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سخن ماه

سخن ماه نوشتن برای یک شماره ی تأخیردار کار سختی است؛ تلخی تأخیر در ذهن 
باقی مانده و اصاًل نمی خواهی به هیچ چیز فکر کنی. نه به نوشتن و ترجمه، نه حتا 
شماره ی بعد که تاریخ تحویل مطالبش به شکل ترسناکی در حال نزدیک شدن است. 
بعد که مجبور می شوی روبه روی ورق سفید بنشینی و دست روی صفحه کلید  ولی 
ببری و بنویسی، یاد سفر در زمان می افتی یا قالیچه ی پرنده، یا چوب دستی های جادویی 
اگر  و سفینه های فضایی که می توانند خیلی راحت وارد جو داخلی هم بشوند و حتا 

شرایط اقتضا کرد، باله در بیاورند و زیر آب بروند و خالصه، همه  فن حریف باشند.
چیزی که به نظر می آید این وسط کمی کم باشد، عنصر ترس و وحشت است. مثاًل 
شیشه ی  پشت  طوفانی  و  سرد  شب های  در  که  زرد  چشم های  با  چهل تکه  هیوالیی 
خانه های روستایی ظاهر شود و صبح بلند شوی و ببینی که دام ها به شکل عجیب و 
غریبی سالخی شده اند. یا ماهیتی پنهان در یک ساختمان که به روح ساکنینش نفوذ 
می کند و آن ها را تا منتهی الیه وجودی شان می لرزاند و باعث می شود دست به کارهایی 

بزنند که حتا دیدن آن ها در خواب، کابوس به دنبال می آورد. 
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شگفت زار از مدت ها قبل تالش کرده عالوه بر علمی تخیلی و فانتزی به وحشت هم روی 
بیاورد و آن را مهجور باقی نگذارد. شاید حس کنیم وحشت به اندازه ی ع ت ف دور از 
چشم مخاطب عام نیست، اما وقتی می بینیم نویسنده های وحشتی هستند که آن را با 
عناصر علمی تخیلی  و فانتزی آمیخته کرده اند و چیزی نتیجه شده که دیگر نه وحشت 

است و نه ع ت ف، می بینیم چقدر چیزهای دیگر برای خواندن باقی مانده است.
از استاد  با دو داستان وحشت  اما  با تأخیر  این شماره  باشد که  شاید به همین دلیل 
وحشت نویسی -اچ. پی. الوکرفت- منتشر می شود؛ قباًل هم داستان وحشت داشته ایم، اما 
وحشت های گوتیک الوکرفتی، قلعه های دورافتاده، ایزدان غول آسایی که از ستاره های 
دور آمده اند و جایی از زمین منزل دارند، صداهایی که نیمه شب ها از پشت درهای بسته 
و توی اتاق های خالی شنیده می شود، همه و همه، عنصری بودند که جای خالی شان در 

شگفت زار احساس می شد و این شماره سعی کرده این جای خالی ترسناک را پر کند.
تحریریه ی شگفت زار امیدوار است شماره ی 26 ترسناک خوبی داشته باشید و از هیچ 

نترسید!

شیرین سادات صفوی
سردبیر شگفت زار
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از آن چنان نیروهایی یا موجوداتی، ممکن است بازماند ه ای باشد... بازمانده ای از گذشته ای 
بسیار دور زمانی که... هوشمندی فاش شده است، شاید، در اشکال و صوری که مدت ها 

پیش از ظهور انسان جهش یافته ی فعلی، از بین رفته اند.
صور و اشکالی که تنها، اشعار و افسانه ها، خاطرات گذرایی از آن را می یابند و آن را 

خدایان، هیوالها و هیات های اساطیری در همه ی انواع و گونه ها می نامند. 
آلجرنون بلک وود.

1. وحشت در سفالینه
بزرگ ترین موهبت دنیا، به نظر من، ناتوانی ذهن بشری در مرتبط کردن تمام محتویاتش 
زندگی  بی نهایت  سیاه  دریاهای  میان  در  بی خبری  جزیره ی  در  ما  است.  یکدیگر  به 
می کنیم، و این بدان معنی نیست که ما باید تا دوردست ها دریانوردی کنیم. علوم، که 
هر کدام ضعف های خودشان را دارند، تاکنون صدمات اندکی به ما وارد کرده اند؛ لیکن 

احضار کوتولهو

اچ. پی الوکرفت

بهزاد قدیمی
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روزی خواهد رسید که، از کنار هم گذاشتن پاره های نامرتبط دانش، آن چنان شهود ترسناکی از 
حقیقت و موقعیت ما در این میان ظهور می کند که ما یا بایست از این اکتشاف دیوانه شویم یا 

از روشنایی به امنیت و آرامش عصر ظلمت جدیدی پناه بریم.
علمای الهیات از روی هیبت و شکوه دوره های کیهانی حدس زده اند که دنیای ما و نژاد انسان 
اگر  را چنان وصف می کنند که  نامتجانس  بازماندگان  را شکل داده است. آن ها  فانی  حوادث 
حداقلی  از خوشبینی نداشته  باشیم، خون را در رگ هایمان منجمد می کنند. ولی این از بابت 
ایشان نیست که یک نگاه ساده از قرن  ازل ممنوعه آمد که فکر آن عرق سرد بر من می نشاند 
و رویای آن دیوانه ام می کند. این نگاه، مانند تمام نگاه های ترسناک به واقعیت، از یک کنار هم 
گذاری پاره های حقیقت به صورت اتفاقی جرقه زد. در این مورد به خصوص، تکه های قدیمی 
به کنار هم  امیدوارم هیچ کس دیگری موفق  پروفسور متوفی. من  نوشته های یک  و  روزنامه 
را  زنجیره ی دهشتناکی  نمی بایست چنین  بمانم،  زنده  اگر  یقیناً  نشود.  پاره ها  این  دادن  قرار 
به همدیگر متصل کنم. من مطمئنم که پروفسور خودش هم می خواست نسبت به آن بخش 
که از آن آگاه شده بود خاموش بماند و می دانم که اگر به خاطر مرگ ناگهانی اش نبود، تمام 

یادداشت هایش را نابود می کرد. 
اطالع من از جریان، از زمستان 1927-1926 همزمان با مرگ عموی بزرگ من، جورج گمل 
آنجل، پروفسور افتخاری زبان سامی در دانشگاه براون پرویدنس رودآیلند، شروع شد. پروفسور 
آنجل به واسطه ی توانایی اش در نسخ باستانی شهرت داشت و مدیران موزه های بزرگ بارها از 
او استمداد می کردند. به این ترتیب گذرش به نود و دو سالگی توسط بسیاری به یاد می آمد. در 
محل، عالقه به خاطر علت نامشخص مرگ، تقویت می شد. پروفسور هنگامی که از قایق نیوپورت 
بر می گشته  است، مصدوم می شود. آن چنان که شاهدان می گویند، مرد سیه چرده ای که ملوان 
به نظر می رسیده است به پروفسور تنه می زند. او از راهی عجیب و تاریک،  از باالی تپه ی پر 
شیبی می آمده است که  یک میانبر از جلوی اسکله تا خیابان ویلیام، جایی که منزل متوفی در 
آن واقع است می سازد. بر اثر این ضربه  پروفسور ناگهان به زمین می خورد. پزشکان نتوانستند 
از بحث های گنگ و مبهم، اعالم کردند  از کارافتادگی واضحی را تشخیص دهند، لیکن پس 
که جراحت قدیمی قلبی که به واسطه ی صعود از شیب تیز تپه ی شیب دار تحریک شده بوده، 
مسبب مرگ است. در آن زمانی دلیلی نمی دیدم که با این حکم اختالف نظر داشته باشم، لیکن 

بعدها متمایل شدم که از این حکم متعجب شوم... چیزی بیشتر از متعجب.
به عنوان وارث و مجری وصیت نامه ی عموی بزرگم – از آن جا که او زن و فرزندی نداشت- بر 



وحشت - ترجمه
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من فرض بود که تمام نوشته های او را مطالعه کنم. بدین منظور تمام فایل ها و قفسه های ش را 
به محل خودم در بوستن منتقل کردم.  اغلب موضوعاتی را که جمع بندی کرده بودم بعدها در 
مجله ی انجمن باستان شناسی آمریکا منتشر شد، لیکن در میان  دست نوشته ها جعبه ای بود که 
مطالب آن بسیار معماگونه و پیچیده بودند و من تمایلی نداشتم که محتویاتش را در معرض 
نداشتم  برای گشودن آن  بود و من هیچ کلیدی  این جعبه قفل شده  دید دیگران قرار دهم. 
تا این که به ذهنم خطور کرد از حلقه ی شخصی پروفسور که آن را در جیب جلیقه اش نگه 
می داشت استفاده کنم که البته موفق به گشودن آن جعبه شدم. لیکن هنگامی که در جعبه را 
باز کردم، تنها چیزی که با آن روبرو شدم صندوقچه های کوچک و قفل شده ی دیگری بود که 
داخل جعبه قرار داشت. نقش برجسته  ی سفالین وعجیبی که در آن پیدا کردم، و نیز نوشته های 
پراکنده و نامنسجم عمویم به چه دردی می خورده است؟ آیا عمویم در سال  های پایانی عمرش 
با ساده لوحی فریب یک ظاهرسازی را خورده است؟ تصمیم گرفتم به دنبال پیکرتراش عجیبی 

بروم که  مسئول اختالل محسوس ذهن آرام این پیرمرد شده بود. 
نقش برجسته، یک مستطیل نتراشیده بود با ضخامتی کمتر از یک اینچ و مساحتی در حدود 
پنج در شش اینچ؛ واضحاً از یک منشا جدید. طراحی اش اما، به لحاظ فضا و ایده به دوران جدید 
نمی خورد. چون اگرچه تخیالت کوبیسمی و آینده گرایی متعدد و لجام گسیخته اند، لیکن آن ها 
معموالً نظام های مرموز نوشتاری را که در متون پیش تاریخی به چشم می خورد، دوباره سازی 
نمی کنند و یقیناً نوشته هایی از این نوع بر روی عمده ی طرح های آن وجود داشت. اما حافظه ام 
علی رغم انبوه مقاالت و مجموعه هایی که از عمویم مرور کرده بودم، به هیچ وجه نمی توانست 
این قطعه را شناسایی کند یا حتا اشاره ای را که کمترین رابطه ای با آن داشته باشد، به یاد آورد. 
بر روی نوشته های هیروگلیفی، پیکره ا ی مصمم نقش بسته بود لیکن اجرای امپرسیونیستی آن، 
پی بردن به ایده ای شفاف درباره ی ماهیتش را ناممکن می کرد. به نظر می رسید که هیوالیی 
باشد یا نمادی از یک هیوال که تنها یک ذهن بیمار می تواند آن را بیافریند. اگر بگویم که ذهن تا 
حدی شگفت  من این هیبت را همزمان ترکیبی از کاریکاتور انسان، اژدها و هشت پا می پنداشت، 
سخن به گزافه نگفته ام. سر گوشتالو و شاخک دارش در باال در ترکیبی گروتسک  و بدن فلس دار 
به همراه بال های ناقص الخلقه؛ لیکن این نمای کلی تمامش بود که به طرز تکان دهنده ای این 
از معماری سیکلوپین  این شمایل، نشانه های محو  نقش برجسته را هولناک می کرد. در پشت 
دیده می شد. نوشته  ای که به همراه این غرابت بود، سوای رگه ای ناشی از برش فشاری، اخیرا 
ادبیاتی باشد. آن چه به نظر  در دستان پروفسو آنجل بوده است و اصاًل به نظر نمی رسید که 
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سند اصلی می رسید عنوانی داشت به صورت »کیش کوتولهو« که حروفش با چاپی وسواس گونه 
چاپ شده بودند تا از اشتباه در خواندن این لغت ناشنفته، جلوگیری کنند. این نوشته ها به دو 
قسمت تقسیم می شدند: اولی با عنوان »1925 – رویاها و رویاسازی های  اچ. ای. ویلکوکس؛ 
شماره ی 7- خیابان توماس- پرویدنس- آر. آی.« نام گذاری شده بود و عنوان دومی »روایت 
سربازر جان. آر. لگراس؛ شماره ی 128- خیابان بین ویل- نیو اورلئان- ال ای. ای. ای. اس. ام 
بودند؛  یادداشت های روشنی  باقی دست نوشته ها،   »... یادداشت در همان جا و پروف.  تی جی. 
برخی از آن ها گزارشی بودند از کابوس های عجیب افراد مختلف، برخی دیگر استشهاداتی از 
الیوت و  لموریای گمشده(؛  اثر دبلیو. اسکات  آتالنتیس  الهیات و مجالت بود )مشخصاً  کتب 
بقیه اش نقطه نظراتی بود درباره ی آیین های مذهبی مخفی و انجمن های سری دیرپا با ارجاع به 
کتاب های باستان شناسی و اسطوره شناسی نظیر شاخه ی طالیی فریزر و آیین ساحرگی در اروپا 
اثر خانم میوری. بریده های روزنامه عمدتاً اشاره  داشتند به بیماری های روانی غیرطبیعی، شیوع 

جنون یا دیوانگی در بهار 1925.
اولین بخش نوشته ها داستان مشخصی را نقل می کردند. ظاهراً در اول مارس 1925 یک مرد 
تیره و الغر روان رنجور و هیجان زده، با پروفسور آنجل مالقات می کند. او از یک نقش برجسته ی 
سفالی رنج می برده که در آن موقع خیلی مرطوب و تازه بوده است. روی کارتی که همراه این 
مرد جوان بود نام هنری آنتونی ویلکوکس نوشته شده بود، و عمویم او را که جوان ترین فرزند 
یک خانواده ی سرشناس بود و مختصر آشنایی با عمویم داشتند، شناخته بوده است. این مرد 
فلور  تنها در ساختمان  و  به تحصیل شد  بعدها در مدرسه ی طراحی رودآیلند مشغول  جوان 
دی لیس نزدیک آن موسسه زندگی می کرد. ویلکوکس نوجوان باهوشی بود که به تیزهوشی 
مشهور بود، لیکن رفتارش بسیار عجیب و غریب بود و از بچگی احساسات هیجان زده ای نسبت 
به داستان های نامانوس و رویاهای عجیب و غریبی داشت که معموالً عادت داشت برای دیگران 
بازگو کند. او خودش را »حساس روحی« می دانست، لیکن مردمان محلی این شهر بازرگانی 
قدیمی او را صرفاً خل وضع می دانستند. از آن جا که زیاد با اطرافیانش نمی جوشید، به تدریج در 
اجتماع کم پیدا شد و تنها با گروه کوچکی از زیبایی شناسان شهرهای دیگر رابطه داشت. حتا 
باشگاه هنری پرویدنس، در حالی که از محافظه کاری او خسته شده بود، او را کاماًل ناامید یافت.

پافشاری  با  ادامه می دهند که در آن مالقات مخصوص، پیکرتراش،  دست نوشته های پروفسور 
نوشته های هیروگلیف  فهم  برای  میزبانش  باستان شناسی  از دانش  درخواست داشته است که 
باوقار و پرطمطراق رفتار می کرده است که به نظر  او به نحوی  نقش برجسته استمداد بگیرد. 
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خرج  به  زرنگی  عمویم  و  کند  ایجاد  همدردی  که حس  داشته  قصد  و  می آمده  فخرفروشانه 
داده است وقتی که بیان داشته نقش برجستگی تازه ی روی لوح به هر چیزی می تواند مربوط 
باشد، اال به باستان شناسی. پاسخ ویلکوکس جوان، که عمویم را چنان برانگیخته که لغت به 
لغت سخنانش را به یاد داشته باشد و ضبط کند، به روش رویاگون و شاعرانه ای بر زبان جاری 
شد که احتماالً بر سرتاسر محاوره اش نیز حاکم بوده است و من اینک دانسته ام که این جزو 
تمایزات شخصیتی او بوده است. او گفته بود: »البته که این جدید است؛ چرا که من آن را دیشب 
بر اساس رویایم از یک شهر غیرعادی ساخته ام و رویا قدیمی تر از  شکوفایی تایر، یا ساخت 

مجسمه ی ابولهول یا کاخ های معلق بابل است.«
با سواستفاده  تهی که  و  بی سر  به گفتن داستان  او شروع می کند  بوده است که  همان  موقع 
از خاطرات فراموش   شده ی  عمویم، شدیداً توجهش را جلب می کند. شب پیش، یک زلزله  ای 
کوچک اتفاق می افتد که بزرگترین لرزه در نیوانگلند برای چندین سال بوده و تخیالت ویلکوکس 
به شدت متاثر شده بوده اند. او به مجرد این که به خواب می رود، کابوسی می بیند از یک شهر 
سیکلوپین با آجرهای نتراشیده و غول آسای مونولیتی که از سرتاسرشان صمغ سبز می چکید و 

احساس نحوستی ناشی از وحشتی مکنون را القا می کردند.
روی ستون ها و دیوارها به خطوط هیروگلیف چیزهایی نوشته شده بود و از جایی که نمی توان 
تشخیص داد، صدایی می آمد که صدا نبود. احساسی پرآشوب که تخیالت تنها می تواند آن را به 
صورت صوت تبدیل کنند، ولی او تالش می کرد آن را با ترکیبی غیرقابل تلفظ از حروف منتقل 

کند: »کوتولهو فهتگن.«
و  هیجان زده  را  آنجل  پروفسور  که  وقایعی  یادآوری  برای  بود  کلیدی  هجایی،  ترکیب  این 
پریشان می کرد. او با دقت یک دانشمند، پیکرتراش را مورد سوال قرار داده و نقش برجسته  را 
با وحشتزدگی بررسی کرد. همان  نقش برجسته ای که جوان بعد از بیداری در حالی که سرما 
در وجودش رخنه می کرد و تنها ملبس به لباس خواب بود، در حالتی نیمه هشیار درست کرده 
بود. ویلکوکس بعداً گفت که عمویم خودش را به خاطر کهن سالی در دیر به یاد آوردن نقوش 
طراحی و خطوط هیروگلیف سرزنش کرده است. اغلب سواالت به نظر مالقات کننده بی ربط 
می رسیده، به خصوص سواالتی که تالش داشته اند این حروف را به مذهب یا انجمنی مربوط 
در عوض اجازه ی ورود و  کنند و ویلکوکس نمی توانسته معنی تعهد به سکوتی را که مداوماً 
عضویت در این فرقه ی گسترده ی عرفانی یا کیش شیطانی به او وعده داده می شده، درک کند. 
مخفی  مذاهب  از  اطالعی  هیچ  یقیناً  پیکرتراش  که  می شود  قانع  آنجل  پروفسور  که  هنگامی 
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به  منجر  این  آینده سوال  پیچ می کند.  رویاهای  گزارش  برای  با درخواست  را  مهمانش  ندارد، 
چنین نتیجه ی منطقی شد و در دست نوشته ها ثبت شده که مرد جوان هر روز با پروفسور تماس 
می گرفته و درباره ی ترس تکان دهنده ی کابوس های نیمه شبش گزارش می داده است که عمدتاً 
نمایی کلی از یک سیکلوپین با سنگ های تاریک و نمور بوده است همراه با صدایی مدفون یا 
نعره ای آگاه و تک گویانه با حالتی معماگونه و تکان دهنده که به صورت صداهایی نامفهوم به 
خاطر می آورده است. دو صدایی که متاولیاً تکرار می شدند، می توانند با این حروف بیان شوند: 

»کوتولهو« و »رالی«.
دست نوشته ها ادامه می دهند در 23 مارس، خبری از ویلکوکس نمی شود و پرس و جو از محلش 
روشن می سازد که شب گذشته تحت حمله ی نوع ناشناخته ای از تب قرار گرفته و به خانه ی 
چندین  می پرد،  خواب  از  جیغی  با  نیمه شب  است.  شده  منتقل  واترمن  خیابان  در  پدری اش 
هنرمند دیگر را در ساختمان از خواب می پراند و از آن به بعد متناوباً از هوش می رود و دچار 
هذیان می شود. عمویم آن موقع فوراً به خانواده اش تلفن می کند و از آن به بعد موضوع را به 
دقت دنبال می کند. اغلب با دفتر دکتر توبی -که دانسته بود مسئول بیمار است- واقع در خیابان 
تایر تماس می گرفت. ذهن تب آلوده ی جوان، ظاهراً مسکن چیز عجیبی بوده است. دکتر وقتی 
نه تنها تکرار کابوس های گذشته  از گاهی می لرزید. آن ها  درباره ی آن ها صحبت می کرد، هر 
بودند، بلکه به شدت از یک چیز غول آسا »به بلندی چندین مایل« که قدم زنان یا گشت زنان 
بیمار در زمان کوتاهی تمام  بوده، متاثر می شده اند. آن چنان که توسط دکتر توبی تکرار شد 
موضوع را توضیح می داده است، اما با بیانی عصبی و این پروفسور را قانع کرده که این باید همان 
هیوالی بی نامی باشد که او سعی داشته برای تجسم کابوسش بیافریند. دکتر اضافه می کند، 
اشاره به این موضوع، همواره مقدمه ای بوده است برای به اغما رفتن مرد جوان. درجه ی حرارت 
به طرز عجیبی چندان باالتر از حالت نرمال نبوده، لیکن کلیه ی شرایط بیشتر حالتی ناشی از 

تب به نظر می رسیده است تا یک آشفتگی ذهنی.
از بین  از نیمه شب روز دوم آوریل، تمام نشانه های بیماری  روحی ویلکوکس ناگهان  در 3 بعد 
می رود. او راست در رخت خوابش می نشیند و در حالی که از یافتن خودش در خانه ی پدری سخت 
متعجب بود، هیچ خاطره ای از رویاها یا وقایع از 22 مارچ تا کنون به یاد نمی آورد. طبق نظر پزشک، 
او سه روز بعد به محل اقامت خودش باز می گردد. لیکن او برای پروفسور آنجل کمک بیشتری 
نمی توانست داشته باشد. تمام نشانه های کابوس های عجیب بعد از سالم شدن مرد جوان از بین 
رفتند و عمویم بعد از یک هفته ثبت گزارش های رویاهای معمول شبانه، دست از ثبت آن ها کشید.
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در این جا اولین بخش دست نوشته ها به پایان می رسد؛ اما  به برخی یادداشت های پراکنده ارجاع 
 داده می شد که در ذهن موضوعات زیادی برای فکر کردن باقی  می گذاشت – موضوعات خیلی 
زیادی که تنها بدبینی ذاتی من در آن موقع می توانست دلیل ادامه ی بی اعتمادیم به هنرمند 
باشد. یادداشت های تحقیق مربوط به توضیحاتی درباره ی کابوس های اشخاص مختلفی بودند در 
همان بازه ی زمانی که ویلکوکس مالقات غیرمنتظره اش را انجام داده بود. به نظر می رسد عمویم 
بالفاصله پرس و جوهای گسترده ای را بین تقریباً تمام دوستانی که این کارش را گستاخی به 
او  به  را  شبانه شان  کابوس های  که  می کند  درخواست  او  می دهد.  انجام  نمی آورده اند،  حساب  
گزارش دهند و همچنین تاریخ هر رخداد قابل توجهی در گذشته ی اخیر را به او بگویند. پذیرش 
این درخواست متفاوت بوده است، لیکن در پایان او بیش از حدی که یک آدم معمولی بدون 
منشی بتواند از پس اداره ی آن بر بیاید، پاسخ دریافت می کند. اصل این گزارشات نیامده است، 
لیکن یادداشت های او یک جمع بندی کامل و واقعاً مهم را شکل می دهد. مردمان متوسط در 
اجتماع و مشاغل -که در انگلیسی جدید به ایشان »نمک زمین« می گویند- تقریباً به طور کامل 
نتایج منفی داده اند، اگر چه به صورت پراکنده، این جا و آن جا آثاری از هیجان زدگی شبانه در 
آن ها دیده شده است؛ و همیشه بین 22 مارس تا 1 آوریل – دوره ای که در آن ویلکوکس جوان 
دچار هذیان شده بود. اشخاص علمی اندکی بیشتر متاثر شده بودند، طوری که در چهار مورد 
توضیحات گنگی از تصویر فٌرار یک منظره ی عجیب آمده بود و در یک مورد به ترس از چیزی 

غیرعادی اشاره شده بوده است.
پاسخ اصلی از طرف هنرمندان و شعرا ارسال شده و من می دانم وحشت می تواند کسی را که 
این یادداشت ها را به هم مربوط می کرده، وادار به فرار کند. از آن جایی که اصل پاسخ هایشان را 
در دست نداشتم، نیمه مشکوک بودم که مولف از آن ها سواالت جهت دار پرسیده باشد یا این که 
پاسخ ها را طوری دست کاری کرده باشد که به نتیجه ای که بعدها می خواسته برسد. دلیلش بود 
که همچنان احساس می کردم ویلکوکس، که بایست به نحوی از اطالعات قدیمی ای که عمویم 
پاسخ های  است.  می کرده  نفوذ  اعمال  کهنه کار  عالم  این  بر  باشد،  مطلع  بود  کرده  جمع آوری 
زیبایی شناسان روایت های نگران کننده ای بودند. از 22 فوریه تا 1 آوریل بخش عمده ای از آن ها 
کابوسی از موجودی نامانوس داشته اند و شدت این کابوس ها در آن دوره ای که پیکرتراش دچار 
هذیان می شود، بی اندازه قوت می یابد. بیش از یک چهارم از آن هایی که چیزی گزارش داده  
به آن چه ویلکوکس توضیح  را توصیف می کردند که بی شباهت  بودند، مناظر و شبه صداهایی 
داده بود، نبود؛ و برخی از رویابینان به وحشتی صریح از چیزی بی نام و غول آسا که به سمت شان 
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می آمده، اعتراف کرده اند. یک مورد، که یادداشت ها بر روی آن تاکید داشته و توضیح می دادند، 
خیلی غمگین بود. مورد که یک معمار سرشناس با گرایشاتی به الهیات و ماورالطبیعه بوده است، 
درست در همان  تاریخ که ویلکوکس دچار حمله شده بود به طور وحشتناکی دیوانه می شود و 
چند ماه بعد در حالی که در این مدت استغاثه هایش برای نجات از دست اهریمنی دوزخی که 
فرار کرده قطع نمی شده است، در می گذرد. از آن جایی که عمویم به این مورد نه با شماره که با 
اسم و نشانی اشاره کرده بود، من می بایست تحقیقات شخصی خودم را در جهت اثبات حقایق 
انجام می دادم؛ لیکن با وجود این که این تحقیقات حقانیت یادداشت ها را تماماً تایید می کرد، 
تنها اندکی موفق به تعقیب این ماجرا شدم. در شگفت بودم که که تمامی اشخاصی که توسط 
پروفسور مورد بررسی قرار گرفته بودند، چطور احساس سردرگمی می کردند؛ مانند همین مورد 

اخیر. این خوب بود که هیچ توضیحی نمی توانست آن  سردرگمی ها را شرح دهد. 
بریده های روزنامه، همان طور که اظهار داشتم، در آن دوره ی مشخص به مواردی از وحشت، 
دیوانگی و رفتارهای عجیب و غریب اشاره می کردند. حجم بریده های روزنامه خیلی زیاد بود 
و خبرها از اقصی نقاط جهان جمع آوری شده بود؛ پروفسور آنجل باید برای این کار افرادی را 
استخدام کرده باشد. این جا یک مورد خودکشی شبانه در لندن گزارش شده که در آن شخص 
خواب دیده بعد از جیغی تکان دهنده خود را از پنجره به پایین پرتاب می کند. آن جا همچنین 
نامه ای بود به ویراستار روزنامه ای در آمریکای جنوبی که در آن شخصی آینده ی شومی را که 
دیده بود، استنباط می کرد. همچنین خبری از کالیفرنیا بود که یک گردهمایی از جرگه ای از 
متالهین را که برای انجام »مراسم تجلیل« جمع شده بودند، شرح می داد. همچنین مقاله ای از 
هند،  به صورت محافظه کارانه ای خبر یک بلوای عمومی در بین بومیان را بین 22 تا 23 مارس 

گزارش می داد.
غرب ایرلند هم مملو بود از شایعات وحشتناک و افسانه ای؛ نقاشی مشهور به نام آردویس بونوت، 
تابلویی کفرآمیز از یک منظره ی خیالی را در سالن بهاره ی پاریس در 1926، به نمایش درآورده 
بود. تعداد بیشماری وحشت در دیوانه خانه ها که فقط یک معجزه می توانسته اتحادیه های دارویی 
را از توجه به تشابه عجیب موارد و یک نتیجه ی گیری گیج کننده باز دارد. اینک تمام موضوعات 
مورد اشاره در بریده ی روزنامه ها گفته شد و در حال حاضر من به دشواری می توانم با فلسفه ی 
کرخت کننده ای که این موضوعات را به هم مرتبط می کند، روبرو شوم؛ لیکن در آن موقع من 
به این نتیجه رسیدم که ویلکوکس جوان به نحوی قباًل از موضوعاتی که پروفسور پیش از او 

مورد تحقیق قرار داده بود، مطلع بوده است.
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2. داستان سربازرس لگراس
بود،  برای عمویم مهم کرده  را  و نقش برجسته  پیکرتراش  موضوع قدیمی تری که کابوس های 
قسمت دوم دست نوشته های بلندش را تشکیل می داد. ظاهراً یک بار در گذشته، پروفسور آنجل 
برخورد  بود،  آمده  در هیروگلیف  معما  به صورت  را که  بی نام  با شمایل دوزخی یک هیوالی 
می کند. هجاهایی شوم که تنها می توانند به صورت »کوتولهو« برگردان شوند و همه ی این ها 
چنان رابطه ی تحریک کننده و وحشتناکی دارند که تعجبی ندارد او با آن خواست عجیب از 

ویلکوکس جوان، درخواست اطالعات بیشتر می کرده است.
ماجرای قبلی برمی گردد به 17 سال قبل در سال 1908، وقتی که انجمن باستان شناسی آمریکا، 
همایش ساالنه ی خود را در سنت لوییس بر گزار می کند. پروفسور آنجل، به عنوان کسی که 
شایستگی موفقیت ها و صالحیت هایش را داشته است، در تمام سرفصل ها نقش مهمی داشته و 
یکی از اولین کسانی بوده است که توسط جمع کثیر خارجی ها که از برگزاری همایش استفاده 
تا پاسخگوی سواالت باشد و راه حل های حرفه ای برای  کرده بودند، مورد سوال قرار می گیرد 

مشکالتشان ارائه کند.
شاخص ترین این خارجی ها، یک مرد با قیافه ی معمولی و میان سال بود که برای مدت کوتاهی 
بتواند  تا  بود  آمده  نیواورلئان  از  را  راه  تمام  او  داشت.  معطوف  به خود  را  همایش  توجه  تمام 
اطالعاتی را که از منابع محلی نمی توانست استخراج کند، در این جا به دست آورد. نامش جان 
ریموند لگراس بود و به لحاظ شغلی، بازرس پلیس بود. او همراه خودش یک پیکره ی سنگی با 
شمایلی گروتسک و نفرت آور آورده بود که موضوع اصلی مالقاتش بود. پیکره واضحاً خیلی قدیمی 
بود و نمی شد منشا آن را تعیین کرد. نباید گمان شود که سربازرس لگراس کوچکترین عالقه ای 
به باستان شناسی داشت. برعکس، تمایل او برای روشنگری تنها در رویکرد سریع به صرفاً مسائل 
شغلی نمود پیدا می کرد. تندیس، بت، خدایواره یا هر چه که بود، چند ماه پیش از آن در یورشی 
به یک گردهمایی مشکوک به شیطان پرستی در مرداب های نیواورلئان به دست آمده بود. و مراسم 
چنان یگانه و مخوف به آن بسته بود که پلیس تنها می توانست فرض کند آن ها به یک فرقه ی 
ظلمانی تعلق دارند، به طور مشخص این فرقه حتا بسیار شیطانی تر از سیاه ترین فرقه های دایره ی 
طلسم های آفریقایی بود. درباره ی منشا آن،  به جز اطالعات باورناپذیر و نامنظم بیرون کشیده 
شده از اعضای دستگیر شده ي فرقه، هیچ چیزی در دست نبود. به همین  دلیل پلیس ترغیب شده 
بود تا هر اطالعات باستان شناسی را که ممکن بود درباره ی جایگاه سمبل مخوف کمکی کند که 

احیاناً منجر به کشف ردپایی از سرچشمه ی این فرقه شیطانی باشد، به دست آورد.
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نگاه  تنها یک  پا کند.  به  را  سرباز لگراس اصاًل گمان نمی برد که پیشنهادش آن چنان شوری 
کافی بود تا  یک مرد جاافتاده علمی را به هیجان بیاورد و آن ها کمترین زمان را برای حلقه 
زدن به دور او و خیره شدن به مجسمه ی کوچکی که شگفت آوری مطلقش و قدمت حقیقتاً 
ژرفش در سیمای ناگشوده و قدیمی اش دیده می شد، از دست ندادند. در حالی که نشانه ای از 
هیچ سبک مجسمه  سازی در ساخت این هیبت خوفناک تشخیص داده نمی شد، با این وجود 
به نظر می رسید نشانه هایی از قرن ها و شاید هزاره ها در سطح کثیف و سبز سنگ ناشناخته اش 

ثبت شده باشد.
شمایل، که با احتیاط و دقت برای بررسی از نزدیک بین محققان دست به دست می شد، ارتفاعی 
بین 20 تا 30 سانتی متر داشت و مشخصاً کار بسیار ظریف یک استادکار ماهر بود. این شمایل، 
به طور مبهم ظاهر یک انسان نما را داشت، لیکن با صورتی که شبیه به هشت پا تعداد زیادی دم 
داشت، بدنی فلس پوش و لزج، چنگال هایی غیرعادی در پشت زانوی گاومانند و نوک انگشتانش 
و بال های دراز و خفاشی شکل. این شی که به نظر می رسید ترس و نحوست در ذاتش مکنون 
استف با هیکلی فربه و قوز کرده انگار روی سکو یا سنگی  که نمی شد ماهیتش را شناسایی کرد، 
چمباتمه زده بود. نوک بال ها به پشت سنگ می رسید و نشمین گاه مرکز را اشغال کرده بود، 
در حالی که چنگال های منحنی و دراز زانوهای قوز کرده، لبه ی پیشین را چنگ زده بودند و به 
اندازه ی یک چهارم راه تا پشت سکو ادامه می یافتند. سر هیوال به جلو خم شده بود، طوری که 
انتهای دم های هشت پایی صورتش به پنجه های غول آسایش که زانوی قوز کرده و باالآمده اش را 
گرفته بود، می مالید. منظره در کل خیلی زنده بود و بیشتر رعب آور هم شده بود، چرا که منشا 
این مجسمه به هیچ وجه قابل تشخیص نبود. سن طوالنی، نامعلوم و غیرقابل محاسبه ی آن قطعی 
بود. با این وجود هیچ کس نمی توانست آن را به هیچ گونه ای از هنر، در اوان ظهور تمدن یا حتا 
پیش از آن مربوط کند. به طور کاماًل مجزا، ماده ی سازنده ی آن هم رمز دیگری بود. چرا که سنگ 
صابونی سبز و سیاهش با آن رگه های طالیی یا رنگین کمانی برای هیچ کدام از علوم زمین شناسی 
یا معدن شناسی شناخته شده نبود. مشخصات پایه ی آن هم به همان اندازه گیج کننده بود و هیچ 
کدام از حضار آگاه از علم زبان شناسی -علی رغم این که نیمی از مجرب ترین زبان شناسان دنیا در 
این همایش شرکت کرده بودند- نتوانستند کوچکترین نشانه ای از ریشه های خویشاوندی زبانی 
این نقش برجسته به هیچ زبان دیگری پیدا کنند. آن ها هم مانند خود نقش برجسته، متعلق به 
چیزی بسیار دور و جدا افتاده از نژاد انسان بودند. چیزی نحس و نامقدس که مربوط به دوره ای 

از تاریخ حیات بود که دنیای ما و شعور ما در آن مداخله ای نداشت.
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با این وجود، در حالی که حضار سرشان را تکان می دادند و با تاسف اقرار به شکست در حل 
این   با  که  شد  توهم  این  دچار  جمعیت  آن  میان  از  مرد  یک  می کردند،  سربازرس  مساله ي 
شکل هیوالیی  و نوشته های آن آشنایی دارد و اینک با عدم اعتماد به نفس، اطالعاتی جزئی  
استاد  را که در اختیار داشت، بازگو  کرد. این شخص کسی جز ویلیام چانینگ وب -که اخیراً 
باستان شناسی در دانشگاه پرینستون شده بود- نبود؛ کاشف نوشته های نه چندان بی اهمیت. 
پروفسور وب، چهل و هشت  سال پیش مشغول تحقیقاتی بر روی رمزگشایی خطوط در سفری 
به گرین لند و آیس لند بوده که سرانجام در این راه موفق نمی شود. هنگامی که ساحل را به سمت 
شمال پیمایش می کرده است، در غرب گرین لند به قبیله ای دورافتاده از اسکیمو ها  با مذهبی 
زنندگی  و  تعمدی  از شیطان پرستی که خون خوارگی  نوع خاصی  بر می خورد.  انحطاط  به  رو 
آن، او را منجمد کرده بود. این مذهبی بود که سایر اسکیومائوکس ها خیلی کم درباره ي آن 
می دانستند و فقط با ترس و لرز می گفتند که این آیین از اعصار بسیار قدیمی، پیش از خلقت 
این دنیا نازل شده است. عالوه بر مراسم بی نام و قربانی کردن انسان، مشخصاً یک آیین مذهبی 
میراثی وجود داشته که به یک شیطان فوق العاده یا اهریمنی ماورائی اشاره می کرده است و از 
روی آن پروفسور وب یک نسخه ی دقیق از هجاهای آن را به وسلیه ی کمک یک »انگکوک« 
سالخورده یا یک راهب جادوگر برداشته است و آن را به بهترین نحوی که می توانسته، با حروف 
رومی نوشته است. اما مهمترین نکته، بتی است که این فرقه مقدس  دارد و هنگامی که فلق 
از پشت صخره های یخ زده بیرون می زند، حول آن می رقصند. پروفسور گفت که آن یک نقش 
که  آن طور  اکنون،  و  است  بوده  مرموز  نوشته هایی  با  ترسناک  شمایلی  از  زمخت  برجسته ی 
پروفسور می گفت، آن شکل به تمام معنا مشابه این شمایل جانورمانندی است که در پیشگاه 

همایش نهاده شده بود.
با تعلیق و شگفت زدگی از سوی حضار کارآزموده در همایش پذیرفته شد،  این اطالعات، که 
منجر به هیجان زدگی دوچندان سربازرس لگراس شد؛ و او ناگهان شروع کرد به سوال پیچ کردن 
شخص مطلع. او که به سرودهای مذهبی دستگیرشدگان پیروان مذهب در مرداب توجه کرده و 
آن ها را ثبت کرده بود، از پروفسور درخواست کرد که هجاهایی را که در میان مذاهب شیطانی 
اسکیموها شنیده بود به یاد آورد. بعد از آن یک بازه ی زمانی خسته  کننده  پیش آمد که در آن 
دانشمند و سربازرس مشغول بررسی جزئیات هجاها شدند و بعد وقتی هر دو نفر تایید کردند 
با  که هجاها در هر دو مذهب شیطانی عینا مشابه هم اند –در حالی که دو ناحیه فرسنگ ها 
هم فاصله داشتند- لحظه ای سکوتی ترسناک حکمفرما شد. در اساس، آن چه که جادوگرهای 
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اسکیمو و راهبین مرداب لوئیزانا در رسای بت معبودشان می خواندند، چیزی بود شبیه به این: 
بخش های سرود، آن طور که حدس زده می شد، به صورت دنباله دار قطع می شدند و یک صدای 

بلند چنین چیزی را می خواند:
»فن'گلوی مگلئو'نفه کوتولهو ریالی اوگاه'نگل فهتگن«

لگراس یک گام از پروفسور وب جلوتر بود، چون چند تن از زندانی های دورگه برایش تکرار کرده 
بودند که اعضای قدیمی تر بهشان گفته اند این لغات چه معنایی می دهند. این متن، آن طور که 

داده شد، چیزی شبیه به این را می خواند:
»در ماوایش در ریالی، کوتولهو مرده، در حال خواب دیدن انتظار می کشد.«

و حاال، در پاسخ به درخواست های شدید و فوری، سربازرس لگراس داستان برخوردش با فرقه 
را در مرداب به تمامیتی که می توانست بیان کرد. او داستانی گفت که مشخصاً می بینم عمویم 
به آن توجه بسیار ویژه ای داشته است. آن داستان طعم وحشی ترین رویاهای یک اسطوره ساز یا 
عالم الهیات را داشت و به شکلی میخکوب  کننده ، تصوری کیهانی در میان  آن مردمان طبقه ی 
در  ایده ای  چنین  این  تصاحب  به  احتمالی  کمترین  که  می کرد  مشخص  را  پایین  و  متوسط 

میانشان نمی رفت.
در اول نوامبر 1907، پلیس نیواورلئان تعدادی از شاکیان عصبی ساکن مرداب ها و تاال ب های 
قریه های جنوبی را احضار کرده بود. ساکنین آن جا بدوی ولی خوش ذات و از نوادگان مردان 
الفیتی بودند که از خشم شی  ناشناخته ای که شبانگاه از آن ها ربوده شده بود، در وحشت بودند. 
این فرقه ظاهراً یک جادوی سیاه بود، لیکن جادوی سیاهی که به مراتب وحشتناک تر از هر 
بدشگون در جنگل های تسخیر  زمانی که طبل  از  و  بودند.  تاکنون دیده  بود که آن ها  آن چه 
به طور  نداشت  را  از سکنه جرات خطر کردن و پیمایش آن  شده ی دوردست که هیچ کدام 
الینقطعی می نواخت، تعدادی از زنان و کودکانشان ناپدید شده بودند. آن جا صداهای وحشتناکی 
بر بدن می نشاند و رقص  اورادی که عرق سرد  به گوش می رسیده است، جیغ های دیوانه وار، 
شعله های اهریمنی. و پیک به غایت وحشت زده اضافه می کند که سکنه بیش از این تحمل این 

را ندارند.
به همین دلیل یک تیم بیست نفره ی  پلیس که دو تا درشکه و یک اتومبیل را پر کرده بودند، 
به همراه محلِی لرزان به عنوان راهنما، در دیروقت یک شامگاه بسیج شدند. در پایان راه قابل 
عبور، آن ها پیاده شدند و مایل ها شلپ شولوپ کنان در میان  جنگل مخوف درختان سرو، جایی 
که هیچ کس تاکنون به آن جا قدم ننهاده بود، پیاده روی کردند. ریشه های کریه و ساقه های 



20
شماره ی 26، بهمن 1391

متهاجم خزه های اسپانیایی به ستوهشان آورده بود. این جا و آن جا ستونی از سنگ های نمناک 
یا قطعه ای از دیوارهای مخروبه، به خصوص تصور ساکنین منحوسشان، ترس و نومیدی را که 
ترکیب درختان ناهنجار و و تمام این جزایر قارچی شکل به وجود آورده بودند، تشدید می کرد. 
به چشم  دوردست  در  نامعمور  کلبه های  از  رقت انگیز  توده ای  زمینی مسکونی،  قطعه   باالخره 
خورد. هماوردخواهان، سرانجام به گروه هایی با فانوس هایی لرزان شعبه شعبه شدند. شائبه ای 
از خیلی خیلی دور ها شنیده می شد و ندرتاً جیغی  از زمزمه ی تپنده ی طبل )توم توم(  محو 
ترساننده گاه به گاه همراه با حرکت باد به گوش می رسید. درخشش سرخی هم از بین عبورگاه 
بی پایان جنگل شب زده خود را نمایان می کرد. در حالی که محلی های وحشت زده حتا از این که 
تنها بمانند می ترسیدند، تالش ها برای ترغیب  کردنشان که حتا یک گام دیگر به سمت محراب 
پیروان اهریمنی بردارند بی ثمر بود؛ در نتیجه سربازرس لگراس و نوزده همراهش بدون هیچ 

راهنمایی قدم به داالن وحشتی نهادند که هیچ گاه پیش از این چنین کاری نکرده بودند.
به  که  بود  ناشناخته ای  مناطق  از  یکی  بودند،  شده  وارد  آن  به  پلیس ها  اینک  که  منطقه ای 
شیطانی بودن شهرت داشت و اساساً هیچ سفید پوستی به آن قدم نگذاشته بود. درباره ی آن جا 
افسانه ای وجود داشت در مورد یک دریاچه ی مخفی که با چشمان فانیان قابل رویت نبود و در 
داخل دریاچه موجودی عظیم الجثه، بی قواره و به شکل هشتپایی سفید با چشمانی لیمویی رنگ 
زندگی می کرد. و محلی ها می گفتند اهریمنی خفاش بال شب ها از غار خود در داخل زمین به 
بیرون پرواز می کند تا او را عبادت کند. آن ها می گفتند این موجود پیش از لیفرفالی ، پیش از 
ال سال و پیش از سرخ پوستان و حتا پیش از وحوش و پرندگان شاداب، آن جا بوده است. آن 
خود کابوس است و دیدنش موجب مرگ خواهد شد؛ ولی برای آدم ها رویاهایی می سازد تا به 
اندازه ی کافی بدانند و از او بر حذر باشند. این گردهمایی جادوی سیاه هم، یقیناً در حاشیه ی 
همان دریاچه ی اهریمنی لعنتی برگزار می شد، لیکن این منطقه خودش به اندازه ی کافی بد 
بود. در نتیجه ممکن است اصاًل همان نقطه ی سرشار از خرافه ، محلی ها را بیشتر از حوادث و 

اصوات وحشتناکشان ترسانیده باشد.
تنها شعر یا دیوانگی می تواند صداهایی را که همراهان لگراس هنگام ورود به مرداب سیاه، وقتی 
که به طرف درخشش سرخ و صدای طبل پیش می رفتند شنیدند، توصیف کند! آن ها اصواتی 
بودند که نه به صدای انسان می مانست و نه حیوان. و شنیدن یکی شان وقتی که منبع صدا 
حرکت می کرد، ترسناک تر بود. حیوانات خشمگین و افسارگیسخته ی این جا منقلب و دیوانه، در 
حالی که زوزه می کشیدند و جیغ می زدند، خودشان را به ارتفاع زیادی می رساندند و صدایشان 
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مثل توفانی طاعونی از اعماق مرداب جهنم، در جنگل شب زده می پیچید. هر از گاهی، صداهای 
نامنظم متوقف می شد و زمزمه ا ی گروهی، هماهنگ و تمرین شده، با صدای خرخر مانندی بلند 

می شد و آن اوراد یا عبارات وحشتناک با صدا-آواز به گوش می رسید:
»فن'گلوی مگلئو'نفه کوتولهو ریالی اوگاه'نگل فهتگن.«

باالخره مردان گروه، جایی که درختان تنک تر می شدند، توانستند خود منظره را ببینند. به محض 
این که توانستند این صحنه را ببینند، چهار نفرشان سکندری خوردند، یک نفر از حال رفت و دو 
نفرشان به جنون کشیده شدند و شروع کردند به جیغ زدن که خوشبختانه صدای ناهنجار مراسم 
پایان گرفت. لگراس قدری از آب مرداب به صورت مرد بی هوش پاشید و سپس همگی در حالی 

که از می لرزیدند و تقریباً به خاطر ترس از خود بی خود شده بودند، در کنار همدیگر ایستادند. 
در میان طبیعت درختزار مرداب، یک جزیره ی چمن زار که شاید وسعتش به یک جریب )4.5 
متر مربع( بود، بدون درخت و تقریباً خشک دیده می شد. روی این جزیره، غیرعادی ترین قبیله 
از مردم که تنها سایم یا آنگاروال می توانستند تصویرشان را بکشند، مشغول جست و خیز و پیچ 
و تاب بودند. این عده، فارغ از البسه، کاماًل برهنه، غریوکشان و پیچان، حول یک دایره ی آتش 
بزرگ می چرخیدند. در مرکز این حلقه، آن طور که از میان شکاف باریک حلقه ی آتش می شد 
دید، یک سنگ هشت پایی از جنس مونولیث گرانیتی ایستاده بود؛ در باالی آن، شمایلی شوم 
که به لحاظی کوچکی اندازه با سنگ زیرش نامتجانس بود، حکاکی شده بود. به مرکزیت سنگ 
مونولیث داخل آتش، یک دایره از ده چوبه ی دار بود که به فواصل منظم از همدیگر قرار گرفته 
افتاده و به  بینوای گم شده در حالی که سرشان پایین  بودند؛ روی چوبه ها اجساد محلی های 
نحوی غریب مثله شده بودند، آویزان بود. در داخل همین دایره بود که حلقه ی خرافه پرستان 
فریاد می کشیدند و جست و خیز می کردند؛ حرکت کلی بدنه ، در یک باٌکانال بی پایان، از چپ 

به راست بود بین حلقه ی اجساد و حلقه ی آتش.
این ممکن است تنها خیال پردازی یا پژواک صدا بوده باشد که یکی از همراهان، یک اسپانیولی 
هیجانزده را اغوا کرد  تا تصورکند آوایی مذهبی از درون اعماق جنگل افسانه های باستانی و 
وحشت به مناسک پاسخ داده است. این مرد را -جوزف دی گالوز- من بعدها مالقات کرده و از 
او سواالتی پرسیدم. و او اثبات کرد که حواس پرت و خیال پرداز است. او تا آن جا پیش رفت که 
حتا اشاراتی داشت به شنیدن صدای به هم خوردن بال هایی غول آسا و به چشم آمدن چشمانی 
درخشان و یک حجم کوه وار سفید رنگ در پشت درخت های دوردست، ولی من آن موقع با خود 

گمان کردم که او بیش از حد قصه های مهمل محلی شنیده است.
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در واقع، مبهوت شدن ناشی از ترس مردان، مدت کوتاهی طول کشید. اما باالخره وظیفه به یاد 
آمد و اگر چه بیش از صد نفر شرکت کننده در جزیره حاضر بوده اند، پلیس با اعتماد به قدرت 
آتش خود، مصمم به میان این اغتشاش تهوع آور هجوم برد. برای مدت پنج دقیقه، آشوب و غوغا 
غیرقابل وصف بود. صداهای انفجار می غرید، گلوله ها شلیک می شد و متواریان فراری می شدند. 
اما در پایان لگراس توانست 47 دستگیر شده ی عبوس را بشمارد که مجبورشان کرد با عجله 
لباس بپوشند و بین دو ستون از پلیس ها به راه بیفتند. پنج تن از پرستندگان هالک شده و دو 
تن به شدت مجروح شدند؛ یکی از ایشان را هم کیشان زندانی اش روی برانکارد حمل می کردند. 

تصویر حکاکی شده روی مونولیث هم البته با دقت توسط لگراس برداشته و آورده شده بود.
انجام شد،  بعد از یک سفر فوق العاده خسته کننده و فرسایشی، طی آزمایشاتی که در مرکز 
مشخص شد اغلب زندانی ها از مردم سطح پایین و نژادهای التقاطی هستند که به لحاظ روانی 

دچار انحرافات فراوانی هستند.
بیشترشان ملوانان دریایی، بازمانده ی  کاکا سیاه های آفریقایی یا نژادهای چندرگه بودند. نوعاً از 
سرخ پوستان غرب و پرتغالی های براتوا از جزیره ی کیپ ورد که رگی از جادوی سیاه به فرهنگ 
التقاطی داده بودند. اما پیش از آن که بازپرسی آغاز شود، معلوم شد چیزی بسیار قدیمی تر 
و عمیق تر از بت پرستی سیاهان آفریقا درگیر این ماجراست. با توجه به دون پایگی و کوردلی 

ایشان، موجود با یک ثبات شگفتی آور،  مرکز ثقل تمام ایمان کثیف ایشان بود.
بنا به اظهاراتشان، آن ها یگانگانی متعال و قدیم را می پرستیده اند، موجوداتی که دوران ها پیش 
از حیات بشر از آسمان به دنیای جوان نزول کرده اند. آن یگانگان قدیم، اینک به اعماق زمین و 
دریا رفته اند. اما اجساد مرده شان اسرارشان را در رویا به اولین کسانی گفتند که بعدها این فرقه  
را که هیچ گاه نمی میرد، پایه گذاری کردند. این همان مذهب است، و زندانیان گفتند که وجود 
داشته و وجود خواهد داشت، در نواحی پرت و دور افتاده، در تاریک ترین نقاط این دنیا تا آن 
زمان که حضرتش، کوتولهوی متعال،  از خانه اش در ریالی بلندمرتبه زیر دریا برخیزد و زمین را 
بار دیگر زیر سلطه ی خویش در آورد. روزی او فرا خوانده خواهد شد، زمانی که ستاره ها درست 

باشند و منسک مخفی همیشه منتظر خواهد بود تا او را آزاد کند.
تا آن زمان، این موضوع نباید به هیچ شخص دیگری گفته شود. رازی وجود داردکه حتا شکنجه 
که  چرا  نیستند،  خودآگاه  موجودات  تنها  وجه  هیچ  به   انسان ها  کند.  برمالیش  نمی تواند  هم 
شکل ها از تاریکی بیرون می آیند تا وفاداران قلیلشان را مالقات کنند. اما آن ها، یگانگان متعال 
تاکنون یگانگان قدیم را ندیده است. آن نقش برجسته ی حکاکی  انسانی  قدیم نیستند. هیچ 
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شده، کوتولهوی بزرگ است؛ اما کسی نمی توانست بگوید یگانگان دیگر هم دقیقاً مانند او هستند 
یا نه. در این روزها کسی نمی توانست نوشته های باستانی را بخواند، اما لغات دهان به دهان و 
سینه به سینه منتقل شده بودند. اورادی که خوانده می شد به هیچ عنوان آن راز نبوده است. 
بلکه زمزمه وار پچ پچ شوند. آواز فقط  بلند خوانده نشود،  اوراد هیچ گاه  این  گفته شده بود که 

همین معنی را می دهد:
»در خانه اش در ریالی، مرده ی کوتولهو در حال خواب دیدن انتظار می کشد.«

به  باقیشان  اعدام شوند؛  گناهکار شناخته  شدند که  کافی  اندازه ی  به  زندانیان  از  تن  دو  تنها 
انستیتوهای مختلف سپرده شدند تا درمان شوند. همگی مشارکت در قتل ها را انکار می کردند 
و می گفتند که کشتن توسط سیاه بال یگانه ی بزرگی که در مکان مالقات به یاد نیاوردنی شان 
از میان جنگل تسخیر شده بر آن ها ظاهر می شده، انجام  گرفته است. اما از میان آن هم پیمانان 
مرموز، هیچ گزارش به هم پیوسته ای نمی شد دریافت کرد. اکتشافات پلیس عمدتاً از اظهارات 
پیرمرد دورگه و فوق العاد سالخورده ای به نام کاسترو می آمد که ادعا می کرد به یک بندرگاه 

عجیب مسافرت کرده و در کوه های چین رهبران نامیرای این فرقه را مالقات کرده است. 
عالمان  ذهن  که  می آورد  خاطر  به  را  وحشتناک  افسانه ی  یک  از  قسمت هایی  پیر  کاستروی 
الهیات را به خود مشغول کرده بود و موجب می شد انسان ها و کل دنیا به نظر جدید و البته میرا 
بیایند.  قرن ها بوده است که وجودهای دیگری بر زمین حکم می رانده اند. آن ها شهرهای بزرگی 
داشته اند. اسالفشان، آن طور که مردان نامیرایی چینی به او گفته بودند، هنوز هم به صورت 
دنیا، سال ها  اوان خلقت  در  ایشان  دارند.  آرام وجود  اقیانوس  سنگ های سیکلوپین در جزایر 
پیش از خلقت بشر همگی مرده  بوده اند، لیکن هنوز فنونی وجود دارد که اگر ستاره ها در دوره ی 
بیکران خود در مدار درست قرار بگیرند، می تواند ایشان را احیا کند. ایشان خودشان نیز یقینا 

از ستارگان آمده اند و نقوش شان را با خود آورده اند. 
آنها  نشده اند.  و خون ساخته  از گوشت  داد،  ادامه  کاسترو  که  آن طور  قدیم،   متعال  یگانگان 
شکل هایی دارند – مگر همین تصور ستاره مانند این موضوع را اثبات نمی کند؟-  ولی آن اشکال 
آسمان  طریق  از  می توانند  آن ها  باشند  درست  ستاره ها  که  هنگامی  نشده اند.  ساخته  ماده  از 
از دنیایی به دنیای دیگر داخل شوند؛ اما وقتی ستاره ها درست نیستند آن ها نمی توانند زنده 
باشند. با این وجود اگر چه نمی توانند زنده باشند، اما حقیقتا هم نخواهند مرد.آنها در خانه های 
سنگی شان در شهر با شکوهشان ریالی می افتند و توسط افسون کوتولهوی قادر مراقبت خواهند 
شد برای رستاخیزی باشکوه زمانی که ستارگان و زمین بار دیگر برای حضور آن بلندمرتبگان 
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آماده باشند. ولی در آن زمان، مقداری نیروهای خارجی باید به رهایی ابدان ایشان کمک رساند. 
افسون همان طور که ایشان را دست نخورده نگاه می دارد از بروز کوچکترین حرکتی توسط ایشان 
جلوگیری می کند و آن ها فقط می توانند ساکن و بی حرکت در طی این میلیون ها سال ناشمردنی 
در سیاهی بیارامند و فکر کنند. ایشان همه ی آنچه در عالم اتفاق می افتاد را می دانستند چرا که 
حالت گفتارشان افکار را منتقل می کند. حتا همینک هم ایشان در آرامگاهشان سخن می گویند.  
هنگامی که پس از سال های بی نهایت آشوب، اولین انسان ها آمدند، یگانگان متعال قدیم با برخی 
از ایشان که حساس تر بودند از طریق نفوذ در خواب های شان سخن گفتند. چرا که تنها از این 

طریق زبان ایشان برای پستانداران ساخته شده از گوش قابل درک است.
سپس، کاسترو زمزمه کرد، آن انسان های نخستین این منسک را در اطراف آن بت های بلندی 
از  مبهم  اعصار  در  بت ها  کردند.  پایه گذاری  بودند،  نموده  ایشان  به  قدیم  متعال  یگانگان  که 
ستارگان تاریک آورده شده بودند. این منسک از بین نمی رود تا زمانی که دوباره ستارگان درست 
شوند و راهبان سری منسک کوتولهوی بزرگ را از آرامگاهش برگیرند تا تحت االمرهای اش را 
دوباره زنده کند و فرمانراوی اش را بر زمین از سر گیرد. دانستن آن زمان آسان است، چرا که 
در آن هنگام نوع بشر مانند یگانگان متعال قدیم خواهد شد؛ افسارگسیخته و وحشی و فارغ 
از خوب و بد، پرده ی اخالق و قانون دریده، جیغ خواهند کشید و خواهند کشت و در خوشی 
مسرور خواهند بود. آنگاه، قدیم ْ یگانگان متعال ِ برخاسته، به شخصه روش های جدیدی برای 
جیغ زدن و کشتن و در خوشی غرقه شدن به ایشان خواهند آموخت، و تمام زمین از فجایع 
روانگشتگی و افسارگسیختگی شعله می کشد. اینک، مذهب سری، با اجرای مراسمی شایسته، 
می بایست خاطرات آن روش ها و سایه ی دور پیشگویی را تا موقع بازگشت ایشان زنده نگاه دارد.

در زمان های گذشته، مردان برگزیده با قدیم یگانگانِ  در بند قبر در رویا سخن گفته  بودند، لیکن 
چیزی اتفاق افتاد. شهر سنگی بزرگ ریالی با مونولیث ها و مقابرش به زیر امواج مکیده شد. و 
آب های عمیق، مملو از اسرار باستانی که حتا تخیالت نمی تواند از آن عبور کند، مراوده ی روحی 
را مقطوع کرده بودند. اما خاطرات باقی  می مانند، و راهبین بلند مرتبه می گویند که شهر روزی 
دیگر، هنگامی که ستاره ها درست باشند، دوباره بر خواهد خاست. آنگاه، برخاسته از زمین، ارواح 
تاریک زمین، سایه وار و گندیده  و غرق در شایعات مبهم، در غارهای فراموش شده ی زیر اعماق 
دریا خود را باز خواهند یافت. اما کاستروی پیر، جرات نکرد بیش از این از ایشان بگوید. او با 
دستپاچگی سخنش را قطع کرد و پس از این هیچ پیشنهاد تطمیع کننده یا بازپرسی ریزبینانه ای 
نتوانست در این راستا چیزی از او بیرون بکشد. ابعاد قدیم یگانگان هم چیزی بود که به طرز 
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غریبی او از اشاره بهشان امتناع می کرد. درباره ی هسته ی مذهب، کاسترو گفت که فکر می کند 
در میان صحرای غیرقابل عبور عربستان، جایی که ارم، شهر ستون ها، دست نخورده و پنهان شده 
خواب می بیند، قرار دارد. این فرقه ربطی به فرق جادوگری غربی ندارد و به جز پیروانش برای 
چینی  مردان  وجود،  این  با  ندارد،  آن  به  اشاره ای  کتابی  هیچ  است.  ناشناخته  کاماًل  سایرین 
جاویدان گفته بودند که در کتاب العضیف )به عربی یعنی زمزمه ی شبانه؛ به ترجمه ی یونانی 
الحضرت«  »عبدل  نام  به  عربی  توسط  که  مردگان(  قوانین  از  نشانه ای  یعنی  که  نکرونومیکن 
نوشته شده، یک دوبیتی وجود دارد که دو معنی از آن استخراج می شود و به عقاید آن ها باید 

معنی نخست را انتخاب کرد:
درگور خود بیارمد آرام تا ابد حاشا که مرده ای بتواند که تا ابد 
اعجاب سال ها و درازای تا ابد حتا که مرگ خود بتواند بمیرد از 

سعی  بی حاصل  تالش  یک  در  بود،  شده  گیج  بسیار  و  بود  خورده  جا  شدت  به  که  لگراس، 
این  بود   زمانی که گفته  ً کاسترو  می کرد خویشاوندانی برای این فرقه در تاریخ بیابد. ظاهرا 
نتوانسته  تیولین  دانشگاه  در  مجربان  است.  بوده  صادق  کاماًل  است،  سری  فوق العاده  مذهب 
بودند هیچ نکته نه درباره ی فرقه و نه درباره ی نقش برجسته روشن کنند و اینک سربازرس به 
گردهمایی بزرگترین مجربان این حرفه در کل مملکت آمده بود و به جز نقل پروفسور وب در 
باره  ی گرین لند هیچ چیز دیگری عایدش نشده بود. تب عالقه مندی بعد از اظهارات لگراس و 
تایید این که تمام موضوع بر سر این نقش برجسته بوده  است، بین شرکت کنندگان باال گرفت؛ 
اگر چه در انتشارات رسمی گردهمایی اشاره ی مختصری به این حادثه شد. احتیاط اولین کاری 
است که آنان به خاطر خو داشتن با شارالتان بازی و تقلب از خودشان نشان می داده اند. لگراس 
برای مدتی نقش برجسته را به پروفسور وب قرض داد، اما کمی بعد پس از مرگ پروفسور این 
نقش برجسته به لگراس برگشته و جزو مایملکش در خانه اش شد و اخیراً من این نقش برجسته 
را در آن جا دیدم. آن شی حقیقتاً چیز وحشتناکی بود و بی شک شبیه همان نقش برجسته ای 

بود که ویلکوکس جوان از روی کابوسش ساخته بود.
حاال این که چرا عمویم با شنیدن داستان پیکرتراش جوان آن طور به هیجان آمد، برایم عجیب 
نبود؛ چرا که بعد از فهمیدن اطالعات لگراس درباره ي فرقه می دانستم چه فکری ممکن است 
با شنیدن اظهارات ویلکوکس به ذهنش رسیده باشد. روح حساس مرد جوان نه تنها پیکره را 
همانند توصیفات لوح شیطانی گرین لند و مجسمه ی مرداب یافته ی  با هیروگلیف هایش دقیقاً 
لگراس در رویا دیده بود،  بلکه حتا در عالم رویا حداقل سه لغت را دیده بود که دقیقاً همان هایی 
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بودند. شروع  زمزمه شده  لوئیزیانا  مرداب  دو گه های  و  اسکیمو  پرستان  توسط شیطان  بودند 
گرچه  است؛  بوده  طبیعی  مشخصاً  آنجل،  پروفسور  توسط  گسترده  و  کامل  تحقیقات  بطئی 
من همچنان مظنون بودم که ویلکوکس جوان به نحوی و به طور غیرمستقیم ماجرای فرقه را 
شنیده باشد و بعد یک سری رویای ساختگی در آورده باشد تا این راز را در نظر عمویم تقویت 
کرده و ادامه داده باشد. بریده های روزنامه و شرح رویاها، البته هنوز مدرک مویدی بود، لیکن 
ذهن منطق گرای من و نیز اغراق گونگی های کل ماجرا مرا بر آن داشت تا به آن نتیجه ای برسم 
که به نظرم بیشتر به واقعیت نزدیک بود. به همین دلیل بعد از آن که یک بار دیگر با دقت 
دست نوشته ها را مطالعه کردم و نوشته های مذهب شناسی و باستان شناسی را با اظهارت لگراس 
از فرقه کنار هم گذاشتم، عزم سفر به مقصد پروویدنس کردم تا بتوانم پیکرتراش جوان را ببینم 
و او را بابت این چنین اعمال نفوذ جسورانه ای بر یک پیرمردی دانشمند آن طور که سزاوارش 

بود، مؤاخذه کنم.
ویلکوکس هنوز در ساختمان فلئور دی لیس، در خیابان توماس زندگی می کرد. یک ساختمان 
زشت به تقلید از معماری ویکتوریایی برتون در قرن هفدهم، که گچ بری های فاخرش را در میان 
خانه های محلی آن تپه ی قدیمی به رخ می کشید. درست زیر سایه ی بهترین بنای گرجی کلیسا 
در کل آمریکا. من او را در اتاق کارش یافتم و در همان دم با نگاه کردن به نمونه ی کارهایش 
که در اتاق پخش بود، متوجه شدم که نبوغ و استعداد شگرفی در هنرش دارد. او باید از آن 
بزرگان رو به زوال چیزهایی شنیده باشد، چرا که او آن کابوس هایی را که در نثر آرتور میچن و 
شعر و نقاشی های کالرک اشتون اسمیت برخاسته بود، در رس متبلور کرده و در مرمر منعکس 

کرده بود.
تیره، رنجور و تا حدودی ژولیده، به صدای تقه ی در واکنش نشان داد و بدون آن که برخیزد از 
من پرسید که با او چه کار دارم. وقتی به او گفتم که کیستم، اندکی اشتیاق نشان داد؛ چرا که 
عمویم هر چند با بازپرسی اش درباره ی کابوس های عجیبش کنجکاوی او را برانگیخته بود، لیکن 
هنوز هیچ دلیل اشتیاقش به تعقیب موضوع را برای او توضیح نداده بود. من نیز اطالع بیشتری 
در این زمینه به او ندادم، اما سعی کردم با ظرافت اطالعات بیشتری از او بیرون بکشم. خیلی 
زود قانع شدم که او مطلقاً صادق بوده است، چرا که آن طور که او از رویاهای اش حرف می زد 
هیچ شبهه ای بر صداقتش باقی نمی ماند. آن کابوس ها و نیز تاثیرات ناخودآگاهشان به شدت 
کارهای او را تحت تاثیر قرار داده بود و او یک تمثال بیمارگونه را به من نشان داد که تفکر سیاه 
و نابهنجارش مرا از ترس به خود لرزاند. او عمیقاً معتقد بود که نمی توانست به یاد بیاورد منشا 
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این چیز را جایی به جز کابوس هایش دیده باشد؛ اما اشکال خودشان را به طرزی نامحسوس زیر 
انگشتانش شکل می دادند. این یقیناً همان شکل غول آسایی بود که هنگامی که هذیان می گفت 
درباره اش فریاد می کشید. او به زودی آشکار کرد که چیزی از فرقه ی سری نمی داند، سوای آن 
مقدار که پرسش های بی رحمانه ی عمویم ممکن بود به او اجازه دهد تا بداند. بعد دوباره کوشیدم 

تا به راهی که ممکن بود این تصویر عجیب در ذهن او شکل گرفته باشد، فکر کنم. 
با یک حالت شاعرانه ی عجیبی حرف می زد و مرا وا داشت که زندگی  او درباره ی رویاهایش 
وحشتناک در یک شهر سنگی سیکلوپین مرطوب و لزج را در نظر آورم -که آن طور که او گفت، 
ابعادش به لحاظ هندسی منطقی نبود و به همدیگر نمی خورد- و با یک پیش بینی ترسناک بانگ 

نیم ذهنی را از اعماق زمین بشنوم که »کوتولهو فهتگن«؛ »کوتولهو فهتگن«.
اوراد ترسناک فرقه ی سری بودند که درباره ی شب گردی های رویاگونه ی  از  این لغات بخشی 
به خود  کوتولهو و مغاره اش در ریالی می گفتند و من علی رغم خردگرایی متعصبانه ام، عمیقاً 
لرزیدم. ویلکوکس، مطمئن بودم، به طریقی اتفاقی درباره ی این فرقه چیزهایی شنیده بوده و 
خیلی زود در میان انبوه چیزهای عجیب و غریبی که می خواند، این موضوع را فراموش کرده بود 
و بعدها به دلیل حساسیت خالصی که داشت، این موضوع به شکلی در ناخودآگاهش و رویاهایش 
بیانی کابوس گونه و نیز مشابه این تمثالی که اینک مشغول مشاهده اش بودم، پیدا کرده است. به 
همین  دلیل حیله گریش در ارتباط با عمویم معصومانه بود. این جوان از آن دسته بود که خیلی 
زودی متاثر می شوند و به همان سرعت رفتارهای نابهنجار از خودشان نشان می دهند. من از 
این طور افراد خوشم نمی آمد، ولی اینک می توانستم نبوغ و صداقت او را تحسین کنم. من او را 
دوستانه ترک کردم و برایش تمام موفقیتی را که استعدادش تضمین می کرد، آرزو کردم. موضوع 
فرقه همچنان برای من جذاب باقی مانده بود و در آن زمان ها قصد داشتم تا درباره ی کنه مطلب 
و ارتباطات آن کند و کو کنم. به نیواورلئان رفتم، با لگراس و برخی از اعضای گروه عملیاتی اش 
بودند  زنده  هنوز  که  زندانیان  از  تن  چند  با  حتا  و  دیدم  را  وحشتناک  تمثال  کردم،  صحبت 
صحبت کردم. از بداقبالی، کاستروی پیر چند سال پیش مرده بود. آن چه طی این تحقیقات به 
صورت دست اول برایم روشن شد، اگر چه جزئیات بیشتری از آن چه عمویم به آن دست یافته 
بود نداشت، دوباره اشتیاق مرا بر انگیخت. چرا که آگاه شدم که در مسیر ردیابی فرقه ای بسیار 
واقعی، بسیار مخفی و فوق العاده باستانی هستم که کشف اسرار آن مرا به یک باستان شناس 
سرشناس تبدیل خواهد کرد. در آن زمان هنوز در موقعیت کاماًل ماتریالیستی بودم، همچنان که 
آرزو داشتم اینک نیز در همان وضعیت باشم، و با خرفتی مفرط انطباق دست نوشته ها درباره ی 
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رویاها را با بریده های روزنامه ی گردآوری شده توسط پروفسور آنجل خوار می شمردم. 
چیزی که شک مرا بر می انگیخت، و اینک از دانستن آن به شدت هراسانم، این است که مرگ 
عمویم خیلی به نظرم غیرطبیعی می آمد. او از یک باریکه راه که از بندرگاه باال می آمد و محل 
تجمع دورگه ها بود،  با یک تنه ی اتفاقی یک ملوان کاکاسیاه سقوط کرده بود. من اعضای دورگه 
و ملوان های تحت تعقیب پیروان فرقه را از مرداب لوئیزیانا به خوبی به خاطر داشتم و از دانستن 
دستورات و روش های مخفی و اعتقادات عجیبشان نمی توانستم شگفت زده شوم. درست است که 
لگراس و گروه عملیاتی اش به حال خود وا گذاشته شده بودند، لیکن در نروژ ملوانی که چیزهایی 
با  رویارو شدنش  از  عمویم پس  دامنه دار  تحقیقات  که  نداشت  امکان  آیا  بود.  مرده  بود  دیده 
اطالعات پیکرتراش به گوش های حرامزاده ها رسیده باشد؟ من فکر می کنم پروفسور آنجل مرد 
چون زیاد می دانست یا این که عالقه مند بود که زیادتر بداند. این که آیا همین بال بر سر من هم 

خواهد آمد، باید صبر کرد و دید؛ چرا که اینک من هم زیادی می دانم.

3. دیوانگی از دریا
اگر هم سرنوشتم می خواست به من لطفی کند، با نگاهی که اتفاقی بر روی یک دسته کاغذ 
در  وجه  هیچ  به  من  که  نبودند  چیزی  کاغذها  این  شد.  منتفی  کاماًل  انداختم،  قفسه  داخل 
طی کارهای روزانه ام امکان داشته باشد بهشان نگاهی بیاندازم، چرا که یک شماره ی قدیمی 
از یک مجله ی استرالیایی بود؛ سیدنی بولتن، 18 آوریل 1925.  این حتا در زمان انتشارش 
از بین مجموعه ی بریده ی نشریاتی که عمویم جمع می کرد، دور از چشم مانده بود؛ در حالی 
از کنجکاوی همیشگی ام نسبت  باشد. من بیش  می توانسته مورد توجهش  که احتماالً شدیداً 
به آن چه پروفسور آنجل »فرقه ی کوتولهو« می نامید عالقه مند شده بودم و به همین دلیل به 
دیدار یکی از دوستان فرهیخته ام در پرینستوِن نیوجرسی رفتم. او کتابدار موزه محلی و یک 
معدن شناس حاذق بود. یک روز زمانی که داشتم اشیائی را که بدون نظم و ترتیب در اتاق عقبی 
موزه روی قفسه تل انبار شده بودند می دیدم، نگاهم توسط یک تصویر عجیب که روی یکی از 
مطبوعات خاک خورده ی زیر سنگ ها بود، ربوده شد. همان نشریه ی سیدنی بولتن که پیش 
از این گفتم. این دوست من به هر چیز خارجی که بتوان تصور کرد عالقه داشت. تصویر یک 
بریده ی رنگ پریده از یک مجسمه ی سنگی بود که به روشنی نسخه ای از همان چیزی بود که 
لگراس در مرداب پیدا کرد. در حالی که با اشتیاق محتویات روزنامه را می خواندم، تصویر را با 
دقت بررسی کردم و بعد از این که دانستم طول متوسطی دارد، ناامید شدم. با این وجود، آن چه 
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از آن دریافته می شد اهمیت هولناکی در تحقیقات موضوع حاضر داشت و من به دقت آن را 
بریدم تا به سرعت وارد عمل شوم. این طور خوانده می شد:

»کشتی متروک رازآلود در دریا
گروه امداد در حالی که دو کرجی غیرقابل کمک نیروی دریایی را می کشید، از راه رسید. یک 
نفر جان  به در برده و یک نفر مرده در خارج پیدا شدند. گزارش نبرد نافرجام و مرگبار در دریا. 
ملوان نجات یافته از افشای جزئیات حادثه ی عجیب سر باز می زند. در متعلقاتش بتی عجیب 

پیدا شد. تحقیقات ادامه دارد.
بندرگاه  در  در حالی  امروز  والپارایزو،  در  تشکیل شده  مورسین،  رزمجوی شرکت  امداد  گروه 
دارلینگ لنگر انداخت که دو قایق زرهی از کار افتاده و جنگ زده نیروی ویژه ی دریایی دوندین 
را یدک می کشید که در تاریخ 12 آوریل در عرض جغرافیایی 34 درجه و 21 دقیقه ی جنوبی 
و طول جغرافیایی 152 درجه و 17 دقیقه ی شرقی دیده شده بود. در خارج از آن یک نفر زنده 
و یک نفر مرده دیده می شد. گروه نجات والپارایزو را در 25 مارس ترک کرد و در دوم آوریل 
به دلیل موج ها بزرگ و طوفان سنگین غیرقابل پیش بینی به طرز قابل توجهی از مسیرش به 
سمت جنوب منحرف شد. در دوازدهم آوریل کشتی سرگردان دیده شد؛ در حالی که به نظر 
می آمد کامال ًخالی از سکنه باشد، روی عرشه دو تن پیدا شدند. یک نفر جان به در برده که 
تقریباً نیمه دیوانه شده و یک جسد که به نظر می رسد بیش از یک هفته از مرگش می گذرد. این 
مرد بازمانده  یک بت سنگی وحشتناک با منشاء نامشخص به ارتفاع یک پا )33 سانتی متر( را 
در دست می فشرد. درباره ی ماهیت سازنده ی آن، اساتید در دانشگاه سیدنی، جامعه ی سلطنتی 
و موزه ی خیابان کالج سردرگم شده اند. بازمانده می گوید آن را در کابینی در یک محراب تعبیه 
شده  با شکلی معمولی پیدا کرده است. این ملوان بعد از این که توانست هوش و حواس خودش 
را به دست آورد، داستانی فوق العاده عجیب از حمله به کشتی و کشتار تعریف کرد. او گوستاو 
یوهانسون، تبعه ی نروژ با هوش متوسط است که معاون دوم ناخدا یک قایق دو دکله ی -امای 
اما  به سمت کالو دریانوردی می کرده است.  فوریه  بوده و در 20  نفر خدمه  یازده  با  آوکلند-  
آن  طور که او می گوید،  در سفر دریایی خودش  در روزهای اول مارس و 22 مارس به خاطر 
توفان های سهمگین از مسیر خود به سمت جنوب منحرف شد. در عرض جغرافیایی 49 درجه و 
51 دقیقه ی جنوبی و طول جغرافیایی 128 درجه و 34 دقیقه ی شرقی با قایق آلرت روبرو شدند 
که توسط جاشوهایی با قیافه های عجیب و شیطانی، اهل کاناکاس و بی اصل و نسب، هدایت 
می شد. در حالی که به کاپیتان کولینس دستور داده می شد که فوراً برگردد، او از پذیرش دستور 
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امتناع می ورزد. در نتیجه جاشوهای عجیب بدون هیچ اخطار قبلی  با شلیک توپ های برنجی 
قایق شان بر روی این قایق آتش گشودند. بازمانده تعریف می کند که خدمه ی اما، هر چند که 
قایق به خاطر شلیک ها به زیر آب کشیده می شد، متقاباًل آتش گشودند و توانستند خود را به 
عرشه ی کشتی جاشوهای شریر برسانند. آن ها مجبور شدند تمام جاشویان مهاجم را بکشند؛ 
اگر چه تعداد اشرار بیش از خدمه ی اما بود و علی رغم بدنهادی و انزجاری که این جاشویان 
داشتند، در جنگ چندان کارآزموده نبودند. سه نفر از خدمه ی اما شامل ناخدا کولینس و معاون 
اول گرین کشته شدند. سایر هشت خدمه ی باقی مانده تحت ناوبری معاون دوم یوهانسون قایق 
برای  دستوری  هیچ  آیا  ببینند  تا  کردند  هدایت  اصلی  مسیر  همان  به سمت  را  تسخیر شده 
عقب نشینی صادر شده است یا نه. روز بعد آن ها در کنار یک جزیره ی کوچک پهلو گرفتند، 
اگرچه در هیچ کدام از نقشه ها به نظر نمی آمد که در این قسمت اقیانوس جزیره ای وجود داشته 
باشد. در ساحل این جزیره بود که شش نفر از خدمه مردند،  هرچند یوهانسون این قسمت از 
داستانش را خیلی محتاطانه تعریف کرده و تنها درباره ی سقوطشان در یک دره ی سنگی سخن 
گفته است. بعد از آن، او و همراهش سوار قایق شده  و سعی کرده اند که آن را هدایت کنند؛ ولی 
گرفتار توفان دوم آوریل شده اند و از آن زمان تا زمانی که نجاتش داده اند،  یعنی 12 آوریل، این 
شخص هیچ چیز درستی به خاطر نمی آورد و حتا نمی تواند مرگ ویلیام برایدن، همراهش را به 
خاطر بیاورد. مرگ برایدن هیچ دلیل روشنی ندارد و احتماالً به دلیل هیجان زدگی یا ضعف بوده 
است. اخبار تلگراف گزارش می دهد که آلرت در آن نواحی به عنوان سوداگری مشهور است و 
یک احساس نحوست در اطراف بندرگاه جریان دارد. این جزیره متعلق به گروهی از دورگه های 
عجیب و غریب بوده که سفرهای شبانه شان به میان جنگل و گردهمایی های متعددشان کم 
توجه سایرین را جلب نکرده بوده است. آن ها در اول مارس، درست بعد از توفان و زمین لرزه ی 
بزرگ با عجله به دریا رفته بودند. خبرنگار اعزامی ما به آوکلند، اما و خدمه اش را دارای شهرت 
عالی گزارش کرده و یوهانسون را مردی فهیم و ارزشمند توصیف کرده است. نیروی دریایی 
تحقیقات وسیع خود را درباره ی موضوع از فردا آغاز خواهد کرد که در آن تمام تالششان را به 
کار خواهند گرفت تا یوهانسون با آزادی بیشتری هر چیزی را که تاکنون نگفته است، بازگو 

کند.«
افکار در ذهن من به پا شد.  از  اما عجب قطاری  این ها در کنار تصویر دوزخی بودند.  همه ی 
این جا ما یک اطالعات طالیی از فرقه ی کوتولهو داشتیم و شواهدی که نشان می داد آن ها به 
طرز عجیبی به دریا هم مانند زمین عالقه مندند. چه محرکی جاشوهای دورگه را برانگیخته بود 
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که در حین سفر دریایی شان با آن بت وحشتناک، اما را تهدید کنند تا باز گردد؟ آن جزیره ی 
یوهانسون  دوم  معاون  و  بوده   چه  باخته اند،  جان  اما  خدمه ی  شش  آن  در  که  ناشناخته ای 
درباره ی چه موضوعی رازداری می کرد؟ تجسسات نیروی دریایی چه چیزهایی را روشن کرده و 
چه مطالبی درباره ی این فرقه ی شرور در دونداین فهمیده شد؟ و حیرت آورتر از همه شان، چه 
ارتباط عمیق و غیرطبیعی ای بین حوادث ناگوار و مهم در این تاریخ که مورد توجه عمویم نیز 

بوده، وجود داشت؟
28 فوریه یا اول مارس، بسته به این که در کجای زمین باشیم، زمین لرزه و توفان اتفاق افتاده 
است. از دونداین، آلرت و جاشوهای بدسگالش به سرعت به طرف دریا به راه افتادند، انگار که 
احضار شده باشند؛ و در آن سوی کره ی خاک شاعران و هنرمندان شروع می کنند به دیدن 
خواب های عجیب و غریب درباره ی شهری سیکلوپین و مرطوب و در همان زمان پیکرتراش 
جوان در کابوسش کوتولهوی ترسناک را الگوگیری می کند. در 23 مارس،  خدمه ی اما در کنار 
جزیره ای پهلو می گیرند و شش نفر از آن ها در آن جا می میرند و در همان تاریخ رویاهای مردان 
حساس زنده تر شده و با ترسی از هیوالیی مخوف و دیوسیرت تاریک می شود؛ یک معمار دیوانه 
می شود و پیکرتراش ناگهان به هذیان می افتد! و این جریان توفان دوم آوریل چه بوده است 
- تاریخی که در آن تمام رویاها درباره ی شهر نمناک پایان می یابد و ویلکوکس از میان تب 
سوزان ناگهان سالم و بی صدمه بر می خیزد؟ همه ی این قضایا چه بوده اند - و نیز آن اشاراتی که 
کاستروی پیر، به قدیم یگانگانی که در ستاره ها متولد شده و به این جا کشیده شده اند، درباره ی 
لبه ی  در  من  آیا  خواب ها؟   به  تسلطشان  نیز  و  وفادارشان  فرقه ی  زمین-  به  حکمرانی شان 
ماجرایی که بیش از تاب انسان برای دوام آوردن است، پرسه می زنم؟ اگر این چنین باشد، این 
باید تنها ترسی ذهنی باشد؛ چرا که در دوم آوریل تمام تهدیدات به ارواح انسانی به هر دلیلی 

متوقف شده است.
همان بعدازظهر،  پس از تماس ها و تعیین وقت های شتابزده، میزبانم را وداع گفتم و قطاری به 
مقصد سان فرانسیسکو گرفتم. ظرف کمتر از یک ماه در دونداین بودم. آن جا، ولی فهمیدم که 
از اعضای منحرف فرقه ای که در میخانه ی دریای باستانی باشند، کمتر کسی چیزی می داند. 
ساکنین سطح پایین بندرگاه بسیار بیش از آن معمولی بودند که توجهی ویژه  را شایسته باشند. 
هر چند، صحبت مبهمی از یک گشت روی سطح خاکی شد که این فرقه انجام داده بودند و در 
طی آن صدای ضعیف طبل و شعله های قرمز در بلندی های دوردست دیده  شده بود. بعد از آن،  
من در اوکلند دانستم که یوهانسون در حالی بازگشته که موهای زردش سفید شده بود. بعد از 



34
شماره ی 26، بهمن 1391

پرس و جوهای بی هدف و سردرگم کننده در سیدنی، او خانه اش را در وست استریت فروخت 
و طی یک سفر دریایی همراه همسرش به خانه ی قدیمی اش در اسلو بازگشت. از آن واقعه ی 
تکان دهنده او هیچ چیز بیشتر از آن چه به مقامات رسمی نیروی دریایی گفته بود به دوستانش 

نگفت و تنها چیزی که از دوستانش توانستم به دست بیاورم، آدرس خانه اش در اسلو بود. 
بعد از آن به سیدنی رفتم و صحبت های بی نتیجه ای با ملوانان دریایی و کارکنان نیروی دریایی 
داشتم. من قایق را که اینک فروخته شده بود و از آن در بندرگاه سیرکوالر در خلیج سیدنی 
استفاده های تجاری می شد، دیدم؛ ولی از بدنه ی قایق چیزی دستگیرم نشد. پیکره ی قوز کرده 
با چهره ی ماهی مرکبش، بدن اژدهاگونش، بال های فلس دارش و پایه ای که رویش هیروگلیف 
نوشته شده بود در موزه ای در هاید پارک نگهداری می شد. و بعد من آن را به خوبی و سر فرصت 
بررسی کردم و دانستم که دست سازی بسیار نفیس است با همان رازآلودگی بی نهایت، قدمت 
باستانی و ماده ی غیرزمینی سازنده  اش که در نمونه ی کوچکتری که سرباز لگراس داشت نیز 
دیده بودم. رئیس موزه گفت که زمین شناسان ادعا کرده اند مصالح سازنده ی این پیکره برایشان 
معمایی شده است. آن ها می گفته اند که این چنین سنگی در کل دنیا وجود ندارد. آن وقت بود 
که با لرزش آن چه را کاستروی پیر در باره ی قدیم یگانگان به لگراس گفته بود، به خاطر آوردم: 

»ایشان از ستاره ها آمدند و تصاویرشان را با خود آوردند.«
در حالی که از تحول ذهنی ای که تاکنون نظیرش را تجربه نکرده بودم می لرزیدم، تصمیم گرفتم 
معاون یوهانسون را در اسلو ببینم. پس از رفتن به لندن، درجا سوار یک کشتی  به مقصد پایتخت 
نروژ شدم و در یک غروب پاییزی در بندرگاه زیر سایه های اگبرگ پیاده شدم. مکشوفم شد که 
خانه ی یوهانسون در شهر قدیمی شاه هارولد –هاردرادا- واقع است؛ جایی که نام اسلو را در 
تمام این مدت که شهر بزرگتر ادای مسیحی شدن در می آورد، حفظ کرده بود. من سفر کوتاهی 
با تاکسی کردم و به جلوی یک ساختمان تمیز و قدیمی رسیدم که در نمای روبرویش گچ کاری 
داشت. زنی مغموم با لباس سیاه پاسخ در زدن های مرا داد و هنگامی که با انگلیسی لکنت دارش 

گفت گوستاف یوهانسون دیگر در بین ما نیست، تیر ناامیدی در قلبم نشست.
همسرش گفت بعد از این که بازگشتند شوهرش زیاد زنده نماند؛ سفر دریایی سال 1925 او را 
شکسته کرده بود. او به همسرش بیش از آن چه به رسانه های عمومی گفت، نگفته بود؛ لیکن یک 
دست نوشته ی طوالنی به زبان انگلیسی برای همسرش گذاشته بود -درباره ی موضوعات فنی، 
آن طور که مرد گفته بود- تا ظاهراً همسرش را از گزند پیگرد های احتمالی درباره ی آن موضوع 
حفظ کند. او هنگامی که داشته در یک راهروی باریک در کنار حوض گاتن بورگ قدم می زده، 
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یک دسته کاغذ از زیر شیروانی روی سرش می افتد و او را به زمین می اندازد. دو ملوان نظامی 
بالفاصله به او کمک می کنند و سعی می کنند سر پایش کنند، ولی پیش از آن که آمبوالنس 
برسد او می میرد. پزشک بعد از بررسی، دلیل مشخصی برای مرگ پیدا نکرد و آن را به حمله ی 
قلبی و ضعف کلی نسبت داد. من اینک به شدت از جانم در هراسم،  چرا که من هم باالخره با 
حادثه ای یا چیزی از این قبیل قربانی این آدمکشی های شوم خواهم شد. بعد از قانع کردن زن 
بیوه که رابطه ام با همسرش مرا محق می کند تا این دست نوشته های فنی را مطالعه کنم، مدارک 

را با خودم برداشتم و در قایقی که به لندن می رفت، شروع کردم به مطالعه ی آن ها. 
نوشته ها پریشان گویی های ساده ای بودند -ملوان امی سعی کرده بود طوری بنویسد که بتوان به 
آن ها عطف بماسبق کرد- و تالش کرده بود تا وقایع آن آخرین سفرش را روز به روز به خاطر 
بیاورد. من قصد ندارم تمام نوشته  را لغت به لغت بازگو کنم، آن هم به خاطر حشو و زوائدی 
که دارد؛ اما برایتان جان کالم را می گویم تا بدانید چرا اینک صدای آبی که در موتورها است 

این قدر برایم غیر قابل تحمل شده است که در گوش هایم پنبه گذاشته ام.
یوهانسون، شکر خدا، علی رغم این که شهر را و موجود را دیده بوده، ولی همه چیز را نمی دانست؛ 
ولی وقتی به وحشتی فکر می کنم که هر لحظه در پس زندگیم کمین کرده است، دیگر نمی توانم 
از  به آن کفرگویی های شوم درباره ی  از مکان،   نقطه  از زمان و در هر  آرام بخوابم؛ هر لحظه 
کابوسی شان  فرقه  ی  با  که  در حالی  فکر می کنم،  دریا خواب می بینند  زیر  که  ستاره آمدگانی 
شناخته و پرستیده می شوند؛ فرقه ای که آماده  است تا هر زمان که زمین لرزه ای دیگر آن شهر 

سنگی  را به سطح و در معرض آفتاب و هوا بیاورد، ایشان را به روی دنیا آزاد کند. 
داده  گزارش  دریایی  نیروی  به  او  که  شد  شروع  همان طوری  درست  یوهانسون  دریایی  سفر 
توفان  نیروی  تمام  و  را ترک می کند  آوکلند  فوریه  بیستم  تعادل، در  اما در حال  بود. کشتی 
ناشی از زمین لرزه را که می بایست آن کابوس ها را از اعماق دریا به اذهان مردم آورده باشد، 
 22 در  که  زمانی  تا  پیش  می رفته  به خوبی  کنترل، کشتی  بازپس گیری  با  می کند.  احساس 
مارس توسط آلرت متوقف می شود و از لحن نوشتار ملوان می توانستم اندوهش را از به توپ 
بسته شدن و غرق شدن کشتی شان درک کنم. درباره ی سیاه چردگان مذهب شیطانی خدمه ی 
آلرت، او به طور واضحی با هراس نوشته است. کیفیتی منحوس درباره ی ایشان وجود داشته 
که به نظر می آمد تخریب گریشان جنبه ی انجام وظیفه دارد و در جلسات بازپرسی، یوهانسون 
شگفت زدگی صادقانه اش را درباره ی قصاوت متخاصمان در برابر گروهش نشان داد. سپس از 
تا  بود  رانده   به پیش  فرماندهی خود  را تحت  یوهانسون کشتی تسخیر شده  روی کنجکاوی، 
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اینکه خدمه ستون سنگی بزرگی را که از دریا بیرون زده بود، دیدند. در عرض جغرافیایی 47 
از  مملو  غربی، ساحل  دقیقه ی  و طول جغرافیایی 123 درجه و43  دقیقه جنوبی  و 9  درجه 
لجن و شیره و پوشیده از خزه ی بناهای سیکلوپینی نمایان شد که هیچ چیز نمی توانسته باشد 
جز بزرگترین شی ترسناک محسوس زمین -جسم کابوس؛ شهر گمشده ی ریالی، همان که 
هزاره های ناشمار پیش از تاریخ، با شکلی وسیع و نفرت انگیز از ستاره های تاریک به زمین نازل 
شد. آن جا کوتولهوی متعال با همراهانش، پنهان در مغار سبز و لجن آلودشان، افکار مخوف را 
به کابوس های مردمان با دل حساس می فرستند و به پیروان وفادارشان امر می کنند که برای 
رهایش و رستاخیزشان به زیارتشان بیایند. یوهانسون به هیچ کدام این ها فکر نمی کرده است، 

لیکن خدا آگاه است که او خیلی زود به اندازه ی کافی دید!
حدس می زنم، فقط نوک قله ی کوه -تختگاه مونولیثی ارگ مخوفی که کوتولهو را در خود نگاه 
می  داشت- از زیر آب نمایان شده است. وقتی فکر می کنم که آن همه وسعت می توانسته زیر 
آب باشد می خواهم در جا خودم را بکشم. یوهانسون و مردان همراهش از عظمت این »بابل« 
آب چکان شیاطین باستانی به وحشت افتاده  بودند، و احتماالً بدون هیچ نیازی به راهنمایی 
نیست.  دیگری  هوشمند  سیاره ی  هر  یا  سیاره  این  به  مربوط  چیزی  این  که  زده اند  حدس 
وحشت ناشی از ابعاد باورنکردنی بلوک های سبز سنگی، ارتفاع بهت آور حکاکی های مونولیثی و 
ماهیت گیج کننده ی مجسمه ی بزرگ و پایه ی حکاکی شده اش که در محراب کشتی آلرت پیدا 
کرده بودند، متوالیاً در اظهارات ملوان به چشم می خورد. بدون آن که بداند عاقبتش چیست، 
یوهانسون موفق شد تا درباره ی آن شهر خیلی شبیه به واقعیت صحبت کند. در عوض آن که 
سازه ی مشخصی را توصیف کند، او بیشتر به یکه خوردنش از زوایای عریض و سطح سنگ ها 
زمین  این  از  یا شایسته ای  به هیچ چیز درست  بزرگ که  اندازه  آن  تا  سطوحی   – می پردازد 
نمی مانست و منحوس از شمایل ترسناک و هیروگلیف بود. من به توضیحاتش درباره ی زوایا 
توجه کردم، چون شبیه همان چیزی بود که ویلکوکس در کابوسش دیده بود. ویلکوکس گفته 
بود که هندسه ی منطقه ای که خواب دید، غیرعادی بوده است. نااقلیدسی و به طور ناخوشایندی 
حاکی از کره ها و ابعادی خارج از مشهودات ما. حاال، مالح ساده هم در مواجهه با حقیقت مخوف، 

همان چیزها را دریافت کرده بود. 
یوهانسون و همراهانش در شیبی از خلیج لجن آلود این آکروپولیس پهلو گرفتند و با دست و پا 
از روی سنگ های عظیم و لزجی که می توانسته یک راه پله ی جاویدان باشد، خود را باال کشیده 
می شد،  نگریسته  آبراهه  این  مسموم جهت دار  بخارات  از  که  هنگامی  آسمان   بودند. خورشید 
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معوج دیده می شد و تهدیدی غامض و تعلیقی کمین  کرده و نظاره گر در میان آن زوایای گریزان 
دیوانه وار صخره های تراشیده به نظر می رسید، جایی که در نگاه دوم مقعر بود، همان چیزی که 

در نگاه اول محدب به نظر می آمد.
پیش از آن که چیزی به جز شیرابه ها و صخره ها و لجن ها دیده شود، چیزی شبیه ترس به 
دل همه ی این کاشفین راه یافته بود. کسانی که می خواستند بگریزند به تمسخر دیگران وقعی 
نمی نهادند و تنها با دلهره  به دنبال عتیقه های قابل حمل می گشتند – که بعداً ثابت شد هیچ 

چیز به دست نیاوردند.
کسی که تا پای مونولیث ها باال رفت و آن چه را دیده بود فریاد زد، رودریگوئز پرتغالی بود. بقیه 
به طرف او رفتند و با حیرت دروازه ی عظیم حفر شده ای را دیدند که رویش نقش برجسته ای 
که اینک برایشان آشنا بود، از موجودی اژدهاگونه دیدند. یوهانسون می گوید که آن در شبیه 
دروازه ی انبار بزرگی بوده است. و همگی شان تصور کرده بودند که این باید یک در باشد، به 
خاطر مرصع بودن نعل درگاه، ستون ها و چهارچوبش؛ ولی نتوانسته بودند دریابند که آیا این 
حجم مانند در یک تله تخت است یا مانند در یک سرداب، اریب. همان طور که ویلکوکس گفته 
بود، هندسه ی محیط کاماًل نادرست بود. کسی نمی توانست استنباط کند که زمین و دریا افقی 

هستند و در نتیجه تمام موقعیت های نسبی سایر چیزها به طرز وهم گونه ای متغیر می آمد.
برایدن کوشید تا نقاطی از این سنگ را به داخل هل دهد، اما بی فایده بود. بعد دوناوان با احتیاط 
شروع به دست کشیدن در امتداد حاشیه ی آن کرد و همان طور که پیش می رفت، هر نقطه را 
به شکل مجزا فشار داد. او کم کم از پیکره ی سنگی گروتسک شروع به باال رفتن کرد –چون 
اگر می شد با قطعیت گفت که این شکل افقی نیست، پس حرکت داناوان چیزی جز باال رفتن 
نمی توانست باشد- و مردان به این فکر افتادندکه کدام در دنیا این چنین وسیع است؟ بعد خیلی 
آهسته و بی سر و صدا، سنگ پهناور در از باال شروع به فرو رفتن کرد؛ و همه دیدند که فرو رفتن 

به شکل متعادل انجام می گیرد.
داناوان روی چارچوب کناری در سر خورد یا در واقع راه رفت و به دوستانش ملحق شد و سپس 
همگی به فرو رفتن هراس آور دروازه ی حکاکی شده و غول آسا چشم دوختند. در این اعوجاج 
منشور مانند و خیالی، در به حالتی اریب و غریب فرو می رفت و به نظر تمامی قوانین ماده و 

دید به خطر افتاده بودند.
دهانه ی باز شده چنان تاریک بود که سیاهی آن به نظر ملموس می رسید. این ظلمت در واقع 
ماهیتی خجسته بود، چون بخش های داخلی را که حاال باید نمایان می شدند در خود پنهان 
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می کرد و مثل این بود که از حبس چند هزار ساله ی خود مثل دودی آشکار رها می شود و وقتی 
بال زنان خود را به آسمان کوتاه شده و گنبدی رساند، به نظر رسید که حتا نور خورشید را هم 
کدر ساخت. بویی که از در تازه باز شده بر می خاست، غیرقابل تحمل بود و کمی بعد هاوکینز که 
گوش های تیزی داشت، به نظرش رسید صدایی نفرت انگیز و خیس را آن پایین می شنود. همه 
گوش هایشان را تیز کردند و وقتی آن چیز، پیکر بی کران و لزجش را کورکورانه و خواب آلوده 
از دهانه ی باز شده بیرون کشید و خود را در معرض هوای آلوده  و باز این شهر دیوانگی رساند، 

دیگر همه می توانستند صدای حرکاتش را بشنوند.
یوهانسون بیچاره، به توصیف این قسمت که رسیده بود، دست خطش با لرزشی مشهود مواجه 
می شد. خودش فکر می کرد از شش نفری که هرگز به کشتی باز نگشتند، دو نفر در همان دم از 
وحشت جان دادند. موجود غیرقابل توصیف بود – زبانی وجود ندارد که بتوان چنین مغاکی از 
دیوانگی غیرقابل تصور و توصیف، چنان تناقض های غیرقابل باور در ساختار ماده، نیرو و بنیان 
کیهانی را بیان بدارد. کوهی بود که راه می رفت و تلوتلو می خورد. خدایا! عجیب نبود که در 
همان لحظه و در سوی دیگر جهان معماری دیوانه شده و ویلکوکس بیچاره از ترس و وحشت 
به تب و هذیان افتاده بود. مدل اصل بت ها، زاده ی سبز و لزج ستاره ها، بیدار شده بود تا شهرش 
را از آن خود بخواند. ستارگان در جایگاه صحیح خود قرار گرفته بودند و آن چه فرقه ای کهن و 
باستانی نتوانسته بود با تالش های خود انجام دهد، گروهی از ملوانان ساده دل و بی گناه از روی 
تصادف انجام داده بودند. بعد از هزاره ها زمان بی پایان، کوتولهو دوباره آزاد شده بود و از خوشی 

نعره می زد.
قبل از این که کسی فرصت بازگشت پیدا کند، سه نفر در چنگال های درشتی گرفتار آمدند. 
اگر هنوز عقل سلیمی در جهان وجود دارد، امیدوارم خداوند روحشان را قرین آرامش سازد. 
این سه تن داناوان، گوئرا و آنگستورم بودند. وقتی سه نفر دیگر دیوانه وار و از میان صخره های 
خزه بسته ی سبز به سوی قایق می دویدند، پارکر سر خورد و یوهانسون قسم می خورد در زاویه ای 
از معماری فضا فرو رفت که طبیعتاً نمی بایست وجود داشته باشد؛ زاویه ای که حاده بود، اما چون 
زوایای منفرجه رفتار می کرد. در نهایت تنها یوهانسون و برایدن به قایق رسیدند و وقتی هیوالی 
کوه پیکر بر فراز سنگ های لزج به حرکت در آمد و در حاشیه ی آب متوقف شده و لحظه ای 

تردید کرد، توانستند آلرت را به حرکت در آورند.
با این که قباًل همگی به ساحل پا گذاشته بودند، اما بخار قایق هنوز کاماًل خاموش نشده بود؛ 
و تنها چند لحظه حرکات وحشتزده و سریع میان سکان و موتورها کافی بود تا آلرت به راه 
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نبودند، آب های  توصیف  قابل  دیوانه کننده ای که حتا  ترس های  میان  در  آهسته،  قایق  بیفتد. 
مرگ آور را به حرکت در آورد؛ و بر حاشیه ی ابنیه ای که بر آن آب مرگ آور سایه می انداختند، 
موجود غول آسای ستاره زاد چونان پولی فیم که رفتن اودیسه را فریاد کشد، نعره های گوشخراش 
می کشید. بعد، قدرتمندتر از سیکلوپ های افسانه ای، کوتولهوی کبیر با صدایی لزج به آب زد و 
با ایجاد موج هایی پهناور و بی کران، به تعقیب قایق مشغول شد. برایدن نگاهی به عقب انداخت 
و دیوانه شد؛ او شروع به خنده های گوشخراشی کرد و همچنان در فواصل کوتاه می خندید و 

می خندید تا عاقبت آن شب وقتی یوهانسون راه می رفت و هذیان می گفت، خنده کنان مرد.
ولی یوهانسون تسلیم نشده بود. او که می دانست اگر حجم بخار آلرت بیشتر نشود موجود به 
آن ها می رسد، تصمیم به قماری خطرناک گرفت؛ او قدرت موتور را بر روی بیشترین سرعت 
قرار داد و مثل برق از عرشه عبور کرده، سکان را برعکس کرد. گرداب و کف قدرتمندی در 
آب دریا ظاهر شد و با باالتر رفتن حجم بخار، این نروژی شجاع قایق خود را مستقیم به سوی 
پیکری راند که مانند دکل یک کشتی ارواح، بر فراز آب مرگ آور بر می خاست. سر نفرت انگیز 
و هشت پایی او با اندام حس کننده اش نزدیک بود دکل متصل به قوس کشتی را بگیرند، ولی 
یوهانسون همچنان با قدرت به جلو راند. صدایی چون انفجار مثانه ای سرشار، چون منفجر شدن 
بلند شد و بوهای هزار گور شکافته به هوا برخاست؛ صدایی  بادکنکی  خیس و نمناک ماهی 
در فضا پیچید که حتا خود نویسنده ی این خاطرات هم نمی توانست آن را توصیف کند. برای 
لحظه ای قایق در ابری سبز و کور کننده و سوزاننده فرو رفت و بعد تنها پیچ و تابی مسموم در 
باقی ماند؛ جایی که –خداوندگارا!- نرمی پراکنده ی آن زاده ی بی نام ستارگان  انتهای کشتی 
دوباره به هم می پیوست و شکل اولیه ی خود را می یافت و در حالی که آلرت بیشترین سرعت و 

حجم بخار را کسب می کرد، عقب جا می ماند.
تمامش همین بود. بعد از آن یوهانسون در کابین مشغول تفکر در مورد مجسمه شد و چند 
باری دنبال آب و غذا برای خودش رفت و به صدای خنده های همراه دیوانه اش گوش سپرد. بعد 
از فرار موفقیت آمیز، او دیگر تالشی برای هدایت قایق به خرج نداد؛ چرا که به نظر این تالش 
بخشی از وجود او را نابود کرده بود. بعد طوفان دوم آوریل پیش آمد و او کم کم خاطراتش را از 
دست داد. او تصاویری مبهم از چرخش های روح وش در دست گرداب های بی نهایت و حرکات 
سرگیجه آور سوار بر مسیر یک ستاره ی دنباله دار و سقوطی دیوانه کننده از گودال به روی ماه 
و دوباره از ماه به درون گودال را به یاد داشت که در تمامی آن ها آواز دسته جمعی و خنده ی 

ناخوشایند خدایان کهن و شیاطین سبز و خفاش بال تارتاروس به گوش می رسید.
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پس از این رویا، نیروی امداد از راه رسیده بود – بازپرسی، دادگاه نظامی، خیابان های دونداین، 
و سپس سفر طوالنی به خانه ی قدیمی در اگبرگ. او نمی توانست تعریف کند – چرا که حتماً 
همسرش  اما  می نوشت،  بود  دیده  را  آن چه  هر  مرگ  از  قبل  او  می کردند.  قلمداد  دیوانه اش 

نمی بایست آن را می خواند. و اگر مرگ خاطرات را از ذهن می زدود، چه موهبتی باالتر از آن؟
این تمام نوشته ای بود که خواندم و حاال آن را در کنار نقش برجسته و کاغذهای پروفسور آنجل 
در صندوقچه قرار داده ام. به همراه آن ها، این تک نگاری من هم قرار خواهد گرفت – این آزمون 
سالمت عقل، آن چه در آن دست به حل و کنار هم قرار دادن قطعات پازلی کردم که امیدوارم 
هیچ وقت قطعات آن کنار هم جفت نشوند. من به تمامی وحشت هایی که جهان قادر به تولید 
آن ها بوده، چشم دوختم و از این به بعد حتا آسمان تابستان و شکوفه های بهار هم برایم مسموم 
خواهند بود. اما فکر نمی کنم عمر درازی داشته باشم. همان طور که عمویم مرد، همان طور که 

یوهانسون بیچاره مرد، من نیز می میرم. من زیاد می دانم و فرقه هنوز برقرار است.
و فکر می کنم کوتولهو نیز هنوز زنده است و جایی در مغاک سنگی اش، مغاکی که از زمان جوانی 
خورشید تاکنون از او محافظت کرده، به سر می برد. شهر نفرین شده ای او بار دیگر غرق شده، 
چرا که نیروی امداد پس از توفان آوریل یک بار از آن منطقه گذر کرد؛ با این حال عوامل او هنوز 
بر زمین می گذرند و زندگی می کنند و دور بت های نشسته بر سر مونولیث هایی در مکان های 
دورافتاده و فراموش شده، قربانی می دهند. او می بایست با مغاک سیاهش دوباره به زیر فرو رفته 
باشد، در غیر این صورت جهان تاکنون دیوانه خانه ای پر از فریاد و زاری می شد. چه کسی انتهای 

داستان را می داند؟ آن چه بر می خیزد فرو خواهد رفت، و آن چه فرو رفته برخواهد خاست.
نفرت در اعماق انتظار می کشد و رویا می بیند، و فساد و زوال بر فراز شهره های رو به فروپاشی 
انسان ها می گسترد. روزی خواهد رسید – ولی نباید به آن فکر کنم! بگذارید دعا کنم که اگر 
پس از این نوشته زنده نماندم، جالدانم احتیاط را بر بی پروایی مقدم شمارند و کاری کنند تا این 

نوشته به چشم هیچ کس دیگری نرسد.
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شانزدهم ژوئیه ی 1923، هنگامی که آخرین کارگران هم تالش خود را به پایان رساندند، 
به صومعه ی اکسهام نقل مکان کردم. بنا به شکل کلی بازسازی شده و حاال دیگر چیزی 
جز یک پوسته  از آن خرابه ی متروکه باقی نمانده بود؛ ولی چون این مکان به اجدادم تعلق 
داشت، در صرف هزینه برای بازسازی آن دریغ نکرده بودم. از زمان جیمز اول دیگر کسی 
این جا زندگی نکرده بود؛ آن زمان تراژدی دردناک اما نامشخصی برای ارباب خانه، پنج 
فرزند او و هفت نفر از خدمتکارانش اتفاق افتاد و در زیر ابری از ابهام و وحشت و تردید، 
پسر سوم خانواده –جد من– که تنها بازمانده ی این نسل طلسم شده بود، صومعه را به 
ارث برد. این تنها بازمانده متهم به قتل اعضای خانواده ی خود بود و پس از مدتی صومعه 
به نفع دولت مصادره شد؛ متهم هم تالشی برای اثبات بی گناهی خود یا بازپس گیری این 
ملک انجام نداد. والتر ِد ال پوئر، یازدهمین بارون اکسهام، وحشت زده از هراسی عظیم تر از 
قانون و وجدان، برای پاک کردن تصویر این بنا از ذهن و چشمش، کمی بعد به ویرجینیا 

گریخت و خانواده ای در آن جا به راه انداخت که در قرن بعد با نام دالپور معروف شدند.

موش ها میان دیوارها

اچ. پی الوکرفت

شیرین سادات صفوی
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صومعه ی اکسهام خالی باقی ماند و کمی بعد به امالک خاندان نوریس اضافه شد تا به دلیل 
بر  معماری خاص خود، مورد مطالعه قرار گیرد؛ نوعی معماری که شامل برجک های گوتیک 
فراز ساختمانی از زمان ساکسون ها یا رومی ها بود و البته مشخص شد پی آن به دوران هایی 
ابتدایی تر باز می گردد – شاید رومی یا دروئیدی و اگر افسانه ها درست باشند، حتا سیمری. این 
پی عنصر خاصی بود؛ چرا که از یک طرف با سنگ آهک پرتگاهی یکی می شد که صومعه بر 
فراز آن ساخته شده بود و نمایی از دره ی متروک زیر پا داشت که در سه مایلی غرب دهکده ی 
این  مطالعه ی  به  داشتند  بی اندازه دوست  عتیقه شناسان  و  معماران  بود.  گرفته  قرار  آن چستر 
یادگار عجیب و باقیمانده از قرون فراموش شده بپردازند، ولی مردم محلی از آن نفرت داشتند. 
آن ها صدها سال قبل، زمانی که اجدادم آن جا زندگی می کردند، آن از نفرت داشتند و حاال هم 
که خزه و کپک فراموشی رویش را پوشانده بود، هنوز از آن متنفر بودند. هنوز یک روز از ورودم 
به آن چستر نگذشته بود که متوجه شدم به خانه ای نفرین شده  پا گذاشته ام. در این یک هفته 

کارگران مشغول تخریب اکسهام بودند و بقایای پی آن را نابود می کردند.
من همیشه اطالعات مبهمی از تاریخچه ی خانواده ام داشتم و این را هم می دانستم که اولین 
جد آمریکایی من، تحت شرایط مرموزی پا به این مستعمره گذاشته است. البته به دلیل رازداری 
گسترده ی دالپورها، چیز دقیقی از جزییات این شرایط نمی دانستم. برخالف همسایگان کشاورز 
خود، ما به ندرت الف اجداد جنگجو و قهرمان جنگ های صلیبی و قرون وسطی و رنسانس را 
می زدیم؛ از سنت های خانوادگی هم در میان ما خبری نبود، مگر نامه ای که تا قبل از جنگ های 
از  پس  می داد  دستور  او  به  و  می گذاشت  باقی  بزرگش  پسر  برای  خانواده  بزرگ  هر  داخلی، 
مرگش آن را باز کرده و بخواند. تمامی افتخارات ما مربوط به زمان بعد از مهاجرتمان می شد؛ 
و این افتخارات همه مربوط به خاندان ویرجینیایی سربلند و شریف، با این حال گوشه گیر و 

غیراجتماعی ما بود.
در زمان جنگ، ثروتمان از دست رفت و هویتمان همراه با سوختن کارفکس، ملک پدریمان 
بر ساحل رود جیمز، دگرگون شد. پدربزرگ کهنسالم در آتش سوزی کشته شد و به همراه او 
پاکت نامه ای که قرار بود ما را به گذشته پیوند دهد، از بین رفت. حتا همین امروز می توانم 
آتش آن زمان را -زمانی که هفت سال بیشتر نداشتم- دقیق به خاطر بیاورم؛ سربازان فدرال 
فریاد می کشیدند، زن ها جیغ می زدند و برده های سیاه زوزه می کشیدند و دست به دعا برداشته 
از پشت سر  انجام وظیفه می کرد؛ پس  ارتش بود و در خط دفاع ریچموند  بودند. پدرم عضو 
گذاشتن کاغذبازی های فراوان، باالخره به من و مادرم راه دادند تا از خطوط جبهه گذشته و به 
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او بپیوندیم. با پایان جنگ، همه به شمال که سرزمین مادری ام بود، نقل مکان کردیم. و من به 
عنوان یک یانکی معمولی و بی احساس بزرگ شده، به میانسالی رسیدم و در نهایت به ثروت 
قابل مالحظه ای دست پیدا کردم. نه من و نه پدرم نمی دانستیم نامه ی خانوادگیمان محتوی چه 
چیزی بوده و وقتی خودم به دنیای پرفراز و نشیب تجارت در ماساچوست پا گذاشتم، تمامی 
از  اگر  از دست دادم.  در شجره ی خانوادگیمان وجود داشت،  اسراری که ظاهراً  به  را  عالقه ام 
ماهیت آن ها چیزی می دانستم، با کمال میل اکسهام را با خزه ، خفاش و تار عنکبوت هایش به 

حال خود می گذاشتم.
پدرم در 1904 از دنیا رفت و پیغامی برای من، یا پسر یتیمم -آلفرد ده ساله- باقی نگذاشت. 
از طریق همین پسر بود که جریان اطالعات خانوادگیمان واژگون شد؛ چون گرچه من از سر 
که  بود  او  حقیقت  در  می گفتم،  برایش  خانواده مان  گذشته ی  از  خیالی  داستان هایی  شوخی، 
وقتی در 1917 جریان اواخر جنگ او را به عنوان افسر خلبان به انگلستان کشاند، نامه هایی در 
مورد افسانه های جذاب خانوادگیمان برایم فرستاد. ظاهراً دالپورها پیشینه ای جذاب و خونین 
نیروی هوایی سلطنتی، در  از  نوریس  ادوارد  از دوستان پسرم، کاپیتان  داشتند؛ چرا که یکی 
نزدیکی عمارت آن چستر سکونت داشت و خرافات روستایی منشانه ای را که حتا نویسندگان هم 
از شدت دیوانه وار بودن باور نمی کردند، به او انتقال داد. البته خود نوریس این خرافات را جدی 
نمی گرفت؛ ولی این جریان پسرم را سرگرم می کرد و باعث شد نامه های بیشتری برایم بنویسد. 
نوریس عمارت را در منطقه ی متروکه ی اطرافش به پسرم نشان داد و پیشنهاد داد آن جا را با 
قیمتی معقول از عمویش که مالک فعلی عمارت بود، برایمان بخرد؛ همین افسانه ها بود که توجه 
من را به ارثیه ام در آن سوی اقیانوس جلب کرد و تصمیم گرفتم با پذیرش پیشنهاد نوریس، 

عمارت را بخرم و آن را بازسازی کنم.
صومعه ی اکسهام را در 1918 خریدم؛ اما بازگشت پسرم که فلج و ناتوان شده بود، برنامه هایم 
برای بازسازی عمارت را به هم ریخت. در طول دو سال باقیمانده از زندگی پسرم به چیزی جز 
آرامش او فکر نمی کردم و تجارتم را هم به دست شرکایم سپردم. در 1921، از آن جایی که 
اندوهگین و بی هدف بودم و چیزی جز یک تاجر بازنشسته و پیر محسوب نمی شدم، تصمیم 
و  رفتم  آن چستر  دیدار  به  دسامبر  ماه  کنم.  جدیدم  ملک  صرف  را  عمرم  باقیمانده ی  گرفتم 
کاپیتان نوریس دوست داشتنی و چاق که قباًل به پسرم عالقه داشت، از من پذیرایی کرد و از او 
خواستم برای داشتن سرنخی در راه بازسازی عمارت، نقشه ها و تاریخچه ی آن را جمع آوری کند. 
خود عمارت را با قلبی خالی و عاری از احساس تماشا کردم؛ بنا چیزی جز چند برجک مخروبه 
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و پوشیده از خزه و النه ی زاغ نبود که بر فراز پرتگاهی مرگبار قرار داشت و به جز دیوارهای 
سنگی برجک ها، در آن از کف یا دیواره های داخلی خبری نبود.

کم کم با تصور این که ساختمان همان سیصد سال پیش که اجدادم ترکش کرده اند چه شکلی 
داشته، کارگرانی را استخدام کردم تا کار بازسازی را شروع کنند. برای یافتن تک تک کارگران 
روستاییان  که  چرا  کنم،  رجوع  عمارت  اطراف  محوطه ی  از  خارج  مکان هایی  به  مجبور شدم 
آن چستر تا سر حد مرگ از صومعه می ترسیدند و از آن نفرت داشتند. احساسات آن ها نسبت 
به این مکان چنان قوی بود که گاهی ماجرا به گوش کارگران خارجی هم می رسید و در موارد 
بسیار، با استعفای برخی از آن ها مواجه شدم؛ در حالی که دامنه ی شایعات روستاییان هم شامل 

صومعه می شد و هم شامل خاندان باستانی که قباًل در آن سکونت داشته اند.
پسرم برایم نوشته بود که در مدت اقامتش در آن چستر، مردم به دلیل آن که از نوادگان د ال 
پوئرها است، از او دوری می کردند. من هم با انزوای مشابهی روبرو بودم تا این که باالخره به 
روستاییان فهماندم از خاندان باستانی خود چیز زیادی نمی دانم. حتا آن موقع هم، مردم از من 
متنفر بودند و به همین خاطر مجبور بودم رسم و راه مردمان این روستا را از طریق نوریس فرا 
بگیرم. شاید مردم به این دلیل نمی توانستند من را ببخشند که برای بازسازی نمادی از ترس و 
وحشت بازگشته بودم؛ چرا که، منطقی یا غیرمنطقی، آن ها صومعه ی اکسهام را کنام شیاطین 

و گرگ مردها می دانستند.
با کنار هم قرار دادن افسانه هایی که نوریس جمع آوری کرده بود، و تکمیل آن ها با استفاده از 
نوشته های دانشمندانی که به تحقیق در مورد این ویرانه پرداخته بودند، به این نتیجه رسیدم که 
صومعه ی اکسهام بر روی یک معبد باستانی ساخته شده است؛ مکانی دروئیدی یا ضددروئیدی 
اندازه ی خود استون هنج قدمت داشته باشد. کسی شکی نداشت که مراسم  که می بایست به 
غیرقابل توصیفی آن جا انجام می شده است؛ و افسانه های ناخوشایندی از انتقال این مراسم به 
پرستش سیبل ]1[ وجود داشت که ظاهراً رومی ها آن را با خود آورده بودند. حکاکی هایی که 
هنوز در سرداب های زیری قابل مشاهده بود، حروف مشخصی چون DIV، OPS، MAGNA و 
MAT را شامل می شد که به پرستش مگنا متر ]2[ مربوط می شد؛ همان پرستش پلیدی که 

لژیون سوم  اقامت  بود. آن چستر محل  میان رومیان ممنوع و قدغن اعالم شده  زمانی شدیداً 
آگوستینی بود و بقایای بسیاری بر این امر صحه می گذاشتند، و گفته می شد که معبد سیبل 
همواره پررونق بود و پرستندگان بسیاری به راهنمایی یک کاهن فریژی، به برگذاری مراسم 
بی نام و نشانی در آن می پرداخته اند. افسانه ها این طور ادامه پیدا می کردند که از میان رفتن 
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این مذهب قدیمی، باعث پایان مراسم برگذار شده در این معبد نشد؛ در واقع کاهنان بدون 
رفتن  بین  از  با  که  گفته می شد  پذیرفتند. همچنین  را  تغییری حقیقی، شکل مذهب جدید 
قدرت رومی ها، این مذهب باز هم از جال نیفتاد و چند ساکسونی معروف بخش هایی به معبد 
اضافه کردند و شکلی را که بعدها برای آن همیشگی شد، به عمارت بخشیدند و آن را تبدیل 
به مرکز آئینی کردند که نیمی از ایالت های هشت گانه از آن وحشت داشت. حدود سال 1000 
پس از میالد، در یکی از کتب تاریخی نامی از این عمارت آمده است؛ به این صورت که این جا 
صومعه ای سنگی و عظیم، منزلگاه محفلی قدرتمند و مرموز بوده و اطراف آن را باغ های انبوهی 
فرا می گرفته و جمعیت اطراف آن قدر از آن جا وحشت داشته اند که به واقع نیازی به دیوار برای 
بیرون نگاه داشتن مزاحمان وجود نداشته است. مهاجمین صومعه را تخریب نکردند، ولی ظاهراً 
پس از غلبه ی نورمن ها این جا با انزوا و سکوت رو به افزایشی روبرو شده است؛ چرا که وقتی 
هنری سوم در 1261 عمارت را به نیای من، گیلبرت د ال پوئر، اولین بارون اکسهام بخشید، 

کسی اعتراضی به این بذل و بخشش نشان نداد.
تا قبل از این تاریخ، هیچ مدرک منفی و سیاهی از خاندان من در دست نیست؛ ولی احتماالً پس 
از آن اتفاق غریبی رخ داده است. در یکی از کتب منتشره به سال 1307، نام د ال پوئر با عنوان 
نفرین شده به دست خداوندگار یاد شده؛ و داستان های روستا هم در مورد قلعه ای که بر فراز 
پی معبد و صومعه ی قدیمی ساخته می شود، چیزی جز سیاهی و نفرت نمی گویند. داستان های 
و  مرموز  ناگفته های  افزون،  این وحشت  احتمالی  دلیل  و  بودند؛  از همه وحشتناک تر  شفاهی 
از شیاطین بودند که در مقایسه  این داستان ها، اجداد من نسلی  نامشخص بود. در  گریزهای 
با آن ها، ژیل دو رات ]3[ و مارکی دو ساد ]4[ نوچه هایی بی دست و پا به حساب می آمدند و 
زمزمه هایی پنهان حاکی از آن بودند که همین اجداد من مسئول ناپدید شدن افراد مختلف 

روستا در طی قرون متمادی هستند.
این ها  مورد  در  شایعه  حداقل  بودند؛  آن ها  مستقیم  وارثین  و  بارون ها  خود  بدترین ها،  ظاهراً 
بیشتر بود. می گفتند اگر وارث مستقیم سالم و درستکار بود، خودش خیلی زود و به شکلی 
مرموز می مرد تا راه را برای وارثی شیطانی تر باز کند. ظاهراً محفلی پنهان در این خاندان وجود 
داشته که بزرگ خاندان آن را رهبری می کرده و اغلب جز چند نفر محدود، شامل عضو دیگری 
او در  اساس عضویت  فرد  به جای نسبت خانوادگی، سرشت  بود که  نمی شده است. مشخص 
محفل بوده است؛ چون برخی از اعضای این محفل کسانی بودند که از طریق ازدواج با آن نسبت 
پیدا می کردند. مردم دوست داشتند لیدی مارگارت ترور از کورنوال، همسر گادفری، پسر دوم 
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او را ضدقهرمان  پنجمین بارون را عامل مرگ و میر کودکان در سرتاسر کشور بدانند و حتا 
اصلی تصنیفی قدیمی اما به یادماندنی و ترسناک در اطراف مرز ولز کرده بودند. در این تصنیف 
که البته کمی با نسخه ی حقیقی تفاوت داشت، افسانه ی ترسناک لیدی ماری دو ال پوئر خوانده 
به قتل  ارِل شروزفیلد، به دست همسر و مادر همسرش  با  ازدواجش  از  بعد  می شد که کمی 
می رسد و هر دوی این قاتالن، پس از اعتراف مذهبی به آن چه که جرات بیانش نزد همگان را 

نداشتند، از سوی کشیش بخشیده شده و تبرئه می شوند.
را  بودند، به شدت من  از خرافات مضحک  افسانه و تصنیف که طبق معمول سرشار  این سه 
بیزار ساختند. تکرار مدام آن ها و این که آن ها را برای نسلی طوالنی از اجداد من به کار برده 
بودند، بسیار ناراحت کننده بود؛ گرچه نسبت دادن عادات شیطانی به اجدادم، من را به شکلی 
آزاردهنده به یاد رسوایی یکی از اقوام نزدیک می انداخت؛ همان ماجرای پسرعمویم، رودولف 
دالپور جوان از کارفکس که پس از بازگشت از جنگ مکزیک، به میان سیاهان گریخت و تبدیل 

به یکی از کاهنان وودو شد.
من چندان نگران افسانه های بی سر و تهی که مربوط به زوزه ها و ناله های ناشناخته در دره ی 
بایر و بادخیز زیر صخره می شد، نبودم؛ یا حتا از بوی گندی که پس از باران های بهاره از سمت 
گورستان بر می خاست، نمی ترسیدم؛ از چیز سفید لرزان و پر سر و صدایی که شبی در دشت 
تهی زیر پای اسب سر جان کلیو رفته بود، هراسی نداشتم؛ یا داستان خدمتکاری که پس از 
مشاهده ی چیزی زیر آفتاب روشن صومعه دیوانه شده بود، من را وحشت زده نمی کرد. این ها 
همه افسانه هایی خیالی و لوث بودند و آن زمان، من به وضوح به بدبینی خودم به این افسانه ها 
اشاره داشتم. حکایت روستاییان گم شده را بهتر می شد پذیرفت، که با در نظر گرفتن رسوم 
قرون وسطی، حتا آن هم مساله ی مهمی به نظر نمی رسید. کنجکاوی بیش از اندازه به معنای 
مرگ بود و بارها سر بریده ی این افراد را به وضوح، باالی استحکامات سنگی صومعه ی اکسهام 

– که حاال دیگر وجود نداشتند – به نمایش گذاشته بودند.
برخی از افسانه ها شاخ و برگ زیادی داشتند و به خاطر آن ها، آرزو می کردم کاش در ایام جوانی 
اساطیر تطبیقی بیشتری فرا گرفته بودم. مثاًل این باور وجود داشت که لژیونی از شیاطینی با 
بال های خفاشی هر شب مراسم نیایش ساحره ها را در صومعه برگذار می کنند – لژیونی که منبع 
غذایی آن ها را انبوه سبزیجات بدمزه ی باغ های گسترده ی اطراف، توجیه می کرد. و دقیق تر از 
همه، افسانه ی خارق العاده ی موش ها بود – لشکری پرشتاب از این موجودات موذی و کریه که 
سه ماه بعد از رخداد حادثه ای که منجر به متروک شدن صومعه گردید، از آن به بیرون سرازیر 



وحشت - ترجمه

49
شماره ی 26، بهمن 1391

شده بودند – لشکری نحیف و کثیف و گرسنه که هر چه سر راهش می رسید، می بلعید و قبل 
از این که گرسنگی اش فرو بنشیند، تعداد زیادی پرنده، سگ، گربه، گوسفند و حتا دو انسان 
و جونده، چرخه ی  لشکر خارق العاده  این  و حوش  بود. حول  کرده  روانه ی شکم  را  بی حواس 
با خود  و  وارد شده  روستاییان  به خانه ی  لشکر  این  رواج داشت؛ چرا که  افسانه ها  از  دیگری 

وحشت و نفرین غیرقابل توصیفی آورده بودند.
بازسازی خانه ی اجدادم  به کار  از پیری  ناشی  با سرسختی و خشک مغزی  بنابراین زمانی که 
مشغول بودم، چنین افسانه هایی آماج حمله ام قرار می دادند. اما حتا یک لحظه هم نباید تصور 
کرد که این داستان ها محیط غالب روانی من را تشکیل می دادند. از سوی دیگر، مورد تشویق 
و تحسین مداوم کاپیتان نوریس و عتیقه شناسانی قرار داشتم که من را دوره کرده و کمکم 
می کردند. وقتی که کار باالخره دو سال پس از شروع به پایان رسید، اتاق های بزرگ، دیواره های 
غروری  با  را  عریض  پلکان های  و  چندجداره  پنجره های  گنبدی،  سقف های  شده،  تخته کوبی 
بازسازی را تالفی می کرد. تمامی خصوصیات  مشاهده کردم که به خوبی هزینه ی سرسام آور 
متعلق به قرون وسطی با هوشمندی تکرار شده و بخش های جدید هم به خوبی با دیوارها و پی 
اصلی همخوانی داشتند. جایگاه پدرانم کامل شده بود و بی صبرانه مایل بودم شهرت خاندانم را 
که در من پایان می گرفت، بهبود بخشم. می خواستم به شکل دائم در این جا اقامت گزینم و ثابت 
کنم که یک د ال پوئر )چون حاال دوباره شکل اولیه ی نام خانوادگی ام را برگزیده بودم(، ضرورتاً 
شیطان نیست. شاید دلخوشی ام از این منظر تقویت می شد که گرچه صومعه ی اکسهام بنیانی 
باستانی داشت، اما قسمت داخلی آن کاماًل جدید و عاری از جانوران موذی و ارواح قدیمی بود.
همان طور که قباًل گفتم، در تاریخ 16 ژوئیه ی 1923 به صومعه نقل مکان کردم. اهالی خانه 
عالقمندم.  بی نهایت  دوم  گروه  جانداران  به  که  چرا  می شد؛  گربه  نه  و  هفت خدمتکار  شامل 
بزرگترین گربه ی من، پسرک سیاه، هفت سال داشت و از خانه ام در بولتوِن ماساچوست تا این جا 
کاپیتان  با خانواده ی  موقع که  بازسازی صومعه، همان  را در حین  بقیه  بود؛  همراهی ام کرده 
نوریس زندگی می کردم، دور خود جمع نموده بودم. روال زندگی برای پنج روز به عادی ترین 
شکل ممکن پیش رفت و وقتم با تدوین اطالعات خانواده ی قدیمی ام سپری شد. حاال مطالبی 
اعتقاد داشتم محتوای  والتر د ال پوئر به دست آورده بودم و  نهایی و فرار  تراژدی  از  دقیق تر 
نامه ی خانوادگی که در آتش سوزی کارفکس نابود شد، همین مطالب بوده اند. ظاهراً جد من با 
وجود شواهد بسیار، محکوم شده بود که تمامی ساکنین خانه ی خود –به جز چهار خدمتکار 
همدستش– را در خواب به قتل رسانده است و این اتفاق دو هفته بعد از کشفی حیرت انگیز رخ 
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داده بود؛ ظاهراً این کشف اخالق جدم را تماماً تغییر داده بود، ولی خود او از این کشف با هیچ 
کس، مگر احتماالً خدمتکاران همدستش حرف نزده بود و این خدمتکاران هم بعداً همراه او به 

مکان دوردستی گریختند.
از سوی روستاییان  برادر و دو خواهر می شد، عمدتاً  این قتل عمدی که شامل یک پدر، سه 
چشم پوشی شده و قانون هم چنان با متهم نرم رفتار کرده بود که او سربلند و بدون کوچک ترین 
آسیب و نیاز به پنهان کاری، به ویرجینیا گریخته بود؛ نظر غالبی که در گوش ها زمزمه می شد 
این بود که او آن منطقه را از یک نفرین وحشتناک نجات داده است. این که چه کشفی باعث 
چنین عمل وحشیانه ای شده است، حتا در مخیله ام هم نمی گنجید. حتماً والتر د ال پور برای 
و  بود  آشنا  می چرخید،  زبان ها  سر  بر  خانواده اش  مورد  در  که  افسانه هایی  با  طوالنی  سالیان 
بنابراین این ها نمی توانستند احساس تازه ای در او برانگیزند. پس آیا او شاهد یک مراسم باستانی 
او در  تازه در صومعه یا حومه ی آن برخورده است؟  یا به نمادی وحشتناک و  ترسناک بوده، 
انگلستان به عنوان جوانی سر به زیر و احساساتی معروف بود. در ویرجینیا هم به جای آن که 
سرسخت و تلخ باشد، به حساسیت و ترسویی معروف بود. در خاطرات جنتلمنی جهانگرد با نام 
فرانسیس هارلی از بل ویو، از والتر با عنوان مردی بی مثال در زمینه ی عدالت، اخالق و لطافت 

نام برده شده است.
در بیست و دوم ژوئیه اولین حادثه رخ داد که گرچه در آن زمان آن را جدی نگرفتم، اما این 
که  بود  ساده  چنان  ماجرا  می کرد.  پیدا  فوق عادی  اهمیتی  بعدی،  حوادث  با  رابطه  در  ماجرا 
می شد آن را نادیده گرفت، و تحت آن شرایط امکان داشت اصاًل متوجه آن نشوم؛ چون به یاد 
داشته باشید که در خانه ای حضور داشته ام که همه چیز آن جز دیوارهایش جدید و نوساز بود و 
خدمتکارانی مناسب و متعادل احاطه ام کرده بودند و بنابراین هراس از آن واقعه با وجود شرایط 
این که  تنها همین است:  به خاطر آوردم،  از حادثه  بعداً  بود. آن چه که  محیطی غیرمنطقی 
گربه ی پیر و سیاهم، که اخالقش را خوب می شناختم، بی تردید برخالف روحیه ی طبیعی اش 
بیش از اندازه هشیار و مضطرب بود. او از اتاقی به اتاق دیگر می رفت، بی قرار و نگران بود و دائم 
دیوارهای قدیمی را که بخشی از ساختار گوتیک و کهنه ی بنا بود، بو می کشید. می دانم که 
ماجرا خیلی کلیشه ای و تکراری به نظر می آید –داستان همان سگ شناخته شده ی داستان های 
ارواح که همیشه قبل از آن که اربابش متوجه پیکر ملحفه پوش شود، می غرد و ناآرام است– ولی 

نمی توانم به همین راحتی این ماجرا را کنار بگذارم.
روز بعد یکی از خدمتکاران از بی قراری تمامی گربه های خانه شکایت داشت. او به اتاق مطالعه ام 
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آمد؛ اتاقی مرتفع در طبقه ی دوم ضلع غربی بنا با طاقی های متقاطع، تخته های دیواری سیاه از 
جنس صنوبر و پنجره ای گوتیک و سه لنگه که رو به پرتگاه و دره ی متروک زیر پا باز می شد. 
و حتا همان موقع که مرد خدمتکار مشغول حرف زدن بود، پسرک سیاه را دیدم که آرام آرام 
در امتداد دیوار غربی پیش می رفت و به تخته های نویی که روی دیوارهای سنگی قدیمی را 
می پوشاند، چنگ می کشید. برای مرد توضیح دادم که شاید بنای سنگی قدیمی بوی خاصی 
دارد که برای حواس انسانی غیرقابل درک است، اما اعضای حساس گربه ها آن را حتا از ورای 
الیه ی چوبی هم احساس می کند. خودم به این ماجرا اعتقاد داشتم و وقتی خدمتکار حرف موش 
را به میان کشید، برایش گفتم که از سیصد سال پیش تاکنون موشی در آن حوالی دیده نشده 
است و حتا موش خرماهای دشت های اطراف به ندرت تا دیوارهایی چنین مرتفع باال می آیند و 
کسی تاکنون آن ها را در این جا ندیده است. آن روز عصر به دیدار کاپیتان نوریس رفتم و او به 
من اطمینان داد که بعید است موش خرماها به چنین شکل ناگهانی و بی سابقه ای، صومعه را 

مورد هجوم خود قرار دهند.
آن شب پس از مرخص کردن خدمتکاران، به اتاق خودم در برج غربی رفتم که راه رسیدن به آن، 
گذر از پلکانی سنگی درون اتاق مطالعه و عبور از راهرویی کوتاه بود – که اولی کاماًل باستانی 
اتاق گرد و بسیار مرتفع بود و برای پوشاندن  بازسازی کرده بودم. این  بوده و دومی را تماماً 
پرده های قالب دوزی   را  دیوارها  در عوض  بود؛  نشده  استفاده  تخته های چوبی  از  دیوارهایش، 
شده ای می پوشاندند که همه را خودم در لندن انتخاب کرده بودم. وقتی مطمئن شدم پسرک 
سیاه هم با من وارد اتاق شده، در سنگین و سبک گوتیک را بستم و در میان روشنایی المپ هایی 
فرو رفتم که به شکلی هوشمندانه، شکل شمع ها را تقلید و تجسم می کردند. عاقبت چراغ را هم 
خاموش کردم و در تختخواب سایبان دار و کنده کاری شده ام فرو رفتم و گربه ی عزیزم هم در 
جای همیشگی اش، پایین پایم، دراز کشید. پرده ها را نکشیدم و در عوض از پنجره ی باریک ضلع 
شمالی اتاق که روبروی تختم قرار داشت، به بیرون خیره شدم. ته رنگی از غروب هنوز در آسمان 
دیده می شد و نقش  و نگارهای پنجره به شکل دلچسبی در زمینه ی آسمان به چشم می آمدند.

فکر می کنم خوابم برده بود؛ چون وقتی با تکان ناگهانی گربه بیدار شدم، حس کردم خواب های 
عجیبی را پشت سر می گذارم. گربه را زیر نور محو شفق دیدم؛ دست هایش را روی قوزک های 
من سوار کرده و پاهایش را تا منتهی الیه عقب کش آورده بود؛ سرش را جلو داده بود و با دقت 
تمام به نقطه ای از دیوار در سمت غرب پنجره نگاه می کرد که به نظر من فرقی با باقی اتاق 
نداشت، اما با این حال تمام توجهم را بر آن نقطه متمرکز کردم. و همانطور که تماشا می کردم، 
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فهمیدم پسرک سیاه بیهوده هیجان زده نشده است. نمی دانم پرده ی روی دیوار واقعاً تکان خورد 
یا نه. به نظرم کمی جابه جا شد. ولی آن چه که از آن مطمئنم و می توانم روی رخ دادنش قسم 
بخورم، این است که از پشت پرده صدای آرام اما واضح حرکت چند موش را شنیدم. گربه بدون 
وقت تلف کردن، بالفاصله با تمام هیکل روی پرده پرید و پارچه ی آن قسمت را کند و دیواری 
سنگی و کهنه و نم دار را نمایان کرد؛ تکه هایی از دیوار به دست کارگران لکه گیری شده بود و 
هیچ اثری از جونده های ناخوانده دیده نمی شد. پسرک سیاه در امتداد این قسمت از دیوار باال 
و پایین می دوید و به پرده ی فرو افتاده چنگ می کشید و گاهی تالش می کرد پنجه اش را میان 
دیوار و کف چوبی فرو کند. اما عاقبت چیزی پیدا نکرد و کمی بعد خسته، به جای سابقش، 

پایین پاهای من برگشت. من از جایم تکان نخوردم، اما آن شب دیگر خوابم نبرد.
صبح تمامی خدمتکاران را سوال و جواب کردم و فهمیدم هیچ کدام متوجه مورد مشکوکی 
نشده اند؛ مگر آشپز که رفتار عجیب گربه ای خوابیده بر لبه ی پنجره ی آشپزخانه را به یاد داشت. 
گربه ی مذکور نیمه شب شروع به زوزه کشیدن کرده و آشپز را بیدار کرده است؛ و آشپز هم آن را 
دیده بود که مصمم، مثل برق و باد از میان در باز به سمت پایین پله ها می دویده است. بعدازظهر 
استراحتی کردم و عصر دوباره به دیدار کاپیتان نوریس رفتم که ماجرای من بسیار نظرش را 
جلب کرد. این وقایع غریب –که همه جزیی، اما غیرقابل چشم پوشی بودند– قوه ی خیال او را 
بارور کرده و باعث می شدند مجموعه ای از داستان های ارواح محلی را در نتیجه اش بازگو کند. 
هر دو به شدت از وجود موش ها سردرگم شده بودیم و نوریس مقدار تله موش و سم برایم تهیه 

کرد که در بازگشت به خانه آن ها را به خدمتکاران دادم و گفتم در نقاط خاصی قرار دهند.
از آن جایی که بسیار خسته بودم، شب زود به بستر رفتم؛ اما رویاهایی وحشتناک مدام آزار و 
شکنجه ام می دادند. حس می کردم از ارتفاعی بسیار زیاد به مغاکی تیره نگاه می کنم که تا ارتفاع 
زانو از کثافت پر شده و چوپانی شیطان رو و ریش سفید، گله ای از حیوانات آلوده و سست را به 
اطراف هدایت می کرد و ظاهر این جانورها، وجودم را سرشار از نفرت و کراهت می ساخت. بعد، 
وقتی چوپان برای لحظه ای مکث کرد تا نتیجه ی کارش را از نظر بگذارند، لشکری از موش ها به 

درون مغاک کثیف فرو ریخت و مشغول بلعیدن حیوان و انسان با هم شد.
با حرکات ناگهانی پسرک سیاه که طبق معمول روی پاهایم خوابیده بود، از این رویای ترسناک 
بیدار شدم. این بار دیگر شکی به منشا غرش هایش نداشتم و می دانستم چه ترسی باعث شده 
چنگ هایش را در قوزک پایم فرو ببرد و نفهمد از این طریق چه آسیبی به من می رساند؛ حاال 
دیوارهای دور تا دور اتاق از سر و صدا زنده شده بودند – صدا، صدای لغزش آلوده ی موش هایی 
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دیواری مشخص  پرده های  وضعیت  تا  نبود  نور شفق خبری  از  امشب  بود.  غول آسا  و  گرسنه 
باشد –بخش افتاده همان روز تعمیر شده بود– ولی آن قدر وحشت زده نبودم که نتوانم چراغ 

را روشن کنم.
وقتی حباب های چراغ جان گرفتند، لرزش وحشتناکی را میان پرده ها مشاهده کردم که باعث 
می شد نقش های خاص آن شبیه رقص مرگ به نظر برسد. این حرکت بالفاصله متوقف شد و 
صدا هم از میان رفت. از تخت بیرون پریدم و با یک میله ی بلند بخاری که در دسترس بود، به 
پای پرده ها ضربه زدم و یکی از گوشه ها را بلند کردم تا ببینم پشتش چه خبر است. ولی جز 
دیوار سنگی لکه گیری شده، خبر دیگری نبود و گربه  هم حس هشیاری اش نسبت به حضوری 
غیرعادی را از دست داده بود. وقتی تله ی گردی را که در اتاق قرار داده بودم بررسی کردم، 
متوجه شدم که تمامی فنرها آزاد شده اند؛ اما هیچ چیز باقی نمانده بود که مشخص کند چه 

موجودی به دام افتاده و بعد فرار کرده است.
ادامه ی خواب غیرممکن بود؛ بنابراین شمعی روشن کردم، در اتاق را گشوده و از راهرو به سمت 
پلکانی رفتم که به اتاق مطالعه ام منتهی می شد؛ پسرک سیاه هم سایه به سایه دنبالم می آمد. 
ولی قبل از این که به پله های سنگی برسیم، گربه هیجان زده از من جلو زد و پایین پله های 
باستانی غیب شد. وقتی از پلکان پایین می رفتم، متوجه سر و صدای عظیمی شدم که در اتاق 
پایین در جریان بود؛ صداهایی که به ماهیت آن ها نمی شد شک کرد. دیوارهای تخته کوبی شده 
پر از موش هایی بودند که می دویدند و چنگ می کشیدند و پسرک سیاه هم با عصبانیت یک 
شکارچی سردرگم، این سو و آن سو می دوید. وقتی به اتاق رسیدم، چراغ را روشن کردم که این 
بار منجر به توقف صداها نشد. موش ها همچنان به شلوغی خود ادامه می دادند و با چنان شدت 
و وضوحی پا می کوبیدند که باالخره توانستم جهت حرکتشان را درک کنم. این موجودات، که 
ظاهراً تعدادشان از شماره خارج بود، مشغول مهاجرتی شگفت آور از ارتفاعی غیرقابل درک به 

عمقی بی نهایت ژرف بودند که انتهای آن در ذهن نمی گنجید.
بعد صدای پایی را در راهرو شنیدم و چند لحظه بعد دو نفر از خدمتکاران در سنگین را به 
داخل هل داده و وارد شدند. ظاهراً آن ها در خانه به دنبال منشا ناشناخته ای می گشتند که باعث 
بی قراری تمامی گربه ها و وحشت و غرش آن ها شده بود و همگی خود را از چندین ردیف پلکان 
به پایین پرت کرده بودند و حاال جلوی در بسته ی سرداب چمباتمه  زده و زوزه می کشیدند. 
پرسیدم صدای موش ها را شنیده اند یا نه که جواب منفی دادند. و وقتی خواستم توجهشان را 
به صدای پشت تخته های دیوار جلب کنم، متوجه شدم که سر و صدا به پایان رسیده است. به 
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همراه آن دو به سراغ در سرداب رفتیم، ولی متوجه شدیم که گربه ها قبل از رسیدن ما متفرق 
شده اند. بعد تصمیم گرفتم در فرصت مناسب سری به دخمه ی زیر صومعه بزنم، اما در آن لحظه 
فقط می خواستم در خانه بچرخم و نگاهی به تله ها بیندازم. فنر تمامی تله ها در رفته بود و با این 
حال، همگی خالی بودند. وقتی مطمئن شدم کسی جز من و گربه ها صدای موش ها را نشنیده 
است، تا صبح بیدار در اتاق مطالعه ام نشستم؛ در آن جا به فکر فرو رفتم و سعی کردم کوچکترین 
جزییات افسانه هایی را که در مورد این صومعه ی محل اقامتم جستجو کرده بودم، به یاد بیاورم.
قبل از ظهر چرت کوتاهی زدم؛ در مبلی راحتی فرو رفتم و استراحت همیشگی ام را کردم که 
برنامه ام برای بازسازی صومعه به شکل قرون وسطایی، نتوانسته بود عادت آن را از سرم بیندازد. 
بگردیم. هیچ چیز مشکوکی  را  با هم سرداب  تا  آمد  او  و  تلفن کردم  نوریس  کاپیتان  به  بعد 
نیافتیم، گرچه دانستن این مطلب که این سرداب به دست رومیان ساخته شده، هر دویمان را 
هیجان زده کرد. تک تک طاقی های کوتاه و ستون های کلفت، به دست رومیان ساخته شده بودند 
– البته نه آن سبک رومی دروغین زمان ساکسون ها، بلکه همان سبک کالسیک موزون و دقیق 
عصر سزارها؛ و به واقع دیوارها پر از حجاری هایی بودند که باستان شناسان قبلی در جستجوی 
 …P.GETAE.PROP…TEMP…DONA این مکان آن ها را گزارش داده بودند. چیزهایی چون

.L.PRAEC…VS…PONTIFI…ATYS و

و  خوانده ام  را   ]5[ کاتولوس  من  چون  بلرزم؛  خود  بر  شد  باعث  آتیس،  یعنی  آخر،  کلمه ی 
کمی از مراسم پرستش ایزد شرقی –که پرستش آن بسیار با پرستش سیبل در هم آمیخته 
بود– می دانم. من و نوریس، زیر نور فانوس، سعی کردیم نشانه های عجیب و بعضاً پاک شده ای 
به نظر محراب  و  بود  نامنظمی حک شده  و  بلوکه های مستطیلی  بر روی  تفسیر کنیم که  را 
می رسیدند؛ ولی اصاًل از آن ها سر در نیاوردیم. به یاد داشتیم که یک نشان، نشان یک خورشید 
با اشعه های فراوان، از سوی محققان به عنوان نشانی با منشا غیررومی شناسایی شده بود؛ یعنی 
این احتمال می رفت که کاهنین رومی این محراب ها را از معبدی قدیمی تر و احتماالً بومی به 
عاریت گرفته باشند که پیش از آن، در همین نقطه بر پا بوده است. بر روی یکی از این سنگ ها، 
لکه هایی قهوه ای به چشم می خورد که من را شدیداً به فکر فرو برد. بزرگ ترین سنگ که در 
مرکز اتاق قرار داشت، مشخصات خاصی داشت که حاکی از ارتباط آن با آتش بود – احتماالً 

قربانی ها را بر روی این سنگ می سوزانده اند.
قرار  این  از  بودند،  زوزوه کشیده  درش  پشت  قبل  گربه ها شب  که  درون سردابی  صحنه های 
بود و حاال من و نوریس مصمم بودیم شب را همان جا سپری کنیم. خدمتکاران که قرار بود 
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به بی قراری شبانه ی گربه ها توجهی نکنند، چند نیمکت پایین آوردند و پسرک سیاه را هم به 
عنوان همراه و هم به عنوان کمک حال، با خود بردیم. تصمیم گرفتیم در عظیم و ساخته شده از 
چوب صنوبر –که تقلیدی مدرن از نمونه ی اصلی بود و در آن شکاف هایی برای عبور هوا تعبیه 
شده بود– بسته نگاه داریم؛ پس از انجام این کار، با چراغ هایی روشن دراز کشیدیم و منتظر 

ماندیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
به  مسلط  صخره ای  پرتگاه  سطح  از  بی شک،  و  داشت  قرار  صومعه  پی  اعماق  در  دخمه  این 
دره ی متروک زیر، خیلی پایین تر بود. شکی نداشتم که این جا مقصد حرکت موش های نامرئی 
بوده است، ولی دلیل آن را نمی دانستم. همان طور که منتظر دراز کشیده بودیم، متوجه شدم 
آن ها  از  را  من  گربه  بی قرار  حرکات  تنها  که  شده  مخلوط  نیمه کاره  خواب هایی  با  نگهبانی ام 
بیرون می کشید. خواب هایم کامل نبودند، ولی به شکل وحشتناکی به کابوس شب قبل شباهت 
داشتند. دوباره همان مغاک تاریک را می دیدم و همان چوپان و حیوانات غیرقابل باورش که 
در میان کثافت حرکت می کردند و همان طور که تماشایشان می کردم، به نظرم رسید نزدیک تر 
از  واضح که متوجه جزییاتشان هم می شدم. متوجه جزییات یکی  –چنان  واضح تر شده اند  و 
جانورها شدم– و با چنان فریادی از خواب پریدم که پسرک سیاه از جا پرید و کاپیتان نوریس 
فریادم  باعث  نوریس می دانست چه چیزی  اگر  به خنده کرد.  ناآرامی شروع  با  بود،  بیدار  که 
شده – می توانست بسته به میزان باورش، بیشتر یا کمتر بخندد. ولی خودم تا مدتی بعد به یاد 
نداشتم چه چیزی را خواب دیده ام. وحشت بی حد و اندازه اغلب به شکلی رضایت بخش، حافظه 

را فلج و از کار افتاده می کند.
وقتی ماجرا شروع شد، نوریس من را از خواب بیدار کرد. دوباره از همان خواب وحشتناک، با 
تکان های مالیم او بیدار شدم که می گفت به صدای گربه ها گوش دهم. در حقیقت سر و صدای 
و چنگ  و غرش  زوزه  از  غوغایی حقیقی  پله های سنگی،  باالی  در،  پشت  بود؛  پا  بر  بسیاری 
در،  بیرون  هم نوعشان  هیجان  به  بی توجه  سیاه،  پسرک  همزمان  و  بود  پا  به  گربه ها  کشیدن 
هیجان زده کنار دیوارهای سنگی و برهنه می دوید و از پشت دیوارها، باز سر و صدای حرکت 

موش ها به گوش می رسید که شب قبل هم باعث ناآرامی ام شده بود.
حاال ترسی بی اندازه در وجودم حس می کردم، چون این جا اتفاقاتی غیرعادی در حال وقوع بود 
که توضیحی عادی و منطقی برایش وجود نداشت. این موش ها، اگر تنها زاده ی خیال دیوانه ی 
من و گربه ها نبودند، می بایست در دیوارهایی ساخته ی دست رومیان حرکت می کردند که تا 
پیش از این فکر می کردم از سنگ آهک یکپارچه ساخته شده است – گرچه شاید حرکت آب 
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برای بیش از هزار و هفتصد سال توانسته بود تونل هایی را به وجود بیاورد و بدن جونده ها آن ها 
را ساییده و گشاد کرده بود... ولی حتا با این وجود، وحشت خیالی ام کاهش نیافت؛ چون اگر 
واقعاً موجوداتی موذی در کار بودند، چطور نوریس صدای هیاهو و حرکت آن ها را نمی شنید؟ 
چرا دائم تشویقم می کرد که حرکات پسرک سیاه را دنبال کنم و به صدای گربه های بیرون گوش 

دهم و دائم حدس های دیوانه واری در مورد دلیل بی قراری آن ها می زد؟
کنم،  تعریف  او  برای  ممکن  منطقی ترین شکل  به  را  ماجرا  تمامی  شدم  موفق  باالخره  وقتی 
آخرین بازمانده های صدا را شنیدم؛ صداهایی که هنوز به سمت پایین، به سمت اعماقی پایین تر 
از سرداب ها جریان داشت؛ انگار که تمامی صخره های زیر پا پر از موش های جنبان باشد. نوریس 
طبق انتظارم بدبین و ناباور نبود، برعکس به نظر می رسید تحت تاثیر قرار گرفته باشد. به من 
اشاره کرد که سر و صدای گربه های بیرون قطع شده است، انگار که موش ها را خارج شده از 
دسترس فرض کرده باشند؛ در حالی که پسرک سیاه دوباره بی قرار شده بود و دیوانه وار به پایه ی 

محراب سنگی وسط اتاق که به نیمکت نوریس نزدیک تر بود، چنگ می کشید.
در این لحظه وحشتم از ناشناخته ها به اوج خود رسید. اتفاق خارق العاده ای افتاده بود و آگاه 
بودم که کاپیتان نوریس، مردی جوان تر، قوی تر و احتماالً واقع بین تر از من، به اندازه  ی خودم جا 
خورده است – شاید دلیل این امر نسبت و نزدیکی تمام عمرش با داستان های محلی بود. در آن 
لحظه کاری از دستمان ساخته نبود مگر این که گربه ی پیر را تماشا کنیم؛ پسرک سیاه حاال با 
هیجان کمتری به پایه ی محراب چنگ می کشید و هر از گاهی سر بلند می کرد و با همان حالت 

همیشگی که انگار بخواهد بهش لطفی بکنم، میومیو می کرد.
نوریس فانوس را برداشت و به سمت محراب رفت تا آن قسمت از سنگ را که پسرک سیاه به آن 
چنگ می کشید، بررسی کند؛ او در سکوت روی دو زانو نشست و خزه ای چند صد ساله که تخته 
سنگ عظیم پیش از دوران رومیان را به زمین موزاییکی پیوند می داد، کنار زد. البته چیزی 
آن جا پیدا نکرد و دیگر می خواست بلند شود که متوجه مساله ای جزیی شدم؛ مساله ای که گرچه 
به دانسته های قبلی ام چیزی اضافه نمی کرد، اما باعث شد بر خود بلرزم. ماجرا را برای نوریس 
گفتم و هر دو با جذبه ی کشف و درک نکته ای تازه، به این مساله ی ظریف و قابل چشم پوشی 
خیره شدیم. ماجرا فقط همین بود که شعله ی فانوس که بر روی زمین در نزدیکی محراب قرار 
داشت، به شکلی ظریف اما آشکار می لرزید؛ چند لحظه پیش این طور نبود، اما حاال شعله بر اثر 
جریان هوایی که ظاهراً از شکاف میان زمین و محراب به بیرون جریان داشت و بر اثر کنار زدن 

خزه ها آشکار شده بود، بر خود می لرزید.
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باقی شب را در اتاق مطالعه ی فوق العاده روشن من گذراندیم و با دلواپسی مشورت کردیم که 
حاال قدم بعدی چه باید باشد. این کشف که زیر عمیق ترین سرداب ساخته ی دست سنگ تراشان 
رومی، دخمه ی دیگری قرار داشت -چیزی که از چشم باستان شناسان سیصد سال گذشته دور 
مانده بود- کافی بود تا بدون دانستن سابقه ی وحشتناک صومعه، هیجان زده شویم. ولی حاال این 
جذبه دو جنبه داشت؛ و حاال تردید داشتیم که آیا باید به ترسی خرافاتی تسلیم شده، جستجو 
پایان داده و صومعه را برای همیشه رها کنیم یا حس ماجراجویی خود را تقویت کرده و  را 
به مقابله با آن وحشتی برویم که احتماالً در دخمه ی عمیق تر انتظارمان را می کشید. تا صبح 
تصمیمان را گرفتیم و قرار بر این شد که به لندن برویم و گروهی باستان شناس و دانشمند توانا 
در برخورد با این مساله به دور خود جمع کنیم. باید ذکر کنم که قبل از ترک سرداب، بیهوده 
تالش کرده بودیم سنگ محراب را -که حاال با عنوان دروازه ی مغاکی تازه و سرشار از وحشتی 
بی نام و نشان شناخته می شد- کنار بکشیم. اما این که دروازه باید با چه حیله ای باز شود، در 

حیطه ی دانش مردان خردمندی بود که باید برای یافتن آن ها به راه می افتادیم.
گزیده ای  و  گمان ها  و  حقایق، حدس  نوریس  کاپیتان  و  من  بودیم،  لندن  که  روزی  چند  در 
از افسانه های محلی را در اختیار پنج دانشمند برجسته قرار دادیم که در صورت برمال شدن 
رازهایی خانوادگی که در آینده ممکن بود افشا شوند، می شد به آن ها اعتماد کرد. بیشتر آن ها 
عالقه ای به تمسخر و استهزا نشان ندادند و در عوض بسیار مایل به اکتشاف بودند و با من ابراز 
همدردی کردند. الزم نیست نام تمام آن ها را ذکر کنم، ولی باید بگویم که یکی از این افراد سر 
ویلیام برینتون بود که اکتشافاتش در ترود ]6[، جهان را در زمان خود هیجانزده و برانگیخته 
کرده بود. وقتی همگی سوار قطاری به مقصد آن چستر شدیم، حس می کردم بر لبه ی کشف 
اسراری وحشتناک هستم؛ حسی که به شکل اندوه و ناباوری آمریکاییان از مرگ ناگهانی رییس 

جمهور آمریکا در همان روز صبح، نمود پیدا کرد.
صبح هفتم آگوست به صومعه ی اکسهام رسیدیم و خدمتکاران به من اطمینان دادند در مدت 
غیبتم، هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده است. گربه ها، حتا پسرک سیاه پیر و کم حرکت، چند روز 
گذشته را در آرامش سپری کرده بودند؛ و فنر هیچ کدام از تله موش های صومعه در نرفته بود. 
قرار شد روز بعد کند و کاو را شروع کنیم و قبل از هر چیز، اتاق های مناسبی در اختیار هر یک 
از مهمانانم قرار دادم. خودم هم برای خواب به اتاقم در برج غربی رفتم و پسرک سیاه هم بر 
روی پاهایم دراز کشید. خواب خیلی زود از راه رسید، اما کابوس هایی دهشتناک عذابم می دادند. 
تصویری از یک ضیافت رومی، به سبک ترمالشیو ]7[ را می دیدم و همچنین وحشتی که در یک 
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ظرف دربسته قرار داشت. بعد دوباره همان ماجرای تکراری و لعنتی چوپان و گله ی کثیفش 
در مغاک تاریک را دیدم. ولی وقتی بیدار شدم، دیدم صبح شده و در خانه صداهای معمول 
زندگی در جریان است. موش ها، چه واقعی و چه ماورایی، مزاحمم نشده بودند؛ پسرک سیاه 
هم در آرامش خوابیده بود. وقتی پایین رفتم، دیدم آرامش بر همه جا حکمفرما است؛ یکی از 
دانشمندان -مردی به نام تورنتون و عالقمند به امور ماورایی- این وضعیت را به شکلی احمقانه 
مربوط به آن می دانست که آن چه نیروهایی خاص قصد نمایش آن را داشتند، به من نمایش 

داده شده و بازی پایان گرفته است.
حاال همه چیز آماده بود و راس ساعت یازده صبح، تمام گروه هفت نفرمان، مجهز به چراغ قوه های 
قدرتمند برقی و ابزار حفر و کاوش، وارد سرداب زیرین شده و در را محکم پشت خود بستیم. 
نداده  مزاحم تشخیص  را  او  و جوش  کاوشگران جنب  بود، چون  پسرک سیاه هم همراهمان 
بودند و از طرفی، نگران بودند و می خواستند در صورت ظاهر شدن موش هایی ناپیدا، او را در 
دسترس داشته باشند. برای تماشای حجاری های رومی و اشکال ناشناخته ی روی محراب وقت 
زیادی تلف نکردیم؛ چون سه تا از دانشمندان حاضر قباًل آن ها را دیده و همگی جزییات آن ها 
را می دانستند. بخش اعظم توجه معطوف به تخته سنگ غول آسای وسط شد و در عرض یک 
ساعت، سر ویلیام برینتون توانست آن را که با نوعی وزن نامعلوم و ناشناخته متعادل می شد، 

به عقب براند.
در مقابلمان چنان دهشتی قرار داشت که اگر خود را آماده نکرده بودیم، می توانست فلجمان 
کند. در میان ورودی نسبتاً مربع شکلی که کف اتاق باز شد، پراکنده بر روی پله هایی سنگی 
که به شکلی غیرقابل باور ساییده شده بودند و وسطشان چیزی بیشتر از یک سطح شیب دار 
انسان گونه،  موجودی  یا  انسان  استخوان های  از  استفاده  با  مخوف  طرحی  بود،  نمانده  باقی 
کشیده شده بود. آن استخوان هایی که هنوز شکل پیکر انسان را حفظ کرده بودند، حالتی از 
بر روی تمام استخوان ها جای جویدن به چشم می خورد.  ترس بی اندازه نمایش می دادند و 
حیوان گونه  و  ابتدایی  هوش  یا  عقب افتادگی  بالهت،  از  حاکی  همه  جمجمه  استخوان های 
بودند. باالی این پلکان جهنمی و آشفته، سوراخی قوس بر می داشت که ظاهراً آن را از سنگ 
یک  ترسناک  بوی  و  شتاب  هوا  جریان  این  داشت.  جریان  آن  از  هوا  و  بودند  تراشیده  خام 
میان  در  تازگی  بوی  و  می مانست  مالیم  نسیمی  مثل  بیشتر  بلکه  نداشت،  را  بسته  دخمه ی 
آن به مشام می رسید. خیلی معطل نکردیم و لرزان راهی به سوی پایین پله ها گشودیم. در 
بیان  را  این فرضیه ی عجیب  تراشیده شده،  بررسی دیوار  با  ویلیام،  بود که سر  همان لحظه 
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به  پایین  از سمت  باید  این مسیر  بر اساس جهت ضربه های برخورد کرده به دیوار،  کرد که 
باال گشوده شده باشد.

حاال باید دقیق تر شده و کلمات را صحیح انتخاب کنم.
بعد از این که به سختی، از میان استخوان های جویده شده چند پله پایین رفتیم، نوری را در 
انتهای مسیر دیدیم؛ نور درخشش عجیبی نداشت، بلکه بی شک نور روز بود که از شکاف هایی 
ناشناخته در صخره ی مسلط بر دره به درون می تابید. این که چنین شکاف هایی چطور از بیرون 
دیده نمی شدند، مساله ی مهمی نبود؛ چرا که هم دره کاماًل عاری از سکنه بود و هم صخره  
خیلی بلند و غیرقابل دسترس و تنها کسی شناور در هوا می توانست جزییات آن را بررسی کند. 
چند قدم دیگر پیش رفتیم و با دیدن صحنه ی مقابل، نفس همگی بند آمد؛ غافلگیری چنان 
شدید بود که تورنتون، همان محقق امور ماورایی، در میان بازوان مرد سردرگم پشت سرش از 
حال رفت. نوریس هم که چهره ی گردش بی رنگ و آویزان شده بود، فقط فریادهایی نامفهوم 
می کشید؛ و فکر می کنم خودم نفسم را حبس کرده بودم و با دو دست، جلوی چشمانم را گرفته 
بودم. مرد پشت سر من -تنها عضو گروه که از من پیرتر بود- با خشن  ترین و گرفته ترین صدایی 
که به عمرم شنیده بودم، فریاد می کشید: خدایا! از میان این هفت عاقله مرد دنیادیده، تنها سر 
ویلیام برینتون توانست کنترل خودش را حفظ کند؛ و ارزش این کارش از آن لحاظ بیشتر است 

که او رهبری گروه را بر عهده داشت و بنابراین صحنه را اول از همه دیده بود.
در برابرمان مغاکی تاریک روشن با ارتفاعی غیرقابل باور قرار داشت و امتدادش چنان طوالنی 
بود که چشم نمی توانست آن را دنبال کند؛ این جا جهانی زیرین، سرشار از اسرار بی پایان و رموز 
ترسناک بود. در این مغاک بقایای ساختمان و ابنیه ی مختلف به چشم می خورد -در یک نگاه 
از ستون ، خرابه ای گنبددار و  الگویی عجیب و آشوب زده، حلقه ای دیوانه وار  کوتاه و ترسیده، 
رومی، ویرانه ای پهن و ساکسونی، و کلبه ای چوبی متعلق به دوران انگلیس اولیه را دیدم- ولی 
تمامی این ها در مقایسه با منظره ی غول آسایی که نمای کلی زمین می ساخت، چیزی جز کوتوله 
به نظر نمی رسیدند. چندین یارد در اطراف پله، انبوه آشفته و دیوانه وار استخوان های انسان -یا 
موجوداتی که به اندازه ی استخوان های روی پله ها از انسانیت برخوردار بودند- به چشم می خورد. 
استخوان ها مثل دریایی کف کرده امتداد می یافتند؛ برخی ترکیب خود را از دست داده بودند، 
اما بقیه هنوز شکل اسکلت کامل انسان را داشتند. این اسکلت های عقب افتاده همه در وضعیتی 
ترسناک و دیوانه بودند؛ یا با چیزی می جنگیدند یا با نیت کشت به یکدیگر چنگ انداخته بودند.

وقتی دکتر تراسک -یک انسان شناس- برای بررسی جمجمه ها خم شد، به ملغمه ای عقب افتاده 
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انسان  از  تکامل  چرخه ی  در  استخوان ها  این  نمی کرد.  باور  هم  خودش  که  برخورد  کودن  و 
پیلت دان ]8[ هم قدیمی تر بودند، با این حال روشن بود که انسان هستند. برخی مدرن تر بودند، 
و چند جمجمه ی معدود هم به انسان کاماًل پیش رفته و متکامل تعلق داشت. تمامی استخوان ها 
جویده شده بودند؛ هم به دست موش ها و هم به دست موجوداتی نیمه انسان. در میان شلوغی، 
استخوان ریز موش به چشم می خورد – این ها اعضای جا مانده ی همان لشکر قاتلی بودند که 

در آن افسانه ی قدیمی ماجرایشان تکرار می شد.
بعید می دانم بعد از آن روز اکتشاف، کسی از میان ما زنده مانده و سالمت عقل خود را حفظ 
کرده باشد. نه هافمن و نه هیوزمانز ]9[ صحنه ای آشفته تر، ترسناک تر یا گوتیک تر از آن چه ما 
هفت نفر آن روز، لرزان در آن مغاک نیمه روشن دیدیم، ندیده اند؛ هر کدام به اکتشافی بعد از 
اکتشاف دیگر می رسیدیم و می کوشیدیم حداقل در آن لحظه به اتفاقی که سیصد، یا هزار، یا 
دو هزار، یا ده هزار سال قبل در این جا افتاده بود، فکر نکنیم. آن جا ورودی جهنم بود و وقتی 
تراسک اعالم کرد که برخی از اسکلت ها می بایست بقایای موجوداتی باشند که ده یا بیست نسل 

قبل چهار پا بوده اند، تورنتون بی نوا دوباره از حال رفت.
از راه رسید. ظاهراً  تازه  از ساختمان ها شدیم، وحشتی  باقیمانده  بقایای  وقتی مشغول تفسیر 
موجوداتی چهار پا -با همراهانی که اغلب دو پا بودند- در آغل هایی سنگی نگهداری می شدند 
که احتماالً در آخرین حمله ی دیوانگی ناشی از گرسنگی یا ترس از موش ها، از آن ها فرار کرده  
بودند. گله های عظیمی از آن ها به چشم می خورد که ظاهراً با خوردن سبزیجات زمخت پروار 
عمر  از  -قدیمی تر  سنگی  کاسه هایی  ته  در  سمی  بقایایی  شکل  به  که  سبزیجاتی  می شدند؛ 
امپراتوری روم- هنوز به چشم می خوردند. حاال می فهمیدم چرا اجدادم چنان باغ های عظیمی 
را نگهداری می کرده اند؛ و به خدا قسم که ای کاش نمی فهمیدم! و هدف از نگهداری این گله ها، 

چیزی بود که نیازی به پرسش نداشت.
سر ویلیام که با چراغ قوه اش میان خرابه ای متعلق دوران رومیان ایستاده بود، مراسمی را با 
صدای بلند ترجمه کرد که وحشتناک تر از آن به عمرم نشنیده بودم؛ و از نوع تغذیه ی اخوتی 
کهن گفت که کاهنان سیبل در این جا یافته و با آیین خود آمیخته بودند. نوریس که پس از 
جنگ به خندق و سنگر عادت داشت، پس از بیرون آمدن از خرابه ی مربوط به زمان انگلستان 
اولیه به زحمت می توانست صاف راه برود. آن جا سالخی و آشپزخانه در کنار هم بود -انتظار 
این را داشت- ولی دیدن ابزار آشنای انگلیسی و خواندن عبارات آشنای انگلیسی -که برخی به 
سال 1610 باز می گشتند- برایش زیاد و غیرقابل تحمل بودند. من نتوانستم وارد آن ساختمان 
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شوم – همان ساختمانی که فعالیت جاری و شیطانی آن، با ضربه ی خنجر جدم والتر د ال پوئر، 
به پایان رسیده بود.

آن چه که توانستم جراتم را برای ورود به آن جمع کنم، ساختمانی کوتاه قد و ساکسونی بود که 
در چوبی اش فرو افتاده بود و در آن ردیفی ترسناک از ده سلول سنگی با نرده های زنگ زده پیدا 
کردم. در سه تایش اسکلت هایی نسبتاً تکامل یافته دیده می شد و بر انگشت استخوانی یکی، 
حلقه ای با نشان خانوادگی خودم را یافتم. سر ویلیام دخمه ای با سلول هایی قدیمی تر پیدا کرد 
که زیر صومعه ی رومیان قرار داشت؛ اما این سلول ها خالی بودند. در زیر این سلول ها، دخمه ی 
دیگری قرار داشت که در آن استخوان ها را به شکل خاصی چیده بودند و بر روی بعضی از آن ها، 
کنده کاری های وحشتناکی به زبان التین، یونانی و فریژی به چشم می خورد. در این بین، دکتر 
تراسک یکی از دخمه های ماقبل تاریخ را باز کرده و جمجمه هایی را بیرون می کشید که چندان 
می شد.  دیده  درک  غیرقابل  تصویری  آن ها حجاری های  روی  بر  و  نداشتند  گوریل  با  تفاوتی 
گربه ی من در میان تمامی این وحشت ها، بی هیچ نگرانی راه می رفت. لحظه ای او را دیدم که 
بر نوک کوهی از استخوان ایستاده بود و با خودم فکر کردم پشت آن چشمان زردش، چه رازی 

ممکن است وجود داشته باشد.
وقتی اندکی از ماهیت ترسناک این محدوده ی تاریک روشن را دریافتیم -محدوده ای که کابوس 
تکراری ام وحشت آن را دوچندان می کرد- به سوی غاری عمیق و ظاهراً بی انتها رفتیم که نوری 
از میان صخره به آن جا راه نداشت. هیچ وقت نخواهیم فهمید در آن دنیای جهنمی، ماورای آن 
چند قدمی که توانستیم در غار پیش برویم، چه چیز قرار داشت؛ چون تصمیم بر این قرار گرفت 
که این اسرار مناسب ذهن های انسانی نیستند. ولی در همان فاصله ی اندک هم مطالب زیادی 
وجود داشت که فکر ما را به خود مشغول می کرد؛ چون چند گام بیشتر پیش نرفته بودیم که 
نور چراغ قوه ها گودال هایی را نمایان کردند که موش ها در آن ضیافت بر پا می کردند و قطع 
ناگهانی منبع تغذیه شان، باعث شده بود این جونده های حریص اول بر سر گله های رو به مرگ 
حاضر بریزند و بعد از صومعه بیرون رفته و آن ضیافت تاریخی و مرگ آور را به راه بیندازند که 

روستاییان اطراف هرگز نمی توانستند فراموشش کنند.
خداوندگارا! آن گودال های سیاه و پر از استخوان و جمجمه های جویده و شکسته! آن گودال های 
نفرین  شده ی  قرن های  انگلیسی  و  رومی  اولیه، سلت،  انسان های  استخوان   از  پر  کابوس شکل 
بودند و کسی نمی دانست عمق شان چقدر می تواند  بودند! بعضی هایشان سرریز کرده  گذشته 
باشد. برخی گودال ها خالی، ولی چنان عمیق بودند که نور چراغ قوه ها کف آن ها را نمی یافت و 
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درونشان، پر از چیزهایی بود که نمی توان نامی بر آن ها گذاشت. با خودم فکر کردم چه بر سر 
موش های بی حواسی آمده که به دنبال شکار، در تاریکی درون این گودال ها سقوط کرده اند؟

لحظه ای پایم لب یکی از این شکاف های گرسنه و ترسناک سر خورد و ترسی بی سابقه را در 
وجودم احساس کردم. احتماالً مدتی طوالنی در فکر فرو رفته بودم، چون هیچ یک از اعضای 
گروهمان جز کاپیتان نوریس را همراهم نمی دیدم. بعد صدایی از آن عمق سیاه، بی پایان و دور 
به گوشم رسید که آن را می شناختم؛ و گربه ی سیاه و پیرم را دیدم که مشابه ایزدی مصری 
گذشت  با  چون  نماندم؛  عقب  هم  من  پرید.  بی انتها  و  ناشناخته  عمق  آن  درون  به  بالدار،  و 
یک لحظه ی دیگر هیچ تردیدی برایم باقی نماند. این همان صدای ماورایی حرکت موش های 
شیطانی بود که همواره به دنبال شکار و وحشتی تازه بودند و می خواستند من را به عمق آن 
ایزد دیوانه ی بی چهره،  نیارالثوتپ ]10[، آن  غارهای دهان باز مرکز زمین بکشانند؛ جایی که 

کورکورانه در جواب موسیقی دو فلوت زن دیوانه و بی شکل، زوزه می کشید.
چراغ قوه ام خاموش شد، اما من هنوز می دویدم. صداهایی می شنیدم؛ زوزه و پژواک و فریاد، اما 
بلندتر از همه صدای اهریمنی و موذیانه ی حرکت موش ها بود؛ صدا آرام آرام بلند می شد، درست 
به غایت جنازه ای که بر فراز رودی چرب و آلوده شناور می شود؛ رودی که از زیر پل های سنگی 
و بی پایان، به سوی دریای سیاه و متعفن جاری است. چیزی به من برخورد کرد – چیزی نرم 
و فربه. حتماً موش ها بودند؛ همان لشکر وحشی و لغزان و گرسنه ای که از زنده و مرده تغذیه 
می کردند – چرا موش ها د ال پوئرها را نخورند، وقتی د ال پوئرها چیزهای ممنوعه را می خورند؟ 
... جنگ پسرم را بلعید؛ پس همه شان بروند به درک ... و یانکز و کارفکس با آتش خود، دالپوِر 
بگویم، من آن چوپان  برایتان  بگذارید  نه،  نه  بود...  را سوزانده  رازش  او  به همراه  و  پدربزرگ 
شیطانی درون مغاک تاریک نیستم! و آن چهره ی ادوارد نوریس بر روی یکی از جانوران آلوده 
و سست نبود! چه کسی گفته من یک د ال پوئر هستم؟ او زنده ماند، اما پسر من مرد! آیا زمیِن 
د ال پوئرها باید به یک نوریس برسد؟ ... بگذارید برایتان بگویم، همه اش وودو است... آن مار 
خالدار... لعنت به تو تورنتون، حاال یادت می دهم چطور با دیدن اعمال خاندان من از حال بروی! 
... احمق، توی کثثثافتتت، نشون می دم چطو بیای ... بو مننن حارف می زنننی؟ مگنا متر! مگنا 
 Dia ad aghaidh ’s ad aodann . . . agus bas dunach ort! Dhonas ’s dholas ... !متر! ... آتیس

 . . ort, agus leat-sa! . . . Ungl . . . ungl . . . rrrlh . . . chchch

ظاهراً سه ساعت بعد که من را در میان تاریکی پیدا می کنند، این ها را بر زبان می آورده ام؛ در 
حالی پیدایم کردند که میان تاریکی، بر سر پیکر فربه و نیم خورده ی کاپیتان نوریس چمباتمه 
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زده بودم و گربه ی خودم بر سرم می پریده و به گردنم چنگ می کشیده است. حاال صومعه ی 
اکسهام را نابود کرده اند، پسرک سیاه را ازم گرفته اند و این جا، در این اتاق حفاظ دار در هانول، 
زندانی ام کرده اند و وحشتزده اصلم و تجربیاتم، پچ پچ می کنند. تورنتون هم اتاق بغلی است، اما 
اجازه نمی دهند با او حرف بزنم. به عالوه، دارند تالش می کنند بر روی بسیاری از حقایق صومعه 
سرپوش بگذارند. وقتی از نوریس بیچاره حرف می زنم، من را به کاری وحشتناک متهم می کنند؛ 
همان  بود؛  موش ها  کار  همه اش  که  بدانند  باید  نکردم.  کاری  چنین  من  که  بدانند  باید  ولی 
را گرفته است؛ موش هایی  آرامشم  و  موش های دونده و پرحرکتی که سر و صدایشان خواب 
که پشت دیوارهای بالشتک پوش این اتاق می دوند و من را به سوی وحشتی بزرگتر می کشانند 
که هنوز کشفش نکرده ام؛ موش هایی که هیچ کس صدایشان را نمی شنود؛ موش ها؛ موش هایی 

میان دیوار.

1. Cybele
شروع  آناتول  از  که  کیشی  بزرگ مادر.   :Magna Mater  .2
شده و کم کم به یونان گسترش یافت؛ اغلب از او به صورت 
ایزدبانویی غریب و مرموز یاد می شده و آیین پرستش او شامل 
همسرش، آتیِس چوپان نیز بوده است. بعضی دولت شهرهای 
یونان این ایزدبانو را تقدیس کرده و باقی محکوم می کردند.
ایزدبانوی  یا  با عناوین سیبل  او که  نقاط پرستش  در برخی 

کوهستان هم شناخته می شد، با مجازات مرگ برابر بود.
بارون  مونتومرنسی-الوال،  دو  ژیل   :Gilles de Ratz  .3
ارتش  رهبران  از  یکی  برتون،  شوالیه های  از  یکی  دوراس، 
قاتل  عنوان  به  بیشتر  را  او  ژاندارک.  هم قطاران  از  و  فرانسه 
شهادت  با  سرانجام  او  می شناسند.  کودک  صدها  سریالی 
دار  به   1440 در  و  شده  دستگیر  مقتول  کودکان  والدین 

آویخته شد.
Marquis de Sade .4: دوناتسیان آلفونس فرانسوا. یکی از 
اشراف زادگان فرانسوی که فیلسوف و نویسنده هم بود و بابت 
کتاب هایی  او  آثار  مهم ترین  داشت.  شهرت  آزادانه اش  افکار 
هستند که موضوعات شهوانی را با خشونت، کفرگویی و عناد 
در مقابل عقاید کلیسای کاتولیک رم ترکیب می کنند. عبارت 

سادیسم از نام او گرفته شده است.
Catullus .5: گایوس والریوس کاتولوس، شاعر التین دوران 
او هنوز هم خوانده می شوند و هنوز هم بر  جمهوری. اشعار 

شاعران امروزی تاثیر می گذارند.
غربی  شمال  در  بیژا  شبه جزیره ی  تاریخی  نام   :Troad  .6
عصر  تا  تاریخی  نظر  از  مکان  این  قدمت  ترکیه.  آناتولی، 

هیتی ها می رسد و در انجیل هم از این مکان نام برده شده 
است. ظاهراً تروا می بایست در این نقطه واقع بوده باشد.

قرن  رومی  معروف  کتاب  در  شخصیتی   :Trimalchio  .7
او  پترونیوس.  نوشته ی  ساتیریکون  مسیح،  میالد  از  پس   1
برده ی  ترمالشیو  می شود.  ظاهر  ترمالشیو  ضیافت  فصل  در 
و  ثروت  به  رسیدن  راه  دارد  اعتقاد  که  است  شده ای  آزاد 
قدرت، تالش و پشتکار است. شخصیت او به خاطر برگزاری 
خارق العاده ی  خوراک های  آن  در  که  عظیم  ضیافت های 

فراوانی سرو می شد، شهرت دارد.
Piltdown .8: انسان پیلت دان حقه ای بود که در آن تکه های 
گونه ی  یک  از  تازه  فسیل  عنوان  به  انسان  یک  استخوان 
کشف نشده ارائه شدند. این استخوان ها ظاهراً در 1912 در 
برای  و  انگلستان کشف شدند  در  پیلت داِن ساسکس شرقی 
سال ها ماجرای بحث و گفتگو بودند تا باالخره در سال 1953 
کشف شد ماجرا دروغ است و استخوان ها از ترکیب آرواره ی 
یک گوریل و جمجمه ی یک انسان ساخته شده اند. در زمان 
نوشتن این داستان، ماجرای دروغ بودن این فسیل هنوز برمال 

نشده بود.
9. Hoffmann and Huysmans
اچ.  داستان های  در  کرات  به  که  نامی   :Nyarlathotep  .10
پی. الوکرفت استفاده شده است. او ایزدی بدخواه در دنیای 
خزنده  آشفتگی  عنوان  با  آن جا  در  و  است  کوتولهو  خیالی 

شناخته می شود.
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و  را که روزها دلمه می بندد  است. می توانم گرما  اهواز سوخته کشنده ترین شهرها   g
نزدیک تر می آید حس کنم، مه زرد بر فراز رود، گرد و غبار در آسمان تخت. و شب های 
تاریکی اجباری، که نور ها را می کشند تا بمب افکن ها کور بشوند، ماه نیست و ظلمات 
ورم می کند و ملتفتم که عروسک ها و اورادشان را در گرمای بزرگ علم کرده اند. بسیج 
بزرگ، زاد و ولد بی رویه، بچه گریه ئوهای میلیونی که هوا را شرجی می کنند. و مسافرخانه، 
مسافرخانه. تنهایی مسافرخانه در واپسین نورهای مصنوعی عصرگاهی؛ چراغ های گازی 
رادیوهای  و  تو ساز فروشی عتیقه،  وارداتی عین آرشه ها  با رنگ کدرشان، مهتابی های 
ترانزیستوری و گنداب های زیر زمینی که نشت کرده اند، در میانشان قوطی های ناپیدای 
غذا و میوه های انبار شده و خزندگان، روان در خیابان ها، در کمین تو گودی های حاصل 

از انفجار با چشم های تابان از خردل و فلفل.

اهواز - نوآر

آرمان سالح ورزی
برگزیدهیکارگاهداستاننویسیپاییزهیگروهادبیاتگمانهزن
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دو اتاق به هم پیوسته تو مسافرخانه داشتم، در آل صافی. مطبم بود. در سال های جنگ کسی 
رغبت نمی کند پیش دکتر آفتابی بشود. منشی نداشتم. اگر داشتم حاال وضعم این نبود. برای 
عین  مادرهای چاق  تو می آید،  از همه سوراخی  تجویز می کنم. صدای شهر  همه چیز کدئین 
تیربار های گنده ی مونث، مدام جیغ و واجیغ. و پدرها با صدای تو دماغی، ظریف و کثیف. سیل 
تبل ها، نوحه ها، ساخت و ساز خانه های پلی اتیلنی روی سقف خانه های ویران، میخ های پالتین 

برای شکسته بندی، جرنگ جرنگ. 
حاال دو ماه است که ماه در آسمان نیست. حواس کسی نیست ولی من می دانم –پانزده روز 
است– که آلوال آرالو توی شهر می چرخد. جن بزرگ را از زرداب ائا بیرون کشیده اند. جایی در 
کرانه های فرات او تجلی کرده و مأموریت پنهانش منم. سایه اش نور سین را می خورد، ماه را 

پنهان می کند. از ِگل سیاه تغذیه می کند، برای ماشینش پالک مشکی سیاسی گرفته . 
اطالعاتی، در  از خود بی خود، مسخر ، در سازمان های  بود، مردم،  از کار گذشته  کار  بعدها که 
گروهک های ترورسیتی، در مراسم آیینی انتحاری، از خودشان پرسیدند جن بزرگ را چی شد 
که پی این یارو فرستادند، بله؟ پزشک امریه ای با سه دست لباس و سواد زپرتی، در آستانه ی 
زن های  افلیج ها،  منظره ی  به  بود  مشرف  که  مطبی  تو  زده  چنباتمه  برجسته،  شکم  طاسی، 
پوشیده، بام های تاشده روی هم، کارگر های بیکار مانده، ماشین های لجستیکی که خود را در گل 
پنهان می کنند اما از چشم خدا پنهان نیستند. مرد میان سال کمری، کم رو، تمام مدت فراقت 
از طبابت خیره به بیرون، به جای گلوله تو سیمان، به بچه مدرسه ای ها با ماتحت های یک هو 
الغر شده، به کمبود کلسیم، مغازه ی صفرایی کفش ملی، پرچم های سبز و سرخ، عین ته مانده ی  
املت، خوابیده روی شهر و در آن درو دست ها، در پایین دست چشم انداز، رود بزرگ که عین 

خرگوشی از دید نورافکن ها می گریخت.
ارتش.  تا به حال، که شفا دهنده ی مخصوص بوده ام. پزشک  از چالدران  من 450 سال است، 
الکترود های ترموتسالیی، ستونچه های مملو از آب شفا. تو اهواز یاروهایی را که رو مین ها، در 
با  وقتی جنگ  می کردم.  پا  بودند سر  پوکیده  زمین ها  پاک سازی  تو  آتش خودی،  انفجار های 
اجنبی در کار نبوده تو قلعه بابک مانده ام، در سیاهچال ها، تو آذربایجان، یا کالت یا سیستان. 
هم جیره خوار اسماعیل اول بوده ام هم احمد شاه و حاال قضیه ام را بو کشیده بودند و جن بابلی 

را از بصره گسیل کرده بودند.   
تن  از شکل افتاده،  آن  اندام   با  را،  یارویی  که  بار  هر  بوده ام.  منتظرش  را  گذشته  روز  پانزده   
و  می دهم  غسل  تسال  ستون  توی  گسترده،  و  سطحی  گاز،  بزرگ  زخم های  کمبود یافته، 
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تماشایشان می کنم که در نور کم سوی مطب چه ماهی های کمیابی هستند، هر بار که ساعت 
کاری باالخره تمام شده، به او فکر کرده ام. به این که چطور مشغول دیگران است. در پایان وقت 
 ادرای که مینیبوس ها شهر را قرق می کنند و المپ های بزرگ سقفی شان صورت های کارمند و 
بارکش لنج و  چرخ و فلک گردان را نورانی می کند –با خرده های نان چسبیده روی بافتنی های  
سبکشان– او را تصور می کنم تو ماشین سیاه پالک سیاسی اش، گردش کنان در گذرها، با لبخند 
بزرگ غول روی صورت بزرگش. در سینماها تصورش می کنم، در سالن های بی صندلی مانده که 
حاال انبار برنج و روغن کوپنی اند، با عینک عمیق آفتابی روی دماغ، ناظر، خندان، شرور و مشتش 

که نامنتظرانه الغر است، بلند شده تو هوا، عین آنتنی رو به بهشت.
از فکر کردن بهش، وزن اضافه می کردم. آن قدر که من به آلوال آرالوی هیوال فکر کرده ام، هیچ 
طلبه ای به اجنه فکر نکرده. بس نمی کردم. پدر خودم را در آورده بودم. تا این که سرانجام در 
شانزهمین شب ماه در آسمان پیدا شد، قرص تمام، نارنجی، گرم، عین خوردنی دست نیافتنی 

سال های صلح. پیدا بود که جن سایه اش را معطوف چیز دیگری کرده.

g از پل بزرگ فوالدی می گذشتم با چراغ قوه ای تو دست. باد که ماه را روی آب رود می جنباند 
در کار بود و باران که روی استخوان های آهن می خورد. باران سرد درشت که از ارتفاع بعیدی 
توآسمان فرود می امد رو زنگار قایق ها، و اسفنج های بزرگ بتونی، شره ی تیره ی گودالی که از 
آسمان فرو می ریخت و تنه های ما را تکان تکان می داد و می غرید. سیم های برق دزدی که از 
دکل ها به تک خانه ها می رسید خیس و براق بودند، پیچیده در هم عین خط های آهن معلق. تو 
مهتاب، کابل ها و لوله های اضطراری را می شد دید که از کارون بیرون خزیده اند، کشان کشان 
روی  آسفالت ، فرشتگان بی پای آب زی که به خانه ها سرک می کشیدند و گزارش جمع می کردند. 

نورهای شهری کور بود، انعکاس صدای آب فراوان روی شهر ناپیدا. 
پیدا  نیاز  پزشک  به  گاهی  ساحل چپی.  تو  محله ای  می رفتم،  عربی  یاروی  شبانه ی  به جشن 
می کردند. در ازای هر شب پاسبانی، صد و ده تومن. صدای ماشین که از پشت سر بلند شد 
بود.  خالی  نایستادم. کفش هایم خیس  وا  تومن.  ده  و  بی صد  تومن  ده  و  که صد  می دانستم 
یک بادگیر زرد تنم بود. وسط تاریکی خیلی پیدا بودم. در طول پنج قرن زندگی هفت دوره ی 
کودکی انتخابی داشته ام با پدری که از سرطان یا عفونت دندان یا نارسایی قلبی مرده و همیشه 
تکه پاره های زرد پوشیده ام و هیچ وقت ساالد دوست نداشته ام. این ها تنها چیزهایی ا ست که 
بودم که  نمی کرد، مطمئن  را روشن  پاهایم  مقابل  نوری  آن جا که  از  باهاشان شرطی شده ام. 
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چراغ های ماشینه خاموش  است. کلی مکث کرد؛ اما باالخره نزدیک شد و کنارم ایستاد. ماه روی 
سقفش پیدا بود، عین آژیر پلیس. تویوتای حقیر ژاپنی بود؛ اما خیلی تمیز و سیاه. چراغ قوه را 
توی آب انداختم. سکوت. سقوط نور که اعماق آب را روشن می کرد. کپور های هراسان. چرپ. 

غرق شدن چراغه توی آب. سوار شدم. روی صندلی عقب. بوگیر لیمویی تو ماشین داشتند.
با  بین صندلی عقب و راننده دیواری بود. در تاریکی آلوده، آرالو پیدا بود، عظیم الجثه، چاق، 
سر تراشیده، ریش انبوه به دقت اصالح شده، پوست تیره دور چشم ها، بارانی چرمی بلند، کت 
شلوار سیاه، پیرهن آبی آهار خورده، بی یقه، بوی عطر گالب، دست های پوشیده در پشم شیر، 
پاها پنهان در تاریکی و چشم ها، کور، زرد، نا توان، عین صدفی که تو گرمای جمجمه می پخت. 

بخار از دهانش برمي خاست. 
پهلویش،  از  کرد.  نگاهم  کردم.  شلیک  بهش  بارانی  زیر  از  رسید،  به صندلی  کونم  که  همین 
تهی گاه نرِم عین پشمکش، خون روان بود. بوی عفونت از زخم تازه برمی خاست. فقط نگاه کرد 
و چیزی نگفت و به راه افتادیم. کلتم را روی صندلی گذاشتم. تو سبزه میدان از یک بابای کردی 

خریده بودمش. آدم چه مي داند.
تمام مدت که آن جا نشسته بودم مطمئن بودم که یارو خواهد مرد. از شهر خارج که شدیم 
ماشینه چراغ ها را روشن کرد. از میان شن زار ها می راندیم، دو طرف جاده، عین چسب زخم، 
سفید و نارنجی رنگ پریده. رویشان باران باریده بود. پنج کیلومتر دورتر وسط شن زار ها کارخانه ی 
تصفیه ی آب بود و می دانستم مقصدمان آن جا است و در دور دست های افق، منوری تو آسمان 
رفت، بنفش و دنباله دار عین بستنی. صدای توپ خانه ها خفه بود، عین لگد زدن به تن فربه ای 

زیر پتو و از این جور حرف ها.

g در مقابل حیاط کارخانه ایستاده ایم. صدای هوِم مدوامی از ساختمانی بتونی به پا است. برج های 
آب، عین دو تا قارچ تو حیاط. پیاده که شدیم هنوز راننده را ندیده بودم. جن، بارانی اش کشان  روی 
زمین، از در فلزی مرتفعی گذشت و داخل شد. بی اختیار پیش می  رفتم. چه فرق می کرد. پا توی 
گل فرو می شد. داخل که شدیم صدا بیشتر بود. شغال بزرگی داشت، هم جثه ی من، زرد، پوست 
استخوان، بسته به قالده و زنجیری. به استقبالش دوید. چنان صدا می کرد که هر آن ممکن بود 
زبانش از حلقومش بیرون بیفتد. به من اعتنا نکرد. از گوشه ی دهانش بزاق روان بود. دند ه هایش به 
کلی پیدا بودند. داخل انبار خالی کارخانه شدیم؛ سوله ای با سقف کوتاه. تاریکی عین عروس خجلی 
تو اتاق بود. اشاره کرد که رو جعبه ای چیزی بنشینم. حرف نمی زد. به گمانم که زبان نمی دانست. 
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نشستم. کلت را رو صندلی ماشین گذاشته بودم و حاال روولورم را می کشیدم. گلوله ها از نقره ی 
بالنگ بالنگ  انعکاس  یخ،  براده های  عین  اسلحه  برِق  شلیک.  سه  می داند.  چه  آدم  آب دیده. 
بود، فرود می آمد، تنبالنه عین  او که جنب نخورده  اتاق. بوی گوگرد روی ریش  تو  شلیک ها 
دسته ی کالغ ها. زخم های تازه اش و حرکت آرام خون که در نور کم پیدا بود، محتاط عین سه 
قطار باری سرخ تو مه. در نور انفجار ها پاهاش را باالخره می دیدم، کفش های پاشنه بلند، زنانه. 

مین دستی چابکی طرفش پرتاب کردم. شغال بیرون زوزه می کشید.
مینه داشت چشمک زنان شمارش معکوس می کرد که ال آرالو دستی تکان داد. و صدای کارخانه 
دور  تو  مرد. صدای جنگ  فرو  بتونی  به کف  من  از دست  روولور  و  مرد  فرو  مین  و  مرد  فرو 
را  بیرون شغاله  تاریکِی  تو  از ساختمان کارخانه  برق  آبی  بود. جرقه های  فرو مرده  دست های 
رو  پوستش  نشسته.  من  و  بود  ساکت  هیوال  بود.  افتاده  کار  از  همه چیز  می آوردند.  سرحال 
بارانی اش  داخل  از  بود.  ایستاده  تاریکی  برابر  در  مشعشعی  معدنی  عین  گذاشت.  روشنی  به 
شمشیری بیرون کشید، خیلی صیقلی. از تیغ صدای ام کلثوم، گرم و کباب شده، بیرون می آمد. 

زاغه نشین های سنی در رقص.
تیغ را تو کتفم که فرو کرد مقاومتی نکردم. صدای ام کلثوم حاال خفه تر بود. خنکای آهنم را تو 
خودم حس می کردم، تیزی انگشت های اسفند، مکنده ي روح. فوالد براق از پشتم بیرون زده 
بود، مطمئنم بودم. شمشیرش را تندی بیرون کشید و صدا باز رسا شد. سراغ شغالش رفت. 

چشم هایش دیوانه وار تو حدقه می چرخید و شغال زخم های پهلویش را بو می کشید. 
استارت  ماشینه  و  توی سرفه  افتادم  به شهر. سخت  برم می گرداندند  ماشینم گذاشتند.  توی 
خورد. به زور توی گل می رفتیم و بعد روی آسفالت چرخ ها گل را پس می زدند. هنوز هوشیار 
بودم. ماه دوباره پریده بود. آسماِن خالی. تپه های بزرگ آویزان از سیاهی با خانواده های معظم 
در  تخم ها  با  هم،  تنگ  زمستان،  در  یخ،  رو صخره های  پنگوئن ها  عین  رویشان،  نشسته   ]...[

میانشان و روزنامه و مایو های رنگی و توپ.
به مسافرخانه که رسیدیم تبم کشنده بود و در آخرین بازمانده های هوشیاری، برگ بزرگم را 
رو کردم. به روسی اورادی خواندم که از عباس میرزا یاد گرفته بودم. روح آبی تسال را به یاری 

طلبیدم و روی تخت افتادم. صبح فرا می رسید.

اوهام تب منتظر بودم که معجزه ای رخ بدهد. حاال،  از ورده استفاده نکرده بودم. در  g هرگز 
دراز زمانی بعد از آن شب که جادوی شمشیر آلوال آرالو موثر واقع شد، این که باقی آن چه رخ داد 
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به کل هذیان بوده باشد، به نظرم محتمل می رسد. چیزی که می دیدم ظهور به نوبت سه عجوزه 
بود، پیرزن هایی که تو اتاق انتظار مطب پاتیلی دست و پا کرده بودند و من به دیدنشان، درد را 

از یاد برده به گذشته فرو می شدم، چه هرسه شان را می شناختم.
ابتدا، در کناره های صبح مامان داریوش بود. تاریک، چروکیده، عین میوه ی سختی که تو سرکه 
مرده باشد، باز شونده از هم، مثل چتر نجات؛ پنهان کننده ی دل و روده ي جوهری اش، بسیار 
شرور. هفتاد ساله بود اما دماغش از خودش پیرتر. الک های صورتی تیره ای به ناخن های پایش 

زده بود.
از خنده ی مامان داریوش نور می ریزد بیرون. زبان کوچکش پرده ای است که روی فر سوزان و 
تنور کشیده اند. شوهرش طالق گرفته بود تا با دانمارکی پنیرساز چاقی روی هم بریزد. من را 
یک بار به گردش برده بود، تو آبادان. یک شورولت کهنه ی نوا داشت، دیوار هایش عین مال قصر. 
از زیر پاها لوله های بزرگ حرارتی می گذشت و سه هزار گنجشک تو فرمان اسیر شده بودند. هوا 
دل انگیز و توپ بود و آبادان به قصر ما هجوم می آورد، از خالل ستون های فلزی، با دسته زنبور ها 
و سوسیس ها و کالشنیکف هایش. و نور بی حد و حصر. همه ی دیوار ها از شمشاد و مرمر.  رنگ 
با سر  بودم  بزرگ خزعل  و من شیخ  بود  ارده  و همه ی دختر هایش عین حلوا  مامان داریوش 

کوچک. مامان داریوش قالچیه و جارو و کتری و اتو و ریمل پرنده داشت. 
سپس، در کناره های ظهر عمه کچی بود که نمی گذاشت خانه اش را خراب کنند. به کوچکی 
سینک ظرف شویی بود. دودکش های کارخانه ی پتروشیمی از حیاطش پیدا بود. روی حیاطش 
سایه های بزرگ که از میان تیرگی شان صدای ناله ی زن های بخش جوشکاری بلند بود، روی 
با  آکواریوم  اندازه ی  گنده ای  عینک  گاهی  و  می پوشید  ماسک کوچکی  گاهی  دوده.  حیاطش 
چشم هایش عین گربه ماهی آن تو. همیشه دم پایی های تازه؛ با بوی پالستیک نو، ترش، بنجل. 
بلند و خال مخالی بود عین سمندر. تو مخمل کوه با وحوش حرف می زد و کف همه را خوب 
می دید. بلد بود خطوط کف دست را تغییر بدهد، یک مداد لیزری داشت و صدای پیری داشت 
و بوی گردو تو صدایش بود و ما را که با جوراب های محصول استان های محروم مان می رفتیم 
پیش اش و زن هایمان را با خودمان می بردیم، که به سرهایشان همه جور گیره و سوزن فرو کرده 

بودند، دوست می داشت.
یک  رانش از دیگری چاق تر بود چون پروتز گذاشته بودند تا از استخوان در مقابل سرما محافظت 
کند. آفتاب به حیاطش نمی رسید. با عرق خودش را خفه می کرد. می توانست پیامبر باشد؛ اما 
نخواسته بود. یک صداهایی توی گوش اش مانده بود، صداهای قدسی، که از بس مانده بود خراب 
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شده بود و بوی الکل می داد. یک بار که دو هزار مأمور چهارراه بانک را بسته بودند و چاه هایی 
در دل آسمان باز بود و اهریمن ها از توشان سرک می کشیدند و برای هواپیماهای نمایشی پرچم 

تکان می دادند، کچی جادو کرد و هواپیماها روی کارگر های تماشاگر آن زیر سقوط کردند.
باران که در میان لوله های کارخانه و دودکش ها می بارید او نگران گازهای سمی می شد. انگار 
ممکن بود حالش از آن بدتر باشد. او را به یاد می آورم که با خودش شیر بزرگ مرده ای آورده 
بود و تو پاتیلش انداخت و از پنجره ظهر اهواز پیدا بود. چند خانه از ایرانیت بودند، واگیردار، با 

نیش هایی از پشم شیشه و طال.
و سرانجام، در سرزمین های پست عصر، مادربزرگم از راه می رسید. همیشه یک جا لمیده، که 
باید روی شانه های چهار مرد بلند قامت جا به جاش می کردی و پشمش هم نبود که در وزارت 
بهداشت یا جهان چه می گذرد. یک قرن زندگی کرده بود. یک تلویزیون کوچک داشت، فلزی، 
که عمو جان برایش ردیف کرده بود. از تن خود پیرزن برای آنتن استفاده می کرد. سیم لختی 
تلویزیونه  فلزی  بدنه ی  به  را  سرش  یک  و  می کرد  وصلش  فقراتش  ستون  انتهای  به  که  بود 
می چسباند و پیرزن نمی توانست کانال عوض کند چون دلش نمی آمد. فکر می کرد همه چیز 
محتویات خودش است. پتویش را به برق می زد و گرم می شد. همه جا دزد می دید و من را از 

روی محبت به عزیز اهلل صدا می زد.
پدربزرگم را به مهمانی های فضای باز می برد، در صحراهای محل سکنا یشان، جا که زن ها به 
لباس های سیاه پشمی شان دسته های آتش می زدند و از آسمان  آتش عین باران می ریخت چون 
چاه های نفت را سوزانده بودند و بعد ها مادربزرگم به بهمن و گردبادی از استایروفوم و چاقو 
بدل شد. و ما که از پله ها باال می رفتیم تا او به مان شیرینی بدهد و شالقمان بزند و جوراب های 
پاریزین حال به هم زنش از هم گسسته بودند و پالتین های ساق  پایش را نمایان می کردند و یک 

ماشین گنده را می توانست روی سرش ببرد. او چه آورده بود؟ هیچ به یاد ندارم.
باالخره شب فرا رسیده بود که این سه به هم آمدند و کارشان به انجام رسید و در هم گذاشتند. 
در اتاق انتظار من هنوز آن قدر داغم که می شود رویم گندم کاشت. وسط اتاق دیگ بزرگشان را 
دوره کرده بودند، سه عجوزه با هر دور هم زدن –مالقه عظیمی میان شان در گردش بود، عین 
سالح حضرت میکاییل آسمانی– صلواتی چیزی می فرستادند. در معجونی که تو پاتیلشان بود، 

شفای من حاضر و آماده بود. 
قانقاریا تو اتاق می چرخید و مادربزرگم بود که معجون را پیش آورد. چیز سیاه گه ای بود. روی زخم 

ریختش. هیچی به هیچی. حتی جای زخم نسوخت. توی گوشم گفت: »فاید نداره. فایده نداره.«
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پنجره را باز کردند تا هوای تازه تو بیاید و آژیر حمله ی هوایی در رفت و خودش را به همه جا 
مالید و مه  زرد همچنان روی بندرگاه ها بود. پیرزن بلندم کرد و داخل کمدی شدیم که از دارو ها 
و لباس های وکیوم خالی شده بود و هواپیما ها از باالی بام های دستگیر شده تو قیر می گذشتند. 
زبان  پایین تر  نگه می داشت. چند خیابان  امان  این جا در  را  ما  به خیالش  بود.  خیلی ترسیده 
پانزده متری آتش بیرون جهید و مادربزرگم خیلی آرام  زخم را وارسی کرد و تعریف کرد که 

چطور خواهم مرد.
حمله سرآخر تمام شد و بیرون آمدیم. نور آتش دوردست، آل صافی را روشن می کرد، با سایه های 
بسیار کشیده عین لباس های اعیان در باد. دو زن دیگر رفته بودند، پاتیل را برده بودند. جایی، 
بیرون  خون  پهلویش  از  هنوز  هیوال،  آلوال آرالوی  شوره زار ها  در  اهواز  بیرون  متری  چندکیلو 
می ریخت و دو عجوزه ی تسال در پیش بودند، با معجون کشنده  شان، پیشکشی به او، در دژش 

تو کارخانه ی تصفیه ی آب و از این جور حرف ها.
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آرمان سالح ورزی

مونـــــا
فصل چهارم - بخش پنجم

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 
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روز عروسی دخترش خورشید هنوز  بود. صبح  تاجیکستان  اهل  فرزند جواد  شیخ محمد جان 
در پستی های آسمان بود که از خواب بیدار شد. تحت چشم جیوه ای تلویزیوِن باالی یخچال، 
پشت میز کوچک آشپزخانه نشسته بود، موهایش که به شیوه ي باِل لوگوسی شانه شان می کرد 
و برقشان می انداخت، در هم گوریده بودند، چرب عین نودل سرخ شده، معلق. کابل آی .دی .

از  مواضع دیسک کمر متصل می کرد  به  را  بصل النخاعش  انتهای  بلندی که  و  ای خاکستری 
پایین کمرش جدا افتاده بود و پایین تنه اش حاال در تاریکی جوان آشپزخانه فلج بود. کابِل از 
انتهای گردنش آویزان، طره ی موهای راپونسل، مواج. مصدومیتی که منجر به فلج شده بود را 
موقع جنگ  بریتانیا.  ارتش  نظام  پیاده  نیروی  در  وقِت خدمت سربازی  بود،  برداشته  در مصر 
این  و  می کنند  زندگی  درخت ها  باالی  که  بود  دیده  را  مصری   تک تیرانداز های  اسکندریه  تو 
شگفت ترین خاطره ی زندگی اش بود. صاحب امپراتوری خشک شویی های پیش رو بود، در تالش، 
در آستارا، در اردبیل، در بانه، ازنا، کوهدشت، هرجا که حومه ی صنعتی شهرها کارگر های بسیار 
داشت و یاروها لباس های کار پوشیده در سموم و اکسید ها را برای ضدعفونی به ماشین آالت 
و گاز های خشک شویی های شیخ می سپردند. میان سال و متمول بود، از بزرگ ترین حامی های 
مالی فرقه و صورتش عین تصویر رور شاخ بود و بلند قامت بود و رنگ پریده. در آن روز صبِح 
پیش از طلوع، فکری تو سرش می سوخت. رویای شهر ها را دیده بود، پوشیده در رنگ های تابان 
فواره های  تلویزیون،  و  نئون  متالیکشان، تک رنگ های خاکستری، داغ، پوشیده در خراش های 
بی رنگ، شام های پوشیده در سس های تیره، پلیس های سیاه و تزئینات عروسی مرده. فکر کرد 
وقتی زمانش فرا برسد ما با رنگ های سرخوشمان )البته البته. بی این که آقایان مقدسان را دلگیر 

کنیم. البته البته.( خودمان را بروز خواهیم داد.
پس وقتی زمانش فرا رسید که فرقه دست از تقیه بردارد، و این مال خیلی وقت پیش است، 
روزی روزگاری که فرسنگ ها از صحراهای مرکزی با بتون و فوالد کرت بندی می شد تا ضایعات 
شیمیایی، مبل های اضافی، کولکسیون های چکمه، داروهای فاسد، زباله های اتمی، ماشین های 
اشیا  نگه داری  بازار  متوسط،  شرکت  هفده  و  شود  نگه داری  جا  آن  مردگان  نعش  بی استفاده، 
قدیمی را می چرخاندند و جماعت پول داشتند که به خرید بروند و چاق ها زیاد بودند و ایاالت 
متحده پنج میلیون سرباز تو ناوهایش داشت و هنوز بزنگاه بیست و سوم سر نرسیده بود، وقتی 
ابدی، در  باقی مانده ی روستاها، در میان عشایر  تا آن وقت در  آن زمان فرا رسید و فرقه که 
زیرزمین شهر های کوچک و در خانقاه های متروک اجتماع می کرد، تصمیم گرفت خود را آشکار 

کند، شیخ محمد جان پیش دار راهپیمایی بزرگ بود.
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راهپیمایی صف بی انتهایی بود از واگن ها، ماشین های بسته به واگن ها، تریلر ها، موتورسیلکت های 
بسته به وینوبیگوها، وانت ها گاوی، آدم های پیاده. همه را به رنگ های رویایی شیخ رنگ کرده 
بودند، مردها خندان در کنار واگن ها راه می رفتند و ژاکت هایشان به رنگ های رویایی شیخ بود، 
رنگی پس سرشان،  پرندگان  رنگی، گونه های گل انداخته،  فیلتر های  با  عکس مردگان مقدس 

درفش های چند رنِگ احادیِث اشراقیون همه در رنگ های رویایی شیخ.
مومنان و واگن ها غروب روز سوم راهپیمایی به مقصد رسیدند. در مقابل برج هیوالوار مخابرات 
پاتزل تل در شرق تهران، وسیع و تخت، آن جا ایستادند. برج و لته های اطرافش به کلی آفتاب 
روزانه کور می کردند. سایه ی چهارگوشی به بزرگی جهنم داشتند. تنها وقت غروب، در زمستان ها، 
برای کمتر از نیم ساعت، آفتاب جایی بود که می توانست از خالل سوراخ های تهویه ی میان بتون 
عبور کند و زیر پا را روشن می کرد. پس اعضای اخوت شیخ محمدجان آن جا بودند، زیر بارقه های 
اندک عهدی تازه، عین کف تفلون زیر المپ، می درخشیدند. پری های دریایی، پانک طور، تو آژیر 
پلیس هایی می خواندند که می آمدند تا راهپیمایان را دستگیر کنند و باد به عکس شهدا و در 
پرچم های فرقه می وزید و همه چیز آسمانی بود و در رنگ های شیخ محمدجان فرزند جواد جلوه 
می کرد. رنگ ها به سنت فرقه مبدل شدند و خاطره شان از یاد یاروها نمی رفت. و این ها کریه ترین 
رنگ ها بودند. بنفش ها، زرد های گل آلوده، سبز های روشن و قهوه ای ها، گل های رنگی نارنجی 
و پرنده ها و شهدا در لباس خلبانی خاکی. فوویسم شیخ، ترکیب های معده کش اش، بر همه ي 

 تاریخ آشکار فرقه سایه انداخته بود.
سالن اصلی حرا در آخرین طبقه به کلی در این رنگ ها خوابیده بود. مونا مجبور بود کفش ها و 
هرچه که پول دارد را کنار در ورودی تحویل بدهد. عین ماشین خرپاها، زانوهایش را یک به یک 
خم کرد و پای دیگرش را روی زانوها گذاشت؛ کفش هایش را در می آورد. دد بازوش را چسبیده 
بود که مبادا بیفتد. دربان کنارشان بود. هرمافرودیِت بلوند و چهارشانه ای بود، خیلی بلند قامت، 
دو متر استخوان گرم زیر کت و شلوار سیاه. کفش ها را از مونا تحویل گرفت. رگه هایی از مو 
روی پیشانی اش چسبیده بود، خیس از عرق، براق، سفید، شیب دار، عین کف حمام کاشی. مونا 
می خواست دست ببرد و موها را کنار بزند. از زیر کاور برزنتی لوله ی پول هایش را از تو شلوارک 
بیرون کشید. دربان لوله را باز کرد تا پول ها را بشمارد، اسکناس های رو به خمیر شدن، به بزرگی 
صفحه ی A4، بی  هیچ نقشی رویشان و نوشته های ریز بسیار، دو امضای باریک عین حشره  ی 
مرده. نیازی نبود؛ اما طبق عادت لوله ی سفید شستش را به خیسی لوله ی صورتی زبان کشید. 
پول ها را که شمرد دوباره لوله شان کرد و دست بندی به مونا داد با بارکد کثیفی رویش. خنکی 
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متوجه  تازه  مونا  داخل.  کرد  راهنمایی اش  دد  می کرد.  برهنه اش حس  پاهای  زیر  را  لینولئوم 
می شد که پرنده دیگر رو شانه هایش نیست. سالن به کلی تاریک بود. میز ها پیدا نبودند. تنها 
روشنایی ها به لوگول ها مربوط بود، رشته های تابناکی از الکتروسلول های NV-5، زنجیر شده به 
هم، روی لباس پیش خدمت ها، پیچیده در هم عین پوشش گیاهی روی دیوار ها، دور الواح کالِم 
مقدس، روی ماشین پین بال، روی مانیتور بازی آرکید، چنباتمه زده همه جای سالن اصلی، عین 
گله ای از خزندگان، بی زبان، گنگ، که با چشم هایشان به هم عالمت رد می کردند و همه شان 
می کرد  احساس  حاال  و  بود  نیامده  حرا  بود  وقت  خیلی  مونا  محمدجان.  شیخ  رنگ های  به 
لوگول ها سرش را گیج می برند. چراغ آژیر های نیروی امنیت شهری را از لوگول  می ساختند، نور 
مدهوش کننده بود، فلج کننده، نشئه ساز، بالی جان اوباش. در مدت زمان طوالنی عین دوز خوبی 
از آرام بخش بود، عنبری بود که در ماهیچه ها چنگ می انداخت. بیرون، چهار و نیم طبقه باالتر، 
در سطح انزلی تاریخی روز عین زخمی می سوخت و بسته مي شد و باالخره شب فرا می رسید. 

تو سالن حرا جز لوگول های، تنها منبع دیگر نور ، صحنه بود. 
به فنس های  بود  زده  فورد مسابقه  از صحنه می آمد عین  باز شدن در، صدایی که  به محض 
گوش داخلی مونا. تنها چیزی بود که می شنید. هیچ هیاهویی در سالن نبود و این به تعجبش 
وا می داشت. صدا، موسیقی پر نتی بود، مداوم، خش دار، از جا در رفته، انگار گذران از خالل 
لوله هایی که النه ی چند میلیون سوسک سفت و سخت حمام اند، صدا از میان بال های سخت 
ته نشین الی  را  ملودی  اما هنوز می توانست  مونا  و  از ریخت می افتاد  و  فلزی شان می گذشت 
نویز ها تشخیص بدهد. نوازند ه ها را نمی دید. نوازنده ها تو سوراخی پشت صحنه نشسته اند. دو مرد 
جوان، بلند قامت، باریک اندام، نوادگان Ramones، یکی شان پوشیده در باشلقی از پارچه گونِی 
خاکستری رنگ، با کالهی که رو سرش کشیده بود تا صورت کشیده اش را تو سایه ناخوانا کند، 
عودی به دست دارد، با پیک آپ مبتدیانه ای رویش که از میکروفن تلفن های قدیمی سرهم اش 
کرده . ساز را به کلی تو پوششی استوانه ای از چرم و پالستیک مخفی کرده و دست هایش تا ساعد 
تو کاور حل شده اند، ونوس دو میلویی که تو بخش پرس کارخانه کار می کند. کابل سیاهی، سر 
زده از پیک آپ عود، روی بتوِن کِف سوراِخ نوازندگان خزیده، چهارپایه ای را که مرد دیگر روش 
نشسته دور زده و باال رفته تا به تک بلندگویی روی سطح صحنه برسد. دیافراگم سیاه بلندگو را با 
تیغ این جا و آن جا چند بار جر داده اند تا صدا به نویز بدل شود و این همه از بابت این است که رِخ 
ساز و صدایش، نغمه ای که ازش بلند می شود و انعکاس زیر دریایی طورش، شکِم در سوءهاضمه 
برآمده اش، مقدس هستند. کسی نمی بایست مسقیماً ساز را می دید و کسی نمی بایست صدایش 
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اما  وسطایی  قرون  یونیفرم  همان  در  دیگر  مرد  بود.  کرده  شیفته  را  مونا  نویزه  می شنید.  را 
بی آن که کاله را به سر کشیده باشد، دو قرص توپُِر فلز را به هم می کوفت. گیسوی سیاه بسیار 
بلندش با هر ضربه موج بر می داشت و خنده ای داشت عین تافی آب شده. قرص ها لحظه ای در 
دو سر میله ای عمودی بودند، بعد پسره پدال بزرگ را با دست پایین می کشید و لحظه ای بعد 
قرص ها وسط میله به هم بر می خوردند. تمام جانش عین آب جوی خنک عرق کرده بود و از 
دهانش در گرمای حرا، بخار بلند می شد چون ایمپلنت ضدانگلی که تو شش هایش داشت داخل 
تنش را سوزان نگاه می داشت، خیلی بیش از سی و هفت درجه، و ریتم ¾ تنبلی می نواخت، 
دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ، با تاکید روی ضرب اول. هربار که قرص ها تصادم می کردند برقی 

می جهاندند و مونا زبانه ی زرد برقه را می دید، اندکی به بیرون تک زده از سوراخ ته صحنه. 
دد از میان میز ها چوپانی اش می کرد و همه ی بویی که دخترک حس می کرد بوی عفن ماهی 
بود، چرب، با ادویه ی تلخ. در سال های جنگ یاروها که پولش را نداشتند چای سیاه اسنیف 
می کردند و سقف ها را تاریک نگاه می داشتند، چون کسی چه می داند که سقف در تسخیر چه 
گونه ها از حیات در می آید، و در تاریکی زنگ مفرغ روی چشم های مونا روییده بود، گیج بود، 
انزلی سر بر می آورد و  با شِب  عصبی، دردی در شکمش دوید و دانست که عادتش هم زمان 
ناخوشی تو کمرش می لغزید و در های استخوان را باز می کرد و به هیاکلی فکر می کرد که از دریا 
برمی خواستند، آرام و بی حرف. هرگز دریا را ندیده بود. سوزشی تو گردنش بود و بی طاقت روی 
صحنه میز هایی می دید گرفتار آمده تو کابین هایی مکعبی از شیشه. میزها تک نفره بودند، چوبی، 
از شیشه ی  میز ها  دور  رنگ. محفظه ی  بد  روشنایی ها  با صندلی کهنه ای پشت هر کدامشان. 
ضخیم محدب بود و آن چه را داخل و پشت میز می گذشت چند بار بزرگ تر می کرد و کج و 
معوج. تو بیشتر محفظه ها کسی پشت میز نشسته بود: زن چاق میان سالی؛ پیرمردی سرخ، یک 
بچه با پیش بند روی سینه اش، دو دختر نوجوان، یاروی لندهور عظیمی... مونا شمرد؛ هجده میز 
اشغال شده با هجده ]...[خل متفاوت. پشت شش میز دیگر کسی ننشته بود. بیست و چهار میز 
با ظرف های غذا رویشان، در عدسی های محدب، بزرگ و متورم. یاروها غذا را به دهان می بردند، 
می توانست صدای دهانشان را در خیال بیاورد، له کنان، مرحله ی ابتدایِی معده، شاخک های معده، 
رشته رشته کننده ی همه جور غذا، فیله مینیون ها با رشته های خون در خامه ی کنارشان، جگر، 
از کنسرو های  آمده  بیرون  باهاوسی، خورشت های جگری رنگ درخشان  همبرگر های ساده ی 
عربی، سرالک هلندی، میوه ها، همه شان تحت تأثیر عدسی، مواج، عین بادبان در طوفان. یاروها 
با لذت می خوردند، به آرامی می بلعیدند، انگشت هاشان را می مکیدند تا جرم ها سرد نشوند. شش 
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محفظه ي خالی از سکنه، پر از زنبور ها بود. زنبور ها روی غذای نیم خورده، مست، سرخوش، زنده، 
تشدید کننده ی هرم، دیوانه می رقصیدند آن قدر که خون به دهانشان بیاید. 

از جایی گذشتند که لینولئوم زیر پایشان چسبناک بود. بوی ماهی اذیتش می کرد. کسی تو 
تاریکی از کنارشان گذشت. بازویش به بازوی مونا کشیده شد و یارو برق بنفشی زد. پیش خدمِت 
دنده هایش.  دور  پیچیده  بدرنگش،  لوگول  و  دست  روی  سینی ای  با  قامت،  کوتاه  بود،  مردی 
تسمه های تابناک فسفن تو چشم های مونا شناور افتادند. تأثیر لوگول، تاثیر لوگول. تو آگاهی 
او، در جریان سرش، یک بابایی ناگهان پریز ها را کشیده بود. به هیچ چیز نمی توانست فکر بکند. 
از میان نقوش آویزان تو شبکیه اش، زیر نور لوگوِل پیش خدمت، میزی را کنار دستشان دید 
نزدیک  لرزان و خجالتی  تماشای صحنه، دست ها یشان  پیری نشسته پشتش، مشغول  زوِج  با 

 دهان هایشان، تشنه ی دخول، عین نرم تن های ترسیده بیرون الک.
حاال قضیه دستگیرش می شد. وسط مراسم اطعام طعام بودند. رشدی حرا را برای مالقاتشان 
با  پلیمر ها  می کرد.  حساب  مشتری ها  خلسه ی  روی  ماندن  پنهان  برای  و  بود  کرده  انتخاب 
فالش های نشئه کننده  شان. روی میز ها کنسرِو یک دست طوسی ای بود، باز شده، داخلش گوشِت 
این قوت  و  بود  برداشته  را  بوی گند ماهی طورش همه جا  پیاز.  و  پرنده ای، الی روغن  تیره ی 
بازتولیدی  مصنوعِی  ویتامین های  در  خوابیده  گوشِت خنثی شده،  بود.  پیرپسر ها  غالب  کاماًل 
که  آن جا  اشغالشان،  تخت  قلمرو های  در  و  می ساختند  جنگی  غرامت  عنوان  به  متفقین  که 
توزیع می کردند. حاال  پیرپسر ها  میان  بودند، مجانی  آزمایش های سالح حرارتی مرتکب شده 
می دانست که اوضاع چطور است. در اطرافش، نشسته، با سرهایی در ارتفاع کمر او، سطح آرام 
استخری بود از مردها و زن های بالغ، قربانی مستقیم انفجار های داغ، قربانی سالح های گذشته، 
یا نوادگان آن قربانیان، با دستگاه گوارشی کوفته شده، بی پیرایه، ناکارآمد مثل دستگاه گوارش 
کرم، بی توانایِی خوردن چیزی جز کنسرو های غذای گربه شان، ناتوان از ریدن، با لوله هایی وصل 
نمایش  این  به غذا، پیرپسرها.  از میل  اما سرشار  بزرگشان، در حسرت مزه  انتهای روده ی  به 
به تماشای خوردِن داماد ها می آمدند، متالشی شده در شهوت دهان،  بود.  ارضای ساالنه شان 
فرورفته در خلسه ی آن کسان که جلوی نخستین تلویزیون ها مرده اند. فرقه نمایش خیریه اش 
با  فتیشیستی، غیرقانونی، خطرناک  آیینی منحرف،  را،  رازآلود خوردن  برپا می کرد: مراسم  را 
شرکت کنندگانی تا سر حد مرگ برانگیخته، و لوگول ها که جنون پیرپسرها را رام می کرد. عین 
برده هایی که شعله ی تسمه حشری شان کرده، با جلز و ولز پنهان تو الشه هایشان، از همه جای 

قلمروی شمالی این جا می آمدند. 
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عضالتش مرده بودند تا این که صدایی انسانی، افتاده زیر نویز که از خراش های بلندگو ترشح 
می کرد، مونا را به خودش آورد. عودزن بود که به صداش بسیار هوا می داد و فالستو، چیزی 
می خواند: چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون... دلم را دوزخی سازد، دو چشمم 
را کند پرخون. چه دانم های بسیار است لیکن من نمی دانم... که خوردم از دهان بندی در آن دریا 

کفی عفیون.
دد را گوژیده جلوتر از خودش می دید. عقب افتاده بود. دد منتظر بود تا دختر بهش برسد. باز 
افتادند. طرِف دهانه ی راه پله ای می رفتند که به موازات لبه ی صحنه پیدا بود. پلکان پیچ  راه 
می خورد و باال می رفت. سالن اصلی حرا را در گردی استوانه ای برج، با چهار نیم دیوار، مربع شکل 
در آورده بودند. سقف سالن بلندتر از باقی طبقات بود و در ارتفاع دو متری، آن جا که نیم دیوار ها 
تمام می شد، و حلقه ی گرد بتون باز خود را آشکار می کرد، ایوانی سرتاسری ساخته بودند که به 
مربع سالن محیط بود. کفرآمیز، متظاهرانه: چهارگوش دنیوی سالن در دایره ای قدسی که محل 
سکونت مدیر حرا بود. کف ایوان از فلز تیره بود و نرده های استادیوم طوری اش از فلز تیره بود و 
این جا و آن جا درهایی روی دیواره ی حلقوی بتونی در آورده بودند که به اتاق هایی آن پشت باز 
می شد و ایوان راه ورودی شان بود. حاال باید از پلکان باال می رفتند چون آقا آشتیانی، متظاهر، 
کافر، آن باال منتظرشان بود. نزدیک پله ها از گوشه ی دستگاه آرکید رد شدند. مانیتورش، عین 
حیوان مکاری روشن بود. مونا سیر تماشاش کرد. قبل تر که این جا می آمد، این گوشه گوشه ی 
مورد عالقه اش بود. غذاها با رنگ های روشنشان داشتند روی صحنه بلعیده می شدند. مونا فکر 
کرد سراغ بازیه برود یا نه. یک کمی بازی می کرد و بعد باال می رفت. دیر نمی شد؟ احتماال نه. 
باز بود. باجه هه برج  افتاده بودند و دهنشان رو به سقف  باز کنار باجه ی آرکید  تا کارتن  سه 
کوچولویی بود. به دد نگاه کرد که از پله ها باال می رفت. عین کارگاه کلید سازی متحرک، بیرون 
نمونه های  همه ي   از  اما  بود؛  قدیمی  خیلی  حرا  آرکید  جهنم.  حیوان  علم الحرکت،  قوانین  از 
از  فیلم بازجویی مستندی  بود که چطور  تعریف کرده  بار  برایم هزار  بود.  تبلیغاتی تر  تازه ترش 
علیرضا نهاوندی، که شما ممکن است فکر کنید آنارشیست بوده را روی یک وی سی آر ِسیاِه 
قدیمی، با لبه های تیز و تو رفتگی های سفیدش که عین شیرینی خامه ای بودند، آن تو پخش 
می کردند. بازجویی مال خیلی وقت پیش از این ها است و آقا نهاوندی مال خیلی وقت پیش 
از این ها است. تو فرض اولیه ی بازی یک دستگاه شوک الکتریکی، یک عنبر و یک شالق در 
اختیار بازیکن است. هر سه تایشان پایین صفحه زیر کله ی عینک پوش ِ یاروی زندانی افتاده اند. 
ساعتی که به مچش بسته وقتی دستش را تکان می دهد برق می زند چون پشتش پنجره ای است 
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با نور صبحگاهی توش و شما اهرم روی دستگاه را تو مشت تان می گیرید. بین وسیله ها یکی 
را انتخاب می کنید تا باش نهاوندی را شکنجه بدهید و وسیله ها هرکدامشان یک صداِی اغراق 
با صندق دار  بازی یک فروشگاه دارد  بیرون آمده.  از فیلم  هنگ کنگی  انگار  شده  می دهند که 
یهودی ای که کله اش طاس است و به شما ادوات شکنجه ی متنوع تر می فروشد. فرق نمی کند 
یارو را با چی شکنجه می دهید. هر بار می زنیدش صفحه نوری می جهاند و باز تصویر یارو ظاهر 
می شود. وی سی آر را سال ها است که پخش و پخش کرده اند. باند صدا خراشیده شده. نهاوندی 
هیچ وقت اعتراف نمی کند. باالخره زمانتان تمام می شود. بازیه یک صفحه ی گیم اور سیاه دارد با 

نوشته ها ی سرخ. حروف عین شیرینی های مربایی اند.
منصرف شد. دلش نمی کشید دد را این طور معطل بکند. از پله ها بنا کرد باال رفتن. از سالن اصلی 
اتوبوس، می وزید به پاهاش. جلوی در مدیر، محافظ  انگار بازدم شده از موتور  آن پایین گرما، 
و شندرپاره های خاکستری  را مخفی می کرد  نقاب جوش کاری ای همه ی سرش  بود.  گنده ای 

می پوشید.
داخل اتاق یک بعد از ظهر بادخیز بود. در روشنایی روز، مخلوطی از نور و بو که در آن سوارکار 
پرش با اسبش، آرام و نوازشگر حرف می زند. درخشش ذرت، اوهام کوهستان، روِز پاییزی بعد 
از باران. مونا فکر کرد به هوای بیرون آمده، هوای باستانی، گنِج از یادرفته؛ برای نخستین بار به 
هوای بیرون آمده، هوای برای سالمِت پوسِت در معرِض انزلْی مضر، هوایی که در آن دیوار های 
هنوز سنگی، تازه فرو می ریخت، چون ناِن در حال سوختن، خشک شدن، ورآمدن. با این همه 
به  را  و هوای شبیه سازی شده  کاراته کارش، سیاه، می چرخید  بلند  بازوهای  با  پنکه ي  سقفی 
چرخش درمی آورد؛ روی خمره های هفت گانه ي اشک که به ردیف کنار دیوارها اتاق را تزیین 
می کردند و روی مبل های تیره و پسر وای پسر، روی فرش کهنه  با طرح باغ های بهشت و روی 
کاغذ دیواری های به رنگ آرد سوخته )مونا به خصوص آن ها را تماشا می کرد.( و روی تابلوی 
سفید »راه باریک می شود« که بَرش با اسپری نازک سیاه، سر و دِم یک طاووس افزوده شده 
بود. پنکه ي سقفی عین چشم شر که شیر را ترش می کند، خیره بود و هوا را به گردش در 
می آورد و عالمت رانندگی کنار تابلوی نئونی خودکاری، باالی سر آقا آشتیانی بود. روی تابلو 
مضمون دعایی به عربی کهن، سرخ و سبز می گذشت. صاحب حرا در صندلی باشکوهی  نشسته 
بود، در کت و شلوار بگِی قهوه ای رنگ به سبک دهه ی 1930، کراواِت خوش بو، دکمه های عاج، 
اما دست هایش در آستین ها نبودند، نه، بلکه جایی درون کت، قایم شده، مخفی نگاه داشته شده 
از چشم جهان بیرون، عین دو زن پرستار که زیر برزنتی، سر به هم خم کرده، از باران پناه 
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گرفته اند. مضمون دعا باالی سرش تمام شد. تابلو شماره ای انداخت، سیصد و نه هزار و هفتصد 
و سی و چهار، و باز دعا را از سر گرفت. روی سقف که آسمان روشن یک عصرگاه آفتابی را باز 
می تاباند اندکی ابر در هم آمدند و باد غرب روی کرک و روی خاک کف اتاق وزید و جابه جاشان 
انتخاب  رو  همینا  بذار  کرد  فکر  آشتیانی  آورد.  اتاق  به  را  دشتی  خنکای ضبط شده ی  و  کرد 
کنن. بذار کارشونو بکنن. از زیر چشم مونا را می دید که چه زپرتی است. خوشحال بود. ابر ها 
گذشتند. بذار ببینم چی می شه. جراحی صورتش را به جوانی شبیه کرده بود که در شمایل ها، 
نئوکالسیک و بد رنگ، علی پسر ابی طالب را تصویر می کرد. هرگز از حرا خارج نمی شد و به 
توصیه ی پزشکش، به خرج فرقه، شبیه ساز نور و هوای آزاد را تو اتاقش کاشته بودند. مونا می دید 
که به هاشور زدگی چروک و خطوط کف دستش خیره است. بی که سر برگرداند، به مونا و دد 
اشاره کرد که بنشینند و منتظر بمانند. پیشا پیش مهمان دیگری داشت و ظاهراً مشغول او بود. 
دد و مونا، آن سوی دیگر اتاق، رو به روی مبل مهمان دیگر نشستند، آرام، عین پایین رفتن ماه 
از افق. مونا می دید که آقا آشتیانی زیر میز سرنگ درخشان فلزی ای تو یک مشت دارد. دستگاه 

شبیه سازش را طوری تنظیم کرده بود که هوا متصل تغییر می کرد.
»شما به من بگید سید. چطور ممکنه؟ نمی تونه شر بیافرینه. چطور ممکنه؟ به جز این که رجیمه 

هیچ توانایِی دیگه ای نداره. تندتند حرف می زنین بی جهت. کفرآمیزه آخه. خیلی.«
آقا آشتیانی سرش را به مثال اهرم، سنگین بلند کرد. به طرفش نگاه کرد. میزی که پشتش 
تزیینی،  گل های  انبوه خشک شده ی  کم ارتفاع.  گنده،  بود،  شده  تزیین  بی نهایت  بود،  نشسته 
نفت  به  تبدیل  که  پالنکتون ها  اجتماع  عین  برق جال،  فرشته ها،  برکه ها،  و  برگ ها  شکوفه ها، 
شده اند تو هم فشرده بودند و میز را چنان ناهموار می کردند که از میزی افتاده بود. هیچ چیز رو 
سطحش درست بند نمی شد و آن طرف میز این مهمان از پیش آمده نشسته بود، روی مبلی که 
پهلو به میز داشت. مرد میان سالی بود. تو سقِف بیست میلیون پیسکلی، با حباب های خال، تکه 
ابری روی مهمان سایه انداخته بود، چنان که انگاری مردک تپه ای، مرد مقدسی، چیزی است. 
تابلو پشت سر آقا آشتیانی شماره انداخت. مرد مهمان، دماغش فیلتر هوای مخروطی شکلی 
بود از کروم، بافته شده میان پیشانی و لب باالیی. بوی داخل تن اش با بازدم ها از دماغ بیرون 

می ریخت. پوستش رنگ اولین عکس ها را داشت.
هوا تغییر کرد. آفتاب شدت گرفت. ابرها ناپدید شدند. مونا نشسته روی مبلش ، اندکی خمیده 
روی دسته  به سوی دد، آرام به قصد گوِش دد گفت: »دد...دد... دد من چیزم...من حالم خوب 
نیست.« و مطمئن بود که مستخدم افلیج، ناآرام از نشستن در مجمع آقا آشتیانی، صدایش را 
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نخواهد شنید. تشدید نور، سایه ی محو پنکه را واضح تر می کرد. هاپ هاپ هاپ سه پره ی دیالق 
می چرخیدند و نیم سایه هایشان اتاق را دور می زد، عین اشباح سه زن بلند باال، مراقب، دعا نویس 
و نور شدید خورشید باالی سر، روی دیواری فلزی، رشته رشته و زرد، مثل نقشه ی کمربند زلزله 
با  به مساحت تمامِی دیوار عرضی،  اتاقکی که آن جا،  به  بود، متعلق  اتاق  ته  بود. دیوار فلزی، 
دری که خوب بسته نمی شد، شش متر از فضای اتاق را اشغال می کرد. دیوارهاش، در روشنایی 

صحرا گونه ی اتاق، عین کامیون کوچولوی حمل مواد غذایی می درخشیدند. 
»...خلق شر در ید قدرت خداونده سید. به نظرتون ممکنه بتونه چیزی از خودش بسازه؟ یه پیانو 

که بیشتر نیست، اعوذباهلل. یه پیانوئه.«
مهمان آقا آشتیانی به قدرت خالقه ی شیطان باور نداشت. زمانی در جوانی بینی و یک  گوش اش 
را بریده بود و به اردوگاه ارتش رفته بود. از مردان خدا بود، ضدجنگ، در شلوار های کتان خاکی 
نظام  پیاده  پایگاه هنگ ششم  پاهای کوچک سایز چهل و تن ظریف. در  با  رنگ، سرشناس، 
مدعی شده بود که نهضت با او چنین کرده، شکنجه، قطع عضو، شکنجه، بردگی جنسی. او را 
به خدمت پذیرفتند، اطالعات دست چندم نهضت را ازش تخلیه کردند. یارو اطالعات دست 
چندم ارتش را به کیسه ی نهضت ریخت. در یک انفجار خودساخته مجروح شد و از ارتش فرار 
کرد. تو کلینیک های سیاه، در سنگاپور، فرقه برایش کلی ترمیم فراهم کرد. روی جمجمه اش 
از درز های تنش  بود و  از پوست و گوشت سوخته جا گذاشته  پودر منفجره، یک الیه ی آبی 
خون می رفت. تو سنگاپور باز سرهمش کردند و درهای مغزش را باز کردند. دستاری به سرش 
می بست، سفید، تا جای سوختگی ها را مخفی کند. پری از دستاره را تا روی شانه آزاد می کرد 
تا جای خالی گوش بریده اش را بپوشاند. می توانست ترمنیاِل تو مغز عقبی اش را به ترانزیستور 
برق شهری وصل کند و کارایی مغز را 3.7% افزایش بدهد. تابلوی پشت سر صاحب حرا شماره 
انداخت. آشتیانی به صورت مرد مهان نگاه می کرد و زیر میز با سرنگش بازی می کرد. سبیل 
انبوه شرحه شرحه ی ریش اش متصل به پایه های  از زیر دماغ کرومی روییده بود و  مردک که 
دماغ، عین اندام پشمی کروم، حال آشتیانی را به هم می زد. باالخره تصمیمش را گرفت و سرنگ 
را تو داخل ران چپش فرو کرد. در نظر آورد که دماغ یاروی نشسته روبه رویش، سر ِکوچک 

رتیلی است که صورت مرد روحانی را مصرف می کند. خواست که جوابش را بدهد:
»معلومه آقا. گفتن نداره که. شر رو از طریق ما بنده ها تشدید می کنه. دیگه به شما که نباید 
گفت که حضرت آقا. شر آفریده نمی شه. یا حق. اما ایشونه که تشدیدش می کنه. تمام زورش 

رو می زنه...«
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در سر مونا، تکیه داده به نرمای مبل، رویای دریا شروع کرده بود به سوختن. مونا هرگز دریا را ندیده 
بود و داشت دریایی را تو خیال می آورد که تو فیلم خبری ای راجع  به زیردریایی های اتمی دیده 
بود. نمی دانست دریای کجا است. زیردریایی ها رنگ چایی بودند، دریا رنگ چایی بود. مردم برای 
زیردریایی و دریا دست تکان می دادند. مردم رنگ ماست بودند. از بیکار این جا نشستن حوصله اش 
سر آمده بود. بی طاقت بود از این که چیزی تو شانه اش تیر می کشد. فکر می کرد مسکن ها دارند از 
کار باز می مانند. سعی می کرد به چیزهای دیگر فکر کند. رویای مختصر دریا تمام شد. به صدایی 
گوش داد که از الی در نه چندان بسته ی اتاقک فلزِی ته اتاق بیرون می ریخت. صدای ضعیف 
فریاد و شلیک را تشخیص داد. ایبالنگ، تاتاتاتا، دررررر، پایین، پایین، پایین. یک گوش سالم و 
ویرانه های زرشکی گوِش دیگر را معطوف صداهه کرد. فریاد کشته ها، دو سرباز که در سنگری 
ترسیده بودند، صدای منظم شلیک ها، توپ ها، صدای مهیب شکستن شیشه، خش های مغناطیس 
نوار صوتی، پرش های »برش و چسب«، مختصات صوتی »شکست در پانتوگروال-محصول 1965-

شرکت یونیورسال«. هزار بار فیلمه را تو تلویزیون دیده بود، می دانست که شیشه ی بزرگ ساعتی 
باالی یک برج است که فرو می ریزد و به زودی حمله ی آلمان ها تمام می شد و شب باالی برهوت 
فرا می رسید. بعد زنی ظاهر می شد که با دو سربازه به جا مانده از سقوط بروکسل حرف می زد 
و یکی شان را سخت می بوسید و این همه در تاریکی محض می گذشت. منتظر شد. صدای آقا 
آشتیانی را می شنید: » ...یه نیگا به دور و برتون آخه بندازین. شر سر و کول دنیا رو برداشته مرد 
مومن. بیشتر هم بر می داره. اون قدر که باالخره وعده ی خدا –یا حق– محقق بشه دیگه. وعده ست 
دیگه...« و بعد واقعا دورن اتاقک صدای شلیک ها فرو مرد. خنده اش گرفته بود. حاال صحنه ی 

تاریک شده ی تلویزیون را تصور می کرد، در بی برقی، در شِب جبهه ی فالندر. 
هوا تغییر کرد. نسیمی تابستانی تو اتاق می وزید، میان پایه های مبل ها، روی شانه ی مونا. دِر 
اتاقک فلزی باز شد. داخلش تاریک بود. لوالی در، زنگ زده، عین الله ای الی دسته های مو بود 
و بر خودش چرخید. آقا آشتیانی مثک کرد. ناباورانه در باز را تماشا کرد. از اتاقک ابتدا محافظی 
بیرون آمد عین آن دیگری که بیرون اتاق دیده بودند. بعد دختری الغر، نیمه برهنه، با موهای 
چرب کوتاه که رو سرش جسبیده بود و لب هایش به سرخِی تیره، رنگ شده. دو شچم عروسک از 
گردن بند طالیی ای روی سینه اش آویزان بود و توپ سرخ پالستیکی، بسته به تسمه هایی، توی 
دهانش را پر می کرد. کمی قوزیده بود و مونا را که نشسته آن جا دید، تعجب به چشم هایش آمد، 
کم رنگ، عین سایه ای از فیروزه. به آرامی، با رفتار جوانه ای که از زیر خاک بلند می شود، قامت 

راست کرد و مونا را نگاه کرد. تابلوی باالی سر آقا آشتیانی شماره انداخت. 
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حیای مرد مهمان، تالش اش در این که دخترک را نگاه نکند، آشتیانی را ناآرام می کرد. فکر کرد 
کی باالخره خودش را از دست این پتیاره خالص خواهد کرد؟ تو دهانش که تا سرحد ممکن 
با توپ پالستیکی از هم باز بود، اثری از لبخند نبود، اما چشم هایش، عین داکت هایی که پیدا 
باز  را  به چاقی بچه ها، خنده ی دخترک  تا مترجم دوقلو  بود زیرشان سیمی خزیده، عین دو 
می تاباندند، مالیخولیایی، احمقانه، با این همه دیوانه کننده. هر بار که تو اتاقکش نور تلویزیون 
با  گوریل آسا،  محافظ  در محضر  بود،  او  مراقب  باز  با چشم  تلویزیون  می ترسید.  محو می شد، 
آن  هوای  در خفقان آوری  بی نور،  دربسته ی  اتاقک  در  و شیشه اش،  پالستیک  در  پوشیده  سر 
می کرد.  آرامش  تلویزیون  روشنایی  فقط  می کرد  مخفی اش  تو  آن  آشتیانی  که  وقت هایی  تو. 
لیست  تو  بیرون  آن  که  می دانست  آشتیانی  و  بود  چهارده ساله  می داشت.  دوستش  ارباب  اما 
مفقود االثر ها داخل شده است اما نمی توانست بی او سر کند. دخترک طول اتاق را طی کرد و 
نزدیک صندلی اش ایستاد. سعی کرد بی که تغییری در صدایش پیدا باشد به حرفش ادامه بدهد. 
»... عرض به خدمتتون که می گیرن من و شما رو از رو دنیا پاک می کنن. وعده ست دیگه. کسی 
بیشتر از ایشون فی سبیل اهلل –یا حق– قدم برداشته؟ از ازل شر رو تشدید کرده بلکه آخرت خدا 

زودتر فرا برسه قربون تون برم. شما که عالمید. شما که دیگه متوجه اید.«
عصرگاه تابستانی پایان می گرفت و سقف به سحر خنک بهاری دگر می دیسید. نور صورتی نارنجی، 
عین اره هایی پایین می ریخت. باد شدید تر می وزید و بوی گردی کهن از روزن های برجسته ي 
برنجی دستگاه شبیه ساز شرکت نولیزهوارد، بیرون اسپری می شد. سرفه سرفه. گرِد استخوان 
خرگوش و اژدها و بوی آهن تازه، ذغال، کاغذ سوزان، هوای سرد ترش. مونا یک کمی به خودش 
لرزید و می دید که دد حسابی می لرزد. بی حرکتی، خیره به رو به رو، دست ها میان ران هایش، 
بی پرنده اش، عین ظرفی از خوشه های سیر که برای فراری دادن آنفوالنزا و جن آن جا بود. از 
اتاق اربا بش به خودش می لرزید. ارباب به تغییر هوا بی توجه بود، عین  سرمای صبِح نامنتظر 
نگهبان شب که چراغ قوه اش را روشن می کند. از نوادگان میرزا حسن آشتیانی بود، آدم مهمی 
تو فقره ی تحریم تنباکو. انگشتری به یادگار از شاه شهید قاجار داشت و خاندانش سال ها ارباب 
ملکول های  از  بودند  کاشته  نایلونی  پوستش سی وهشت سلول  روی  بودند.  زغال سنگ  معادن 
بزرگ، چرب، چاق یک پلیمر آروماتیک، که نور خورشید سحرگاهی اتاقش را می بلعید و امواج 
فرابنفش توش در آشامیده می شدند. خورشید باالتر می آمد. سه ستاره ی صبح گاهی فرو مردند و 
رنگ کاغذ دیواری ها عین لباس نظامی ارتش مستعمراتی بود. مونا به دیوار ها خیره بود. آشتیانی 
زیر چشمی می پاییدش. فکر کرد بگذار باران ببارد. فکر می کنند تا کجا این فرشته های چوبی 
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مسخره شان، می توانند باال بروند؟ بگذار کارشان را بکنند. چطور؟ چطور نمی فهمند؟ نمی فهمند 
که دیگر تمامی ندارد؟ کدام جنگی است که بعد از 60 سال تمام بشود؟ یا شاید... فکر کرد شاید 
جنگ تمام شده. از حاال وضعیت صلح از همین قرار است و خرها جواهر فروشی می کنند. هر چه 
نباشد دنیا تغییر کرده. چرا کسی دست بردار این ننه من غریبم بازی ها نیست؟ بگذار شروع بشود 
و از دست من دلخور باشند. به ]...[خمم نیست. بله بله... دیم دارام دار.... بگذار بشوند. یک وقتی 
اتحاد استراتژیکی بود، اما حاال، حاال که موعد این قدر نزدیک است، دیگر چه نیازی به آقایان 
هست؟ بله بله... دیم دارم ریم دار... من دیده ام. مژگان را من دیده ام. فکر می کنند این فرشته 
کوچولو تا کجا باال می رود؟ و تف به آن سگ پیر، رشدی پیِر سگ. دیم دارام دیم دار دیم... ده 

خفه شو... ده خفه شو دیگه مادر خراب... کایروپراکتیک مریض....
»آقا سید. برادر آشتیانی. نزنید برادر این حرفا رو. دشمن شادمون نکنید. لعنت اهلل علیه شر رو با 
نظم به دنیا بر می گردونه. ماسکول رو ببینید. شیطانش رو ببینید. آنتروپی رو که برعکس کنید 
برادر همه چیز دوباره به حالت اولیه دستگاه بر می گرده. این چه حرفیه که می زنید. هاه هاه هاه. 
به گمون من سید همه ی عالم می دونن کی نشسته و آنتروپی رو بر عکس می کنه. نمی ذاره آقا، 

نمی ذاره که دستگاه این دنیا بریزه. هاه هاه هاه. یا اهلل بجنبید. از غافله عقبید ها. هاه هاه.«
بعد  نگاه کرد،  بود  ایستاده  اتاق  ته  به محافظی که  بود.  را کالفه کرده  مونا  یاروها  بی توجهِی 
با زانو های اشتری، چرک، عین هلوی پوسیده، هنوز گاهی زیرچشمی مونا را  به دخترک که 
می پایید. منتظر بود اتفاقی بیفتد. به طلبه نگاه کرد. به لب هایش که می جنبید و زر می زد. مثل 
دید زدن از سوراخ کلید، به سوراخ  دهانش نگاه کرد، قاب شده بین تیرگی موی صورتش، و آن 
تو مملو از زن های خیالی که سفیدی چشم هایشان نور را باز می تاباند. به یاد نمی آورد چرا این جا 
آمده. از نشستن تنگش گرفته بود. بوی غذا تو سرش می شنید، برشته، داغ و سعی می کرد آرام 
بماند. لوله هایی که آِب بسیار به حرا می آوردند از بیرون اتاق، کوکو می کردند، می گذشتند و از 
باالی شانه نگاه شان می کردند، عین اسرای ارتش مغول، با پوزخندی به حال بی خبران شهر های 

کمی دورتر، در بطالِت صبح تازه شان. 
رو  شما  حرف  این  مدرسه .  داره.  دوست  نظم  حق–  –یا  که  فرشته است  چرنده.  آقا.  »کفره 
نمی بخشم. فرشته است که قدرت تفکیک نیک از شر داره پسرعمو، روحه که قدرت تفکیک 
داره. ایشون فرق بین بد و خوب و من و شما رو نمی فهمه. عاشق بی نظمیه آقا. جمع کنین 
ماکسول تون رو. هر دفعه هر دفعه. نخندین لطفا. چی خنده داره؟ حرفتون خطرناکه عزیز جان... 

ایشون نمی تونه...«
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مانیتور کوچکی تو میزش روشن شده بود. مکث کرد. دستش را طوری روی مانیتور گرفت که 
دخترک باالی سرش روی صفحه دیدی نداشته باشد. برای اولین بار مستقیم به فرشته ی نهضت 
نگاه کرد. چشم هایش را بسته بود. صداش کرد. از میان دِر هنوز باِز اتاقک فلزی می دید که نور 

به صفحه ي تلویزیون برگشته. دوباره دختره را صدا کرد.
آقای رشدی  یه مقداری طول کشید.  آماده س.  اتاقتون  »خانوم. می بخشین که معطل شدید. 

خیلی زود می رسن. میان اون جا به تون می پیوندن.«
لبخند زد. مانیتور دوباره تو میز خاموش شده بود. به محافظش اشاره کرد که دخترک دهان بسته 

را به اتاقکش بازگرداند. 
»دد لطفاً خانوم رو همراهي کن. خدا به همراه تون خانوم. چشم امید ما به شما است. شب تون 
به خیر. بازم می بخشین که معطل تون کردیم. اگه چیزی الزم بود دد به تون می گه چطوری با 

باال تماس بگیرین. خداحافظ تون.«
مونا بیرون که می رفت صدای فریاد ها و شلیک ها را از »شکست در پانتاگروال« تو اتاقک می شنید. 

ایبالنگ، تاتاتاتا، دررررر، پایین، پایین، پایین.
خارج که شدند موسیقی قطع شده بود. در طول راهروی ایوان، باالی انبوه گرسنه گان که آن 
پایین میخ حرا بودند، راه افتادند. جایی از ایوان پلکاِن لخت اضطراری ای بود که ازش پایین 
رفتند. پایین و پایین رفتند. یک طبقه زیر سالن اصلی. نمی دانست حرا تا این جا فرو می رود. 
پس از همه چیز گذشته، هدف رشدی از انتخاب این جا چیز دیگری بود. خودش را دیده بود که 
آن باال تو سالن با رشدی نشسته اند، سرها به هم نزدیک، پچ پچ کنان راجع به بچه ی او. و گرمایی 

که از سرهایشان، از میان موهاشان بلندمی شد را حس می کردند. 
بیرون در ظلمات شب، پدر مونا، سوار روی هارلی دیویدسوِن نقره ای سیاهش، از مرز های شهر 
تازه می گذشت. نور تک چراغ زنونی، فلس برهوت را روشن می کرد: خشکیده، چشم بسته، دمر، 
عین کواالی قایم شده. باد در کاپشنش نمی افتاد، کلت زی-پریر سنگین اش به دست بود. اطراف 
را می پایید. اگر تو افق ماشینی دیدی که می جنبد، همان جا بمان. پشت پتوی رشته رشته ی 
آهن و آلومینویم و پالستیک موتورت پنهان شو. پیش خودت آواز بخوان. اگر اسباب بازی کوکی 
دیدی، دوری بجو و اگر بچه ها را دیدی، سریع در برو. زمستان در شِب انزلی گرم است. بستن 
ننه سرما زیر پل های از کار افتاده، زیر لوزه ی سنگ و ماسه، با طناب های شب نما، فرو کردن 
کسنرو خالی کلفتی تو دهانش، تا مزه ی شکست  را بچشد، دهانش درز باز کند و بداند که از آن 
خبر ها دیگر نیست. البه ی کشاورزان، نارنج کار ها، نماز ماهیگیر ها، تورباف ها، سرانجام، سال ها 
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پس از خودشان، به آسمان رسیده بود. مأموران آب و هوا، آن باال، بی حوصله، چاق، نیمه خواب، 
ماشین های گرما را باالی زمستان روشن کرده اند. گرما به تپه زار ها و برهوت و اموات گیاهان و 
مرده ی ماهیان می وزد. بابای مونا کمی ترسیده بود. زیر چرم عرق سوژ می شد. در سرداب های 

حرا اما سرما می دوید.
فاصله های منظم سه متری، یک در و  به  را، در دو طرف،  از دیوار های آهنی  بلندی  راهروی 
بعد یک دهان دستگاه تهویه، سوراخ می کرد. باالی سر سقف از فوالد سیاه بود. مهتابی ها عین 
اما نه کاماًل سفید، نه کاماًل  از فوالد  تازه، رو سقف بودند. روشن تر  جای صندل روی سیمان 
مهتابی. از دهان مونا و از جای مسکن های روی شانه اش بخار بلند می شد. محو تصعید خودش 
شده بود. دد در مقابلش می رفت. صفحه ی ردیاب را باز به دست گرفته بود. از برابر هر دری 
که می گذشتند نگاهی به صفحه اش می انداخت. صدای دستگاه تهویه مداوم بود و متناوب، عین 
صدای تنور، صدای یک میلیون بار پریدن دسته ی ملخ ها وقت نزدیک شدن تراکتور. جایی زیر 
زمین دخمه ای فرو می ریخت که پیشتر برای فرار از بندر آزاد انزلی کنده شده بود و خورشید 

را باز شارژ می کردند. 
این جا اتاق های مالقات قرار داشت. جای مجمع دولت های در تبعید آفریقای شمالی، جلسات 
مالقات های  نهضت،  مسلح سازی  مشترک  ستاد  جلسات  فرقه،  دون پایه ی  اعضای  مشترک 
بنزین و پالستیِک سوزاِن نوک  و  تریاک  و  و فوالد  آفریقا  بوی  الکل.  و  پخش کنندگان مخدر 

موشک تو سر مونا می پیچید. بعضی از مهتابی ها پت پت می کردند. 
در  الریش«.  صاحب  »العنوا  می شد:  خوانده  روش  چاپی  حروف  با  ایستاد.  دری  مقابل  دد 
دد  بود.  روشن  پرتقال،  عین  نارنجی،  و  زرد  مغناطیسی،  قفل  در،  کنار  سینه شان،  ارتفاع 
ردیابش را به چشِم قفل نزدیک کرد. قفل برقی زد و حاال سبز و گرد روشن بود، عین لیموی 
کال. در باز شد. از میان قیچِی در داخل شدند. اتاق سردتر از راهرو ها بود. بی تزیین. سادگِی 
آلمان  شیمیایی  پناهگاه های  از  وام گرفته   ایزوله،  کامال   ،N-HCO5 آلیاِژ  شده ی  تا  روی هم  
در آلپ. منبع نور کور کننده بود: یک لوستِر جراحی، پالستیکی، سفید، با هشت پروژکتور، 
کشیده  ریشه های  بودند،  آویزان  سوند هایی  همچنین  سقف  از  اتاق.  سقف  وسط  از  آویزان 
دریایی  عروس  عین  نصب شده،  نزدیک سقف  بزرگ،  بی رنِگ  سرم، سرم های  باریک چند  و 
متصل  سه تایشان  به  سوندها  ژرف.  اغمای  در  بودند،  اتاق  در  مرد  چهار  فلز.  به  چسبیده 
اما  نشسته،  حالت  به  دایره.  یک  محیط  در  بودند،  هم  روبه  منظم،  فواصل  در  دور،  می شد. 
نیایش،  از زانو خم، مرتاض هایی در حال  بر زمین، پاها  بی نشیمنی زیر پاهایشان. کف پاها 
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دست ها انگار در بی وزنی از هم باز. چشم هاشان بسته بود. به کلی برهنه بودند مگر از بابت 
پوتین هایی براق که با پا داشتند و نیز بابت شورت ناچیز فلزی ای، پیچ شده به استخوان های 
بسیار  سیب زمینی های  عین  می پوشاند.  را  اختگی  زخِم  چروکیدگی  جای  که  شرم گاهی، 
N-HCO5 دیوا رها، در گاز آهن و خلو، فلز از جای جای  کونه کرده در رطوبت، در هوای بازدِم ِ
شکل هایشان،  در  متنوع  صیقلی،  فلز  از  سوزنی  باریک  مخروط های  بود.  زده  جوانه  تنشان 
گوشتشان  الی  برق  تقسیم  حفره های  و  بود  تنشان  روی  قندیل  عین  بی نظم،  نا هم اندازه، 
زوِر  از  سینه های  روی  راین،  کناره های  از  برگرفته  سیلیکونی،  پهن  چیپ های  بی قوراگی  و 
الغری شکِل کوهسار شده شان. زیر ران هایشان، نمک سود شده عین راسته ی بره، یک اهرم 
معلق را   ِ تا زیر زانوهایشان پیش می رفت و وزن تن  آلومینیومی به رنگ شفق داشتند که 
تحمل می کرد. و صدایی که گاهی از گلوهاشان برمی خاست... مدهوشی کامل، دانه دانه های 
پوست و سفتی نوک سینه در سرما، و انگشت اسفنِد واقعی که در مقعدهاشان، روح شان را 

از فرار باز می داشت.
»خانم. به خاطر ایشون. خانوم. نکنین این کاری که می خواین بکنین رو. خانوم جان.«

»این جا کجا است که اومدیم دد؟ منظورت چیه؟... دد؟«
انگار در سوارخی تو آسماِن جهانی دیگر، تو نمای توریستی آسمانی ممنوعه،  باالی سرشان، 
در مانتیور که فراز دایره ی سه مرد مذکور روشن بود، کمی نور عوض شد. توجه مونا جلب شد. 
نمودار سه بعدِی یاروها، معلق در فضای سیاه، شکل اندام شان با پیکسل های نقطه ای، و هر ناحیه 

از تن ها به رنگی، رنگین کمانی در تکه ای از آسمان کسوف.
»خانوم به خاطر ایشون. به سالمت سرشون.«

دد به مرد چهارم اشاره می کرد. برهنه بود اما بی زوائد فلزی. دست ها و پاها در حلقه ی تسمه ی 
عریِض چرم، چسبیده به تن، تنگ هم، گردن فرو افتاده. الغر بود، کم رشد یافته، کوتاه قامت، با 
سر و ریش تراشیده، به کلی بی موی تن، بی ابرو، بی مژه. نشسته عین کودکی روی ران های یکی 
از سه مرد دیگر، کمرش یله روی سینه ی میزبان ، بعضی قندیل های فلز فرو رفته در ترمینال های 
سیاه اتصال، که بسیاری شان را عین یاس ها رو تنش داشت. دهان و چشم ها خارج از اختیار، 
دهان بی دندان، چشم ها آماس کرده با پلک های بریده، نمادین و برای ابد باز، زنگار بسته، سیاِه 

کاواک، خیره به مونا. 
»می بینن خانوم؟ خانوم. به معصومیت این بندگان خدا رحمتون بیاد خانوم.«

نگاه  یارو  به  از سه مرد دیگر لحظه ای جنبید. دید که دد هم حاال  به نظر مونا آمد که یکی 
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می کند. چشم هایش را تنگ کرده بود. اما در باب مرد چهارم؛ مونا راجع  به شان شنیده بود اما 
دستگاه  انتخابِی  تقطیع  فرقه.  معظم  پیر های  بودند،  اشراق  بشقاب های  بودشان.  ندیده  هرگز 
عصبی، مغزی که اندام هایش را نمی شناسد. سیالن امیال بی که اندام مناسب برای ارضایشان به 
روی مغز معلوم باشد. ماشین های پاره شده ی میل، هوای خوردن، شهوت، دفع، لمس، حرکت، 
بی که به جایی متصل باشند، بی که از هم تمیز داده شوند، مثل عرق لیز خوران روان تو تن پیر، 
چنگ زنان، رقصان، مضطرب، جیغ کشان روی اسکیت بورد های دزدی، سقوط با چتر های نجات 
اما نه دهانی تا در آن فرود آیند و نه زبانی، نه دندانی، نه حنجره ای تا از آن جفت بپرند، نه نایی، 
نه معده ای، نه کبدی و نه مقعدی. تن پوسیده ای با تابشی از سبزی زیر آب، غیر قابل خوردن، از 

رنج/لذِت امیال ابدی در خلسه، مدام به حال جک این. 
مونا فکر کرد کارش چه دخل دارد به این پیر؟ اما چرا که نه؟ ابله مونا. همین جا تمامش می کنم. 
فکر کن. بپا مونا. نمی بینی ناراضی اند؟ تا این جا پایینم آورده اندکه بهم بگویند کارم خطرناک 
را  قضیه  پی  نمی خواهند  چرا  نمی فهمید  اما  بگیرم.  را  قضیه  پی  نمی خواهند  که  البته  است. 
آقایاِن در مدرسه ها؟  به هم خواهد ریخت؟  را  کار چه کسی  بفهمد کجای  بگیرد. سعی کرد 
بود؟  دیده  صوفیه  تو  که  بلغاری  سبیل های  با  َجونده ها  نیکوتین  زیرزمینی؟  زایشگاه های  در 
جراح هایی بودند از خانواده ی ترک تبار نیزینکوف که در بیمارستان های خاِص واسازی عصبی، به 
ازای هر پیر خردسال، چهل هزار دالر فرقه را تیغ می زدند و جت های خصوصی سرخ می خریدند. 
افسر های فاسد قشون روس هم بودند و تازه مسلمان شده  های بریتانیایی را بگو. به جهنم مونا. 
همه شان به جهنم. از یارویی که کمی جنبیده بود حاال صدای خفیف و مداوم زوزه طوری بلند 

بود. دد نگران بود. 
»به خاطر اینا. خانوم جان. تو رو خدا.«

پیرها را از کودکی دست کاری می کردند. در خلسه ي بی اندامگی، مقدس شمرده می شدند. هفتاد 
و دو پیر در سراسر قلمروی فرقه. تمام عمر، از لحظه ی واسازی تا مرگ بسیار تدریجی شان، 
جک این بودند. زهدشان بی بدیل بود. پسر، یاروها تن به هوای هیچ چیزی نداده بودند، حتی 
نریده بودند. این طور بنا بود موعود را مالقات کنند. آن ها بودند که از راه رسیدن موعود را تو 
شبکه تشخیص می دادند. مونا فکر کرد گور بابای همه تان. اما شاید راحت تر می بود. به جمجمه ی 
بزرگ و گوش های کوچک بچه هه فکر کرد. در انزلی پس از پیرزوی، پس از شانه خالی کردن، 
پس از زاییدن به فردا اشتهای بیشتری پیدا می کنید. خورشید تپه ها را می لیسید، صدای ساز 

بادی در می آوردند، با بابا باتری تازه می خریدند. 



علمی تخیلی - نگارش

97
شماره ی 26، بهمن 1391

باز کرد. مستقیم به مونا نگاه می کرد. چشم هایی  ایستاد. چشم  پا  از سه مرید پیر روی  یکی 
شبیه قارچ، گودی چشم ها با لنز های کوارتز پرشده، بسیار بلند قامت، نزدیک تر به مونا تا به 
دد، بُرجیده باالی مونا. مونا خرگوشی بود مات تو چراغ کور کننده ی کله ی یارو، به دام افتاده، 
آماده ی لرزیدن، در کناره های بیشه، مقابل جنگل بان ها. دد کند. به زحمت بین مونا و لندهوِر 

کونه کرده ایستاد. 
»کاریتون نداره خانوم. اینا خوبن. مودمن فقط. آروم باشین شما. نذر دارن این بیچاره ها.«

»چرا؟ صندلی ندارین مثه بقیه جاها مگه؟«
»داریم خانوم. منتهاش برای پیر این عمری تره، دقیق تره، سریع تره. خانوم آروم باشین.«

»باشه.«
»من حواسم به تون هست.«

»باشه.«
به سکو.  بود هنوز وصل  راکتی  رفتند. عین  باال مي  تا سقف  بود. سوند هایش  ایستاده   مودم 
تو عمق  از  بعد  آرام کند.  را  انگار می خواهد خرس دست آموزی  بلند کرد،  را  دد دست هایش 
تاکسیدویش دو چیز بیرون کشید. یک چاقوی ارتشی درخشان، دندانه دندانه، با پنچه بوکسی 
عین دهان شیطان روی دسته اش. »اینو بگیرید خانوم. پیش شما باشه. آروم باشین فقط.« و 
بعد روبانی از کابل شفاف. از مرید صدایی بلند بود. این بار نه زوزه وار، اما همچنان ناواضح. او 
را چهار ساعت تمام در تاریکی عمل کرده بودند، ترود ها را جا انداخته بودند، کپه  های طال را 
الی بافت هایش مته کرده بودند. توی تاریکی در آزمایش بدنی شرکت کرده بود. دندان هایش را 
شمرده بودند و وزنه روی سینه اش گذاشته بودند. عین رمه ای پناه آورده از طوفان، خجل آن جا 
ایستاده بود. مونا فکر کرد دهانش به کار حرف زدن نمی آید. به دندان هایش نگاه کرد که کمی 
از زیر لب ها پیدا بودند، پالتین یک دست. به کار جویدن چرا، اما مجرای حرف زدن نیست. دهن 
هیچ کس نیست. همه اش زورکی. صدای مرید سنگین تر شد، نا مفهوم، پر هوا، کنترل نشده، انگار 

نه از حنجره که از تو آستینی پشمی بیرون می آمد. 
»دد! می خواد یه چیزی بگه.«

دد به زحمت یک سر روبان کابل ها را به چیِپ روی سینه ی یارو فرو می کرد. سر دیگر هنوز 
ردیابش  تو  اسالتی  نزدیک  را  کابل  می لرزید.  کند.  وصلش  ردیاب  به  کرد  سعی  بود.  هوا  تو 
از  ناتوان  بار خطا می رفت. فرو نمی رفت فرو نمی رفت. عین عقابی  می کرد. خانوم خانوم. هر 
بود.  گریه  آستانه ی  در  می لرزید.  ظهر.  روشنایی  در  آب  مالفه ای  سطِح  زیر  شکارش  گرفتن 
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خانوم خانوم. به تشنج افتاده بود. مرید از جا کند. سنگین بود و سریع. قدم های تیز، قدم های 
تند. سوندهاش کنده شدند و آرام روی فلِز کف شره کردند. خانوم خانوم. با یک دست بازوی 
مونا را چسبید. چاقو تو دست مونا بود، آرام. یارو از نقشه ی سه بعدِی روی سقف خارج شد و 
برفی  مونا  نوک تیز، یخی.  بود،  فلز عین قطب  تیرگی  مقابل  بود،  رنگ پریده  برخاست.  آژیری 
بود که تند روی ماشین های کاشف می بارید، به شیشه های جلو چنگ می زد تا روی یخ نیفتد. 
مونا را به عقب هل داد. مونا سردی فلزی را حس کرد که محکم تو کمرش خورد. دیوار زبر 
بود و وسیع. نفس اش تنگ شده بود. مرد روی شکم مونا دست کشید. حاال صدایی از گلوش 
در نمی امد و دهانش به دقت بسته بود. جایی را نزدیک بخیه  پهلوی مونا، محکم فشار داد. 
کابل را از سینه اش جدا کرد. نوک تیز پورت فلزِی سِر کابل را روی شکم مونا گذاشت. طوفان 
مغناطیس در شب انزلی، رعد ، رعد. مونا چاقو را کنار گردن، داخل شانه ی یارو کرد. لحظه ای 
پیر را دید، آرام، رنگ پریده، دست ها بسته، پاها بسته، خیره به جایی که مونا قبل تر ایستاده 
بود. دد روی زمین بود، برآمده، متشنج، پل زده با انحنای در الوده ی تنش. نوِک تیِز خنکی را 
توی گوشتش حس کرد. مرید تکان نخورده بود. پورت را توی زخم کهنه ی مونا فرو می کرد. 
بخیه ها باز شدند. نفس دختر بند آمده بود. صدای باد را می شنید بی که بادی در کار باشد. در 
سلول باز شد. نور رنجور مهتابی ها تو ریخت، بوی کاربید، هیِس اکسید های روان تو راهروهای 
سرداب حرا،  جا که نخست زاده ی گورینگ زمانی به خواب رفته بود و رویای بمب  حرارتی را 

دیده بود، عین درختی شگرف، نادیده.
شالق  دو  آشنا.  دهانشان  بوی  سوخته،  آفتاب  پوتین.  و  رکابی  و  جین  شدند.  داخل  مرد  دو 
الکتریکی به دست هایشان. یکی شان مرید را عقب هل داد و از مونا جداش کرد. چاقو را به ضرب 
از گردنش بیرون کشید. خون به آرامی جاری شد، سرخ، نامنتظر، خیره کننده، در تضاد با تمامی 
جهان بیرون. بیرون می آمد بیرون می آمد، بیرون می آمد و دمش را با خودش بیرون می کشید. 
یارو شالق را رو تن مرید کوبید. گوشت و چرم و هوا جرقه   ای به رنگ آسمان گرمسیری زدند و 

بعد مودم به زانو افتاده بود و سرانجام نقش زمین می شد. 
عین دو تا هواپیمای سال های 1930، یاروها مونا و دد را حمل کردند؛ از سلول به بیرون، از 
میان راهروها، از روی ایواِن باالی سالن که حاال باز موسیقی درش باال گرفته بود. بنگ بنگ. 
کوفته های ساز فلزی اجنه را احضار می کرد. جای بخیه های مونا مي سوخت و بعد در اتاق آقا 
آشتیانی بودند. مونا و دد را روی مبل های خودشان گذاشتند و صاحب حرا سراسیمه بود، سرپا 

ایستاده و دد می لرزید.
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برادر بی قراره --- برادر شعله واره

»خانوم چرا اون جا پایین رفتین؟ حق همچو کاری نداشتین؟ کی به شما گفت اون جا برین؟ ها؟ 
ها؟ ها؟«

برادر نوجوونه--- برادر غرق خونه --- برادر کاکلش آتش فشونه.

»از خدمتکارتون بپرسید حضرت.«
برادر شعله واره--- برادر دشت سینه اش الله زاره

»دد؟ شما خانوم رو پایین بردی تو اتاق پیر؟ دد؟ احمق پدر سوخته حرف بزن! چرا؟ ها؟ ها؟ 
ها؟«

برادر آش و الشه، برادر رنگ آشه، برادر پشت دنیا، اون جا جاشه

»آ قا سید نمی تونه حرف بزنه.«
تو که با عاشقان در آشنایی --- تو که هم رزم و هم زنجیر مایی--- ببین خون عزیزان را به دیوار --- بزن 

شیپور سیرک بی حیایی 

»خانوم کارتون قابل دفاع نیست. به هر حال باید به تون بگم به مون دیر خبر دادن؛ اما رشدی 
پدرسوخته تو بمب بارون صبح مرده خانوم. متوجهید؟ ها؟ ها؟ ها؟«

برایم خلعت و خنجر بیاور --- که خون می بارد از دلهای سوزان

»وظیفه ی برادری حکم می کنه که یکی دیگه رو به  شما معرفی کنیم. فردا خانوم. فردا. آماده 
هستین فردا؟ ها؟ ها؟ ها؟«

تفنگم را بده تا ره بجویم --- که هرکه عاشقه پایش به راهه

مونا را بیرون بردند تا عین حیوان خانگی پانسمانش بکنند. خیلی ضعف کرده بود و سیگاری تو 
دهانش چپاندند که طعم ادکلن داشت.





له
مقا

محمود حاج زمان

افسانهی ماتریکس
دارد؟  حقیقــت 

اگرروزیبفهمیددنیاییکهدرآنزندگیمیکنیدچیزیجزیکشبیهسازیرایانهای

نیست،چهاحساسیبهشامدستمیدهد؟احتاملواقعیتداشنتچنینچیزی

چندانهمدورازذهننیست؛هرچندراهیهمبرایدریافنتآنوجوددارد.

سه گانه ی محبوب ماتریکس دنیایی مجازی را به تصویر می کشید که در آن، انسان ها 
زندگی  هوشمند  ماشین های  دست  به  شده  خلق  شده،  شبیه سازی  واقعیتی  درون 
می کردند. اکنون، یک استاد فلسفه و گروهی از فیزیکدانان این ایده را مطرح کرده اند 
که شاید ما واقعاً درون جهانی خلق شده توسط رایانه ها به نام Lattice )شبکه( زندگی 

می کنیم. عالوه بر آن، ما قادریم تا آن را شناسایی و آشکار کنیم.

آیامادرونیکشبیهسازیرایانهایزندگیمیکنیم؟
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منتشر  را  مقاله ای  انگلیسی،  فیلسوف  بوستروم،  نیک   1382 سال  در  دیسکاوری،  گزارش  به 
کرد که در آن این مسأله را مطرح کرده بود که شاید ما واقعاً درون یک شبیه سازی عددی 
رایانه ای زندگی می کنیم. بوستروم برای این که به ایده ی خود پیچیدگی ترسناک نأمانوسی نیز 
ببخشد، پیشنهاد کرده بود که نوادگان دور بسیار پیشرفته ی ما ممکن است چنین برنامه ای را 
ساخته باشند؛ با این هدف که گذشته را شبیه سازی، و نحوه ی زندگی نیاکان دور خود را دوباره 

بازآفرینی کنند.
وی احساس می کرد چنین آزمایشی برای تمدنی فوق پیشرفته اجتناب ناپذیر است. بوستروم 
استدالل کرد که اگر چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده باشد، به این معنا است که بشریت هرگز به 

اندازه ی کافی تکامل نیافته و ما محکوم بوده ایم تا گونهای با دوران حیاتی کوتاه باشیم.
حتی برای این که پا را از این فراتر گذاشت، می توان فرض کرد که هویت های هوش مصنوعی 
که نوادگان دور ما به شمار می روند؛ خیلی کنجکاو بودند که در زمان به عقب باز گردند و جهان 

نیاکان بیولوژیک خود را شبیه سازی کنند.

واقعی،مضحکوامکانپذیر
اعالم  فیزیکدانان دانشگاه واشنگتن  از  گروهی  اخیراً  اما  این موضوع مضحک و عجیبی است؛ 
کرده اند که آزمایش بالقوه ای وجود دارد که با انجام آن می توان دریافت آیا ما واقعاً درون شبکه 
زندگی می کنیم یا نه. نکته ی طعنه آمیز این است که چنین مشاهده ای، نخستین مدرک علمی 

از طراحی هوشمندانه ای است که پشت کیهان وجود دارد.
گروه دانشگاه واشنگتن همچنین پیشنهاد می کند که هویت های فوق هوشمند که از جهان خود 
خسته شده بودند، شبیه سازی هایی عددی انجام داده اند تا تمام احتماالت ممکن را در چشم انداز 
آن ها  است( سیاحت کنند.  تراوش کرده  آن  از  مهبانگ  )که  زیرساخت خود  فضای کوانتومی 
می گویند: »این احتماالً ژرف ترین تالشی است که گونهای دارای قوه ی ادراک انجام داده است.«

پیش از آن که این ایده را به عنوان یک دیوانه بازی تمام عیار کنار بگذارید، بهتر است بدانید که 
واقعیت وجود چنین »شبه جهانی« ممکن است بسیاری از معماهای وهم آور کیهان را حل کند. 
حدود بیست مورد از ثابت های بنیادین کیهانی در بازه ای چنان محدود و دقیق قرار گرفته اند که 
تصور می شود تنها دلیل آن سازگاری داشتن با پیدایش حیات است. در یک نگاه، این موضوع 
به همان اندازه که بتوان تعادل خودکار را روی نوک آن برقرار کرد، غیرممکن است. کافی است 
از این ثوابت را اندکی تغییر دهید تا حیاتی که ما می شناسیم دیگر وجود نداشته  تنها یکی 



مقاله

103
شمارهی25،دی1391

باشد. حتی ستارگان و کهکشان ها نیز دیگر نخواهند بود. این چیزی است که »اصل پیدایش 
انسان« نامیده می شود.

چرامن؟چرااالن؟
کشف انرژی تاریک در بیش از یک دهه قبل، عجیب و غریب بودن جهان را بیشتر کرد. این 
نوع از »ضد گرانش« که مشغول از هم گسیختن ساختار فضا-زمان است، نزدیک ترین چیز به 
این مفهوم است که »هیچ چیز نیست و در عین حال چیزی هست«. این انرژی از خالء فضا، 
از نظر اندازه 60 مرتبه ضعیف تر از چیزی است که فیزیک کوانتوم پیش بینی می کند. مایکل 
ترنر، کیهان شناس برجسته، انرژی تاریک را به عنوان »ژرف ترین معمای تمام دانش« رتبه بندی 

می کند.
ما همچنین در زمان خاصی از تاریخ جهان زندگی می کنیم که طی آن و تحت اثر انرژی تاریک، 
احساس  آدم  واقعاً  است.  داده  وضعیت  تغییر  تندشونده  شتاب  به  کندشونده  شتاب  از  جهان 

می کند باید فریاد بزند: »چرا من؟ چرا االن؟«
اگر انرژی تاریک تنها اندکی قدرتمندتر بود، جهان حتی پیش از آن که ستارگان شکل بگیرند 
از هم گسیخته بود. اگر هم اندکی ضعیف تر بود، جهان مدت ها پیش رمبیده و مهبانگی دیگر 
ایجاد کرده بود. اندازه ی ضعیف باورنکردنی آن به عنوان مدرکی ضمنی برای جهان های موازی 
در نظر گرفته شده است که هر کدام انرژی تاریک خود را دارند که می تواند مخرب هم باشد. 
مثل این است که بگوییم در میان انبوه جهان های موازی، این جهان ما است که بخت آزمایی را 

برده و تمام پارامترهای فیزیکی مقداری را به خود گرفته اند که ما بتوانیم وجود داشته باشیم.
در نهایت، یک جهان مصنوعی می تواند پاسخی برای پارادوکس فرمی باشد )این که پس بقیه ی 
موجودات هوشمند فضایی کجا هستند(، چرا که در حقیقت ما در این دنیا تنها هستیم. این 

جهان توسط اوالد بسیار دور خود ما، به طور اختصاصی برای ما ساخته شده است.

شاهدخبرچین
شبکه ای«  کوانتومی  »کرومودینامیک  تأثیرگذار  تکنیک  از  که  رایانه هایی  ابر  حاضر،  حال  در 
استفاده می کنند، تنها می توانند بخش کوچکی از جهان را شبیه سازی کنند. به گفته مارتین 
است.  اتم ها  هسته  از  بزرگ تر  اندکی  تنها  مقیاس  این  واشنگتن،  دانشگاه  فیزیکدان  ساویج، 
فرا رایانه های ]1[ آینده ی خیلی دور احتماالً می توانند اندازه ی این شبه جهان را گسترش دهند.
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اگر ما در چنین برنامه ای زندگی می کنیم، به گفته ی محققان شاهد خبرچینی برای شبکه ی 
زیرساخت مورد استفاده در مدل سازی پیوستار فضازمان آن وجود دارد. این ردپا یا امضاء می تواند 
به  پرتوهای ساختگی  این  پرتوهای کیهانی شان دهد.  انرژی  به صورت محدودیتی در  را  خود 
صورت قطری در جهان مدل حرکت می کنند و در تمام جهات اندرکنش یکسانی ندارند؛ و این 

بر خالف آن چیزی است که دانشمندان بر اساس کیهان شناسی فعلی انتظار آن را دارند.
توضیحات  تمام  بود  خواهند  مجبور  فیزیکدانان  کرد،  اندازه گیری  بتوان  را  نتایجی  چنین  اگر 

طبیعی دیگر چنین نابهنجاری را به نفع ایده ی طراحی هوشمند کنار بگذارند.
اگر جهان ما یک شبیه سازی باشد؛ پس آن هویت های هوشمندی که آن را کنترل می کنند؛ 
می توانند شبیه سازی های دیگری را برای خلق جهان هایی موازی با ما انجام دهند. در این صورت 
و بدون هیچ شکی، می توان ایده ی جهان های موازی را صرفاً یک »پردازش موازی کالن« نامید.

شبکهیالیهالیه
اگر تمام چیزهایی که تا این جا بدان اشاره شد برای منفجر شدن مغز شما کافی نیست، بوستروم 
انسان هایی که  سطوح واقعیت »ردیفی« را تصور می کند. وی می گوید: »می توانیم فکر کنیم 
شبیه سازی ما را اجرا می کنند، خود موجوداتی شبیه سازی شده باشند؛ و خالقان آن ها نیز ممکن 
است موجوداتی شبیه سازی شده باشند. جای کافی برای تعداد بی شمار از سطوح واقعیت وجود 

دارد، و این تعداد با گذشت زمان می تواند افزایش یابد.«
برای این که مسأله از این هم پیچیده تر شود، بوستروم سلسله مراتبی از الهه های باستانی را تصور 
می کند. وی می گوید: »به نوعی انسان هایی که یک شبیه سازی را اجرا می کنند همچون یک 
الهه اند. با این وجود، تمام نیمه الهه ها به جز آن هایی که در سطح بنیادی واقعیت قرار دارند، در 

معرض مجازات توسط الهه های قدرتمندتر سطوح پایین تر هستند.«
اگر جهان های موازی همگی بر روی یک پایگاه رایانه ای یکسان در حال اجرا باشند، آیا می توان 
اسمیت  مأمور  که  باشیم  امیدوار  است  بهتر  باشد،  چنین  این  اگر  کرد؟  برقرار  ارتباط  آنها  با 

دیوانه ی ماتریکس هیچ گاه صورت خارجی و مادی به خود نگیرد.

تهیه  آنالین«  »خبر  پایگاه  برای  بار  نخستین  مطلب  این   *
شده و با اجازه ی رسمی نویسنده در شگفت زار بازنشر می شود.

1. Mega-Computers





نما
سی

محمود حاج زمان

فاحش ترین اشتباهات 
علمی فیلــم های ۲۰۱۲

فیلم های علمی تخیلی برای آن که بتوانند تاثیر بیشرتی بر متاشاگران داشته باشند، 

به  را  موضوعاتی  و  می گذارند  پا  زیر  را  فعلی  علمی  قوانین  برخی  اوقات  گاهی 

تصویر می کشند که در حال حارض شاید غیرممکن به نظر برسد؛ اما نباید تا جایی 

پیش بروند که اساس کار کیهان را زیر پا بگذارند، گویی که مردم را احمق فرض 

به  را   2012 سال  فیلم های  علمی  اشتباهات  فاحش ترین  نوشته  این  در  کرده اند. 

انتخاب سایت پاپ ساینس مرور می کنیم.
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The Amazing Spiderman: تنها تعداد اندکی از 
فیلم های سینمایی هستند که در آن ها قانون بقای جرم 
نویسندگان  می شود.  گرفته  سخره  به  فیلم  این  مانند 
بگذارند،  مسکوت  را  ما  ناباوری  آن که  برای  فیلم نامه 
استناد  ژنتیکی  اصالح شده ی  عنکبوت  یک  گزش  به 
عنکبوتی(  مرد  همان  )یا  پارکر  پیتر  به  که  می کنند 

»معافیتی ناگهانی و معجزه آسا از قوانین حاکم بر طبیعت« می بخشد. تنها پس از آن است که 
مرد عنکبوتی می تواند در حالی که به چیزی جز تار عنکبوت وصل نیست، از موج انفجار شدیدی 

جان سالم به در برد؛ آن هم بدون آن که حتی یک استخوان در بدن ابر انسانی اش بشکند.
با این وجود، دو نکته ی مثبت نیز در کار کارگردان، مارک وب وجود دارد. نخست، وی تالش کرد 
تا جایی که ممکن است از بدل کاری های زنده استفاده کند؛ در نتیجه از تقلب های غیرضروری 
با  وی  دوم،  شد.  اجتناب  رایانه ای  ویژه ی  جلوه های  از  استفاده  واسطه ی  به  فیزیک  اصول  در 
جیمز کاکالیوس )فیزیک دانی از دانشگاه مینه سوتا( مشورت کرد تا معادله ای ریاضی برای ترمیم 
سلولی و فناپذیری بشری موسوم به »الگوریتم نرخ تباهی« بنویسد که توضیح دهد چطور یک 
انسان می تواند به مارمولکی عظیم الجثه تبدیل شود. اگرچه این معادله قالبی و ساختگی است؛ 
اما کاکالیوس آن را با ادغام چند عبارات واقعی ریاضی؛ از جمله معادله ی گومپرتز )که احتمال 
زنده ماندن تا سن خاصی را توصیف می کند( و بخش هایی از مطالعه ای در سال 2001 با عنوان 

»اعتبار نظریه پیر شدن و طول عمر« ساخته است.
درجه ی نقض علمی: خفیف

Looper: سفر در زمان نکته ی حیاتی فیلم لوپر است. 
 2074 سال  در  که  خالفکاری  روسای  فیلم،  این  در 
زندگی می کنند، دشمنان خود را در زمان به 30 سال 
به  موسوم  آدمکش هایی  دست  به  تا  می فرستند  قبل 
حلقه ساز ]1[ کشته شوند. اشتباه فیلم در این است که 
علم نشان می دهد سفر رو به عقب در زمان غیرممکن 

است، و اگر هم امکان پذیر باشد؛ انرژی مورد نیاز برای انجام آن از تمام انرژی موجود در جهان 
بیشتر است.
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کارگردان فیلم، ریان جانسون، احتماالً قبل از ساخت فیلم این نکته را می دانست؛ و به همین 
دلیل از حقه ای هوشمندانه برای خشنود کردن مخالفان خشمگین استفاده کرده است. در یک 
صحنه، شخصیت اصلی فیلم به نام جو )با بازی جوزف گوردون لویت( با شخصیت خودش در 
آینده )بوروس ویلیس( بر سر میز شام گفتگو می کند. جو جوان از جو سالخورده می پرسد که سفر 
در زمان چطور امکان پذیر است، و ویلیس برای این که به او بفهماند که جزئیات مهم نیستند؛ اما 
سفر در زمان امکان پذیر است، جواب می دهد: »نمی خوام درباره ی مزخرفات سفر در زمان حرف 
بزنم. چون اگه بخوام این کار رو بکنم، باید تمام روز رو این جا باشیم و آخرش هم به کارمون به 
نمودار درست کردن با دستمال سفره و نی می کشه.« حداقل نکته ی مثبت این جا است که کل 
فیلم از چنان ساختار محکمی برخوردار هست که بتوان این راه حل جناب جانسون را قبول کرد.

درجه ی نقض علمی: خفیف

و  Skyfall: تصور کنید که در روی دریاچه ای عمیق 
یخ زده، در مقابل اسلحه ی شخص مزدوری قرار گرفته اید. 
فرد  نیمه خودکار  تفنگ  خوردن،  تیر  از  اجتناب  برای 
شلیک  یخ  درون  به  می آورید،  در  چنگش  از  را  مقابل 
یخ زده  آب  درون  به  نفر  دو  هر  نتیجه  در  و  می کنید 
خفه  برای  تالش  دقیقه  چند  از  پس  می کنید.  سقوط 

کردن شخص مزدور در زیر آب، از درون یخ خارج می شوید، چند صد متر می دوید، و بدون 
تالش چندانی با پرتاب کارد به پشت دشمن خود، همکارتان را نجات می دهید.

موارد باال، توصیف یکی از صحنه های اصلی فیلم جدید جیمز باند، اسکای فال است؛ صحنه ای 
که البته از نظر علمی بسیار منزجر کننده است. اگر شما کسی غیر از ویم هاف ملقب به مرد 
یخی باشید که رکورددار بیشترین زمان باقی ماندن در استخر یخ زده )با رکورد 1 ساعت و 52 
افت شدید دمای بدن  از چند دقیقه دچار  ثانیه( است؛ در چنین شرایطی پس  دقیقه و 42 
)Hypothermia( خواهید شد و احتماالً پس از 15 دقیقه خواهید مرد. اما قبل از آن، بدن شما 
خون را از اندام های خارجی تان می مکد و با ذخیره سازی آن سعی می کند تا اندام های داخلی 
بدنتان را گرم نگاه دارد؛ که باعث می شود هشیاری خود را از دست بدهید و دچار لرزشی غیر 

قابل کنترل شوید. مطمئناً چنین حالتی، وضعیت مناسبی برای پرتاب دقیق چاقو نیست.
آزار  را  انسان  فیلم  سراسر  در  کامپیوتر  دانش  از  برهم  و  درهم  چشم اندازی  وجود  همچنین 
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تالش  کیو  نام  به  نابغه  هکری  عذاب آور،  صحنه های  این  از  یکی  در  خاص،  طور  به  می دهد. 
می کند تا با باز کردن یک »الگوریتم کدگذاری پلیمورفیک« که پیوسته در حال تغییر است، 
مرحله ی بعدی نقشه های شیطانی شخصیت تبهکار فیلم را کشف کند. کیو این الگوریتم را بر 
روی صفحه ای عظیم نمایش می دهد، و به نحو اعجاب آوری باند طی چند ثانیه معما را با حدس 
زدن گذرواژه »سیلوا« حل می کند. مطمئناً فیلم به چنین صحنه هایی نیاز دارد، اما اگر قرار است 

که رمز پیوسته در حال تغییر باشد، چطور فقط گذرواژه ای کوتاه است؟
درجه ی نقض علمی: متوسط

شخصیت  شش  انتقام جویان،  فیلم   :Avengers
متحد  هم  با  جهان  سراسر  از  را  کیهانی  ابرقهرمان 
می کند. چنین موضوعی مستلزم این است که حتی قبل 
چندین  بروید،  سینما  به  فیلم  تماشای  برای  آن که  از 
ناباوری خود را کنار بگذارید. با این حال، کماکان چیزی 
هست که بدجوری توی چشم می زند: یک ناو هواپیمابر 

پایگاه هوایی پنهان کار و رادار گریز است که  این  S.H.I.E.L.D. صاحب  پرنده. سازمان پنهانی 
Helicarrier نامیده می شود، و شبیه ناو هواپیمابر کالس نیمیتز با وزنی حدود 110 هزار تن 

است. چهار گردونه ی )روتور( عظیم -هر یک با قطر 35.5 متر- در چهار گوشه ی این وسیله 
قرار دارند و آن را در آسمان شناور نگاه می دارند.

رت آلین، استاد فیزیک، حسابی سرانگشتی انجام داده تا ببیند صرفاً برای نگاه داشتن چنین 
 1.21 حدود  باید  تخمینی  خروجی  قدرت  است.  الزم  نیرویی  چه  آسمان  میان  در  وسیله ای 
گیگاوات باشد که دو برابر بیشتر از حداکثر خروجی یک ناو هواپیمابر واقعی است. در نگاه اول 
چنین چیزی خیلی هم نامعقول نیست. با این وجود، هر کدام از گردونه ها باید حدود 500 متر 
)به اندازه پنج زمین فوتبال( قطر داشته باشند، و هوا را با سرعتی نزدیک به دو برابر سرعت 
صوت به بیرون بدمند. با در نظر گرفتن این پارامترها، هیچ ماده ی شناخته شده ای در جهان 
وجود ندارد که بتواند در مقابل تنش اعمال شده از چنین گردونه هایی تاب بیاورد. حاال دوباره 
به صحنه ای فکر کنید که آیرن من  را به درون یکی از این گردونه ها می اندازید و از وی بخواهید 

که آن را دوباره راه بیاندازد!
درجه ی نقض علمی: متوسط
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نوالن،  کریستوفر   :The Dark Knight Rises
فیلم  برمی خیزد،  سیاه  شوالیه ی  فیلم  کارگردان 
مصور  کتاب  سه  اساس  بر  را  خود  تابستانی  پرفروش 
بتمن ساخته است. در پشت صحنه گاتهام وی تالش 
کرده است تا واقع گرایی را در فیلم خود لحاظ کند، و 
با فناوری پیشرفته ی فیلم  به همین منظور سالح های 

ظاهراً قابل قبول هستند.
اما زمانی که بتمن با دشمن درشت اندام خود، بین ]2[ روبه رو می شود، در واقع این علم است 
که بدجوری خرد و خاکشیر می شود. ضدقهرمان فیلم با مشت های خردکننده و فن کمرشکن 
خود، کاماًل بتمن را از پای در می آورد. با اطمنیان می توان گفت که غیرممکن است بتمن چنین 
ضرباتی را تاب بیاورد و زنده بماند. با این حال و در عین ناباوری، تنها ظرف چند وقت جمجمه ی 
خرد شده و کمر شکسته ی وی بهبود می یابد و قدرت کافی برای باال آمدن از سیاهچال، درگیر 
شدن در چندین ساعت مبارزه رو در رو، و زنده ماندن برای بازگو کردن داستان را به دست 

می آورد.
چند  در  تنها  هسته ای  همجوشی  بمب  یک  ناگهانی  انفجار  فیلم،  فاحش تر  علمی  خطای  اما 
کیلومتری این کالن شهر است. بتمن تنها 90 ثانیه برای دور کردن این بمب از شهر زمان دارد. 
حتا اگر فرض کنیم که او می تواند با سرعت 465 کیلومتر در ساعت رانده باشد و بمب حدود 4 
مگاتنی را بر باالی خلیجی در فاصله ی 10 کیلومتری منفجر کرده باشد، باز هم باید بخش اعظم 
شهر خاکستر شود، با خاک یکسان شود، و در یک کالم کاماًل نابود شود. با این حال، ساکنان 
شهر در امنیت کامل می توانند باال رفتن ابر قارچی شکل را پس از نور کورکننده ببینند. جالب 
این جا است که شما هم زمان صدای کرکننده ی انفجار را می شنوید؛ در حالی  که صوت بسیار 
آهسته تر از نور حرکت می کند، و صدای انفجار باید در حدود 30 ثانیه پس از مشاهده ی نور آن 

شنیده شود. این صحنه مثل این است که با مشت به شکم علم کوبیده باشید!
درجه ی نقض علمی: باال

تنها  وقوع جنگ جهانی  کامل،  یادآوری  فیلم  بازسازی  نسخه ی 2012  در   :Total Recall
دو منطقه ی قابل زندگی را در زمین باقی گذاشته است: »مهاجرنشین« در کشوری که پیش 
رفتن  برای   .]3[ کبیر  بریتانیای  متحد  فدراسیون  و  استرالیا شناخته می شد،  عنوان  به  آن  از 
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باید   ،UFGB کارخانه های  در  کار  برای  مهاجرنشین  از 
از آسانسور جاذبه ای که از مرکز کره ی زمین می گذرد 
استفاده کرد. وسیله نقلیه ای که به طور فرضی این سفر 

را در 17 دقیقه انجام می دهد.
وحشتناک  فشار  و  دما  لحظه،  برای چند  بدهید  اجازه 
بتواند  که  ماده ای  نداشتن  و وجود  زمین  پوسته ی  زیر 

چنین شرایطی را تحمل کند فراموش کنیم. اگر قرار باشد وسیله نقلیه ای خیلی ساده از یک 
طرف سوراخ سقوط کند و از طرف دیگر آن سر بر آورد، تنها تحت اثر گرانش زمین این سفر 
40 دقیقه طول خواهد کشید. قطار جادویی فیلم یادآوری کامل این کار را در حدود یک سوم 
این زمان انجام می دهد. بر اساس محاسبات منتقدان این فیلم، چنین وسیله ای باید با سرعت 
 )10g( 50 هزار کیلومتر بر ساعت حرکت کند، و به شتابی معادل 10 برابر شتاب جاذبه زمین
برسد. ترسناک ترین ترن های هوایی تنها شتابی حدود 4g دارند، و اغلب مردم در شتاب حدود 
9g دچار بی هوشی می شوند. به جزء برخی از فناوری های ضد جاذبه ی این دستگاه، هم امکان 

تأمین انرژی مورد نیاز و هم قابلیت زیست پذیری چنین آسانسوری خیلی پایین به نظر می رسد. 
درجه ی نقض علمی: وحشتناک

ریدلی  پرومتئوس  بیگانه ای  فیلم  از   :Prometheus
مجموعه ای  اما  می رفت،  بیشتری  انتظارات  اسکات 
از  مضحکه ای  به  را  فیلم  این  ضعیف  انتخاب های  از 

اشتباهات علمی دیوانه کننده و خنده دار بدل کرد.
در فاصله ای بسیار دور و نامعلوم از زمین، روباتی ظاهراً 
نمی تواند زمان را درست بشمارد. زمانی که از وی سوال 

می شود چه مدت از آغاز مأموریت گذشته است، وی می گوید: »2 سال، 4 ماه، 18 روز، 36 
ساعت، 15 دقیقه« در حالی که باید بگوید: »2 سال، 4 ماه، 19 روز، 12 ساعت، 15 دقیقه«. نکته 
بدتر این جا است که وقتی خدمه از خواب زمستانی مصنوعی خود بیدار می شوند هرگز قبل از 
آن همدیگر را ندیده اند، آن هم در مأموریتی که احتماالً پرخرج ترین و پیچیده ترین تالشی است 

که بشر تا کنون انجام داده است.
زمانی که دانشمندان و سربازان سفینه را ترک می کنند و وارد معبد بیگانه ها می شوند، قضیه 
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تهیه  آنالین«  »خبر  پایگاه  برای  بار  نخستین  مطلب  این   *
شده و با اجازه ی رسمی نویسنده در شگفت زار بازنشر می شود.
1. Looper

2. Bane
3. UFGB

از این هم بدتر می شود. به قول یکی از منتقدان، زمانی که تنها چند دقیقه پس از ترک سفینه 
آن ها کاله فضایی خود را از سر بر می دارند، ما شاهد برخی از بی مسئولیت ترین، بی عرضه ترین 
آیا  این که  از  نظر  صرف  پوشیده اند.  فضایی  لباس  که  هستیم  باستان شناسانی  نادان ترین  و 
حسگرهای پیشرفته ی تشخیص هوا وجود دارد، چه می شود اگر ترکیبی ناشناخته، غیر قابل 
کشف و فوق العاده سمی در هوا وجود داشته باشد؟ یا نژادی از حیات سمی؟ البته جای نگرانی 
البته با  با ظاهر مرموز دست می زنند )و  نیست؛ خیلی زود شخصیت های فیلم به بیگانه هایی 
مرگی وحشتناک روبه رو می شوند(. سپس سرهای بیگانه ها را به فضاپیمای خود می برند و آن قدر 
برق به آنها وصل می کنند تا منفجر شوند. تازه بعد از تمام این مرگ ها و فجایع است که تصمیم 
می گیرند از معبد نقشه برداری کنند. گویی تنها نکته ی درستی که اسکات در این فیلم به آن 

اشاره کرده است، بی عرضگی و نادانی سازمانی مأموریت است.
درجه ی نقض علمی: دیوانه کننده





نما
سی

میالد قزللو

هـــوگــــو؛ 
پیش به سوی رویاها

: ن ا یگـــر ز با

کارگـــردان:
فیلمنامهنویس:
موسیــــقی:
گــــونـــه:
زمـــــــان:
: ل محصــــو

بنکیگزلی،آساباترفیلد،ساشابارونکوهن،
کلوئهگریسمورتز،جودال
مارتیناسکورسیزی
جانلوگان)براساسرماناختراعهوگوکابره(
هواردشور
فانتزی،ماجرایی،درام،خانوادگی
126دقیقه
2۰11-آمریکا

شناسنامه
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خالصه ی داستان
هوگو،پسربچهایاستکهدردههی1۹۳۰درایستگاهقطاریدرپاریسزندگیمیکند.او
تعمیرساعتراازپدروعمویشیادگرفتهاستکهازتعمیرکارانساعتایستگاهراهآهنبودند.
تنهاچیزیکهازپدرشبرایاوباقیماندهرباتیاستکههوگوسعیداردآنراتعمیرکند.
میگیرد یاد هوگو آشنامیشود. ملییس ژرژ نام به مغازهداری با هوگو داستان، ادامهی در

چگونهروباتراتعمیرکندوژرژملییسهمباگذشتهاشروبرومیشود.

ساخت فیلم
»اختراعهوگوکابره«کتابیاست۳۰۰صفحهای.مارتیناسکورسیزیباجزئیاتیکهازداستان
میشنود،حقساختفیلمراپیشازانتشارکتابازبرایانسلزنیکمیخرد.سپسجانلوگان،
فیلمنامهنویسآثاریچونگالدیاتوروهوانوردکهقباًلهمبااسکورسیزیهمکاریداشتهاست،
داستانهوگورابابیشترینوفاداریبهکتاببهفیلمنامهتبدیلمیکند.ومارتیناسکورسیزی

برایاولینباریکیازفیلمهایشرابهصورتسهبعدیمیسازد.

کتاب »اختراع هوگو کابره«
اختراعهوگوکابرهکتابیاستکهبرایانسلزنیکدر۳۰۰صفحهنوشتهاست.اینکتابنهبه
صورتکاملبرایکودکاننوشتهشدهاستونهبهصورتکاملیکرمانمحسوبمیشود.
درحقیقتاینکتابترکیبیازدنیایفانتزیوخیالانگیزکودکانودنیایواقعیبزرگساالن
استوهمینطورترکیبیازرمان،کمیکوسینما.داستاندراینکتابهمازطریقواژهها
روایتمیشودوهمازطریقتصویر.درجاییکهواژههاحضوردارند،تصویرینمیبینیمودر
جاییکهتصاویرحضوردارند،داستانرابادیدنتصاویردنبالمیکنیم.شایدبهنوعیبتوان

اینکتابرارمان-سینمانامید.

فیلم هوگو، سینما، ژرژ ملی یس، سینمای فانتزی و علمی تخیلی و سینمای سه بعدی
فیلمهوگودوخطداستانیرادنبالمیکند.داستانکودکیکهدرایستگاهقطاروبدونپدرش
زندگیمیکندورباتیداردکهدرپیتعمیرآناستوداستانپیرمردیکهمغازهایدرهمان
ایستگاهداردوگذشتهایباشکوهداشتهواکنونتنهادرپیتعمیراسباببازیکوچکاست.
وازتضادبینایندوخطداستانیاستکهداستانهوگوشکلمیگیرد.داستانیدربارهیبه
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دستآوردنآیندهوداستانیدربارهیازدستدادنگذشته.وهرچهبیشتردرداستانجلوتر
میرویم،شاهدنزدیکشدنایندوخطداستانیبههمهستیمتاجاییکهدرپایانداستان

ایندوخطبههممیرسند.
داستانهوگوبهتاریخسینمانیزاشارهداردوبهیکیازبزرگانهنرهفتم،ژرژملییس.ژرژ
ملییسسینماگریبودکهازنخستینروزهایاختراعسینماتوسطبرادرانلومیرشیفتهیاین
هنرشدوبهساختنخستینفیلمهایفانتزیوعلمیتخیلیسینمادستزد.ویباتجربیاتی
کهازشعبدهبازیبهدستآوردهبود،استودیوییرابرایخودشتأسیسکردودرآنبااستفاده
ازدستگاههایمکانیکیوعکسورنگیکردندستیفیلمهانخستینفیلمهایگمانهزنتاریخ
سینماراساخت.اگردراولینفیلمسینماقطاریبهسمتمردممیآیدوآنهاازترسفرار
میکنند،درفیلمهایملییسمردماوایلسدهیبیستممیتوانستندچیزهاییراببینندکه

سالهابعداتفاقمیافتد:فیلمسفربهماه!
وشایدپایهیفیلمسهبعدینیزتوسطملییسگذاشتهشدهباشد.ملییسازفیلمهایشدو
کپیتهیهمیکرد،یکیبراینمایشدراروپاویکیهمبراینمایشدرآمریکا.وهماکنون
یکیازکمپانیهاتوانستهباترکیبایندونسخهبهفیلمیدستیابدکهشایدپایهیفیلمهای

سهبعدیباشد.

روبات به نشانه ی کلیت داستان
روباتیراکهپدرهوگوبرایاوبهجاگذاشتهاست،میتوانبهعنوانکلیتداستانفرضکرد
کهباکاملشدنهربخشربات،بخشیازداستاننیزکاملمیشودویاباکاملشدنبخشیاز
داستانبخشیازروباتنیزتعمیرمیشود.وآنجاکهداستان)شخصیتها(بهبنبستمیرسد،

روباتدستبهکارمیشودوگرهداستانرابازمیکند.

پیش به سوی رویاها
هوگوفیلمیاستدربارهیرویاها،دربارهیاینکهشعبدهبازبزرگیشویم)هوگو(،نویسندهی
این سهی هر ملییس(. )ژرژ بمانیم باقی مردم خاطرهی و یاد در و )ایزابل( شویم بزرگی
شخصیتهابهدنبالرویاهایشانهستندوطبیعتاًدراینراهباسختیهاییهمروبهرومیشوند؛

اماسرانجامدرپایانراهبهرویاهایشانمیرسندورویاهاییتازهراآغازمیکنند.





ب
کتا

محمدحسین عبدالهی ثابت

داستان های محبوب من

اوایل دی ماه سرکار خانم کرمی برای چند نفر از جمله بنده نامه ای فرستادند و خواستند 
تا ۱۰ اثر برتر ادبیات گمانه زن از منظر خودمان را برایشان ارسال کنیم. به فاصله ی چند 
ساعت لیست مورد عالقه ی خودم را فرستادم. ظاهراً ماجرا به یکی از جلسات هفتگی 
گروه ادبیات گمانه زن مربوط می شد. جلسه ای که ۱۳ دی ماه برگزار شد و در آن آثار برتر 

ادبیات و سینمای گمانه زن به بررسی گذاشته شد ]۱[. 
تا االن چنین  به سرم زد که چرا  ارسال لیست  از  بعد  از موضوع آن جلسه،  فارغ  اما 
مطلبی را برای شگفت زار به نگارش در نیاورده ام. به خصوص که هر کس هم این کار را 
نکرده باشد، دبیر بخش معرفی آثار باید یک مشابه این یادداشت را می نوشت. در نتیجه 
در ماه دوم سومین سال شگفت زار بر آن شدم تا لیست مورد عالقه ی خودم را با شما در 

میان بگذارم. باشد که شما هم خوشتان بیاید و از این قصور در گذرید.
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ترتیب قرارگیری آثار نشانه ی اولویت نیست. انتخاب شخص من هم است و ارتباطی با نظر باقی 
همکاران شگفت زاری ندارد، هرچند اصاًل بعید نیست چند انتخاب مشترک داشته باشیم. بنایم 

داستان های منتشر بوده ولی حیفم آمد آن آخری را هم ذکر نکنم.

تالکین/  آر.  آر.  جی.  حلقه ها:  ارباب  سه گانه  
رضا علیزاده

 Top Ten بعید است حتا یک لیست به اصطالح
ادبیات گمانه زن پیدا کنید که این اثر در آن نباشد. 
حداقل من که تا به حال ندیده ام. و اگر گفتم بعید 
بود که پیش خود گفتم شاید  این خاطر  به  است 
لیست  داستان  این  خواندن  از  قبل  جایی  کسی 
خود را نوشته باشد و الجرم ارباب حلقه ها را از قلم 

انداخته باشد!
دالیل زیادی برای دوست داشتن این اثر وجود دارد 

و نمی توان فقط در یک خصوصیتش متوقف ماند. اما چه کنیم که فقط بنا بر ذکر یک دلیل 
است. اگر هم قرار بر نوشتن تمام دالیل باشد، احتماالً کالم به درازا خواهد کشید و آن وقت 
شاید جایش در شگفت زار نباشد. حتا اگر شگفت زار بپذیرد، حوصله ای نیست عزیز! پس گیر 

ندهید دیگر.
یکی از دالیلی که ارباب حلقه ها را دوست دارم، محیط و اتمسفر آن است. سرزمین میانه  را با 
تمام پستی و بلندی هایش دوست دارم. اصاًل به نظرم همین اتمسفر است که کل داستان را به 
دوش می کشد. وگرنه اثر می بایست بعد از نابودی حلقه در گدازه های موردور، به پایان می رسید. 
پس چرا همچنان تالکین راهش را ادامه می دهد، و از آن مهم تر چرا ما با او می رویم؟ چرا حتا 
بعد بر تخت نشستن آخرین بازمانده از سالله ی پاک نومنور و ازدواج آراگورن و آرون و به تعادل 
رسیدن شخصیت اله سار و یا سم داستان تمام نمی شود؟ چرا بعد از نابودی حلقه حرامی ها به 
شایر حمله می کنند و به نظر من نمی رسد که تالکین دارد بی خود داستانش را کش می دهد؟ 
چرا حتا با ختم به خیر شدن داستان و پیروزی حق، هرچه به صفحات آخر نزدیک می شوم دلم 
بیشتر می گیرد؟ پاسخش ساده است. اگر داستان ادامه پیدا کرد و خسته نشدم، چون سرزمین 
بود. اگر دیدن آخرین نقطه ی کتاب غصه دار بود، چون به معنای وداع  پابرجا  میانه همچنان 
بود که همه چیز ذیل آن معنا می شد. همه ی  اتمسفری  بود. سرزمین میانه  با سرزمین میانه 
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شخصیت های ریز و درشت، قصه ها و خرده قصه ها، آدم ها، هابیت ها، الف ها و دورف ها، بر و بحرها 
همه و همه زیر چتر سرزمین میانه  بودند. برای پایان کتاب هم باید به بهانه ای از سرزمین میانه 
جدا می شدیم. ترسیم اتمسفر کار راحتی نیست. تالکین از معدود کسانی است که با موفقیت 

چنین کاری کرده. به همین خاطر هم قدرش را می دانم.

سیلماریلیون: جی. آر. آر. تالکین/ رضا علیزاده
نغمه ی غمگینی است از آن چه در طول تاریخ گذشته است. از آغاز زمان، 
آن جا که ایلوواتار خلقت آغاز کرد. آن گاه که ملکور، همو که نیرومند 
برمی خیزد، در برابر آهنگ ایلوواتار طغیان کرد. از آغاز آوازی غمین در 
این کتاب جاری ست. از دو دسته شدن نخستین الف ها، از ناآرامی فئانور 
به خاطر سیلماریل ها، از حدیث برادرکشی در ساحل سرزمین قدسی، 
از خیانت های مدام و از پا درآمدن دلیرانه ی فین گولفین در نبرد تن به 
تن با ملکور در برابر دروازه های آنگباند، از غروب در نیرنایت آرنویدیاد، 

از عاقبت هورین و فرزندانش، از ویرانی دوریات و شکست حلقه ی ملیان، از سقوط گوندولین و 
مرگ تورگون، همه و همه شبی یک دست را می سازند که نوایی محزون در آن به گوش می رسد 
و ستاره هایی همچون حدیث برن و لوتین، بندی شدن نخستین ملکور، قیام ائاندریل و جنگ 
خشم و بندی شدن ابدی ملکور در آن سوی دیوارهای جهان، به قدرت رسیدن دوباره ی نومنور 

با برتخت نشستن اله سار، در آسمان می درخشند.
است. فهرست  قلم می زده  تالکین در آن  دنیایی است که  ترسیم کننده ی کامل  سیلماریلیون 
اجمالی داستان هایی است که خیلی هاشان ناتمام ماندند. هر فصل از آن چکیده ی داستان هایی 
به مراتب بلندترند. داستان های سترگی چون »فرزندان هورین« و »ارباب حلقه ها« هریک فصلی 
از این کتاب اند. آن ها که به تالکین عالقمندند، الزم است این کتاب را مطالعه کنند. اما برای 
مخاطب عام هم خواندن هرازگاهی یک حدیث از این کتاب توصیه می شود، هرچند نثری نسبتاً 

دشوار دارد و ارجاعات بسیار به نمایه ی انتهایی را می طلبد.

مجموعه ی دریازمین: اورسال کی. لی گویین/ پیمان اسماعلیان خامنه
فانتزی  داستان های  اگر در سنت  فانتزی هستند.  تیپ های شخصیتی همیشگی  از  جادوگرها 
نگاهی بیندازیم، سخت است داستانی پیدا می کنیم که اثری از یک جادوگر در آن بناشد. بعضی 
یا شر،  به خیر  گرایششان  از  فارغ  که  آدم هایی  ندارد.  معنا  اصاًل  بدون جادوگر  فانتزی  اوقات 
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به طور معمول جایگاه ویژه ای دارند. چه قهرمان 
پادشاه، چه دست گیر  باشند، چه مشاور  داستان 
و راهنمای قهرمان داستان، چه نقطه ی امید یک 
سپاه. در طرف مقابل هم همین طور است. چه 
مهره ای  معرکه،  آتش بیار  چه  باشند  اعظم  شر 
لی گویین  دریازمین  مجموعه ی  من  تأثیرگذارند. 
را به اعتیار جادوگرش دوست دارم. یا به عبارت 
دقیق تر آن وجهی از دریازمین را دوست دارم که 
متن  یا  حاشیه  در  جادوگر  یک  قدرتمند  حضور 

آن حس می شود. لی گویین در دریازمین یک جادوگر تمام عیار به ما عرضه می کند به طوری 
که اگر یک فانتزی خوانده بپرسی چند جادوگر نام ببر، به جرأت می توان گفت »گد« یکی از 
دو یا سه گزینه ی نخست او خواهد بود. گد مرد قدرت است. دانش زیر پوستش نفوذ کرده و 
اما ظرفیت دارد و حد نگه می دارد. گد لی گویین مثل  نیروهای طبیعت را درک کرده است. 
خیلی از جادوگرها الکی سوار بر جارو از این ور به آن ور نمی رود. چوب  دست نمی گیرد و بیخود 
آتش بازی در نمی آورد. پول نمی گیرد تا طلسم به این و آن بفروشد. ناخن انگشت وسط پای 
چپ موش را با کله ی مورچه در ادرار اژدها مخلوط نمی کند تا معجون تغییر شکل درست کند. 
چشم زرد یا دندان سیاه ندارد. با این حال اگر کنارتان بنشیند، شاید از قیافه اش نشناسید اما 
حتماً حضور قدرتمندش را حس می کنید. به خصوص پس از پایان جلد اول و رسیدنش به بلوغ 
فکری و روانی. گد آیینه ی تمام نمای یک جادوگر است و من دریازمین لی گویین را به خاطر 

گد دوست دارم.

کوراالین: نیل گیمن/ پریا آریا
انواع  به تمام  گیمن را شاید بتوان آچار فرانسه ی فانتزی نامید. تقریباً 
فانتزی نوک های کوتاه و بلندی زده و در هرکدام هم نسبتاً موفق بوده. 
فانتزی کودکان و همین طور  به  او  از نوک های خیلی خوب  کوراالین 
وحشت است. فانتزی کودک خوبی است از آن جهت که شخصیت اول 
داستان، کوراالین ۱۱ ساله همه چیزش بجاست. کنجکاوی، سماجت و 
او و سنش دوخته  برای  لج بازی، جسارت، شادی و غم اش همه دقیق 

شده. و از آن جا که آدم روایت داستان هم هست، داستان هم به خوبی از نگاه یک کودک ۱۱ 



۱2۳
شماره ی 26، بهمن 1391

کتاب

ساله روایت می شود. داستان وحشتناک خوبی هم هست، چون دست روی نقاط حساس درستی 
می گذارد. به خوبی می شود سردی و سردمزاجی را در محیط داستان حس کرد. در آب و هوا، 
در رابطه ی کوراالین با پدر و مادرش، در کاوشگری هایش و در همسایگان عجیب و غریبشان. 
در این هنگام گیمن استادانه مکر می کند. او از عناصر معمول و حتا دوست داشتنی برای جاری 
از  بزرگ تر ها  و  بچه ها  برای  والدین  ما  دوره ی  در  می کند.  استفاده  داستانش  در  ترس  کردن 
بزرگ ترها هنگام  نقاط زندگی  هستند. مادر کسی است که بچه ها و حتا  دوست داشتنی ترین 
ترس به او پناه می برند. اما گیمن همین عنصر آشنا و گرم را سرد و غریب می کند. یک جفت 
دکمه به جای جشمانشان می گذارد و با ریسمان ترس دست مخاطبش را می بندد. استفاده از 
این حربه باعث می شود ترس مرغوب تری را تجربه کنیم تا جایی که توصیه می شود این اثر را 

والدین برای فرزندانشان بخوانند.
کوراالین را دوست دارم چون از پس دو کیفیت مرغوب فوق، قدرشناسی فوق العاده ای نسبت به 
مادر و پدر در مخاطب برمی انگیزد. مخاطبی که همراه را با کوراالین بر شر داستان غلبه کرده، 
وقتی صدای مادرش را می شنود دلش می خواهد او را ماچ باران کند. وقتی پدرش را حتا با همان 

بی خیالی قبلش می بیند، نمی خواهد گره دستانش را از گردن پدر باز کند.

گل هایی برای الجرنون: دنیل ِکِیز/ مهرداد بازیاری
لطیف  پرداخت های  لحاظ  از  علمی تخیلی  داستان های  می گویند 
می گویند  ضعیف اند.  مخاطب  رقیق  احساسات  برانگیختن  و 
علمی تخیلی ها)حتا نرم ترهایشان( از راه دل به عقل مخاطب نمی رسند و 
بیشتر با گزاره های خبری درگیرند. البته پربی راه هم نمی گویند. اما کیز 
با این داستان نشان می دهد، می شود این طور هم نبود. می شود داستانی 
می شود  بگیرد.  چنگ  در  را  خواننده  قلب  که  بنویسیم  علمی تخیلی 
بگذاریم.  هم  عمیق  تأثیر  و  بزنیم  را  حرفمان  بنویسیم،  علمی تخیلی 

بنویسم و بدون آن که فیلم هندی تعریف کنیم، احساسات مخاطب را  می شود علمی تخیلی 
رقیق کنیم. و وقتی این کارها را کردیم، مخاطب عام هم خوشش می آید. حتا آن هایی که بر 

طبل ژانر و غیرژانر می کوبند.
با  رابطه اش  است. چون  دارم چون خیلی صادق و صمیمی  را دوست  الجرنون  برای  گل هایی 
مخاطب عام به پختگی می رسد و آن  گاه که باید، ضربه می زند. کم پیش می آید علمی تخیلی 

بخوانید و در آخر به دستمال کاغذی نیاز پیدا کنید.
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سوالریس: استانیسالو لم
یادم است. دقیقاً دو سال پیش بود. البته وقتی شما این مطلب را می خوانید، 
برنامه ی  تالکین  برای  است.  گذشته  آن  روی  از  سال  دو  از  بیش  کمی 
بزرگداشتی داشتیم با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان. در آن 
برنامه یکی از حضار)یادم نیست چه کسی( در تمجید از آثار تالکین به این 
نکته اشاره کرد که او عناصر زنده ای دارد که انسان نیستند. الفند، دورفند، 
هابیت و انت، مایا و واال هستند، اما همه شان را آن قدر خوب توصیف کرده 
که فکر می کنیم آدم اند و درکشان می کنیم. از همان جا این ویژگی کمیاب 

و حتا نایاب سوالریس به ذهنم خطور کرد. لم در سوالریس به خصوص در نیمه ی اول داستان از 
اساس کار دیگری می کند. عماًل این سؤال را مطرح می کند که وقتی چیزی هم جنس تو نیست، 
ورای حد ادراک توست، چطور قرار است درکش کنی؟ اصاًل آیا چنین چیزی ممکن است؟ لم 
غیرانسانی را صرفاً تصویر می کند که درکش ممکن نیست. و قصدش هم از ابتدای داستان همین 
به نظر می رسد. عدم برقراری ارتباط با سوالریس از سر کارنابلدی نویسنده و پرداخت بد نیست. 
یا از جنس کارهای حرص درآر کافکایی هم نیست که در آن ها ارتباط بین آدم ها ناشدنی به نظر 
می رسد. در سوالریس ما با بیگانه ای طرفیم که یک اقیانوس است! »اقیانوس هوشمند« کاًل عبارتی 
منطقی به نظر نمی آید. گروهی دانشمند مدت ها وقت خود را صرف شناخت سوالریس کرده اند و 
در نهایت مشتی معادالت پیچیده و بی سر و ته ریاضی، بهترین درکی  است که از این موجود دارند. 
به قول بعضی ها اصاًل یک وضعی! در این وضعیت می خواهید چکار کنید؟ به خصوص وقتی طرف 

این ارتباط، این بیگانه ی ناشناس دست به ارتباطی تهدیدآمیز زده است.
سوالریس را دوست دارم چون ناشناس را به گونه ی دیگری تعریف می کند. ناشناس در سوالریس 
آن چیزی نیست که شناخته نشده. ناشناس چیزی است که از اساس قابلیت شناختش برای 

ما وجود ندارد.

تولد یک قهرمان: دیوید گمل/ سهیال فرزین نژاد
گمان کنم گمل در جایی از یکی از نامه هایی می گوید که خوانندگانش 
برایش می فرستادند. نامه ی مذکور از طرف پسر جوانی فرستاده شده بود 
و بابت آثارش از او قدردانی کرده بود. ظاهراً پسر جوان روزی در خیابان 
پسر  می کنند.  اذیت  را  او  و  شده اند  خانمی  مزاحم  نفر  چند  می بیند 
خونش به جوش می آید و در دفاع از آن زن با مزاحمین درگیر می شود 
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و آن ها را فراری می دهد. او این کار خود را متأثر از داستان های گمل دانسته و بابت آن ها در 
یک نامه از گمل تشکر کرده بود. 

می توانم تصور کنم وقتی آن نامه را خوانده، چقدر مسرور شده. انگار در دلش چندین تن قند آب 
کرده باشند. احتماالً پیش خود گفته نازک آرای تن ساقه گلی که به جانش کشتم و به داستان 
دادمش آب ]2[، باالخره ثمر داد! گمل معتقد بود همیشه به قهرمان نیاز هست. همه به قهرمان 
نیاز دارند تا حرکتی بکنند و عمل قهرمانانه ازشان سر بزند. او معتقد بود هر لنگ و لوکی هم 

می تواند قهرمان باشد، هرچند باید بهایش را بپردازد. 
تولد یک قهرمان را دوست دارم، چون برای هر کسی در حد وسعش قهرمان متولد می کند. تولد 
یک قهرمان را دوست دارم، چون به نظرم انفعال را پس می زند و اراده ی عمل یا عکس العمل 

فعاالنه را در خواننده اش بر می انگیزد. چیزی که در این زمانه سخت پیدا می شود.

اسطوره: دیوید گمل/ سهیال فرزین نژاد
کتاب  یک  باید  و  نمی شد  اما  کنم.  انتخاب  را  »دراس«  می خواستم 
برمی گزیدم. اسطوره را به اعتبار دراسش انتخاب کردم. به اعتبار حضور 
به بلوغ رسیده ی این قهرمان در نیمه ی دوم کتاب. پرواضح است که اگر 
او را از داستان درآوریم خیلی حرفی برای گفتن نمی ماند، چه آن که 

انتهای همین کتاب گواه این مدعاست.
دراس نشان قهرمان ها را دارد. شاید بشود گفت Public Figure قهرمانان 

است. و منظورم از قهرمان، پروتاگونیست یا شخصیت اول داستان و آدم روایت یک اثر نیست. 
قهرمان فارغ از قواعد داستان نویسی، قهرمان به معنای عامش مد نظرم است با همان شمایل 
از چشمانش  و شجاعت  افتخار  و چهره ای درهم که  باال، صورتی سخت  بدنی  قدرت  معمول. 
متساطع می شود. شخصیتی که در هنگام فشار حضورش برای همه قوت قلب است. هرچند 
فقط یک نفر است. هرچند با همه کشتی می گیرد و گاهی پشتش به خاک می رسد، اما وقتی 
برای  نه فقط  امید می دمد.  فرمانش می ایستد در دل هایشان  کنار هم رزمانش، سربازان تحت 
رزمندگان، که برای مردم عادی، خانواده های چشم انتظار و بچه ها هم باعث دلگرمی است. با آن 
که در محاصره اند و تعدادشان کم است، اما با خود می گویند هر چه بشود ما دراس داریم! وقتی 
هم فقط شبه ش بر سر در یک داالن حاضر باشد، هیچ دشمنی جرأت نزدیک شدن به خود 
نمی دهد. و این همان مردی ست که صرفاً چون کشاورزی بلد نبود، تبر اجدادی اش را برداشت 

و به نیروهای نظامی پیوست بی  آن که آموزش نظامی دیده باشد.
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یادتان هست در مورد گد چه گفتم؟ به نظرم چنان حرفی را برای دراس هم می شود زد. اگر از 
یک فانتزی خوانده بخواهی چند قهرمان چنگ جو نام ببرد، یکی از انتخاب های اولش استاد تبر، 

دراس اسطوره ای خواهد بود.

سابریل: گارث نیکس/ پریا آریا
کمربندی  دوریات  سرزمین  دور  مایا  ملیان  که  داریم  سلیماریلیون  در 
از افسون تنید که به حلقه ی ملیان معروف شد. انگار نیکس هم چنین 
کمربندی بر گرد سرزمین کهن پیچیده است. فرقش این است که ورود 
به آن خیلی راحت است. کافی است کتاب را باز کنی و بخوانی، همین!

در بین فانتزی نویسان رسم معمولی است که هر کس چند قلم جنس 
و نژاد را با هم مخلوط می کند و از تویش یک دنیای هچل هفتی برای 

خودش بیرون می کشد. بعضی ها هم که مثل سایمون آر. گرین بر کول همه سوار می شوند و 
طرف شب درست می کنند. در این بین یکی پیدا می شود مثل گارث نیکس که برای نوجوانان 
می نویسد و دنیای غلیظ و مهیبی چون سرزمین کهن خلق می کند. دنیایی که برای ورود به 
آن باید کلی مجوز عبور و مدارک داشته باشی تا بتوانی از منطقه ی امنیتی پشت دیوار عبور 
کنی. باید کلی هم لباس گرم داشته باشی، چون آن سوی دیوار هوا خیلی سرد است. چراق قوه 
تلف کردن در  بدون وقت  باید  نمی کنند.  کار  برقی  نمی آید. چون آن جا وسایل  به کارت  هم 
مسیری بروی که باید. اگر صدایی در اطرافت شنیدی نباید اعتنا کنی. اصاًل نباید برگردی. نباید 
لحظه ای توقف کنی. مخصوصاً اگر سنگ های کارتر را دیدی که شکسته شده اند و رویشان خون 
وقتی زیر لب مزه ی اکسید گوگرد را حس کردی یا بوی زننده اش به  ریخته شده. مخصوصاً 
مشامت خورد. مطمئن باش جادوی آزاد تو را احاطه کرده و خادمش به دنبال توست. ورود به 
مرگ را هم از سرت بیرون کن. موردیکنت ها را مرگ هم متوقف نمی کنند. اگر صدای زنگوله  
هم شنیدی، سریع دستانت را محکم برگوش بگذار و قبل از شنیدن صداهای بیشتر با تمام 
سرعت بدو. دعا کن سر راهت یک نگهبان کارتر باشد. اما مبادا به او دل خوش کنی. چه آن 
که در مقابل جادوگر و تازی اش بیش از چند دقیقه دوام نمی آورد. اجرای طلسم گرما را هم از 
سرت بیرون کن. آن قدر انرژی نداری که صرفش کنی. فقط باید خدا خدا کنی قبل از این که 
یخ بزنی یک بال کاغذی پیدا کنی و سوت های کارتر را بر لبت جای کنی تا باد بیاید و تو را از 

مخمصه نجات دهد.
مثل این که قرار بود بگویم چرا سابریل را دوست دارم...
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جارو: شیرین سادات صفوی
از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است. حس ختامی هم هست بر این یادداشت.

اصاًل چرا باید بگویم این اثر را دوست دارم؟ به نظرم اگر شما غیر از می گویید باید دلیل بیاورید! 
اما نه، مثل این که روزگار کمی رو به وارونگی گذاشته. در دوره ای که باید یادآوری کنیم کارهای 
غیر عادی دلیل می خواهد، بی دلیل نمی شود راوی را دخیل در داستان کرد، پیچش های روایت 
وجود  کاراکترها)اگر  خلقیات  نیستند،  گتره ای  شخصیت ها  نیست،  داستان  نقص  پوشاننده ی 
داشته باشند( را نمی شود با قرعه بین شان تقسیم کرد و قص علی هذا، شیرین سادات صفوی 
نعمتی است واقعاً. قلم نرم و روایتی ساده و صمیمی که نامش را در آن جاری کرده، بر روی 
می کند. همه چیز  نوازش  را  مخاطب  و چشم  و جمعه« سوار شده  در »من  قبلی ش  اتودهای 
داستان به همه چیزش می آید. لحن روایت، فضای معماری محله، اسامی، القاب و شخصیت ها 
همه شان در یک جهت قرار گرفته و هم افزایی می کنند. اتفاق دیگری هم این بین افتاده که 
به نظر من ویژگی یگانه کننده ی این داستان است. و آن این که در داستان »جارو« ما با یک 
پرداخت  را  یک شخصیت  انگار  هم  کنار  در  که  داریم  بچه  مشتی  طرفیم.  گروهی  شخصیت 
می کنند. سماجت عده ای، تخسی عده ای و ترس عده ای دیگر، همه و همه در کالبد شخصیتی 
قرار دارند که متشکل از گروه بچه هاست. اگر دقت کنید، هیچ یک اسمی هم ندارند. همه شان 

هم آهنگ و هم اراده هستند و یک هدف را دنبال می کنند. 
به نظر من این داستان بهترین نوشته ی نویسنده است. به خود او هم گفته ام. فقط یک ایراد دارد. 
خیلی وقت پیش آن موقع که نویسنده پیرو درخواست من یک نسخه از داستان را برایم فرستاد، 
برای باز کردنش سر از پا نمی شناختم. اما وقتی چشمم به گوشه ی پایین سمت چپ صفحه افتاد 
چقدر غصه خوردم. ای کاش مشغله ی شگفت زار کمی خودش را کنار بکشد تا صفوی بیشتر 
فرصت کند از همین حتا 2۰۰۰ کلمه ای ها بنویسد. حاال اگر در این بین یکی دو بار خودش و 

باز هم خودش]۳[ شد، اشکالی ندارد.

۱. به مناسبت صدمین نشست حضوری گروه ادبیات گمانه زن، 
طی نظرسنجی اینترنتی و با درخواست از دوستان و همکاران 
گروه، فهرستی از ده اثر برتر نوشتاری )کتاب( و بصری )فیلم( 
علمی تخیلی، فانتزی، وحشت به انتخاب همراهان همیشگی 
آکادمی فانتزی تهیه و در نشست حضوری مرور شدند )مجله 

شگفت زار(.
2. اشاره دارد به قطعه ی شعر معروفی از نیما:

     نازک آرای تن ساقه گلی
         که به جانش کشتم

             و به جان دادمش آب
                 ای دریغا، به برم می شکند.

۳. اشاره دارد به داستانی از صفوی با نام »من، خودم، و باز هم 
خودم« که به نظرم اتفاقاً خودش نیست و چندان نپسندیدم.





قی
ور

پا

آیزاک آسیموف

تیـوتیمـولیـن 
و عصــر فضـــا
)بخش سوم(

ابراهیم فروزان

g آقایان؛
درون زمانی  شیمی  دانش  بنیان گذار  مرا 
به  موضوع  این  از  نمی توانم  من  و  می خوانند 
است  افتخاری  علمی جدید  ایجاد   . نبالم  خود 

كه فقط به افراد كمی رسیده است.
یاد  به  را  روزی  وضوح  به  می توانم  هنوز  من 

بار  اولین  برای   1974 سال  در  كه  بیاورم 
فكر  و  انداختم  آب  درون  تیوتیمولین  مقداری 
شك  بدون  شده ام.  خاصی  چیز  متوجه  كردم 
این مسأله عادت  به  اما  خیلی سریع حل شد، 
داشتم. به نظر می رسید تیوتیمولین همیشه به 

محض رسیدن به آب ناپدید می شود.

)رونوشت سخرنانی ارائه شده در دوازدهمین جلسه ی ساالنه 

انجمن شیمی درون زمانی آمریكا ]2[(
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اما من هرگز با نمونه ی تیوتیمولینی به خلوص 
كار  بودم  آورده  دست  به  روز  آن  كه  ذره ای 
نكرده بودم، یادم می آید همان طور كه نزدیك 
با  می كردم  نگاه  را  آب  به  سفید  پودر  شدن 
خودم فكر كردم: عجیب است! این دفعه قبل از 

رسیدن به آب حل شد!
است،  تكراری  شما  برای  داستان  این  خوب 
آن  روی  می خواهم  باز  اما  می دانم،   خودم 
هیجان كسب اطمینان، اندازه گیری های صورت 
كارهای  و  اولیه  چشمی  زمان سنجی  گرفته، 
با درون زمان سنج، مثل همان كه اآلن  دقیق تر 

در اسمیتسونیان ]3[ هست، مكث كنم.
اعالم خاصیت درون زمانی یعنی همین واقعیت 
از  قبل  انیه   1.12 كه  دارد  وجود  ماده ای  كه 
آن كه آب به آن اضافه شود حل می شود یك 
جنبش به وجود آورد. مطمئنم كه همه ی شما 
نحوی  به  وجود  این  با  می آورید.  یاد  به  را  آن 
تقلب  یك  تیوتیمولین  كه  پیشآمد  فكر  این 
معتبر  یا  علمی  مجالت  در  كه  نظراتی  است.. 
چاپ می شد مشخصا لحن تمسخرآمیز داشت. 
به دستم رسیده  در تماس های محرمانه ای كه 
دیده ام كه متأسفانه آزمایشاتی را تشریح كردند 
كه مشخصاً از نظر علمی بی اعتبار هستند و من 
فقط می توانم نتیجه بگیرم كه یك جور شوخی 
آسیب هایی  برای  شاهد  آخرین  شاید  هستند. 
انجمن  كه  باشد  همین  كردند  وارد  ایشان  كه 
سال   12 از  بعد  آمریكا  درون زمانی  شیمی 

می تواند فقط 15 نفر را برای گوش فرا دادن به 
این سخنرانی جمع كند.

آقایان این شوخی گران قیمتی بود كه به قیمت 
تمام شد.  فضا  به سمت  مسابقه  در  ما  رهبری 
زحمت  به  آمریكایی  محققین  كه  زمان  همان 
تحقیقات  ادامه ی  برای  اعتباری  می توانستند 
تیوتیمولین جمع كرده و محدود به آزمایش ها 
در مقیاس كوچك بوده و زیر فشار جو دیرباوری 
جماهیر  اتحاد  می شدند،  له  همكارانشان 
كوه های  در  را  خروشچفسك  شهر  شوروی 
اورال ساخت كه لقب آن، تیوتیمولین گراد، به 
خوبی نشان دهنده ی ماهیت فعالیت هایی است 
كه پشت دیوارهای آزمایشگاه های علمی مدرن 

و مجهز آن جا انجام می شود.
در این كه شوروی تیوتیمولین را جدی گرفته 
و دارد با آن كارهایی انجام می دهد هیچ شكی 
وجود ندارد و ما هنوز هم در خواب خرگوشی 
خودمان هستیم. هیچ شخصیت سیاسی مهمی 
اگر  نمی بیند.  خطرناك  و  جدی  را  مسأله  این 
این  باشند  گفته  رسانه ها  در  چیزی  آن ها  هم 
است كه »تیوتیمولین چیست؟« من اآلن قصد 
دارم برای این سیاست مداران كوته بین توضیح 
ما  فضایی  تالش های  برای  تیوتیمولین  بدهم 

چه معنایی دارد.
آن  توسط   ]4[ دورزمان  باتری  اختراع  با 
دانشگاه  از   ]5[ میچی  دونالد  و  مك الرن 
مرحله ای  از  تیوتیمولین  تحقیقات  ادینبورو 
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كالسیك  مرحله ی  را  آن  می توانیم  اآلن  كه 
وارد شد.  به مرحله مدرن  و  بدانیم، عبور كرد 
اگر شما جایی این موضوع را خوانده اید قاعدتاً 
و  عمومی  رسانه های  زیرا  هستید،  غیب بین 
بیشتر نشریات علمی سرسختانه راه سكوت در 
پیش گرفتند. در واقع مقاله ی اصلی در مجله ی 
ناپذیر«  تكرار  »نتایج  بسیار محترم  اما  كوچك 
]6[ به ویراستاری الكساندر كوهن ]7[ الیق و 
باتری دورزمان را  توانا چاپ شد. اجازه بدهید 

توصیف كنم.
آشنا  آن  با  ما  همه ی  كه  درون زمان سنج،  یك 
صورت  به  را  آب  كه  است  ابزاری  هستیم، 
خودكار به لوله ی حاوی تیوتیمولین می رساند. 
تیوتیمولین 1.12 ثانیه قبل از آن كه آب به آن 

برسد حل می شود.
یك  به  درون زمان سنجی  چنین  كنید  تصور 
باشد،  متصل  دیگری  مشابه  درون زمان سنج 
اولی  در  تیوتیمولین  شدن  حل  كه  نحوی  به 
تیوتیمولین  كند.  فعال  را  دومی  آب ریز  پیپت 
ریختن آب حل  از  قبل  ثانیه  واحد دوم 1.12 
آب  ریختن  از  قبل  ثانیه   2.24 یعنی  می شود، 

در واحد اول.
بدین  می توان  را  درون زمان سنج  بی نهایت 
تیوتیمولین  و  نمود  متصل  یكدیگر  به  صورت 
در  بعدی  واحد  از  قبل  ثانیه   1.12 واحد  هر 
حدود  دارای  باتری  یك  می شود.  حل  زنجیره 
نمونه ی  آخرین  موجب می شود  واحد   77000

آب  ریختن  از  قبل  كامل  روز  یك  تیوتیمولین 
حل شود.

چنین باتری هایی هم در ادینبورو ساخته شده 
این  كه  بوستون،  در  من  آزمایشگاه  در  هم 
باتری ها مدل های بسیار پیچیده ای هستند كه 
از مدارهای چاپی و كوچك سازی پیشرفته در 
آن ها استفاده شده است. ابزاری با حجم كمتر 
بازه  ی درون زمانی  از یك فوت مكعب می تواند 
24 ساعت را پوشش دهد. شواهد قوی اما غیر 
ابزارهای  شوروی  كه  دارد  وجود  مستقیمی 
بسیار پیچیده تری در اختیار دارد و آن ها را در 

مقیاس تجاری تولید می كند.
در  دورزمان  باتری  این  واضح  عملی  كاربرد 
اگر  دیگر  عبارت  به  است.  هوا  پیش بینی وضع 
باز  فضای  در  نحوی  به  تیوتیمولین  اول  جزء 
قرار بگیرد كه در معرض باران احتمالی باشد، 
جزء آخر روز قبل حل می شود و بدین ترتیب 
به  باران  پیش بینی  برای  خطا  بدون  راه  یك 

فاصله ی یك روز به دست می آید.
متوجه  آقایان  شما  همه ی  كه  مطمئنم 
برای  می توان  را  دورزمان  باتری  كه  هستید 

پیش بینی های عمومی هم استفاده نمود.
بسیار سطحی مطرح می كنم، فرض  یك مثال 
اسب دوانی  مسابقه  یك  نتیجه ی  به  شما  كنید 
اسب  روی  می خواهید  شما  مثاًل  عالقه مندید. 
ساعت  چهار  و  بیست  كنید.  شرط بندی  برنده 
قبل از مسابقه می توانید در ذهن خود عزمتان 
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بعد  روز  نظر  مورد  اسب  اگر  كه  كنید  جزم  را 
را  آب  فوراً  خبر  رسیدن  محض  به  شد،  برنده 
اگر  و  اضافه كنید  باتری دورزمان  اول  به جزء 

برنده نشد نكنید.
جزء  مراقب  باید  فقط  شما  عزمی،  چنین  با 
حل  آخر  جزء  در  تیوتیمولین  اگر  باشید.  آخر 
باتری  شدن های  حل  زنجیره ی  طریق  از  شد، 
شما  البته  كه  ثانیه   1.12 زمانی  فواصل  با 
شما  باشید،  جزئیات  این  نگران  نیست  الزم 
اسب  شك  بدون  كه  باشید  مطمئن  می توانید 
مورد نظرتان برنده مسابقه بوده است. حتا اگر 
كنید  زیاد  را  برقش  و  زرق  كه  كشید  میلتان 
می توانید كاری كنید كه حل شدن آخرین جزء 
یك چراغ چشمك زن را روشن كند، ناقوسی به 
صدا درآید، مقداری خرج انفجاری منفجر شود 
یا هر چیزی كه بتواند توجه شما را جلب كند.

این  از  نمی توان  آیا  اما  آقایان شما می خندید، 
یك  پرتاب  برای  تغییری  هیچ  بدون  سیستم 

ماهواره استفاده نمود؟
یك  پرتاب،  از  پس  ساعت  چهار  كنید  فرض 
ماهواره  اتوماتیك روی مدار دورسنج  وسیله ی 
یك سیگنال به پایگاه پرتاب بفرستد. بعد فرض 
كنید سیستم جوری طراحی شده باشد كه این 
سیگنال رادیویی جزء اول یك باتری دورزمان 

را فعال كند.
چهار  سیگنال  ارسال  هستید؟  نتیجه  متوجه 
ساعت پس از پرتاب فقط می تواند به این معنی 

باشد كه ماهواره به سالمت در مدار قرار گرفته 
از گذشت چهار  قبل  نبود  گونه  این  اگر  است. 
ساعت سقوط كرده و از بین می رفت. بنابراین 
اگر امروز آخرین جزء باتری دورزمان حل شود، 
می توانیم مطمئن باشیم كه فردا پرتاب موفقی 
برنامه  را طبق  اقدامات  و سایر  خواهیم داشت 

انجام می دهیم.
پرتاب  یعنی  نشد  حل  جزء  آخرین  اگر 
مشكلی  بنابراین  بود  نخواهد  موفقیت آمیز 
از  گروهی  دارد.  وجود  ماهواره  مونتاژ  در 
هر  و  می كنند  چك  را  دستگاه  تكنیسین ها 
باتری  شد  درست  قطعه ی  معیوب  كه  وقت 
با  پرتاب  نهایت  در  می شود.  فعال  دورزمان 
انتظار موفقیت صد در صد برنامه ریزی می شود.

آید  می  خنده دار  نظرتان  به  مطلب  هم  هنوز 
آقایان؟

آیا این تنها راه توجیه موفقیت های دائم شوروی 
در مقایسه با نتایج یك خط در میان ما نیست؟ 
موفقیت های  نمایش  كه  است  این  رسم  البته 
پی در پی پرتاب های شوروی را بر این اساس 
را  شكست هایشان  عامدانه  ایشان  كه  بگذاریم 
پنهان می كنند. اما آیا واقعاً این طور است؟ آیا 
آن ها با همخوانی قابل توجهی موفقیت هایشان 
كه  نكردند  برنامه ریزی  زمان هایی  در  را 

بیشترین استفاده را از آن ها ببرند؟
از صدمین  بعد  ماه  یك  از  كمتر   1 اسپوتنیك 
علم  پیشگام  تسیولكوفسكی،  تولد  سالگرد 
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 2 اسپوتنیك  شد.  پرتاب  شوروی،  موشكی 
شوروی  انقالب  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به 
بازدید  از  قبل  درست   2 لونیك  شد.  پرتاب 
لونیك  ایاالت متحده پرتاب شد.  از  خروشچف 
3 در سومین سالگرد اسپوتنیك 1 پرتاب شد.

كمك  با  راحتی  به  آن ها  یا  تصادفی؟  انطباق 
داشته اند؟  پیش بینی  قدرت  دورزمان  باتری 
را  راكت  از  مختلف  مونتاژ  چند  آن ها  شاید 
پیش بینی  موفقیتش  كه  را  آن  و  كرده  تست 
چطور  دیگر  بودند؟  كرده  انتخاب  را  بود  شده 
متحده  ایاالت  چرا  كه  داد  توضیح  می توان 
روزی  در  را  راكت  یك  آن ها  مانند  نمی تواند 

خاص با موفقیت پرتب كند؟ 
كه  چنان  آن  كه  بیاورید  خاطر  به  همچنین 
را  موفقیتش  بعضی ها گفته اند شوروی همیشه 
پس از اطمینان از كسب آن اعالم نمی كند. اقاًل 
در یك مورد كه ایشان زودتر دستیابی به هدف 

را اعالم كردند.
آن گاه كه لونیك 3 در راه رسیدن به مدار ماه 
بود دانشمندان شوروی با اطمینان اعالم كردند 
كه لونیك در طی مدار خود از روی پنهان ماه 
مدار  سر  فقط  بحث  اگر  گرفت.  خواهد  عكس 
مسیر  از  نداشتند.  مشكلی  ایشان  بود  لونیك 
حركت و محل زمین، ماه و لونیك مدار آن را 

می شود با دقت باالیی محاسبه كرد.
می توانستند  چطور  شوروی  دانشمندان  اما 
مطمئن باشند كه دوربین پیچیده ی نصب شده 

آیا ممكن است كه  به خوبی كار خواهد كرد؟ 
راه اندازی  به  را  انجام موفقیت آمیز كار دوربین 
متصل  پرتاب  پایگاه  در  دورزمان  باتری  یك 
را  ایشان  باتری  است  ممكن  آیا  باشند؟  كرده 
تا آن حد از موفقیت و پیروزی پرستیژ مطمئن 
از گرفتن تصاویر اخبار  تا روز قبل  باشد  كرده 

را اعالم كنند؟
است  معلوم  است:  این  كه جواب  من می گویم 

كه بله!
و در مورد تالش های آتی برای فرستادن انسان 
به فضا چه؟ فرض كنید كه فرد قبول كند كه 
را  سیگنال  یك  پرتاب  از  معینی  مدت  از  بعد 
روی  فضانورد  هنوز  كه  وقتی  بفرستد.  دستی 
خواهد  ما  به  دورزمان  باتری  یك  است  زمین 
زنده  بلكه  است  مدار  در  او  تنها  نه  كه  گفت 
را  به حدی سالم است كه می تواند سیگنال  و 

ارسال كند.
پرتاب  فرد  نشود  فعال  دورزمان  باتری  اگر 
نمی شود. به همین سادگی. تا وقتی كه ممكن 
فضا  در  انسان  گام  ببیند  فضانورد صدمه  است 
به تعویق می افتد. با توجه به بی خیالی دولت ما 
نسبت به تیوتیمولین به نظر قطعی می رسد كه 

شوروی قبل از ما به این هدف برسد.
تمام  به  را  اصل  این  می توان  احتماالً 
داد.  تعمیم  علمی  غیر  و  علمی  دستاوردهای 
عظیمی  ابرباتری های  می توان  نظری  طور  به 
را  آینده  سال  انتخابات  نتایج  كه  ساخت 
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پیش بینی كنند. خوب من به اندازه ی كافی در 
مورد این موضوع صحبت كردم. اجازه دهید در 
مالحظات  بعضی  مورد  در  بزرگ  مزایای  كنار 
مربوط به خطرات بزرگ تحقیقات تیوتیمولین 

هم صحبت كنم.

متناقض نمای  قدیمی ترین  از  خطرات   g
به  فریب.  تناقض  می شوند:  شروع  تیوتیمولین 
حل  تیوتیمولین  كه  این  احتمال  دیگر  عبارت 
داد.  فریب  را  آن  آب  نكردن  اضافه  با  اما  شود 
شده  روشن  من  آزمایشگاه  در  كه  طور  همان 
به  این نظر مربوط  است بحث اصلی در مقابل 
نظریه ی اتم درون زمان است كه تا كنون توسط 
نیم دوجین محقق دیگر تأیید شده است. یكی 
از پیوندهای یك یا چند اتم كربن در مولكول 
ابرساختار زمانی روی  تیوتیمولین تشكیل یك 
در  ثانیه   1.12 پیوند  یك  می دهند.  زمان  بعد 
گذشته و یكی 1.12 ثانیه در آینده است. با حل 
كشیدن  و  تیوتیمولین  مولكول  آتی  سر  شدن 
را  واقعه ی محتمل  واقع یك  در  مولكول،  بقیه 
حقیقی  واقعه ی  یك  بلكه  نمی كند،  پیش بینی 

آینده را ثبت می نماید.
با این وجود به طور نظری اثبات شده است كه 
فریب دادن تیوتیمولین ممكن است. با استفاده 
اثبات  هایزنبرگ می توان  اصل عدم قطعیت  از 
یك  آیا  كه  گفت  قطعیت  با  نمی توان  كه  كرد 
آب  شدن  اضافه  از  قبل  تیوتیمولین  مولكول 

كه  این  احتمال  واقع  در  خیر،  یا  می شود  حل 
حل نشود زیاد هم هست.

مولكول  یك  برای  شك  بدون  موضوع  این 
نمونه ی  كوچك ترین  حتا  اما  است.  صحیح 
پیچیده ترین  در  عماًل  كه  میكروسكوپی 
باتری های دورزمان استفاده می شود هم حاوی 
است  تیوتیمولین  مولكول   ]8[ كوئینتیلیون ها 
یا  كوئینتیلیون ها  این  تمام  كه  این  احتمال  و 
نشوند  آن ها حل  از  قابل مشاهده ای  حتا كسر 

بی نهایت اندك است.
واحد  هزاران  كه  دورزمان  باتری  یك  شكست 
در آن وجود دارد وابسته به شكست هر یك از 
واحدهای آن است. احتمال آن چه كه شكست 
هایزنبرگ خوانده می شود قابل محاسبه است و 
بعضی تخمین زده اند یا اقاًل به نظر می رسد كه 
نشان داده اند كه احتمال این كه یك باتری به 
اشتباه پاسخ مثبت ]9[ دهد یك بار در بیش از 

یك میلیون بار است.
اول  جزء  به  كه  این  بدون  موقعیتی  چنین  در 
باتری دورزمان آب اضافه شده باشد جزء آخر 
هم  رایج تر  موقعیت  این  برعكس  می شود.  حل 
اضافه  آب  اول  جزء  به  كه  وجودی  با  هست، 
طبیعتاً  نمی شود.  حل  آخر  جزء  هم  باز  شده 
چرا  است  جالب تر  تئوری  نظر  از  اول  حالت 
آمده  از كجا  كه سؤالی پیش می آید: پس آب 

است؟
حل  اشتباه،  مثبت  جواب  چنین  ثبت  برای 
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آزمایشگاه  در  آب،  شدن  اضافه  بدون  شدن 
احتمال  است.  گرفته  آزمایش هایی صورت  من 
ایجاد ماده از هیچ وجود دارد و این مسأله به 
ایستای  جهان  نظریه ی  با  كه  ارتباطی  خاطر 

گلد هویل ]10[ دارد اهمیت زیادی دارد.
از  یكی  بود.  آسان  آزمایش  این  قاعده ی 
دانشجویان من برای اجرای آزمایش با صداقت 
كردن  اضافه  ثبت  برای  را  باتری  یك  تمام 
راه اندازی می كرد. جزء  بعد  دستی آب در روز 
آخر به لحاظ نظری می بایست حل شود. سپس 
من دانشجوی اول را سر كار دیگری می گماردم 
كه  این دستورالعمل  با  را  دیگری  دانشجوی  و 

آب را اضافه نكند مسئول باتری قرار می دادم.
این  تحت  كه  شدیم  متعجب  بسیار  ما  ابتدا 
شرایط یك بار در هر بیست بار جزء آخر حل 
می شد. این رقم بسیار بزرگ تر از آن بود كه با 
فوراً  اما  باشد.  توجیه  قابل  هایزنبرگ  شكست 
نخورده  فریب  تیوتیمولین  كه  شد  مشخص 
كرده  اضافه  را  آب  چیزی  مورد  هر  در  است. 
بود. در مورد اول دانشجوی اصلی برگشته بود 
كه آب را اضافه كند و قبل از این كه بتوانند او 
بود. در مورد  این كار را كرده  را متوقف كنند 
دیگر  بار  یك  بود.  ریخته  آب  اتفاقاً  دیگری 

نظافت چی...
تعریف كردن شیوه هایی كه تیوتیمولین جلوی 
فریب خوردنش را می گیرد خسته كننده است. 
یك  حتا  ما  بگویم  كه  است  كافی  قدر  همین 

مورد هم شكست هایزنبرگ نداشتیم.
را  عادی  اتفاقات  جلوی  ما  موقع  این  در  البته 
]11[ دروغین  آمار شكست  نتیجه  در  گرفتیم 

محفظه های  در  را  باتری  مثاًل  یافت.  كاهش 
آزمایشات  حین  اما  دادیم؛  قرار  خشكی  بسته 

محفظه ها ترك برداشتند و شكستند.
حتماً  دیگر  كردیم  فكر  آزمایشمان  آخرین  در 
این  نهایت  در  اما  داریم،  را  هایزنبرگ  شكست 
آن  جای  به  نشد.  منتشر  مجالت  در  آزمایش 
ذیربط  مسئولین  به  را  نتایج  كردم  سعی  من 
گزارش دهم كه البته موفق نشدم. اجازه دهید 

این آزمایش را برای شما توضیح دهم.

شدن  حل  اثر  ثبت  از  بعد  را  باتری  یك  ما   g
قرار  فوالدی  شده  ریخته گری  محفظه  یك  در 
رسیدن  منتظر  ما  كه  زمانی  همان  در  دادیم. 
زمان اضافه شدن آب و اضافه نكردن آن بودیم 
آن  درنوردید.  را  نیوانگلند   ]12[ دایان  توفان 
زمان اوت 1955 بود. توفان پیش بینی شده و 
مسیر آن محاسبه شده بود و ما برای آن آماده 
بودیم. در سال های 1954 و 1955 توفان های 
ما  و  بودند  افتاده  اتفاق  نیوانگلند  در  متعددی 

دیگر آب دیده شده بودیم.
خطر  كه  كرد  اعالم  هواشناسی  لحظه  این  در 
می وزد.  دریا  سمت  به  توفان  و  است  گذشته 
صفر  زمان  منتظر  و  كشیدیم  راحتی  نفس  ما 

شدیم.
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بوده  نیوانگلند  در  روز  آن  از شما  یكی  اگر  اما 
كرد  اعالم  بعداً  هواشناسی  كه  می داند  باشد 
سرعت  به  توفان  است؛  كرده  گم  را  توفان  كه 
بعد  در یك ساعت  بسیاری جاها  در  بازگشت؛ 
رودخانه ها  بارید؛  باران  بیشتر  یا  اینچ  پنج 

طغیان كردند و سیالب سرازیر شد.
می آمد.  سیل  می كردم،  نگاه  را  باران  من 
نگاه  را  دانشگاهمان  میان  كوچك  رودخانه ی 
از  و  می آمد  باال  و  شده  سیالبی  كه  می كردم 
همه طرف روی چمنزار گسترده می شد. ردیف 

درختان به نظر می آمد وسط آب روییده اند.
از  یكی  بیاورند.  تبر  كه  زدم  فریاد  من 
من  می گفت  بعداً  او  آورد.  را  آن  دانشجویانم 
چنان وحشیانه فریاد زدم كه او فكر كرده بود 

من دچار جنون آدمكشی شده ام.
باتری  شكستم.  را  فوالدی  محفظه ی  من 
دورزمان را خارج كردم. در آفتاب كم رمق آن 
را پر كردم و منتظر  پیاله آب  توفانی یك  روز 
زمان صفر شدم تا در زمان مناسب روی باتری 

بریزم.
به محض این كه آب را ریختم باران آرام شد و 

توفان عقب نشینی كرد.
اما  شدیم  توفان  برگشتن  باعث  ما  نمی گویم 
باتری  به  آب  نحوی  به  می بایست  باالخره 
منظور  بدین  كه  می شد  الزم  اگر  شود.  اضافه 
باد  توسط  تا  برده  امواج  را  فوالدی  محفظه ی 
و آب شكسته شود این اتفاق می افتاد. واقعیت 

حل شدن جزء آخر این را پیش بینی كرده بود؛ 
و یا شاید برعكس، پیش بینی كرده بود كه من 
عاقالنه آزمایش را خراب می كنم. من گزینه ی 

اخیر را انتخاب كردم.
می توانم  من  آزمایشات  این  تمام  نتیجه ی  در 
بنامم. جاسوس های  این را یك بمب صلح آمیز 
دشمن كه در یك مملكت خاص كار می كنند 
آن ها  و  بسازند  دورزمان  باتری های  می توانند 
حل  آخر  جزء  كه  مورد  یك  تا  كنند  فعال  را 
شود پیش بیاید. این باتری را می توان در یك 
باال  ارتفاع خیلی  كپسول فلزی قرار داده و در 
چهار  و  بیست  گذاشت.  آبی  جریان  نزدیك 
می آید  وجود  به  سهمگینی  جریان  بعد  ساعت 
به  آب  كه  است  ترتیب ممكن  بدین  فقط  زیرا 
محفظه برسد. این واقعه همراه با بادهای شدید 
می توان  ترتیب  بدین  فقط  زیرا  بود  خواهد 

محفظه را شكست.
بمب  یك  انفجار  اندازه ی  به  وارده  خسارات 
هیدروژنی خواهد بود اما باتری دورزمان بمبی 
به  منجر  آن  از  استفاده  زیرا  است  صلح آمیز 
اقدام متقابل و جنگ نخواهد شد. هیچ دلیلی 
پیدا  واقعه  این  برای  الهی  به جز فرض مشیت 

نمی شود.
دارد.  اندكی  هزینه  و  فناوری  بمبی  چنین 
كوچك ترین مملكت، كوچك ترین گروه انقالبی 

و مخالف می تواند آن را بسازد.
فكر  نیست  خوب  حالم  كه  وقت ها  بعضی 
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1. Thiotimoline and the Space Age
2. American Chronochemical Society

3. مؤسسه آموزشی مشهوری در واشنگتن
4. Telechronic battery
5. Anne McLaren and Donald Michie
6. Journal of  Irreproducible Results
7. Alexander Kohn
8. Quintillion (10^18)

9. False Negative
 :Gold-Hoyle theory of  the steady-state universe .10
نظریه ای كیهان شناسی كه بیان می كند با گسترش جهان از 
مركز آن ماده جدید تولید می شود تا چگالی ماده در جهان 
برای  مختلف  شواهد  ارائه  از  قبل  تا  نظریه  این  بماند.  ثابت 

نظریه مهبانگ طرفداران زیادی داشت.
11. Pseudofailure
12. Hurricane Diane

آن  آثار  كه  واقعه ای  نوح،  توفان  نكند  می كنم 
در رسوبات بین النهرین یافت شده است، نتیجه 
تیوتیمولین  با  باستان  سومریان  آزمایش های 

بوده است!
اكنون  ما  اگر  می گویم  شما  به  من  آقایان 
كه  است  این  باشیم  داشته  فوری  وظیفه  یك 
كنترل  برای  كه  كنیم  متقاعد  را  دولتمان 
فشار  تیوتیمولین  بین المللی  منابع  تمام 

استفاده شود  به خوبی  اگر  تیوتیمولین  بیاورد. 
از آن سوء استفاده  اگر  بی نهایت مفید است و 

شود بی نهایت مرگبار خواهد بود.
غیر  دستان  به  نباید  آن  از  میلی گرم  یك  حتا 

مسؤول برسد!
آقایان، من شما را به جهاد در راه امنیت جهان 

فرا می خوانم!
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مترجمان آثار است.
قرار  بررسی  مورد  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی  در  ارسالی  مطالب  كلیه ی   -6

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

8- بازنشر آثاری كه پیش از این در دیگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأیید تحریریه، 
منوط به ارائه ی اجازه نامه ی كتبی 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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