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علمی تخیلی ترین کشف جهان علم:

آن آخرین ذره

بیش از ده هزار دانشمند از پنجاه کشور جهان با بودجه ای در حدود ده میلیارد دالر گرد 

هم آمدند تا رازهای خلقت را کشف کنند. بیست سال زمان رصف شد تا آن ها بزرگ ترین 

ابزار علمی تاریخ برش را در زیر زمین بسازند. داالنی طویل در اعامق زمین حفر کردند. 

دایره ای با محیط 27 کیلومرت، که در برخی از نقاط عمقش به 175 مرت می رسد. درون 

این لوله خأل  به وجود آورند. مغناطیس های عظیم از جنس ابررساناهای پیرشفته در طول 

مسیر این داالن و لوله خأل مرکزی اش نصب شد. دما را  به منفی 271/3 درجه سانتی گراد 

رساندند تا نه تنها رسدترین دمایی را که روی زمین می توان رساغ گرفت به وجود آورند، 

که یکی از رسدترین نقاط عامل را درون این ابزار خلق کنند. درون این ابزار پروتون ها را 

شتاب دادند تا به نزدیکی رسعِت نور برسند، رسعت نوری که کلید ورود به دروازه های 

کائنات خواهد بود. و بعد این ذرات را با هم برخورد دادند و درون آن دستگاِه باور 

نکردنی، انفجار پدید آورنده ی جهان را در مقیاسی مینیاتوری تکرار کردند. انفجاری که 

به مدت جزیی از ثانیه دمایش از دمای خورشید بیشرت شد. انسان، جایی در دل زمین، 

خورشید را از نو تکرار کرد. اما ماحصِل آن چه ساخته بودند، فراتر از آن بود که بتوان 
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به این راحتی تفسیرش کرد. پس ماشین های هوشمندشان را به هم پیوستند و شبکه ای 

عظیم و قدرمتند ساختند.، کامپیوترهایی که هنوز خودآگاهی از آن خویشنت نداشتند، اما 

قدرت پردازش آن ها وقتی که متحد شده باشند، بسیار فراتر از خالق هایشان بود. 

... و در نهایت، ذره ای بنیادین را کشف کردند که مسوول خلق جرم در جهان ما است. 

یکی از کلیدهای این معامی بی رضر که جهان ما است، به دست انسان پیدا شد.

g مطلب باال را یک بار دیگر مرور کنید و این بار سعی کنید فراموش کنید که همین 
چند هفته ی پیش در رسانه های مختلف جهان این خبر را شنیده اید. آیا خواندن چنین 
متنی بدون آگاهی از پیش زمینه ی واقعی آن شما را به این اندیشه نمی اندازد که در قلب 

یک حماسه ی علمی تخیلی حضور دارید؟ 
می شد،  نوشته  امروز  از  زودتر  سال  چند  تنها  اگر  باال  پاراگراف  اطالعات  از  بسیاری 
قطعاً جایش در دنیای علمی تخیلی بود. جمع کردن این همه دانشمند در یک پروژه، 
هماهنگی ده ها دولت برای همکاری و سرمایه گذاری در جستجوی ذره ای که هیچ چیز 
جز فرمولی روی صفحه ای کاغذ نیست، ساخت چنین تجهیزات شگفت انگیزی، همه و 
همه فراتر از دنیای واقعیت های روزمره ی ما قرار دارد و باید قبول کرد با سطح استاندارد 

فعالیت های جهان امروز ما، این پروژه بسیار فراتر از واقعیت است.
را در  بتوان آن چه  ما است. شاید  بوزون هیگز، مهم ترین رویداد علمی دوران  کشف 
گذشت،   )LHC( بزرگ  هادرونی  دهنده  شتاب  و  سرن  آزمایشگاه  در  اخیر  ماه های 
اطراف  در  ستاره ها  موقعیت  جابه جایی  رصد  با  که  کرد  مقایسه  ادینگتون  آزمایش  با 
نظریه ی  از صحت  بار شاهدی  اولین  برای  توانست  خورشید و در هنگام یک کسوف، 

نسبیت انیشتین پیدا کند. 
این بار اما خود آزمایش نیز داستان بزرگی در دل خود دارد. ساخت این آزمایشگاه و 
فناوری و علمی که در پشت آن به کار گرفته شده است می تواند الهام بخش بسیاری 

از ذهن های خالق باشد.
و  شده  تمام  بوده،  فهم  قابل  عادی  مردم  برای  که  علم  بخش  آن  کنید  گمان  شاید 
کشف هایی چون این، دیگر به کار مردمان نمی آیند. شاید هم این گمان تا حدی درست 
باشد، اما نمی توان منکر این مساله شد که حاال جهان ما نسبت به پیش از این کشف 
تغییر کرده. این کشف نشان داد که آدمی در راه پرده  برداشتن از رازهای جهان که 
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به قول اکو، معمایی بی ضرر است، چه راه طوالنی ای آمده. در این میان، دنیای ادبیات 
علمی تخیلی هم متحول خواهد شد. دنیای علمی تخیلی متعلق به آن ها است که هرگز 
از خیال کردن نترسیدند و علم را در تار و پود ادبیات تنیده اند. آن ها از جهش در فرافضا 
و سفر با سرعت نور نوشته اند، رویای زندگی در سیارات دوردست دیده اند و در اعماق 
اقیانوس ها و آتشفشان ها به دنبال اسرار گشته اند. بی گمان می توانند این کشف را در 
با آن  افسانه های علمی مسحور کننده ای  و  وارد کنند  بلند پروازانه ی خویش  رویاهای 
بسازند. از این پس خیال های علمی، علمی تخیلی نویسان سوژه ای جدید خواهد داشت.

کشف بوزون هیگز – یا حداقل پیدا شدن ذره ای که بسیار شبیه هیگز است – اگرچه 
اختیار  در  را  بسیاری  سوژه های  می تواند  اما  است،  علمی تخیلی  داستانی  شبیه  خود 
نویسندگان این ژانر قرار دهد. چه آن ها که اصطالحا سخت نویس هستند و بیشتر علم 
پشت پرده ی داستان برایشان مهم است، چه آن هایی که عالقمندند بدون وارد شدن به 
جزییات تنها از ایده ها استفاده کنند و نکته ی مهم این است که بوزون هیگز تنها اولین 
گام در راه کاوش های آینده LHC است. اگرچه یکی از وظایف این آزمایشگاه پیدا کردن 
ردی از بوزون هیگز بود، اما وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد. شکار ماده ی تاریک و 
بررسی انرژی تاریک، جستجو برای نشانه ای احتمالی از ابعاد گمشده و شبیه سازی دقیق 
داستان های  شود،  مینیاتوری  سیاهچاله  یک  به  منجر  می تواند  نهایت  در  که  مهبانگ 
پیش روی این آزمایشگاه هستند که هر کدام خود می توانند عنواِن یکی از داستان هایی 

باشند که در نشریات گمانه زن می خوانید.
شاید یکی از مهم ترین ایده هایی که کشف بوزون هیگز می تواند جرقه اش را در ذهن 

بسیاری از نویسندگان بزند، دست کاری انسانی در میدان هیگز است. 
میدان هیگز مملو از بوزون هیگز است و حال تصور کنید به دلیلی موجی در میدان 
هیگز به وجود آید )مثال یک تولیدگر انبوه ذرات هیگز ساخته شود و به طور دایم تعدد 
زیادی از این بوزون ها ساخته شوند(. در این صورت چنین موجی )موج ها در میدان های 
مختلفی به وجود می آیند، گرچه امواج میدان الکترومغناطیس برای ما شناخته تر هستند، 
اما مشابه آن در میدان گرانش نیز به وجود می آید( چه بر سر جرم اجسام خواهد آورد؟ 
آیا اگر یک شی  در مسیر این موج قرار بگیرد، یک باره با تغییر سریع جرمش مواجه 
نمی شود؟ از سوی دیگر اگر به هر دلیلی پیوستگی میدان هیگز از بین برود چه باید 
کرد؟ نتیجه ی مستقیم چنین اتفاق کاماًل فرضی  از بین رفتن جرم اجسام است. تصور 
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کنید در سیاره ای دوردست در اثر آزمایشی پیشرفته شکافی در پیوستار میدان هیگز به 
وجود آید، شاید این جرقه ای برای پایان جرم در عالم و پایان همه چیز باشد. 

باید منتظر ماند و ایده های آینده نگرانه ذهن های علمی تخیلی نویس را به تماشا نشست 
که با این ایده ی جدید چه می کنند. اگرچه تا اآلن هم در برخی از آثار علمی تخیلی 

اشاره ی مستقیم یا غیرمستقیمی به این بوزون شده است. 
با  سریالی  که  باشد  سواییر  رابرت  اثر  فوروارد«  »فلش  کتاب  آن ها  معروف ترین  شاید 
همین نام نیز بر مبنای آن ساخته شد. در این داستان آزمایشی که در سرن برای یافتن 
بوزون هیگز انجام می شود، عامل اصلی فراموشی چند ثانیه ای همه ی مردم و دیدن آن 
چیزی است که در 21 سال بعد قرار است رخ دهد. هر چند در نسخه ی تلویزیونی به 
جای سرن شتاب دهنده ای فرضی در آمریکا مورد اشاره قرار گرفته بود و از سوی دیگر 

زمان آینده نگری نیز به مدت شش ماه تقلیل یافته بود. 
در برداشت استیون سودنبرگ از رمان سوالریس نیز اشاره ای به بوزون هیگز و میدان 
منفی هیگز شده است، گرچه این بخش در داستان اصلی لم نبود و در فیلم نامه اضافه 

شده است. 
البته کشف هیگز از جهت دیگری نیز می تواند ذهن نویسنده های آینده نگر و علمی تخیلی 
را تحت تاثیر قرار دهد؛ و آن این که این آزمایش مسیر علم آینده و نحوه ی ساخته و 
پرداخته شدن و به ثمر رسیدن علم در اثر ما را نشان می دهد. به نظر می رسد دیگر 
عصر قهرمان های یک تنه، حداقل به شکلی که می شناختیم، به پایان رسیده باشد. پیدا 
کردن ذره ای مانند هیگز صبری 50 ساله و همکاری بیش از 50 کشور و ده ها هزار نفر را 
می طلبد. همین موضوع باعث شده هم اکنون کمیته ی نوبل برای انتخاب برنده ی جایزه 
نوبل فیزیک سال بعد با سرگیجه مواجه شود، چرا که طبق سنت جایزه به حداکثر سه 
نفر تقدیم می شود، درحالی که حتا در بخش نظری حداقل 6 دانشمند )که 5 نفرشان در 

قید حیاتند( نقش کلیدی در توسعه ی نظریه ی میدان هیگز داشته اند.
کشف بوزون هیگز اتفاق مهمی برای علم و ذهن های آینده نگر بود. هزار جوانه از این 
یافته ی جدید خواهد رویید که بی شک جهان علمی  تخیلی نیز از رویش این جوانه ها 

بی نصیب نخواهد ماند.

پوریا ناظمی
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g انتقال به نرمی صورت گرفت، مثل چاقوی جراحی که پوستی را برش دهد.
کوهن ]1[ هم هیجان زده بود و هم ناامید. خوشحال بود که آن جا بود؛ شاید حق با قاضی 
بود، شاید این دقیقاً همان جایی بود که واقعاً به آن تعلق داشت. اما هیجانش دیگر از 
بین رفته بود، چون عالیم فیزیکی معمول هیجان زدگی را نداشت: نه کف دستی که عرق 
کند، نه قلبی که تند بزند، نه نفس نفسی. آه ، این جا! جهت اطمینان خاطر، ضربان قلبی 

بود که در پس وجودش می تپید، اما از آِن کوهن نبود.
از آن ِ دایناسور بود.

درگاه  از  را  دنیا  دیگر  حاال  کوهن  بود:  دایناسور  به  متعلق  دیگر  داشت،  که  هر حسی 
چشمان تیراناسور می دید.

همه ی رنگ ها اشتباه به نظر می رسیدند. مطمئناً برگ های گیاهان باید به همان رنگ 
ارتشی می دید.  را آبی  اما دایناسور آن ها  سبز کلروفیل دوره مزوزوئیک ]2[ می بودند، 

آسمان بنفش کم رنگ بود؛ خاک زیر پا رنگ خاکستر.

درست مثل قدیم ها

رابرت جی. ساویر

ستاره بابایی
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کوهن فکر کرد استخوان های قدیمی، شکل مخروطی متفاوتی داشتند. البته می توانست به آن 
عادت کند. به هر حال، انتخاب دیگری نداشت. قرار بود زندگی اش را همچون تماشاچی از درون 
ببیند که حیوان می دید، چیزی را  را  تا روزی که بمیرد. چیزی  تیراناسور بگذراند.  این  ذهن 
بشنود که او می شنید، چیزی را حس کند که او احساس می کرد. گفته بودند قادر نخواهد بود 

حرکاتش را کنترل کند، اما می توانست همه ی احساسات او را تجربه کند.
رکس قدم می زد.

کوهن امیدوار بود که رنگ خون به چشم تیراناسور قرمز باشد.
اگر قرمز نبود که دیگر خون نمی شد.

g »و خانم کوهن، در شب مورد بحث شوهرتان پیش از ترک خانه به شما چه گفت؟«
»گفت به شکار انسان می رود. اما من فکر کردم شوخی می کند.«

»لطفاً تفسیر نکنید خانم کوهن. فقط با همان جزئیاتی که به یاد می آورید، برای دادگاه دقیقاً 
چیزی را که شوهرتان گفت، تکرار کنید.«

»او گفت: »به شکار انسان می روم.«
»متشکرم خانم کوهن. همین مورد نظرم بود، خانم قاضی.«

g اثر سوزن دوزی روی دیوار اتاق خانم قاضی آماندا هاسکینز ]3[ را شوهرش برایش درست کرده 
بود. یکی از اشعار مورد عالقه اش از »میکادو« ]4[ بود، و اغلب همین طور که مشغول آماده 

کردن حکم ها بود به آن نگاه می کرد و کلمات را دوباره و دوباره می خواند:

این یکی مورد دشواری بود، وحشتناک بود. قاضی هاسکینز دوباره به فکر فرو رفت.

g فقط رنگ ها نبودند که اشکال داشتند. از درون جمجمه ی تیراناسور تصویر از جهات دیگری 
هم فرق داشت.

هدف من، آن هدف واال مرتبه این است

که روزی فرا برسد

که مجازاتی در خور جرم تعیین کنم

مجازاتی در خور جرم
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تیراناسور برجسته  بینی ]5[ محدودی داشت. ناحیه ای در مرکز میدان دید کوهن وجود داشت 
که عمق صحیح مشاهده را نشان می داد. اما از آن جایی که چشمان حیوان به نوعی لوچ بود، 
نسبت به آن چه که برای انسان معمول بود منظره بسیار گسترده تر بود؛ نوعی سینما-اسکوپ 

]6[ سوسماری که 270 درجه را پوشش می داد.
همان طور که تیراناسور دور تا دور افق چشم می گرداند، دید بازش ]7[ عقب و جلو می شد.

اطرافش را برای یافتن شکار زیر و رو می کرد.
به دنبال چیزی برای کشتن.

رادولف  اکتبر 2042، نسخه ی کاغذی: »قاتل زنجیره ای  g کالگری هرالد ]8[، پنجشنبه، 16 
کوهن ]9[، 43 ساله، دیروز به مرگ محکوم شد. عضو دائمی سابق کالج فیزیکدانان و جراحان 
آلبرتا، دکتر کوهن، در ماه آگوست به سی و هفت مورد قتل از نوع درجه یک متهم شده بود. 

کوهن در یک  شهادت خونسردانه، بدون ذره  ای پشیمانی، اعتراف کرده بود که قبل از این که 
گلوی قربانیان را با ابزار جراحی ببرد، تا ساعت ها آن ها را مورد شکنجه روانی قرار می داده است. 

این اولین بار در هشتاد سال اخیر است که در این کشور حکم مرگ صادر می شود.
قاضی آماندا هاسکینز در حین خواندن حکم اذعان داشت کوهن: »خونسردترین و سنگدل ترین 

قاتلی است که از زمان تیراناسور رکس به دشت های کانادا قدم گذاشته است...«

g از پس یک ردیف نهال سکویا حدود ده متر آن طرف تر، تیراناسور دیگری ظاهر شد. کوهن 
گمان کرد از آن جایی که هر کدام به مقادیر زیادی گوشت نیاز دارند، ممکن است به شدت 

با هم گالویز شوند. هیجان زده بود که ممکن است حیوانی که در اوست به دیگری حمله کند.
دایناسور سرش را یک وری کرد تا آن یکی رکس را از نیم رخ نگاه کند. اما با این کار تقریباً تمام 
تصاویر ذهنی دایناسور در حفره ای سفید محو شد، انگار که با تمرکز حیوان بر روی جزییات 

مغز ناتوانش به راحتی رد تصویر بزرگ تر را از دست می داد.
در ابتدا کوهن فکر کرد رکس او به سر دایناسور دیگر نگاه می کند، اما به زودی باالی کاسه ی سر، 
نوک پوزه و پشت گردن مستحکمش در حفره ی برفی محو شد. همه ی آن چه باقی ماند، تصویری از 
گلوی او بود. کوهن با خودش فکر کرد: خوب است. یک گاز برنده از آن جا می تواند حیوان را بکشد.
پوست گلوی دایناسور سبز-خاکستری بود و گلویش نرم. در نهایت حماقت، رکسِ  کوهن حمله 

نکرد. در عوض سرش را چرخاند و دوباره به افق چشم دوخت.
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و گربه داشتند.  بچه های همسایه سگ  بقیه ی  است.  افتاده  اتفاقی  یک آن کوهن فهمید چه 
خودش مارمولک و مار داشت؛ گوشتخواران خونسرد، واقعیتی که شاهدان خبره ی روانشناسی 
از  که  داشتند  غبغب هایی  نر  مارمولک های  انواع  از  بعضی  بودند.  کرده  حساب  خیلی  رویش 
نر  یک   ،]10[ تیِرل  دیرینه شناسان  باور  -به  بود   آن  در  او  که  رکسی  بود.  آویزان  گردنشان 
بود- به آن یکی نگاه کرده و دیده بود که گلویش صاف است و بنابراین ماده است. موردی برای 

جفت گیری شاید، به جای حمله.
شاید به زودی جفت گیری کنند. کوهن هیچ وقت ارضا نشده بود، مگر در حین کشتن. فکر کرد 

چه حسی ممکن است داشته باشد.

g »میلیاردها دالر برای تکمیل پروژه ی سفر در زمان صرف کردیم، حاال تو به من می گویی که 
این سیستم غیرقابل استفاده است؟«

»خب...«
»منظورت همین است دیگر، مگر نه پروفسور؟ انتقال زمانی کاربرد عملی ندارد؟«

»نه دقیقاً، آقای وزیر. این سیستم کار می کند. ما می توانیم هوشیاری یک انسان را در زمان به 
عقب برگردانیم و ذهنش را روی موجوداتی که در گذشته زندگی می کنند، سوار کنیم.«

»بدون این که ارتباط قطع شود. فوق العاده است.«
»این طور نیست. ارتباط به خودی خود قطع می شود.«

»درست. وقتی آن شخصیت تاریخی که هوشیاری را به آن منتقل کردید بمیرد، ارتباط قطع 
می شود.«
»دقیقا.ً«

»و آن وقت آن کسی که از زمان ما است و ذهنش را به گذشته منتقل کردید هم می میرد.«
»اعتراف می کنم که نتیجه ی نزدیک کردن دو مغز به یک دیگر تا این درجه، چیزی جز این 

نمی تواند باشد.«
»پس حق با من است! کل این جریان لعنتی انتقال در زمان بی استفاده است.«

»آه، نه به طور کامل آقای وزیر. در واقع، من فکر می کنم که کاربرد عالی ای برایش پیدا کرده ام.«

g رکس به راه رفتن ادامه داد. هر چند حواس کوهن از اول درگیر بینایی حیوان بود، کم کم از 
حس های دیگرش هم آگاه می شد. می توانست صدای قدم های رکس ، شاخ و برگ ها و گیاهانی 
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که زیر پا له می شدند، پرنده ها یا پتروزارها، و در خالل تمام این ها وزوز بی امان حشرات را بشنود. 
هنوز  همه ی صداها بی معنی و خفیف بودند؛ گوش های ساده و ابتدایی رکس توانایی دریافت 
نداشتند.  نداشت و صداهایی که تشخیص می داد، قوت چندانی  را  باال  با طول موج  صداهای 
کوهن می دانست که اواخر دوره ی کرتاسه سمفونی ای از صداهای متنوع بوده است، اما حاال مثل 

این بود که همه ی آن ها را از پشت گوشی می شنید.
رکس به راهش ادامه داد، همچنان در حال جستجو بود. کوهن از چند نوع حس دیگر هم از 
درون و هم از بیرون آگاه شده بود. از جمله تابش آفتاب یک بعدازظهر گرم بر سرش و گرسنگی 

که مثل خوره به جان حیوان افتاده بود.
غذا.

این تنها چیزی بود که ذهن پیچیده ی او توانسته بود از ارتباط با ذهن ساده ی حیوان دریافت 
کند. تصویری ذهنی از قطعات گوشت که از گلویش پایین می رفت.

غذا.

g قانون حفاظت از خدمات اجتماعی 2022: »کانادا بر پایه ی اصل شبکه ی امنیت اجتماعی 
بنا شده است. مجموعه ای از حقوق و برنامه ها که جهت اطمینان از فراهم شدن سطح باالی 
دائمی  افزایش  است. هر چند  برنامه ریزی  شده  از شهروندان  برای هر یک  زندگی  استاندارد 
عمر متوسط به همراه کاهش مداوم سن بازنشستگی اجباری، فشار سنگینی را بر سیستم رفاه 
اجتماعی ما و به طور خاص، بر برنامه ی بنیانی بهداشت جهانی تحمیل کرده است. با مالیات 
دهندگانی که بیشتر آنان ترجیح می دهند در سن 45 سالگی دست از کار بکشند و کانادایی ها 
که به طور میانگین تا 94 )در مردان( یا 97 )در زنان( سالگی زندگی می کنند، سیستم در خطر 
نابودی کامل قرار دارد. بنابراین ، از این پس همه ی برنامه های اجتماعی تنها برای سنین زیر 60 
سال قابل دسترسی می باشد؛ با یک استثنا: همه ی اهالی کانادا می توانند بدون توجه به سن و 
هر گونه هزینه ی شخصی، از مزایای یوتانازی ]11[ دولتی از طریق انتقال زمانی بهره مند شوند.«

g آن جا، درست آن جلو! چیزی حرکت می کرد! هر چه بود ، بزرگ بود: یک نمای کلی نامشخص 
که فقط هر از گاهی از پشت توده ی  کوچکی از درختان صنوبر دیده می  شد .

یک جور جانور چهار دست و پا، پشتش به او/آن/آن ها بود.
آها، آن جا. االن تکان خورد. با تمرکز رکس روی سر حیوان، دید محیطی در سفیدی مطلق محو شد.
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سه شاخ .

تریرساتوپس ]12[.

چه باشکوه! کوهن در زمان بچگی ساعت ها وقتش را با کتاب هایی در مورد دایناسورها گذرانده 
رکس  تیراناسوروس  که  آن هایی  به خوبی  هیچ جنگی  کشتار.  در جستجوی صحنه های  بود، 
در مقابل تریسراتوپس قرار می گرفت، نبود؛ یک تانک مزوزوئیک چهار فوتی با سه شاخ که از 
صورتش بیرون می زد و سپری از جنس استخوان که از پشت جمجمه اش در می آمد تا از گردنش 

محافظت کند.
رکس همچنان به را ه خود ادامه  داد.

کوهن با خودش فکر کرد: نه ، برگرد، لعنت به تو! برگرد و حمله کن!

g کوهن به یاد آورد همه ی این ها از کی شروع شد؛ خیلی سال پیش در یک روز سرنوشت ساز، 
سال ها قبل. یک عمل روتین بود. به نظر می آمد بیمار کاماًل آماده است. کوهن چاقوی جراحی 
را به سمت شکم برد ، سپس با یک دست، پوست را برش داد. بیمار شروع کرد به نفس نفس 

زدن. صدای فوق العاده ای بود، صدای زیبایی بود.
گاز کافی نبود. متخصص بیهوشی به سرعت دست به کار تنظیم شد.

کوهن فهمید که باید این صدا را دوباره بشنود. باید.
اما می توانست حرکت  ببیند،  را  پاهایش  نمی توانست  تیراناسور همچنان جلو می رفت. کوهن 

آن ها را حس کند. چپ، راست، باال، پایین. 
حمله کن، حرامزاده!

چپ.

حمله کن!

راست.

برو دنبالش!

باال.

برو دنبال تریرساتوپس!

پایی...

حیوان تردید کرد، پای چپش همچنان معلق، موقتاً روی یک پا ماند.
حمله کن! حمله کن!
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دید  میدان  بعدی  سه  مرکزی  قسمت  در  تریسراتوپس  سر  داد.  مسیر  تغییر  رکس  باالخره  و 
تیراناسور ظاهر شد، همچون هدفی در منتهای دید یک اسلحه. 

g »به موسسه ی انتقال زمانی خوش آمدید. اجازه می دهید من کارت رفاه دولتی تان را ببینم؟ 
خواهش می کنم. همین است، همیشه برای هر چیزی آخرین باری وجود دارد، هه هه. اطمینان 
دارم تو مرگ هیجان انگیزی می خواهی. مساله پیدا کردن آدم جالب توجهی است که هنوز مورد 
استفاده قرار نگرفته باشد. ببین، ما فقط یک ذهن را می توانیم روی هر شخصیت تاریخی قرار 
دهیم. متاسفانه همه موارد شناخته شده قباًل مورد استفاده قرار گرفته است. ما هنوز هم هر 
هفته حدود یک دوجین تماس دریافت می کنیم که خوستار جک کندی هستند، اما می شود 
باشم، خب،  برایتان داشته  اگر بخواهم پیشنهادی  بود که رفت.  اولین مواردی  از  او  گفت که 
ما هزاران افسر لژیون داریم که فهرست شده اند. این ها برای کسانی کنار گذاشته شده اند که 
تمایل دارند مرگ های بسیار رضایت بخشی داشته باشند. نظرتان در مورد یک ماجرای جالب از 

جنگ های گالی چیست؟«

g تریسراتوپس به باال نگاه کرد، سر بزرگش را از میان برگ های پهن و صاف گونرا که مشغول 
جویدنشان بود بلند کرد . حاال که رکس بر روی گیاهخوار تمرکز کرده بود، به نظر می آمد که 

خودش را مشغول کرده است.
تیراناسور شارژ شد.

سر موجود شاخ دار در موازات رکس نبود. شروع کرد به چرخیدن، سر زره مانندش را جلو آورد 
که تعادلش را حفظ کند.

همین که رکس شروع به دویدن کرد، تصویر تندتند باال و پایین  شد. کوهن صدای قلب جانور 
را می شنید که با صدایی بلند، به تندی ، همچون رگباری از گلوله های عضالنی می غرید.

تریسراتوپس که هنوز مشغول دور زدن بود، منقار طوطی وارش را باز کرد، اما صدایی بیرون 
نیامد.

قدم های بزرگ فاصله ی میان دو حیوان را کوتاه کرد. کوهن احساس کرد آرواره های رکس به 
طور کامل باز می شود، باز هم بازتر، فک ها از جایشان بیرون می آمدند.

آرواره ها در پشت صورت شاخی باالی شانه ها به هم کوبیده و قفل شدند. کوهن دو تا از دندان های 
خود رکس را دید که به سمت تصویر در پرواز بودند و با یک ضربه به هدف برخورد کردند.
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طعم خون داغ از زخم بیرون می جهید...
رکس برای گاز دیگری عقب کشید.

تریسراتوپس باالخره توانست سرش را به اطراف بچرخاند. سر به جلو پرتاب شد و نیزه ی بلندی 
که بر باالی چشم چپش قرار داشت، در پای رکس فرو رفت...

درد. درد عمیق دلپذیر.
رکس غرید. کوهن آن صدای مطبوع را دوبار شنید ؛ یک بار ولوله ای در جمجمه خود حیوان و 
بار دیگر انعکاسی که از تپه های دوردست می رسید. یک دسته پتروسور نقره ای پوشیده از خز به 
هوا پریدند. همان طور که ذهن ساده ی دایناسور آن ها را از تصویر خارج می کرد، کوهن می دید 

که از تصویر محو می شدند. مزاحمین وقت نشناس.
تریسراتوپس عقب کشید، شاخ از بدن رکس بیرون آمد.

کوهن خوشحال بود که می دید خون هنوز قرمز است.

g آکسورسی ]13[، وکیل کوهن داشت می گفت: »اگر قاضی هاسکینز حکم صندلی الکتریکی 
داده بود، می توانستیم با او بر سر  مفاد منشور بحث کنیم. مجازات های سنگین و غیرمعمول و 
این جور چیزها. اما او به تو اجازه ی دسترسی کامل به برنامه ی یوتانازی به روش انتقال زمانی را 

داده.« آکسورسی مکث کرد. »او صریحاً اعالم کرد که مرگت آرزوی شخصی اش است.«
کوهن گفت: »چه بامالحظه.«

آکسورسی نشنیده گرفت. »مطمئنم که می توانم هر چیزی که بخواهی برایت فراهم کنم.« بعد 
گفت: »دوست داری به چه کسی انتقال داده بشوی؟«

»چه کسی نه، چه چیزی.«
»چی فرمودید؟«

»آن قاضی لعنتی گفت من خونسردترین قاتلی بودم که از زمان تیراناسوروس رکس به دشت 
های آلبرتا قدم گذاشته.« کوهن سرش را تکان داد. »احمق. او نمی داند که دایناسورها خونگرم 

بودند؟ بگذریم، این چیزی است که می خواهم. می خواهم به تی. رکس منتقل شوم.«
»داری شوخی می کنی.«

»شوخی کردن هنر من نیست جان، هنر من کشتن است. می خواهم بدانم کدام یک از ما در 
این کار بهتر است، من یا رکس.«

آکسورسی گفت: »من مطمئن نیستم چنین کاری ممکن باشد  ،«
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»پس برو ته تویش را در بیاور. لعنتی پس برای چی به تو پول می دهم؟«

آن حجم  با  مخلوقی  برای  که  آمد  در  حرکت  به  چابکی  چنان  با  رقصید.  وری  یک  رکس   g
حیرت انگیز بود و یک بار دیگر آرواره های وحشتناکش را پایین آورد و در شانه های تریسراتوپس 
فرو برد. گیاهخوار با سرعتی باور نکردنی در حال خونریزی بود ، انگار که یک هزار مراسم قربانی 

روی کمرش انجام داده باشند.
تریسراتوپس تالش کرد به جلو خیز بردارد ، اما به سرعت در حال ضعیف شدن بود. تیراناسور با 
وجود هوش بی مقدارش،  به نوبه ی خود ماهرانه، به سادگی چندین قدم عقب نشینی کرد. صورت 
شاخی یک گام محتاطانه به سوی او برداشت، بعد یک قدم دیگر، و با تالش سخت و طاقت فرسا، 
یکی دیگر. اما بعد از آن دیگر تانک دایناسوری تلوتلو خورد و  در حالی که پلک هایش به آرامی 
بسته می شد، از پهلو سقوط کرد. کوهن از شنیدن صدای تاالپ افتادن او روی زمین، اول مبهوت 
شد، بعد به هیجان آمد- او نفهمیده بود که اندکی پیش از جراحت بزرگی که رکس در پشت 

حیوان ایجاد کرده بود، چه خونی بیرون می ریزد.
تیراناسور جا  به جا شد ، پای چپش را بلند کرد و بعد به شدت بر شکم تریسراتوپس کوبید. سه 
امعاء و احشاء درون آن را بیرون و زیر تابش سوزان  ناخن تیزچنگالش شکم جانور را درید، 
خورشید ریخت. کوهن فکر می کرد که رکس غرش پیروزی سر خواهد داد، اما این اتفاق نیفتاد. 
به سادگی پوزه اش را در حفره ی بدن فرو برد و با اسلوب خاصی شروع به بیرون کشیدن تکه های 

گوشت کرد.
کوهن ناامید شده بود. نبرد دایناسورها سرگرم کننده بود، کشتار خوب برنامه ریزی شده بود، 
و مطمئناً خون کافی هم وجود داشت؛ اما وحشتی در کار نبود. نه هیچ حسی که تریسراتوپس 
از ترس در حال لرزیدن باشد، نه التماسی برای ترحم. نه احساس قدرتی، نه حس برتری ای. 
فقط  درندگان خنگ و بی مغزی که به روش های از پیش برنامه ریزی شده توسط ژن هایشان 

در حرکت بودند.
این کافی نبود. حتا یک ذره.

g قاضی هاسکینز از آن سوی میز اتاق کارش به وکیل نگاه کرد.
»تیراناسوروس، آقای آکسورسی؟ من صرفاً داشتم از استعاره استفاده می کردم.«

»من این مساله را درک می کنم، عالیجناب، اما حرف باریک بینانه ای بود، این طور فکر نمی کنید؟ 
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من در زمینه ی انتقال زمانی با کسانی تماس گرفته ام که می گویند اگر نمونه ای از رکس داشته 
باشند که روی آن کار کنند، می توانند این کار را انجام دهند. آن ها مجبورند با  مواد فیزیکی 

واقعی عمل تکثیر برگشتی را انجام دهند تا به ثابت زمانی دست پیدا کنند.«
حقوقی.  اصطالحات خاص  که  بود  بی تأثیر  هاسکینز  قاضی  در  قدر  همان  علمی  پرگویی های 

»منظورتان را بگویید، آقای آکسورسی.«
»من به موزه ی دیرینه شناسی رویال تیرل در دروِملِر زنگ زدم و از آن ها در مورد فسیل های 
تیراناسوروس موجود در سراسر دنیا پرسیدم. نتیجه این که تنها تعداد انگشت شماری اسکلت 
کامل وجود دارد. اما آن ها توانستند فهرست مشروحی برای من تهیه کنند و در حد توانشان 
اطالعاتی در مورد علل احتمالی مرگ هر کدام ارائه دادند.« ورق پالستیکی چاپی نازکی را روی 

میز پهن قاضی سراند.
»اگر اشکالی ندارد، بگذارید این پیش من بماند آقای وکیل. من آن را در اسرع وقت به شما بر 

می گردانم.«
آکسورسی رفت و هاسکینز نگاهی اجمالی به فهرست کوتاه انداخت. سپس به صندلی چرمینش 

تکیه داد و برای هزارمین بار شروع کرد به خواندن سوزن دوزی روی دیوار :
هدف من، آن هدف واال مرتبه این است

که روزی فرا برسد
دوباره این خط را خواند. همان طور که کلمات را زیرلب تکرار می کرد، لب هایش به آرامی تکان 

می خورد: »که روزی فرا برسد.«
قاضی به فهرست یافته های تیراناسور برگشت. آها، این یکی. بله، این عالی می شود. دکمه ای 

را روی تلفنش فشار داد. »دیوید، ببین می توانی آقای آکسورسی را برایم پیدا کنی؟ ممنونم.«

را جذب  تریسراتوپس وجود داشت؛ جنبه ای که کوهن  نامعمولی در کشتن  بسیار  g جنبه ی 
می کرد. انتقال زمانی دفعات بی شماری انجام شده بود؛ این یکی از رایج ترین روش های یوتانازی 
بود.گاهی بدن اصلی انتقال گیرنده به طور مداوم گزارشاتی از آن چه در حال وقوع بود، می داد؛ 
مثل حرف زدن در خواب. از چیزی که می گفتند معلوم بود که انتقال گیرنده ها  نمی توانستند 

کنترلی بر بدِن آن چه که به آن منتقل شده بودند، داشته باشند.
زمانی دقیق  انتقال  است.  بودند که هرگونه کنترلی غیرممکن  ادعا کرده  فیزیکدانان  واقع  در 
به  نتیجه  در  و  باشد،  داشته  آن  روی  بر  اثری  نمی توانست  گیرنده  انتقال  زیرا  می کرد،  عمل 
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سادگی شاهد چیزهایی بود که قباًل مشاهده شده بود. از آن جایی که مشاهدات جدیدی صورت 
می توانست  کسی  اگر  همه ،  این  با  نمی افتاد.  اتفاق  کوانتومی  اختالل  گونه  هیچ  نمی گرفت، 

کنترلی اعمال کند، می توانست گذشته را تغییر دهد. و این غیرممکن بود.
و با این حال، وقتی کوهن رکس را تشویق کرده بود که مسیرش را تغییر دهد، در آخر چنین 

کرده بود.
آیا ممکن نبود که مغز رکس چنان ناچیز باشد که افکار کوهن می توانست حیوان را کنترل کند؟

دیوانگی محض. عواقبش باور نکردنی بود.
اما...

باید می فهمید درست است یا نه. رکس ِولو شده بود، روی شکمش افتاده بود ، با گوشت شکار 
شکمی از عزا درآورده بود. به نظر می آمد که آماده است تا مدت ها همان جا دراز بکشد و از 

نسیم زودهنگام شامگاهی لذت ببرد.
کوهن فکر کرد: بلند شو،. بلند شو، لعنتی!

هیچ. جوابی نیامد.
بلند شو!

آرواره پایین رکس روی زمین بود. آرواره باالیش بلند شده بود، دهانش باِز باز بود. پتروسورهای 
کوچک در داخل و خارج دهاِن باز در پرواز بودند، منقارهای سوزنی شکل بلندشان لقمه های 
بیرون  رکس  شکل  منحنی  های  دندان  میان  از  اشتباهی  هیچ  بی  را  شاخی  صورت  گوشت 

می کشیدند.
کوهن دوباره فکر کرد: بلند شو، بلند شو!

رکس تکان خورد.
باال!

تیراناسور پاهای جلویش را به کار گرفت تا همان طور که با پاهای عقبی قدرتمندش به جلو 
رانده می شد، از سقوط پیکرش جلوگیری کند و بایستد.

کوهن فکر کرد: جلو،. جلو!
بدن حیوان متفاوت به نظر می رسید. شکمش در حد انفجار پر بود.

جلو!

رکس با قدم هایی سنگین به راه افتاد.
شگفت انگیز بود. این که دوباره تحت کنترل باشد! کوهن شادی و هیجان قدیم شکار کردن را 
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احساس کرد. 
و او دقیقاً می دانست که دنبال چه چیزی است.

رکسی  تی.  به  که  است  داده  اجازه  تو  به  او  کرد.  قبول  هاسکینز  »قاضی  گفت:  آکسورسی   g
انتقال داده شوی که جدیداً همین جا در آلبرتا در تیرل پیدا کرده اند. می گویند جوان است. با 
کارشناسی وضعیتی که اسکلت را در آن پیدا کرده اند، رکس در اثر سقوط مرده است. احتماالً 
در گودالی چیزی. هم پاها و هم کمرش شکسته بود، اما اسکلت تقریباً به طور کامل سالم مانده؛ 
به طوری که نشان می دهد جانوران الشخور نتوانسته اند به آن دسترسی پیدا کنند. متأسفانه  
دست اندرکاران انتقال زمانی می گویند که برای بازتولید آن در گذشته ی دور تنها می توانند تو را 
به چند ساعت قبل از حادثه برگردانند. اما تو به آرزویت خواهی رسید: قرار است به شکل یک 
تیراناسور بمیری. آها، و کتاب هایی که می خواستی این جاست: مجموعه ی کاملی از گیاهان و 
جانوران دوره ی کرتاسه. باید وقت داشته باشی که همه ی این ها را بخوانی؛ دست اندرکاران انتقال 

زمانی دو هفته ای زمان نیاز دارند تا مقدمات انتقال را فراهم کنند.«

g همان طور که عصر ماقبل تاریخی به شب متمایل می شد، کوهن چیزی را که دنبالش بود 
اندامی الغر و  یافت؛ پنهان در میان بوته ها، چشمان بزرگ قهوه  ای، صورت دراز و کشیده، و 

پوشیده در مو که  از دید تیراناسور، آبی-قهوه ای به نظر می رسید.
یک پستاندار. اما نه هر نوع پستانداری. پورگاتوریوس، نوع بسیار اولیه ، که در مونتانا و آلبرتا 
درست از دوران اواخر کرتاسه شناخته شده است. موجودی کوچک، با طولی تنها در حدود ده 
تنها مواردی بسیار  بودند.  نادر  این دوران خیلی  با احتساب دم موش مانندش. در  سانتیمتر ، 

معدود از آن ها وجود داشت.
کوچولوی پرمو به خاطر اندازه اش می توانست سریع بدود، اما یک قدم تیراناسور به تنهایی با 

بیش از صد تای پستاندار برابری می کرد. هیچ راه فراری برای او وجود نداشت.
رکس خم شد تا به او نزدیک شود، و کوهن چهره ی پرمو را دید؛ نزدیک ترین چهره به انسان که 
ممکن بود در فاصله  ی شصت میلیون سال وجود داشته باشد. چشمان حیوان از ترس گشاد شد.

ترس ناب آشکار.
ترس پستاندار.

کوهن جیغ زدن جانور را دید.
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جیغ او را شنید.
زیبا بود.

رکس آرواره های بازش را به سمت پستاندار کوچک حرکت داد، نفسش را با چنان قدرتی فرو 
داد که جانور را به درون دهانش کشاند. به طور معمول رکس می بایست غذایش را به یک باره 
ببلعد، اما کوهن مانع انجام این کار شد. در عوض، به سادگی آن را نگه داشت، در حالی که 
پستانداِر نخستین کوچک و نحیف به اطراف می دوید، ترسان، درون غار وسیع دهان دایناسور، 
به دندان های غول پیکر و دیوارهای گوشتی کوبیده می شد، و بر روی زبان بزرگ و خشک جست 

و خیز می کرد.
کوهن جیغ جیغوی وحشت زده را مزمزه کرد. در احساس حیوان غوطه ور شد، مجنون از ترس ، 

درون آن زندان زنده.
و در آخر با احساسی شهوانی و بی نظیر حیوان را از بدبختی درآورد، به رکس اجازه داد آن را 

ببلعد. همین طور که گوله ی مو از گلوی موجود غول پیکر پایین می رفت، قلقلکش می داد.
درست مثل قدیم ها بود.
درست مثل شکار آدم ها.

یکهو فکر بکری به ذهن کوهن رسید. آیا اگر او به تعداد کافی از این گوله موهای جیغ جیغوی 
کوچولو را می کشت، هیچ نواده ای از آن ها می ماند؟ دیگر هیچ نوع انسان هوشمندی نخواهد بود. 
کوهن فهمید که به مفهوم واقعی کلمه ، درحال شکار انسان ها است. تک تک انسان هایی که یک 

روزی موجودیت می یافتند.
البته چند ساعت زمان برای کشتن تعداد زیادی از آن ها کافی نخواهد بود. قاضی هاسکینز بدون 
شک فکر می کرد مجازاتش به طرز شگفت انگیز و شاعرانه ای عادالنه است، وگرنه اجازه انتقال را 

نمی داد. فرستادن او به گذشته تا درون گودال بیافتد، لعنت بر او.
قاضی احمق. چرا، حاال که می توانست حیوان را کنترل کند ، هیچ راهی وجود نداشت که بگذارد 

حیوان جوان بمیرد. تازه داشت ...
این جاست. گودال، شکافی طوالنی در زمین، با لبه ای فرو ریخته. لعنتی، به سختی دیده می شد. 
سایه هایی که از درختان دور و بر نقش گرفته بودند، روی زمین شبکه ای  درهم تنیده  و گمراه 
ناهموار را پوشانده بود. تعجبی نداشت که از چشم رکس  ایجاد کرده بودند که مسیر  کننده  

کندذهن دور مانده بود تا این که کار از کار گذشته بود.
اما نه این بار.
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کوهن فکر کرد: بچرخ به چپ.
چپ.

رکِس او اطاعت کرد.
در آینده از این ناحیه دوری خواهد کرد، فقط برای این که در امان بماند. به عالوه، به اندازه ی 
جوان. ده ها  کافی جا برای تسخیر کردن وجود داشت. خوشبختانه این رکس کم سالی بود – 
سال وقت داشت تا شکار مخصوصش را ادامه دهد.کوهن اطمینان داشت که  آکسورسی موضوع 
را می فهمید: خیلی زود معلوم می شد که رابط بیشتر از چند ساعت زنده مانده است. هر کاری 

که الزم باشد می کردکه تا سال ها ارتباط را در دادگاه زنده نگه دارد. 
کوهن جریان دوباره ی خون  قدیمی را در خود، و در رکس احساس کرد. تیراناسور قدم برداشت.

او فکر کرد،این بهتر از قدیم بود، خیلی بهتر بود.
شکار کل نوع بشر.

ارضای جنسی اش شگفت انگیز خواهد بود. 
او در انتظار هرگونه نشانه ای از تحرک، مشتاقانه به زیر بوته  ها چشم دوخت.

1. Cohen
ابردوران  از سه دوران در  یا مزوزوئیک یکی  2. میانه زیستی 
و  دیرینه زیستی  دوران های  مابین  که  است  پیرازیستی 
و  تریاس، ژوراسیک  قرار دارد و شامل سه دوره ی  نوزیستی 
به معنی   meso از دو کلمه ی  کرتاسه می گردد. مزوزوئیک 
zoa به معنی حیات ترکیب شده است و به همین  میانه و 
علت میان زیستی نیز خوانده می شود. این دوره 160 میلیون 

سال به طول انجامید.
3. Amanda Hoskins

که  است  پرده  دو  در  کمدی  اپرای  یک   :The Mikado  .4
اثر  نیز  اپرا(  )متن  اپرانامه  و  سالیوان  آرتور  اثر  آن  موسیقی 

دبلیو . اس. گیلبرت می باشد.
از اختالط  : دید سه بعدی که   Stereoscopic vision  .5

دو دید تا حدود کمی متفاوت از یک صحنه حاصل می شود.
برروی  نمایش  سینمااسکوپیک شیوه ی   :Cinemascope  .6
استفاده  آنامورفیک  عدسی  از  درآن  که  است  عریضی  پرده 
موقع  که  است  خاصی  عدسی  آنامورفی،  عدسی  می کنند. 
فیلمبرداری جلوی دوربین قرار می دهند تا میدان دید را تا 

حدود دو برابر افزایش دهد. 

7. Wide-angle view
8. Calgary Herald
9. Rudolf
10. Tyrrell

11. اوتانازی یا »یوتانازی«  )Euthanasia(در زبان التین به 
معنی مرگ خوب است. اوتانازی در اصطالح، شرایطی است 
بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی  بیمار  که در آن 
سخت  بیماری های  در  معموالً  شرایط  این  می میرد.  آرام  و 
پدید  ناامیدکننده  و  طوالنی مدت  درمان های  یا  دردناک  یا 
»قتل  آسان«،  »مرگ  »هومرگ«،  آن  به  فارسی  در  می آید. 

ترحمی« یا »به مرگی« نیز گفته شده  است.
بال دار  دایناسور  یا  بال انگشتی   :Pterosaurs پتروسور،   .12
دوره ی  آخر  تا  تریاسیک  دوره ی  به  مربوط  گوشتخواری 
کرتاسه است. این جانور بین 220 تا 5.65 میلیون سال پیش 
می زیسته است. این دایناسور از نخستین خزندگان پرنده ای 

بود که توان پرواز کامل را پیدا کرد.
13. Axworthy
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مرد که صورتی خاکستری داشت، خیابانی را طی می کرد که آقا و خانم گامبینر ]2[ 
پیر در آن زندگی می کردند. بعدازظهر بود، پاییز بود، خورشید گرم بود و اثری دلچسب 
بیست  دهه ی  فیلم های  که  هر کس  داشت.  گامبینر  خانم  و  آقا  پیر  استخوان های  بر 
یا سی را دیده باشد، امثال این خیابان را هزار بار به چشم دیده است. جلوی همین 
خانه های یک طبقه ی شیروانی دار بود که ادموند الو ]3[ به همراه بئاتریس جوی ]4[ 
بودند.  کرده  دنبال  را   ]5[ لوید  هارولد  دست،  به  تبر  آدمکش هایی  و  بودند  زده  قدم 

لـــــم گو

آورام دیویدسون

شیرین سادات صفوی

1
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زیر همین درختان نخل بود که لورل ]6[ برای هاردی ]7[ لگد می پراند و ووزلی ]8[ با ماهی 
درسته توی سر ویلر ]9[ می کوبید. توی حیاط های کف دستی همین خانه ها بود که نوجوان های 
سریال کمدی »بر و بچه ها« ]10[ دنبال هم می گذاشتند و همیشه هم مردی میانسال و چاق با 
کفش های گلف، نفس نفس  زنان دنبالشان می کرد. همه ی این اتفاقات در همین خیابان، یا شاید 

در یکی از پانصد خیابان مشابه آن افتاده بود. 
خانم گامبینر مرد صورت خاکستری را به شوهرش نشان داد و گفت: »به نظرت اون یارو چشه؟ 

یه جورایی مسخره راه می ره.«
آقای گامبینر با بی اعتنایی گفت: »مثل یه گولم راه می ره.«

پیرزن عصبانی شد و گفت: »نه، فکر نکنم. به نظر من که شبیه برادرزاده ی تو راه می ره.«
پیرمرد با عصبانیت لب هایش را جمع کرد و دسته ی پیپش را جوید. مرد صورت خاکستری وارد 
مسیر بتونی حیاط آن ها شد، از پله ها باال آمد، به ایوان رسید و روی یکی از صندلی ها نشست. 

آقای گامبینر پیر او را نادیده گرفت. زنش به مرد غریبه خیره مانده بود.
طوری  شمایی...  حال  نه  علیکی،  نه  نه سالمی،  تو...  اومد  و  انداخت  رو  »همین طوری سرش 
نشسته انگار تو خونه خودش باشه...« بعد رو به غریبه پرسید: »ببینم، صندلیت راحته؟ چایی، 

آبمیوه، چیزی نمی خوای؟«
بعد رو به شوهرش کرد و با تحکم گفت: »ِد یه چیزی بگو گامبینر! مگه زبونت رو گربه خورده؟«

بگم؟ مگه من کی ام؟  تغییر دهد، گفت: »چرا چیزی  را  زاویه ی سرش  این که  بدون  پیرمرد 
هیچ کس، من هیچ کسم.«

مرد غریبه به حرف آمد. صدایش عاری از احساس و گوشخراش بود. »وقتی بدانید من کیستم 
مروارید  دندان های  بعد  استخوان هایتان آب خواهد شد.«  بر  از وحشت گوشت  –یا چیستم– 

مانندش را بیرون ریخت.
پیرزن گفت: »به استخوونای من چی کار داری؟ خیلی رو داری که در مورد استخوونای مردم 

حرف می زنی!«
غریبه گفت: »از ترس بر خود خواهید لرزید!«

خانم گامبینر پیر بعد از کمی برانداز کردن غریبه، گفت که امیدوار است خدا عمر باعزتی به 
غریبه بدهد و بعد رو به شوهرش گفت: »گامبینر، کی می خوای چمن های حیاط رو کوتاه کنی؟«

غریبه باز شروع کرد: »تمامی بشریت...«
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»هیس! مگه نمی بینی دارم با شوهرم حرف می زنم... یه جورایی عجیب و غریب حرف می زنه، 
مگه نه گامبینر؟«

آقای گامبینر با تنبلی گفت: »شاید خارجیه.«
»این طور فکر می کنی؟« خانم گامبینر نگاه تندی به غریبه انداخت و ادامه داد: »رنگ صورتش 

که خیلی خرابه. شاید واسه درمان مرضی چیزی اومده کالیفرنیا؟«
»مرض، رنج، اندوه، عشق، غم... همه هیچ اند و...«

آقای گامبینر وسط جمله ی غریبه پرید و گفت: »کبده. گوئینزبرگ ]11[ هم قبل از عملش، 
شبانه روزی  پرستار  یک  و  سرش  باالی  آوردن  پروفسور  تا  دو  بود.  شده  شکلی  همین  دقیقاً 

واسه اش گرفتن.«
غریبه با صدای بلندی گفت: »من انسان نیستم!«

»خود گوئینزبرگ گفت عملش سه هزار و هفتصد و پنجاه دالر برای پسرش آب خورده؛ اما پسره 
گفته پول در مقابل تو هیچه بابا، فقط زود خوب شو.«

»من انسان نیستم!«
پیرزن سرش را تکان داد و گفت: »آره، به این می گن اوالد! قلبش از طالست، طالی ناب!« بعد 
نگاهی به غریبه انداخت و گفت: »خیلی خوب، خیلی خوب، همون دفعه ی اول هم که گفتی 
کوتاه  رو  حیاط  چمن های  می خوای  کی  گفتم  پرسیدم ها.  ازت  سوالی  یه  گامبینر!  شنیدیم. 

کنی؟«
»چهارشنبه، شاید هم پنج شنبه. یه ژاپنی اومده تو محل که کارش کوتاه کردن چمنه. کار من 

هم شیشه بری بود که حاال دیگه بازنشسته  هم شده ام.«
غریبه گفت: »میان من و انسانیت، کینه ی غریبی وجود دارد. وقتی بگویم کیستم، گوشت بر 

استخوان هایتان...«
آقای گامبینر دوباره وسط حرف غریبه پرید و گفت: »آره، آره، این رو قباًل هم گفتی.«

پیرزن گفت: »توی شیکاگویی که قد قلب سیاه تزار سرد و سیاه بود، اون قدر قوت داشتی که 
قاب های شیشه را صبح تا شب این ور و اون ور کنی. ولی حاال توی کالیفرنیا که آفتابش طالییه، 
واسه یه چمن کوتاه کردن ناقابل که زنت ازت می خواد، تنبلی به خرج می دی. نکنه من هم باید 

یه ژاپنی خبر کنم که برات پخت و پز کنه؟«
»پروفسور آالردایس ]12[ سی سال زحمت کشید تا نظریاتش را تکمیل کند. الکترونیک، نوروتیک...«
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آقای گامبینر با تحسین گفت: »ببین چه باسواد و باکالس حرف می زنه! شاید همین دانشگاه 
این جا می ره؟«

زنش گفت: »خوب اگر دانشگاه می ره، شاید باد ]13[ رو بشناسه؟«
»احتماالً هم کالسی اند و اومده مشق ها رو ازش بپرسه، نه؟«

»حتماً هم کالسی اند. مگه دانشگاه همه اش چند تا کالس داره؟ پنج تا. باد برنامه کالسی اش رو 
نشونم داد.« بعد خانم گامبینر با انگشت هایش شروع به شمردن کالس ها کرد: »نقد و تماشای 
تلوزیون، ساخت قایق های کوچک و تفریحی، سازگاری اجتماعی، تفریحات آمریکایی... تفریحات 

آمریکایی... اون یکیش چی بود، گامبینر؟«
همسرش کلمات را با تاکید ادا کرد که: »سرامیک معاصر. باد پسر خیلی خوبیه. باعث افتخاره 

که مستأجرمون همچین آدمیه.«
غریبه که در این مدت به حرف هایش ادامه داده بود، گفت: »پس از سی سال مطالعه ی بی پایان، 
او بزرگ ترین کشف تاریخ بشریت را انجام داد. او انسان، تمامی انسان ها را بی ارزش کرد؛ چون 

من را ساخت.«
پیرمرد گفت: »تیلی ]14[ توی نامه ی آخرش چی نوشته بود؟«

پیرزن شانه ای باال انداخت و جواب داد: »چی داره که بنویسه؟ همون چیزای همیشگی. سیدنی 
]15[ از ارتش برگشته، نائومی ]16[ دوباره نامزه عوض کرده... «

»من را ساخت!«
پیرزن گفت: »ببین آقایی که اسمت نمی دونم چیه، شاید اون جایی که تو اهلش هستی رسم و 
رسومشون یه چیز دیگه باشه، ولی تو این مملکت آدم وسط حرف آدم ها نمی پره... هی، ببینم... 

منظورت چیه که تو رو ساخت؟ این دیگه چه مدل حرف زدنه؟«
غریبه دوباره دندان هایش را بیرون ریخت و لثه های بیش از حد صورتی اش را به نمایش گذاشت. 
»در کتابخانه اش، که حاال پس از مرگ ناگهانی و با این حال کاماًل طبیعی اما شاید بی دلیل 
از  یافتم؛  آندرویدها  مورد  در  داستان هایی  از  کاملی  مجموعه ی  گرفته،  قرار  من  اختیار  در  او 

فرانکنشتایِن شلی ]17[ گرفته تا R.U.R ِ چاپک ]18[ و آسیموف و...«
تو  اسم  همین  به  یارویی  یه  قباًل  »فرانکنشتاین؟  گفت:  بود،  شده  جلب  توجهش  که  پیرمرد 

خیابون هالستد ]19[ سودا فروشی داشت. یادته؟«
تو  تازه مغازه اش هم  بود؛  فرانکنثال ]20[  اون که  اسم  خانم گامبینر گفت: »منظورت چیه؟ 
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هالستد نبود، تو روزولت بود.«
»... آن ها به وضوح نشان داده اند که انسان کینه ای غریزی نسبت به آندرویدها دارد و در نهایت 

نبرد بین آن ها غیرقابل اجتناب خواهد بود...«
آره! من همیشه  بلند گاز زد و گفت: »آره،  باصدای  بار  را چند  آقای گامبینر دسته ی پیپش 
غلط می گم و تو همیشه درست! اصاًل نمی فهمم چطور تونستی این همه مدت زن همچین آدم 

احمقی بمونی!«
پیرزن گفت: »خودم هم نمی دونم. گاهی برای خودم هم عجیب به نظر می رسه. بعد به خودم 

می گم، حتماً واسه اینه که خیلی جذابه!«
پیرزن زد زیر خنده. آقای گامبینر پیر برای چند لحظه خیره ماند و بعد او هم شروع به خنده 

کرد. بعد دست همسر پیرش را با مالیمت فشرد.
غریبه گفت: »پیرزن احمق، چرا می خندی؟ مگر نمی دانی که برای نابودی شما آمده ام؟«

آقای گامبینر از جا پرید که: »چی؟ دهنت رو ببند مردک!« بعد جلو رفت و با کف دست به 
پیشانی غریبه کوبید. سر غریبه عقب رفت و به ستون ایوان خورد و دوباره به جلو بازتاب کرد.

»وقتی با زن من حرف می زنی، ادب رو رعایت می کنی. روشن شد؟«
خانم گامبینر پیر با گونه های سرخ، همسرش را دوباره در صندلی اش نشاند. بعد جلو خم شد 
و سر غریبه را بررسی کرد. نچ نچ کنان تکه ای پوست مصنوعی و خاکستری رنگ را کنار زد و 

گفت: »گامبینر، این جا رو! توش پر از سیم و فنره!«
پیرمرد گفت: »من که گفتم گولمه. ولی خودت گوش نکردی.«

»تو گفتی مثل یه گولم راه می ره.«
»خوب چطور می تونه گولم نباشه و مثل یه گولم راه بره؟«

»باشه، باشه... حاال که خودت خرابش کردی، خودت هم درستش کن.«
»پدربزرگ مرحومم، که نور به قبرش بباره، می گفت وقتی خاخام مورینو هاراو الو ]21[ –عجب 
حافظه ای داشت پیرمرد!– سیصد... شاید هم چهارصد سال پیش یه گولم توی پراگ ساخت، 

اسم مقدس رو روی پیشونی طرف نوشته.«
پیرزن هم که با یاد خاطرات گذشته لبخند می زد، گفت: »بعد این گولم  برای خاخام چوب 

می شکسته و از چاه آب می کشیده و از غارش محافظت می کرده.«
»بعد یه بار که این گولم از دستور خاخام سر وا می زنه، خاخام نام مقدس رو از پیشونی اش پاک 
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می کنه و گولمه مثل یه جسد خشک می افته زمین. بعد مردم برش می دارن و می ذارنش توی 
انبار کنیسه و اگر کمونیست ها طرف رو نفرستاده بودن مسکو، هنوز هم که هنوزه، می شد توی 

همون انبار پیداش کرد... خوب ظاهراً ماجرا فقط داستان نیست.«
پیرزن گفت: »نه، انگار نیست!«

پیرمرد به عنوان حسن ختام داستان گفت: »من خودم رفتم اون کنیسه و قبر خاخام الو رو 
دیدم.«

ببین: هیچی روش  رو  پیشونی اش  گامبینر.  از گولم هاست،  یه جور دیگه  این  فکر کنم  »ولی 
نوشته نشده.«

»مگه چیه؟ مگه آیه اومده که من نمی تونم رو پیشونی این چیزی بنویسم؟ اون تیکه ِگلی که 
باد از سر کالس اش آورده بود، کجاست؟«

پیرمرد دست هایش را شست، کالهک سیاه کوچکش را مرتب کرد، و بعد با احتیاط و دقت، چهار 
حرف عبری بر روی پیشانی خاکستری نوشت.

بعد  بنویسه.«  این خوبی  به  پیرزن تحسین کنان گفت: »عذرای ]22[ خطاط هم نمی تونست 
نگاهی به پیکر خاکستری انداخت که همچنان بی حرکت و آویزان، روی صندلی نشسته بود. 

»پس چرا هیچی نشد؟«
شوهرش با بدخلقی گفت: »خوب مگه من خاخام الوم؟ معلومه که نیستم!«

بعد به جلو خم شد و نگاهی به دم و دستگاهی انداخت که از سوراخ پیشانی معلوم بود. »این 
فنر باید این جا باشه و... این سیم هم که به این یکی می خوره و...« پیکر خاکستری تکانی خورد. 

»ولی این یکی چی؟یا این یکی؟«
زنش گفت: »ولشون کن، مهم نیستن.«

پیکر خاکستری صاف نشست و چشم هایش را با تنبلی به اطراف گرداند.
پیرمرد انگشتش را به حالت اخطار باال آورد و گفت: »حاال خوب گوش کن جناب گولم. خوب 

به چیزایی که می گم گوش کن... می فهمی؟«
»می فهمم...«

»اگر می خوای این جا بمونی، باید همون کاری رو بکنی که آقای گامبینر بهت دستور می ده.«
»آقای گامبینر... دس... تور... می ... ده...«

»آهان، حاال شد! یه گولم باید همین طوری حرف بزنه. مالکا ]23[، آینه جیبی ات رو یه دقیقه 
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بده. ایناها، صورت ات رو می بینی؟ می بینی چی روی پیشونی ات نوشته شده؟ اگر به دستورای 
آقای گامبینر گوش ندی، اون این حرف ها رو پاک می کنه و اون وقت دیگه زنده نیستی...«

»زنده... نی... ستم...«
»آره. خوب، حاال گوش کن چی می گم. زیر ایوون یه چمن زن هست. برو ورش دار و چمن ها رو 

کوتاه کن. بعد برگرد همین جا. برو.«
»ب... رم...«

آرامش  چمن زن  خرخر  صدای  بعد  کمی  رفت.  پایین  پله ها  از  تلوتلوخوران  خاکستری  پیکر 
خیابان را به هم ریخت؛ همان خیابانی که جکی کوپر ]24[ در مشابه آن بر سر واالس بیری 

]25[ اشک ریخته بود و چستر کانکلین ]26[، برای ماری درسلر ]27[ ابرو باال انداخته بود.
آقای گامبینر پرسید: »حاال برای جواب تیلی چی می خوای بنویسی؟«

خانم گامبینر شانه ای باال انداخت و گفت: »چی دارم که بنویسم؟ می نویسم هوا همچنان خوبه 
و ما جفتی، گوش شیطون کر، سالم و سرحالیم.«

پیرمرد سری به نشانه ی تایید تکان داد و بعد هر دو، زیر تابش آفتاب گرم و صمیمی بعدازظهر، 
در آرامش ایوان غرق شدند.

* این داستان از »گنجینه ی علمی تخیلی جهان – به انتخاب 
هارتل« چاپ سال 1989 انتخاب شده است.

Golem .1: موجودی که در اساطیر عبری آمده است. با گل 
ساخته می شود، بر روی پیشانی اش نام مقدس را حک کرده 
یا طوماری حاوی نام مقدس را در سینه اش قرار می دهند و 
او را زنده می سازند. بنده ی کسی است که او را زنده می سازد.
2. Gumbeiner
3. Edmund Lowe
4. Beatrice Joy
5. Harold Lloyd
6.Laurel
7. Hardy
8. Woosley
9. Wheeler
10. Our Gang
11. Guinzburg

12. Allardyce
13. Bud
14. Tillie
15. Sidney
16. Naomi
17. Shelley
18. Capek
19. Halstead
20. Frankenthal
21. Moreynu Ha-Rav Low
22. Ezra
23. Malka
24. Jackie Cooper
25. Wallace Beery
26. Chester Conklin
27. Marie Dressler
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g شمع ها را روشن کردم. این آخرین کاری بود که باید می کردم. آوردن غذا و کشیدنشان، 
می بایست توسط خدمتکاران آشپزخانه انجام می شد. آن هم وقتی که سلطان با گروه 

فرماندهان نظامی اش می رسید، نه حاال. 
خسته و کوفته روی یکی از صندلی های دور میز نشستم و به پشتی بلند آن تکیه دادم. 
از صبح تا حاال، تاالر را تمیز کرده بودم، میز و صندلی ها را جابه جا کرده بودم و اتاق 

تصمیم گیری و سیاست گذاری جنگ را به تاالر صرف شام بدل کرده بودم. 
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تاالر، با نوری طالیی روشن بود. چنین فضایی، بیشتر باب طبع آدم های احساساتی بود. اما این 
که آیا بانی  پال هم از آن خوشش می آمد...؟ باید منتظر می ماندم و می دیدم. اگر از این طریقه ی 
چیدن خشنود نمی شد، بی هیچ رو در بایستی، بلند می شد و مسخره کنان تاالر را ترک می کرد 

و حتا منتظر شام نمی ماند. آن وقت، همه چیز خراب می شد. 
آدمی نبود که پایبند رسومات سلطنت باشد. با این که نیمی از کهکشان، به او -از سر ترس یا به 
دلخواه- احترام می گذاشتند و چندین دنیا در برابر او سر تسلیم فرود آورده بودند، باز هم مانند 
اراذل و اوباش دنیاهای پرت و دور افتاده ی لبه ی کهکشان -یعنی زادگاهش- غذا می خورد. سر 
میز غذا، نعره زنان حرف می زد و می خندید و تکه های غذا و آب دهانش را به اطراف پرت می کرد. 
بطری بطری مشروب می خورد و باال می آورد. سپس مثل یک کرگدن، یک روز تمام می افتاد و 

صدای خرناسش، کل بار را می لرزاند. کسی هم جرات جابه جا کردنش را نداشت. 
و من. من مثاًل ملکه بودم. اما داشتم کار می کردم. داشتم صندلی جابه جا می کردم. با خدمتکاران 
کل کل می کردم. همسران پادشاهان محلی، روز و شب در آرامش و نهایت لذت بودند. بهترین 
پزشکان، روز و شب سالمتیشان را می پاییدند و نمی گذاشتند پشه بگزدشان و من، می بایست 
با روبات های احمق میز و شام را آماده می کردم؛ برای شوهر فاتحم که قرار بود از کشورگشایی 
برایمان تعریف کند که  بلند، سر میز شام  با صدای  بیاید و  بازگردد. قرار بود  پیروزمندانه اش 
استخوان های  و  برده  یغما  به  را  ثروت هایشان  و  کشیده  توبره  به  را  متصرفه اش  چگونه خاک 

مرده هایشان را از زمین بیرون کشیده و به رسم پیروزی، به آشور آورده.
این شیوه اش بود. پس از آن که ناگاه سربازانش بر سر مردم بی دفاع شهرها نازل می شدند و ده ها 

سفینه ی غول پیکر، آسمان سیاره را تیره می کردند، جنگ آغاز می شد. 
اگر ساکنان آن دنیا زیاد مقاومت نمی کردند و آن جا بدون خونریزی فتح می شد، یکی از آن 
بر  برای نظارت  پایگاه نظامی  به عنوان  با دویست هزار سرباز درونش،  سفینه های غول پیکر، 

شرایط جدید، در آن سیاره می ماندند و باقی سربازان باز می گشتند. 
اما اگر سکنه ی سیاره ای فکر مقاومت به سرشان می زد، دنیایشان در هم کوبیده می شد. رودها و 
دریاها خشک می شدند، جنگل ها به آتش کشیده می شدند، شهرها ویران می شدند و مردمشان 

کشته می شدند.
عصبی،  بافت های  کننده ی  نابود  اشعه های  سرطان زا،  اشعه های  من،  شوهر  بازی های  اسباب 
ماهیچه ای و پوستی بودند. گاهی که می خواست بیشتر تفریح کند، گروه های صد هزار نفری 

اسرا را میان خأل رها می کرد. یا با سفینه ای کوچک تر، به سمت یک ستاره می فرستادشان. 
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این بود شوهر عزیز من. 
او دنیای فقیر آشور را -زادگاهش را- ثروتمند کرد. شهرهای بزرگ بنا کرد با برج های بلند. و پی 
این برج ها و شهرها را بر روی جسد مردان و زنان دنیاهای دیگر بنا گذاشت. بر روی هزاران اسیر 
جنگی ژنده پوش، دست و پا در زنجیر، که در سرما و گرما، در معادن و کارخانه ها کار می کردند. 

بر روی کودکان ناقص الخلقه، با یک دست و یک پا.
بلند شدم و صندلی را مرتب کردم. به سمت یکی از پنجره های بلند رفتم. آسمان تاریک بود و 

تنها یکی از دو قمر آشور در آسمان بودند. تکه سنگی سیاه و بدریخت.
بود که چشمانم  به قدری شدید  و  لحظه.  تنها یک  افق درخشید.  نوری سفید در  همان دم، 
سوخت و اشک از آن جاری شد. جیغ زدم و عقب عقب رفتم. به تندیس شیر کنار راه پله آویختم 
و خودم را نگه داشتم تا نیفتم. جایی را نمی دیدم. چشم هایم را مالیدم تا از سوزشش بکاهم. 

صدای هلهله، در آسمان شهر پیچید. صدای بوق اتومبیل ها. صدای آتش بازی. 
ورود پرافتخار شوهرم به خانه اش. ورود در نور. از دروازه ی نوری.

تا ساعتی دیگر، جشن بزرگ در شهر تمام می شد و سلطان به خانه باز می گشت. با شکوه و 
عظمت و با قهقهه ی بلند. دندان های جرم گرفته و سر و وضع کثیف. زره فلزی به تن، می نشست 
و اسلحه ی بزرگش را با هیجان روی میز می کوبید و شروع به خوردن می کرد. من نیز باید در 
تمام این مدت سمت چپ صندلی او می ایستادم. دست روی دست و با لبخندی بر روی لب. 

همین. سهم من از شهبانویی، همین بود.
دیگر فرصت نبود. باید لباس هایم را عوض می کردم. چند پلک زدم و تصویری مات از اطراف 
دیدم. تصویر تندیس زرین شیر، که دستم را دورش حلقه کرده بودم. رهایش کردم و از راه پله ی 
عریض باال رفتم. اتاق خصوصی من، دومین اتاق بزرگ قصر بود. بعد از اتاق مخصوص بانی پال. 
هیچ کس اجازه ی ورود به آن جا را نداشت. بعدازظهرها، مقامداران حکومتی، آن جا می رفتند تا 

قمار بزنند. غیر از آن، حتا من هم باید پشت در می ماندم تا او اجازه ی ورود دهد.
به باالی پله ها که رسیدم، بازگشتم و تاالر را از نظر گذراندم. همه چیز مرتب. فرش بزرگ قرمز با 
طرح هایی پیچ در پیچ، چلچراغ زرد نور باالی میز، پیشخدمت ها -از انسان و روبات- با لباس های 

سرخ که همه جای تاالر ایستاده بودند.
برگشتم و از راه پله های سمت راست که عرض کمتری داشتند، باال رفتم.

وارد اتاق شدم. به آینه ی قدی رو به رویم نگاه کردم و خدمتکار خصوصی ام را دیدم که کنار 
دری که از آن وارد شده بودم، ایستاده بود. این روبات را خود بانی پال برایم در نظر گرفته بود. 
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او اطمینان داشتم. اطمینان داشتم که کوچک ترین حرکتم  به  بودم.  امتحانش کرده  من هم 
را ضبط می کند، قسمت های مشکوکش را جدا می کند و برای بانی پال نمایش می دهد. بانی 
پال نمی دانست که من این را فهمیده ام و فکر می کرد که همسر مهربانش، حتا وقتی بدترین 

برخوردها با او می شود، در اتاق خصوصی اش، شوی تاجدارش را می ستاید.
جلو رفتم و با لبخندی گفتم: »ملیچ! همین االن ولی نعمتمون با شکوه و هیبت وارد شهر شد. 
احتماالً االن تو راه خونه ن. فکرشو بکن: میان برای ما از فتوحاتشون تعریف می کنن و...« خودم 
را ذوق زده نشان دادم و تقریباً جیغ کشیدم: »... پس از مدت ها، شبی با ما شام می خورن. باورت 
می شه؟« و در دل گفتم: »احمق.« روبات هیچ واکنشی نشان نداد. تنها گفت: »از شادی شما 

خوشحالم.« ارواح پدرش.
سپس گفتم: »خب ملیچ! برو قشنگ ترین لباسم رو بیار.«

مثل هالوها بی حرکت ماند و به من خیره شد. گفت: »کدام لباس را می فرمایید شهبانو؟«
»همون لباس زرده بلنده، با نوارای طال.«

تعظیمی کرد و به سمت کمد لباس ها رفت. به سمت آینه برگشتم. به تصویرم در آینه نگاه 
کردم که چیزی از زیر لباس اش در آورد و در کشوی میز توالت گذاشت. گفتم: »امشب احتماالً 
خبرنگارا میان تا از غذا خوردن سلطان با بزرگان مملکتی گزارش بگیرن. من باید حسابی به 

خودم برسم. حسابی. باید بفهمن من چه بانوی سعادتمندیم.« 
»تصور کنند«، نه »بفهمند«. باید تصور می کردند که من شهبانوی سعادتمندی هستم. نباید 
می فهمیدند که من تنها یکی از ابزارهای ارضای خواسته های سلطان هستم و پس از یک لحظه، 
هیچ. پس از آن، من انسانی بی مقدارم، محبوس در یک اتاق که حق نداشت با هیچ کسی غیر از 
یک مشت آهن قراضه ارتباط داشته باشد. حق نداشت جز در حضور هفت کنیز که گرداگردش 
را گرفته بودند تا دست از پا خطا نکند، از کاخ بیرون برود. آن هم در ساعتی معین. نه بیش، نه 

کم. چون سلطان، بر جان خویش می هراسید. از من. از من می هراسید.
کم کم آموخته بودم که چطور از این بازی زناشویی لذت ببرم. بی آن که ملیچ بفهمد، بی آن 
که آن هفت کنیز بفهمند، بی آن که مرد فروشنده بفهمد، وارد این بازی هیجان انگیز شده 
بودم. اگر او این قدر از من می ترسید، چرا من نباید او را می ترساندم؟ چرا همیشه من باید از او 

می ترسیدم؟
ملیچ آمد. لباس بلند زرد رنگ را روی میز کنار من گذاشت تا لباسم را عوض کند. من در همان 

حال که به خود در آینه می نگریستم، به یاد خاطراتم افتادم.
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g روزهایی که شوهرم از جنگ باز می گشت، شبش من با هفت ندیمه، به خیابان ها می رفتم. 
لباس های  فروخته می شد. جواهرات،  آن  در  غنایم جنگی  و  بود  پا  بر  در سراسر شهر  بازاری 
نداشتم.  عالقه  آن ها  به  چندان  که  الکترونیکی  دستگاه های  و  قیمتی  مجسمه های  رنگارنگ، 

همیشه کلی خرید می کردم و به کسی می سپردم تا به قصر بیاورد. 
از عجایب زمین -خانه ی نیاکان اولیه ی ما- زیاد شنیده بودم. شِب بازگشت بانی پال از زمین، 
با اشتیاق بیرون رفتم. قمر دیگر آشور، قمر نقره ای رنگ، در آسمان می درخشید و بازار، غرق 

نور و زیبایی بود. 
جلوی یکی از لباس فروشی ها، زنی لباسی را به نمایش می گذاشت. لباسی زرد رنگ و بلند، با 
نوارهای طالیی. با شگفتی به او خیره شدم. زیباترین لباسی بود که در عمرم دیده بودم. هفت 
مرد  به سمت  بودند.  کرده  پچ پچ  به  شروع  و  می درخشید  خوشحالی  از  ندیمه، چشم هایشان 
فروشنده رفتم و بر سرش فریاد زدم که چرا این لباس را به تن زن دیگری کرده است، وقتی 
می داند که کسی جز من لیاقت پوشیدنش را ندارد؟ مرد بی درنگ زن را از صحنه بیرون کشید 

و دستور داد لباس اش را عوض کند. زن با اندوه، لباس را عوض کرد. 
لباس را که خریدم، ندیمه ها دست به دست می گرداندندش و جیغ می کشیدند. از ترس این که 

مبادا خرابش کنند، ازشان گرفتم و در جعبه ای، به قصر فرستادم.
خوش خوش میان بازار می گشتم و به هر جا سرکی می کشیدم که چشمم به پیرمردی افتاد 
که روی زمین بساط پهن کرده بود و آت و آشغال می فروخت. پیش خود فکر کردم که البد 
پسمانده ی غنایم را به این یکی داده اند که شب بی غذا نمیرد. از سر دلسوزی پیش رفتم و نگاهی 

به بساطش انداختم. سر در نیاوردم. پرسیدم: »اینا دیگه چیه؟«
پیرمرد که با دستپاچگی سر پا بلند شده بود، تعظیم کرد و گفت: »هر چی شاهبانو اراده کنن.«

خنده ام گرفت. تعظیم کرد و بعد توضیح داد که آن یکی گشنیز است و این یکی گوگرد سرخ و 
آن که پودر شده، مخلوط گل گاو زبان است و اسطوخودوس و این مهره ی آبی که شبیه چشم 

است، برای چشم زخم است و این که شبیه نمک است، سیانور. 
پرسیدم: »خب چرا باید یه نفر این مهره رو بخره؟«

سر هر جمله اش تعظیم می کرد. گفت: »چشم بد رو از صاحبش دور می کنه بانو.«
»چشم بد. عجب. اون مخلوط کارش چیه؟«

»برای دل درد ایام عادته. نمی دونم به کار شما میاد بانو یا نه؟«
از ته دل به ساده دلی پیرمرد می خندیدم.
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»اون نمکه چی کار می کنه؟«
»می ُکشه بانوی من.«

در میان بقیه، این یکی واقعی تر به نظر می رسید. گفتم: »واقعاً؟« 
سریع برگشت و جعبه ای از وسایل پشت سرش بیرون کشید. درش را باز کرد. موشی سفیدرنگ 
در آن بود. نمک را درون ظرف آبی ریخت و هم زد و جلوی موش گذاشت. موش که انگار چند 
روز بی آبی کشیده بود، به سرعت پرید به آب خوردن. عقب کشید. دور خودش چرخید. کمی 

دوید و دست آخر، بی حرکت افتاد. نفسش آرام شد و مرد.
هفت کنیز، من را هل می دادند تا این فرآیند را تماشا کنند. چشم غره ای بهشان رفتم و عقب 

کشیدند.
»چی کار می کنه؟«

»خفه.«
»اسمش چی بود؟«

»سیانور بانوی من. این یکی رو مطمئنم که به کارتون نمیاد.«
و تعظیمی کرد. کمی ایستادم. بعد گفتم: »اشتباه می کنی. بیشتر از مخلوط گل گاو زبونت به 

کارم میاد.«
»پس موش فقط مخصوص خونه های بدبخت بیچاره ها نیست.«

»برای موش نمی خوام. برای آدم می خوام. تا فردا، این رو برام نگهش دار.«
 تعظیم کرد. خودم هم نمی دانستم چه کار می خواهم بکنم.

هر هفت کنیز، در سکوت به این گفت وگوی خطرناک گوش می دادند. می دانستم که دارند تمام 
جمالت را در ذهنشان ثبت می کنند.

اتاق شوهرم شدم؛  وارد  و خرامان،  کردم  تنم  را  زردرنگ  لباس  ندیمه ها،  از  قبل  همان شب، 
با اجازه گرفتن. روی تخت دراز کشیده بود و نیمه خواب بود. رفتم و روی تخت نشستم. سر 
صحبت را باز کردم. فهمیده نفهمیده سر تکان می داد. صحبت را به دروازه ی نوری کشاندم و 
گفتم: »دیگه نباید با دروازه ی نوری مخالفاتون رو نابود کنید. خیلی خطرناکه. چقدر احتمال 

داره این انرژی، اتفاقی، به یک دروازه ی نوری دیگر برسه و دوباره به جرم تبدیل شه؟« 
هشیار شد. »ممکن نیست.«

»غیرممکن هم نیست. همه ی کهکشان از این دستگاها دارن. بعد از این که از این جا انرژیش 
کردید و فرستادیدش به فضا، ممکنه از یه دروازه ی دیگه سر در بیاره.«
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»یعنی...«
ساکت شد. حالت چهره اش تغییر کرد. »نکنه فکر بدی...«

با ترس گفتم: »نه نه. من امروز تو بازار شهر، چیز خیلی جالبی دیدم. یه جور زهر که یه کمش، 
تو یه چشم به هم زدن موشه رو کشت. شما می تونید به جای خود مخالفاتون، جسدشون رو به 

قبرستون فضا بفرستید.«
خندید. »فکر بدی هم نیست. امتحانش ضرر نداره.« 

خیالم آسوده شد. قبل از آن که چیز دیگری بگوید، گفتم: »من خودم فردا شب می رم یه کمش 
رو می خرم. با فروشنده اش هماهنگ کرده م.«

فردا شب با خیال راحت سیانور را خریدم. به قصر آمدم. بیرون قصر ندیمه ها را مرخص کردم. 
سپس سیانور را دو قسمت کردم. قسمتی از آن را در شیشه ی کوچکی که همراه آورده بودم 
ریختم و قسمت دیگر را در ظرف چوبی خود سیانور نگه داشتم. شیشه ی کوچک را زیر لباسم 

مخفی کردم. خودم هم نمی دانستم چه می کنم.
وارد سرسرا شدم. بی آن که کسی را با خبر کنم، به اتاق خود رفتم.

سخت ترین کار، فریب دادن ملیچ بود. او را جز با دستور نمی شد سرگرم کرد. هر جای اتاق که 
شیشه را مخفی می کردم، برای او قابل یافتن بود. به جز یک جا، که از قبل هم فکرش را کرده 

بودم: دروازه ی نوری کوچکی که در اتاق من بود. 
دروازه ی نوری، از اختراعات مهندسان ارتش بانی پال بود. بانی پال از آن برای ناگهانی ظاهر 
به  با سفینه ای مسافربری  را  نوری  استفاده می کرد. یک دروازه ی  شدن در سیاره های دشمن 
سیاره ی دشمن می فرستاد و از طریق آن، پانصد سفینه ی نظامی را در آن جا ظاهر می کرد. 

کسی از دشمنان فرصت مقاومت پیدا نمی کرد.
به هر جرم، یک کد اختصاص داده می شد که تنها با وارد کردن آن کد در دستگاه، جرم دوباره از 
حالت انرژی به جرم در می آمد. یک نقشه ی الکترونیکی هم در کنار دروازه بود که کل کهکشان 
و دروازه های موجود در آن را مشخص می کرد. با آن نقشه، مقصد مشخص می شد. اگر مقصدی 
مشخص نمی شد، یا مقصد مشخص شده یک دروازه ی دیگر نبود، انرژی هیچ گاه به جرم تبدیل 

نمی شد. همان کاری که بانی پال با مخالفانش می کرد.
روی صندلی کنار میزم نشستم. ظرف چوبی سیانور را روی میز گذاشتم. با آن بازی می کردم و 
فکر می کردم که چطور ملیچ را به بهانه ای بیرون بفرستم تا بتوانم دروازه ی نوری را روشن کنم. 
به ملیچ گفتم یک فنجان شکالت داغ با شکر برایم بیاورد. بیرون رفت. این کار این قدر طول 





علمی تخیلی - نگارش

41
شماره ی 21، شهریور 1391

نمی کشید که بتوانم دستگاه را روشن کنم. ناامیدانه به یافتن راه حل بهتری فکر کردم.

g ملیچ لباس زرد رنگ زیبایم را به من پوشانده بود. خود را در آینه برانداز کردم. چین هایش 
من را سحر می کردند. انگار آن را فقط برای من دوخته بودند. بی آن که چشم از خود بردارم، 

گفتم: »عطر، آرایش.« 
اما بی آن که متوجه چیزی  باز کرد.  را  توالت  او کشوی میز  به تپش در آمد وقتی که  قلبم 

غیرمعمول در کشو بشود، وسایل مورد نیاز را برداشت و کشو را بست.
ملیچ مشغول شد.

و  کردم  نگاه  او  به  بی حالی  با  بازگشت.  شکر  ظرف  و  چینی  فنجان  و  قوری  با  بعد،  کمی   g
بعد، سرش داد زدم: »روبات اسقاطی! نمی فهمی یه فنجون یعنی چی؟ کل آشپزخونه رو برام 

آورده ی؟«
با لحن ترحم انگیز مصنوعی گفت: »از این که شما را خشمگین کردم، متأسفم.« جان خودش.

سینی طالکاری شده را روی میز گذاشت و به جای خود، کنار در اتاق بازگشت.
فنجانی برای خود ریختم. بخار خوشبویی از آن بر می خاست. قدری شکر در شکالت حل کردم. 
در حالی که غرق فکری برای راه حل بودم، قدری از شکالت خوردم و جیغ کوتاهی کشیدم. 
لب و زبانم سوخت. فنجان، از دستم افتاد و هر چه درونش بود، روی لباسم خالی شد. با جیغ 

دیگری از روی صندلی بلند شدم. فنجان از روی دامنم افتاد و خرد شد. 
قسمتی از لباس که شکالت رویش ریخته بود را گرفتم و خود را باد زدم. در همان حال، فکری 
به ذهنم خطور کرد. رو به روبات که با جیغم جلو دویده بود، گفتم: »کوری؟ نمی بینی؟ زود برام 

لباس بیار. باید برم حمام.«
ملیچ لباسی برایم آورد. به حمامی که در اتاقم بود رفتم. لباس را از پشت در به او دادم و داد 

زدم: »لباس کثیفه رو ببر رخت شور خونه. صبر کن تا بگیریش. زود باش.«
وقتی مطمئن شدم که رفته است، فوراً بیرون آمدم. شیشه ی کوچک در دستم بود. به سمت 
دروازه ی نوری دویدم و روشنش کردم. منظومه ی خودمان، سیاره ی خودمان و شهر خودمان را 
از روی نقشه ی الکترونیکی انتخاب کردم. سپس دروازه ی اتاق خودم را به عنوان مقصد انتخاب 
را فعال کردم. کدی روی صفحه ی کنار دروازه نقش بست. به سمت میز  بعد دستگاه  کردم. 
دویدم و آن را نوشتم و برگشتم. میان چارچوب خالی، حاال صفحه ای سفید به وجود آمده بود. 
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عقب رفتم و شیشه را به طرف آن صفحه ی سفید پرتاب کردم. ناگهان نور خیره کننده ای اتاق 
را روشن کرد. و قبل از آن که دستم جلوی چشمانم برسد، خاموش شده بود. 

کورمال، به طرف دروازه رفتم و خاموشش کردم. چشم هایم می سوخت. دستم را به میز و دیوار 
کشیدم و در حمام را پیدا کردم. 

ملیچ که بازگشت، من درون حمام بودم و منتظر بودم سوزش چشم هایم، کمی کم شود. با این 
چشم های سرخ، لو می رفتم. نمی دانستم چرا دارم این کار را می کنم.

پایین. همین جا  پادشاهمون می رم  از  استقبال  برای  بود. گفتم: »من  تمام شده  ملیچ  کار   g
بمون.« رفت و گوشه ی اتاق ایستاد. 

پشت به او ایستادم و کشوی میز توالت را باز کردم. آن چه که در آن گذاشته بودم را برداشتم و 
در میان چین های لباس مخفی کردم. از روی شانه نگاهی به ملیچ انداختم و در کشو را بستم.

به تاالر که رسیدم، خبرنگارها به سمتم هجوم آوردند و بنا گذاشتند به عکس گرفتن. نور تند 
سفید، چشم هایم را می زد. گفتم: »فعاًل نه. بعد از شام. فعاًل نه.«

کنار میز ایستادم و نگاهی به سرتاسر میز انداختم. بیهوده چند صندلی را جابه جا کردم که مثاًل 
مرتب شوند.

g آن مقدار زهر را که در ظرف چوبی بود، دستور دادم در برابر بانی پال، بر روی چند موش 
آزمایش کنند. وقتی موش ها به سرعت مردند، او کلی کیف کرد. 

گفتم: »این مقدارو فقط برای آزمایش گرفتم. اگر مایل باشید، دستور می دیم مقدار بیشتری 
تهیه بشه.«

»تو دیگه نمی خواد دخالت کنی. ما این جا صدراعظم داریم.«
»امر امر شماست.«

از طریق دروازه ی  اعدام  از زمین تهیه شد. همان موقع هم  دو روز بعد، مقدار زیادی سیانور 
نوری لغو شد.

تا وقتی بانی پال برای فتح سیاره ای دیگر رفت، منتظر ماندم.
از  اولین قدم، بیرون آوردن شیشه ی سیانور  تا پیروزی، فاصله نداشتم.  حاال چند قدم بیشتر 
دروازه بود. قدم بعدی، این که به آشپزخانه بروم و کسی به حضورم در آن جا مشکوک نشود. 

قدم آخر هم این بود که سیانور را به گونه ای وارد غذاها کنم و کسی نفهمد.
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قدم اول، با موفقیت انجام شد. 
به بهترین شکل برگزار شود، به  از شوهرم  بهانه که می خواهم مراسم استقبال  این  به  سپس 
آشپزخانه رفتم تا مثاًل سرکشی کنم. هر چند این بهانه، مجبورم کرد که همپای روبات ها به 

مرتب کردن تاالر غذاخوری بپردازم.
و قدم آخر، خطرناک ترین قسمت بود. همه ی خوراکی ها، پس از آماده شدن آزمایش می شدند 
تا بی خطر باشند. بعد بدون دخالت دست، وارد گرم کن غذا می شدند تا زمان ورود بانی پال. 
نمکدان ها و ظرف ها هم پس از آزمایش، وارد اتاقکی با دیواره های سربی می شدند و درشان تا 

زمان ورود بانی پال قفل می شد. 
نمی توانستم قبل از آزمایش نمک را با سیانور تعویض کنم. بعد از آزمایش هم نمی شد به غذاها 
و ظروف دسترسی پیدا کرد. بعد از ورود بانی پال هم زمان تعویض ظروف نبود. چون من باید 

در تاالر حاضر می شدم و اگر نمی شدم، شک برانگیز بود. 
بی هدف این سو و آن سوی آشپزخانه می رفتم و به کار آشپزها نگاه می کردم. فکر می کردم که 

چه باید بکنم. 
باید به طریقی مرحله ی آزمایش را دور می زدم. ناگهان جرقه ای در ذهنم زد. همان جایی که 
همان لحظه، شیشه ی کوچک سیانور را مخفی کرده بودم، می توانستم یک ظرف نمکدان هم 

مخفی کنم. فقط باید یکی می دزدیدم و آن را زیر لباسم مخفی می کردم. 
بعد از حضور بانی پال، می توانستم به گونه ای آن را جلوی بانی پال بگذارم که او نفهمد. 

می توانستم؟

g در همان زمان، دو خدمتکار در بزرگ تاالر را گشودند. دو نگهبان با اسلحه های سنگین وارد 
شدند و در دو طرف ایستادند. آن گاه بانی پال، شوهر من، با مسخرگی وارد شد. دستانش را باال 

برد و فریاد زد: »ورود خودم رو تبریک می گم!« و همزمان، فالش دوربین ها درخشید. 
حرکت کرد و پشت سرش، فرماندهان نظامی، خندان وارد شدند. گویا کشت و کشتار تأثیری 

در آن ها نگذاشته بود. 
من به آرامی جلو رفتم. در برابرش زانو زدم. دست زمخت و پینه بسته اش را گرفتم و بوسیدم. 

سپس گفتم: »اعلی حضرت، به خونه تون خوش اومدید.«
سپس نرم بلند شدم و کنار رفتم. لبخندی بر لبانش نقش بست و بی تفاوت رد شد.

به ردیف فرماندهان نگاه کردم که رد شدند و روی صندلی ها نشستند. بانی پال، بنا بر عادتش، 
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اسلحه ی سنگین فلزی کثیفش را از غالف پشت کمرش بیرون آورد و روی میز گذاشت. 
رو به فرماندهان فریاد زد: »یه گله گاو گرسنه چی می خوان؟«

فرماندهان با خنده داد زدند: »غذا!«
»یه گروه قحطی زده چی می خوان؟«

روی میز کوبیدند و با شادی داد زدند: »غذا!«
»یه گروه از جنگ برگشته چی می خوان؟«

فریاد »غذا!« تاالر را برداشت و بعد، فرماندهان قهقهه زدند. 
روبات های خدمتکار با حالتی موزون، به حرکت در آمدند و ظرف های بزرگ بره و اردک بریان 
و انواع سوپ و نوشیدنی را روی میز چیدند. من هم بی آن که مزاحم حرکتشان شوم، در سمت 
چپ صندلی شوهرم قرار گرفتم. شوهری که از همین حاال، او را مرده می پنداشتم. دستم را روی 

دستم گذاشتم. زیر هر دو دست، نمکدان را گرفته بودم. لبخند بر لبانم نشسته بود.
مستخدمی که نمکدان ها را می چید، انسان بود. با حالتی موزون دور میز می گشت و جلوی هر 

کس نمکدانی می گذاشت. 
به صندلی بانی پال که رسید، دو قدم جلو رفتم و دست رویی ام را دراز کردم، به بهانه ی این که 
می خواهم چیزی بردارم. خدمتکار به من خورد و آخرین نمکدان از دستش افتاد. با ترس شروع 
به عذرخواهی کرد. فوری خم شدم و نمکدان را با نمکدان خودم جا به جا کردم. بعد نمکدان 
خودم را جلوی بانی پال گذاشتم. با لبخند رو به او گفتم: »اشکال نداره.« از خوش اخالقی ام 

تعجب کرده بود.
دو قدم عقب رفتم و سر جایم ایستادم. این بار نمکدان دیگری را زیر دو دست گرفته بودم که 

باید سر فرصت از شرش خالص می شدم.
از احساس غرور از انجام چنین کاری، درونم از شادی سرشار شده بود. انگار سبک شده بوم و 
در فراتر از کهکشان پرواز می کردم. جایی نزدیک ابر بزرگ ماژالنی یا حتا نزدیک به کهکشان 

آندرومدا. جایی در بی وزنی مطلق. 
بانی پال سرش را کمی گرداند و با صدای آهسته گفت: »برای تو هم یه هدیه ی ویژه دارم. صب 

کن.«
اهمیتی ندادم. البد جواهری یا روبات خدمتکاری جدید بود که به غنیمت آورده بود. 

گرسنگان  مانند  تا  بودند  پال  بانی  اجازه ی  آماده ی  فرماندهان،  و  بود  تمام شده  روبات ها  کار 
حاشیه ی کهکشان -زادگاهشان- به سمت بشقاب ها یورش ببرند. اما اجازه ای صادر نشد. 



علمی تخیلی - نگارش

45
شماره ی 21، شهریور 1391

چند بار دست زد و صندلی اش را عقب کشید و بلند شد. من اندکی عقب رفتم. چه هدیه ای بود 
که این همه فرمانده را برای دادنش معطل می کرد؟

پنیر  ایستاد. روی میز دراز شد و ظرف  از فرماندهان  افتاد و کنار یکی  راه  به  اطراف میز  در 
پیش غذا را جلو کشید. در همان حال گفت: »توی این مدتی که به نقاط مختلف کهکشان سفر 

می کردیم و فتحشون می کردیم، خیلی تجربه کردیم.«
در ظرف را باز کرد. »از جمله این که از دور و برمون غافل نباشیم.«

قلب من لحظه ای ایستاد و برای جبران آن یک لحظه، با سرعت بیشتری تپید. چه می خواست 
بگوید؟ 

کمی از پنیر چشید. ملچ مولوچ کرد و گفت: »بی نمکه.« 
نمک؟

مسیر رفته را برگشت و سر راهش دانه دانه ی نمکدان ها را بر می داشت و نگاهی می کرد و سر 
جایشان می گذاشت. »جاسوس گذاشتیم. همه جا. حتا دور افتاده ترین جاها. هر لحظه. حتا وقت 

مستراح رفتن. هر کس. حتا مورد اعتمادترین افراد. و هر چیز. حتا ساده ترین چیزا...«
روبه روی من ایستاد. نمکدان خودش را برداشت. جلوی صورتش گرفت و چرخاندش. انگار اولین 

بار است آن را می بیند. »... مث نمک.«
هرم  بودم.  من  نبودند.  آن ها  هم  او  مخاطب  نمی فهمیدند.  او  حرف های  از  چیزی  فرماندهان 

نفسش را حس می کردم. نگاهش داغم کرده بود.
با لبخند به سمت ظرف پنیر برگشت و گفت: »االنم می خوام یه هدیه به همسرم بدم...« روی 
پنیر نمک پاشید. نمکدان را رویش خالی کرد. »... به پاس وفاداریش به من...« رو به یکی از 
دو نگهبان مسلح دم در بشکنی زد. سرباز جلو آمد. از فانوسقه اش ظرفی باز کرد و به بانی پال 
داد. بانی پال ظرف را روی میز کج کرد. »... در این مدتی که نبودم...« و در آن را باز کرد. دو 
موش کوچک سفید که انگار چند روز گرسنگی کشیده بودند، به سوی ظرف پنیر پیش رویشان 

دویدند. 
سرم گیج رفت. چشمانم سیاه شد. با یک به پشتی صندلی بانی پال تکیه کردم تا نیفتم. دستی 
که نمکدان در آن بود، عرق کرده بود. می خواست این رسوایی را تا کی ادامه دهد؟ آن هم با 

تعریف و تمجیدهایی که پیوسته از من می کرد؟
واضح بود که چند لحظه بعد، موش ها جابه جا مردند.

همه ی فرماندهان، با تعجب و هراس از جای خود برخاستند و با چشمان گشاده به دو موش نگاه 
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کردند. خبرنگاران، شکار این صحنه را از دست دادند؛ چون دوربین ها را پایین آورده بودند و با 
تعجب به دو موش نگاه می کردند.

دیگر نای ایستادن نداشتم. با ناله ی خفیفی روی صندلی بانی پال افتادم. دست آزادم را روی 
پیشانی و چشم هایم گذاشتم. سرم داغ شده بود. دستم خیس شد.

بانی پال گفت: »همین االن بهم گزارش شد که توی کشوی توالت میز همسرم، یه چیز مشکوک 
بیچاره  از ظروف آشپزخونه گم شده. دزد  بود که یکی  بهم گزارش شده  از غروبم  بوده. قبل 
نمی دونسته که من حتا حساب نمکدونای آشپزخونه م رو هم دارم. نمی دونسته که هر ظرف و 

غذایی که سالمتش تأیید بشه، با ماژیک فرابنفش، عالمت کوچیکی روش می ذارن.«
بانی پال دستگاهی که دستش بود را به طرف  دستم را پایین آوردم و به اطراف نگاه کردم. 
نمکدان گرفته بود. هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد آن دستگاه را به طرف نمکدان دیگری گرفت. دایره ی 
آبی ای روی آن درخشید. همه ی حاضران به سمت من برگشتند. بانی پال خطاب به من گفت: 

»نمکدونی که دست ته رو بذار رو میز.« 
نزدیک بود همان جا بزنم زیر گریه. این پایان بازی بود. یا همان جا با ضرب گلوله ی لیزری من 

را می کشتند یا فوقش بعد از حبس و شکنجه، اعدامم می کردند. با همین سیانور.
نمکدان را روی میز گذاشتم. کنار بشقاب حاوی ران بزرگ بره.

بانی پال با صدایی که قلب من را لرزاند، فریاد زد: »آقایون چرا همسرم رو تشویق نمی کنید؟ 
اون همین االن نشان نخست وفاداری رو از طرف من گرفت!«

و نگاهم -خودم هم از چنین نگاهی تعجب کردم- روی اسلحه ی بزرگ بانی پال که سمت راست 
بشقاب بود افتاد و روی آن قفل شد.

میلیاردها انسان رها شده در خأل. 
میلیاردها زن و مادر داغدیده. 

سیاره هایی که مردمانش دیگر انسان خطاب نمی شدند. 
دنیاهای سیاه و تاریک. 

دنیاهای برده.
تمام کهکشان، اگر امپراتوری جهنمی بانی پال، بر آن مسلط می شد. 

و من.
قهرمان  این  و  شما  این  »آقایون!  می گفت:  و  بود  کرده  باز  طرف  دو  از  را  دستانش  پال  بانی 

وفاداری!« 
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از جا بلند شدم. می دانستم که نمی توانم اسلحه را بلند کنم. آن را همان طور که روی میز بود، 
چرخاندم به سمت بانی پال و پیش از آن که مردان وحشت زده -که به سمتم می دویدند- جلویم 

را بگیرند، پیش از آن که یکی از آن ها جلوی بانی پال بپرد و خود را سپر کند، شلیک کردم.
پس از آن، خودم شاهد ماجرا نبودم. اسلحه به شدت به شکمم خورد و با وجود صندلی سنگینی 
که پشتم بود، من را تا آن سوی تاالر پرتاب کرد و به دیوار کوفت. در همان حال که با بی حالی 

روی زمین افتاده بودم، به شویم نگریستم.
آن سوی تاالر، روبه روی من، به دیوار تکیه داده بود و سرش پایین بود. زره فلزی قدرتمندش، 
در ناحیه ی سینه فرو رفتگی عمیقی پیدا کرده بود. اما آن چه او را کشته بود، سرش بود که 
غرق به خون بود. دیوارهای محکم تاالر، بیشتر از پرتوی لیزری سرخ رنگ تأثیر گذاشته بودند. 

جمعیت هراسان، در همه جای تاالر پراکنده بودند.

این  از  اگر روزی  نمی دانم  توان یک زن است.  از  بیش  بردن،  به سر  تاریکی  g هفت سال در 
سیاهچال بیرون بروم، هنوز به شکل انسان خواهم بود، یا به شکل یکی از کارگران دنیاهای 

برده؟ 
آزارم  بر آمدگی گونه هایم  و  به صورتم که دست می کشم، گودی زیر چشم هایم و گیجگاهم 

می دهد. نه بیشتر از ریختن موهایم. 
اوضاع کهکشان هم بهتر نیست. فرماندهان، هفت سال بر سر جانشینی بانی پال، همدیگر را با 
چنگ و دندان پاره پاره کرده اند. گروهی یاغی از اهالی مناطق پرت لبه ی کهکشان، به ترکتازی 
در آن نواحی پرداخته اند. سیاره های دیگر هم، تک و توک، داعیه ی استقالل دارند. بیرون از 
این سیاهچال، جنگی بزرگ در جریان است. بیشتر از آن مشغولند که به فکر اعدام عجوزه ای 

بی آزار، مثل من باشند.
احتماالً دوباره وظیفه ی من است که آن ها را و همه ی کهکشان را سر جایشان بنشانم. دارم روی 

نقشه ی فرار از سیاهچال کار می کنم. با سیانور.





ش
ار

نگ
 - 

لی
خی

ی ت
لم

ع

مونـــــا

آرمان سالح ورزی

برای شامیی که شگفت زار را دنبال می کنید، »مونا« دیگر نام آشنایی است. »مونا« دیگر آن 

رمانی از آرمان سالح ورزی نیست که هنوز نامی نگرفته، که هر بار قسمتی از آن را برایتان 

می آوریم، مقدمه ای توضیحی برای آشنایی با فضای داستان برایتان بگذاریم. »مونا«، داستان 

است.  انزلی  مرز های  از  فرزندش  کردن  خارج  جهت  به   مونا  پویش  همه ی  موناست...  خوِد 

معشوق سابق مونا به منایندگی از جریاِن ضدجنگی که در قصه از آن با عنوان »نهضت« یاد 

شده، از مونا می خواهد که برای کمک به نهضت، فرزندش را از انزلی خارج کرده، به آ ن ها 

بسپارد.

گسرتده تر  »پالت«  یک  از  بخشی  بار  هر  که  شگفت زار،  بر  شده  منترش  فصوِل  این  همه ی 

»مکان-زمان« های  آورده اند،  شام  برای  متفاوت  ریخت های  با  را  مونا  داستان  از  چندپاره   و 

پرت افتاده از هم و شخصیت های بسیار که کلیت بزرگ تر رمان را تشکیل می دهند، همه حول 

همین قصه ی اصلی -ماجرای سه روزه ی مونا- شکل گرفته اند.

پیش از  آن که به رساغ ادامه ی فصل چهارم برویم، اگر می  خواهید چیزی در گوش مولف قصه ی 

مونا بگویید، به راحتی می توانید به آرمان سالح ورزی اعتامد کنید، با او در میانشان بگذارید و 

مطمنئ باشید که در کامل امانت داری، این گفته ها را به دست او خواهد رساند.

arman.selahvarzi@gmail.com 

فصل چهارم - بخش دوم
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g مونا شانه ای را که تحت مراقبت مسکن های مقاومت طور بود حس نمی کرد. صدای هیاهوی 
روی  را، همچنان که  و کمر هایشان  به وضوح می شنید  بود  نزدیک شده  را حاال که  جمعیت 
سکوهای آهن داغ نشسته بودند، تیره شده در برابر نور افق می دید. دورتر، دویست متری به خط 
مستقیم، بنای یادبود روزهای پیروزی ایستاده بود. روی سکویی از بتون بی تزیین، چهار سیستم 
رادار صوتی پدافند هوایی ژاپن را برای نخستین بار می دید. دو ستون هیوال از فلز سیاه، عمود بر 
هم، پیچیده الی انبوه سیم ها، بعضی شان پاره شده و پران و بعضی دیگر همچنان سالم؛ و از این 
تنه ی به دقت مهندسی شده چهار شیپور عظیم، به شمایل مختلف روییده بود و روی میله های 
فلزی ظریف تری، مایل رو به آسمان، دهان گشوده بودند. دو شیپور که بزرگ تر و بلندتر بودند با 
پیچ و تاب هایی عین پیچ و تاب ساز برنجی، باالتر از دو شیپور چاق و کم ارتفاع تر می ایستادند. 
سیم هایی که از بدنه ی شیپور ها پایین می ریخت، پایین تر روی تنه ی رادار در هم می گورید و با 
باد عین گیاه  می جنبیدند. سازه ها از باالترین جای شیپور ها تا آن جا که ستون عمودی در بتون 
فرو شده بود، به بلندای قامت سه مرد بودند و ژاپن در سال های نخست جنگ، وقتی دولت 

شاهنشاهی هوادار متحدین بود، رادار ها را به انزلی هدیه کرده بود. 
پیست  فیل ها،  گله ی  آن  کهن،  عظیم  بوق  شانزده  آن  و  فلزی  سکو های  میان  فاصله ی  در 
بیضی شکل آسفالته ای بود و مونا از آن جا که ایستاده بود به سختی می توانست ببیندش. مونا 
روی باقی مانده ی یک راه قدیمی بود و پیست و بنای یادبود، در گودی مختصری تو پهلوی راه 
خوابیده بودند. جلوتر به سمت سکو ها رفت تا شاید بهتر ببیند که روی پیست اوضاع از چه قرار 
است. یاروهایی پای سکو ها، تو حاشیه ی آن چه که رو پیست می گذشت، ادای جمعیت دلواپِس 
بازار های سیاه را در می آوردند. یک جایی روی زمین نشسته بودند، ایستاده بودند با دست های 
به هم چفت شده و چشم های مخفی زیر سایه ی پیشانی،  تو گروه های دو سه نفره مدام راه 
می رفتند، سربلند و جوینده  ی باقی بیرون ماندگان از گود، خداهایی پهن بودند که رو پیاده روی 
یا  بودند  قانون شکن ها  از  االفی می کردند. همه شان  بندگانشان  میان  در  بلوک های ساختمانی 
از بستگان نزدیک آن ها، مغرور بودند و بسیار مراقب. مونا از میانشان گذشت. حاال از فاصله ی 
بین سکوها، از خالل پاهای تماشاگران می توانست پیست را ببیند. تو پیست مردهایی بودند 
که می دویدند، با کمک ماشین هایی که به کمر هایشان متصل بود،  با لباس های معمول روزانه، 
بی  آن که اندام دوندگان را داشته باشند. خیلی سریع بودند و جمعیت خیلی هیجان زده شده بود.
تدارک  مرزی  قاچاقچی های  بود که  پیست می گذشت مسابقه ی دوی ساالنه ای  تو  که  آن چه 
می دیدند. حاال سال ها بود که از هر جایی به انزلی می آمدند. در سال های ابتدایی اشغال، وقتی 
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ورود کاال ها ممنوع شد و الکل غیرقانونی بود، قاچاقچی های سنتی دو چیز دست و پا کردند که 
کمکشان می کرد از مأموران مرزی جیم بشوند. یک آمپول روغنی از تریاک دست کاری شده 
که بدن های دست کاری شده شان را بی نهایت تقویت می کرد و یک ماشین کنترل متابولیزم که 
بود. سریع دویدنشان در کوره راه های مرزی ای که خوب  این جا رسیده  تا  آمریکای جنوبی  از 
می شناختند باعث شد که کمتر گیر یارو های محافظ مرز ها بیفتند و پول کالنی که از فروش 
اجناس ممنوعه به جیب می زدند به قدرت اقتصادی غول سانی بدلشان کرده بود. سال ها پول 
با  تاریخی  انزلی  تو  می کردند.  اشغال گر  ارتش های  با  مبارزه  آن جا خرج  و  این جا  را  کالنشان 
تمام قوا رادار های صوتی اهدایی ژاپن را محافظت کردند و هر سال یک بار پای بنای یادبودش، 
با تریاک و ماشین مخصوصشان می دویدند و سرعتشان را به رخ هم  تو پیست مخصوصشان 

می کشیدند. 
مونا که از دور صدای جمعیت را شنیده توجه اش جلب شده بود، حاال هیچ از معنای همچو 
نمایشی سر در نمی آورد. پایین پایش صدای چرق چرق جا خوردن خشاب شنید. پسر جوانی 
پایین پایش روی زمین بود. نیم نشسته نیم خوابیده، به پایه های سکو تکیه داده بود. روی پایه ی 
بودند.  شده  رها  زمین  روی  کنارش  بی حال  دست هایش  و  بود  نیم خورده ای  پوستر  کنارش 
تویشان اسلحه ای نبود. پیش از این که مونا متوجه اش بشود به دختر خیره شده بود. سرش را 
تیغ زده بود و  مونا عینکش را می دید که شیشه های تابه تا داشت. باالی شانه ی راستش دوربین 
فیلم برداری گنده ای بود. روی تی شرت سفید نازکی که تنش بود یک نیم جلیقه ی فلزی پوشیده 
بود و دوربینه به این نیم جلیقه سوار بود. دماغش استخوانی و درشت بود، تو صورتش هیچ مویی 
نداشت و رو یکی از شیشه های عینک که گرد بود، یک جور مگسک نشانه گیری کنده بودند. مونا 
دوباره صدای خشاب شنید. گیره ی فلزی سنگینی دور مچ پای چپش نگاه مونا را جلب کرد. 
روش ال ای دی سبزی چشمک می زد. صدا از گیره هه می آمد. پاچه ی جین گشادش زیر گیره  
چین برداشته بود.  دوباره توی صورت نگاهش کرد. پسره سیگاری رو به مونا گرفت. مونا سر 
تکان داد. یارو بی که سیگار را کنار بکشد، زبانش را از تو دهنش خارج کرد. رو زبانش بابت مرض 
کبد، زرد و سفید بود و از دید باقی یارو ها داشت با مونا الِس تلویزیونِی بی خطری می زد، اما مونا 
خالکوبی شده رو زبانش، تو ستونی از جوهر آبی، سه عدد چینی دید. 496. نه چینی می دانست 
و نه علم االعداد اما عالمته را می شناخت. اسم شاخه ی ایرانی سازمان بود و بعد پسره سیگار را 
تو جیبش گذاشت و بلند شد. از مونا دور شد. مونا چشم ازش بر نمی داشت. بی این که بایستد، 
برگشت و دوباره نگاهی به مونا انداخت. سر برگرداند و به دور شدن ادامه داد. مونا مکث کرد بعد 
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پی ا ش راه افتاد. نمی دانست چطور این جا پیدایش کرده اند؛ اما مطمئن بود پیغامی تو کار است. 
از میان جمعیت گذشتند. کمی  بعد در مقابلشان گوه ای بتونی بود، نیمی بیرون زده از زمین، 
نیمی در دل آن. حاال تو ضلع شمال شرقی پیست بودند و از پله های مختصری رفتند پایین 
تا در مقابل در ضدزنگ خورده ای ایستادند. پسر با کناره ی مشتش دو بار به در کوبید. خبری 
نشد. دوباره تالش کرد و این بار کسی دریچه  ای کشویی را روی در باز کرد. دو چشم، بیمار و 
درشت ال به الی چین های سنگین و استخوان بینی و اندکی از برآمدگی پیشانی. برش انسانی به 
پسر سر تکان داد و در باز شد. هیچ نوری از داخل بیرون نمی ریخت. از در گذشتند و تو اتاق 
مستطیلی بزرگی بودند. نیمه ی پایینی دیوار ها کاشی  کاشته شده بود و نیمه ی باال از بتون لخت 
بود. تاریکی ضخیم بود و تک چراغ اتاق، یک المپ آفتابی 100 که از وسط سقف آویزان بود 
تو محاصره بود و بخار عرق همه جا را برداشته. عرق، عرق سالیان. چون تنها کاری که در انزلی 
تاریخی می شود کرد عرق ریختن است، در سراسر سرزمین های شمالی عرق ریختن تنها کاری 
است که از همه بر می آید آن چنان که نمک های دفن شده از پوست ها، بی شکل، سر آخر همه جا 

را خواهد پوشاند. قیامت این جا پوشیده از عرق است و از پوست مرده . 
تو گرگ و میش مصنوعی، مونا می توانست در نیمه ی بتونی دیوار ها شبکه ی در هم پیچیده ی 
ژنراتور های  ببیند،  را  بزرگ  گرد  تقسیم های  می توانست جعبه  دهد،  تشخیص  را  کابل  و  لوله 
و  دهد  تشخیص  را  عالئم هشدار  می توانست  فلز خیس.  از  در الکی  پوشیده  دیواری  کوچک 
نوشته های اسپری شده را ببیند. تو فضای اتاق اما راحت تر می شد یاروهایی را دید که ساکن 
بودند. سه نفر در گوشه و کنار، نشسته رو زمین زیر پایشان، تکیه داده به دیوار. یکی شان تو 
با  بود  فلزی ای  روی سر همه شان شب کاله  ناله می کرد.  و  بود  بی هوش  تقریباً  دیوار  دو  کنج 
عینکی متصل بهش که باالی دهان های باز مانده، به رنگ کور کننده ای، سبز فسفری سخت، 
می  تابید. اما در مقابلش، تقریباً جلوی در ورودی مبل تک نفره ی پاکوتاهی بود نزدیک دیوار و 
کسی روش ولو شده بود. مونا بوی تنش را حس می کرد، سوخته در عرق، و می دید که از جعبه  
تقسیمی عقب مبل روی دیوار، دسته ی بافته  شده ی کابل ها بیرون آمده و به پشت سر و ستون 
مهره های پشت او چنگ زده . دانست که کجا آمده. خودش را دو روز پیش از این، همین طوری به 
شبکه شان وصل کرده بودند. تو سردابی بود، احتماال اتاق تأسیساتی قدیمی پیست، و در اشغال 
نهضت. مرد روی مبل کاری گرانت فرسوده ای بود، سرش رو به طاسی می رفت و پوست صورتی 
آفتاب ندیده ای از الی موها پیدا بود. کت و شلوار پیچازی قدیمی به تن داشت با دکمه های 
بسته و پاهایی برهنه از کفش، با ناخن های کشیده، روی هم افتاده. مونا فکر کرد ببینی چند 
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سال است تو حال جک این مانده. دست های بلند پادشاهان را داشت که از مبل افتاده بودند 
پایین و سایه شان نزدیک زمین پیدا بود. 

هر روز به مدت دو سال این جا از خانه بیرون آمده و اما تنها تو همین سه روز اخیر بود که 
جک این  توش  جماعت  که  این  مثل  اتاق هایی  از  نهضت،  شبکه ی  زیرزمینی،  استحکامات  از 
می کردند، از پناهگاه های موقتی سازمان و باقی قضایا با خبر شده بود. صدای موسیقی از جایی 
بلند شد؛ دورتر از آن که منبعش تو اتاق باشد. مونا به کاری گرانت روی مبل فکر کرد، به این که 
چطور اگر همین حاال کسی سراغش را آن باال بگیرد ماشین پیام گیر نتظیم نشده چیزی به ژاپنی 
خواهد گفت و یارو در دسترس نخواهد بود. چند وقت است که در دسترس نبوده؟ یاروهایی تو 
اتاق بودند که اشباح رونده شان را مونا می دید، احتماالً به انتظار نوبتشان. این جا پناه می گرفتند. 
فکر کرد این اتاق ها مقصد فرار بود، رها شده از فشار آن باال، برای همیش شانه  خالی کرده از 
زیر چشم های مغناطیسی، بیرون آمده از شهر خزنده که بازوهایش را هر روز بیشتر به برهوت 
جهان  کوتوله های  می کرد،  دفع  را  بچه هایش  و  می زد  زانو  بعل  خدای  مقابل  در  و  می کشاند 
که به ]...[ کسی نبودند، عروسک های برقی ای که مدار های تنکشان پوسیده، برای ابد کشدار 
از سرشان  ازشان سواستفاده می شد؟ اهمیتی نمی دادند. عرق می ریختند و هوش  می خندند. 

می پرید. 
به خودش که آمد پسر را نمی دید. ازش دور افتاده بود. یک کمی بلندتر از چیزی که انتظار 
داشت گفت »آقا!« و یاروها تو اتاق سریع به سمتش سرگرداندند، سرزنش آمیز، تهدید کننده. 
صدای موسیقی محو می شد که کسی دورتر از سرحدات اتاق صدایش کرد. »بیا! مونا! بیا این  
ور.« یارویی که در را برایشان باز کرده بود جلو آمد. بازویش را گرفت و با سر بهش اشاره کرد 
که چه راهی را پیش بگیرد. چشم هایش درخشان تر از چیزی بود که می بایست.  تو انتهای دیگر 
اتاق در فلزی دیگری پیدا کرد. باز بود و مونا ازش گذشت. حاال تو راهرویی تنگی بود که از 
سمت راست به در هایی چوبی و از سمت چپ به دهلیز هایی دهن باز می کرد. از داخل بعضی 
دهلیز ها نور سو می زد و هوا تازه تر بود و پیدا بود که به بیرون راه دارند. صدای یارو را می شنید. 
»بیا این ور« و دوبار کسی دست زد تا مونا صدای به هم خوردن پوست و گوشت را دنبال کند. 
به سختی جلوی پایش را می دید و در مقابل دهلیز های روشن تر کمی می ایستاد تا مسیر را 
وارسی کند. پایش روی زمین به چیزی گرفت. ترسید. عقب پرید. نگاه کرد. یارویی بود با همان 
شب کاله که بیرون تو اتاق دیده بود. عینک خاموش بود و سر یارو به شانه اش افتاده بود. آرام با 
پا دوباره لگدش کرد. یارو تکانی خورد. به باال نگاه کرد، مونا جا خورد و از جایش کند تا سریع تر 
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حرکت کند؛ اما خیلی زود دوباره عینکه شعله کشید و طرف که برانگیخته شده بود، بی خود، 
مدهوش، سرش را به دیوار تکیه داد. 

تندتر تو راه رو می رفت. دیگر هیچ جا نمی ایستاد. فکر کرد خیلی راه آمده. دوباره داد زد و یارو 
را صدا کرد.

»این ور این ور. مستقیم بیا. در بازه.«
 و دوباره صدای دست زدن. این بار نزدیک تر بود. بعد صدای فریادی شنید. بعد صدای انبوه 
در هم می لولیدند. صدای  و  روی هم می خوردند  و چرم که  نخ  و  برزنت  در  پوشیده  تن های 
تو تنگی  بعد یک صدای شلیک. کر کننده ی کرکننده. کی  پوتین ها.  تو  پاها رو کف  گرومب 
همچو تونلی شلیک می کند. یک استمیز و بارنز کالیبر 69 را در کرده بودند. مونا فکر کرد همین 
از  باز خواهد شد. درد شدیدی توی گوش چپش بود و گرمی خون را که  از هم  حاال سرش 
گوشه بیرون می ریخت حس می کرد. حلزونی را تو گوش اش کشته بودند. تکان نخورد. دوباره 

صدای پسر:
»بدو دختر جون. یاال!«

صدا از نفس افتاده بود. فکر کرد چرا باید دنبال یارو برود اما بعد دوباره به راه افتاد. باز صدای زد 
و خورد شنید. هرم هوای هزار سال ساکن را حس می کرد که با تکان های شدید تن های یاروهای 
دیگر، جزر و مد می کرد. دِر اتاقی درست کنار دستش باز شد. هیبت تیره ای تو چهارچوب در 
ایستاده بود و جایی نزدیک شکمش چیزی به سرخی می درخشید. نور چشم مونا را زد. ترسید. 
منتظر نشد شلیک دیگری بشنود. گوش هایش را گرفته بود. تو دهلیزی دوید که زبان نور را 
بیرون زده از دهانه اش می دید، منقبض شده. توی دهلیز دوید. فکر کرد از پشت سر اسم  خودش 
را می شنود و فریاد هایی از درد، و صدای کوبیده شدن استخوان، صدای لرزیدن گوشت ناچیز 

زیر بافت دستکش هایی که عین پیستون های خدا فرود می آمدند.   
بیرون که آمد باد شدت گرفته بود و مونا حریصانه تنفس کرد. باد تو دهانش زوزه می کشید. 
نگاه کرد که کجا بیرون آمده. عرض پیست را آن زیر تو طول دهلیز طی کرده بود و حاال بر 
زمین مرده ای میان پیست و یک پارک بازی وایستاده بود. پارکه را می دید که جلوتر، به موازات 
راه قدیمی تو گودی مختصری لمیده. باد به گوش کر شده اش می دمید، تا مغزش باال می رفت 
اما نشنیدنش،  باد،  ندارد و حس کردن  بود که چطور دردی  و خنکش می کرد. مونا متعجب 
دل انگیز بود. باد گرد کنار جاده را بلند می کرد و کمی دورتر از آن جا که مونا ایستاده بود روی 
چاله ی آبی می وزید و دخترک شگفت زده تماشا می کرد. تاریکی فراجهانی آب تیره، مجتمع تو 
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یک چاله، باقی مانده از مردابی که زمانی نه خیلی دورتر از این جا موجود بود. چاله چیز نادری 
بود، جان به در برده از آفتاب دست کاری شده ی انزلی، احتماال پیش تر ها وسیع تر و در پناه برج 
بزرگ »نفت ایران و انگلیس« که مقصد راه های حومه ی شهر بود، که حاال فرو ریخته، ناپدید 
شده بود، که سایه ی متالیک تمیزش را مستدام، پیش از این، این جا می گستراند و زیرش وزغ ها 

دور آب های نجات یافته گرد می آمدند و خواب چاه های قدیمی آب را می دیدند و می مردند. 
از شیب زمین که دوباره به جاده متصل می شد باال رفت. تصمیم گرفته بود که پسره مرده و 
تصمیم گرفته بود که داخل برنگردد. یک کمی پول تو جیب هایش تا کرده بود و خیلی ها را 
دیده بود که مرده اند، تو زیرزمین هایی عین این، تو شهرهای بزرگ تر، در زد و خوردها، جلوی 
ماشین آالت شب، بسته به سیم برق، با چشم های براق تو سالن های اشغال شده ی شرکت های 
کاریابی ، تو درگیری با پلیس مناطق جنگی، مثله، تبدیل شده به پیکره های نیم تنه. به او یاد 
داده بودند که بهترین آدم های نسل او از این ها مرده اند. پسره را به چیزی حساب نمی کرد. فکر 
کرد شاید به کل اشتباه کرده. عاقالنه بود؟ اگر پیامی در کار بود و موضوع جدی بود و اگر این جا 
پیدایش کرده بودند، باز سراغش می آمدند. به عالوه به زودی رشدی را می دید و چه مطلبی 
بود که نمی توانست تا آن وقت منتظر بماند؟ بعد به یارو فکر کرد، به زبان دلبرانه، چینی طور، 
درد آلوْد خالکوبی شده اش. به احترام زیر لب چیزی زمزمه می کرد، اما تصمیم گرفته بود که آن 

تو برنگردد و حاال دوباره روی راه می رفت.

]یادداشت: پروفسور نیکوس زیموپولو، عضو شاخه ی یونانی نهضت که بعد ها در کتابی به حوادث 

قصه ی ما پرداخت )سه روِز یک رویا بین: خود انتقادی در باب یک مأموریت پارسی- انتشارات پاترا 

– ماه مه 1998 – آتن( این روز اواخر زمستان یعنی نخستین روز از ماجرای سه روزه ی مونا را روز 

»ابرقهرمان ها و دخرتک اسیر« می نامد. او به سه حادثه  از حوادثی اشاره دارد که مونا در این روز از 

رس گذراند و مطلب را به گونه ای رشح می دهد که گویی سه مرد جوانی که با مونا برخورد داشته اند 

–و پروفسور زیموپولو زحمت معرفی جز به جز آن ها را با دقت متام بر خود هموار کرده، جوری 

که آدم آشنا با مسأله به واسطه ی این توصیفات استادانه می تواند سه رسدیس سه بعدی و چرخان 

را از سه مرد جوان در نظر آورد، با رشح توانایی ها و زندگی نامه هایشان زیر هر رسدیس-  هر سه 

شخصیت های افسانه ای یک جور بازی اند که مونا با جوی استیک ظریف دخرتانه، عین گربه ی ملوس 

و مرده ای تو دستش، از میانشان به تناوب گزینش کرده و با آن ها داخل هزارتو های انزلی شده: 

حتی مکان ها = دخمه ها، مرز گتوها، خود رسگشتگی a-lib-9348 را به خوبی منایندگی می کنند. 

طی طریق هایی که اگر چه در ظاهر به منظور پیش برد عملیات صورت گرفته اند؛ اما طبیعت گاه 
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منفعالنه و گاه رسخوشانه شان به روشنی موکد مطالبی  است که در این جستار در زمره ی دالیل 

شکست آمده اند = خرگوش در رقابت با سنگ پشت. چه نیازی به داخل شدن در رسداب های 

فرعون هست وقتی مأموریت خطیر رهایی قوم خداوند به دوش تان گذاشته شده؟ )هامن جا – 

بخش دوم – ص93(

ادامه  در  و  شده  گفته  آن چه  از  زیموپولو،  نیکوس  پروفسور  شاهانه ی  خودانتقادی  علی رغم  اما 

خواهد آمد پیداست که نه رسخوشی، نه انفعال و نه رسگشتگی، هیچ کدام عامل آن چه بعدتر رخ 

نه  نبوده اند.  مونا  نجات دهنده /ابرقهرمان  مزبور  آقایان  از  هیچ کدام  همین طور  و  نبوده اند.  داد 

در فقره های زیرزمین پیست و دخمه های حرا، که حاال به یقین می دانیم هر دو، دو چهره ی یک 

دسیسه ی واحد بوده اند و نه حتی در آن مورد که دخرتک با من، در لباس رسته ی امنیتی/پیشه وری 

برخورد کرد و در آستانه ی دستگیری بود و رشحش به زودی خواهد آمد. در هر سه ی این سه بزنگاه 

–مگر در مورد آخر- این خوِد دخرتک بود که گریخت و با وجود همه ی موانع در آن چه به او محول 

شده بود کوشید. 

اما به هر روی باید تأکید کرد که شباهت این سه حادثه )مونا، یک تهدید و یک مرد جوان که او را 

از تهدید می رهاند یا با او مشارکت می کند( می تواند هر ذهن دانش آموخته ای را به تردید وادارد. 

تکرار شوندگِی نامتغیر ماجرا و جابه جایی مکان ها و آدم ها، آن چنان به منطق داستان های مصور 

نزدیک است که  پروفسور زیموپولو را عصبی کرده و به داستان  ما اوج و فرود هایی غیر طبیعی 

بخشیده اما همه ی آن چه که آمده و در ادامه خواهد آمد واگویی حقیقت ماجرای دخرتک است.[

راه  یک  باقی مانده ی  روی  بود.  رفته  فرو  مالیمی  ژاپنی  سورمه ای  در  اطرافش  هوای  سراسر 
آسفالته ی قدیمی از تپه ای باال می رفت. پیست را پشت سر گذاشته بود و از پارک بازی گذشته 
و  برگشت  رفت.  تو هم  لحظه ای  پشتش خورد. صورتش  به  محکم  داغی  کوچولوی  بود. چیز 
پشت سرش را نگاه کرد. سمت راست راه، پایین دست تپه، زمین بازی را می دید. چرخ و فلکی 
روی یک گاری، سرسره ای کاشته شده و ستونچه ای فلزی با درجه بندی روی تنه اش و کله ی 
این همه  میان  بود.  زیبا  برهوت  باالی ستونچه. سایه هایشان در پس زمینه ی خالی  یک دلقک 
مونا بچه ای را دید که آن جا ایستاده. کاله ایمنی زردی به سرش بود که خوب دیده می شد و 
بطری شیشه اِی خالی به دستش. البد بچه چیزی به سمتش پرتاب کرده. برگشت و به راه ش 
ادامه داد. از دکتر خواسته بود نشانش بدهد کجا می شود به مقصد حرا یک جور تاکسی دست 
و پا کرد. همه ی راه را تا این جا پایین آمده بود. حاال تقریباً دو کیلومتر از آخرین زاغه طوری 
که ازش گذشته بود دور شده، در تمام طول این مسیر دو کیلومتری، باالی سرش، پلی را که 
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به همراهی اش امتداد داشت پاییده بود. پل از نزدیکی های زاغه بلند شده بود، با کمترین حد 
پایه های ممکن و با انبوه پرچ ها که عین دشت توت فرنگی همه ی بدنه اش را می پوشاند. دوباره 
چیزی به کمرش خورد، داغ. و این بار پیش از برخورد صدای وزوز شنید. محکم به پشت کتفش 
سیلی زد. دستش را جلوی رویش گرفت. روی یک انگشت حشره ی قهوه ای مرده ای بود، هنوز 
داغ. دستش را که با شلوارک پاک می کرد صدای شکستن شیشه شنید. دوباره برگشت. بچه 
نزدیک سرسره ایستاده بود. رنگ سرسره رفته بود و گوشت فلزی، طوسی رنگ و بی بو بیرون 
افتاده بود. نصف بطری شکسته ای تو دست بچه بود و داشت مونا را تماشا می کرد. مونا نگاهش 
کرد. بچه دوباره باقی مانده ی بطری را رو سرسره کوبید. کسی که آن جا سرسره می کرد ران های 
کوچک بچه گانه اش پاره می شد. مونا فکر کرد حاال بهش حسابی تشر خواهد زد. همان وقت 
کنارش روی زمین قرصی از نور دید و متصل به آن، تا آسمان باال رفته، ستونی از نور، شبح 
یک هتل روشن. قرص ها کنارش به چهارتا افزایش یافتند. از باالی سر صدای مداومی می شنید 
عین صدای مته ی دندان پزشکی. و جریان در هم ریخته  ی هوا، و طوفانی که در برش می گرفت. 
و  پیچیده می شد  فر های کم رنگ خاک  تو  بلند می شد و می چرخید.   راه  از کناره های  خاک 
باالی سرش هاورکرافتی ایستاده بود. یک دست به رنگ سورمه ای عصرگاه بود و تا آن وقت از 
دید مونا استتار کرده بود. بچه را دید که از جاش تکان نمی خورد. باالی صدای کوران، صدای 
نفس نفس زدن کشیده ای از ماشین پرنده می شنید. تو انزلی هیچ وقت گیر نیفتاده بود. فکر کرد 
کارش به همین زودی تمام است. ماجرای داخل زیرزمین پیست به کلی حواس ا ش را مخدوش 
کرده بود. هیچ  نپاییده بود، آن هم این جا، در مرز های شهر تاریخی. هم می توانستند بابت آرایش  
جلبش کنند هم بابت آمفتامین. صدای نفس زنان آن باال، از خالل کمپرسور هایی که غیر قابل 
تشخیص ش می کرد، فرمان داد که لطفاً باال را نگاه کنید. مونا باال را نگاه کرد. المپ تختی زیر 

شکم هاورکرافته روشن شد. می چرخید و آبی و قرمز چشمک می زد.
»نمی تونی از این جا رد بشی خانوم. همون جا که هستی بمون. اگه اسلحه حمل می کنی بذارش 

زمین و ازش فاصله بگیر. دستات رو پشت سرت ببر.«
اما سر می خورد. به قدر کافی، حتی برای باال بردن دست هاش تمرکز  ذهن مونا هوشیار بود 
نداشت. چهره ی یارویی جلوی چشم هایش بود که تو خاطره ی مطب دکتر دیده بود. آلمانی را 
کشته بود و حاال مونا به شباهتش با مهندِس تو واگن فکر می کرد. گردن درشتش، دست هایش 

که ظریف بودند.
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g آقای خلیلی، از آن  هایش بود که می دانیم. روی خط تقارن صورتش، درست بین ابروهایش، 
درست بین لپ های چانه اش، روی تیره ی دماغش، یک ردیف نقطه چین خالکوبی کبود داشت. 
می کرد.  سواری  موتورش  روی  داشت.  سال  سه  و  بیست  بدنش  اما  بود  ساله  هفت  و  چهل 
سیاهی پوتین های فلزی اش در برابر سفیدی برهوت عین اسکیموی مرده ای بود. عضو یک صنف 
قدیمی بود. اسالفش کاله خود آلومینومی خوش تراشی روی سرشان می گذاشتند و از مهره های 
گردنشان کابل ها بیرون می آمد. کاله خود به یک دستگاه پخش وصل بود که نوار های مغناطیسی 
پخش می کرد و کابل های گردن به الکترود هایی در اعماق دستگاه عصبی حیوان دست آموزی 
می چسبید.  مینی کاست ها مغز اسالف ]...[ونی خلیلی را به واکنش وا می داشتند، واکنش ها به 
حیوان منتقل می شد. حیوان در اختیار یاروها قرار می گرفت. چشم هایشان را عین در جاسیگاری 
باز می کردند، تویش برق صورتی بستنی بود. حیوان را می راندند، برای جاسوسی، برای دزدیدن 
گوشت، برای لیسیدن زن. به ازای هر حیواِن معمول یک  مینی کاست به خصوص. مینی کاست ها 

را تو جعبه ای زنجیر شده دور گردن شان همه جا می بردند. 
خلیلی بعد از بزنگاه سوم، وقتی حیوان کم یاب شده بود به دنیا آمد، تو گتو. از بچگی کاست 
گذاشته بود و از گتوی انزلی تاریخی فرار کرده بود. تو هند به پیروان مهندس پرسی لوبارون 
اسپنسر پیوست. مهندس معظم هنوز زنده بود و فر های مایکروویو مخصوصی برای صنفه سر 
هم می کرد. صنف حاال مینی کاست هایی مخصوص تومور ها داشت و کابل ها به فر های مایکروویو 
فرو می رفت. واکنش ها امواج شفا دهنده تولید می کرد. سرطان ها توی مایکروفر ها درمان می شد. 
در بمبئی یک عالمه موتور بود، موتور ها عین شاخه های دوزخ زیر آفتاب حاره. خلیلی با یک 
موتور و یک مایکروویو مخصوص شمنی برگشته بود انزلی. دستگیر شده بود. باز داخل گتو شده 
بود. دو ماه یاروها را درمان کرده بود. دستگاه ش را ضبط کرده بودند. حاال شب ها سوسک کش 
به خانه های مردم می ریخت تا سوسک های تکامل یافته ی گتو را بکشد. روز ها روی موتورش با 
یک شعله افکن دست ساز، دور مرز های گتو می چرخید. افسرده بود. ُدز مختصری از سوسک کش 
قاطی آب می خورد و باال می رفت. در آن روز اواخر زمستان روی موتورش داشت به زنی فکر 
می کرد که دیشب تو خانه ی مشتری دیده بود. چهارزانو روی مبل سیاه، پولیور مرد مشتری 
دور شانه هایش، دو دستی یک ماگ گنده ی شیر داغ را نزدیک دماغش گرفته بود. خلیلی خوب 
تماشایش کرده بود. حاال داشت تو سرش به زنه توضیح می داد که از چه صنفی است. عین 
خواجه ها بی مو بود. بارانی اش سیاه بود و در برابر سفیدی برهوت عین اسکیموی مرده. دید که 

هاورکرافت دسته ی امنیتی/پیشه وری، آن باال روی تپه، از ابر  پایین آمد. وقتش بود.
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g هاورکرافت حاال رو به روی مونا، عین گراز رو زمین نشسته بود. مأموره پیاده نشد. بعد از پشت 
سر صدای یک موتور سیکلت شنید. از پایین تپه، جایی که بچه ایستاده بود، موتور سیکلتی 
پیش می آمد. ندیده بود مأمور ها این طور تیمی کار بکنند، یکی تو ماشین پرنده یکی روی موتور. 
سوار موتور مأمور دیالقی بود با بارانی ای که تو حرکت موتور، عین بال چرمی به هوا بلند شده 
دارد. جلوتر  تیره  اسلحه ی  تو دستش یک جور  مونا می دید که  بود. سریع پیش می آمد. حاال 
که آمد زنگ زدگی فلز از اسلحه هه پیدا بود و مأموره با یک دست چسبیده بودش. از کنار او 
گذشت و رو به هاورکرافت رفت که رو زمین لمیده بود. اهرمی را رو اسلحه اش کشید. قنداق 
کم حجم اسلحه رعد آبی ناچیزی زد. بعد شعله ای رنگ عسل در پس زمینه ی تیره ی »سطح« 
ترتر  بعد  به ماشینه رسید. لیسیدش.  به پیشانی هاورکرافت شلیک شد. زبان ده متری آتش 
متوقف شد. سوار روی وسیله اش ایستاد و پاهایش را تو چکمه های فلزی روی آسفالت مرده 
گذاشت. به فریاد چیزی به مونا گفت که متوجه اش نشد. بعد کمی سکوت بود. شیشه ی سمت 
خلبان تو هاورکرافت درز وا کرد. دستی بیرون آمد، عین تمساح مهیب بود و دستکش سیاه 
بود. کلت عین تن  به کلت کشید ه ای چنگ زده  نیروی شهری.  فلزی  با آرم  بود  براقی بهش 
پرنده الی انگشت ها بود و موتور سواره را نشانه رفت. یارو شلیک نکرد. منقار کلتش را سمت 
مونا چرخاند. مکث کرد. سوار روی موتورش، با تنش که انگار یک عالمه چسب زخم بود، تلو 
خورد. تعادلش را به زور حفظ می کرد. دست پاچه یک بار دیگر اهرم روی شعله افکن را کشید. 
این بار رعد ناچیز بود. شعله پته ای کرد. دهان خالفکار سوار، کیفر چشیده، هیجان زده، عین 
سینِک بی ته ای هوای رو به تاریکی را هورت می کشید. مونا آماده بود که سرب داغ از راه برسد 
و گوشتش را چرخ بکند. هاورکرافت بلند شد. باد باز به بارانی سیاه و خاک و دهان خشک مونا 
وزید و ماشین تو عمق آسمان رفت و مستور شد. چراغ آبی و سرخ ش هنوز چشمک می زد و 

بعدآن هم دیگر دیده نمی شد.
»به نظرت اون واقعیه؟«

موتور سوار بود که می پرسید. جک های موتور را یک بری روی آسفالت تکیه داده بود. با سر به 
بچه ی کنار راه اشاره کرد. وجناتش مثل حرکت بدن زیر آب بود، مقطع و آرام. مونا فکر کرد 
نشئه است. چکش های هوا و پاروهای بخار اندامش را می لرزاند. پیشانی اش متورم بود و براق با 
رگ بزرگی در میانش، بسیار انباشته. رد خالکوبی وسط صورتش پیدا بود و فکش حیوانی بود، 
استخوان و پوست، لخت شده از گوشت. مفصل انگشت هایش را با صدا شکست. شعله افکن را 
به تسمه ای آویزان از پهلوی موتور انداخته بود. مونا به او و بعد به بچه نگاه کرد. بچه مات آن ها 
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بود. تازه می دید که چه برنزه است. 
»چطور مگه؟«

»نمی دونم همیشه این جاست. نخایی شاگت؟«
مونا چشم دوخت به مرد جوان. نمی فهمید چه می گوید. دستش را تکان داد یعنی که نمی فهمم 

چه می گویی.
»عبری بلند نیستی؟ عجب! به نظر باید بلد باشی.«

»نه نیستم.«
»عجب.«

کنار مونا ایستاده بود. بوی عرق کهنه شده می داد. مونا آرام پلک زد، چنان آرام که انگار پلکش 
را تا زانو پایین می کشد. سیاهی داخل چشم هاش به بنفش می زد.

»کم کم دارم فک می کنم آنتنی چیزیه تخم سگ.«
مونا چشم باز کرد. یارو هنوز کنارش ایستاده بود. سر چرخانده بود سمت بچه. گردنش عین 
شیرینی تو هم تابیده بود. نبضش پیدا بود، انگار تو گردنش تخم گذاشته اند. دور گردنش زنجیر 

هویت طالیی داشت و از شیار زیر گوش هایش پیدا بود که جوانی اش مال جراحی است.
مونا گفت: »مرسی.«

یارو برگشت سمتش و بی مالحظه شانه ی تحت مراقبتش را تماشا کرد.
»واسه چی؟«

»مأموره دیگه.«
»این جا چی می خوای؟ اگه عبری بلد نیستی این جا نباید چیزی بخوای خواهرک.«

به  بی توجه  بود.  می کرد. خنکش  شکوفه  نعنا  آدامس  تن   تو  می کرد.  هوشیاری  احساس  مونا 
گرمای مرطوب عصرگاهی حالش خوب بود. می دانست که تأثیر آمفتامین است.

و  شکوفا  کرد  سعی  کرد.  کوتاهی  مکث  حرا.«  برای  بگیرم  ماشین  یه  می تونم  می گه  »دکتر 
دخترانه به نظر برسد. باید می رفت داخل. »می تونم؟«

تو  آن  را  از خودش  تا  دو  مونا  و  داشت  به چشم  بزرگی  عینک جیوه ای  نکرد.  براندازش  مرد 
می دید. بالفاصله لبخند زد. سری تکان داد. سمت موتورش برگشت. با سر به مونا فرمان داد 
که ترکش بنشیند. روی صندلی جلوتر رفت. موتور نین سه ئی 1200 بود. سرخ، با باکی کوچک، 
چهار دنده ی سبک، ترمز های هوا و نشیمن سه نفره. مونا ترک نشست. پاهاش را رو گلگیر های 
عقب سفت کرد. مرد سوییچ را باز کرد. صفحه های رنگی روی فرمان باز شدند. موتور با صدایی 
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زنانه چیزی گفت که مونا نفهمید. سوار به همان زبان جواب داد. راه افتادند. شعله افکن، عین 
دماغه ی کشتی، کناره های ساحلِی پای مونا را خراش می داد. موتور جیرجیر می کرد و خودش 
را می راند. باد بهشان می وزید و مونا دست هایش را خجل گذاشته بود روی کمر یارو که بارانی 
تو صورتش نخورد. پل کنارشان به سرعت می گذشت. هوا رنگ نفت می شد و تو سرازیری که 
افتادند مونا فکر کرد عین چیز ترشی، تند از گلوی هوا می گذرد. طرف لوله ی کاغذِی چروکی 

تو دهنش گذاشت. از فندکش یک سانتیمتر شعله ی آبی برنده بلند شد.
»این پله چیه؟ نمی فهمم قضیه  ش رو واقعاً.«

مجبور بود تقریباً داد بزند. از زیر زخمی تو سپر گذشتند. جایی از سپر بود که خوب مراقبت 
پایین می ریخت.  مال ذوب آهن  باالی سر، جرقه های سفید، عین  بعیدی  ارتفاع  از  بود.  نشده 
جرقه ها لوستر قدیمی کوچکی بودند و یک کمی همه جا را روشن می کردند. نین سه ئی مجبور 

بود ویراژ مختصری بدهد که از کنار ریخته های سپر بگذرند.
»... پرتی؟ حتا نمی دونی که این گورستونی که اومدی کجاس؟«

کلمه هایش، عین بخار، آرام باال می آمدند. مونا، گوش کر شده را سمت دهان مرد گرفته بود که 
کمی به عقب برگشته بود تا تو کوران صداش شنیده بشود. پیدا نبود مردک چه می گوید. گره 
کوچکی از خشم را تو گلوش حس کرد. بعد بالفاصله گره هه رفته بود. گوش دیگر را پیش آورد. 

»این جای شهر نبودم تا حاال آخه.«
از خیابون رد بشیم. شما  ایزوله س. ما حق نداریم  این جا گتوئه. قباًل الاقل بوده. هنوزم  »هه. 
باهاست رد بشین. ما از رو پل رد می شیم. فقط تا بهمن خان می شه رفت و برگشت. هه. ناجوره. 

ها؟«
نمی فهمید تو بیغوله ای مثل این همچو لوس بازی آلمانی مابانه ای به چه کاری می آید.

نین سه ئی سرعت گرفت. برقی در آسمان دوید. راه به سرعت ارتفاع کم می کرد. ناخن کم رنگ 
آسفالت، تیره و کثیف میان چشم زنندگی برهوت. سرانجام مونا بازمانده ی شهرکی را در گودی 
اما بوی خرابه را حس کرد، بوی د.د.ت، بوی  بسیار عظیم  مقابلش می دید. پیش از همه چیز 
نفتالین، بوی عفونت، لوبیا و دود کهنه و بوی ظرف یخ. باد با خودش هرم باالی ویرانه را می آورد. 
کسی باید تو گوش مونا می گفت خانم لطفاً پایین دامن تان را جمع کنید داریم وارد می شویم. 
این جا پچ پچ می کردند، فریاد می زدند، در نوبت های روزانه باال می آوردند، کره ی چشم ها به کناره 
لگد می زد، سر از درد عین لوکوموتیو سوت می کشد، بیمارستان های سرپایی سیگار می  فروختند 
و جماعت، بهایی، یهودی، زرتشتی، جذامی، سفلیسی، پنج شنبه ها بعد از ظهر از اموا شان دیدن 
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می کردند، فحش می دادند و می خندیدند. حتا در صدای لغزیدن شیشه های کوبیده، در شالق 
بادی که میان مخروبه ها می گذشت، در باز و بسته شدن در  ماشین ها، در چرِق کفش روی بتون 
می شد این صدای فحش ها و سپس خنده را شنید، صدای تیغه ی قمه ها را و صدای ذغال میرا 

را و صدای هیدروژن مایع را، زیر زمین. 
سمت راست راه از باالی زمین مسطح، سکوی هیوالجثه   ای از سیمان چند صدمتری صاف تو 
گودی گتو پیش رفته بود و در طرف دیگر، به تقارن آن ویرانه های سکوی خواهرش به پهلو 
خوابیده بود. در دوردست سایه ی خط کشی شده شان، مرتفع، روی گتو افتاده بود و در میان 
پایه های بسیار و چاق  سکو، در طاق هایی منظم، تاریکی دکریکو- وار مضاعف شده بود و زیر سکو 
هیچ دیده نمی شد. باد خنکی از تاریکی آن زیر به دو سوار ما می وزید. چرخ های نین سه ئی روی 
ته مانده ی آسفالت صدای له شدن انگور می داد و هم زمان با جهش رعد مونا فکر کرد آن زیر، 
الی پایه های سکو، گورستان شهر است و دلش شور باحالی زد. راه آسفالته در ابتدای گودی 
محو می شد و جایش را به بتون می داد. زمین بتون ترک خورده بود، فلس های لویاتان که این جا 
بسیار سال پیش از این پوست انداخته بود. در اوان جنگ، در سال های دهه ی هزار و سیصد و 
بیست، بعد از بمب باران انزلی تاریخی این جا را که پیش تر مرداب بزرگی بود با الیه ی سه متری 
بتون پوشاندند و آب راکد را با مکنده های عظیم اژدها طور، بار کامیون های نخاله جات هسته ای 
کردند. تو دل کامیون ها سوپ غلیظ آبزیان و تشعشعات و گل و نیلوفر آبی عین مریضی بود. 
بعدها گتو روی زمین خالی  این جا بنا شد. مساحتش ترسناک بود، به کلی فرو ریخته، مخروبه 
و قلوه سنگ و مرمر و آهن همه جا. ریزریز شده، عین کپه ماده ی پختی، برای غذایی، بی استفاده 
مانده، در ضیافت پایان جهان، سفت شده برای ابد. این ساختمان ها که فرو ریخته بودند، این 
ساختمان ها و میز های ناهارخوری در میانشان، و مبل های راحتی و اتو ها و تلویزیون های چهل 
ساله در میانشان که فرو ریخته بودند. از ورای دست گودی می شد کوچه هایی را دید که درشان 
شیاری کنده بودند، عین سنگر های گود، و جماعت در پناه زمین، آن تو می خوابیدند. در هم 
رفتگی ارگانیک کوچه ها را می دید و گاهی چشمش به بقایای ساختمانی می افتاد که نیمه سرپا 
بود. فکر کرد دیوانه شده، می توانست سحِر این جا را تصور کند، سحری عین محوطه ی چمن 
خشکیده، سحِر آگهی  تلویزیونی مرسدس بنز در صحرا ها، گاهی صبح گاهی حیاط خلوت طور، و 

ظهر با آفتاب و ماه لرزان در زمستان های بُرنده، الیه الیه. 
بود،  مانده  نمایی  فقط  بعضی هایشان  از  بودند،  سرپا  بیشتری  ساختمان های  راه  به  نزدیک تر 
زرِد شره ی  لکه های  با  توخالی،  اصالح  تیغ  بی نهایت  عین  بی تعداد،  ریخته،  فرو  با شیشه های 
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آب زیر ناودان های سرخ فلز، و شوره های سفید روی بتون. و در میانشان سلول های مسکونی 
ارتفاع ویرانه ی ساختمان ها  باال در  بودند، آن  ابتدای خیابان اصلی گتو  تازه ساز. در  بی سقِف 
نور بود و کالغ های زنده بودند و باد می وزید؛ اما آن ها رو گرده ی استایروفومی نین سه ئی از آن 
پایین می گذشتند، در دم کردگی هوای توی گودی، سایه های عمیق بی شکل، و فرکانس شان را 
پرنده ی کور که باالی سرشان می پرید برای اوباش تو ژرفای گتو می فرستاد. و پل هم چنان از 
باالی سرشان، گودی را می شکافت و پیش می آمد. جلوتر سایه ی پلکان های فلزی منهتنی ای 
پیدا بود که از جا به جای گتو به پل باال می رفتند. به پایه ها پارچه ها بسته بودند و رنگ رنگش 

کرده بودند و پایش آتش روشن کرده بودند و زیرش از آفتاب پناه می گرفتند.
دورتر، به نظر بایرتر بود. کناره گرفته از خیابان اصلی مساحت ویرانی بیشتر به چشم می آمد. 
تنها  بودند.  نامعمول  لثه،  روی  دندان  عین  فسیل،  دنده های  عین  برج ها،  بقایای  بیرون زدگی 
روی  گتو.  گسترده ی  ناحیه ی  وسط  قارچ  به شکل  بود  عظیمی  آب  برج  مانده  جای  بر  اندام 
بود.  مونا یک سره ساکت  بتون.  باغ  تو  بدنه اش چراغ هایی می پرید، جزجزکنان عین حشراتی 
روی  نین سه ئی  شدند صدای  که  نزدیک تر  نمی گذشت.  تو سرش  چیزی  و  می کرد  نگاه  حاال 
دیوار ها می شکست و او تازه می توانست رنگ ها را تشخیص دهد. این جا و آن جا در ارتفاعات 
ساختمان های به جا مانده بالکن هایی را می دید از الواح رنگ شده ی فلز که پیدا بود سردستی 
و پس از ویرانی ساخته شده اند، سرخ و زرد و قهوه ای. همه جا تابلو های تبلیغاتی پر بود، تابلوی 
سلمانی ها، کفش فروشی ها، مریض خانه ، شرکت های کرایه ی ماشین، شرکت های مراسم تدفین 
مذهبی، دعوت نامه های بزرگ مراسم ازدواج، با گل های به زحمت رنگ شده، ناشیانه، بیشترشان 
در مایه ی زرد و سرخ و رد اسپری رنگ ها و نقاشی های هرزه نگارانه روی خرابه ها و روی پل. 
میان  که  درخشان  تی شرت های  تو  پوشیده  ساکن،  یارو های  انسانی  بدن های  نامنتظر  اشکال 
خاکستری ویرانه فالش  می زدند و پدیدار می شدند. نشسته کنار راه اصلی، روی جعبه های بزرگ 
عابران، حراف،  به  زده  با شعله های آتش شهری، زل  تاج گذاری شده  تنباکو،  و  کاندوم  و  موز 
ساکت، پر اخم، جنبان. جای زخم نامطبوع تخلیه ی ترنس پلنت ها روی پوستشان، زنبورک در 
دهانشان، سالح سرد تو دست ها، کتاب های عقدیتی تو دست ها، نمایش نامه های کابوکی قاچاقی 
تو دست ها، موسیقی بد در دهانشان زیر آسماِن باکتری های شناور، کباب روده ی گوسفند، دود 
مقدس کندر. اما رنگین تر از همه ماشین ها بودند. متنوع، پارک شده همه جای گتو. ماشین های 
فیروزه ای کشتی وار آمریکایی دوران اوائل جنگ بود و مینی ماینر های ژاپنی که سرخ بودند و 

کوپه های سیاه آلمانی. 
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عین دسته ی  و  بود  بلند  هنوز  دود  اسکلتش،  از  متالشی شده،  که  اتوبوسی گذشتند  کنار  از 
اجنه ی کوچک، پران تو هوا می رفت. مردم کنار اتوبوس مجتمع بودند و همچنان که گذشتند 
آن دو را تماشا کردند، با صورت هایشان عین بریده ی شکالت و اجساد پیچیده در مالفه هایی 
کنار اتوبوس بودند. یک ویرانه ی تک افتاده،  باقی مانده از مجتمع آپارتمانی بزرگی، کنار اتوبوس 
بود با ستونچه های بتونی در هم رفته، با رشته های بسیار تیرآهن و الشه ی آرمیچر عظیمی تو 
دلش، همه در هم تابیده، عین النه ی بزرگ پرنده ای، افتاده کنار راهشان. جمعیت را می دید که 
کنار گذرگاه، در میان ویرانه ها، باالی شیار های عمیق در اعماق گتو، از ماشین ها پیاده می شدند 
و باز سوار ماشین ها می شدند. همه جا پارک بودند، هیچ کدامشان نمی جنبیدند، گاهی الستیک 
زیرشان مرده بود و مونا تصمیم گرفت که مردم داخلشان زندگی می کنند. جلوتر جایی به چپ 
پیچیدند و داخل کوچه ای شدند که پاساژ روبازی بود از دکان هایی سرهم شده با نخاله جات 
فلزی گتو. سوِت بخار تو سر مونا می پیچید. زیر پایشان لوله ی شکسته ی عظیمی بود جا به جا 
از بتون بیرون آمده و دو طرف پر از مغازه هایی بود که ازشان بخار بلند می شد و مغازه دار ها 

کاله های مخروطی آیینی داشتند که حال مونا را به هم می زد. 
با  بود،  بود. یک نیم  طبقه روی مغازه  اغذیه فروشی  نین سه ئی را کنار مغازه ای وایستاندند که 
تماشا  را  رسیدنشان  پشت  آن  از  که  می بیند  را  کرد کسی  فکر  مونا  دیوارش.  میان  پنجره ای 
می کند. از پنجره پارچه ی سرخی آویزان بود، با نقش طاووسی رویش. ته پارچه را گره زده بودند 
و تو باد مرد جوان مایل شد، جک ها را زیر پایش کشید و موتور را خاموش کرد. پیاده شد و به 
مونا اشاره کرد که پیاده بشود. باران دوباره آغاز می شد. فکر خیس شدن آزارش می داد. روی 
زمین الی ترک ای تو بتون یک الیه ی نازِک جلبک دید. جلو رفتند. صاحب مغازه پیرزن ریشویی 
بود با همان کاله مخروطی مردم بازار. پیشخوان مغازه یک کانتر کشیده بود از آلومینیوِم کدر. 
جلوی زن تو سوراخی داخل کانتر، از طرف بزرگ لوبیای پخته بخار بلند می شد و صورتش را، 
برافراشته، مرطوب عین ماهِی خردسالی، عین دماغه ی کشتی تو مه، در بر می گرفت و کنار 
دستش یک مانیتور وزوز کن، خاکستری و چاِق قدیمی داشت که به جایی از لباس پرنقش زنک 
نور یخی می پاشید. پارچه عین روح شکارگاهی تو نور پیدا بود و با تن حداقلی پیرزن جا به جا 
می شد. مرد جلو رفت. به زبانی که مونا نمی فهمید چیزی به پیرزن گفت. پیرزنه مونا را برانداز 

کرد و به همان زبان پاسخی داد. به سمت مانیتوره سرید. دستش  را به سمت مونا دراز کرد.
»دست ات رو بده بهش.«

مرد بود که توضیح می داد. ریش تنک پیرزن صورت ش را تیره می کرد. مونا پیش رفت. پشت 
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با تصاویر درهم و  اینچ باستانی ای پشت مغازه بود  مغازه به غایت تاریک بود. تلویزیون هفت 
برهمی از پاساژ توش. تصویر ها پشت فیلتر صورتی و بنفِش فسفری فرو بودند. لحظه ای سقف 
مغازه ها پیدا بود، بعد کله و کاله عابران، بعد افق دوردست، بعد دیوار خرپشته ی مغازه ای که 
در برابرش ایستاده بودند. مونا آنی هیبت شامپانزه طوری نین سه ئی را دید و خودش را و مرد 
همراهش را. تلویزیون وصل به دوربینی بود که به گره  پرچم باالی مغازه بسته بودند، در اهتزاز 
پارچه تکان می خورد و نور توکیو- مابانه  ی تصویر ها ستون های کوچک بخار را که از ظرف های 
انتهای مغازه بلند می شد قابل رویت می کرد. مونا دستش را پیش برد و پیرزن سفت چسبیدش. 
عصبی بود و از زور سالخوردگی می لرزید. آستینش چرب و براق بود و ناخن هایش را الک تیره ی 
نامرتبی زده بود. استخوان های پنجه ی مونا را لمس کرد. دست دیگرش را از زیر پیش وان بیرون 
آورد. قیچی  گنده ای تو دستش بود. از تیغه ی قیچی روغن زردی می چکید. مونا ترسید. قبل از 
این که فرصت بکند خودش را پس بکشد، زن قیچی را روی نوک انگشت سبابه اش بست. یک 
قطره ی درشت خون فرو افتاد. نوک انگشتش می سوخت و لکه ی سرخ زخم لحظه ای ظاهر شد 
و بعد زیر روغن باقی مانده از تیغه ناپدید شد؛ انگار کسی به انگشتش پوک زده بود و حاال پوست 
دوباره روی زخم را می گرفت. هنوز ته مانده ی سوزش را حس می کرد. بلند فحش داد. بافت 
بریده شده کف دست زن بود. ناخن و گوشت و پوست را روی المی گذاشت. تو پایه ی مانیتور 
داخل حفره ای که از دید مونا پنهان بود فرویش کرد. رو پایه هه یک تنظیم کننده ی لنز را به 
این طرف و آن طرف چرخاند. مونا دست هایش را می دید که چقدر زشت اند. به صفحه ی مانیتور 
اشاره کرد. با صدای لوالی در چیزی به مرد گفت و مردک صفحه را سمت خودش چرخاند. 
سایه های عمیق روی صورتش دویدند و مونا حاال تصویر سیاه و سفیدی از بافت های مولکولی 
را تو انعکاس شیشه ی عینک یارو می دید. باکتری های پشمالو، گلوله های ریز زیر ناخنش در 
طیفی از سفید تا خاکستری تیره، عین منظره ی ویترین بستنی فروشی ، تو چشم های مرد بودند.

مرد به فارسی تشکر کرد و باران آغاز شد. پنچ دقیقه ی بعد را صرف روشن کردن نین سه ئی 
خاموش  باز  و  می گفت  چیزی  کش  آمده  زنانه اش  صدای  می خورد،  نیم استارت  موتور  کردند. 
می شد. خیسی و صدای باران روی بتون نفرت انگیز بود و پیرزن صاحب مغازه دعوتشان نکرد که 
تو بروند؛ اما دو تا کاله مخروطی بهشان داد تا از باران پناه بگیرند. همراه مونا ملتمسانه چیزی 
به پیرزن گفت. مونا فکر کرده بود کاله ها از حصیر ند؛ اما حاال می دید که یک دست از پالستیک 
مندرسی سر هم شده اند. زاویه ی لبه ها به راحتی عرض شانه های مونا را پوشش می داد. مرد که 

کنارش ایستاد عصبی بود. ازش پرسید:
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»این چه کاری بود؟ که چی بشه؟ االن من مشرف شدم؟«
»این قدر پپه نباش خواهر.«

کاله را روی سرش نگذاشته بود. به مونا نگاه نمی کرد. مونا کوتاه قامت تر بود و از پایین نگاهش 
می کرد.

»نه پس واقعاً. چرا؟«
کشکی  »همین طوری  بعد:  کرد.  مکث  هستی؟«  کی  کاره ای،  چه  می فهمیدم  »نمی باست 

می آوردمت تو بعدم می فرستادمت بری؟«
»االن یعنی فهمیدی کی ام؟«

سر برگرداند، عینکش را برداشت و به مونا خیره شد. ابروها و خط چشم هاش سیاه خالکوبی 
شده بودند. یک قدری سکوت کرد. 

»نه. ولی می دونم چه جوری ای خواهر.«
باران از لبه ی کاله مونا نو از رشته های موی یارو شره می کرد و گرم بود.

»می شه دیگه ساکت باشی تا ماشینت بیاد؟«
مونا ساکت بود و بعد ماشینش از انتهای دیگر کوچه تو آمد. یک گورکی عدسی بود با چراغ های 
نئونی روشن و نوار چسبی حمل و نقل عمومی رو کاپوتش، جای سوراخ و پریده گی رنگ گلوله 
روی بدنه اش بود. مرد از کناره ی دیوار کند و تو راه ماشین ایستاد. گورکی متوقف شد. یارو 
کنار پنجره ی راننده ایستاد. شیشه پایین آمد. تو تاریکی ماشین، راننده پیدا نبود. مرد دستش 
را تو برد و تکان داد. سرش را داخل برد و چیزی به راننده گفت. دوباره سمت مونا آمد. نگاه ش 

نمی کرد و تند حرف می زد.
»خودت بهش بگو کجا می ری خواهر. من یادم رفته. کرایه الزم نیست بدی. اما پل شکسته باید 

یه راه طوالنی تری بره. حاال یه کاریش می کنه.«

g مبلمان ماشین جیر طوسی بود و بوی روغن جال و ساندویچ می داد. از آینه یک جور طلسم 
آویزان بود، سبز و آبی و راننده بلوچ غول اندامی بود با ریش و موی بلند سیاه. فارسی را با لهجه ی 
بلند  آژیری  بلندگوها صدای  از  و  بود  قورباغه روشن  غلیظی حرف می زد. ضبطش عین دهن 
بود. دو نت که سینتی سایزری بینشان نامتناهی گلیساندو می کرد و صدای دوردست ساکس ِ 
آلتو. همچنان از میان خیابان اصلی گتو می گذشتند. حاال در اعماق شرقی بودند، پل این جا 
پهن تر می شد و سایه اش در آفتاب مایل عصر زمستان همه ی خیابان را در بر می گرفت. بافت 
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آن بیرون تاریک تر و غلیظ تر بود. تو خیابان از پیرترها خبری نبود،  فقط پسرهای الغر، گرد 
هم، اسنیف کنان، درگیر فوتبال جلوی در زرد اتاقک ها برق. شب که فرا می رسید مهمان های 
قاچاق گتو از راه می رسیدند و المپ های زرد کم نور پشت پنجره های پالستیک شده ی ویرانه ها 

روشن می شد. 
راننده برای مونا تعریف می کرد که چطور اعضای واال مقام تر دادگاه از زنش استفاده می کنند 
و مدام او را پی نخود سیاه پشت ماشین می نشانند، تعریف می کرد که چطور زنه خودش بند 
را آب داده و کاری نبود که او بتواند بکند. و همه اش را با قاف و کاف هایی بیرون می ریخت، 
سخت بیان شده، محکم، انگار از تو دریاچه ی مذاب بیرونشان می کشید و سنگ بالفاصله رویشان 
تو صندلی عقب  را  نبود. شیشه ی سمت خودش  بدهکار  مونا گوش اش  و جامد می شد.  سرد 
پایین کشیده بود. خوشحال بود که یک گوش بیشتر ندارد چون موسیقی آزارش می داد، اشکال 
خودتکرار شونده ی نارنجی تو سرش مقابل چشمانش می شکفتند. فکر کرد سوسمار صحرایی را 

می بیند که از کنارشان می دود. پلک زد. خبری نبود. عرق کرده بود.
دادگاه یک دستگاه قضایی زیرزمینی بود. بعد از تخلیه ی شهر تاریخی تو گتو تشکیلش داده 
بودند. اعضایش، تمام کارمندانش، قضات و پادوها و راننده هایش، تو پنجاه و سه سوییت قابل 
تو  بچه هایشان  آن جا  می نشستند.  لوکوربوزیه طوری  برج  یک  تو  متری  هفت  و  بیست  اسکان 
راهرو های تنگ دنبال کون هم می دویدند و بزرگ می شدند و اهداف دادگاه را می آموختند. زن ها 
همه جا را جارو می کردند و کتاب های هرزه، کتاب های ممنوعه، کتاب های قانون را گردگیری 
می کردند. شوهرهایشان یونیفرم نمی پوشیدند و هرطور فن آوری پیشرفته کفر محسوب می شد. 
هفت سال پیش به بایگانی اداره ی ضداطالعات ارتش بریتانیا که شهر را تخلیه کرد بود دست 
پیدا کردند. دوازده ساعت در روز سند ها را وارسی می کردند، دادستان اعظم یک نفر اسماعیلِی 
اهل مالزی بود، کوتاه قامت، قهوه ای، با موهای روغن زده و سبیل کوچک هیتلری. دشمنانشان 
را شناسایی می کردند، فرا می خواندندشان و محاکمه بر پا می کردند. محاکمه ها را هر بار تو یک 
از کنار  اتاق بزرگی برای دادگاه موجود نبود. تو پله های تنگ  سوییت برقرار می کردند، چون 
هم که می گذشتند، رو می پوشاندند و تن هایشان به هم می مالید و حرفی نمی زدند و صدای هر 
یک دانه سیفون تو تمام ساختمان می پیچید و برای مخفی نگاه داشتن فقر دستگاه، متهم ها 
تا  بیرون می فرستاندند  تحقیق  دون پایه ی  مأمور  دو  با  را  راننده ها  از شهر شکار می کردند.  را 
حرام زاده ها را از تخت خواب هایشان بیرون بکشند. پدر راننده ی مونا از اولین دانشجوهای حقوق 
گتو بود، فاسد بود و پسرش از این که زنش در اختیارش نبود ذله شده بود، وقتی پیاده بود تو 
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گتو فقط از میان شیارها می رفت و می امد و ورق تاروت به شهر تاریخی قاچاق می کرد.
داشت برای مونا تعریف می کرد که چطور یک بار کتکش زده بودند و صدای شکستن استخوانش 
پیچیدند.  به چپ  و  را رها کردند  راه مستقیم  بار  اولین  برای  بود.  عین صدای هوله ی خیس 
این جا ساختمان ها تک افتاده بودند. پل در مسیر مستقیم، پیش می رفت و جلوتر باالخره فرود 
می آمد؛ اما حاال آن ها در مسیر خروجی دیگری بودند. از مقابل دکه ی حلبی کوچکی کنار راه 
گذشتند. حاال که پل نبود، خورشید غروب کننده در خیسی حلب دکه نور صورتی حل می کرد و 
مونا توجه اش به نوار چسبی حمل و نقل عمومی روی کاپوت جلب شد. نوک نوار نزدیک انتهای 
کاپوت از چسب جدا شده بود و تو جریان باد می جنبید. به نظر مونا پرنده ای رسید، دو رنگ و 
تکیده، چسبیده، ذوب شده روی داغی کاپوت روسی، دست و پازنان، بلکه از آهن جدا بشود؛ اما 
ناتوان، در حال جان کندن، دیوانه وار تن و بال هاش را تکان می داد باز به جای اول باز می گشت.

»خب تا این جا که حله خواهرم. فرمودین حرا ده؟«
حلق خشن یارو به خود آوردش. به آینه نگاه کرد و دید مرد با چشم های قهوه اِی اسب تازی به  
خیره شده. افق وسیع و خالی بود و چرخ هایشان خاک را بلند می کرد و از گتو بیرون آمده بودند.

*   *   *
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نیکس: گارث 
از آن سوی دیوار

محمدحسین عبدالهی ثابت

گارث نیکس اسرتالیایی در این ایران هم نویسنده ی نام آشنایی است. نخستین کتاب او 

در ایران »سابریل« بود که در سال ۳۸ با ترجمه ی پریا آریا راهی بازار شد. پس از آن و با 

فاصله ی چند سال، »لیرایل« )در دو جلد( و »ابهورسن« -که در کنار سابریل یک سه گانه 

رمان  سایه«  »فرزندان  شد.  منترش  آریا  پریا  ترجمه ی  با  مجدداً  می دهند-  تشکیل  را 

علمی تخیلی مستقل او هم دو سال پیش با تالش فرزین سوری ترجمه شده و توسط 

کتابرسای تندیس قدم به بازار کتاب گذاشت. در حال حارض هم هفت گانه ی »کلیدهای 

پادشاهی« به همت مریم رفیعی و نرش افراز در حال ترجمه  و چاپ شدن است که از 

این جمله، سه کتاب نخست به ترتیب با نام های »آقای دوشنبه«، »سه شنبه ی عبوس« و 

»بانوی چهارشنبه« روانه ی بازار شده است. 

مصاحبه ی حارض حدود ۳ ماه پیش، در آوریل ۲۱۰۲ انجام شده است.



74
شماره ی 21، شهریور 1391

استرالیایی بودن چه تأثیری بر داستان هایت داشته؟
به نظرم استرالیایی بودن خیلی به نفعم شده، چرا که یک جورهایی ترکیبی از فرهنگ آمریکایی 
کتاب های  و  تلویزیونی  برنامه های  بهترین  ما  گفت  می شود  می شود.  محسوب  بریتانیایی  و 
علمی تخیلی و فانتزی و خیلی چیزهای دیگر از آمریکا و  بریتانیا را با هم داریم. برای مثال من 

کلی کتاب و سریال آمریکایی می شناسم که احتماالً هم نسالن بریتانیایی من نشناسد.
رواج  دوران  با  هم  و خیلی  بود  اوج گیری  در حال  اینترنت  که  کردم  کار  به  وقتی شروع  من 
و  دیده  راحت تر  نتیجه  در  و  اینترنت  در  مطالب  گسترده ی  انتشار  و  اینترنتی  کسب وکارهای 
خوانده شدن، فاصله ای نداشت. به همین خاطر فکر می کنم اگر حتا در حد 01 سال زودتر وارد 
این عرصه می شدم، تفاوت خیلی زیادی می کرد. در واقع در آن صورت به احتمال خیلی زیاد 
اگر می خواستم به فرصت های خوب برای انتشار نوشته هایم دست پیدا کنم، باید به یکی از دو 

کشور آمریکا یا انگلیس می رفتم.
فکر می کنم یک جاهایی یک نمه طنز در داستان هایم وجود دارد، یا عناصری در کتاب هایم 
می توانید پیدا کنید که نتیجه ی بزرگ شدن من در استرالیاست. منتهی به جز آن، من به طور 
ندارم. در  را در کتاب هایم  استرالیایی  نوع زیست  یا  استرالیایی  مشخص هیچ وقت منظره های 

نتیجه فکر نمی کنم بتوانی روی چیزی دست بگذاری و بگویی این مشخصاً استرالیایی است.
فکر  آمریکایی ها  هستم.  آن ها  هم وطن  من  می کنند  فکر  خودشان  پیش  همه  وقت ها  بعضی 
می فهمند  وقتی  و  انگلیسی ام.  من  می کنند  فکر  هم  انگلیسی ها  و  آمریکایی ام  من  می کنند 
استرالیایی ها هم جا  این است که حتا بعضی  واقعیت  استرالیا هستم، جا می خورند.  اهل  من 

می خورند. ]می خندد[ دیگر نمی دانم آن به چه خاطر است.

اول قصد داشتی سرباز بشوی و شغل نظامی داشته باشی. چه شد که تصمیم گرفتی 
در عوض نویسنده بشوی؟

فهمیدم  موقع  آن  و  بودم  پاره وقت  سرباز  یک  اول  من  که  است  آن  سوال  این  کوتاه  جواب 
نمی خواهم یک سرباز تمام وقت باشم. رفتم عضو گارد ملی شدم و آن موقع 71 سالم بود و هنوز 
مدرسه می رفتم. این کار را کردم چون پیش خودم فکر می کردم بعد از مدرسه به دانشکده ی 
نظامی می روم و افسر می شوم. ارتشی بودن خیلی خوب بود و من هم خیلی چیزها یاد گرفتم، 

اما خب در عین حال کمکم کرد بفهمم من نمی خواهم در چنین فضای بسته ای زندگی کنم.
من دوستان زیادی دارم که مدت ها در ارتش خدمت کردند. تعداد خیلی کمی از آن ها در نهایت 
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یک نظامی تمام وقت شدند. آخر شما آن جا دارید در دنیایی زندگی می کنید که کاماًل  نظامی 
است. تمام دنیای شما می شود مثل خدمت سربازی و کار دیگر کردن و شکستن آن فضا کار 

خیلی سختی است.

هیچ کدام از تجربیات سربازیت بر نوشته هایت تاثیر داشته؟
صد در صد داشته. کنار باقی چیزها من در طول زندگی ام همیشه به تاریخ نظامی عالقه داشتم 
و این مسلماً بر همه چیز در تمام کتاب هایم تاثیر گذاشته، اما علی الحساب شما سابریل دومین 
کتابم را در نظر بگیرید. در یک دنیای شبیه 1981 میالدی در جایی شبیه انگلستان بنا شده 
که با یک جور خندق جنگ جهانی اول به اسم »منطقه ی مرزی« و یک دیوار از کشوری به نام 

»پادشاهی کهن« جدا می شود.
و در همین آنسلیستیر که کشوری است در حدود 1981، تکنولوژی کار می کند و جادو کارگر 
از دیوار رد می شوید،  و وقتی  است.  نزدیکی های دیوار کارگر  نیست. مگر آن جادویی که در 
تکنولوژی نوین از کار می افتد و جادو به کار می افتد. آستانه ی دیوار توسط ارتش آنسلیستیر 
کنترل و مراقبت می شود. ارتشی که واقعاً شبیه خط مقدم انگلستان و استرالیا در جنگ جهانی 
اول است. و من قطعاً برای نشان دادن این که بعضی چیزها چه جور هستند و بعضی شخصیت ها 

و افسرها چطور با آن ها مواجه می شوند، از تجربیات شخصی ام استفاده کردم.
ماجرا این است که هیوالها هیچ وقت شبانه دنبال من نیفتادند تا وقتی گیرم آوردند، بکشندم و 
این جور چیزها. اما در مانورها و تمرین های نظامی شرکت می کردم. برای مثال یکی شان تمرین 
گریز و فرار بود. ما را دست خالی انداختند وسط یک کارخانه و ما باید از دست تمام کارکنان 
که دنبال ما بودند فرار می کردیم. من بودم و سه نفر دیگر و باید تالش می کردیم تا وقت سحر 

از چشمشان دور بمانیم.
خوب پس چطور اولین بار پایت به نشر داستان باز شد؟

مرد  و  ماشین ها  »سم،  اسمش  فروختم.  داشتم  سال   19 وقتی  را  کوتاهم  داستان  اولین  من 
دیوانه« بود. فرستادم برای مجله ی »کوتوله ی سفید« که آن موقع به صورت کلی یک مجله ی 
بازی محسوب می شد، اما هرازگاهی یکی دو داستان هم منتشر می کرد. چند مقاله در مورد 

بازی ها هم برایشان فرستادم، از جمله یکی در مورد اژدها و سیاه چاله ]1[.
در مدتی که در انگلستان بودم، داستان را نوشتم و از آن داستان های آینده نگرانه هم بود. نوشتم 
و برای کوتوله ی سفید فرستادم که هر از گاهی داستان ها را منتشر می کرد. در این موقع تلگرافی 
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به دستم رسید و این اندکی قبل از آن بود که تلگراف به کلی محو شود. تلگراف از طرف شعبه ی 
انتشارات پنگوئن در انگلستان بود و در آن نوشته بود: »داستانی به اسم »سم، ماشین ها و مرد 

دیوانه«  دارید. مایلیم در مجله ی وارالک منتشرش کنیم.«
»وارالک« مجله ای بود که... 3 یا 4 شماره هم بیشتر در نیامد. مجله ای بود که پنگوئن جهت 
از همان کتاب های خودتان سبک  فانتزی« ]2[ در می آورد.  بازارگرمی مجموعه ی »فایتینگ 
ماجراجویی تان را انتخاب کنید. نمی دانم آن ها را یادتان هست یا نه. در طول بیست و هفت 
را خودتان  نظامی تان  نوع »ماشین  از  و یکی  مجموعه ها  رفتند.  و  آمدند  بار  هشت سال چند 
انتخاب کنید« بود، و آن ها داستان مرا برای آن می خواستند. دبیر یکی از بخش های کوتوله ی 
سفید رفته بود وارالک را به راه بیندازد و این داستان را هم با خود برده بود. در واقع تکه تکه 
مطالب ناخوانده ی مختلفی را با خود برده بود تا نگاهی بیندازد و از قضا این یکی را برای انتشار 
انتخاب کرد. و خب این یکی از همان خوش شانسی های محض بود، چرا که داستان بدون آن 
که من آن را برای وارالک فرستاده باشم، به دست آدمی افتاد که باید. و من هم با خودم گفتم: 
»خوب شد. هر چند هفته یک بار از این داستان ها می نویسم و پول جمع می کنم و این می شود 
یک جور هلو بپر تو گلو برای پول در آوردن.«  و فکر می کنم در طول 5 سال بعد از آن حدود 

02 داستان نوشتم و البته نتوانستم هیچ  کدام را بفروشم.

حاال که حرف از بازی های نقش آفرینی شد، بگذار بپرسم آیا بازی های نقش آفرینی 
هم بازی می کردی؟ هنوز هم بازی می کنی؟

من اژدها و سیاه چاله را خیلی زود و از همان اوایل انتشارش شروع کردم. با همان مجموعه ی 
اول، یک جعبه ی سفید که سه کتابچه در آن بود. که احتماالً می شود حدود 1974. آن موقع 11 
سالم بود. و اژدها و سیاه چاله را تا دبیرستان هم ادامه دادم و در آن موقع بود که متوقف شد و ما 
هر کدام پی کارمان رفتیم. با این حال هر از گاهی با دوستانم بازی های نقش آفرینی می کردیم. 
تقریباً در تمام سال های دانشگاه این طور بود و حتا تا چند سال بعدش هم ادامه داشت. بعد از 

آن دیگر برای بلند مدت کنارش گذاشتم.
من عاشق بازی های نقش آفرینی هستم و هنوز هم خیلی دوستشان دارم، فقط مسأله این است 
که در 20 سال گذشته جداً وقت نکردم بازی کنم. شاید سالی یک بار بازی کنم. یک گروه خاص 
از دوستانم در کانبرا، جایی که بزرگ شدم، هستند که با آن ها بازی می کردیم و هر بار هم که 
به آن جا سر می زنم با آن ها بازی می کنم. فکر می کنم برایم خیلی سازنده بوده و بخش بزرگی 
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از مهارت من در قصه گویی در واقع مدیون فعالیت چندین ساله ام در یک کمپین نقش آفرینی 
اژدها و سیاه چاله بود.

زیادی  مختلف  مشاغل  زمینه  این  در  می آید  نظر  به  و  بودی  هم  نشر  کار  در  گفتی 
داشتی. عالوه بر نویسندگی، ویراستاری کردی، کتابفروشی کردی، نماینده ی رسانه ای 

و نماینده ی فروش بودی. چطور شد که سر از این همه کارهای مختلف در آوردی؟
من می خواستم بنویسم و البته می نوشتم. وقتی 19 سالم بود، تا حد زیادی به طور مداوم می نوشتم. 
منتهی مساله این بود که یک کار روزانه می خواستم، بنابراین رفتم دانشگاه و نویسندگی خواندم. 
مدرک فیلمنامه نویسی گرفتم و وقتی تحصیلم تمام شد، یک کار در کتابفروشی ای پیدا کردم 
که یک سری از دوستانم هم آن جا کار می کردند و احتماالً آن جا ماند گار می شدم، ولی مالکان 
کتابفروشی قصد کناره گیری داشتند و در واقع کل ساختمان را هم فروخته بودند. و خب رمز 

پول در آوردن در کار کتابفروشی هم این است که شما خودتان مالک باشید.
به هر حال, آن ها مغازه را فروختند و از آن جا که رابطه ام با یکی از مدیران فروشی که به ما کتاب 
می فروخت خوب بود، ناشرش به من پیشنهاد داد تا به عنوان نمایندگی فروش برایش کار کنم و 
فکر می کرد به عنوان نمایندگی فروش خوب می توانم کار کنم. این طوری شدم نماینده ی فروش 
و بعد هم شدم یک نماینده ی رسانه ای با یک ناشر خیلی خیلی کوچک و مستقل. بعد از آن در 
بخش ویراستاری یک ناشر دانشگاهی مشغول شدم، همان چیزی که از اول دنبالش بودم. واقعاً 
نمی خواستم در کار فروش باشم. البته برایم چندان فرقی نداشت، فقط دلم می خواست در بخش 
ویراستاری باشم. وقتی به آن ناشر دانشگاهی پیوستم، چند دوره ی آموزشی خیلی خوب در 
زمینه ی ویراستاری گذراندم. بیشتر در بخش چاپ کار کردم، یعنی حروف چینی و صفحه بندی 
و این جور چیزها. چند سالی هم برای یک ماهنامه کار کردم و بعد هم به یک ناشر عمومی 
پیوستم و به عنوان ویراستار ارشد با هارپر کالینز همکاری می کردم. چند سال هم آن جا بودم.

منتهی بعد از چند وقت به نوعی از کار نشر هم خسته شدم. با خودم گفتم: »خیلی خوب دیگر. 
از این بدبختی خسته شدم، باید یک کار درست و حسابی پیدا کنم.« همچنان می نوشتم و در 
واقع آن موقع یک کتاب هم بیرون داده بودم و داشتم روی کتاب دومم، سابریل کار می کردم. 
ولی کتاب اول خیلی موفق نبود و در نتیجه هنوز یک کار تمام وقت می خواستم. در شغل های 
مختلف هم یک دور کامل چرخیده بودم، کاری در یک شرکت روابط عمومی و بازاریابی پیدا 
کردم که عمدتاً با شرکت های کامپیوتری کار می کرد. به وضوح بیش از کار نشر درآمد داشت، 
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اما در نهایت کمتر راضی ام می کرد. در این حین سابریل منتشر شده بود و موفق هم بود. به 
سبب همین موفقیت هم بود که با یک شرکت آمریکایی سر چند کتاب قرارداد بستم و این طور 

شد که یک نویسنده ی تمام وقت شدم.
بنابراین در واقع من سال 1998 بود که یک نویسنده ی تمام وقت شدم، اما خیلی هم آمادگی اش 
را نداشتم. از آن شرکت تبلیغاتی با آن همه کاری که روی سرم ریخته بود، بیرون آمدم. آن موقع 
شریک یکی از شرکت های تبلیغاتی بود. از آن حالت پرمشغله که فقط شب ها و آخر هفته ها 
می نوشتم یک دفعه رسیدم به جایی که تمام وقت دنیا دستم بود. فکر می کنم سال 98 هر 
چند اولین سال کاری ام به عنوان یک نویسنده ی تمام وقت بود، اما کم کارترین سال عمر کاری ام 
بود. در آن سال کمتر از هر دوران دیگری داستان نوشتم، چون از لحاظ روانی برای این تغییر 

آمادگی نداشتم.
انتشاراتی کرتیس  استرالیای شرکت  با شعبه ی  و  آوردم  رو  پاره وقت  کار  به  دوباره  آن  از  بعد 
براون ]2[ همکاری کردم. و جداً از این که یک کارگزار ادبی بودم، لذت می بردم. می شود گفت 
دلخواه ترین کاری بود که تا حاال دشتم. این طوری چند سال هم با کرتیس براون بودم. ولی باید 
یک تصمیم اساسی می گرفتم که آیا می خواهم نویسنده باشم یا کارگزار ادبی، چون کار نوشتن 
تقریباً یک کناری افتاده بود و من هم نمی توانستم وقت کافی به آن اختصاص بدهم. پس باید 

انتخابم را می کردم و صد البته نوشتن همیشه مهم ترین چیز بود.
کار  قباًل  یا  بودم  ویراستار  قباًل  می کنند چون  فکر  که  می زنم  مردمی حرف  با  وقت ها  بعضی 
انتشار  بیاورم.  اشتباه درشان  این  از  باید  و خوب  منتشر شده اند،  کتاب هایم  کارگزاری کردم، 
کتاب هایم به این خاطر نبود که قباًل در کار نشر بودم. در واقع نوشتن و منتشر کردن با هم 

بودند.

وقتی داشتی سابریل و کتاب های بعدیش را می نوشتی، چطور تمام آن تاریخ و جغرافیا 
و انواع و اقسام مختلف جادو و این قبیل را در آوردی؟

مسأله ای که در مورد سابریل هست و البته در مورد باقی کارهایم هم صدق می کند، این است 
که با وجود سبقه ی من در بازی های نقش آفرینی-یا شاید هم اصاًل به خاطر همان باشد، در 
واقع خیلی در این مورد مطمئن نیستم-  من قبل از شروع داستان پیش زمینه های داستان و 
دنیایم را نمی سازم. کاری که می کنم این است که حداقل میزانی را که برای شروع داستان نیاز 
دارم می نویسم و بعضی وقت ها حداقِل اقل هم هستند، مثاًل یک شخصیت یا یک موقعیت که 
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چیز زیادی هم در موردشان نمی دانم. بعد مدت زیادی در موردشان فکر می کنم و نقاط عطفی 
را که به نظرم داستان را راه می اندازند، می نویسم. ولی واقعاً در مورد نظام جادویی یا نظام دنیای 
داستانم چیزی نمی نویسم. واقعاً تا حد زیادی خودشان حول محور داستان به وجود می آیند. 
شروع می کنم به نوشتن و آن دنیا و ساز و کار جادو و تمام چیزهای دیگر از رهگذر داستانی که 

دارم می نویسم بیرون می آیند.
و این یعنی بعضی وقت ها باید مدتی صبر کنم و کار را متوقف کنم. وقتی چیزی پیدا می کنم 
که مدتی به فکر کردن نیاز دارد. مثاًل در مورد سابریل، با مقدمه ای شروع کردم که االن هم اول 
داستان است. با تولد سابریل و این که می برندش در مرگ و باقی ماجرا. آن جا بود که فهمیدم 
ها، خیلی خوب. آن  ها می توانند به درون مرگ بروند و مرگ هم یک رود است که از 9 دروازه 
می گذرد و آن دروازه ها مرز میان مراتب مرگ هستند و آدم هایی هم وجود دارند که می توانند 
بروند آن تو و ... ولی آن زمان واقعاً نمی دانستم می خواهم با این ها و بعدش چه کار کنم. بعد 
از این که پیش گفتار را نوشتم، گذاشتم 6 یا 9 ماه همان طور بماند. در اصل می خواستم در 
مورد پدر سابریل بنویسم، ولی وقتی پیش گفتار را نوشتم با خودم گفتم: »آها. سابریل خودش 

جذاب تر است.«
بعد شروع کردم به نوشتن کتاب. چیزی در مورد جادوی چارتر ]4[ نمی دانستم یا حتا در مورد 
زنگوله ها. حرفی از آن ها به میان آمده بود، ولی واقعاً نمی دانستم که هفت زنگ اند که اسم دارند 
و جادوگرها از آن ها استفاده میکنند تا مرده ها را کنترل کنند، یا تحت امر خود سرپایشان کنند 
یا با زنگوله ها بروند به دنیای مرده ها. و سابریل و پدرانش، ابهورسن ها، وظیفه دارند مرده ها را از 
زنده ها دور نگه دارند و کاری کنند تا در آرامش باشند. پس می بینید که بیشترش را در حین 
نوشتن داستان کشف کردم. و از آن موقع به این طرف، اکثر مواقع همین طور کار کردم. یک 
قسمت کوتاه کتاب را می نویسم و مدت زیادی در موردش فکر می کنم و بعد همین طور که 

دارم پیش می روم دنیا و باقی چیزها را کشف می کنم.

نام شخصیت هایی مثل سابریل و لیرایل را از کدام فرهنگ یا زبان الهام گرفتی؟
برای سابریل من اسمی می خواستم که تاریک و قدرتمند باشد. برای پیدا کردن همچه نامی 
کارهای مختلفی کردم، اما در نهایت سابریل ترکیبی از معادل اشرافی تاریک یعنی »سیبل« 
]5[ بود با پسوندی که می خواستم بیانگر قدرتمندی باشد. در آخر چیزی که پیدا کردم اسامی 
ما  برای  ناخودآگاه  به طور  و  تمام می شوند  »اِیِل«  یا  با »ئیل«  اغلب  بود که  عبری فرشتگان 



مصاحبه

81
شماره ی 21، شهریور 1391

احساس قدرتمندی به وجود می آورند. و البته وقتی افتادم در آن وادی و خانواده ی اسامی  که با 
ئیل یا ایل تمام می شوند، دیدم همین طور دارم ادامه می دهم. به هر حال اولش با سابریل شروع 
شد. ولی برای اسامی کلی وقت صرف کردم. قبل از این که اسمی انتخاب کنم، حدود 50 اسم 
مختلف با یک پیرنگ واحد ردیف کرده بودم که به مخلوقات و مکان ها و باقی چیزها از جمله 

شخصیت ها تعلق گرفت.

اما ممکن است  نامعلوم است،  نام  این  ابهورسن آمده»منشأ  در صفحه ی ویکیپدیای 
است“  سنگ  پاداش  را  شکسپیر،”کلوخ انداز  اثر  جالد  به  ارجاع  با  را  نام  این  نیکس 

آورده باشد.« این حرف اصاًل حقیقت دارد؟
بله، درسته. اسامی از همین جاها در می آیند دیگر. البته در کلوخ انداز را پاداش سنگ است، 
کمی متفاوت تلفظ می شود. من هم چندبار این را وقتی مردم از من پرسیده اند گفته ام. از این 

متعجبم که چطور ویکیپدیا درست متوجه نشده و نگفته این نام کاماًل آشناست ]6[.

خوب خودت می توانستی درستش کنی، نه؟
از گاهی به صفحه ی خودم در ویکیپدیا نگاهی  ]می خندد[ درست است،  می توانستم. من هر 
می اندازم تا ببینم یک وقت چیز عجیب جدیدی در آن جا ننوشته باشند، اما واقعیت این است 

که تا حاال مداخل هر کدام از کتاب ها را ندیده ام. شاید باید این کار را بکنم.

آیا قباًل در ویکیپدیا دیده ای که مطالب نادرستی در موردت نوشته باشند؟
برای مثال، یکی بود که اگر اشتباه نکنم چیزی با این مضمون نوشته بود که من سابریل را از 
کتابی الهام گرفته ام که در واقع پنج سال بعد از سابریل در آمده بود ]می خندد[. و آن را عوض 
کردم. و برای ابهورسن هم مشابه این اتفاق افتاده بود. چون ابهورسن ها یک جورهایی مأمور 
اعدام هایی هستند که مرده ها را مرده نگه می دارند. به همین خاطر هم دنبال اسمی گشتم که 
خیلی شناخته شده نباشد، اما چنین معنایی را به ذهن متبادر کند. بسیاری از منابع تاریخی 
را زیر و رو کردم تا باالخره به شکسپیر رسیدم و آن نام را از نام جالد در کلوخ انداز را پاداش 

سنگ است انتخاب کردم.

بازگشت به پادشاهی کهن و نوشتن در آن فضا، آن هم بعد از مدت طوالنی که در حال 
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و هوای »کلیدهای پادشاهی« سیر می کردی، چطور است؟
فعاًل دارم روی کالریل کار می کنم که رمان بعدی از مجموعه ی پادشاهی کهن است. و بعد از 
یک دهه این اولین بار است که دوباره به پادشاهی کهن بر می گردم تا چیز جدیدی درباره اش 
بنویسم. من لیرایل و ابهورسن را نوشتم و بعد از آن  هم چند تکه ی بی سر و ته. در این مدت 
چند داستان کوتاه نسبتاً بلند در این فضا نوشتم، چیزی در حد ناولت؛ اما به هر حال آخرین شان 

هم به چندین سال پیش بر می گردد.
ولی یکی از دالیل برگشتم به پادشاهی کهن آن بود که چند سال پیش می خواستم از سابریل 
یک رمان گرافیکی در بیاورم. این کار را کردم و این شد که به این دنیا برگشتم. بعد از آن که 
اقتباس گرافیکی  تمام شد... با گروه های مختلفی در مورد یک اقتباس سینمایی از سابریل هم 
صحبت کردم. ماجرایش خیلی دراز است و حدود 5 سال هم دنباله داشت. قرار بود با همکاری 
یک فیلم نامه نویس معروف آمریکایی، فیلمانه ی فیلم  را بنویسیم. اما متأسفانه او سرش جاهای 

مختلف گرم بود و وقت کافی نداشت.
این طور شد که بعد از نوشتن اقتباس گرافیکی اثر، با خودم گفتم »خب تا نصف راه که آمده ام، 
شاید زد و فیلم نامه را هم خودم نوشتم.« و البته فیلم نامه هم می نویسم. تا به حال چند فیلم نامه 
غیراقتباسی هم نوشته ام و همان طور که قباًل هم گفتم، در دانشگاه هم فیلم نامه نویسی خواندم. 
بنابراین فیلم نامه ی سابریل را حدود 18 ماه پیش نوشتم و این شد که به صورت جدی به این 
دنیا برگشتم. نوشتن اقتباس گرافیکی و فیلم نامه مرا به این فراست انداخت که »واقعاً می خواهم 
به نظرم  یادداشت هایی داشتم و  به پادشاهی کهن برگردم«. و درباره ی چیزهای مختلف هم 

رسید که االن موقعش است و این شد که در حال حاضر دارم کالریل را می نویسم.

حاال که حرف از فیلم نامه شد، بگذار چیزی را بپرسم. چند وقت پیش در سایتت از 
برای ساخت  که  را  پیشنهادهایی  نیکس  »گارث  که:  هوادارانت خواندم  از  یکی  قول 
فیلم از کتاب هایش شده بود، رد کرد و من هم به این تصمیم آفرین می گویم.« چه 

پیشنهادهایی بهت شد و چرا آن ها را رد کردی؟
]می خندند[  نکردم.  دریافت  و حسابی  پیشنهاد درست  است که من هرگز هیچ  آن  درستش 
واقع  در  و  شد  من  به  مختلف  مواقع  در  مختلف  کتاب های  مورد  در  مختلفی  پیشنهادهای 
چندتایشان را هم پذیرفتم. و واقعاً چند بار هم تا به آن جا رفتیم که... به طور مشخص برای 
سابریل این اتفاق افتاد که ما واقعاً به مرحله ای رسیدیم که بر سر همه  چیز توافق داشتیم و 
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داشتیم قرارداد هم امضا می کردیم. ولی همیشه در دقیقه ی آخر به خاطر تغییر در تیم یا تردید 
در مورد مالیات کار و این ها، کار متوقف شد و به جایی نرسید که این البته جزیی از دنیای 
فیلم سازی هم هست. تا وقتی کاری تمام نشده، در واقع هیچ  اتفاقی نیفتاده. مشابه همین برای 
چند کتاب دیگر هم بود، البته عمدتاً برای سابریل بود. اما چند بار سر کلید های پادشاهی هم 

چنین اتفاقاتی افتاد.
احتماالً به خاطر آن است که راه سختی را انتخاب کرده ام. من می خواهم در کار مشارکت باالیی 
داشته باشم و این همه چیز را خیلی سخت می کند. این که من فیلم نامه ی سابریل را بنویسم، 
برای استودیوها و کمپانی های بزرگ چندان جذاب نیست و آن ها به دالیل مختلف نمی خواهند 

نویسنده ی اصلی اثر در کار درگیر شود.
شاید هیچ وقت برای هیچ کدام از کتاب ها اتفاقی نیفتد، شاید هم بیفتد. دیروز با چند نفر جلسه 
داشتم که می خواستند درباره ی کلید های پادشاهی کاری بکنند. سابریل در حال حاضر در دور 

پنجم مذاکرات با کمپانی  بزرگ دیگری است. و این ماجرا همچنان ادامه دارد.
خود من با همسرم یک شرکت انیمیشن سازی داریم. این شرکت در آغاز برای ساخت فیلم های 
برادرم جاناتان تأسیس شد. چند وقت پیش یک انیمیشن 30 دقیقه ای به نام »کلید گمشده« 
]7[ ساختیم که در جشنواره ی فیلم سیدنی سال گذشته اکران شد. داستان در ونیزی خیالی 
در دهه ی 0291 می گذرد که در آن آدم ها به جای سر گرامافون، یا رادیو یا ضبط صوت دارند. 

چند تریلر برایش ساخته شده که می توانید در TheMissingKey.com ببینیدشان.

ارباب  نام های  به  ماجراجو   2 مورد  در  کوتاه  داستان  گذشته چند  در طی چند سال 
هیروارد و آقای فیتز ]8[ نوشتی. کمی در مورد آن هم به ما می گویی؟

حتم دارم ایده ی آقای فیتز که یک مترسک جادوگر است، از مادرم می آید که وقتی بچه بودم 
برایم آدمک مقوایی می ساخت و در طول یک سال آدمک های تمام شخصیت های مومین  ترول 
]9[ را برای روز تولدم ساخت. در نتیجه آدمک های مقوایی بخشی از کودکی من بودند. و فکر 
و   ]10[ موسر  و گری  فافرد  دو شخصیت،  این  برای  من  ملهم های  مهم ترین  از  یکی  می کنم 
نوشته های مایکل مورکاک و این ها بود. اما من می خواستم یک کار ... چه جور بگویم... من به 
تاریخ قرن 17 خیلی عالقه دارم و نمی خواستم فقط یک رمان »شمشیر و جادوگری« بنویسم، 

بلکه یک چیزی در مایه های »باروت و جادوگری« هم می خواستم.
بالم دارم. فعاًل که سه  در واقع همین االن هم چند داستان با همان شخصیت ها در دست و 
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داستان است که در یک کتاب الکترونیکی به نام »ارباب هیروارد و آقای فیتز؛ سه ماجرا« آمده 
و شما می توانید در آمازون یا فروشگاه آی تیونز پیدایش کنید.

آن دو در دنیایی زندگی می کنند که شهرهای مختلف رب  النوع های خودشان را دارند 
لیست سیاه  اسمشان در  بدی هستند که  دنبال رب النوع های  قهرمان داستان  و دو 

رفته. می توانی بگویی ایده ی این را از کجا الهام گرفتی؟
چیزی که در مورد این داستان دوست دارم، آن است که قهرمان های داستان عضو یک سازمان 
هستند و آن سازمان برای یک نهاد سیاسی کار می کند که دیگر وجود ندارد. در واقع قرن هاست 
که دیگر وجود ندارد. این طوری آن ها هنوز همان کار را انجام می دهند بدون این که کسی 
ازشان بخواهد. این یکی را هنوز خیلی حالجی نکردم، ولی ماجرایی هم داشت که چرا اسم این 
ارباب انواع در لیست سیاه می رود و آیا اصاًل باید در لیست سیاه باشند؟ یکی از اولین ملهم ها 
یا  هستند  شریر  الهه های  وقت ها  بعضی  هم  آن  در  بود.  هاوارد  رابرت  کونان  مثل  چیزهایی 

تجلی هایی از شیطان باستانی و این جور چیزها هست.

 ]11[ »هجوم«  نام  به  خون آشامی  علمی تخیلی  داستانی  هم  اخیرت  کارهای  از  یکی 
است. آن یکی از کجا آمد؟

ایجاد نور کلسیوم ]12[ آمد. همانی که برای روشنایی و  از چگونگی  اولی  انگیزه ی  فکر کنم 
چراغانی سالن های تئاتر از آن استفاده می شد. یکی از خطرناک ترین روش های نورپردازی بود، 
نور کلسیوم  مورد  در  داشتم  فکر می کنم  آتش سوزی می شد.  و  انفجار  به  منجر  معموالً  چون 
می خواندم و با خودم گفتم: »خدایااا، با این حساب خون آشام ها از نور کلسیوم خیلی می ترسند.« 
و بعد از آن بود که همه چیز پشت هم ردیف شد. از ایده ی این شکارچیان خون آشام که کلی 
تجهیزات با خودشان حمل می کنند با آن یاروی از زیر کار دررو که 19 ساله به نظر می آید و 
آن یکی که تمام تجهیزات خون آشام کشی اش را در یکی از آن ساک های خط های هوایی قدیمی 

این ور و آن ور می برد، خوشم آمد.

چیزی در داستان »هجوم« بود که من خیلی دوست داشتم و آن هم شکارچیان مبتدی 
بودند که دولت به آن ها اجازه ی شکار داده بود. خودت چطور؟ نظر خودت در این باره 

چیست؟
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فکر کنم خودش از درون چینش فضا در آمد. من یک دنیای معاصر با عصر حاضر چیدم، با این 
افزایش سرسام آور فرکانس های رادیویی  تفاوت که خون آشام هایی در آن ظهور پیدا کرده اند. 
آدم ها درست  برای کشتن  ذاتاً  باستانی که  این جنگجویان  و سبب شده  بیدار کرده  را  آن ها 
شده اند، دوباره به کار بیفتند. در این حین و بین پلیس هم وارد می شود و ماجرا ادامه پیدا 
می کند. منتهی آدم هایی هم هستند که می خواهند آن جنگجویان را بکشند. مبتدیان از سر 
انتقام می خواهند بکشندشان، یا مثاًل جایزه بگیرانی که از این کار خوششان می آید و جایزه ی 
کشتن آن ها چشمشان را گرفته. این تا این جای داستان. در طرف دیگر جی را داریم، همان 
رفیق از زیر کار در برویمان. در واقع او حرفه ای ترین شکارچی خون آشام این داستان است و به 
همین دلیل هم آن جاست. در حقیقت او را روی زمین گذاشته اند تا از شر خون آشام ها راحت 
این  وجود  اصاًل  زمین.  روی  وجود خون آشام ها  زمان  همان  از  قبل،  مدت ها  از  هم  آن  شوند، 

خون آشام ها خودش یکی از اسباب جنگ های کهکشانی مدت ها قبل بوده است.

بیا کمی هم در مورد کتاب جدیدت، »سردرگمی شاهزاده« صحبت کنیم. موضوع آن 
کتاب چیست؟

داستان  یک  که  چرا  می شود.  محسوب  من  برای  عطف  نقطه ی  تا حدی  شاهزاده  سردرگمی 
علمی تخیلی است و نه فانتزی، و من مدت هاست که برای نوشتن رمان در فضای فانتزی سیر 
می کنم. در واقع این اولین کتاب علمی تخیلی من بعد از »فرزندان سایه« از سال 97 حساب 
می شود که آن هم یک داستان پساآخرالزمانی پادآرمانشهری بود و به مرور زمان رمان های 
نوجواِن به این سبک، نقل محافل شده اند. فرزندان سایه دارد دوباره چاپ می شود و اولین رمان 
علمی تخیلی من با جلد جدید در کنار این یکی، سردرگمی شاهزاده، 15 می امسال در آمریکا 

و انگلستان وارد بازار می شود. همین چند روز پیش هم در استرالیا عرضه شد.
در  شاهزاده ای  »خمری«،  روایت  داستان  است.  علمی تخیلی  اثر  یک  شاهزاده  سردرگمی 
که  است  کهکشانی  بین  گسترده ی  حکومت  یک  هم  امپراطوری  است.  کهکشانی  امپراطوری 
شاهزاده  میلیون  ده  حدود  توسط  امپراطوری  این  که  است  این  ماجرا  دارد.  ساکن  میلیاردها 
مدیریت می شود. شاهزادگانی که اصالح نژادی بر رویشان انجام شده و از نظر تکنولوژی نیز 
ارتقا یافته اند. آن ها قدرت های ذهنی غنی شده دارند، قدرت های مکانیکی و روانی و بیولوژیک 
دارند. و خمری هم با این تصور بزرگ شده که یک شاهزاده است و یکی از حکمرانان امپراطوری 
است و تقریباً همه هر کاری که بگوید انجام می دهند. مساله این است که او فکر می کند قرار 
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است همین طور خشک و خالی برود و حکمرانی کند. ولی میفهمد که واقعاً همه چیز به همین 
آسانی ها هم نیست.

او با گذر از این واقعیت بزرگ شده که یک شاهزاده همان طور که حکمرانی می کند در عین 
حال در چارچوب یک سری قواعد هم قرار دارد. در ضمن همیشه شاهزادگان بر سر این که چه 
کسی امپراطور آینده خواهد شد، با هم درگیرند. و این درگیری شامل قتل و هر آن کار دیگری 
می شود که به وسیله ی آن بتوانند از سد همدیگر عبور کنند. در نتیجه خمری به محض حضور 
به عنوان یک شاهزاده مورد تهدید است و در واقع فوراً به جانش سوءقصد می شود. برای جان به 
در بردن از این مهلکه، خمری سر از ناوگان کشتی های نظامی در می آورد. جایی که در امنیت 
است، یا حداقل در امنیت بیشتری قرار دارد. و این ها در مجموع او را به گرداب یک مجموعه 
ماجراجویی واقعی می اندازد. جایی که او می فهمد شاید شاهزاده بودن، تمام خواسته اش نباشد، 
او را  انسان معمولی بودن  شاید شاهزاده نبودن نقاط قوتی داشته باشد که به خاطر همان ها 
در وضعیت بهتری قرار می دهد. و خب این طوری ما با یک داستان دوران بلوغ روبروییم. یک 

داستان در مورد انسان شدن که در عین حال ماجراجویانه هم هست.

من یکی از طرفداران پر و پا قرص راجر زالزنی ام و هر داستانی که توش ابرشاهزاده ها 
با هم در می افتند، من را یاد »نه شاهزاده ی امبر« می اندازد. آیا به نظرت این هم یک 
چیزی مثل داستان زالزنی است، فقط در مقیاس خیلی بزرگ تر؟ چون ما این جا ده 

میلیون شاهزاده داریم.
دقیقاً، زالزنی خیلی روی من تأثیر گذاشت. من هم یکی از طرفداران پر و پا قرص او هستم و 
عاشم نه شاهزاده ی امبر و کل آن مجموعه هستم. البته در حقیقت، تا االن به آن فکر نکرده 
بودم،  رشد  سن  در  وقتی  نوشتم.  نورتن  آندره  و  هاین الین  رابرت  یاد  به  را  کتاب  من  بودم. 
داستان های نوجوانانه ی این دو را خیلی دوستم داشتم، و این جا هم سعی داشتم کاری در همان 
جهت انجام بدهم. البته نسخه ی به روز شده اش را. و تا به حال زالزنی به فکرم نزده بود، اما حاال 
تأثیر زیادی گذاشته. تمام ماجرای نزاع شاهزادگان و طبیعت پنهان  که گفتی، به نظرم واقعاً 
هستی که این جا هست، تنه به آثار زالزنی می زند. ممنون که اشاره کردی. از این به بعد هر 
وقت دارم در مورد کتاب صحبت می کنم، باید نام زالزنی را هم در کنار هاین الین و نورتن ببرم.

انجامید.   ]13[ امپراطوری  کهکشان  نام  به  برخط  بازی  یک  به  سردرگم،  شاهزاده ی 
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ارتباط بین این دو چیست؟
فیل  دوستانم،  بهترین  یکی  همراهی  با  من  که  است  برخط  بازی  یک  امپراطوری  کهکشان 
واالش-که برنامه نویس قابلی هم هست- با هم ساختیم. تازه تازه داشتم نقشه ی شاهزاده ی 
سردرگم را در ذهنم می کشیدم که با خودم گفتم: »بد نیست از دنیای شاهزاده ی سردرگم، این 
امپراطوری وسیع کیهانی با حاکمان شاهزاده اش، برای یک بازی هم استفاده کنیم. بازیکنان 
جای شاهزاده ها می نشینند و بازی را جلو می برند.« طرح اولیه این بود که شما یک شاهزاده 

می شوید و یکی از مشاغل درون امپراطوری را بر می گزینید.
و  می پیوندد  امپراطوری  نظامی  کشتی های  ناوگان  به  خمری  سردرگم،  شاهزاده ی  کتاب  در 
به دانشکده ی افسری می رود، اما در واقع می توانست در کنار آن به یک نوع دیگر خدمت در 
امپراطوری هم مشغول باشد. مثل پیشاهنگی و دیده بانی و دیگر مشاغل سنتی امپراطوری های 
علمی تخیلی های کالسیک. اما ما به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم تمام این ریزبازی ها را 
پرداخت کنیم و فقط باید روی یکی متمرکز شویم. نتیجتاً به ناوگان کشتی های نظامی تن دادیم 
که یک جور سیر در کهکشان و بازی درگیرانه را شامل می شد. البته در عین حال از بازی  هایی 
که در آن شغلی انتخاب می کنی و ادامه می دهی، به حساب می آید و شما تالش می کنید ترفیع 
بگیرید و مدال های شجاعت دریافت کنید و این جور چیزها. ما یک نسخه ی خیلی محدود این 
طرح را گسترش دادیم که آن هم کلی وقت و هزینه برد. هزینه ای که تماماً از جیب خودمان 

بود و به صورت کاماًل خصوصی پی ریزی شد.
و وقتی کار به جایی رسید که خروجی داد، به فکر افتادیم بلکه به طرق مختلف راه اندازی اش 
کنیم. در آن زمان شبکه های اجتماعی داشت پا می گرفت. دارم درمورد حدود 2008 صحبت 
می کنم. ما تصمیم گرفتیم آن را به عنوان یک بازی فیسبوکی عرضه کنیم. این کار را هم کردیم 
و اتفاقاً به عنوان یک نسخه ی آزمایشی، خوب هم گرفت. توجه به نسبت زیادی جلب کرد و 
حدود 30000 نفر داشتیم که با هم در یک مرحله بازی می کردند. بعد از آن پیگیر شدیم تا 
بلکه آن را درست و حسابی توسعه بدهیم و از همه جهت گسترشش دهیم. اما از بدشانسی 
ما، کارمان مصادف شد با بحران مالی جهان. یعنی هنگامی به سیلیکون ولی* رفتیم که همه 
داشتند جوش می آوردند و پول درآوردن خیلی سخت شده بود. در نتیجه، متأسفانه بیش از آن 

جلو نرفتیم و یک جورهایی همه چیز ماسید.
کنید. می توانید  بازی  را  آن   ImperialGalaxy.com در  هنوز هم می توانید  بخواهید،  اگر 
شخصیت خودتان را بسازید و کارهایی انجام دهید. منتهی چیزی که آن جاست تنها گواهی است 
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بر این که ما کاری کردیم و می خواستیم سرمایه جمع کنیم تا یک بازی کامل بسازیم. و البته 
طرف دیگر ماجرا هم این بود که امیدوار بودیم نسخه ی کامل بازی را همزمان با انتشار کتاب 
به بازار عرضه کنیم، که خب نتوانستیم. در نتیجه االن یک کتاب داریم و یک جور نسخه ی 
آزمایشی به شدت خالصه شده، که مردم می توانند بازی کنند. و همان طور که به دوستم فیل 
هم گفتم، این کار به نوعی گران ترین و کم فایده ترین فعالیت بازاریابی و تبلیغات برای یک کتاب 

بود که تا به حال کسی انجام داده است.

آیا پروژه ی دیگری در دست داری که بخواهی در موردش چیزی بگویی؟
روی  بر  گذشته  وقت  چند  کنم.  اشاره  هم  دیگر  جذاب  پروژه ی  یک  به  باید  صورت  آن  در 
مجموعه ای به نام »آتش پاره ها« ]14[ کار می کنم که کتاب مشترکی است بین من و دوستم 
شان ویلیامز. در مورد دوقلویی با نام های جک و ِجید است. این دو نیروهای مرموزی دارند که 
نمی توانند کنترلشان کنند و همان اول کتاب ، خانه شان را می فرستند هوا و در ادامه مجبور 
می شوند برای زندگی به خانه ی مادربزرگشان بروند که از قضا از این قدرت های جادویی دارد و 
قرار است به آن ها چگونگی استفاده از قدرت هایشان را آموزش دهد. در ادامه، پای آن ها در یک 
نزاع باستانی با موجودی به نام »شیطان« گیر می افتد. شیطان همیشه دوست داشته به دنیای ما 
بیاید. این مجموعه هم بسیار سرگرم کننده است و دومین جلدش هم به زودی منتشر می شود.

1. Dungeons and Dragons
2. Fighting Fantasy
3. Curtis Brown

شده   ترجمه  کارتر  جادوی  کتاب  در   :Charter Magic  .4
است، اما خود نویسنده چارتر تلفظ می کند.

5. Sable
6. البته االن صفحه ی ویکیپدیای ابهورسن تصحیح شده است.
7. The Missing Key
8. Sir Herewrd and Mister Fitz

برای  سوئدی  داستان  مجموعه  یک   :Moomintroll  .9
کودکان.

Farhrd and Grey Mouser: دو قهرمان داستان های   .10
حماسی نویس فقید، فریتز لیبر.

11. Infestation
12. Limelight
13. Imperial Galaxy
14. TroubleTwisters
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فیزیک آینــده

داود ابراهیمی

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

فیزیک آینــــده ]۱[
]2[ کاکو  میچیــــو 
رامیـــن رامبــــد
مازیـــــــــــار
۱ 3 9 ۱  - اول 
نسخـــه  3 3 0 0
تومـــان  ۱ 2 0 0 0
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این کتاب دومین کتابی است که از این دانشمند در مجله ی شگفت زار  معرفی می شود )فیزیک 
غیرممکن ها هم قباًل در شماره ی 19 معرفی شده بود(. فیزیک آینده آخرین کتاب میچیو کاکو 
است که در ماه مارس سال 2011 منتشر شده و سرعت ترجمه و گذر از مراحل انتشار آن در 

ایران قابل توجه بوده است؛ به نحوی که یک سال بعد ترجمه ی آن در بازار منتشر شده است.
ناشر کتاب انتشارات مازیار است که در چند سال اخیر بر موضوع علوم همگانی و کتاب های 
آقای مهندس رامین رامبد هستند  اول تمرکز داشته است. مترجم هم  علمی جدید و دست 
این  از  به غیر  ایشان  بازار موجود است.  ایشان منتشر شده و در  از  که چندین کتاب ترجمه 
»فیزیک  از  عبارتند  که  نموده اند  ترجمه  مازیار  انتشارات  برای  دیگر  علمی  کتاب  دو  کتاب، 
از کتاب فوق الذکر( و »چگونه درباره چیزهای  از همین نویسنده )ترجمه دیگری  ناممکن ها« 
عجیب بیندیشیم«. چندین کتاب علمی و دانشگاهی دیگر هم در زمینه های مختلف فیزیک و 

شیمی از ایشان منتشر شده است.
کتاب فیزیک آینده پیش بینی آینده فناوری و فیزیک تا سال 2100 می باشد. این پیش بینی ها 
حاصل گردآوری نظرات و تجربیات نویسنده و بیش از 300 نفر از دانشمندان تراز اول جهان 
است که روز موضوعات حاشیه علم فعالیت می کنند. کاکو با همه ی این افراد مصاحبه ی رسمی 
یا غیررسمی انجام داده، بسیاری از تکنولوژی های مورد بحث را شخصاً استفاده کرده و بررسی 
نموده است و تمام تالش نموده تا با توجه به رشد نمایی علم و دانش پیشرفت جهان را دست 
کم نگیرد، هر چند خود نیز معترف است که ممکن است همه چیز اشتباه از آب در بیاید و 
جهش های تکنولوژی و دانش را نباید نادیده گرفت. از سوی دیگر، به عقیده ی بعضی از منتقدین، 
این کتاب خوش بینانه نوشته شده است و نویسنده با فرض پایداری وضعیت اقتصادی، سیاسی و 
اکوسیستم جهان پیش بینی هایش را انجام داده است. یک جنگ بین المللی یا یک بحران جهانی 
محیط زیست می تواند مسیر علم را به کل تغییر دهد و کلیه پیش بینی ها را دچار چالش نماید.

با وجود نظرات له و علیه کتاب، باید قبول کرد که کتابی است شگفت انگیز و نادر که کمتر 
با  را  آن  بتوان  شاید  است.  داده  انجام  روز  دانش  جمع آوری  برای  تالشی  چنین  دانشمندی 
تفاوت اساسی که  این  با  آیزاک آسیموف مقایسه نمود،  کتاب های »رهبر علم« ]2[ نوشته ی 
تاریخ چند دهه ی  به  بود و کاکو فقط  نگارش کتاب پرداخته  تا زمان  تاریخ علم  به  آسیموف 
نیست،  علمی تخیلی  کتاب  این  می نماید.  پیش بینی  را  تا سال 2100  و  است  اخیر عالقه مند 
بودن  اشتباه  زیرا  برد،  خواهند  لذت  آن  خواندن  از  علمی تخیلی  گونه ی  به  عالقه مندان  اما 
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به  کتاب  در جای جای  نشان می دهد!  را  علمی تخیلی  فیلم های  و  رمان ها  اکثر  پیش بینی های 
تکنولوژی های مورد بحث در مجموعه ی استارترک یا سایر سریال های مشهور اشاره می نماید. 
در جایی مدعی است پیش بینی فالن اثر در مورد وقوع یک رویداد یا در دسترس بودن یک 
تکنولوژی مثاًل در سال 2500 اشتباه است و چنین امکانی تا 50 سال آینده در دسترس خواهد 
بود یا حتا همین االن هم در دسترس است! یا در طرف مقابل مثاًل معتقد است سفر انسان به 

دیگر ستارگان در قرن حاضر غیرممکن است.
از دیگر نقاط قوت این کتاب گستردگی مباحث و تالش نویسنده برای لحاظ نمودن مباحث 
از  کتاب  از  جا  چندین  در  مثال  برای  است.  بوده  پیش بینی هایش  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
موضوعی به نام »اصل انسان غارنشین« استفاده شده تا نیاز انسان به روابط اجتماعی رودررو 
و حضور فیزیکی را نشان دهد. بدین صورت نویسنده زندگی کاماًل مجازی در فضای مجازی را 
مردود می شمارد و عقیده دارد در هر صورت انسان نیازمند روابط اجتماعی فیزیکی، خرید از 
فروشگاه و کار کردن است؛ هر چند کار را فقط برای لذت و افتخار به نتایج آن انجام دهد نه 

برای کسب ثروت.
نویسنده هشت حوزه ی اساسی را که از نظر او اهمیت به سزایی داشته اند، مد نظر قرار داده است 

که فهرست بندی کتاب هم به همین ترتیب است؛ به شرح زیر:
آینده ی کامپیوتر: ذهن بر روی ماده1. 
آینده ی هوش مصنوعی: سر برآوردن ماشین ها2. 
آینده ی پزشکی: بی عیبی و فراسو3. 
نانوتکنولوژی: هر چیز از هیچ چیز؟	. 
آینده ی انرژی: انرژی از ستارگان5. 
آینده ی سفر فضایی: به سوی ستارگان	. 
آینده ی ثروت: برندگان و بازندگان	. 
آینده ی بشریت: تمدن سیاره ای	. 

و یک ضمیمه جالب علمی تخیلی، به نام روزی از زندگی در 2100
در تمام کتاب، روال نویسنده برای پیش بینی ثابت بوده است. در هر فصل ابتدا نویسنده سابقه ی 
موضوع در تاریخ –بسته به موضوع از 20 سال پیش یا هزار سال قبل– را بیان می کند و روندهای 
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جهانی را نشان می دهد )مانند قانون مور در علوم  کامپیوتر(، سپس آخرین دستاوردهای جهان 
و آزمایش های در حال انجام و آخرین مقاالت را معرفی می کند. سپس بر اساس وضعیت فعلی 
و روند قبل، دست به پیش بینی قرن پیش رو می زند. الزم به اشاره نیست که قدرت پیش بینی 
با پیش روی به سوی آینده کاهش می یابد، به همین دلیل هم نویسنده پیش بینی هایش را در 

سه بازه زمانی ارائه می کند. 
• آینده ی نزدیک )اکنون تا 2030(: در این بازه ی زمانی، قطعیت نسبی وجود دارد و بر 	

اساس امکانات موجود تقریباً می توان پیش بینی کرد چه دستاوردهایی امکان پذیر است. 
ضمناً در این دوره، تغییرات انقالبی بعید هستند.

• مشخص 	 تقریباً  روندها  اما  است،  بیشتر  ابهام پیش بینی  میان سده )2030 تا 2070(: 
هستند و می توان تصور کلی از وضعیت این دوره را داشت.

• فقط 	 و  است  شده  صحبت  کمتر  دوره  این  مورد  در   :)2۱00 تا   2070( دور  آینده ی 
احتماالت مطرح است. چه تکنولوژی ها و پیشرفت هایی در این دوره محتمل هستند و چه 
مواردی محتمل نیستند. در واقع اگر مواردی را که در ظرف یک قرن غیرقابل دستیابی 
امکان پذیر   ]3[ سوم کالرک  قانون  طبق  آن ها  بقیه ی  نماییم،  می رسند، حذف  نظر  به 

خواهد بود!
اصطالحات  و  عبارات  از  مترجم  گرته برداری  قدری  فقط  و  است  قبول  قابل  کتاب  ترجمه ی 
انگلیسی جلب توجه می کند. برای مثال حتا 3D را به جای سه بعدی در همه جا 3-ب نوشته 
است که بایستی در حین مطالعه رمزگشایی شود )مثاًل: ایجاد تصاویر MRI در 3-ب!(. البته به 
طور کلی ترجمه قابل قبول است و سابقه ی مترجم در ترجمه ی کتب علمی تأثیر خود را نشان 

می دهد.

قطعه ای از متن کتاب
)فصل آخر، روزی از زندگی در 2100(

از خیر بقیه ی صبحانه می گذرید، لباس می پوشید و از خانه بیرون می زنید. ماشین تان که خودش از 

پارکینگ بیرون آمده، منتظر شام است. با تله پاتی به خودرو فرمان می دهید که به رسعت به دفرت 

برود. ماشین مغناطیسی فوراً به اینرتنت، GPS و میلیاردها تراشه ی نهفته درون جاده که پیوسته 

ترافیک را زیر نظر دارند متصل می شود.
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ماشین مغناطیسی شام بی صدا برمی خیزد و روی بسرتی از مغناطیس ایجاد شده توسط روکش 

از  جان،  می شود:  منایان  ماشین  جلو  شیشه ی  در  ناگهان  مولی  چهره ی  می شود.  شناور  ابررسانا 

دفرت می خواهد که شام و بقیه در اتاق کنفرانس حضور پیدا کنید. در ضمن، پیامی ویدیویی از 

خواهرتان هم دارید.

1. Physics of  the Future
2. Asimov’s Guide to Science

فقید  نویسنده ی  کالرک،  سی.  آرتور  سوم  قانون   .3
دانشمندی  که  »هنگامی  می دارد:  بیان  که  علمی تخیلی، 

می توان  است،  امکان پذیر  بگوید چیزی  سالخورده  و  معروف 
چیزی  بگوید  که  هنگامی  اما  اوست.  با  حق  داد  احتمال 

غیرممکن است، به احتمال قریب به یقین اشتباه می کند.«





قی
ور

پا

شاخه رزی برای کشیش
)بخش سوم و آخر(

راجر زالزنی

سمیه کرمی

یک ظرف پالستیکی پیش آورد که از داخل به دو قسمت شده بود. قسمت پایینی با 
مایعی پر شده بود. ساقه درون مایع بود. در نیمه ی دیگرش که در این شب هولناک 

همچون شیشه ای شراب به نظر می رسید، رزی بزرگ و تازه شکفته قرار داشت.
ظرف را درون جیبم گذاشتم و گفتم:  »ممنونم.«

»به تیرلیان بر می گردی؟«
»بله.«
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»دیدم به سفینه برگشتی، آماده اش کردم. فقط وقتی به کابین ناخدا رفتی نشد بیایم سراغت. 
سرش شلوغ بود.  بهم گفت در پارکینگ پیدایت کنم.«

»باز هم متشکرم.«
»روی ترکیباتش کار شده، چند هفته ای سالم می ماند.«

سر تکان دادم و به راه افتادم. این بار به کوهستان می رفتم. دور و دورتر. آسمان سطل یخی 
بود که هیچ یک از دو ماه در آن شناور نبود. صعود سخت تر شد و االغ کوچک زبان به اعتراض 
گشود. جریان بنزینش را کنترل کردم و به پیش رفتم. باال. باال. ستاره ای سبز را دیدم که سوسو 
نمی زد و حس کردم چیزی در گلویم قلمبه شد. رز محفوظ در ظرف که به سینه ام کوبیده 
می شد، همچون یک قلب دوم بود. االغ مدت زیادی عرعر کرد و بعد به سرفه افتاد. کمی دیگر 

به پیش راندمش تا این که ُمرد.
ترمز اضطراری را کشیدم و بیرون پریدم. پیاده به راه افتادم. چه سرد بود و داشت سردتر هم 
می شد. آن باال، در دل شب؟  چرا؟ چرا این کار را کرده؟ چرا شب هنگام از آتش گرم گریخته؟ از 
روی هر پرتگاه  و هر دره  و هر گذرگاه  با پاهای بلندم و چاالکی که هرگز در زمین نداشتم، باال 

رفتم، پایین رفتم و دور زدمشان.
تنها دو روز مانده، آه عشقم، چرا من را به خود رها کردی؟ چرا؟

پاره شد.  ژاکتم  خراشیده شد.  آرنجم  و  زانو  حاشیه ها  پریدم.  روی  از  طاقی ها خزیدم.  زیر  از 
پاسخی در کار نیست، ماالن؟ واقعاً از مردمت تا این حد بیزاری؟ پس باید از کس دیگری کمک 
بخواهم. ویشنو ]1[، تو محافظی. از او حفاظت کن. خواهش می کنم. بگذار پیدایش کنم. یهوه؟ 

آدونیس ]2[؟ اوزیریس ]3[؟ تموز ]4[؟ مانیتو ]5[؟ لگبا ]6[؟ او کجاست؟
دور و دورتر شدم و بعد لیز خوردم.

سخت  و  بودند  سرد  انگشت هایم  شدم.  آویزان  لبه  یک  از  و  رفتند  در  پایم  زیر  از  سنگ ها 
می توانستم خودم را نگاه دارم. پایین را نگاه کردم. شش هفت متری می شد. سنگ را رها کردم 
و پریدم. به زمین افتادم و چند دور غلتیدم. بعد صدای جیغ او را شنیدم. همان جا بی حرکت 

دراز کشیدم و نگاه کردم. آن باال مقابل شب ایستاده و صدا می کرد.
»گالینگر!«

همان جا بی حرکت دراز کشیدم.
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»گالینگر!«
و بعد رفته بود.

صدای لغزیدن سنگ ها را شنیدم و دانستم که از مسیری در سمت راستم به طرفم پایین می آید. 
از جا برخاستم و در سایه ی یک سنگ پنهان شدم. یک بریدگی را دور زد و راهش را با عدم 

اطمینان به سمت سنگ ها ادامه داد.
»گالینگر؟«

بیرون آمدم و شانه هایش را گرفتم.
»برکسا.«

دوباره جیغ کشید و شروع کرد به گریستن. خودش را به من چسباند. اولین بار بود که صدای 
گریه اش را می شنیدم.

پرسیدم: »چرا؟ آخر چرا؟«
اما او فقط به من آویخته و گریه می کرد.

باالخره گفت:  »فکر کردم خودت را به ُکشتن داده ای.«
گفتم:  »شاید هم این کار را می کردم. چرا تیرلیان را ترک کردی؟  چرا من را ترک کردی؟«

»مک وی به تو نگفت؟ خودت حدس نزدی؟«
»من چیزی حدس نزدم و مک وی هم گفت نمی داند.«

»پس دروغ گفته. چون می داند.«
»چه؟ چه چیز را می داند؟«

تمام بدنش لرزید و بعد چند لحظه ای ساکت ماند. ناگهان پی بردم تنها لباس رقص نازکش را بر 
تن دارد. از خودم دورش کردم، ژاکتم را از تن بیرون آوردم و روی شانه هایش گذاشتم. 

فریاد زدم:  »ماالن بزرگ! یخ می زنی می میری!«
گفت:  »نه، طوریم نمی شود.«

داشتم ظرف رز را توی جیبم می گذاشتم.
پرسید:  »آن دیگر چیست؟«

این ها تشبیه  از  بار تو را به یکی  تاریکی نمی توانی ببینی اش. یک  پاسخ دادم:  »یک رز. توی 
کردم، یادت هست.«
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»بله..بله... می شود بدهیش به من؟«
از جیبم بیرونش آوردم و گفتم: »حتماً. خوب؟ من هنوز منتظر پاسخم.«

پرسید:  »یعنی واقعاً نمی دانی؟«
»نه!«

گفت:  »وقتی که باران ها فرو ریختند، ظاهراً فقط مردها را تحت تاثیر قرار دادند که همان هم 
کافی بود... چون... گویا من طوریم نشده...«

گفتم: »اوه... اوه...«
همان جا ایستاده بودیم و من غرق فکر بودم.

»خب، حاال چرا فرار کردی؟ مگر حامله شدن در مریخ مشکلی دارد؟ تمور اشتباه کرده بود 
دیگر، مردم تو یک بار دیگر زندگی از سر می گیرند.«

خندید، دوباره همان خنده  بود، گویی پاگانینی ویولنی را دیوانه وار بنوازد.
پیش از آن که خنده اش هیستریک شود، جلویش را گرفتم.

در نهایت گونه اش را مالید و پرسید:  »خوب چطور؟«
»مردم شما عمر طوالنی تر از ما دارند. اگر فرزند تو معمولی باشد، به معنای این است که مردم 
ما و شما می توانند با هم ازدواج کنند. احتماالً زن های بارور دیگری هم در قوم شما هستند، 

مگر نه؟«
گفت:  »تو کتاب لوکار را خواندی و آن وقت از من همچون سوالی می پرسی؟ این مرگ مقدر 
شده، به آن رای داده اند و نتیجه اعالن شده. کمی پس از آن که به این شکل ظاهر شد، اما بسیار 
پیش از آن که پیروان لوکار از آن باخبر شوند. آن ها بسیار قبل از این واقعه تصمیم گرفته بودند 
که »ما همه کار انجام داده ایم.«. خودشان این طور گفتند؛ »هر آن چه می شود دید، دیده ایم و 
هر آن چه می شود شنید، شنیده ایم و همه حس کردنی ها را حس کرده ایم. رقص خوب بود، ولی 

اکنون هنگام پایان است.«
»تو که به همچون چیزهایی اعتقاد نداری.«

پاسخ داد:  »اعتقاد داشتن یا نداشتن من مهم نیست. مک وی و مادرها تصمیم گرفته اند ما باید 
بمیریم. چقدر این اسمشان حاال مسخره است، اما به هرحال تصمیمشان باید اجرا شود. تنها 

یک پیشگویی باقی مانده که آن هم اشتباه است. ما باید بمیریم...«
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گفتم:  »نه!«
»پس چه؟«

»با من به زمین بازگرد.«
»نه«

»بسیار خب. پس حاال با من بیا.«
»به کجا؟«

»به تیرلیان. دارم می روم با مادرها صحبت کنم.«
»نمی توانی، مراسم امشب است.«

خندیدم.
»مراسم برای خدایی که شما را به زمین زده و بعد با لگد دندان هایتان را ُخرد کرده.؟«

پاسخ داد:  »با این حال هنوز ماالن است و ما هم هنوز مردمش هستیم.«
گفتم:  »تو و پدر من با هم خوب کنار می آمدید. اما من می روم و تو هم باید با من بیایی، مجبور 

شوم کولت می کنم. می دانی که از تو ُگنده تر هستم.«
»اما تو از اُنترو ]7[ ُگنده تر نیستی.«

»اُنترو دیگه کدوم خریه؟«
»گالینگر انترو جلویت را می گیرد. او مشت ماالن است.«

جیپ استر را مقابل تنها ورودی که می شناختم، یعنی ورودی مک وی متوقف کردم. برکسا که 
رز را در نور دیده بود، آن را مثل بچه  مان در دامن گرفته و هیچ نمی گفت. نگاهی زیبا و از سر 

تسلیم بر چهره داشت.
پرسیدم:  »آن ها االن در معبد هستند؟« چهره ی همچون مریم مقدسش هیچ فرقی نکرد. سوال 

را تکرار کردم. تکان خورد.
گفت : »بله. اما نمی توانی داخل بروی.« صدایش گویی از فاصله ای دور به گوش می رسید.

»حاال می بینیم.«
به سمت دیگر ماشین رفتم و کمکش کردم پیاده شود. دستش را گرفتم، طوری راه می رفت 
انگار که در خلسه باشد. در نور ماِه تازه طلوع کرده، چشم هایش مثل همان روزی بود که برای 
اولین بار دیدمش؛ همان هنگام که رقصیده بود. با انگشت به در زدم. اتفاقی نیفتاد. پس در را 
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هل دادم و باز کردم و داخل شدیم. اتاق نیمه روشن بود.
و او برای سومین بار در آن روز جیغ کشید.

»به او صدمه نزدن انترو، گالینگره.«
پیش از آن، هرگز یک مرد مریخی ندیده بودم؛ همه فقط زن بودند. پس هیچ راهی نداشتم بدانم 
او یک ناقص الخقه است یا خیر، اما گمان قوی داشتم که همین طور است. رو به باال نگاهش 

کردم.
بدن نیمه عریانش پوشیده از آماس و کبودی بود. مشکل غدد داشت. گمان می کردم بلند قدترین 
مرد آن سیاره باشم، ولی او بیش از دو متر قد داشت. حاال می دانم آن تخت غول آسا از کجا 

آمده بود.
گفت:  »برگرد. او می تواند وارد شود، ولی تو نه.«

»باید کتاب ها و وسایلم را جمع کنم.«
با دست چپش که بسیار بزرگ بود، اشاره کرد. مسیر دستش را دنبال کردم. تمام وسایلم مرتب 

گوشه ای چیده شده بودند.
»باید بروم داخل. باید با مک وی و مادرها صحبت کنم.«

»نمی توانی.«
»زندگی مردمان شما به آن بستگی دارد.«

فریاد زد:  »برگرد گالینگر، به خانه ی خودت برو، نزد مردم خودت برگرد. ما را تنها بگذار.«
اسم خودم که از زبان او ادا شده بود، جور غریبی به گوش رسید، انگار نام کس دیگری باشد. 
در این فکر بودم که چند سالش است. سیصد؟  چهارصد؟ آیا تمام عمرش نگاهبان معبد بوده؟  

چرا؟ از چه کسی محافظت می کرد؟
از طرز راه رفتنش خوشم نمی آمد. قباًل هم کسانی را دیده بودم که مثل او راه می رفتند.

دوباره گفت:  »برگرد.«
اگر هنرهای رزمی شان هم به قدر رقصیدنشان خوب بود و یا بدتر از آن، اگر رقص بخشی از 

هنرهای رزمی شان بود، توی بد دردسری افتاده بودم.
به برکسا گفتم:  »تو برو داخل. رز را به مک وی بده. به او بگو من فرستادمش. بگو به زودی آن جا 

خواهم بود.«
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»کاری که گفتی را انجام می دهم گالینگر. روی زمین من را به یاد داشته باش. خدا نگهدار.«
پاسخش را ندادم. از کنار انترو گذشت و در حالی که رز را به دست داشت، داخل اتاق کناری 

شد.
انترو پرسید:  »خب حاال می روی؟ اگر بخواهی، به او می گویم که با هم جنگیدیم و چیزی نمانده 

بود شکستم بدهی، اما من بیهوشت کردم و تو را به سفینه باز گرداندم.«
گفتم:  »نه. یا از کنار تو عبور می کنم یا از روی جسدت، اما به هر حال داخل می شوم.«

او دوال شد و گارد گرفت.
اما من  بلند کردن گناه است گالینگر،  با صدایی غرش مانند گفت:  »روی مرد مقدس دست 

جلویت را می گیرم.«
ذهنم همچون پنجره ای مه گرفته بود که ناگهان رو به هوای آزاد باز شده باشد.

همه چیز مشخص شد. به شش سال گذشته نگاه کردم. دانشجوی زبان های شرقی در دانشگاه 
توکیو بودم. دو بار در هفته  تمرین داشتم. در یک دایره ی یک متری در کودکوان ایستاده بودم 
و کمربند قهوه ای روی کمرم پیچ و تاب می خورد. من ایک-کیو بودم، یک مرحله پایین تر از 
اولین مرحله ی استادی. یک الماس قهوه ای باالی سینه  ی راستم بود که به ژاپنی رویش نوشته 
بود:  »جوجیتسو.« یک تکنیک حمله یاد گرفته بودم که با توجه به قد و قامتم بسیار مناسب من 
بود و چند مسابقه را با آن برنده شده بودم. اما پیش تر هرگز روی کسی امتحانش نکرده بودم 
و پنج سال از آخرین باری که تمرین کرده بودم می گذشت. می دانستم که روی فرم نیستم، اما 
تالش کردم ذهنم را روی انترو متمرکز کنم –تسوکی نو کوکورو*-؛ درست مثل ماهی که پیکر 

انترو را روشن می کرد.
صدایی از گذشته ها گفت: »شروع کن!«

در وضعیت گربه  قرار گرفتم و چشم های او به طرز غریبی برق زدند. داشت موقعیت خودش را 
درست می کرد که ضربه را رها کردم. همین تنها کلک من بود!

پای چپم مثل فنری از جا در رفت. یک متر و خورده ای باالتر از سطح زمین پایم به چانه اش 
کوبیده شد، آن هم وقتی که داشت تالش می کرد عقب بکشد.

سرش به عقب خم شد و به زمین خورد. ناله ای ضعیف از لب هایش بیرون آمد.
با خودم فکر کردم، پیرمرد بیچاره، متاسفم. همین است دیگر.
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آمدم که از رویش رد شوم و او پایم را گرفت، رویش افتادم. باورم نمی شد پس از آن ضربه به 
هوش مانده باشد، چه برسد بتواند حرکت کند. دوست نداشتم بیشتر بزنمش.

اما گلویم را پیدا کرد و پیش از آن که خبر دار شوم قصدی دارد، بازویش را دور گلویم حلقه کرد.
نه! نباید بگذاری این طوری تمام شود!

گویی یک میله ی آهنی را روی راه تنفسم گذاشته باشند. بعد فهمیدم که او هنوز بیهوش است 
و این واکنش غیرارادی او در نتیجه ی سال ها تمرین است. قبال هم در شیای ]8[ دیده بودم این 
اتفاق بیفتد. مردی ُمرده بود؛ بیهوش شده و همچنان به نبرد ادامه داد بود و رقیبش هم گمان 

کرده بود او فن را به درستی اجرا نمی کند. اما خوب، این اتفاق بسیار بسیار نادر بود.
با آرنجم به دنده هایش ضربه زدم و سرم را محکم به صورتش کوبیدم. فشار کمتر شد اما نه به 

قدر کفایت. از این کار متنفر بودم، اما انگشت کوچکش را شکستم.
دستش رها شد و من آزاد شدم.

همان جا نفس نفس زنان با چهره ای درهم رفته باقی ماند. قلبم برای غوِل درهم شکسته به درد 
آمد، او داشت از مردم و مذهبش دفاع می کرد و از دستورها پیروی می کرد. خودم را برای این 
که به جای دور زدن، از رویش رفته بودم لعنت کردم؛ پیش تر هرگز خودم را چنین لعنت نکرده 

بودم.
به سمت کپه ی کوچک وسایلم رفتم. روی جعبه ی پروژکتور نشستم و سیگاری روشن کردم. 
نمی شد نفس نفس زنان داخل معبد بروم و از طرفی باید به چیزی که می خواستم بگویم فکر 

می کردم.
چطور می شود یک قوم را از کشتن خودش منصرف کرد؟

ناگهان...
امکان پذیر بود! یعنی ممکن بود؟ اگر برایشان از کتاب واعظ می خواندم، اگر برایشان قطعه ای 
ادبی، بسیار بهتر از هرآن چه لوکار تا به حال نوشته می خواندم، چه؟ چیزی به همان غم انگیزی 
و همان بدبینی می خواندم و نشانشان می دادم که قوم ما علی رغم این که یک مرد کل هستی 
را به زبانی فاخر محکوم کرده، نجات پیدا کرده و نشانشان می دادم پوچی که آن مرد به سخره 

گرفته ما را به عرش رسانده. آیا ممکن بود باور کنند و نظرشان را تغییر دهند؟
سیگارم را روی زمین زیبا خاموش کردم و دفترچه  یادداشتم را پیدا کردم. وقتی برخاستم حس 
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غریبی داشتم.
به سوی معبد رفتم تا از کتاِب سیاه به روایت گالینگر، کتاب زندگی، برایشان موعظه کنم.

همه جا غرق سکوت بود.
مک وی داشت لوکار می خواند، رز کنار دست راستش و کانون توجه همه ی چشم ها بود، تا این 

که من وارد شدم.
بودند که مثل زن ها  آن جا  مرد  تایی  بودند. چند  زمین نشسته  برهنه روی  پای  با  نفر  صدها 

ریزجثه بودند.
چکمه به پا دشتم.

به خودم گفتم، تا آخرش برو، باالخره یا می بری یا می بازی.
چند پیرزن فرتوت در یک نیم دایره پشت سر مک وی نشسته بودند. مادرها بودند؛ زمین خشک، 

زهدان های بی حاصل و آتش خاموش.
به سوی میز رفتم.

خطاب به آن ها گفتم:  »با مرگ خود، مردمتان را محکوم می کنید. آن ها زندگی را که شما تجربه 
کرده اید نخواهند شناخت، آن لذت ها، غم ها و شادمانی ها را. اما درست نیست که همه ی شما 
محکوم به مرگ باشید.« حاال رو به جمعیت کردم. »آن ها که چنین می گویند دروغ می گویند. 

برکسا می داند، زیرا که بچه ای در شکم دارد.«
آن جا نشسته بودند، همچون تعداد زیادی بودا. مک وی به نیم دایره رفت.

ادامه دادم: »فرزند من را!« در این فکر بودم که پدرم درباره  ی این مراسم چه فکری خواهد کرد. 
به  اگر  و  شده اند.  عقیم  شما  مردهای  تنها  شوند.  باردار  می توانند  جوان  زن های  تمام  و   ...«
دکترهایی که در اکتشاف بعدی می آیند اجازه دهید روی شما آزمایش کنند، شاید مردها را هم 
بتوان درمان کرد. اما گر نتواند، شما می توانید با مردهای زمینی ازدواج کنید. ما هم مردمان 

کم اهمیتی نیستیم. سرزمین مان هم کم اهمیت نیست.«
به صحبت ادامه دادم:  »هزاران سال قبل، لوکاِر سرزمین ما هم کتابی نوشت. او هم مثل لوکار 
صحبت می کرد، اما ما علی رغم طاعون ها و قحطی ها و جنگ ها تسلیم نشدیم. ما نمردیم. یکی 
مبارزه کردیم  را سیر کردیم، در جنگ ها  بیماری ها غلبه کردیم، گرسنه ها  بر  از دیگری  پس 
باالخره  را بدون جنگ پشت سر گذاشتیم. شاید هم یک روزی  تازگی مدت زیادی  و همین 
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جنگ ها را به کل پشت سر بگذاریم. نمی دانم.«
»اما ما میلیون ها مایل تهی را پشت سر گذاشته ایم. ما دنیایی دیگر را دیده ایم. و لوکاِر ما اگر 

بود می گفت: »برای چه؟ چه ارزشی دارد؟ تمامش تهی است.«
صدایم را پایین آوردم، طوری که گویی دارم شعر می خوانم و ادامه دادم:  »و می دانید راز ما این 
است که حق با او بود. تمامش بی حاصل است، غرور است! گستاخی ما است که ما را به پیش 

رانده و متضمن بقای ما است. و حتا خدا هم در نهان از همین روحیه ی ما خوشش می آید.«
عرق کرده بودم. با گیجی مکث کردم.

گفتم: »این هم کتاب واعظ است.« و شروع کردم به خواندن:  »واعظ گفت: پوچِی پوچی. همه اش 
پوچی است و پوچی. یک مرد چه سودی دارد...«

و  می کند.  فکر  چه  به  که  بودم  فکر  این  در  بود.  مبهوت  و  ساکت  که  افتاد  برکسا  به  نگاهم 
ساعت های شب را همچون روبانی تیره دور خود پیچیدم.

خب دیگر دیر شده بود! تا خود روز صحبت کرده بودم و همین طور داشتم حرف می زدم. کتاب 
را تمام کردم و سخنان گالینگر را ادامه دادم.

وقتی که صحبتم تمام شد فقط سکوت حکمفرما بود. بوداها که مرتب نشسته بودند، از سر شب 
تا به حال تکان هم نخورده بودند. پس از مدتی طوالنی مک وی دست راستش را باال آوردم. 
مادرها یکی یکی همان کار را تکرار کردند و من می دانستم معنایش چه است. معنایش این بود: 
نه! انجام ندهید! رهایش کنید. معنایش این بود که شکست خورده ام. به آرامی از اتاق بیرون 
رفتم و کنار وسایلم روی زمین ولو شدم. انترو رفته بود. خوب شد که او را نکشته بودم. پس از 

زمانی که گویی هزار سال به طول انجامید، مک وی وارد شد.
گفت:  »کارت به پایان رسیده.«

از جایم تکان نخوردم.
گفت: »پیش بینی به حقیقت پیوسته. مردم من در حال شادمانی هستند. تو پیروز شدی مرد 

مقدس. حاال ما را تنها بگذار.«
ذهنم همچون بالنی تهی از باد شده بود. قدری هوا داخلش پمپ کردم.

گفتم:  »من م مقدس نیستم. یک شاعر رده دوم با خلق و خوی بد هستم.«
سیگار آخرم را روشن کردم و گفتم:  »بسیار خب، کدام پیشگویی؟«
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جوری که انگار شرح و توضیحش الزم نباشد، گفت:  »وعده ی لوکار. این که اگر تمام رقص ها 
به پایان برسند، مرد مقدسی از آسمان ها خواهد آمد و ما را درست در آخرین ساعاتمان نجات 

خواهد داد. او با مشت ماالن مبارزه خواهد کرد و زندگی را دوباره به ما خواهد بخشید.«
»چطور؟«

»درست مثل برکسا و مثال معبد .«
»مثال؟«

برایمان خواندی که چطور  بود.  لوکار  به خوبِی سخنان  برای ما خواندی که  را  »تو سخنانش 
زیر نور خورشید هیچ چیز تازه ای نیست و هنگام خواندن، سخنانش را به سخره گرفتی و چیز 

جدیدی را به ما نشان دادی.«
گفت:  »قباًل هرگز گلی روی مریخ نبوده، امابه زودی یاد می گیریم چطور پرورششان بدهیم. تو 
تمسخر کننده ی مقدسی.« با این جمله حرف هایش را به اتمام رساند. »او که در معبد تمسخر 

می کند. تو بر زمین مقدس گام نهادی.«
گفتم:  »اما شما که رای منفی دادید.«

»من رای دادم که طرح اولیه را ادامه ندهیم و بگذاریم فرزند برکسا زنده بماند.«
سیگار از انگشتانم افتاد. گفتم:  »اوه.« چیزی نمانده بود. چقدر کم می دانستم.

»حاال تکلیف برکسا چیست؟«
»نیم پروسه قبل برگزیده شده بود که برقصد و منتظر تو بماند.«

»اما او گفت انترو جلوی من را خواهد گرفت.«
مک وی مدتی طوالنی آن جا ایستاد.

»او خودش هرگز پیشگویی را باور نداشت. حاال اوضاع خیلی به نفع او نیست. او فرار کرده بود، 
زیرا می ترسید که همه چیز درست باشد. وقتی تو پیشگویی را به اتمام رساندی و ما رای دادیم، 

او می دانست.«
»پس او من را دوست ندارد و هیچ وقت هم دوست نداشت؟«

»متاسفم گالینگر، این بخشی از وظیفه ی او بود که هیچ وقت از عهده اش برنیامد.«
با خود گفتم: »وظیفه...« وظیفه، وظیفه وظیفه.

»با تو خداحافظی کرده و امیدوار است دوباره تو را ببیند. و ما هرگز آموزه های تو را فراموش 
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نخواهیم کرد.«
گفتم:  «فراموش نکنید.« ناگهان از تناقضی که در قلب همه ی معجزات بزرگ وجود دارد، مطلع 
شده بودم. من حتا یک کلمه از موعظه های خودم را باور نداشتم. مثل مردی مست ایستادم و 

زیر لب گفتم: »ما’رانا.«
بیرون رفتم تا آخرین روزم روی مریخ را سپری کنم. ماالن، شکستت دادم و باز هم پیروزی از 
آن توست! روی تخت پرستاره ات آرام بگیر لعنتی! جیپ استر را همان جا گذاشتم و پیاده به 
آسپیک رفتم.  بار هستی را در فاصله ای بسیار دور پشت سر گذاشته بودم.  به کابین خودم رفتم 

و در را قفل کردم و چهل و چهار قرص خواب خوردم.
اما وقتی بیدار شدم در درمانگاه بودم و زنده. وقتی آهسته برخاستم، غرش موتورها را حس کردم 
و توانستم به عرشه بروم. مریخ همچون قرصی آماس کرده باالی سرم آویخته بود و کم کم محو 

می شد؛ قرصی که آهسته آهسته آب شد و روی چهره ام جاری شد.

1. Vishnu
2. Adonis
3. Osiris
4. Thammuz
5. Manitou

6. Legba
7. Ontro
8. Shiai

* به معنای قلب ماه



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

Open Office ارسال فرمایید.

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

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

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

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

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

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

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

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

گروه ادبیات گمانه زن
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