چند قرن، عکسشان 
به من نگاه می کرد. پس از چند لحظه، پروژکتور خاموش شد و اتاق دوباره در سکوت فرو رفت. 
حاال میز و صندلی ها بزرگتر و بیشتر و خالی تر به نظر می رسیدند. کمی دیگر زمین را نگاه کردم 
و بعد چرخیدم تا بروم. اما قبل از هر چیز، دوباره نگاهی به عکس روی دیوار انداختم. زیرش 

پالکی چسبانده بودند که می گفت: »گروه ادبی گمانه زن، 2880«.

g از آسمان شهر آتش می بارید. جایی گوشه ی شهر، یکی از برج های قدیمی تجاری روی سر 
ساختمان های کوتاه پایینی می ریخت و انگار آبشاری از سنگ باشد، سر و صدایش گوش ها را 
می خراشید. هشت نفر انسان و یک آندروید روی سقف یک برج هنوز پا بر جا، پشت به کلمه ی 
»انجمن« ایستاده بودند و به سمت شرق نگاه می کردند. جایی در دوردسِت شرق، غوغایی بر پا 
بود. انگار فشفشه ی تازه ای در این حمام آتش روشن کرده باشند. چیزی سفید درخشید و به 
سمت باال اوج گرفت. سر راهش ابرهای سیاه را می سوزاند و پشت سر توده های دود سفیدی 
باقی می گذاشت که شاید تا چند ساعت بعد هنوز قابل مشاهده بودند. مثل خورشید تازه ای بود 

که دیروقت شب هوس طلوع به سرش زده باشد.
از گوشه و کنار شهر صدای تیراندازی می آمد. جنوب شهری ها روی برج هایشان رفته بودند و 
تیر هوایی در می کردند. بازاری ها قراضه های آهنی را به هم می کوبیدند و مقیمان هتل شهر، 
رو به آسمان زوزه می کشیدند. بیدار شده ها کور و بی هدف، در خیابان ها می چرخیدند و دنبال 

دماغشان می رفتند.
سفینه در شرق باال می رفت و از نظر دور می شد. هشت انسان و یک آندروید روی برجی ایستاده 

بودند و رفتن شگفت را تماشا می کردند. 
رفع  از  راحت  و  بی خیال  این می توانستند  از  بعد  باشد. شاید  کار  پایان  این می توانست  شاید 
هسته ایشان  ضدبمباران  پناهگاه های  به  می افتاد،  گردن شان  به  نباید  هرگز  که  مسئولیتی 
بر گردند. اما سرنوشت بی رحم تر از این حرف ها بود. هنوز چند دقیقه از پرتاب شگفت نگذشته 

بود که آندروید به واسطه ی حس گرهای حراراتی اش چیزی را حس کرد.
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آندروید رو به هشت انسان کرد و گفت: »سه موشک  حاوی کالهک هسته ای در یک کیلومتری 
سکوی پرتاب، شناسایی شد. کالهک ها روی شگفت قفل شده اند.«

چشمان هشت انسان گرد شد. هرچند غیرممکن می نمود، اما هر لحظه امکان داشت دست رنج 
ده سال تالش مداومشان جلوی چشمشان سقوط کند. 

بیرون  از پشت کمرش  را  الکتریکی اش  بود، شمشیر دراز  نیز  فرمانده  گروه  مسن ترینشان که 
کشید و به سمت شرق سکوی پرتاب شگفت اشاره کرد. قرارگاه مقاومت جنوب شهری ها. فرمانده 
نمی دانست چه در سر جهش یافته ی آن ها می گذرد. شاید خشم و ویروس چنان ذهنشان را 
مغشوش کرده بود که دیگر به هر چیز متحرکی شلیک می کردند. باید متوقفشان می کرد. اما 
خوب می دانست حمله ی مستقیم به قرارگاه آن ها با مرگ یکی است. به چهره ی دوستانش نگاه 
کرد. مردان و زنانی که می شناخت و شاید حتا در اعماق قلبش، جایی که گاهی فراموش می کرد 
وجود دارد، دوستشان داشت. آن ها هم خوب می دانستند که چه باید بکنند. و این که از این 

یکی دیگر راه برگشتی نبود.
فرمانده شمشیرش را باال برد و گفت: »برای شگفت!«

جوان ترینشان نیز به پیروی از او شمشیرش را باال گرفت و گفت: »امشب شام مهمون من!«
و مثل گذر توفان، به سمت قرارگاه مقاومت شتافتند. تا ده دقیقه ی بعد صدای انفجار تمام آن 
قسمت را فرا می گرفت و دروغ چرا، ده دقیقه ی بعد از آن هم همگی کشته شدند و هیچ کس 

هرگز از سرنوشت شان مطلع نشد. برای هیچ کس هم اهمیتی نداشت.
بعد سکوت همه جا را فرا گرفت. صدای زوزه ها و آهن پاره ها خوابید و آبشار سنگ هم باالخره 
متوقف شد. حاال فقط باد بود که آن باال می وزید و بوی گوشت سوخته و موی کز خورده و 

خاکستر با خود می آورد... 

که  داشتیم، جز چیزی  را  هر چیزی  انتظار  آمد،  فرود  در جایگاهش  باالخره شگفت  وقتی   g
دیدیم. کامپیوتر سفینه مراحل فرود را به صورت خودکار انجام داد و اصاًل شگفت زده نشدم وقتی 
فهمیدم باید از طریق اتاق آرشیو خارج شویم. یعنی بخشی که هزار سال تمام بر جمعیت انسانی 
ساکن سفینه بسته شده بود. نمی دانستم باید انتظار چه چیزی را داشته باشم. در کالس های 
فرهنگی و آموزشی به ما آموخته بودند در هر سیاره ای که فرود بیاییم، شرایطی مشابه زمین 
خواهد داشت. اما از زمین چیزی در خاطر کسی نبود. و درستش هم همین بود. هزار سال از 
روزی که اجداد ما سوار بر شگفت از مدار زمین خارج شدند، می گذشت و تنها چیزی که در 
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دست داشتیم، آرشیوهای ویدیویی باستانی  بود که از زمین می آمد. جهانی خاکستری و آبی که 
در حال نابودی بود و ساکنان خطرناکی داشت. 

خیلی ها را می شناختم که ترجیح می دادند در شگفت باقی بمانند. اما شوق حاصل از فرود سفینه 
بر سطح یک سیاره، چنان شوک روانی شدیدی بود که هیچ کس، حتا پیرترین و محافظه کارترین 
ساکنان سفینه هم نتوانستند در برابر وسوسه ی گذاشتن قدم هایشان بر زمین سفت، مقاومت کنند.

اما هیچ کدام توقع دیدن چیزی را نداشتیم که در برابرمان بود. من جزء گروه اکتشافی اولی 
بودم که از سفینه خارج شد. گروهمان متشکل از سه مرد و دو زن از جمله شخص ناخدا بود. 
یادم هست که راهروهای نورانی بسیاری را پشت سر گذاشتیم تا باالخره به دری رسیدیم که 
نقشی باستانی بر آن خورده بود. همان موقع یادم هست که به نظر م غریب آمد که ورودی یک 
سفینه، تا آن حد غیر طبیعی و غیرکاربردی باشد. ولی وقتی در باز شد، ذهن  همگی چنان 

آشفته شد که غیرطبیعی و غیرکاربردی از یادمان رفت.
شاید کلمات هرگز نتوانند تعجبم یا آن تصویر بی نظیر را توصیف کنند. یا وحشتم از مکالمه ای 
که پس از آن با ناخدا داشتیم. در برابرمان خاکسترهای تمدنی بود، چنان باستانی که دیدنش 
رعشه بر تن می انداخت. آبی روشن و شفاف که تا مچ چکمه هایمان می رسید، همه جا را فرا 
گرفته بود. ساختمان ها، یا حداقل اسکلتشان از دل آب بیرون زده بود و از میانشان همچون 
رگ هایی که بدنی پوالدین را خون رسانی کند، ساقه های کلفت و وحشی درختانی پیچنده از هر 
طرف پخش شده بود. گیاهان مثل توده های سرطان، تا چشم کار می کرد، بر داربست های فلزی 
تنیده بودند. و آسمان برخالف آن  چه از فیلم های آموزشی به یاد داشتیم، خاکستری نبود. آبی 

روشن بود و خورشیدی به رنگ طال در وسطش می درخشید.
از ناخدا پرسیدم: »عجیب نیست ناخدا؟ این بقایای تمدن پیشین را می گویم. اگر کمی چشمانت 
را تنگ کنی، درست مثل تصاویر فیلم های آموزشی است. البته اگر از این گیا های هیوالیی صرف 

نظر کنیم.«
ناگهان در جایش  نگاه می کرد،  را  اطراف  با حالتی شگفت زده  این داشت  از  تا قبل  ناخدا که 
خشکش زد. بعد با حالتی گناهکارانه گفت: »اوه... یک موردی هست که شاید بد نباشد شما هم 

بدانید... خودم هم دو روز پیش خبردار شدم... موضوع این است که...«
و چنین شد که شگفت به زمین باز گشت.
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