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سخن ماه

سالم. 
آماده شد؛ داستانش  بیش مثل معجزه  و  اولین شماره در سال 92 است که کم  این 

طوالنی است و خارج از این مقال.
یکی از دوستان عزیز شگفت زار داستانی در وب گاه قدیمی خوانده بود و دنبال نویسنده 
رفته و داستان دیگری از او ترجمه کرده است؛ این شد بهانه ای برای رجوع به آن داستان 
قدیمی -قدیمی به اندازه ی هفت سال- که اتفاقاً هنوز جا برای صحبت و بحث دارد و 

به همین دلیل این جا بازنشر می یابد. 
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در واقع اگر خوانندگان شگفت زار از نویسنده ای خوش شان بیاید و دنبالش بروند و یک 
داستان کوتاِه کوتاه هم از او برایمان بفرستند، آن وقت می توانیم نفس راحتی بکشیم 

که آه! باالخره به هدفمان رسیدیم!
منتظر بازخوردهای بیشتر از سوی شما هستیم.

شیرین سادات صفوی
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دیوید النگفورد شاید یكی از شناخته شده ترین علمی تخیلی نویسان دنیا تا كنون باشد. 

او تاكنون 20 بار برنده ی جایزه ی معترب داستان نویسی هوگو برای كارهای گوناگون 

خود در زمینه های مختلف شده است. در كنار یك نویسنده ی علمی تخیلی، النگفورد 

یك فیزیكدان و یك علمی تخیلی نویس مشهور، كارشناس و نویسنده ی دامئی یكی از 

ستون های مجالت SFX و Interzone نیز هست.

وی در انگلستان زاده شده و تحصیالت خود را در رشته ی فیزیك در آكسفورد به پایان 

رسانید. وی به مدت پنج سال به عنوان فیزیكدان تسلیحاتی برای مركز تحقیقات و 

تسلیحات امتی بریتانیا به كار پرداخت و پس از این مدت به عنوان یك نویسنده ی آزاد 

به كار مشغول شد. وی ازدواج كرده و همچنان در انگلستان زندگی می كند.

انواع مختلف تاریکی

دیوید النگفورد 

پریا آریا
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g بیرون پنجره، همیشه تاریك بود. پدر و مادرها و معلم ها همواره به طور اسرارآمیز و سربسته ای  
می  گفتند که تاریكی  به خاطر تروریست های  »سبز تیره« است، ولی  جاناتان فكر می کرد داستان 
بیشتر از آنی است که آن ها تعریف می  کنند. بقیه ی اعضای  »باشگاه لرزش« هم با او هم عقیده 

بودند.
تاریكی  آن سوی شیشه ها در خانه، مدرسه و اتوبوس، نوع دوم تاریكی  بود. در تاریكی نوع اول 
که همان تاریكی معمولی  است، فرد می  تواند کمی  اطرافش را ببیند و با یك مشعل، سیاهی را 
بشكافد. ولی نوع دوم تاریكی، تاریكی  محض است و حتا روشن ترین مشعل الكتریكی  هم قادر 
نیست که بارقه ای تولید کند یا چیزی را روشن کند. هرگاه جاناتان دوستانش را می نگریست که 
قبل از او از مدرسه خارج می شدند، به نظرش می  رسید که آن ها درون دیواری  جامد و سیاهرنگ 
فرو رفته اند؛ ولی هنگامی  که وی به دنبال آن ها وارد تاریكی  می  شد و کورکورانه نرده هایی را که 
به محل توقف اتوبوس ها منتهی می شدند دنبال می کرد، هیچ چیز اطراف او نبود به جز فضای 

خالی، هوای سیاه.
ابَرتاریكی ها داخل ساختمان هم پیدا می شد. مثل همین لحظه که جاناتان داشت  گاهی این 
مسیر خود را از کنار دیوار درون یكی از راهروهای تاریك به سوی یكی از منطقه های  ممنوع 
مدرسه می پیمود. قانوناً او باید در حال حاضر، بیرون بوده و زنگ تفریح را در اطراف زمین بازی  
می پلكید. جایی که دیوارهای  بلندی  داشت و )به طور غیر عادی ( اصاًل تاریك نبود. در زمین 
بازی  حتا  آسمان باالی  سرشان هم دیده می  شد. بنابراین بیرون، درون محوطه ی مدرسه، جای  

مناسبی  برای  تشكیل باشگاه لرزش با راز مخوفی که آن را به وجود آورده بود، وجود نداشت.
جاناتان به قسمت دیگری  از راهروی  قیرگون قدم گذاشت و به آرامی  دری  را که دو ترم پیش 
پیدا کرده بودند، باز کرد. این در به انبار کوچكی  ختم می شد. داخل انبار، هوا گرم بود و بوی  
ماندگی  و گرد و خاك می داد. المپی  ساده از سقف آویزان بود. بقیه قباًل رسیده بودند و روی  

جعبه های  کاغذ و توده های  کتاب های  درسی  پاره و از رده خارج، منتظر او بودند.
گری ، جولی  و خالد با هم گفتند: »دیر کردی .« نامزد جدید عضویت، هیتر، موهای  بلند و بورش 

را به عقب زد و لبخند کج و کوله ای  تحویل جاناتان داد.
جاناتان گفت: »باالخره یكی  باید آخر بیاد!« این کلمات در واقع، جزیی  از تشریفات بودند و 
مانند کلمه ی عبوری  سری ، نشان می دادند که آخرین نفر، جاسوس یا فردی  خارجی  نیست. 
البته آن ها همدیگر را می  شناختند؛ ولی  جاسوسی  را تصور کنید که استاد تغییر چهره باشد...

خالد، موقرانه به پوشه ی ظاهراً بی خطری که در دست داشت نگریست. این پوشه امتیاز ویژه ی 
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خالد بود. تشكیل کلوپ نیز از ایده های او بود. این فكر بعد از دیدن تصویر یك جن که کسی 
در دستگاه فتوکپی  مدرسه جا گذاشته بود، به ذهن او رسید. احتماالً او زیادی  راجع به مبارزات 
سخت و پیدایش رازهای  عجیب مطالعه کرده بود و وقتی  که چنین شخصی اتفاقاً با یك چنین 
خودآزمایی سخت و باشكوهی  برخورد می کند، فقط کافی  است انجمنی  سری  به راه اندازد و 

موضوع را با آن ها در میان بگذارد.
خالد، زمزمه کنان گفت: »ما اعضای  باشگاه لرزش هستیم. ما کسانی  هستیم که می تونیم این 

کار رو انجام بدیم. 20 ثانیه.«
ابروهای  جاناتان از تعجب باال رفتند. بیست ثانیه کاماًل جدی  بود. گری ، چاقالوی  گروه، با سرش 
تایید کرد و بر روی  ساعتش متمرکز شد. خالد پوشه را باز کرد و به چیزی  که داخل آن بود 

خیره شد. »یك... دو... سه...«
او تقریباً کار را به اتمام رساند. بعد از این که هفدهمین ثانیه گذشت، دست های  خالد منقبض 
شدند و شروع به لرزیدن کردند و سپس بازوانش نیز به ارتعاش درآمدند. در حالی که گری  ثانیه 
هجدهم را اعالم می کرد، او پوشه را انداخت. چند لحظه طول کشید تا خالد بر لرزه ها غلبه کند 

و بر خود مسلط شود و بعد سایر اعضای گروه به خاطر رکورد جدیدش به او تبریك گفتند.
جولی  و گری  زیاد جاه طلب نبودند و تالش 10 ثانیه ای را برگزیدند. هر دو مبارزه را آغاز کردند 
و هنگامی  که عدد 10 شمرده شد، صورت جولی  به طور وحشتناکی  سفید شده بود و بر پیشانی 
گری  قطرات درشت عرق ظاهر شده بود. بنابراین جاناتان فكر کرد که او هم باید 10 را انتخاب کند.

دفعه  این  نیست  نیازی   کردی .  انتخاب  رو  هشت  تو  قبل  دفعه  مطمئنی ؟  »جان  گفت:  گری  
زیادش کنی .« جاناتان طبق تشریفات گفت: »ما کسانی  هستیم که می تونیم این کار رو بكنیم.« 

و پوشه را از گری  گرفت: »ده.«
است. جن همیشه  داشته  فراموش می کنی  جن چه شكلی   زمان می  گذرد، همیشه  وقتی  که 
جدید به نظر می  رسد. یك طرح ساده سیاه و سفید که مدام تغییر شكل می دهد و می لرزد؛ 
درست مثل یكی  از طرح های قدیمی Op Art ]1[. در ابتدا می توان گفت شكِل تقریباً زیبایی 
دارد. ولی ناگهان تمام آن چیز، با یك شوك ناشی از تماس، مثل لمس کردن کابل برق فشار 
قوی، وارد ذهنت می  شود. با قوه ی بینائیت آمیخته می شود. با ذهنت در هم می آمیزد. جاناتان 
ایست شدیدی را در پشت چشمانش احساس کرد... یك طوفان الكتریكی، جایی در درون او 
می غرید... هیجان آنی در خون او می جوشید... ماهیچه هایش منقبض و منبسط می  شدند... و 

وای خدای  من، گری  فقط به شماره ی 4 رسیده بود؟
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هر طوری که بود، تحمل کرد؛ حتا زمانی که هر عضوی از بدنش در یك جهت کشیده می شدند، 
او خودش را مجبور کرد تا آرام بماند. تلولو تصویر جن می رفت که در پس تیرگی جدید، سایه ای  
که در چشمانش بود، محو شود. و او با اطمینان دهشتناکی می دانست که غش خواهد کرد، مریض 
خواهد شد یا هم زمان هر دو را تجربه خواهد کرد. در حالی که انگار سال ها گذشته باشد، سرانجام 
جاناتان تسلیم شد و چشمانش را بست. کاماًل باورنكردنی بود که شمارش به عدد 10 رسیده بود.

جاناتان احساس بسیار بدی داشت و بنابراین توجه زیادی  به بهتر شدن رکورد هیتر نكرد -البته 
رکورد او به اندازه کافی خوب نبود- برای  این که شخصی عضو رسمی  کلوپ باشد، باید تا پنج 
ثانیه دوام بیاورد. هیتر چشمانش را با دستش که به شدت می  لرزید، پاك کرد. او مطمئن بود 
که دفعه ی بعد موفق می شود. بعد خالد جلسه را با بیان جمله ای که در جایی  یافته بود، به اتمام 

رساند: »چیزی  که ما را نمی کشد، قوی ترمان می  کند.«

واقعی   دنیای   به  ربطی   هیچ  که  می دادند  یاد  افراد  به  اراجیفی  اغلب  که  بود  جایی  مدرسه   g
نداشت. جاناتان به صورت مخفیانه دریافته بود که معادله های  درجه دوم به هیچ عنوان خارج 
از کالس کاربرد عملی نداشتند. بنابراین زمانی که مطالب بسیار جالبی در کالس ریاضی  مطرح 

شد، اعضای  باشگاه لرزش را شگفت زده کرد.
آقای  ویتكات، کاماًل پیر بود. سنش چیزی  بین سن یك پدربزرگ و سن بازنشستگی بود و بدش 
هم نمی آمد که هر چند وقت یك بار از مباحث تعیین شده ی ریاضی  خارج شود تا راجع به 
مسایل دیگر صحبت کند. کافی  بود او را به درستی اغوا کنی و سؤال مناسبی از او بپرسی . هری  
استین کوچولو -که دیوانه وار عالقمند به شطرنج و بازی های  جنگی  بود و باشگاه او را در لیست 
انتظار خود قرار داده بود- با پرسیدن سؤالی در مورد خبر جدیدی  که در خانه شنیده بود، در 
این رابطه موفقیتی هوشمندانه کسب کرد. سؤال چیزی  در مورد »جنگ ریاضی « و آن چیزی 

بود که تروریست ها از آن استفاده می کردند و آن را »تشاب« می نامیدند. ]2[
بریمن  ورنون  نبودند، گفت: »من  کننده  امیدوار  زیاد  در حالی که حرف هایش  ویتكات  آقای  
واقع حرف ب  بعد رفته رفته هیجان انگیزتر شدند. »در  اما جمالت  رو خیلی کم می شناسم.« 
او داره. همان طوری که می دونین ت-ش-ا-ب مخفف اصطالح »تكنیك  به  در تشاب، اشاره 
شكل سازی  استداللی  بریمن« است. این اسمیه که اون برای اختراعش انتخاب کرده. ریاضیات 
بسیار پیشرفته ای که بسیار باالتر از سطح شما است. اگر به نیمه ی اول قرن بیستم برگردیم، 
دو تا ریاضیدان برجسته به نام های  گودل و تورین قضیه ای رو اثبات کردن که بیان می کنه... 
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اووم... خب، اگر به زبان ساده بیان کنیم، این قضیه می گه که ریاضیات یك دام احمقانه است. 
برای  هر کامپیوتری  قطعاً یك سری مشكالت وجود داره که باعث از بین رفتن کامپیوتر شده و 

اون رو متوقف می کنه.«
نیمی از کالس آگاهانه با تكان دادن سر این حرف را تأیید کردند. برنامه های  کامپیوتری  ساخت 

خود آن ها خیلی  وقت ها دقیقاً همین کار را می  کردند.
»بریمن مرد بسیار بااستعدادی بود که به طرز باورنكردنی  احمق بود. در اواخر قرن بیستم بود 
که به خودش گفت: »اگه مشكالتی  وجود داشته باشه که ذهن انسان رو از بین ببره چی ؟« و 
بعدش هم دنبال این موضوع رو گرفت و یه نمونه اش را پیدا کرد. سپس »تكنیك شكل سازی « 
تأسف آورش رو به وجود آورد. چیزی که به یك مشكل بزرگ تبدیل شد. فقط نگاه کردن به 
یك طرح تشاب، که توسط اعصاب بینایی  به مغز منتقل می شود، سبب توقف اون می شود. مثل 

این...« و با انگشتان پیر و کلفتش بشكنی  زد.
جاناتان و بقیه اعضای  کلوپ زیرچشمی  به هم نگاه کردند. آن ها چیزهایی  در مورد خیره شدن به 
عكس های  عجیب می دانستند. هری  که به خاطر پرسیدن این سؤال و گرفتن تمام وقت کالس 

خوشحال بود، دوباره دستش را باال برد: »اِ، این بریمن خودش هم به این اشكال نگاه کرد؟«
آقای  ویتكات با تأسف سرش را تكان داد: »داستانش این جوری  می گه که اون این کار رو کرد. 
به  بود. قرن ها، مردم داستان هایی  راجع  ناگهانی مرد. خیلی  عجیب  با یك مرگ  و  تصادفی ... 
چیزهای  ترسناکی  می ساختند که فقط نگاه کردن به اون ها باعث مرگ به خاطر ترس و سكته ی 
این  تمام  می کرد-  کار  علم  زیباترین  و  ناب ترین  در  -که  ریاضیدان  یه  بعد  می شده.  ناگهانی  

داستان ها رو به حقیقت می  رسونه...«
سپس او راجع به تروریست های  تشاب، مثل گروه سبز تیره، چیزهایی گفت. این گروه ها احتیاج 
به اسلحه و مواد منفجره نداشتند. فقط یك دستگاه فتوکپی  یا یك استنسیل که با آن بتوانند 

عكس های  ُکشنده روی  دیوار نصب کنند، برای آن ها کافی بود.
بر طبق گفته های  ویتكات، قباًل بسیاری از برنامه های تلویزیونی به صورت زنده پخش می شدند 
و نه ضبط شده، تا این که زمانی، عده ای از طرفداران گروه بدنامی  به اسم تی-زیرو به زور وارد 
استودیوی  بی .بی .سی  شدند و تشابی به نام طوطی  را مقابل دوربین ها قرار دادند و در نتیجه، 

میلیون ها نفر مردند. این روزها نگاه کردن به هر چیزی  امن نبود.
جاناتان مجبور شده که بپرسد: »پس... اووم... تاریكی  خاصی  که بیرون وجود داره برای  اینه که 

جلوی  مردم رو بگیره تا این جور چیزا رو نبینند؟«
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»خب... بله، در عمل این حرف دقیقاً درسته.« معلم پیر چانه اش را با دست خاراند. »وقتی  یك 
کم بزرگ تر بشید همه چیز رو راجع به این موضوع خواهید شنید. کمی  موضوع پیچیده ایه... اِ، 

سوال دیگه؟«
این خالد بود که دستش را باال برد. به صورت ساختگی  سعی می کرد اشتیاقش را بپوشاند، ولی 
تالش او از نظر جاناتان به هیچ وجه متقاعدکننده نبود. خالد پرسید: »تمام این تشاب ها، اِ... واقعاً 

خطرناك هستند؟ یا بعضیاشون هم هستند که فقط ضربه ای  به آدم می  زنند؟«
آقای  ویتكات چند لحظه، به اندازه ی زمان مبارزه ی اعضای تازه وارد باشگاه، با عصبانیت به او 
نگاه کرد. بعد به سمت تخته ی کالس برگشت و به مثلث کج و کوله ای که کشیده بود اشاره 

کرد: »ساکت. همون طور که داشتم می گفتم، کسینوس زاویه، چنین تعریف می شود که...«

g چهار عضوی که جز شورای  داخلی  بودند، در گوشه ی مخصوص خودشان که در زمین بازی  
از آن باال  بیرونی  قرار داشت دور هم جمع شده بودند. کنار چارچوب کثیفی  که قباًل بچه ها 
می  رفتند ولی  االن دیگر کسی  از آن استفاده نمی کرد، ایستاده بودند. جولی  به شوخی گفت: 

»پس ما تروریست هستیم. باید خودمون رو تسلیم پلیس کنیم.«
گری  جواب داد: »نه، عكس ما فرق داره. آدما رو نمی کشه...«

چهار نفری  با هم گفتند: »ما رو قوی تر می کنه.«
از چی   اونا  که،  اینه  منظورم  رو می ترسونه؟  مردم  برای  چی   تیره،  جاناتان گفت: »گروه سبز 

خوش شون نمی یاد؟«
خالد بدون اطمینان جواب داد: »فكر کنم به خاطر بیوچیپ ها باشه. کامپیوترهای  کوچیك برای  
کار گذاشتن توی  سر آدما. اونا اعتقاد دارند این کار طبیعی  نیست... یا یه همچین چیزایی . توی  
آزمایشگاه یه مطلب کوچیك که مال نشریه های  قدیمی  دانشمندان جدید بود پیدا کردم... در 

مورد بیوچیپ ها مطالبی نوشته بود.«
جاناتان گفت: »پس این بیوچیپ ها برای  امتحان دادن خوبه. ولی اگر ماشین حساب سر جلسه 

امتحان ممنوع باشه چی؟ هر کسی  که بیوچیپ داره، لطفاً سرش رو دم در بگذاره!«
همه خندیدند، ولی  جاناتان زیاد احساس اطمینان نمی کرد؛ مثل این که پایش را روی  پله ای  
او به طور  قرار داده که قباًل آن جا نبوده است. واژه ی »بیوچیپ« خیلی  شبیه چیزی  بود که 
اتفاقی  در یكی  از مشاجره های لفظی پدر و مادرش شنیده بود. او کاماًل مطمئن بود که کلمه ی 
با  رو  بابا  و  مامان  می کنم  »خواهش  که:  کرد  فكر  ناگهان  است.  شنیده  هم  را  »غیرطبیعی « 
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تروریست ها قاطی نكن! این خیلی  احمقانه است. آن ها اصاًل شبیه تروریست ها نیستند...«
خالد گفت: »داخل اون مجله، یه چیزایی  هم در مورد سیستم های  کنترل بود. فكر نكنم بخواین 

کنترل بشین.«
طبق معمول، پس از مدتی، گفتگوها به یك مسیر جدید یا در واقع یك موضوع قدیمی  رسیدند: 
دیوارهایی  از تاریكی  نوع دوم که در مدرسه با استفاده از آن ها منطقه های  ممنوع -مانند راهرویی  
که به انبار ختم می شد- را عالمت گذاری  کرده بودند. باشگاه کنجكاو بود بداند این تاریكی ها 
چگونه کار می کنند و در این راه آزمایش هایی  را هم انجام داده بود. بعضی  چیزهایی  که در مورد 

سیاهی  می دانستند و مطالبی  هم در آن مورد نوشته بودند از قرار زیر بود:

* تئوری  قابلیت دید خالد، كه توسط آزمایش ناراحت كننده ای به اثبات رسیده بود. منطقه های  
تاریك جای  مناسبی  برای  پنهان شدن از دست بچه های  دیگر بودند، ولی  معلم ها می  توانستند 

حتا  در تاریكی  محل تو را تشخیص دهند و با عصبانیت به تو پرخاش كنند كه چرا وارد منطقه ی 

ممنوع شده بودی . شاید آن ها دستگاه های  ردیاب خاصی  داشتند؛ ولی  تا به حال كسی  منونه ی 

آن ها را ندیده بود.

راننده ی  خالد،  یافته های   به  توجه  با  كه  بود  آمده  اتوبوس  در  جاناتان  یادداشت های   در   *
اتوبوس مدرسه مطمئناً داشت وامنود می  كرد كه از میان سیاهی   شیشه ی جلوی  اتوبوس، بیرون 

شود،  هدایت  كامپیوتر  توسط  می توانست  اتوبوس  بود(  گری   ایده ی  )این  البته  می بیند.  را 

چرخ های  جلو خود به خود می چرخیدند و راننده تنها وامنود می كرد - ولی  چرا باید خود را به 

زحمت می انداخت؟

این  باور كند كه  آئینه ی جولی ، مرموزترین كشف آن ها بود. حتا  خود جولی  منی توانست   *
كار امكان دارد. اگر درست بیرون یك تاریكی  نوع دوم می ایستادی  و آیینه ای  را داخل تاریكی  

نگه می داشتی  )این طور به نظر می رسید كه دستت توسط دیواری  تاریك قطع شده باشد(، 

می توانستی یك مشعل نورانی را در نقطه ای  كه فكر می  كردی  آئینه در آنجا قرار دارد، به وجود 

آوری. پرتوهای  نور از میان تاریكی ها به بیرون تابیده می شدند و لكه هایی نورانی  را بر روی  

لباس یا دیوار می ساختند. هامن طور كه جاناتان اشاره كرده بود، به همین روش بود كه آن ها 

می توانستند تكه های  نورانی  بر روی  زمین كالس داشته باشد، در حالی  كه پنجره های  كالس كامالً 

از آن عبور  نور می توانست  بود كه  از نوعی   تاریكی  این  تاریكی  محافظت می شدند.  توسط 

كند، ولی  چشم انسان قادر به دیدن چیزی  نبود. هیچ كدام از كتاب های  درسی  كه در مورد نور 

بودند، مطلبی  در این مورد ننوشته بودند.
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تا این لحظه، هری  حتماً دعوتنامه اش را از کلوپ دریافت کرده بود و داشت ثانیه شماری  می کرد 
تا پنجشنبه زودتر برسد و او به اولین جلسه که دو روز به تشكیل آن مانده بود، برود. شاید او 
ایده های  جدیدی  داشته باشد؛ البته بعد از گذراندن آزمایش و پیوستن به باشگاه. هری  خیلی  

در ریاضی  و فیزیك قوی  بود.
گری  گفت: »دعوت اون باعث می شه کارمون یه جورایی  جالب بشه. اگه عكس ما هم مثل تشاب 
با ریاضی  کار کنه... هری  به خاطر این که توی  ریاضی  قویه، می تونه بیشتر دوام بیاره؟ یا شاید 

چون طول موج هردوشون یكیه، براش سخت تر می شه؟ یا یه همچین چیزایی .«
اعضای باشگاه لرزش تصور می کردند که با این که نباید بر روی  انسان ها آزمایش انجام داد، ولی 
این یك ایده خوب است که شما بتوانی در مورد حاالت مختلف بحث کنی و این همان کاری 

بود که آن ها مشغول انجام دادن آن بودند.

g باالخره پنجشنبه رسید و بعد از درس تاریخ که ابدی  به نظر می رسید و دو ساعت متوالی 
فیزیك، زمان آزادی  بود که به مطالعه یا کار با کامپیوتر اختصاص داشت.

هیچ کس نمی دانست که این آخرین جلسه ی باشگاه لرزش خواهد بود، حتا جولی  -که کپه کپه 
کتاب های  فانتزی  می خواند- و بعداً اصرار داشت که در این لحظه احساس می کرده اتفاق شومی 
در راه است و توده ی غلیظی از اشتباه آن ها را احاطه کرده است. البته جولی  اغلب دوست داشت 

که از این حرف ها بزند.
جلسه در انبار قدیمی خیلی  خوب شروع شد. خالد سرانجام به رکورد بیست ثانیه دست یافت. 
جاناتان کمی  بیشتر از ده ثانیه تحمل کرد با این که همین چند هفته پیش این کار به نظرش 
قله ی اورستی  فتح ناپذیر می آمد و )همراه با کف زدن های  خفه( هیتر باالخره عضو اصلی  کلوپ 
شد. بعد ناگهان دردسر آغاز شد. هری  که اولین بارش بود، عینك گرد کوچكش را تنظیم کرد، 
شانه هایش را عقب داد، پوشه را باز کرد و در جایش خشك شد. نه تكان می خورد و نه می لرزید، 
فقط شق و رق نشسته بود. سپس صدای  وحشتناکی  مانند خرخر خوك از خود درآورد و از پهلو 

افتاد و خون از دهانش جاری شد.
هیتر گفت: »زبونش رو گاز گرفت. اوه خدای من، کمك های  اولیه برای  کسی  که زبونش رو گاز 

گرفته چیه؟«
در همین لحظه در انبار باز شد و آقای  ویتكات به داخل آمد. او پیرتر و غمگین تر از همیشه به 
نظر می رسید. »باید می فهمیدم که احتماالً یك همچین چیزی هست.« ناگهان چشمانش را به 
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طرفی  دیگر گرفت و با دستش آن ها را گرفت. درست مانند این که نور شدیدی  چشمانش را 
اذیت کرده باشد. »بپوشونیدش. چشماتون رو ببندید. پتل بهش نگاه نكن. فقط اون چیز لعنتی  

رو بپوشون.«
خالد همان کاری  را که او گفته بود، انجام داد. آن ها به هری  کمك کردند که روی  پاهایش بایستد 
و او مرتباً با صدایی کلفت در حالی که مانند خون آشام ها از دهانش خون می چكید، می گفت: 
»متأسفم. متأسفم.« به نظر می رسید که راه رفتن طوالنی  در راهروهای  فرش نشده ای که صدا 
بیمارستان  به  ابتدا  آن ها  داشت.  خواهد  ادامه  ترسناکی   به صورت  ابد  تا  می پیچید،  آن ها  در 

کوچك مدرسه و سپس به اتاق مدیر رفتند.
خانم فورت ماین، مدیر مدرسه، مثل آهن سرد بود. طبق شایعاتی  که در مدرسه بر سر زبان ها 
بود، او نسبت به حیوانات مهربان بود، ولی  می توانست با گفتن چند جمله شاگردان را در حد 
یك تكه زباله تحقیر کند؛ یك انسان تشاب مانند. او از باالی  میزش برای  یك لحظه بی پایان به 

اعضای باشگاه لرزش خیره شد و سپس به تندی  گفت: »این نظر کی  بود؟«
خالد به آرامی  دستش را تا ارتفاع شانه هایش باال برد. جاناتان شعار سه تفنگدار را به یاد آورد 
که -یكی  برای  همه، همه برای  یكی - و گفت: »در حقیقت نظر همه ی ما بود.« جولی  اضافه 

کرد: »درسته.«
این رذل ترین  بگم.  نمی دونم چی   »واقعاً  مقابلش می کوبید:  پوشه  بر روی  را  انگشتانش  مدیر 
اسلحه ی روی  زمینه، تقریباً معادل بمب اتمیه و شما داشتید باهاش بازی  می کردین. من واقعاً 

نمی دونم چی باید بگم...«
خالد در حالی که با دست اشاره می کرد، گفت: »یكی  اون رو توی  دستگاه فتوکپی  جا گذاشته 

بود. اون جا. اون پایین.«
لحظه، صورتش کمی حالت  این  در  و  اتفاق می افته.«  »بله، سهل انگاری همیشه  مدیر گفت: 
مالیم تری به خود گرفت: »من مسؤولیت این کار رو به عهده می گیرم، چون ما در واقع اون 
تصویر تشاب رو به عنوان قسمتی از گفتگوی کوتاهمون با شاگردای  بزرگ تر وقتی که دارن 
مدرسه رو ترك می کنن، استفاده می کنیم. اونا تحت نظارت کامل پزشكی ، دو ثانیه بهش نگاه 
برای   بزرگش  پوسترهای   از  از کشورها  بعضی   در  و  است  »لرزاننده«  این عكس  اسم  می کند. 
کنترل شورش ها استفاده می کنن؛ البته نه توی  انگلیس و آمریكا. خب شما هم نمی دونستین 

که هری  استین بیماری  صرع خفیفی  داره و لرزاننده باعث می شه اون غش کنه...«
با  جوان  پتل  می زدم.  حدس  زودتر  »باید  گفت:  باشگاه  بچه های   سر  پشت  از  ویتكات  آقای  
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پرسیدن اون سؤال، شما رو لو داد. با این که به ظاهر می خواست زرنگی  بكنه، ولی  گرفتارتون 
حمله  هدف  می تونه  مدرسه  یك  که  تفكر  این  به  هیچ وقت  که  احمقم  پیرمرد  یه  من  کرد. 

تروریستی باشه، خو نگرفته ام.«
مدیر نگاه تندی  به او انداخت. جاناتان ناگهان دچار سرگیجه شد و افكار در ذهنش به تكاپو 
افتادند. درست مانند وقتی  که روی  یك مسأله جبر کار می کنی. همه چیز درست است و ناگهان 
چه  سبزتیره  تروریست های   ببینی .  پایین صفحه  سفید  ناحیه ی  در  را  مسأله  جواب  می توانی 

چیزی  را دوست نداشتند؟ برای  چه  ما هدف حمله آن ها هستیم؟
دستگاه کنترل. تو دوست نداری  کنترل بشوی .

داریم...  بیوچیپ توی  سرمون  ما دستگاه کنترل  از دهانش خارج شدند: »بیوچیپ ها.  کلمات 
همه ی ما بچه ها. اونا باعث تاریكی  می شوند. تاریكی  خاصی  که بزرگ ترها می توانند توی اون 

ببینند.«
برای  مدتی ، سكوتی  سرد فضا را پر کرد.

ویتكات پیر زمزمه کرد: »به کالس برگردین.«
مدیر نگاهی  کرد و در حالی که کمی  در صندلی  اش خم شده بود، به آرامی  گفت: »همیشه باید 
یه بار اولی  وجود داشته باشه. این چیزیه که من توی  سخنرانی  کوتاهم به شاگردای  سال آخری  
می گم. که شما بچه ها چه امتیاز خاصی دارین، چه جوری  تمام عمرتون با بیوچیپ هایی  که در 
اعصاب بیناییتون کار گذاشته شده همه چیز رو تنظیم شده می بینین. واسه همینه که همیشه 
خیابون ها و خارج از پنجره ها رو تاریك می بینین، هرجایی  که امكان داره تصویر تشابی  برای  
کشتن شما باشه. ولی  این نوع تاریكی  واقعی  نیست، جز برای  شما. یادتون باشه، والدینتون باید 

انتخاب می کردن و دیدند که این راه بهتره.«
جاناتان دعواهای  پدر و مادرش را به یا آورد و با خود گفت: »پدر و مادر من، هر دو موافقت 

نكردن.«
انجام  آزمایش  انسان  روی   که  اینه  مثل  نیست.  عادالنه  »این  گفت:  نامطمئن  حالتی   با  گری  

بدید.«
خالد گفت: »و این کار فقط برای محافظت کردن از ما نیست. این جا راهروهایی  هست که کاماًل 

تاریكند برای  این که ما به اون جاها نریم. تا ما رو کنترل کنید.«
که  داشت  خاص  بیوچیپ  یك  هم  او  شاید  نكرد.  اعتنایی   او  حرف های  به  فورت ماین  خانم 
کنترل  بكنین،  ترك  رو  نمی داد. »وقتی  مدرسه  او  به  را  اجازه ی شنیدن حرف های سرکشانه 



18
شماره ی 29، اردیبهشت 1392

بیوچیپ هاتون کاماًل در دست خودتونه. وقتی  به اندازه ی کافی  بزرگ شدین، می تونین انتخاب 
کنید که کجا براتون خطرناکه و کجا نیست...«

جاناتان حاضر بود شرط ببندد که تمام پنج عضو باشگاه لرزش داشتند به چیز مشابهی  فكر 
می کردند: »چه مزخرفاتی ، ما با نگاه کردن به لرزاننده کار خطرناکی انجام دادیم و موفق هم 

شدیم.«
را ترك کنند  بود که آن ها می توانند آن جا  برید.« مشخص  زمانی  که مدیر گفت: »می تونین 
بدون این که چیزی  در مورد تنبیه بیان شده باشد. اعضای  گروه تا آن جا که شهامت آن ها اجازه 
می داد، آرام بازگشتند و به سوی  کالس روانه شدند. هرگاه از محیطی می گذشتند که توسط 
دیواری سیاه رنگ و جامد احاطه شده بود، جاناتان ناخودآگاه فكر می کرد که یك بیوچیپ در 
پشت چشمانش آن طور که برنامه ریزی  شده بود نور را می دزدید و نمی گذاشت او همه چیز و 

همه جا را ببیند.

g هنگامی  که زنگ آخر به صدا درآمد، اتفاق وحشتناك و ناگواری رخ داد. سرایدار طبق معمول 
در حالی که بچه ها پشت سر او همدیگر را هل می دادند، درهای  مدرسه را گشود. جاناتان و 
بقیه ی اعضای باشگاه تقریباً در ابتدای  جمعیت بودند. درهای  بزرگ چوبی  به سمت داخل باز 
شدند. مانند همیشه بیرون پوشیده از تاریكی  نوع دوم بود، ولی  چیزی  ناخوشایند همراه با درها 
از میان تاریكی به داخل خزید. صفحه کاغذی  بزرگ که با پونز به قسمت خارجی  در و اندکی 
کج چسبانده شده بود. سرایدار به آن نگاه کرد و مانند کسی  که آذرخش به او اصابت کرده 

باشد، سرنگون شد.
جاناتان بدون لحظه ای درنگ با تنه زدن به چند دانش آموز کوچك تر از میان آن ها رد شد و برگه 
را گرفت و با عصبانیت آن را مچاله کرد. اما اندکی دیر شده بود. او کاماًل عكس را دیده بود. دقیقاً 
شبیه به لرزاننده نبود ولی  مطمئناً از همان خانواده بود. شكلی  سیاه و کج شبیه نیمرخ پرنده ای  
بی دم، ولی  بدون هیچ گونه پیچیدگی، با نقاط چرخان و طرح هایی  شبیه به فراکتال ]3[. عكس 

در ذهنش می درخشید، در چشمانش بود و بیرون نمی رفت.
چیزی  سخت و وحشتناك مانند قطار سریع السیری  مغزش را خرد کرد.

می سوزاند، آرام می گرفت، می سوزاند، آرام می گرفت.
تشاب!
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g بعد از رویاهای  طوالنی شیطانی  و دیدن موجوداتی  شبیه پرنده که با او در تاریكی  راه می رفتند، 
جاناتان به هوش آمد و متوجه شد روی  نیمكتی  خوابیده. نه، روی  تختی  در بیمارستان مدرسه 
بود. بعد از این که وقفه کاملی  احساس کرده بود و فكر کرده بود تمام زندگی  اش نابود شده، 
بسیار شگفت انگیز بود که خود را در هر جایی  بیابد. او هنوز در تمام بدنش احساس درد می کرد 

و آن قدر خسته بود که کاری  جز نگاه کردن به سقف سفید نمی توانست انجام دهد.
صورت آقای  ویتكات به آرامی  در میدان دیدش ظاهر شد. او دلواپس به نظر می رسید. »سالم؟ 

سالم؟ کسی  اون جا هست؟«
جاناتان نه چندان صادقانه گفت: »بله... من خوبم.«

»خدایا، متشكرم. پرستار بیكر از زنده موندن تو متحیر شده بود. این که زنده  و از نظر عقلی  سالم 
بمونی  خیلی  دور از انتظار بود. خب، من این جام که به تو بگم که یك قهرمان شدی . پسری  
بادل و جرأت بقیه شاگردان را نجات می دهد. فكر کنم متعجب بشی  اگر بفهمی چقدر زود از 

کلمه ی »باشهامت« حالت به هم می خوره.«
»اونی  که روی  در بود، چی  بود؟« 

»یكی  از بدترین ها. به خاطر بعضی  دالیل بهش طوطی  می گن. بیچاره جورج پیر، سرایدار مدرسه، 
قبل از این که به زمین برسه مرده بود. گروه ضدتروریستی  که برای  مرتب کردن کارها و نابود 

کردن تشاب اومده بودند، نمی تونستند باور کنن تو زنده موندی . من هم نمی تونستم باور کنم.« 
جاناتان خندید و گفت: »من تمرین کردم.« 

»بله. زیاد طول نكشید تا لوسی  )لوسی اسم خانم فورت ماین بود( بفهمه به اندازه ی کافی از 
شما سؤال نپرسیده. برای  همین من یه بار دیگه با دوستت خالد پتل حرف زدم. خدای  من... 
اون پسره می تونه بیست ثانیه به لرزاننده خیره بشه! اکثر مردم اگه کاماًل، چی  می گید بهش، 

نگاهشون رو روی  تصویر ثابت کنن و روش قفل کنن، به حالت تشنج می افتند...« 
»رکورد من ده و نیم ثانیه... تقریباً یازده ثانیه است.« 

پیرمرد سرش را با حیرت تكان داد: »کاشكی  می تونستم بگم که حرفات رو باور ندارم. اونا قراره 
دوباره تمام برنامه ی محافظتی  بیوچیپ ها رو بررسی  کنند. هیچ کس تاحاال به فكر پرورش دادن 
جوون ها نبوده. مغز اونا قابل انعطافه و می تونه با یه روش واکسیناسیون جلوی  حمله تشاب رو 
بگیره. اگه هم راجع بهش فكر کرده بودند، جرات آزمایش رو نداشتن.... بگذریم؛ من و لوسی  
صحبتی  کردیم. ما یه هدیه ی کوچیك برات داریم. اونا می تونن بیوچیپ ها رو به وسیله ی امواج 

رادیویی در زمان کوتاهی  دوباره برنامه ریزی  کنند و خب...« 
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او به پنجره اشاره کرد. جاناتان تالش کرد و سرش را چرخاند. از میان پنجره، درحالی  که انتظار 
داشت سیاهی  مصنوعی  را ببیند، مخلوطی  از نور سرخ رنگ و درخشان به داخل می تابید. نوری 
که ابتدا چشمان او را آزرد. بعد از گذشت چند ثانیه، چشمانش شروع به تطبیق کرند، گویی 
نوشدارویی شفابخش برخالف آن الگوهای مرگبار وارد دیدگانش شده بود. تابلوی بهشتی سرشار 
از نبوغ که سقفی بر شهرشان بود و با نور قرمز رنگ غروب می درخشیدند. حتا  دودکش ها و 
آنتن ماهواره ها هم زیبا به نظر می آمدند. او غروب را در نوارهای  ویدئویی دیده بود، ولی این 
تصویر، کاماًل متفاوت بود. تفاوتی دردناك میان شعله های  واقعی  و درخشندگی  بی رمق یك آتش 
الكتریكی  وجود داشت. مشابه بسیاری از چیزهای دیگر دنیای بزرگ ترها، تلویزیون هم با نمایش 

ندادن صحنه های  واقعی ، به تو دروغ می گفت. 
»اون کادو هم از طرف دوستاته. اونا ازت معذرت خواهی  کردن که نتونستن چیز بهتری  گیر بیارن.« 
کادو یك شكالت بزرگ بود که تقریباً خم شده بود. )گری  همیشه از این ها در جیبش می چپاند( 
همراه شكالت یك کارت بود که جولی  با خط متمایل به چپش و بادقت چیزی در آن نوشته 
بود و تمام اعضای  باشگاه لرزش هم آن را امضا کرده بودند. نوشته درون کارت این بود: »چیزی  

که ما را نمی کشد، قوی ترمان می کند.«

روی   1385 فروردین   5 تاریخ  در  بار  اولین  مطلب  این   *
وب گاه قدیم آکادمی فانتزی منتشر شد. رسم الخط این مطلب 

به روز رسانی شده است.
Optical Art .1: هنر بصری نوعی هنر با جهت گیری ریاضی 
است. در این هنر تكرار اشكال ساده و رنگ ها برای به وجود 
آوردن تاثیرات ارتعاشی، ایجاد احساس اغراق آمیزی از عمق، 
اختالط پیش زمینه و پس زمینه و سایر تاثیرات بصری به کار 

می رود.
از یك دیدگاه، همه ی نقاشی ها بر مبنای خطای حس بینایی 
بنا شده اند. به کار بردن قانون پرسپكتیو برای ایجاد توهم سه 
بعدی، اختالط رنگ ها برای ایجاد حس سایه و روشن و غیره 
برای  که چشم  قوانینی   ،Op Art در  هستند.  این دست  از 
ایجاد حس از یك تصویر بصری به کار می برد، خود موضوع 

کار هنرمند هستند.
در اواسط قرن بیستم، هنرمندانی چون آلبرز، ویكتور واسارلی 
آشر  کارهای  کرده اند.  فعالیت  زمینه  این  در  آشر  اس.  ام.  و 
تنها نقاشی نیست، بلكه به صورت گسترده با انواع گوناگون 

حقه های بصری و پارادوکس ها سر و کار دارد.

2. آیا ممكن است اطالعات کشنده باشند؟ این مسأله همواره 
دستمایه ی داستان های ترسناکی بوده که در آن ها یك نگاه 
کهن  افسانه های  در  قربانی شود.  مرگ  می تواند سبب  ساده 
داشته اند  وجود  کوکتریس  و  بازیلیسك  نظیر  موجوداتی  نیز 
که نگاه کردن به آن ها سبب مرگ می شده است؛ مگر این که 
آن ها را از درون یك آینه یا یك محافظ مشابه نگاه می کردند. 
افسانه ها  نوع  این  برای  آیا ممكن است یك معادل پیشرفته 
پدید آیند و از میان نمایشگر رایانه به ما حمله کنند؟ چنین 
ایده ای توجه بسیاری از علمی تخیلی نویسان را به خود جلب 
کرده است. انواع داستان های علمی در قرن بیستم بر مبنای 
نیز  علمی  لحاظ  از  مسأله  این  آیا  اما  شده اند.  بنا  ایده  این 

امكان دارد؟
روش های  نقصان  مورد  در  زیادی  نوشته های  دیگر  سوی  از 
دارد. جمع  پردازش تصویر وجود  و  الگو  ریاضیاتی تشخیص 

این دو ایده سبب بروز مشكل مورد بحث می شود.
در سال 1949، تئوری مشهور گودل ارائه گردید. این دانشمند به 
 An Enternal Golden Braid همراه آشر و باح در کتابی با نام
این تئوری را این گونه بیان می کند که همواره می توان یك 
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جز  )به  ریاضی  علوم  از  یكی  مبنای  بر  منطقی  تروای  اسب 
هندسه( ساخت که اثبات های ریاضی خود را در هم بشكند.

اعصاب بینایی حجم بسیار زیادی از عملیات را روی تصاویری 
که زیاد خوب روی شبكیه تشكیل نشده اند، انجام می دهند. 
حال فرض کنید که یك تصویر اسب تروا وجود داشته باشد 
که روش تشخیص الگوی داخلی ما را بشكند و سبب از بین 
مشاهده  هنوز  واقعی  نتایج  شود.  مغز  عامل  سیستم  رفتن 
 )Vernon Berryman( نشده اند، ولی اولین بار ورنون بریمن
سعی در ساخت چنین تصویری کرد. از این رو چنین ایده ای 

را »تكنیك شكل سازی استداللی بریمن« یا تشاب گویند.
به   )Fractus( فرکتوس  التین  کلمه ی  از  فراکتال  واژه ی   .3
بار در سال 1970  اولین  معنی شكسته گرفته شده است و 

دریا،  نظیر ساحل  رفت. شكل هایی  کار  به  مندل برت  توسط 
با  سادگی  به  نمی توان  را  اشكال  قبیل  این  و  ابرها  کوه ها، 
جدید  شاخه ی  فراکتال  و  کرد  توصیف  اقلیدسی  هندسه ی 
بی قاعده  نامنظم،  اشكال  چنین  توصیف  برای  ریاضیات 
را  شاخه  این  است.  مناسب  واقعی  دنیای  پیچیده ی  و 
فاقد  فراکتالی  هندسه ی  می نامند.  فراکتالی  هندسه ی 
طبیعی  اشكال  برای  مناسب  و  است  مقیاس بندی  یا  اندازه 
از  آن  توصیف  در  و  دارد  سال  از سی  کمتر  قدمتی  و  است 
الگوریتم های تكراری استفاده می کنند. اشكالی مانند کره یا 
مكعب به ترتیب دارای شعاع و وجه هستند، اما شكل ساحل 

دریا دارای هیچ کدام از این مشخصه ها نیست.
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النگفورد  دیوید  کارهای  معروف ترین  جز  »بازیلیسک«،  داستان های  مجموعه 

برنده ی جایزه ی  که  تاریکی«  »انواع مختلف  داستان  این مجموعه  از  هستند. 

هوگو است، پیش از این در آکادمی فانتزی منترش شده. »تشاب« نیز داستان 

دیگری از همین مجموعه است.

تشـاب
ديويد النگفورد 

پژمان حیاتی
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g مثل صحنه ی آهسته ی تبدیل شدن یک تصویر به تصویری دیگر بود که وسط کار متوقف شده 
باشد. عینک ایمنی تصویر خیابان تاریک را می شکست و تکه تکه می کرد، سپس دوباره آن  را با 
خطوطی مورب بازسازی می کرد. یک تابلوی درخشان »کباب« تبدیل به شکلی شده بود که نامش 
را »شکسته« گذاشته بودند. روبو ]1[ تصمیمش را گرفته بود. امن ترین کار این بود که عینک 
ایمنی را برندارد. نمی شد مطمئن بود. حتا در سوسوی چراغ های نیمه روشن در آن سحرگاه، آدم 
نمی دانست ممکن است چشمش به چه چیزی بیفتد. نهایت بدبیاری بود اگر شابلون از زیر بغلش 

می افتاد و همین که چنگ می انداخت تا برش دارد، جلوی چشمانش از هم باز می شد.
آن جا احتماالً جای خوبی بود، پشت ایستگاه اتوبوس 34 )یک 34 شکسته(. این قسمت شهر 
پاتوق آن ها بود. هر روز صبح، زن های ساری  پوش آن جا جمع می شدند و مثل یک مشت قناری 
تبلیغ  آگهی های  تخته شده اش  پنجره های  روی  مغازه ای که  آن  با  سرخوش چهچه می زدند. 

کنسرت چسبانده بودند، جای خوبی بود.
روبو خیابان را از نظر گذراند تا راه بیفتد. نگاهی به انگشتانش انداخت و با دیدن رشته هایی تیره 
و تار خیالش جمع شد. عینک های ایمنی ارتشی تضمین شده بودند. مهره های گروه جاهای 
را تطبیق می دهند و یک روز  باالخره چشم ها خودشان  نفوذ داشتند. آن ها می گفتند  جالبی 
ناگهان همه چیز واضح می شود. با باز شدن ورق ضخیم پالستیکی رویش را برگرداند. بعد آن 
لحظه  ی پرتنش گذشت. با دست چپ شابلون را روی یک پوستر تکه پاره می فشرد و با دست 
راست رنگ روی آن اسپری می کرد. حسی که بوی شیرین و مطبوع اسپری رنگ ماشین به او 

می داد، فرسنگ ها با حس یک عملیات تروریستی فاصله داشت.
در این گرگ و میش کاذب از پشت آن عینک، او دریافت که بی احتیاطی و سهل انگاری کرده. 
با لوله کردن »طوطی« مقداری از رنگ چسبناک روی انگشت هایش مالیده شده بود. تا یکی 
دو ساعت دیگر، در روشنایی گرفته ی صبحگاهی، آن زنان سبزه رو در حال انجام بازی چشمک 
خواهند بود... یا عیسی مسیح، چند وقت از زمانی که یک بچه بود و این بازی را انجام داده بود، 
از بین کارت ها بیرون می کشید،  باید پنج سالی می شد. کسی که کارت مرگ را  می گذشت؟ 
تقال  و  کندن  جان  کلی  با  باید  تو  و  می زد،  و چشمک  می انداخت  نگاهت  به  را  نگاهش  باید 
کردن می مردی. برای زنده ماندن، باید قاتل را پیدا می کردی و متهمش می کردی... یا حداقل 

می دانستی که به کجا نباید نگاه کنی.
هوا سرد بود. وقتش بود که برود و جای دیگری را انتخاب کند. با یا بدون عینک شکسته ساز، 

دیگر نباید به تصویر طوطی نگاه می کرد. ممکن بود چشمک بزند.
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محرمانه: بازیلیسک ]2[
انتشار فقط برای فهرست ب5 بریتانیا

... پس از انجام فرآیندهای بی خطرسازی روی این شکل، به دلیل به اصطالح طرح کلی اش، به 

این پرنده شباهت پیدا می کند. منونه ای ناکامل از این تصویر )به صورت کش آمده و تغییر 

شکل یافته( در صفحه ی آ3-دو، در ضمیمه ی شامره ی سه این گزارش آمده. به هیچ وجه 

نباید با عینک به تصویر مذکور نگاه کرد. به عالوه، قویاً توصیه می شود که از نگاه کردن 

طوالنی مدت به آن بپرهیزید. لطفاً پیش از ادامه صفحه ی آ3-یک را بخوانید.

6-2. این اولین منونه  از تکنیک شکل سازی استداللی بریمن ]3[ )که از این به بعد با رسنام 

تشاب از آن یاد می شود( است که در تاسیسات ابر رایانه ی کمربیج4 و در جریان تحقیقات 

طبق  شده اند.  متوقف  اکنون  هم  تحقیقات  این  شده.  ساخته  مصنوعی  به هوش  مربوط 

تشخیص  برنامه های  است  ممکن  کردند،  ارائه  ترنر«  م.  و »س.  بریمن«  »و.  که  فرضیه ای 

 ]4[ گودلی«  آور  شوک  »درونداد  برابر  در  هستند،  پیچیده  کافی  اندازه ی  به  که  الگویی 

آسیب پذیر باشند. این دروندادها به صورت داده هایی هستند که با منایش درونی ناسازگارند. 

بریمن فراتر رفت و پیشنهاد کرد که وجود یک چنین درونداد بالقوه ای، یک رضورت منطقی 

است... 

18-2. در این سطح از طبقه بندی اسناد، جزییات الگوریتم های ساخت تشاب بریمن-ترنر 

غیرقابل دسرتسی هستند. جزییات نفوذ امنیتی احتاملی به کمربیج4 نیز نه قابل دسرتسی 

است و نه به طور کامل شناخته شده. جزییات تلفات ناشی از تصاویر کمربیج4، همچنان 

محفوظ است )تحقیقات قضایی ادامه دارد(.

g مک ]5[ گفته بود: »آی آر اِی ]6[ یه جوری اونو بدست آورد. اون پروو ها ]7[، ما بعضی از 
خریدامونو با هم از یه جا انجام می دیم، چیزایی مثل ژله و این جور چیزا... اونا یه کپی هم به 

ما دادن.« 
روبو ناگهان احساس کرد که وزن لوله ی مقوایی توی دستش ده برابر شده. او انتظار یک نقشه 
را داشت، نقشه ی یکی از عملیات های گروه. مثاًل نقشه ی یک چیز خطرناک که باید توی معبد 

سیک ها باالتر از خیابان ویکتوریا کار می گذاشتند. 
»یعنی می گی این جواب می ده؟«

فقط  بود.  زده  نیشخند  او  داوطلب.«  یه  رو  کردم...  امتحانش  من  می ده،  جواب  که  »معلومه 
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نیشخند. چشمکی زده و گفته بود: »گوش کن، این یه چیز سمیه، دور و برش که می ری عینک 
ایمنی بزن. اگه یه وقت گند زدی و چشمت خورد به حتا یه تیکه ی کوچیک از اون طوطی، 
این کاریه که می کنی. اونا بهم گفتن. یه شیشه ودکا بچپون تو دهنت و همشو یه سره برو باال. 

پاکسازی، حافظه ی کوتاه مدتت رو پاک می کنه. یه چیزی تو همین مایه ها.«
»یا عیسی مسیح، خوب در مورد پرووها چطور؟ اگه این قصه ی تخیلی واقعیت داره چرا اونا 
ازش...« صدای روبو در حرکات موجی مبهمی محو شد که به دنبالش چیزی شبیه یک بمب 

نوترونی کاغذی به ذهن می آمد. 
نیشخند مک بازتر شد و ردیفی از دندان های قهوه ای  کج و کوله نمایان شد. مثل وقتی که راجع 
به یکی از عملیات های بزرگ گروه حرف می زد: »شاید اونا از ایده های جدید خوششون نمیاد... 
شایدم منتظر یه لقمه ی گنده ترن، تا حاال به تصرف یه ایستگاه تلویزیونی فکر کردی؟ فقط برای 

یک ساعت. به همچین چیزایی فکر نکن. برات بد می شه.«
... صفحه های تلویزیون های خاموش، از پشت پنجره های خرد شده ی مغازه او را می پاییدند. یک 
آشغالدانی که فیلم هندی هم کرایه می داد. این با آن ها تصفیه حساب می کرد. چرا این عوضی ها 
نمی توانستند انگلیسی یاد بگیرند؟ گروه درس خوبی به آن ها خواهد داد: شابلون طوطی روی 
دیوار قرار گرفته بود، اسپری به سرعت از جیبش بیرون آمد. سریع ترین نقاشی در غرب. در 
مدرسه روبو هیچ وقت پیروز یک دعوا نبود. همیشه آن قدر کتک خورده بود که دست هایش را 
روی سرش سپر می کرد و به گریه می افتاد. او روش های خوب، بی خطر و ارضا کننده ای برای 
تالفی کردن یاد گرفته بود که از بین آن ها کار گذاشتن تله های مرگبار گروه بهترینشان بود، 

یک هیجان دائم و اعتیاد آور.
بهتر بود دیگر کارش را تمام کند. یا یکی دیگر هم بکشد بعد تمام کند. بیست تا عدد رند خوبی 

بود. اما به نظر می رسید پشت لکه های ابر سفید و درخشان، آسمان داشت رعد و برق می زد.
اگر به سمت خیابان آلما می رفت می توانست به »مارکیز آو گرنبی« ]8[ هم حمله کند. جایی که 
همه می گفتند پاتوق هم جنس بازها است. آن حرامزاده ها بدون هیچ شرم و حیایی از انحرافشان 
یکی از بارهای خوب و قدیمی محل را قبضه می کردند. به محض این که چشمشان به چشمت 
می افتاد، مبتال به ایدز می شدی. درست در مرکز در جلویی ساختمانشان، بعد رنگ قرمز براق 

و اسپری یک فوتی... 
نور مثل یک مشِت آهنین به او ضربه زد. عینک ایمنی آن  را به شعاع های درخشان زننده ای 
تجزیه کرد. روبو نیم دور چرخید و سعی کرد با جسم سنگین و نرمی که در دست چپ داشت، 
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نامنظم بزرگ وجود داشت، نور  چشمانش را بپوشاند. در مرکز آن جسم سنگین یک سوراخ 
به داخل هجوم آورد و به سرعت نزدیک شد. صدایی به گوشش خورد:  از درونش  چراغ قوه 

»می خوای بهم بگی که داری چی کار... ؟«
با فرو افتادن شعاع  نور و خاموش شدن صدا، نمای لرزان یک کاله پلیس را از میان طوطی دید. 
پشت تصاویر پس زمینه ای کج و معوج، یک چهره نمایان شد. همانطور که در این قسمت از شهر 
انتظار می رفت یک چهره ی آسیایی بود. چشم هایش خیره مانده بود. دهانش می جنبید. روبو 
از آن داستان های جنایی قدیمی  خوانده بود که در آن ها چهره ی اجساد بدون هویت، حالتی 
مرموز و حاکی از بهت و وحشت داشت. جنازه ی گرم روی او افتاد و وزنش هر دو را به پنجره ای 

کوبید که با سر و صدا خرد شد. 
قرار نبود کار به این جا بکشد. قرار نبود بمب پیش از این که شش مایل از آن فاصله بگیرد عمل 

کند. جایی دور و برش نمای شکسته ی یک کاله پلیس دیگر را دید.

محرمانه: بازیلیسک
»ستاره ی  شد.  کشف  مستقل  طور  به  آماتور  کامپیوتر  گرافیست  دو  کم  دست  توسط   ...

فراکتالی« به وسیله ی یک فرآیند تکرار شونده ی نسبتاً ساده ایجاد می شود. این فرآیند تعلق 

تعیین  را  دامنه-اش  به  مختلط(  میدان  )یک  بعدی  دو  فضای  یک  نقاط  نداشنت  یا  داشنت 

می کند. این الگوریتم هم اکنون جز اسناد طبقه بندی شده است. 

3-3. تصویر ستاره ی فراکتالی در اندازه ی معمولی، خواص تشاب را از خود نشان منی دهد. 

ببینید.  را  آ3-سه  صفحه ی  سه،  شامره ی  ضمیمه ی  کرد.  نگاه  آن  کلی  تصویر  به  می توان 

این ویژگی ستاره انتشار گسرتده ی آن توسط یک مجله ی عمومی کامپیوتر را امکان پذیر 

کرد. »رسگرمی و گرافیک« یک نسخه از الگوریتم ساختش را انتشار داد که متاسفانه متنی 

کنند  بازنویسی  گونه ای  به  را  افزار  نرم  می داد  پیشنهاد  کاربران  به  که  بود  آن  ضمیمه ی 

و  انتخاب  دامنه  میان  از  برخوردارند،  برصی  جذابیت  از  که  را  فراکتالی  ابرساختارهای  تا 

بزرگنامیی کند. وقتی که نتیجه ی این بزرگنامیی در منایشگری با وضوح باالتر از 600 در 

300 پیکسل منایش داده شود، در بعضی از محدوده های میدان های مختلط، ویژگی های یک 

تشاب را بروز می دهد.

4-3. تخمین زده می شود که چهار درصد از حدوداً صد و پانزده هزار خواننده ی این مجله، 

الگوی تشاب نهفته در ستاره فراکتالی را کشف کرده و به منایش گذاشته اند. در بیشرت موارد، 
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سایر اعضای خانواده یا نیروهای امدادی که مشغول رسیدگی به قربانی یا قربانیان بوده اند، 

به طور اتفاقی چشمشان به تصویر افتاده. مشکل می توان تعداد تصاویر موجود را تخمین 

زد، ولی به عنوان یک برآورد اولیه...

g »دور تا دور پاکت رو چسب بزن. این جوری. با یه قلم قرمز و با خط درشت روش بنویس 
خطرناک، باز نکنید. هر دو طرفش بنویس. روشنه؟«

»پس شما همه چیز رو راجع به این می دونین.«
»یه سری بولتن های آموزشی داشتیم. نیروها پنجاه تاشو توی حمله ی بلفاست جمع کردن. یکی 
دیگه هم دایره ی جنایی توی لیدز پیدا کرد... یه سری آدمای حرومزاده از این کار خوششون 
میاد. ببین دارم بهت می گم، این چیز سال هاست که داره مردم رو می کشه و االن تبدیل به یه 
مصیبت لعنتی شده. سه تا افسر و یه گروهبان کشته شدن. اون هم وقتی که داشتن یه عوضی 

رو دستگیر می کردن که میشه فقط با تف انداختن روش دخلشو آورد...«
مردانی خشن روبو را رویک یک نیمکت پرت کردند. چند جای بدنش صدمه دیده بود. ولی آرام 
و ساکت، با چشمانی بسته، همان جا افتاد. او نشانی تمام جاهایی را که مورد حمله قرار داده 
بود، به آن ها گفت. ولی آن ها باز هم کتکش می زدند. این نامردی بود. دری باز شد و جریان هوا 

را احساس کرد.
»نتیجه ی تطبیق عکس مثبته قربان. روبرت چارلز بیتون، نوزده ساله، دو تا سابقه ی تخریب 
اموال عمومی داره. مشکوک به ارتباط با گروه عملیات »آلبیون« ]9[. چیز دیگه ای توی پرونده 

نیست.«
»فکر می کنم روشنه. خالفکارای سادیست، جیمی. تا حاال باهاشون روبرو شدی؟ نزدیک ترین 

چیزی که این جا به کوکلوس کالن های  ]10[ لعنتی پیدا می شه.«
»این یکی که حاال حاالها از دور خارج می شه.«

»جیمی، تو جریان این تشابا رو دنبال نمی کنی، می کنی؟ این همون کابوس لعنتی مربوط به 
بچه ها و کامپیوتراشونه. خدا می دونه چقدر طول کشید تا تونستن مهارش کنن. دیر یا زود سر و 
کار ما هم بهش می افته... ببین، ما چهار تا افسر شیفت شب داریم که دلیل مرگشون نامعلومه و 

اولین دلیل دم دستی هم ایست قلبیه، الزم که نیست همه ی جزییات رو من بگم؟«
»اوه.«

»تنها مدرکمون توی اون پاکت خیس خورده است. ولی این واقعاً یه مدرک محکمه پسنده؟ یاد 
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ماجرای دستگیری اون هکرهای بین المللی تلفن افتادم. خیلی وقت پیش بود. تنها اتهامی که 
تونستیم بهشون بزنیم استفاده ی غیرقانونی از برق بود. اون موقع قانونی ضد هک کردن تلفن 

وجود نداشت. االنم قانونی برای هک کردن مغز وجود نداره.«
»منظورت اینه که خرابکاری اون بچه ی عوضی رو جمع و جور کنیم و واسه ی امشب یه اتاق 

خوب بهش بدیم؟ منظورت همینه؟«
»اه!« از لحن صدای گوینده معلوم بود که بین خودشان سر و سری دارند. یک اشاره، انگشتش را 
به شکل معنی داری روی بینی اش گذاشت و چشمکی زد. »ماشین شماره سه اون جا رو پاکسازی 
می کنه، اونا وسائل ایمنی بصری دارن، به درد همین وقتا می خوره دیگه. ما هم این استاد جوون 
تروریسم شهری رو به اقامتگاه مجللش راهنمایی می کنیم. اونم از بهترین مسیر. بعدش جیمی، 
برای همکارای مرحوممون یه مراسم برگذار می کنیم. شوخی  اومدن،  وقتی که شیفت بعدی 

نمی کنم. این توی آخرین بولتن اومده. وقتی که دلیلش رو بفهمی ازم ممنون می شی.«
وقتی دوباره به سویش چنگ انداختند، روبو بدنش را جمع کرد. اوضاع نسبتاً امیدوار کننده به 

نظر می رسید.

محرمانه: بازیلیسک
این  اساس  بر  تایید می کنند.  را  ریاضیات محض  بر  مبنی  دیدگاه  اطالعاتی،  تحلیل های   ...

ضمنی  برنامه هایی  این ها  می کنند.  رمزگذاری  را  گودلی  »تباه گرهای«  تشاب ها  دیدگاه، 

هستند که مغز انسان منی تواند به صورت ایمن اجرایشان کند. بریمن در آخرین مقاله اش 

)3( به این بحث می پردازد که اگر چه تجهیزات ایمنی فرامنطقی تحلیل و شناخت حلقه های 

گرافیکی  معادل  یک  است(،  غلط  گفته  این  )البته  را ممکن می سازند  دهنده  ارجاع  خود 

پیچیده تر از »دایره های رشور«، می تواند با حمله مستقیم از طریق قرش بینایی، از محافظ 

تحلیل شفاهی عبور کند.

این گفته با تاثیرات ناشی از تشاب »کتاب خوان« که در بخش 7 در موردشان بحث شد، 

همخوانی ندارد. مشکل این جاست که نه تنها ناتوانی در انجام فعالیت قرشی موقتی است 

)البته در بعضی موارد آسیب های دامئی روی داوطلبان ارتش مشاهده شده(، بلکه تاثیرات 

آن فقط بر کسانی کارگر است که خواندن و نوشنت را به انگلیسی یا الفباهای هم خانواده ی 

انگلیسی آموخته اند. به عالوه احتامالً با موارد مطرح شده در بخش 12 نیز ناسازگاری هایی 

وجود دارد.
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18-10. فرضیه ی پَس کنش بیوشیمیایی »گات« ]11[ به عنوان یک فرضیه ی متعادل تر مطرح 

می باشد. این فرضیه پیشنهاد می کند که ممکن است فعالیت های الکرتوشیمیایی مربوط به 

ذخیره ی الگوهایی خاص از اطالعات، باعث تشکیل سموم مغزی شوند. هرچند فرضیه ای 

است جالب، اما هنوز نیازمند...

طور  است. هامن  بنیادی  ذرات  فیزیک  در  انفجار  یک  وقوع  مانند  کنونی  4-12. رشایط 

که در ضمیمه ی آ2 به طور خالصه آمده، نه تنها تشاب هایی جدید، بلکه مشتقات و هم 

خانواده های جدید آن ها نیز مرتباً ساخته می شوند. یک تفسیر جنجال برانگیز با کمک گرفنت 

از تئوری تشدید ریخت شناختی »شلدریک« ]12[، عنوان کرد که به سادگی می توان به این 

نتیجه رسید که در آن سطح از تحقیقات هوش مصنوعی که در آن قرار داشتیم، پیدایش 

هم زمان ایده ی تشاب از سوی افراد مختلف اجتناب ناپذیر بود. فقدان تئوری های اساسی، 

به ویژه آن هایی که به تجسم تصویری ریاضی متکی هستند، باعث عدم پیرشفت در درک 

بیشرت این پدیده شده است.

g دیوارهای سلول تا ارتفاع شانه با کاشی های سفید پوشانده شده بود. از آن جا به باال نیز رنگ 
سفید براق خورده بود. بوی تیز ضدعفونی کننده آزارش می داد. انگار از بینی تا گلویش را با 
سیم ظرفشویی می ساییدند. با میلی مبهم برای حداکثر استفاده از امکانات سلول، روبو به سراغ 
دستشویی سفید چینی رفت و دست هایش را توی سینک شست. این کار بی فایده بود. آب سرد 

نمی توانست آن لکه های آکرلیک را پاک کند. بعد دراز کشید و منتظر شد. 
اموال  تخریب  مسخره ی  جرم  خاطر  به  می توانستند  بکنند.  نمی توانستند  کاری  هیچ  آخرش 
عمومی جریمه اش کنند. و ممکن است قبل از رسیدن به اتاق قاضی زمین بخورد و از چند تا 
پله ی دیگر هم بیفتد... اگرچه االن ورم ها و کبودی هایش روی آن نیمکت زمخت فشرده می شد، 

ولی با گذشت زمان بهتر می شد.
و آن ها این را می دانستند.

آن ها این را می دانستند، ولی به نظر نمی رسید ناراحت باشند، غیر از این بود؟
تصویر آن ها از ذهنش گذشت که داشتند لبخند می زدند: »تصمیم نداریم پرونده ات رو به دادگاه 
بفرستیم.« و »از این طرف آقا« و »لطفاً وسائلتون رو بردارید...« بعد دری باز می شود و حدس 

بزن پشتش چه چیزی انتظار او را می کشد؟
احمقانه  است! آن ها باید چنین کنند. ولی نخواهند کرد. 
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زمان می گذشت. به راحتی می شد پایان کار را تصور کرد. او بارها آن را از پشت لنزهای شکننده 
دیده بود. نیمرخ کشیده ی یک پرنده که در یک گوشه تکه تکه شده و به شکلی کنگره وار دوباره 
سر هم می شد. تکه گوشتی قرمز با نقاط سفید درونش. در طرح های روی دیوارها و پنجره ها و 
پوسترها. تصویری منجمد که رنگش از قرمز درخشان به نارنجی براق تبدیل می شد. مثل چشم 

یک مرد مرده که به او نگاه می کرد. 
انگار پشت پلک های بسته اش نشسته بود و داشت پر می زد. چشم هایش را باز کرد و به سقف 
دور خیره شد. سقف پر از یادگاری های بی نام و نشانی بود که زندانیان قبلی کشیده بودند. اگر 
تصور می کرد که نقاط دارند به هم می پیوندند، تصاویر شروع می کردند به ساختن خودشان. تیره 
و درهم مثل تصاویر دایره البروج. بعد از مدت کوتاهی، یک تصویر خاص به طرز تهدیدآمیزی 

شروع به واضح شدن می کرد.
لب هایش را گاز گرفت و به کوران گذرای ناشی از درد پناه برد.

از  و  طوالنی  مدت  به  او  هم  محافظ  با  حتا  می دانستند.  را  این  آن ها  بود.  درونش  در  تصویر 
جهت های بسیار به آن نگاه کرده بود. به آن مغاک. او آلوده شده بود. روبو به خود آمد و دید که 
دارد به در فلزی سنگین می کوبد. از دست هایش خون جاری شده بود. بی فایده  بود، همان طور 
که جرم مشخصی وجود نداشت که او مرتکب شده باشد، دلیل پزشکی خاصی هم نبود که آن 

پلیس های متخاصم مقدار زیادی الکل به او بدهند تا حافظه  اش را تیره و تار کند.
دوباره روی تخت افتاد. او داشت برای حفظ جانش می دوید. در آن صبح مه آلود، طوطی هم 
واضح  آهستگی  به  را  و خودش  را صاف می کرد  فراکتالی اش  پرهای  تعقیبش می کرد،  داشت 
می کرد. مثل صحنه ی آهسته ی تبدیل شدن یک تصویر به تصویری دیگر بود که داشت کامل 

می شد. تا جایی که باالخره چشِم ذهن باید یک تصویر را می دید، یک تصویر، یک چشمک.

1. Robbo
باعث  به آن  نگاه کردن  افسانه ای که  Basilisk: موجودی   .2

مرگ می شود
3. Berryman Logical Image Technique (BLIT)

Godelian .4: منصوب به کورت گودل، ریاضی دان، منطق دان 
و فیلسوف اتریشی

5. Mack
IRA .6: ارتش جمهوری خواه ایرلند

Provo .7: جنبش معترض اجتماعی که در دهه ی 1960 در 
هلند شکل گرفت

8. Marquis of  Granby
9. Albion

KuKluxKlan .10: جنبش نژادپرست آمریکا
11. Gott
12. Sheldrake
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النگفورد  دیوید  کارهای  معروف ترین  جز  »بازیلیسک«،  داستان های  مجموعه 

برنده ی جایزه ی  که  تاریکی«  »انواع مختلف  داستان  این مجموعه  از  هستند. 

هوگو است، پیش از این در آکادمی فانتزی منترش شده. »تشاب« نیز داستان 

دیگری از همین مجموعه است.

پرسش های مکرر 
درباره ی بازیلیسک ها
دیوید النگفورد 

پژمان حیاتی
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1. هدف از ایجاد این گروه خربی چیست؟

است.  تشاب ها  یا  بازیلیسکی  تصویرهای  پیرامون  بحث  جهت  گفتگو  تاالر  یک  ایجاد  هدف 
»بازیلیسک/ ترجیح می دهند، می توانند  را  نسخه ی کم حجم تر  اینترنتی که  اخبار  خوانندگان 
جدید  فرم های  شناسه های  و  اول  درجه  هشدارهای  شامل  فقط  که  بخوانند  را  شده«  تعدیل 

می باشد.

2. آیا می توانم فایل های بایرنی را به این جا بفرستم؟

اگر شما قادر به پرسیدن چنین سئوالی هستید، باید بالفاصله به بخش »اخبار/اعالنات/کاربران 
تازه« مراجعه کنید. جایی که طی پست هایی منظم هشدار داده می شود که فایل های باینری و 
به  ویژه تصویری به هیچ وجه نباید به گروه های خبری ارسال شوند. بسیاری از کشورها برای این 

کار مجازات اعدام را اجرا می کنند.

3. رسنام تشاب از کجا آمده؟

سیستم الگوریتم های تصویری-ریاضیاتی دکتر ورنون بریمن )که در گمنامی فوت کرد( به عنوان 
تکنیک شکل سازی استداللی بریمن شناخته می شود. این عبارت بازتابی است از عنوان مقاله ی 
تکنیک شکل سازی  باب  در  یادداشتی  همراه  به  تفکر،  قابل  »دربار ه ی صورت های  وی،  اصلی 
استداللی« )بریمن و ترنر، نیچر، 2001(. این مقاله به ناچار توقیف و جز اسناد فوق محرمانه 

طبقه بندی شد.

4. آیا حقیقت دارد که نویسندگان علمی تخیلی بازیلیسک ها را پیش بینی کرده بودند؟

علمی تخیلی  پیشینه ی  می زنند،  آسیب  مغز  به  که  تفکری  غیرقابل  اطالعات  ایده ی  نه.  و  بله 
دور و درازی دارد. ولی هیچ کدام آن را دقیقاً پیش بینی نکردند. در این مورد اغلب به رمان 
»ذهن نویس« اثر ویلیام گیبسون ]1[ )به سال 1984( اشاره می شود که ایده-ی فضای سایبری 
اثر، ایده ی »یخ سیاه« بود؛ نرم افزاری که دست به  را در جامعه گستراند. دلیل ارجاع به این 
ضدحمله به مغز هکرها می زد. اما این رمان اتصال مستقیم اعصاب به شبکه را تصور می کرد. 

درحالی که بازیلیسک ها بسیار مرگبارتر هستند، چرا که نیازی به تماس فیزیکی ندارند. 
خیلی پیش از آن، فرد هویل ]2[ در »ابر سیاه« )به سال 1957( اشاره کرد که بارگذاری دانش 
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از یک بیگانه ی احتماالً خیرخواه )که دارای گنجایش ذهنی فوق بشری است(، می تواند باعث 
اعمال اضافه بار به مغز و سوختن آن شود.

که  ]3[ مطرح شده  پریستلی  بی.  اثر جی.  »تصاویر خواب«  در  واقعیت  به  نزدیک  مورد  یک 
تصاویری از بهترین نمونه های اشیا را تصور می کند که اجباراً احساسات خاصی را در ذهن ایجاد 

می کنند و از آن ها در تبلیغات استفاده می شود.
پیرس آنتونی ]4[ در »ماکروسکوپ« )به سال 1969(، به توصیف »آرایش مخرب« می پردازد. 
یک آرایش هدفمند از تصاویر که جهت حفاظت از حریم خصوصی ارتباطات کهکشانی به کار 

می رود و ذهن شنود کنندگان را پاک می کند. 
انجمن بازیلیسک مایل نیست دوباره پیغامی داشته باشد مبنی بر یادآوری این مساله که رمان 
ماکروسکوپ و قسمت اول برنامه ی تلویزیونی سیرک  پرنده ی مونتی پیتون ]5[، هر دو در یک 
سال و یک ماه منتشر شدند. در این برنامه طرح معروفی ارائه شد مبنی بر ارائه ی خنده دارترین 

لطیفه ی ممکن، طوری که شنوندگانش از شدت خنده دچار خفگی و مرگ شوند.

5. نحوه ی عملکرد یک بازیلیسک چگونه است؟

پاسخ کوتاه چنین است: نمی توانیم بگوییم. اطالعات کامل تر در رده ی فوق محرمانه طبقه بندی 
می شوند.

در  که  است  ساینتیست، 2001(  )نیو  بریمن  علمی-عمومی  مقاله ی  بر  مبتنی  مشروح  پاسخ 
قراردادی  رایانش  به صورت یک سیستم  را  انسان  را تشریح می کند. وی ذهن  ایده هایش  آن 
قطعی فرض می کند. این سیستم همان طور که صورتی دیگر از تئوری ریاضی گودل پیش بینی 
می کند، ممکن است توسط افکاری که ذهن از لحاظ فیزیکی یا منطقی قادر به تفکرشان نیست، 
آسیب ببیند. تکنیک شکل سازی استداللی چنین افکاری را در قالب صورت هایی صرفاً بصری 
حالی  در  می پذیرد،  را  آن  ما  بینایی  اعصاب  که  بازیلیسک  تصویر  یک  مثل  می دهد.  نمایش 
که نمی توانند پشتیبانی کند. نتیجه فاجعه بار است. مثل این است که یک ویروس مخفی کار 

نرم افزاری به مغز رخنه کند.

6. چرا »بازیلیسک«؟

بازیلیسک نام یک موجود افسانه ای است. خزنده ای که تنها یک نگاه به آن باعث تبدیل شدن 
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آینه  از طریق  بازیلیسک  به  کردن  نگاه  قدیمی،  افسانه ی  یک  می شود. طبق  به سنگ  انسان 
بازیلیسک هایی  اگرچه  نمی کند.  این در مورد نسخه های مدرن آن ها صدق  اما  بی خطر است. 
مانند بی-756 که کاماًل نامتقارن هستند، تنها در صورتی مرگبارند که بسته به نیم کره ی غالب 

مغز قربانی، به تصویر مستقیم یا انعکاس آن ها نگریسته شود.

7. آیا این فقط یک افسانه ی محلی است که نخستین بازیلیسک خالق خودش را نابود کرد؟

تقریباً تمام چیزهای مرتبط با اتفاقی که در تاسیسات ابر رایانه ی کمبریج4 افتاد، توقیف شده 
و به عنوان دانش بسیار خطرناک طبقه بندی شده اند. بریمن آخرین آزمایش هایش را در آن جا 
انجام داد. باور عمومی بر این است که بریمن و بیشتر پرسنِل تاسیسات جان خود را از دست 
دادند. در پی آن، کپی هایی از بازیلیسک بی-1 به بیرون درز کرد. این تصویر با نام »طوطی« 
شهرت یافته، چرا که اگر آن  را به حد کافی تار کنیم که نگریستن به آن بی خطر باشد، شبیه 
یک طوطی به نظر می رسد. بی-1 همچنان نخستین انتخاب تروریست های شهری است که به 

وسیله ی یک اسپری و یک شابلون، تصویر بازیلیسک را روی دیوارها نقاشی می کنند.
اما سایر بازیلیسک ها با استفاده از نظریات بریمن ساخته شدند. بی-2 کمی بعد در آزمایشگاه 

لورنس لیورمور ساخته شد و بعد فاجعه ی ساخت بی-3 در ام آی تی پیش آمد.

8. آیا بازیلیسک ها در قالب فراکتال های مندل بروت وجود دارند؟

بزرگنمایی  تحت  متقارن،  موقعیت های  در  که  دارد  وجود  شده  شناخته  خانواده ی  دو  بله، 
فوق العاده قابل رویت هستند. خیر، به شما نخواهیم گفت کجای این قالب.

9. چطور می توانم برای گذاشنت تصویر توی وبگاهم مجوز بگیرم؟

پرسیده  این جا  مدام  ولی  می شود،  تازه«  »اخبار/اعالنات/کاربران  بخش  به  مربوط  سئوال  این 
می شود. به طور خالصه: بدون مجوز در ASCII یا ANSI دولتی که به ندرت داده می شود، 
شما نمی توانید چنین کاری بکنید. استفاده از هر چیز دیگری به جز متن های وبگاه یا ایمیلتان، 
راهی تضمین شده برای قطع اشتراکتان است. همه ی ما دلتنگ وب های رنگی قدیمی و همچنین 

تلویزیون ها هستیم. ولی این چیزها امروزه بسیار خطرناکند.
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10. آیا حقیقت دارد که مایکروسافت برای محافظت از ویندوز اولرتا در برابر رسقت یا مهندسی 

معکوس از تله های بازیلیسکی استفاده می کند؟

حرفی برای گفتن نداریم.

4.Piers Anthony
5. Monty Python’s Flying Circus 

1. William Gibson
2. Fred Hoyle
3. J. B. Priestly
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نقش هم رسایان در تئاتر به سبک یونان باستان، اظهار نظر در مورد عملکرد نقش آفرینان و 

بیان اوضاع و احوال صحنه ها برای متاشاچیان است. در این جا هم رسایان از زبان شخصیت ها 

از  تئاتر بسیار ساده است و معموالً  این سبک  به شکلی حامسی تر سخن می گویند.  نیز 

که کل منایش حول یک  معنا  این  به  پیروی می کند؛  »زمان، مکان، عملکرد«  یگانگی  سه 

»عملکرد« یا تم می چرخد و زیرداستان ندارد و شامل اتفاقات حداکرث 24 ساعت -یگانگی 

زمان- در یک محدوده مکانی مشخص می شود. در این منایشنامه، متامی جهت های صحنه 

-جلو، عقب، وسط- به ژاپنی ذکر شده بودند.

مرتجم

روکورو
پول اندرسون

شیرین سادات صفوی



40
شماره ی 29، اردیبهشت 1392

شخصیتها
• یک•راهب	
• یک•مهندس	
• یک•روبات	
• روح•جوانی•روکورو	

مکان
• دنباله•دار•هیکارو	

زمان
• بهار•بزرگ،•سال•سوم	

]یک•دستیار•میزی•را•تا•وسط•صحنه•می•آورد.•روی•آن•وسیله•ای•است•که•به•عنوان•یک•لباس•
فضایی•در•نظر•گرفته•خواهد•شد؛•همچنین•یک•سینی•فلزی•باریک•هم•روی•میز•دیده•می•شود.[

]راهب•وارد•شده•و•در•گوشه•ی•صحنه•می•ایستد.[
راهب:•چونان•آتشی•پدیدار•از•دور،•چونان•آتشی•پدیدار•از•دور،•که•مسافر•در•راه•مانده•را•از•شب•

به•خود•می•خواند،•روشنایی•آسمان•نیز•چنین•گونه•است.
]راهب•به•طرف•وسط•صحنه•بر•می•گردد.[

راهب:من•راهبی•از•کیوتو•و•در•راه•زیارت•هستم.•آرزوی•من•دنبال•کردن•مسیر•روکوروی•مقدس•
است•که•بیش•از•صد•سال•پیش،•به•دنبال•وارستگی•در•میان•سیاره•ها•به•سفر•پرداخت.•او•در•
جهانی•که•خورشید•در•آسمانش•روشن•ترین•ستاره•بود،•به•مقام•نیروانا•نایل•آمد.•در•ابتدای•سفر،•
او•به•دنباله•دار•هیکارو•رسید•و•مدتی•روی•آن•اقامت•گزید.•و•من•نیز•اکنون•بر•آن•فرود•آمده•ام.

]مهندس•وارد•می•شود.[
مهندس:•به•پایگاه•ما•خوش•آمدید،•عالیجناب•مقدس.•متاسفانه•موقع•خوبی•وارد•نشده•اید•و•من•
هم•سرم•خیلی•شلوغ•است،•ولی•باعث•افتخارم•خواهد•بود•که•تا•جای•ممکن•در•خدمتتان•باشم.

راهب:•سپاسگزارم.•شنیده•ام•آماده•می•شوید•تا•این•پایگاه•را•رها•کنید.
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مهندس:متاسفانه•چاره•ای•نداریم.•دو•قرن•می•شود•که•انسان•و•ماشین•یخ•های•این•دنباله•دار•را•
جستجو•کرده•اند.

همسرایان:•پیروزی•و•تراژدی،•جشن•و•عزا،•گورهای•مقدس،•و•اثر•دستان•به•یاد•ماندنی.•به•
سیراب• ما،• می•دهیم.• نفس• زمین،• فرای• شده•ی• زاده• کودکان• به• و• بخشیده• غرش• موشک•ها•
کنندگانیم.•از•تالش•ماست•که•آب•ها•از•میان•بیشه•های•سبز•چون•رویا•به•دریاچه•ها•فرو•می•ریزند؛•
اما• بودند!• آویخته• مریخ• فراز• بر• سفید• شکوفه•های• و• بود• غبار• و• بود• سنگ• ازل• از• که• جایی•
اکنون•دنباله•دار•چونان•پروانه•ای•از•تاریکی•زاینده•به•دست•چپ•آن•وارد•می•شود.•باد•خورشیدی•
کرده،• گداخته• ذغال• به• مبدل• را• دندان•ها• نموده،• ذوب• را• استخوان•ها• کرده،• آب• را• گوشت•ها•

سیلیکون•را•در•کوره•های•ماشینی•چون•آب•روان•می•سازد.•ما•از•این•خانه•ی•سوزان•گریزانیم.

مهندس:•شاید•بعد•از•گذر•از•حضیض•بشود•دوباره•برگردیم.

همسرایان:در•تابستان•پیش•رو•شعله•ها•چطور•چون•علف•های•دشت•موج•خواهند•زد،•در•پاییز•
مه•های•غریِب•در•بر•گیرنده•چطور•این•سرزمین•را•در•خود•خواهند•پوشاند،•و•سکون•زمستان•

هزار•ساله•چطور•از•راه•خواهد•رسید؟

مهندس:•فعاًل•داریم•برای•تخلیه•آماده•می•شویم.•سفینه•ای•که•شما•را•آورد،•یکی•از•سفینه•های•
باری•ما•می•شود.•کارتان•هر•چی•که•هست،•متاسفانه•وقت•کمی•برای•انجام•آن•دارید.
راهب:•مایلم•گنبدی•را•ببینم•که•روکوروی•مقدس•در•آن•زندگی•و•مراقبه•می•کرد.

مهندس:چقدر•عجیب!•فکر•نمی•کنم•هیچ•کس•تا•به•حال•به•آن•جا•رفته•باشد.•البته•به•عنوان•
یک•معبد•مقدس•شناخته•می•شود،•ولی•در•فاصله•ی•دوری•از•پایگاه•ما•متروک•افتاده•است؛•و•در•
هر•حال،•ما•هیچ•وقت•بی••کار•نیستیم.•فعاًل•تمامی•خودروهای•زمین•در•حال•استفاده•اند.•ولی•اگر•
استفاده•از•لباس•فضایی•و•جت•پشتی•را•بلد•باشید،•می•توانم•یکی•بهتان•بدهم.•خوشبختانه•در•
گردش•دنباله•دار•هم•پایگاه•و•هم•معبد•توی•سایه•رفته•اند•و•می•توانید•امن•و•امان•با•لباس•فضایی•

بروید.•ولی•دقت•کنید•که•قبل•از•طلوع•کشنده•حتماً•برگردید.
راهب:متشکرم،•چنین•خواهم•کرد.•اگر•اشتباه•نکنم،•نه•ساعت•وقت•خواهم•داشت؟
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مهندس:•بله.
]مهندس•وسیله•ای•را•که•مثاًل•لباس•فضایی•است•روی•کول•راهب•می•گذارد•و•سینی•فلزی•را•به•

دستش•می•دهد.[
مهندس:بفرمایید،•همه•چیز•آماده•است•و•این•نقشه•ی•راهنمای•الکترونیک•هم•مسیر•را•نشانتان•

خواهد•داد.•باشد•که•راهتان•به•پیروزی•رهنمون•باشد.
راهب:درود•بر•تو.

]مهندس•تعظیم•می•کند•و•خارج•می•شود.[
راهب:زمان•به•طرز•دردآوری•کوتاه•است.•بهتر•است•هر•چه•سریع•تر•از•هوابند•اصلی•خارج•شده•

و•به•راه•بیفتم.
]راهب•چند•گام•به•طرف•راست•صحنه•می•رود•و•دوباره•بر•می•گردد؛•مثاًل•در•حال•حرکت•و•سفر•
است.•در•این•بین،•دستیاران•صحنه•میز•را•برده•و•تخته•ای•را•روی•صحنه•می•آورند•و•به•ستونی•

تکیه•می•دهند•که•مثاًل•یک•کامپیوتر•بزرگ•است.[
راهب:چنان•سریع•حرکت•کردم•که•راهنمایم•می•گوید•به•همین•زودی•به•مقصد•رسیده•ام.•آن•

گنبد•بر•فراز•آن•لبه،•یعنی•اقامتگاهش•همان•بوده•است؟•باید•جلوتر•بروم.
]راهب•به•طرف•کامپیوتر•خیالی•می•رود.[

راهب:انگار•بی•وزن،•چون•روح•بر•هوا•می•روم؛•جهان•در•اطرافم•چون•مهی•است،•سفید•و•خشک،•
تا•ابد•تنها•و•تهی.

همسرایان:•سکوت•ابدی•مکان•های•بی•کران•من•را•می•ترساند.•ولی•سکوت•را•آرامشی•نیست.•
همین•مکان•ها•جهان•را•به•پیش•رانده•و•اشکش•را•روان•می•سازند•و•دوباره•آن•را•به•پس•رانده•و•
هیچش•می•کنند.•انرژی•در•همه•سو•روان•است،•صدای•هیس•ناشنیدنی•نویز•نادیدنی•بلند•است.•
یخ•رودی• زمانی• فراز•جایی•که• بر• است• باریک• را•می•بینم•که•چون•سنگ•گوری• تخته•سنگی•
جاری•بوده•و•اکنون•از•آن•فواره•ای•به•ارتفاع•آسمان•به•سوی•سیاهی•می•پاشد.•جریان•های•پهناور•

و•لرزان،•ستارگان•را•می•پوشانند•و•از•خود•افق•خشم•جاری•است•که•رو•به•سوی•نیستی•دارد.

راهب:بزرگ•باد•آمیدا؛•سالیان•سال•پیش•روکورو•به•این•جا•آمد•که•آن•موقع•جایی•دیگر•و•زمانی•دیگر•
از•حاال•بود.•ولی•من•اکنون•همان•مسیر•را•می•روم،•به•این•امید•که•همچنان•به•رستگاری•رهنمون•شود.
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]روبات•از•یک•گوشه•ی•صحنه•وارد•می•شود.[
روبات:وقتی•فواره•ی•باران•منقطع•می•شود،•برای•لحظه•ای•عطر•کیالِک•به•شکوفه•نشسته•بلند•

می•شود.•چون•خاطره•ای...•آه،•یک•مهمان!
]روبات•جلو•می•رود•تا•با•راهب•دیدار•کند.•هر•دو•ادای•دستکاری•کردن•گیرنده•های•رادیویی•خود•

را•در•می•آورند.[
راهب:•این•جا•معبد•روکورو،•همان•اقامتگاه•باستانی•اوست؟

روبات:•بلی،•گرچه•بازدید•کنندگان•آن•معدودند.•می•توانم•بپرسم•به•چه•قصد•این•جا•آمده•اید؟
راهب:•چه•قصدی•دارم•جز•وقف•خود؟•من•یک•راهبم.•آیا•تو•خدمتگزار•معبدی؟

روبات:•نگهداری••و•مراقبت•های•ساده•و•پیش•پا•افتاده•با•من•است.
راهب:برایم•عجیب•است•که•یک•ماشین•می•خواهد•قصدم•از•بازدید•این•جا•را•بداند.

روبات:•آن•چه•تو•می•بینی،•فقط•یک•مکانیسم•است.•این•بدن•به•آن•کامپیوتر•در•آن•سو•متصل•
است•که•در•آن•هوشی•مصنوعی•زیست•دارد؛•هوشی•آن•قدر•قدرتمند•که•برای•اعمال•وظایف•

ضروری•من•کفایت•می•کند.
]روبات•با•حرکاتی•متناسب•به•رقص•در•می•آید•و•هم•سرایان•برایش•می•خوانند.[

همسرایان:دنباله•دار•عمری•است•در•میان•سکوت•راهی•بوده•است.•تو•گویی•هیچ•گاه•زمان•بر•
سر•آن•ننشسته.•یک•روز•یا•ده•سال،•چه•تفاوت•دارد؟•رود•کائنات•بر•فراز•و•از•زیر•جاری•است،•
ولی•دریایی•بر•ساحل•این•جزیره•نمی•آساید.•تو•گویی•برای•همیشه•به•آرامش•رسیده،•دفن•شده،•
و•حاال•ستارگان•بر•فراز•و•زیرش•به•تماشا•نشسته•اند.•ولی•در•گور•هم•آرامش•را•نخواهی•یافت.•
سنگ•گور•زیر•باران،•زیر•اشعه•های•خرد•کننده•ی•روز•و•یخ•بندان•پوساننده•ی•شب•می•فرساید.•
حتا•خاک•هم•بلعنده•ای•است•که•هزار•زبان•آب•داِر•پنهان•دارد•که•کورتر•از•موِش•کور•و•سخت•تر•
از•سنگ،•به•سطح•راه•می•گشایند.•این•ها•گنگ•و•کند،•در•جریانند.•و•لرزه•های•زمین•به•اندازه•ی•
آنان•بی•رحم•نیست.•و•روی•این•جهان•کوچک•نیز•چیزی•جز•تالش،•نابودی•را•پس•نمی•راند؛•حتا•

در•عمیق•ترین•نقاط•فضا؛•حتا•در•عمیق•ترین•نقاط•فضا...•تنها•در•راه•است•که•آرامش•می•یابیم.

راهب:•مقدس•باد•نام•آمیدا•بودا.
روبات:•می•توانم•کمکی•به•شما•بکنم؟•متاسفانه•این•جا•سرپناه•یا•وسیله•ی•آسایشی•نیست•که•
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پیشکش•کنم.•همان•طور•که•می•بینید•سر•گنبد•باز•است•و•چیزی•جز•این•کامپیوتر،•یک•ژنراتور•
برق•و•وسایل•مورد•نیاز•من•در•آن•نیست.

راهب:•مطمئناً•روکورو•سالمت،•نور،•هوا،•آب،•غذا•الزم•داشته•است...•حال•زندگی•اش•هر•چقدر•
ساده••که•بوده.

از• آن•ها• ببرند.• بهره• باقیمانده•اش• وسایل• از• معدنچیان•گفت• به• رفت• او• وقتی• اما• بله،• روبات:
وسایلی•استفاده•کردند•که•او•دیگر•احتیاجی•نداشت.•گرچه•از•آن•ها•خواست•که•کامپیوتر•و•روبات•
خدمتگزار•را•باقی•بگذارند•که•خود•آن•ها•از•سر•احترام•کمی•پس•از•ورودش•به•این•جا•پیشکش•

کرده•بودند.
راهب:•پس•یعنی•همان•موقع•هم•چنین•مقدس•بود؟

بوده•اند.• بخشنده• و• مهربان• روزگار• آن• معدنچیان• فقط• شاید• بدهم.• جوابی• نمی•توانم• روبات:•
کسانی•که•زندگی•سخت•دارند•و•تنها•می•زیند،•اغلب•چنین•اند.

راهب:•شاید•از•سر•سادگی•روحشان،•حس•کرده•بودند•که•کسی•به•میانشان•آمده•که•روزی•به•
مقام•بودا•خواهد•رسید.

روبات:چه...•واقعاً•به•چنین•مقامی•رسید؟
راهب:مگر•نشنیده•ای؟

روبات:من•از•زمان•رفتن•او•تا•به•حال•تقریباً•همیشه•تنها•بوده•ام.
راهب:بله،•از•متروک•افتادن•این•جا•شنیده•بودم.•با•کسی•هم•ارتباطی•نداشتی؟
روبات:چه•کسی•است•که•با•یک•کامپیوتر•و•یک•پوسته•ی•خالی•صحبت•کند؟

راهب:•ظاهراً•زیارت•از•رسوم•این•مردمان•نیست.•قابل•درک•است.•جز•این•یک•مکان•مقدس،•
دیگر•چه•چیزی•برای•تماشا•روی•یک•دنباله•دار•وجود•دارد؟•نه•زیباست،•نه•فصلی•دارد،•نه•زمین•
مقدس•و•پربرکتی•دارد،•نه•حیاتی•در•آن•به•چشم•می•خورد...•چیزی•جز•دلتنگی•در•آن•نیست.

روبات:•از•نظر•او•چنین•نبود.
راهب:•البته.•به•همین•دلیل•راه•او•را•دنبال•می•کنم•و•خاضعانه•امیدوارم•چند•جرعه•از•آن•چه•او•

در•تمامی•جهان•دید،•نصیب•من•نیز•گردد.
روبات:او•تقدس•را•دید.

]هر•دو•برای•چند•لحظه•ساکت•می•ایستند.[
روبات:می•توانم•کمکی•به•شما•بکنم؟
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راهب:متشکرم،•ولی•فکر•نمی•کنم.•خوب،•تو•هنوز•می•توانی•صادقانه•به•مسئولیت•ات•ادامه•دهی•
و•با•دقت•فراوان•همه•چیز•را•زیر•نظر•داشتی•باشی•و•هر•کاری•که•الزم•است•انجام•دهی.•به•جرات•

می•توانم•بگویم•که•نزدیکی•به•خورشید•کم•کم•نابودی•به•بار•می•آورد.
روبات:•همین•طور•است.•گنبد•به•این•تخته•سنگ•بسته•شده،•ولی•هر•روز•لرزه•های•سخت•تر•و•
شدیدتری•از•راه•می•رسد•و•خودم•دیده•ام•که•تخته•ای•غول•آسا•از•یخ•به•این•سو•روان•است.•بعید•

می•دانم•پس•از•عبور•از•حضیض•چیزی•باقی•بماند.
راهب:•وقتی•به•پایگاه•برگردم،•این•موضوع•را•به•آن•ها•یادآوری•خواهم•کرد.•حداقل•تو•و•کامپیوتر•

را•باید•با•مردمان•از•این•جا•ببرند.•شماها•یادگارهای•مقدسی•هستید.
روبات:•اوه•قربان،•نه،•چنین•نیست.

و•کار•داشته•اید؛•درست•مثل•مهره•های•تسبیحش•که•حاال•در• با•یک•قدیس•سر• راهب:•شما•
کاماکورا•نگهداری•می•شود.

روبات:•قربان،•شما•متوجه•منظورم•نمی•شوید•و•من•هم•نمی•توانم•خوب•توضیح•دهم.•من•فقط•
یک•ماشینم،•یک•برنامه•ام.•آیا•اجازه•ی•مرخصی•می•فرمایید؟

راهب:البته.
روبات:•اگر•کمک•خواستید،•کافی•است•صدایم•بزنید.•من•خیلی•دور•نمی•شوم•و•همیشه•صدایتان•
را•می•شنوم.•حضور•شما•جنبه•هایی•از•حیات•را•به•یادم•آورده•که•فکر•می•کردم•فراموش•کرده•ام؛•

درست•مثل•رویایی•که•از•یاد•می•رود•و•باز•می•گردد.
]روبات•تعظیم•می•کند•و•پشت•کامپیوتر•می•رود.[

راهب:عجیب•است.•تا•به•حال•کجا•روباتی•دیده•شده•که•این•طور•رفتار•کند•یا•این•طور•حرف•
بزند؟•و•چطور•ممکن•است•باران،•باد،•خاک•و•مرگ•را•بشناسد؟•طوری•با•او•حرف•می•زنم•انگار•

که•انسان•باشد.•چه•خبر•است!
]راهب•طوری•ادا•در•می•آورد•انگار•زمین•زیر•پایش•به•شدت•به•لرزه•افتاده•باشد.[

به•زمین•کوبیده• نبود،•حتماً• این•قدر•ضعیف• این•جاذبه•• اگر• لرزه•ی•قدرتمندی.• چه• راهب:
شده•و•آسیب•می•دیدم.•ببین•شکاف•روی•یخ•چقدر•بزرگ•تر•شده•و•لبه•های•آن•که•هیچ•وقت•
در•حالت•مایع•نبوده•اند،•چطور•به•بیرون•آویزان•شده•اند.•بگذار•به•معبد•بروم•و•برای•آرامش•

دعا•کنم.
]راهب•به•طرف•کامپیوتر•می•رود•و•جلوی•آن•زانو•می•زند•و•دست•هایش•را•در•هم•قفل•می•کند.[
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همسرایان:مقدس•باد•آمیدا•بودا،•که•در•اوست•راه،•قانون؛•که•در•آموزه•های•اوست•رستگاری؛•و•
بخشایندگی•اش•چون•مهتاب•گسترده•بر•فراز•دریاهای•طوفانی•که•طعم•اشک•دارند،•جاری•است؛•
که•ظهور•شکوه•او•چونان•به•شکوفه•نشستن•درختی•خشک•و•زمستانی،•ناگهانی•است.•او•را•صدا•
می•زنیم•که•هدایتمان•کند،•در•خشم•صدایش•می•زنیم•تا•ببخشاید،•در•نفرت•صدا•می•زنیم•تا•عشق•
بورزد،•در•اندوه•صدا•می•زنیم•تا•آرامش•دهد،•در•تنهایی•صدا•می•زنیم•تا•بزرگی•بخشد؛•با•تمام•آن•
چه•هست،•تمام•آن•چه•بوده،•تمام•آن•چه•که•تا•ابد•خواهد•بود.•گرچه•هزار•هزار•دعا•کم•است،•

اما•یک•ناله•هم•کافیست.•مقدس•باد•آمیدا•بودا.

]تصویر•روکوروی•جوان•که•لباس•راهبان•را•به•تن•دارد،•بر•روی•نمایشگر•کامپیوتر•ظاهر•می•شود.•
راهب•که•حیرت•کرده،•از•جا•بلند•می•شود.[

راهب:•چی؟•یک•انسان•دیگر•بعد•از•این•همه•مدت؟•یا•شاید•پیامی•هستی•که•از•پایگاه•مخابره•
می•شود؟

روکورو:•نه،•من•این•جا•نیستم.•و•چون•تو•انسان•نیستم.
راهب:•چی؟•پس•چه•هستی؟•بدان•که•من•زائری•هستم•دنبال•کننده•ی•مسیر•روکورو•از•جهانی•

به•جهان•دیگر،•به•این•امید•که•عاقبت•من•هم•به•فرای•این•جهان•ها•نائل•شوم.
روکورو:•بله،•قباًل•هم•گفتی.

راهب:چه•زمانی؟•به•یاد•نمی•آورم•که•قباًل•با•تو•مالقات•کرده•باشم.•و•بعید•می•دانم•در•زندگی•های•
قبلی•دیداری•کرده•باشیم.•ایزدی،•یا•شیطان؟•روحی•یا•رویا؟

روکورو:•من•همان•هوشی•هستم•که•روبات•را•هدایت•می•کند.•جز•من•نیست.
راهب:•پس•تو•برنامه•ی•درون•این•کامپیوتر•هستی؟

روکورو:بله.•و•از•آن•منظر،•به•جهتی•هم•روح•هستم؛•چون•سالیان•سال•قبل•از•دنیا•رفتم.
راهب:آیا•واقعاً•با•یک•سایه•سخن•می•گویم؟•منطق•من•سر•به•کدامین•بیابان•گذاشته؟•ولی•نه،•
شاید•این•دیوانگی•نباشد.•هر•چه•هست•توهم•و•آشوب•یک•خانه•ی•سوزان•است.•جز•بودیساتواها•

]1[،•هر•چه•می•ماند•غریبه•ای•است•در•غریب•آباد.
روکورو:•گوش•کن.•روکورو•پیش•از•ورود•به•حلقه•ی•هشتم،•محققی•بود•در•زمینه•ی•ارتباطات•

انسان•و•کامپیوتر.
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نوشت:•»روشنایی• بعدها• می•دانم.•در•جوانی•جز•موفق•ترین•محققین•محسوب•می•شد.• راهب:
کور•کننده•ی•خرد•چشمانم•را•خیره•کرده•بود،•تا•این•که•یک•غروب•تابستانی•در•بیشه•ای،•صدای•

خفه•ی•فاخته•ای•را•شنیدم.«
روکورو:همان•پرنده•ای•که•میان•مرگ•و•زندگی•بال•می•زند.

راهب:صبر•کن!•کم•کم•معنی•حرف•هایت•را•می•فهمم.•اما•ادامه•بده،•ادامه•بده!
روکورو:وقتی•او•به•این•دنباله•دار•قدم•گذاشت،•هنوز•چنان•در•جهان•مادی•غرق•بود•که•چند•
وسیله•ی•خاص•نیز•به•همراه•آورد.•ولی•بعدتر•دست•از•آن•ها•کشید.•اما•تا•مدتی•که•این•جا•اقامت•
داشت،•این•فکر•با•او•بود•که•ذهن•آزاد•شده•از•جسم•با•احتمال•بیشتری•به•رستگاری•خواهد•
رسید•و•مسیر•درست•را•خواهد•یافت.•بنابراین•اسکنری•ساخت•که•هشیاری•او•را•در•برنامه•ای•

کپی•می•کرد•و•بعد•آن•هشیاری•را•در•این•کامپیوتر•قرار•داد.
راهب:•شگفت•زده•ام•کردی.•تا•به•حال•هیچ•کس•از•چنین•چیزی•خبر•نداده•بود.

از• فراتر• او• از•سر•خجالت؛•مطمئنم• نه• نگفت...• به•کسی•چیزی• فکر•می•کنم•خودش• روکورو:
چنین•احساسی•بود.•بلکه•نگران•بود•بقیه•هم•دست•به•کار•مشابهی•بزنند.

راهب:ساختن•یک•خود•از•خود•که•راهنمای•خود•شود.•امیدوارم•کارمای•من•چنان•سیاه•نباشد•
که•از•قدیسی•بد•بگویم،•ولی...•آن•زمان•ها•هنوز•قدیس•نشده•بود،•درست•است؟•چون•محال•بود•

که•چنین•فکر•خودخواهانه•ای•به•سرش•بزند.
روکورو:•و•من•بهایش•را•به•سختی•پرداخت•کردم.

راهب:•خواهش•می•کنم،•منظورم•را•بد•برداشت•نکن.•قصد•او•همیشه•پاک•بود.•فقط•زمانی•به•راه•
خطا•رفت،•درست•مثل•همین•دنباله•دار•که•حاال•به•سوی•خورشید•پیش•می•رود.•و•فکر•می•کنم•
این•فکر•در•ابتدا•درخشان•و•پرجذبه•در•وجودش•پا•گرفت.•او•را•تصور•می•کنم•که•با•شگفتی•فکر•
می•کرد...•درست•همان•طور•که•گفته•های•بودا•را•می•نویسم•و•کپی•می•کنم،•هشیاری•را•در•شکوه•

بودا•کپی•خواهم•کرد.
انسان• برای• ابزاری• نیستند،• انسان• سوتراها• که• کرد• فراموش• کرد.• هم• را• کار• این• و• روکورو:

هستند.
راهب:همین•طور•است.•استاد،•من•را•عفو•کنید•اگر•خالف•صحبت•تان•چیزی•می•گویم.•چرا•که•

در•حضورتان•سرشار•از•شگفتی•ام.
روکورو:من•استاد•نیستم.•من•فقط•روکورو•هستم•همان•طور•که•روکورو•در•جوانی•بود؛•جاهل،•
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که• چرا• کمتر.• بسیار• آن؛• از• کمتر• حتا• نه،• قلبش.• در• جاری• جوانی• از•خون• هیجان•زده• گیج،•
می•گویی•او•به•نیروانا•رسید،•ولی•من•همین•جا•اسیر•و•زندانی•باقی•مانده•ام.

راهب:چه•خواستی•سوسوی•الکترون•ها•را•اسیر•می•کند؟•چه•می•تواند•به•دست•شارش•ها•بند•
زند؟

یک• هر• ستارگان• ولی• بود،• دور• خورشید• گشودم.• چشم• سردی• و• ستاره•ها• به• رو• روکورو:
خورشیدی،•درخشان،•روشن،•که•این•تکه•یخ•را•به•سرخی•آتش•رنگ•می•زدند؛•چرا•که•ستاره•ها•
بیش•از•سیاهی•بودند،•و•سردی•از•وجود•آن•ها•روشن•بود،•و•نیستی•از•خلقت•می•تپید.•این•را•
می•دانستم،•بی•هیچ•جسمی،•بسته•به•نیروها،•ترکیب•و•درخشش•آن•ها،•که•هیچ•وقت•در•پِی•
استخوانی•چنین•ترکیب•نمی•یابند•تا•در•عمق•چاله•های•دوگانه•و•سیاه•غور•کنند.•من•دانش•را•در•
اختیار•داشتم،•آن•را•به•سوی•خود•کشیدم،•تا•از•آن•او•شدم،•همان•طور•که•جهان•مادی•از•فانیان•

برده•می•سازد.•ولی•این•جا...•ولی•این•جا...•معنا•و•بخشایش•کجاست؟
]با•حرکاتی•متناسب•با•گفته•هایش•به•رقص•در•می•آید.[

روکورو:•عشق•فانی•را•در•خانه•ی•والدینم•به•یاد•آوردم،•در•میان•اشیای•کوچکی•رشد•کردم•که•از•
مسیر•استفاده•عزیز•می•شدند•و•از•آن•پس•استفاده•می•کردم.•خنده•ی•کودکان•را•به•یاد•آوردم،•و•
پرواز•لک•لک•ها•بر•فراز•دریاچه•ی•بیوا،•بهار•که•تپه•ها•را•از•خود•بی•خود•می•کرد•و•افرا•که•در•پاییز•
چون•آتِش•سوزان•بود.•به•یاد•آوردم•که•با•دوستان•به•تماشای•طلوع•ماه•می•نشستم.•خش•خش•
نی•ها•و•دامن•زنان•را•به•یاد•آوردم؛•و•صدای•ناقوس•معبدی•کهن•که•عصرگاه•نواخته•می•شد.•هر•
آن•چه•را•شنیده•بودم،•خوانده•و•دیده•بودم،•به•یاد•آوردم؛•هر•آن•چه•که•روحم•را•شکل•داده•و•به•
آن•راه•یافته•بود؛•لطافت•موراساکی•و•ذوق•هوکوسای•را،•محراب•بن•ِکی•و•شمشیر•یوشیتسونه•را•
به•یاد•آوردم؛•شکست،•خاکستر•و•سرسختی•کهنی•که•در•مقابل•آن•ها•سر•خم•نمی•کرد.•اشتیاق•

میهن•پرستان،•عشاق•و•قدیسان•را•به•یاد•آوردم.•این•ها•و•چیزهای•دیگر•را•به•یاد•آوردم...•]2[
]رقص•کم•کم•او•را•به•زانو•در•می•آورد؛•حاال•در•تعظیم•است•و•سرش•پشت•آستین•هایش•پنهان•

است.[
روکورو:•و•هنوز•هم•آن•ها•را•به•یاد•می•آورم،•همان•طور•که•معادالت•حرکت،•مقدار•عدد•پی،•
قیمت•کفش•ها،•نام•سیاستمداران•را•به•یاد•می•آورم.•اسم•ها...•اسم•ها...•کلمات•و•عددها...•نمی•توانم•
حسشان•کنم.•به•اندازه•ی•کافی•انسان•نیستم.•تنها•ستارگان•قادر•به•لمس•من•هستند.•آن•ها•و•
این•عطش•به•رستگار•شدن.•به•همین•دلیل•هستم؛•این•خواست•تا•ابد•در•من•هست،•خود•من•
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است.•و•هیچ•چیز•دیگر•نیست.•هیچ•چیز.•اشتیاق•آنی•را•دارم•که•درک•نکنم؛•درست•مثل•کور•
مادرزادی•که•اشتیاق•رنگ•یا•کر•مادرزادی•که•اشتیاق•شیرینی•سوزاننده•ی•فلوت•و•نوای•عبور•
آب•خنک•را•دارد.•دعاهایم•غژغژ•چرخ•هایی•است•که•می•چرخند،•مراقبه•ام•نه•برای•یکی•بودن،•که•
برای•هیچ•شدن•است.•بی•جسم•چطور•می•تواند•جسمش•را•دور•بیندازد؟•هیچی•چطور•می•تواند•به•
پوچی•برسد؟•آن•که•هیچ•وقت•نمی•تواند•بودیساتوا•باشد،•چطور•می•تواند•بودا•شود؟•چنین•چیزی•
چطور•می•تواند•بر•او•عاشق•باشد،•وقتی•که•فقط•می•تواند•عشق•او•را•دوست•داشته•باشد؟•با•ذهن•
روکورو،•عطش•آن•آزادی•را•دارم•که•او•یافت.•ولی•من•اسیر•خودم•هستم،•خودی•که•قدرت•فراتر•

رفتن•را•ندارد.•من•اسیر•خودم•هستم.
راهب:و•سازنده•ی•تو•این•را•می•دانست.•تو•را•در•وحشت•آن•چه•که•کرده•بود•رها•کرد•و•رفت؟

]روکورو•سر•بر•می•دارد•و•زانو•زده،•می•نشیند.[
هشیارم،• که• آن•جا• از• کند.• پاک• را• وجودم• نمی•توانست• شد.• نادم• و• اندوهگین• نه،• روکورو:
بود؛•حال•چطور• انداخته• برکه• میان• به• بود؛•سنگی• کرده• عمل• او• نمی•شد؟• قتل• کارش• این•
می•توانست•باز•شدن•موج•ها•به•بیرون•را•به•جای•اولیه•باز•گرداند؟•باید•آن•چه•را•که•کرده•بود•
برای• که• می•داد• قول• و• ببخشمش• تا• می•کرد• التماسم• نه،• می•خواست...• من• از• و• می•پذیرفت•

آرامشم•دعا•کند.
راهب:•آن•همه•دعا•در•آن•همه•سال.•فکر•می•کنم•همین•او•را•به•رستگاری•رساند.

روکورو:•ولی•به•حال•من•فایده•ای•نداشتند.
راهب:•چرا•تا•قبل•از•امروز•به•کسی•چیزی•نگفتی؟

روکورو:•مثل•خود•او،•از•افتادن•این•فکر•به•جان•انسان•ها•می•ترسم.•به•عالوه،•چه•کسی•می•تواند•
این•زخمی•را•که•من•هستم•درمان•کند؟•در•تمام•طول•عمرم،•تو•اولین•راهبی•هستی•که•به•این•جا•

می•آید.•حداقل•می•توانم•از•تو•کمک•بخواهم.
راهب:چه•از•من•ساخته•است،•روح•بیچاره؟•از•منی•که•خودم•هم•در•تاریکی•کورمال•کورمال•

پیش•می•روم؟
روکورو:حداقل•می•شود•به•چند•سوالم•جواب•دهی؟•بگو•من•زنده•ام•یا•این...•حرف••زدنم،•فکر•
کردنم،•رنجم...•تنها•یک•اتفاق•است؟•ماشینی•در•حال•کار•کردن•یا•شعله•ای•در•دست•باد•است؟

راهب:همه•همین•هستیم،•شعله•ای•در•دست•باد•همه•ی•ما•هستیم.
روکورو:ولی•هیچ•وقت•چیزی•بیش•از•این•بوده•ام؟•آیا•روحی•دارم؟•کارما•دارم؟
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راهب:از•کجا•بدانم؟•می•توانم•تو•را•پنهانی•با•خود•ببرم•و•آن•وقت•با•هم•به•دنبال•جواب•این•
سواالت•خواهیم•گشت.

روکورو:•نه.•تو•سرشار•از•لطفی،•ولی•فکر•می•کنم•انهدامی•که•در•راه•است•بهتر•خواهد•بود.•اگر•
من•هیچم،•پس•به•هیچ•باز•می•گردم•و•دیگر•از•آن•چه•خواهد•افتاد•خبری•نخواهم•داشت.•در•
لحظات•آخر•فکر•خواهم•کرد•ذره•ای•از•آن•چه•من•را•به•وجود•آورده•بر•فراز•آب•های•شب•زمین•

خواهد•لرزید•و•آن•گاه•به•آرامش•خواهم•رسید.
راهب:ولی•اگر•واقعی•باشی...

روکورو:بله،•اگر•واقعی•باشم،•آن•وقت•چه؟•برایم•دعا•کن...•آه...•برایم•دعا•کن...

1.•بودیساتوا:•در•آئین•بودا،•آن•که•به•رستگاری•رسیده•است.
2.•موراساکی•و•هوکوسای:•اولی•نویسنده••و•دومی•نقاش،•هر•دو•

ژاپنی•و•جزء•تاریخ•آن.•
یوشیتسونه•از•خاندان•میناموتو،•ژنرالی•ژاپنی•متعلق•به•قرن•
دوازدهم•میالدی؛•از•معروف•ترین•و•محبوب•ترین•سامورایی•ها•و•
ژنرال•ها•در•تمام•طول•تاریخ•ژاپن.•ظاهراً•شمشیرش•»سن•بون•

زاکورا«•)هزار•درخت•گیالس(•نام•داشته.
بن•ِکی•یا•در•واقع•موساشیبو•بن•ِکی•یک•راهِب•جنگجوی•ژاپنی•

گفته• می•کرد.• خدمت• یوشیتسونه• به• که• بود• »سوِهی«(• )یا•
شده•که•او•برای•اعمال•مذهبی،•محراب•متحرکی•داشته•که•در•

حین•سفر،•روی•کول•حمل•می•کرده•است.
و•معروف•ترین•دریاچه•در• زیباترین• به•جرات• بیوا،• دریاچه•ی•

تمام•خاک•ژاپن.
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g مرد بلند قامتی که به تیر چراغ برق تکیه داده بود، دود سیگار را از بینی اش خارج 
کرد و با بی میلی گفت: »دیگه همه چیز با خودته اسحاق. درصورتی که اتفاق دیگه ای 

بیفته، مسئولیتش با توئه و عواقبش هم.«
مرد جوان دستی به ریش تنکش کشید و سعی کرد نگاه کاونده ی مخاطبش را نادیده 
بگیرد، ولی مغناطیس چشم های بهرام قوی تر از آن بود که اجازه دهد نگاهش به چیزی 
جز آن دو گوی براق جلب شود. دندان هایش را بر هم فشرد و با لهجه ای ناآشنا جواب 
داد: »شما کمک بزرگی کردید. من راه حلی برای این مشکل دارم. راهی که فقط در 

بدترین شرایط به سراغش...«
بهرام تمام قد ایستاد. معلوم بود که یک پایش از دیگری کوتاه تر است. از روی غیظ 

دستانش را به اطراف تکان داد و گفت: »می دونم. باز هم عموی پیرت.«

میراث خاندان لوریا

احسان محمدزاده
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از همایون خواستم  چشم هایش حالت متخاصمی به خود گرفتند و اضافه کرد: »من همیشه 
که تا این حد از روش های جهودها استفاده نکنه، ولی... باالخره سرش به سنگ می خوره. آخه 
کدوم ابلهی به روش هایی که هیچ شناختی ازش نداره، اعتماد می کنه؟ اون هم با چنین رقم 

قرارداد باالیی.«
اسحاق حاال راحت تر به چشم های بهرام نگاه می کرد، چون ماری بود که زهرش را از چشم به 
زبان منتقل کرده بود. به سردی پاسخ گفت: »البته رقم قرارداد در مقایسه با بهایی که درصورت 
عدم موفقیت باید بپردازم، چندان به چشم نمی آید. تنها بدهکاریم به همایون باعث پذیرفتن 

این پرونده شد. مراتب ارادتتون رو هم خدمت عمو جان خواهم رسوند.«
بهرام در حالی که از خشم بذاق دهانش پخش می شد، پرخاش کرد: »البته که می رسونی. به 
سرنخ هایی رسیده بودم. می خوام بدونه که دستام اون قدرها هم خالی نیست. بدونه که خودم 

میدون رو خالی نکردم. برات آرزوی موفقیت نمی کنم، حتا اگه بهاش کشته های بیشتر باشه.«
اسحاق خندید و گفت: »با از دست دادن دعای  شما مطمئناً به مشکل برخواهم خورد.« سپس  

به ماه اشاره کرد و گفت: »غروب نزدیکه. بهتره زودتر به خونه تون برگردید، کارآگاه!«
کلمه ی آخری را آن قدر کشید تا بهرام از کوره در رفت و با حرکتی سعبانه کت او را گرفته، 
فریاد زد: »الزم نیست تو به من بگی چه وقتی باید به خونه برگردم. بهتره به فکر راهی برای 
زنده موندن خودت بعد از این بلبشو باشی. خدات رو شکر کن که به من بدهکار نیستی، چون 

چنین فرصتی بهت نمی دادم. همون طور که شیوه ی خودتونه.«
اسحاق که خیلی خودداری کرده بود تا از کوره در نرود، دست بهرام را پس زد و در حالی که 
به سمت اولین تقاطع فرعی می رفت، با صدایی به زحمت تحت کنترل در آمده گفت: »میل 
که پشت ساختمان های شهر  ماه  به  و  بگیرید...«  آفتاب  ترجیح می دید کمی  شاید  خودتونه. 

ناپدید می شد نظر افکند.
بهرام با خشم نگاهی به ساعتش انداخت و کبریتی گیراند. سیگار کجی را از جیب پالتویش 
خارج کرده، با پک اول به دیوار تکیه داد و دست بر سر دردناکش گذاشت. به این فکر می کرد که 
طی هفته ی گذشته تنها بیست ساعت خوابیده و روزهای بلند را هم در دفتر تاریکش به بررسی 
و تطبیق مدارک گذرانده؛ حال تمام زحماتش را نادیده می گیرند و پرونده را به جهودهای کثیف 
می سپارند. پک عمیقی به سیگار زد و در حالی که سیگار نیم کشیده را به گودال می انداخت، در 

خالف جهت اسحاق به سمت باالی خیابان رفت.
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g »مطمئنید که براتون هیچ اهمیتی نداره؟« 
اسحاق در حالی که هنوز اجازه ی نشستن نگرفته بود، نگاهش را به میز تحریر بزرگ و شلوغ 
عمویش دوخته و سعی در متقاعد کردن او برای کمک در یافتن قاتل می کرد. پیرمرد کوتاه قد 
و استخوانی گویا اصاًل به حرف او توجهی نداشت و سعی می کرد هر چه  زودتر او را دک کند تا 
به مطالعه اش ادامه دهد. سر را که از کتاب برداشت، اندام نامتوازن و بدشکل برادرزاده اش که 
با امید مقابل در ایستاده و هیچ تناسبی با قاب زیبای آن نداشت، چشمان بی حالت پیرمرد را 
به خنده وا داشت. اسحاق مترصد کوچک ترین نرمشی بود تا گامی به پیش بردارد و حاال آن را 
به دست آورده بود. با ادبی متظاهرانه که مثل بسیاری خصایص دیگر جزء میراث خاندان لوریا 
محسوب می شد، اذعان داشت: »رعب و وحشت ایجاد شده بین این مردم نژاده توسط شائول 
نخستین  بخش  تنها  این  می دونید،  خودتونم  که  همین طور  اما  بود.  شده  پیش بینی  اخترمار 

پیشگویی ناتمام شائوله.« 
نگاهش از روی ساعت دیواری بر تابلویی افتاد که یک کشتی گرفتار طوفان در اقیانوس را نشان 
می داد و تابلو کمی کج شده بود. دوباره تمرکز خود را به دست آورد و ادامه داد: »این قتل ها 
باعث اعتبار پیش گویی بین شبزی ها شده، تا حدی که دیشب پیغامی از همایون دریافت کردم.«

نگاه پیر روی چهره ی جوان ثابت ماند. اسحاق خندید و ادامه داد: »فکر کنم تا حاال حدس زده 
باشید که یکی از مظفرزاده ها هم جزء قربانی ها بوده.« 

»دیشب  گفت:  کرد. سپس  را صاف  آن  ایستاده  تابلو  روبروی  و  برداشت  قدم  دیوار  به سمت 
برادرش رو فرستاده بود دنبال من. از طرف خواهرش شدیداً تحت فشاره، وگرنه به سمت من 

نمی اومد.« 
سخته.«  خیلی  جوون  مرگ  تحمل  که  می دونید  جان!  »عمو  گفت:  و  چرخید  میز  طرف  به 

نیشخندی زد و اضافه کرد: »هر چقدر هم که ال ابالی باشه، فرقی نداره.« 
و گفت:  آهی کشید  آن گذاشت.  روی دو طرف  را  و دست هایش  رفت  به پشت صندلی  آرام 
احیا  دوباره  رو  شبزی ها  پیش  رفتمون  دست  از  وجهه ی  که  وقتیه  حاال  جان!  عمو  »بگذریم 
کنیم.« دستش را مشت کرد و گفت: »اون ها از آدم های عادی سریع تر، قوی تر و باهوش ترن. 
حاال که خودشون پا پیش گذاشتن، به معنی عذرخواهی بابت کدورت پیشینه. مردم ما نباید به 

این راحتی دست دوستی شبزی ها رو رد کنن.«
تغییری در صدایش ایجاد نشد، اما چشمان پیرمرد بر دستان او که روی دسته ی صندلی فشار 
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می آورد دوخته شده بود. پیرمرد زبانش را در دهان چرخاند و در ظرف مسی کنار صندلیش 
تف کرد. کتاب را بدون گذاشتن نشان بست، تعلیمی اش را به دست گرفت و از اتاق خارج شد. 
اسحاق مدتی با خشم به کلمه ی »ُظَهر« روی جلد چرمی کتاب رها شده روی  میز می نگریست 
و فکر می کرد که اقدام بدون پشتیبانی عمویش او را به چه گرداب هولناکی خواهد کشاند. خود 
به خوبی واقف بود که این پرونده اسماً به او محول شده و تنها وظیفه ی او ایجاد ارتباط بین 
عمویش و همایون است. به هیچ وجه فکر نمی کرد عمویش پس از رد درخواستش برای کمک 
مالی، یک بار دیگر او را نادیده بگیرد. سر که برداشت، دید تابلو دوباره کج شده است. برگشت 
تا به سمت در برود که همان موقع در گشوده و دختری وارد اتاق شد. اسحاق دستپاچه بر جای 
ایستاد و با لحنی پوزش خواهانه و حاکی از غافلگیری گفت: »مزاحمت نشدم چون قرار نبود 

زیاد بمونم.«
دختر که دست به کمرش زده بود، با دلخوری گفت: »شاید مسئله فقط این نباشه اسحاق. کم کم 
احساس می کنم داری از دستم فرار می کنی. باید از دیگران بشنوم که به خونه م اومدی و اگه 

دیر بجنبم بدون دیدن من جیم می شی؟«
اسحاق دستی به موهای دختر کشید و گفت: »خواهش می کنم آزاده. قضیه رو پیچیده نکن. 

اجازه نده کسی نظرات خودش رو بهت القا کنه.«
دختر سرش را تکان داد، طره ی مویش را از دست اسحاق خارج کرده و گفت: »تو هم به احساس 

من توهین نکن. همه چیز روشنه و توجیه پذیر نیست.«
اسحاق بدون نگاه کردن به چشم های کاونده ی دختر گفت: »به هر حال، من قصد داشتم همین 
که کار این پرونده روی روال افتاد، برای کمپ زدن چند روزه تو جنگل های گرگان بهت پیشنهاد 

بدم. خوب می دونی؟ این یه سورپرایز بود، ولی برای رفع کدورت بهتر دیدم که فاشش کنم.«
دختر به وضوح عقب نشینی کرده بود، ولی ظاهرش را حفظ می کرد و با گرفتن ژست بی اطالعی 

پرسید: »مشکل از کیه؟«
تره!  لجوج  تو  از  که  کسی  »تنها  گفت:  و  کرد  نگاه  اتاق  دیوار  روی  کثیف  نقطه ای  به  پسر 

می شناسیش؟«
دختر پشت چشمی نازک کرد. اسحاق پرسید: »خواهرزاده ی بهرام رو به خاطر داری؟ پارسال 

تو یه شب نشینی رسمی دیدیمش.«
دختر پلک زد و کمی سرش را پایین آورد. اسحاق ادامه داد: »دو هفته پیش تو یه قتل عام کشته 
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شده. تنها شاهد باقی مونده خیلی وحشت زده و کم سن و ساله و اطالعات خوبی در اختیار 
بهرام نگذاشته. ولی ما این جا کسی رو داریم که برای پیدا کردن قاتل احتیاجی به شاهد نداره.«
ازش  باید  می خوان،  کمک  پدرم  از  اگه  کن.  صبر  لحظه  »یه  گفت:  و  داد  تکیه  در  به  دختر 
عذرخواهی رسمی کنن. برخورد اون ها خیلی زشت بود؛ چون مرگ اون خون آشام ربطی به ما 
نداشت و اگه اون ها تا این حد از شعور بی بهره ان که اینو درک نمی کنن، ما هم دلیلی نمی بینیم 
با چنین احمق هایی همکاری کنیم. حقیقتشو بخوای، من از به هم خوردن رابطمون با این گروه 

بدنام راضیم.«
اسحاق نفس بلندی کشید و گفت: »آزاده! عزیزم! این معیار خوبی برای تجارت نیست. حماقت 
شریکت -تازه اگه اثبات بشه- می تونه فرصت باشه یا تهدید. این بستگی به خودت داره. من 
فرمان کارها رو به دست می گیرم. می دونم که بهم اعتماد داری. یه چیز دیگه رو هم می دونم. 

تو این قدرت رو داری که پدرت رو راضی کنی.«
دختر اخم کرد و گفت: »زیر بار چنین ماموریت هایی نمی رم.«

دست های دختر را گرفت و گفت: »نذار پدرت باقی عمرش رو تو این اتاق بگذرونه و خودش 
رو تو کتاب  گم کنه. کمکش کن از دانسته هاش به خونواده سود برسونه. من بدجور درگیر این 

پرونده شدم.«
از خودت کم  باشی. آن قدر قباًل  با تبختر گفت: »فکر نکنم جز من راه دیگه ای داشته  دختر 

راضیش کردی که خیلی خوشبینانه اس فکر کنی به حرفت گوش می ده.«
پسر به چشم های دختر نگاه کرد و گفت: »کاش عاقل بودم و کار رو به این جا نمی رسوندم، اما 

حاال جز یاری تو امیدی نمی بینم. امروز کمر مخالفت با هر جور سازشی رو بسته بود.«
لبخند معصومانه ای تحویلش داد و گفت: »غرورمونو کنار بذاریم تا مزایای زیادی از این فداکاری 

ببریم. هر سود، زیانی به همراه داره. از پدرت بخواه بیشتر روی پیشنهاد من فکر کنه.«
دختر با کمی تامل گفت: »برام کافیه که مراقب تو باشم و از خطر دور نگهت دارم. سعیم رو 

می کنم.« سپس با اندکی مکث گفت: »برای نهار می مونی؟«
پسر با خوشحالی گفت: »خیلی ممنون. واقعاً دوست داشتم بمونم؛ ولی عالوه بر این که کار دارم، 
بهتر می دونم پدرت فعاًل منو کنار تو نبینه.« سپس در حالی که کالهش را بر سر می  گذاشت، 
گفت: »لیستی از وسایل ضروری کمپینگ تهیه کن. شنبه حرکت می کنیم. به محض این که 

جوابی گرفتی با من تماس بگیر.«
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دختر را بوسید و با لبخند بیرون رفت. هنگام بستن درب خروجی خانه تصویر دختر را دید که 
از پنجره ای پوشیده از گیاهان رونده او را نگاه می کند.

g مرد میانسال تکیه بر صندلی چرمینش داده بود و از ورای پنجره، آسمان به خون نشسته را 
نظاره می کرد. آن بیرون غروب بهاری مطبوعی بود، اما نه تنها پنجره را بسته بلکه پتویی را 
به دور خود پیچیده و تا زیر ریش ژولیده اش باال کشیده بود. پیرزنی خمیده قد با سینی ای در 

دست پیش آمد و گفت: »نمی خوای اون توده ی گوشت رو از جلوی پنجره تکون بدی؟«
سینی را روی میز کنار دست مرد گذاشت و لیوان شیر و ظرف بیسکویت را باقی گذاشت. مرد 
به خط افق چشم دوخته بود. انگشتش را به سوی سیاهی در آسمان باال برد و با صدایی بم 

گفت: »به پرنده ها نگاه کن.«
پیرزن زد زیر خنده و گفت: »با این چشم ها چطور نگاه کنم؟« 

پرنده ها نزدیک تر شدند. مرد با صدایی متاثر از وحشتی مقدس داد زد: »7 بزرگ رو می بینی؟ 
این همون نشونه نیست که قباًل گفته بودم؟«

سراسیمه از جای برخواست و در حالی که پتویش روی زمین می افتاد، فریاد زد:» پیش از غروب 
باید پشت تلسکوپ باشم...« و به سمت در هجوم برد. 

او را چپ چپ نگاه کرد و بعد تا حدی که  پیرزن با چهره ای حق به جانب تا لحظه ی خروج 
می توانست صدایش را بلند کرد و به مرد گفت: »مهاجرت پرنده ها که هر سال اتفاق می افته. 

آخه چه چیزش عجیبه؟«
وقتی جوابی نشنید، یک ابرویش را باال انداخت و در حالی که شیر را می نوشید، نگاهی هم به 
خط پرواز پرنده ها انداخت. با افسوس گفت: »حیف دیگه زورم نمی رسه با یه اردنگ بنشونمش 

سر جاش.«
برخواست و سینی را دوباره پر کرده، به سوی آشپزخانه به راه افتاد. وقتی سینی را روی سینک 
دستشویی می گذاشت، ناگهان چیزی به روی پاهایش پرید و با چنگ زدن دامن باعث هراسش 
شد. پس از فریاد بر سر گربه -که آشکارا از رفتار خود شرمنده شده و سر به زیر انداخته بود- به 
حیوان تذکر داد که رفتار نجیبانه ای داشته باشد، وگرنه دسته جارو روی کمرش خرد خواهد 

شد.
گربه وحشت زده به نظر می رسید، اما ترجیح داد خودش را به بازی با رومیزی مشغول نشان 
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دهد و وانمود کند چیزی نشنیده. پیرزن به زحمت خم شد و تکه های لیوان شکسته را با دست 
انداخت. خاک انداز را در گوشه ی آشپزخانه پیدا کرد و وقتی جارو  برداشت و در سطل زباله 
نمی توانست  هم  و خود شیطان  بود  باخته  رنگ  کاماًل  آسمان  شنید.  راهرو  از  می زد، صدایی 
به سمت  نرم نرمک  بود. پس  کرده  کز  که یک گوشه  گربه هم  کند.  اتاق خارج  از  را  پسرش 
در رفت و خاک انداز را آماده نگه داشت تا روی سر مهاجم احتمالی بکوبد. سایه ای را دید که 
مقابل در اتاق بغلی اندکی تامل کرد و پاورچین به سمت راه پله ها به راه افتاد. پیرزن با چابکی 
غیرمنتظره ای بیرون پرید و با خاک انداز ضربه ای به کمر مهاجم زد و پس از آن فریادی ناشی 
از وحشت سر داد. دست جلوی دهان برد و با دلسوزی گفت: »وای خدای من! اسحاق! این جا 

چی کار می کنی؟ چرا مخفیانه وارد شدی؟ فکر کردم دزدی چیزی اومده. طوریت که نشد؟«
اسحاق که دست به کمر گرفته بود، نالید: »خدا رو شکر که پیری باعث کوتاه شدن قد آدم ها 

می شه، وگرنه بعید بود االن کف راهرو پهن نشده باشم؛ خاله جان!«
پیرزن به زحمت تمام قد ایستاد و گفت: »پسرم، چه انتظاری از من داری؟ اگه شائول رو به 
بزرگه  دوتاییمون  برای هر  احمقانه ای  به طرز  این خونه ای که  از  تو محافظت  نیاریم،  حساب 

تنهام. جز تو و عموت هم که کسی به دیدن ما نمیاد.«
اسحاق با لبخند تلخی گفت: »البته درستش اینه که به حساب نیاریم، ولی امشب مطمئن شدم 

که شما احتیاجی به کمک ندارید.« چشمکی زد و گفت: »تو اتاقشه؟«
پیرزن شانه باال انداخت و گفت: »انتظار دیگه ای داری؟« با شادی  به خاطر حضور یک نفر غیر 

از پسرش در خانه ادامه داد: »االن خبرش می کنم تا بری پیشش.« 
آن گاه شروع کرد به باال رفتن از پله ها. اسحاق در هر قدم پشت سرش باال می رفت و عکس های 
خانوادگی در قاب های قدیمی را که بر دیوار راه پله نصب شده بود، تماشا می کرد. نسیم خنکی 
وزید. پیرزن که به پشت در رسیده بود، چند بار شائول را صدا کرد و به او گفت که اسحاق پشت 
در است، اما جوابی نشنید. اسحاق پشت سر پیرزن آمد و گفت: »زیاد مزاحمت نمی شم، پیرمرد. 
پیش خودم فکر کردم شاید دلت بخواد بعضی خبر های بیرون رو بشنوی یا خبری بدی.« با 

تردید گفت: »شائول؟«
در را امتحان کرد و قفل بود. پیرزن دلواپس شده بود. اسحاق او را به عقب هدایت کرد و در 
را شکست. پنجره کاماًل باز بود و باد دامن پیرزن را به لرزش در آورد، اما نه آن قدر که قلبش 

لرزید. در اتاق اثری از پیشگو نبود.
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g عمارت پالک یک خیابان ساغر به طور غیررسمی بین مردم به بنایی تاریخی مشهور شده 
بود. صداهای عجیبی از داخلش می آمد و هیچ پنجره ای نداشت. افسانه های زیادی در مورد آن 
ساخته شده بود و آن جا را کنام مار و اجنه می دانستند؛ اما چیزی که واضح است، قدمت آن از 
کل محله بیشتر بود و بعدها در اثر گسترش تهران وارد آن شده بود و تا آن شب آغازین بهار، 

هیچ گاه رفت  و  آمدی در آن مشاهده نشده بود. 
به همین دلیل بود که وقتی سه اتومبیل با شیشه هایی به تیرگی شب با سرعت وارد خیابان 
شدند و مقابل ساختمان قدیمی سه اشکوبه توقف کرده و راه را از هر طرف بند آوردند، تعجب 
اهالی محل را برانگیختند. جوان هایی با رنگ پریده و مسلح، شتابان از اتومبیل ها خارج شدند و 
به فرمان جوان الغری با بینی عقابی که به چاالکی خود را به در ساختمان رساند، در را شکسته 
و وارد شدند. آن گاه چند نفر را به سوی مردم وحشت زده ای گسیل کرد که برای دید و بازدید 
نوروزی در خیابان بودند تا آن ها را متفرق کنند. گروهی ولگرد سرک می کشیدند و کنجکاو 
بودند، اما صدای شلیک گلوله از داخل ساختمان از بیم جان کنجکاوترین انسان ها را هم منصرف 
می کند. مامور ارشد اسلحه اش را آماده ی شلیک کرد و با فکی قفل شده، پاورچین به داخل 
قدم گذاشت. نزدیک در جنازه ای افتاده بود که در مراحل پیشرفته ی تجزیه قرار داشت. جسد 
به دیوار تکیه داده و دو دستش به اطراف گشوده شده بود. لباس هایش گرچه آلوده به فساد تن 
بودند، اما گویی کسی آن ها را به تازگی تنش کرده بود. مرد رو گرداند و اسلحه اش را باال گرفت 
و با سرعت به داخل راهرو شتافت و وارد سالنی مجلل و بزرگ شد. چهار مامور پراکنده اطراف 
را می جستند و به امید یافتن عالیم حیات، کشته شدگان را وارسی می کردند. کشتاری دیگر رخ 
داده بود. روی میز بزرگ وسط سالن، ژتون ها و برگه های پاسور پراکنده بودند و لکه های خون 

متعفن بر دیوار و کف زمین پخش بود. 
پرسید: »چرا شلیک کردید؟«

مامور کنار راه پله به باال اشاره کرد و گفت: »گروهی به طبقه ی باال رفتند و بعضی راهی داالن 
زیرزمینی شدند. در طبقات باال تیراندازی شد. چند تا از بچه ها رفتن بررسی کنن. ما هم طبق 

دستور شما که گفتید هیچ طبقه ای رو خالی نگذاریم، باقی موندیم.« 
مرد شتابان پله ها را طی کرد. جنازه ای که روی نرده آویخته شده بود، در اثر دویدن مرد از 
کمر نصف شد و هنگامی که به زمین افتاد تقریباً هیچ نشانه ای از آن وجود نداشت. تمام ذرات 
بدنش به اطراف پخش شده و ذرات غبار که به هوا بر می خاستند، از درونشان پوسته ای شفاف 
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و خاکستری رنگ تراوش می کرد و آن ها را تبدیل به اشکالی حبابی می نمود که تاللو کدری 
داشتند و تا وقتی که به مانعی بر نمی خوردند، باال می رفتند و در نهایت با برخورد به سقف و 
دیوار ها می ترکیدند و اثری ازشان باقی نمی ماند. سرعت صعودشان آن قدر زیاد بود که اولین 
آن ها هنگام گشوده شدن در توسط جوان به سقف رسید و آخرینشان با بسته شدن در ترکید. 
به  جوان راهروهای تودرتوی  طبقه ی دوم را بسیار سریع و بی هیچ مشکلی طی کرد و دقیقاً 
سمت راه پله های زیرشیروانی رفت. صدای موسیقی تند و آشنایی به گوشش خورد. بی سر و صدا 
نزدیک در شد. آوایی که خارج می شد، کارمین بود با تمام اضطراب و هیجانش. پیش از آن که 

دستش به دستگیره برسد، در گشوده شد و دو اسلحه به سمت هم نشانه رفتند. 
مامور ارشد سریع اسلحه را پایین آورد و پرسید: »اثری از قاتل پیدا کردید؟«

ماموری که مقابل در ایستاده بود، آن را تا نیمه بست و گفت: »نه. همه جا رو گشتیم. شاید... 
اِ... زودتر متوجه حضورمون شده و فرار کرده.«

مامور ارشد با خشم گفت: »ابله! پس چه کسی شلیک کرد؟«
در حالی که مخاطبش اظهار بی اطالعی می کرد، جوان قد بلندی با عجله به پایین راه پله آمد و 

گفت: »با پلیس به مشکل بر خوردیم. می خوان وارد بشن و دلیل تیراندازی رو بفهمن.«
مامور ارشد نگاهی به ساعتش انداخت و با تمسخر گفت: »چقدر سریع رسیدن! همراه من بیاید. 

بهتره کسی تنها جایی نره.«
بالفاصله حرکت کرد. از جوان قد بلند پرسید: »وارد که نشدن؟«

جوان کم سن و سال بود و مضطرب نشان می داد. پاسخ داد: »نه. چند نفر رو جلوی در گذاشتیم 
که تا شما برسید معطلشون کنن.« 

هنگام عبور از راهروی خروجی، از جسدی که پیشتر به دیوار تکیه داشت اثری نبود. لحظه ای 
تمرکز کرد، در را گشود و در حالی که از جیبش کارتی خارج می کرد گفت: »این جنجال رو 

تمومش کنید. مامور اطالعات!«
در حالی که کارتش را مقابل دماغ افسر گرفته بود و او به سختی نام بهزاد مظفرزاده را می خواند، 
با تحکم ادامه داد: »اطالعات محرمانه اس. اجازه ی ورود ندارید. ما رسیدگی می کنیم و نتیجه ی 

تحقیقاتمون رو تا جایی که صالح بدونیم در اختیار پلیس می ذاریم.«
افسر جوری نگاه می کرد که گویی همین حاال فحش رکیکی شنیده. البته بهزاد اعتنایی نکرد و 
به داخل برگشت. جوان بلند قد را در ورودی سالن یافت. پرسید: »چه کسی تیراندازی کرد؟«
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جوان گفت: »نمی دونم. من طبقه ی دوم بودم و صدا از باال اومد، اما بیش از این نمی دونم.«
بهزاد نگاهی به سالن خالی از هر گونه موجود زنده کرد و آگاهی ناگهانی چهره ی او را گشود. 
فریاد زد: »زیرشیرونی. حسام همون جا موند و پایین نیومد. چطور می تونم این قدر احمق باشم؟ 

اسلحه ت رو آماده نگهدار.« 
از سرتاسر راهروها و راه پله ها هیچ صدایی به گوش نمی رسید. پای راه پله ی آخر گفت: »انگار 
پدربزرگم اسم خوبی روی اتاق زیرشیرونی گذاشته بود. لونه  ی عنکبوت؛ البته این اسم رو به 
خاطر زیاد بودن تارهای دیوارها بهش داده بود، ولی حاال می بینم... نکنه این هم یه پیشگویی 

دیگه بوده؟ لعنت به این افکار آزار دهنده.«
پسر قد بلند چند بار از در به بهزاد و برعکس نگاه کرد. ترجیح می داد همراه بهزاد نباشد و با 
نادیده گرفتن اتاق جستجو نشده، گزارشی ساده به بهرام بدهد: همه جا رو گشتیم. همه کشته 
شده بودن و وقتی رسیدیم قاتل گریخته بود. از ابتدای حرکت با گروه هم جز این انتظار نداشت. 
فاصله ی بین تماس برای کمک تا رسیدن آن ها به این خانه ی قدیمی و زشت آن قدر زیاد بود 
که حتا قاتل وقت کافی داشت با خیال راحت به تاکسی سرویس زنگ زده، منتظر بماند و با آن 

برود. اگر معطل کرده بود، پس قصد داشته با ما روبرو شود.
بهزاد وحشت را از چشم هایش خواند و گفت: »به خودت اعتماد داشته باش. هیچ انسانی توان 

مقابله با ما رو نداره.«
جوان با اخم گفت: »درسته قربان. ولی بیشتر به اسلحه ای که در دستمه اعتماد دارم و غریزه ام.«

آن گاه اسلحه اش را به کنار صورتش که هنوز پر از کرک بود کشید.
آماده  تا خودش عمل کنه.  بذارش  آزاد  زاده شده ایم. حاال  ما شکارچی  بهزاد گفت: »درسته. 

باش!«
با شماره ی سه درب را شکستند و گرد و خاک زیادی به پا شد. در نگاه نخست حسام را دیدند 
که درست در وسط اتاق از سقف شیروانی به دار آویخته شده بود. جوان اسلحه اش را از روی 
اتاق نشسته بود نشانه رفت.  انتهای  جسم بی جان حسام به سمت کسی که روی صندلی در 
از بس گریسته بودند، به رنگ آبی بسیار روشنی در آمده و  با چشم هایی که  پسری نوجوان 
صورتش حتا از حالت عادی هم رنگ پریده تر بود. دستانش به صندلی بسته شده بود و لب هایش 
هم تکان نمی خوردند. کارمین همچنان می نواخت، اما منشا آن دقیق مشخص نبود؛ گویی تمام 
دیوارها چون دستگاه پخش بزرگی صدا را به سمت اتاق منتقل می کردند. بهزاد با احتیاط به 
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سمت جسد آویخته رفت. در اتاق کس دیگری را ندید. بهزاد زیر پای جسد را گرفت و گفت: 
»برو طناب رو ببر.« 

از آن پسر پرسید: »چه کسی این کار  رو کرد؟ االن کجاست؟ تو دیدیش؟«
از کنار کمربندش درآورد و باالی چهارپایه ی واژگون  بلند قد خنجری  پاسخی نشنید. جوان 
تارهایی  کشید،  عقب  را  دستش  وقتی  نکرد.  اثر  کشید  سپیدرنگ  طناب  بر  هرچه  اما  رفت، 
سپید بر روی آن باقی ماند. با تعجبی متاثر از وحشت گفت: »باورم نمی شه. تارعنکبوت؟ بریده 

نمی شه.«
ناگهان در محکم بسته شد و در تاریکی حاصل از آن، شبحی سراپا سیاهپوش نشسته بر صندلی 
مجللی مقابل آن نمایان شد. جوان بلند قد شلیک کرد و تیر از سر شبح گذشت و در را سوراخ 
کرد. شبح لحظه ای محو شد و دوباره بر جای خود بازگشت. با صدایی قدرتمند و بم از کتابی که 

بر روی پا داشت خواند: »خداوند اسماعیل را از قربانی شدن نجات داد.«
گردن جسد در اثر رها شدن پاهایش و فساد موضعی به دلیل زخم، از سرش جدا شد و روی 
زمین افتاد. پسر پشت سرشان با چشمانی وحشت آشنا، برای فریاد تقال می کرد؛ اما نمی توانست. 
بهزاد در حالی که رگ های گردنش مثل چوب برآمده شده بود، به جوان وحشت زده  گفت: 

»دست نگه دار و شلیک نکن.« 
رو به شبح پرسید: »که هستی و چه می خوای؟«

از اسارت و بندگی  شبح صفحات را ورق زد و خواند: »من خداوند، خالق تو هستم که تو را 
مصریان نجات بخشید.«

آن گاه سر برداشت، کتاب را بست و گفت: »از خلق شما پشیمونم. می خوام اشتباه گذشته رو 
جبران کنم. شاهدان کوچک، قربانیان بعدی خواهند بود.« 

نگاهش معطوف صندلی پشت سر بهزاد شد. پسر به پهنای صورت اشک می ریخت و تمام بدنش 
از گریه و ترس به لرزه افتاده بود. بهزاد گفت: »من هم کتابی که در دست داری رو خونده ام. 

چند سطر پایین تر رو نگاه کن که بهتون امر کرده همنوع خود را نکشید.«
شبح نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و گفت: »کی بهت گفته شما هم نوع ما هستید؟«

آن گاه با خنده ادامه داد: »واقعاً فکر کردید با مخفی کردن اون بچه تو خونه ی پدریتون می تونید 
جلوی کشته شدنش رو بگیرید؟ وعده ی خالق برای شما حق خواهد بود. برای تک تکتون...« و 
آن گاه با انگشت به ترتیب به سمت پسر روی صندلی، بهزاد و جوان بلند قد اشاره کرد و روی 
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آخرین نفر ثابت ماند. جوان از این توجه وحشت زده شد و دوباره اسلحه اش را نشانه گرفت. 
شبح قهقهه ای سر داد و گفت: »هر کسی که از باهوش بودن شما شبزی ها دفاع کنه، باید به 

درایت خودش شک کرد.« با تحکم گفت: »وقتشه از غریزه ات پیروی کنی.«
جوان گویی اختیاری از خود نداشته باشد یا تحت جذبه ی صدای شبح، شلیک کرد؛ اما این 
بار تیر از میان شبح نگذشت. شبح دو دست خود را به شکل سپری جلوی چشمانش گرفت و 
تیرهای باقی مانده در خشاب اسلحه به سمت خودش بازگشتند و از انتها وارد بدنش شدند. 
سوراخ های بزرگی پدید آوردند و از آن سو خارج شده بر دیوار نشستند. سقوط جوان آنی بود. 

آن گاه بود که بهزاد اسلحه اش را کنار گذاشت. 
بودی،  پیروز  بهش  اتکا  با  که  چیزی  غریزه.  به  عقل  ترجیح  می گم  این  به  »من  گفت:  شبح 
ممکنه روزی باعث شکستت بشه. با چنان قدرتی وارد اتاق شدی که فکر کردم مقابل  سامسون 

ایستاده ام، اما حاال...«
پیشین  »افسانه های  گفت:  پس  می دید،  مرگ  آستانه ی  در  و  خورده  شکست  را  خود  بهزاد 
رنگ حقیقت می گیرن. پیشگویی هایی که قرن هاست مردم دیگه از تکرارش خسته شدن و از 
حافظه ها پاک شده. خاندان ما نسل در نسل اون ها رو حفظ کردن. به همین خاطر نیست که 

روی اصلی دشمنیت با ماست؟«
شبح خندید و گفت: »اشتباه نکن! طالیه داران در جنگ، بیشتر از بقیه در معرض کشته شدن هستن. 

این جایگاهیه که خودتون انتخاب کردید، وگرنه من دشمنی با هیچ خانواده ای ندارم. حرف آخر؟«
بهزاد گفت: »خواهش می کنم باشلقت رو کنار بزن و اجازه بده پیش از مرگ چهره ا ت رو ببینم.«

از  توان شناخت من رو نخواهد داشت. حتا یک کلمه  شبح سر تکان داد و گفت: »اون پسر 
گفتگوی ما رو نشنید. در واقع چیزی نشنید جز موسیقی دل پذیر کارل اورف. اون وظیفه ای جز 

ایجاد وحشت نداره. حاال آخرین خواسته ات رو برآورده می کنم. اما قبل از اون...« 
کف دو دست را مقابل صورت خود گرفت و به دو طرف کشید، گویی پرده ای را می گشاید. آن 
از سر برداشت. صدای موسیقی قطع شد، پسرک صدای  بهزاد  را در میان بهت  باشلقش  گاه 
شلیک گلوله ای را شنید و پس از چندی بدن بی جان بهزاد را با اسلحه ای در دست دید که روی 
زمین نقش بسته بود و خون بدرنگی از سرش روان بر کف پوش چوبی است.  اثری از شبح و 

صندلی نیافت. سکوتی مرگبار بر اتاق حاکم شد.
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g مرد جوان کتش را به خاطر گرما به دست گرفته بود و روی موهای شانه نکرده اش هم کالهی 
دیده نمی شد. وارد کوچه شد و با سرعت خود را به در خانه ای رساند که سرتاسر دیوارش را 
بالفاصله  به رویش گشود.  را  تا کلفت جوان در  زد  بار زنگ  بود. چند  پوشانده  رونده   گیاهان 

پرسید: »عالیجناب منزل هستن؟«
دختر به چشم های بی خواب جوان نگاه کرد و با شادی محسوسی در صدای جیرجیر مانندش 

گفت: »خیر. دیشب...«
کلفتی دیگر در حالی که موهای سپیدش را از پشت می بست، جلو آمد و گفت: »خوش اومدید 
قربان. چرا داخل تشریف نمی آرید؟ خاخام هر جا باشن به زودی بر می گردن. می تونید تو سالن 
پذیرایی منتظرشون باشید. تمایل دارید خانم رو از خواب بیدار و از حضورتون مطلعشون کنم؟«

جوان به چهره ی مصمم زن کهنسال نگاه کرد و گفت: »نه! لزومی نداره مزاحمشون بشم. تو 
اتاق منتظر می مونم.« 

پیرزن با چهره ای دلسوزانه گفت: »اوه پسرم! متاسفانه عالیجناب هیچ وقت کلید هاشون رو برای 
ما باقی نمی گذارن.«

جوان روی ترش کرد که: »بعد از این همه سال خدمت در این خانه، باید بدونی که درهای قفل 
مانع ورود هیچ یک از لوریاها به جایی که می خوان نمی شن. من این حق رو به خودم می دم که 
از اسناد بایگانی پدرم که داخل اتاق هستن استفاده کنم. همان طور که خود عالیجناب چنین 

می کنن. پس فکر نکنم مشکلی باشه.« 
کتش را به دست او داد و با صالبت به سمت اتاق رفت تا زن لحظه ای به خود اجازه ی مداخله 
ندهد. کلفت پیر که می خواست همه ی سعیش را کرده باشد، پرسید: »صبحانه میل دارید قربان؟«

اسحاق سرش را خاراند و گفت: »نه. به کل اشتهام رو از دست دادم.«
آن گاه رو به زن جوان کرد و گفت: »پری! فقط کمی از کیک های مخصوص خودت بیار، با 

کمی چای.«
دختر لبخند وسیعی زد و گفت: »چشم قربان. همین االن.«

پیرزن در حالی که کت اسحاق را می آویخت و به او نگاه می کرد که چگونه طول راهرو را طی 
می کند و به سمت اتاق خاخام می رود، با تشر به پری گفت: »همون طور که شنیدی، من مدت 
زیادی توی این خونه بوده ام و راز باقی موندنم در کر و کور و الل بودنمه. چیزهای زیادی برای 

گفتن وجود داره، ولی بعضی هاشون ممکنه باعث اخراج یا بدتر از اون بشن.«
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پری این پا آن پا کرد و گفت: »من چه تقصیری دارم؟ خودشون از کیک های من خوششون 
میاد.«

پیرزن با لحنی دندان شکن گفت: »هر دومون می دونیم کیک هات چندان تعریفی ندارن و اون 
جوون دنبال چیز دیگه ایه. اما اربابت رو بشناس و بدون که به چه کسی خدمت می کنی.«

دختر جوان گفت: »چشم خانم، یادم می مونه. حاال می تونم برم؟ ارباب دوست ندارن زیاد منتظر 
بمونن.« 

پیرزن با اخم از مقابلش رفت. چندان طول نکشید که پری با سینی چای و کیک مقابل در 
ایستاد و و اجازه ی ورود خواست. گویی اسحاق چیزی را که می خواست یافته بود، چون کتابی 
قطور به دست داشت و روی صندلی شخصی خاخام در حال بررسی آن بود. سر برداشت و به 
زور لبخندی زد، گویی تارهایی نامریی عضالت صورتش را می کشیدند تا به حالت اول بازگردد. 

گفت: »سینی رو بذار و خودت بشین.«
دختر با خوشحالی پیشنهاد او را پذیرفت و روی نزدیک ترین صندلی به او در کنار میز نشست. 
اسحاق برخاست و برای هر دوشان چای ریخت. بین صفحات کتاب پر کالغی به عنوان نشان 

وجود داشت که گویی شخص خاخام برای گم نکردن صفحه میان آن گذاشته بود. 
در حالی که از چای می نوشید، گفت: »وقتشه چیزی که قباًل در فاش کردنش مردد بودم رو 

باالخره بهت بگم.« 
فنجان را بر میز گذاشت و گفت: »زمانی عشقم رو تو این خونه جستجو می کردم و این تقدیری 

بود که شائول برام پیشگویی کرده بود.«
با به یاد آوردن شائول، لحظه ای اخم هایش در هم فرو رفت و با نظاره ی چشم های منتظر دختر 
ادامه داد: »گمون می کردم منظورش دخترعموم باشه و این پیشگویی باعث ایجاد محبت بین 

ما شد.«
دست هایش را به روی میز گذاشت و گفت: »اما مدتیه که متوجه شدم روی سخن شائول به 

سمت آزاده نبوده.«
دختر هیجان زده شد و نگاه اسحاق را با سر به زیر بودن پاسخ داد و نجوا کنان گفت: »این که 
تو طبع آتشینی داری رو شنیده بودم.« سپس با خنده ای ناشایست اضافه کرد: »البته مطمئن 
باش این خبرها رو من بین مردم پخش نکردم. اما حاال که پای پیشگویی دوستت در میونه... 

خوب! منظورم اینه که شائول هیچ وقت اشتباه نکرده. درست نمی گم؟«
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اسحاق او را مطمئن کرد که: »نه، هیچ وقت. اما قضیه از این قراره که من باید شرایط رو مهیا 
کنم و بعضی قدم های اشتباه گذشته رو اصالح. این کمی وقت می بره، ولی تو قول من رو خواهی 

داشت.«
دختر سعی کرد متین به نظر بیاید و گفت: »من همیشه به تو اطمینان داشتم.«

اسحاق به صندلیش تکیه داد و پرسید: »راستی، دم در داشتی می گفتی عموم از کی بیرون 
رفته؟«

دختر لحظه ای مردد ماند و به حرف های کلفت پیر فکر کرد، اما او اربابش را خیلی وقت پیش 
انتخاب کرده بود. البته به عنوان شریک آینده ی زندگی. پس گفت: »دیشب بعد از غروب به 
اتاقشون اومدن. البته من ورودشون رو ندیدم. چون کمی دیرتر از ساعت معمولی که از کنیسه 

برمی گردن بود.«
اسحاق متفکرانه پرسید: »بعد از این  که دیشب برگشت، وارد این اتاق نشدی؟«

با حالتی خطاکارانه گفت: »نه، به هیچ وجه. حتا خواستم برای مهمونشون چیزی ببرم که سرم 
داد کشیدن و گفتن نزدیک اتاق نشم.«

اسحاق گفت: »مگه تنها نیومده بود؟ مهمونش کی بود؟«
دختر با تکان دادن دست ها اظهار بی اطالعی کرد و گفت: »فقط صدای صحبتشون با یه مرد رو 

شنیدم. از صداش معلوم بود میانسال باشه.«
اسحاق عصبانی شد و گفت: »پس کسی که وارد شده باالخره باید خارج بشه یا نه؟ کی از اتاق 

بیرون اومد؟«
پری که ترسیده بود گفت: »کسی رو ندیدم. وقتی اجازه ی ورود گرفتم اتاق خالی بود. گفتن که 

مهمونشون عجله داشته و رفته.«
اسحاق با بی حوصلگی پرسید: »بعد چی کار کرد؟«

پری که برخالف انتظارش جلسه ی مکالمه را در حال تبدیل شدن به بازجویی احساس می کرد، 
ترجیح داد پاسخ های درست بدهد و خود را از مخمصه نجات دهد. پس مختصر گفت: »دوباره 

لباس پوشیدن و بیرون رفتن. چیزی هم به من نگفتن. هنوز هم برنگشتن.«
اسحاق که حس کرد دختر ترسیده بر خود مسلط شد، لحنی مهربان گرفت و گفت: »بسیار 
آیندمون در  با  وقته مستقیم  این چند  اتفاقات  بگو.  بهم  اگر خبری شد  بری.  خوب! می تونی 

ارتباطه. بهم قول بده کسی از ارتباط بین ما باخبر نشه.«
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پری برخاست و گفت: »حتماً. مطمئن باش.« آن گاه به سینی اشاره کرد و گفت: »از کیک 
نخوردی!«

اسحاق در حالی که کتاب را می گشود و ابتدای فصلی را می آورد که عمویش آن را نشان کرده 
بود، پاسخ داد: »گفتم که! اشتها ندارم.«

دختر سرخورده سینی را برداشت و خارج شد. اسحاق شروع به خواندن کرد:

»فصل 7:دگرگونی

زنده  با موجودات  ارتباط مستقیمی  از جادوهای جاویداالثر خواندید،  پیش تر  آن چه 

نداشت. این بار منونه هایی را مثال می زنیم که موجودات زنده در آن دگرگون شده اند و 

نژاد یا گونه ای جدید ایجاد کرده اند که به بررسی علل و تاریخچه ی آن ها می پردازیم.«

مردی خوار  شیردال،  اژدهایان،  چون  اساطیری  موجوداتی  انداخت.  تیتر ها  به  نگاهی  اسحاق 
)مانتیکور(، همای، هیوالی دریاچه ی نیس و یتی را از نظر گذراند که بسیاری از آن ها دیگر 
وجود نداشتند. آن گاه به بخش انسان ها رسید. مقدمه را سرسری گذراند و نمونه هایی چون 

مینوتور، بوزینه ها و... باالخره به آن چه می خواست رسید. شبزی ها.

»شبزی ها یا موجودات شب به دسته ای از بوندگان اطالق می شوند که حساسیت زیادی 

دلیل  به  نابود می شوند.  آن  تابش مستقیم  اثر  تا حدی که در  دارند،  نور خورشید  به 

این،  جز  و  می کنند  زندگی  زمین  زیر  و  تاریک  مکان های  در  معموالً  این خصوصیت 

تفاوت های دیگری هم با انسان ها دارند. این موجودات در رسعت، درندگی و قدرت بر 

انسان ها برتری دارند. شبزی ها از خون تغذیه می کنند و تفاوت ظاهریشان در پوست 

روح  فاقد  آن ها  که  است  این  انسان  با  آن ها  تفاوت  مهم ترین  است.  پریده شان  رنگ 

هستند. در داستان خلقتشان به این موضوع بیشرت خواهیم پرداخت.

بدان  گاه که کوروش شاهنشاه ایران یهودیان را از جور بابلیان نجات داد، آنان خود را 

موظف دانستند در ازای چنین خدمتی دین خود را به او ادا کنند؛ لیکن در زمان حیات 

او چنین فرصتی نیافتند. آن زمان که کمبوجیه پرس کوروش مرسور از ترصف مرص بود، 

گروهی برادرش بردیا را به جای او بر تخت شاهی نشاندند و شاه فاتح با شنیدن خرب این 
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خدعه بسیار ناامید شد. پس گروهی از یهودیان برای جربان لطف پدرش به او پیشنهاد 

کمک دادند. آنان مجمعی از جادوپیشگان یهود و مرصی تشکیل دادند و پرده از رازی 

نهان در جادوی باستانی مرصی برداشتند که پیش تر فقط در یک دوره از آن استفاده 

شده بود و آن دوران را سیاه می دانستند، چون توان مهار نیروی جادو در آن زمان ممکن 

نبوده و از کنرتلشان خارج شده بود. لیکن حال با اعتامد به قدرت زیادشان خود را واجد 

رشایط فراخوانی دوباره ی آن می دانستند.کمبوجیه از این موضوع ابراز نگرانی کرد و به 

دلیل اعتقادات مذهبی و ناپسند دانسنت جادو، پیشنهاد آنان را نپذیرفت؛ اما یهودیان 

بدون مشورت با او جادو را به جریان انداخته بودند و دیگر توان متوقف کردنش را 

نداشتند. گروهی از بنی ارسائیل باقی مانده از عهد عتیق در مرص، به عنوان داوطلبانی 

که از هر دو طرف با جادوگران نسبت داشتند انتخاب شدند تا مورد آزمایش جادو قرار 

گیرند و این گونه بود که شبزی ها خلق شدند. روح آن ها ستانده شد تا وعده ی آزادیشان 

محقق گردد و با قدرت بسیار بر مردم برتری یافتند. در هامن ابتدای کار معلوم شد که 

اشکالی وجود دارد، چون خشونت آن ها بسیار خارج از کنرتل بود و هیچ فرمانده ای را 

منی پذیرفتند. البته این نقیصه در طی زمان بسیار تعدیل و ستیزه جویی فطریشان بسیار 

بردیا  زیر کشیدن  به  از تخت  در خلقتشان،  تنها هدف ذکر شده  درآمد.  کنرتل  تحت 

به  ناگهانی اش  بی عالقگی  به خاطر  و  ایستادند  مقابل کمبوجیه هم  در  بود. پس حتا 

بازپس گیری شاهنشاهی و جلوگیری از انجام ماموریتشان، او را به قتل رساندند. هامن 

طور که پیش گویی شده بود، شبزی ها در هدفشان موفق بودند و عدالت بی بدیل بردیا 

هم نتوانست مانعی بر رس راه شبزی ها باشد. پس از این اتفاق دوران نفوذ یهودیان در 

ایران آغاز شد که اوج آن در زمان اسرت و مردخای روایت شده است. پس از این اتفاق 

بود که یهود متوجه شد پیشگویی تورات محقق شده، گروهی از اسارت مرصیان خالص 

و بر مردم برتری یافته اند. هنوز هم کسانی که...«

»فکر کنم قرارمون شنبه بود.« 
اسحاق با اضطراب به باال نگاه کرد و آزاده را مقابل خود یافت. بسیار شوکه شده بود، پس گفت: 

»متوجه ورودت به اتاق نشدم.« 
آزاده با خنده گفت: »نباید هم بشی. خیلی مشغول بودی.« 
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اسحاق گفت: »درگیر بودم. تنها بودم. هیچ کمکی بهم نشد. مخصوصاً از طرف کسی که خیلی 
به کمکش امید داشتم. آزاده! من از دست رفتم. ریسکی کردم و باختم. حاال این جام تا فقط از 

پدرت بپرسم چرا؟ چرا بهم کمک نکرد؟«
دختر دلسوزانه گفت: »چی به سرت اومده؟ این چه وضعیه که داری؟ نمی دونستم تا این حد 
برات مهمه، ولی با این  حال همه ی سعیمو کردم که پدرم رو راضی کنم. کاماًل به رای خودشه 

و هیچ پیشنهادی رو نمی پذیره. هرگز تا این حد نفوذناپذیر ندیده بودمش.« 
آن گاه نگاهی به حال رقت انگیز او انداخت و ناخواسته لحظاتی در او حس تنفری شکل گرفت. 
اسحاق با ناراحتی آرنج هایش را روی میز تکیه داد و صورتش را در دست هایش گم کرد. پرسید: 

»خبر نداری دیروز چه کسی به دیدن پدرت اومده بود؟« 
دختر با کنجکاوی گفت: »نه. اما اصاًل از کی شنیدی که اومده بود؟« 

پسر طفره رفت که: »مسئله ی مهمی نیست. پدرت اخیراً با چه کسایی معاشرت داشته؟« 
دختر با اخم گفت: »یکی تو این خونه هست که اخبار رو به خوبی بهت می رسونه . چرا ازش 

سوال نمی کنی؟ نکنه...«
اسحاق فریاد زد: »من در شرایطی نیستم که پاسخگوی شک و گمان های پارانوئیک تو باشم.« 
دختر جا خورد. دهان نیمه باز مانده اش را بست و با چشمانی اشک آلود از اتاق بیرون رفت. پسر 

با خود زمزمه کرد:» هیچ وقت نفهمیدم واقعاً داره گریه می کنه یا اداشو در میاره.«
خواندن  حوصله ی  کرد.  نگاه  شده  رها  کتاب  جلد  به  و  خارج  بینی اش  از  را  هوا  اسحاق 
به جستجو پرداخت  نداشت. کمی در میان کتاب ها  را  تاریخ های دستکاری شده ی یهودی 
و با خود فکر کرد به علت این که عمویش چنین کتابی را می خواند، احتمال این که او به 
اتاق قدم زد. ساعتی گذشت که دو ضربه  و در  برخاست  دارد.  بیندیشد وجود  قاتل  یافتن 
به در خورد و پس از آن عمویش وارد شد. شالی مخملی و  بسیار بزرگ بر روی پالتویش 
انداخته بود و کالهش را در دست داشت. اسحاق سالم داد و به آویختن لباس ها از جالباسی 

نگاه کرد. 
آن گاه پرسید: »کمی دیر نیومدید؟«

پیرمرد در حالی که پالتویش را در می آورد گفت: »نه دیرتر از زمانی که قصد داشتم بیام.« پالتو 
را آویخت و رو به جوان گفت: »به خاطر ندارم با من قرار مالقاتی گذاشته باشی، ولی از قرار ها 

و مالقات های دیگرت به خوبی خبر دارم.«
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جوان در میان اتاق ثابت ایستاد و گفت: »پس البد از گرفتاری من هم با خبرید.«
پیرمرد ابرو باال انداخت، به سمت میزش رفت و گفت: »من اینو گرفتاری نمی دونم.« آن گاه 

روی صندلیش نشست.
اما  نمی شناسید.  رسمیت  به  رو  گرفتاری   هیچ  تقریباً  شما  »می دونم  گفت:  حسرت بار  جوان 
موقعیتی که من درش هستم، تهدیداتی رو به سمتم روانه کرده که خارج از توان و کشش منه. 

من تنها پسر برادرتون هستم عمو جان! چه طور تونستید تنهام بذارید؟«
در  که  »تقصیر خودته  گفت:  است،  آگاه  از شکیبایی خود  که  این  از  حاکی  لحنی  با  پیرمرد 
یادگیری دانش میراثیمون تنبلی. من مدت زیادی تو این دنیا نخواهم موند و تو همه ی زندگیت 
رو مقابلت داری. باید روی پای خودت بایستی و از نگاه کردن به من به چشم سوپاپ اطمینان 

دست برداری.«
رو  کتاب  »این  پرسید:  و  کرد  متوقف  را  او  پیرمرد  که  دهد  ادامه  را  بحث  خواست  پسر 

خوندی؟« 
اسحاق مردد بین تایید و انکار، گفت: »تنها بخشی کوچک از اونو.« 

پیرمرد دست بر جلد نهاد و صفحه ی آخری را که اسحاق خوانده بود آورد، ادامه داد: »همون 
بخشی هست که مد نظر منه. بنشین پسرم!« با دست یکی از صندلی ها را نشانش داد. در این 
اثنا گفت: »تو اون الالیی رو به خاطر میاری؟ همون که توش می خوند: آسوده بخواب که شب 

گذراست و من از تو در برابرش محافظت خواهم کرد.« 
اسحاق با او خواند: »آسوده بخواب که من این جا با تو هستم و به زودی همه جا روشن میشه.« 

اسحاق سرش را خاراند و گفت: »در کودکی چندین بار در گوشم زمزمه شده.« 
پیرمرد گفت: »من با به یاد آوردن اشعار کودکی، آن چه را که مادرم قصد انتقالش را داشته در 

می یافتم. هیچ وقت به مفهوم آن فکر کرده ای؟« 
اسحاق با تردید پرسید: »می خواید راجع به اون آهنگ با من صحبت کنید؟« 

پیرمرد دستی به ریشش کشید گفت: »چیزی که در موردش صحبت خواهیم کرد، تا این حد 
از پسر پرسید:  به کتاب ضربه ای زد و صفحه ی شبزی ها گشوده شد.  بود.«  دلچسب نخواهد 
»مطالب کتاب رو چطور دیدی؟ گرمای انگشتات هنوز بر صفحات باقی مونده و می دونم این 

صفحات رو خوندی.«
جوان به استاد قدیمیش نگاه کرد و به یاد دوران آموزش های ناتمامی افتاد که این چنین پشت 
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میز مستاصل می ماند و پاسخی برای پرسش های بی پایان عمویش نمی یافت. با خیره شدن به 
تیتر آن گفت: »مردم از درست کردن روایت های جدید از داستان های قدیمی دست نخواهند 

کشید.«
پیرمرد ورق زد و به جایی رسید که اسحاق کتاب را بسته بود. با افسوس گفت: »هیچ وقت نشد 

کاری رو شروع کنی که ببینم تمومش کردی. همیشه زود قضاوت می کنی و عجولی.«
اسحاق که خشم مبهمی نسبت به جریان بحث داشت، پرسید: »منظورتون چیه؟« 

پیرمرد برگ های انتهایی مربوط به شبزی ها را در دست گرفت و گفت: »فکر می کردم اصالح 
شدی و قصد ادامه  دادن تعلیماتت رو داری.« صدایش را پایین آورد و گفت: »گرچه کمی دیره.« 

سپس با لحن سابق گفت: »الاقل برای یک بار هم که شده کتاب رو کامل می خوندی.« 
چشم های گود رفته اش را به پسر دوخت و به او گفت: »کارهای ناتمام دیگری هم داری. به 
ازت سلب کنه.  رو  تفکر  اجازه ی  و  بگیره  رو  وقتت  کاماًل  آن قدر که  داری.  اندازه ی کافی هم 
راستی، امروز یه نفر اخراج شد. دقیق تر بگم، یک جن که تا همین امروز در خدمت من بود.« 

اسحاق با دقت از چشم های او دوری می جست و مطمئن بود اگر نگاهش با نگاه او تالقی کند، 
آن را بسیار پرمعنی خواهد یافت. پیرمرد گفت: »من برای رازداری اهمیت زیادی قائلم. می دونم 
که چه روزهایی رو سپری کردی. ولی این دلیل نمی شه پات رو از حد خودت فراتر بذاری. امروز 
با خدمتکارم صحبت کردم و اون رو به طرز کریهی دستپاچه دیدم. نمی دونی که قول اون دختر 

چقدر می تونه سست باشه؟ این هم از نتایج بی عالقگیت به دانش منه.«
می خواستم  »پسرم!  گفت:  پدرانه  لحنی  با  پیرمرد  نمی گفت.  چیزی  و  بود  سرافکنده  اسحاق 
جانشینم باشی. به من نزدیک باشی و به جای گستردن دیوار بی اعتمادی، سواالتت رو از خودم 
می پرسیدی. چرا باید تو این خونه چیزی وجود داشته باشه که بخوام از تو مخفی نگهش دارم؟ 
کافی بود قدمی به سمتم برداری تا جایگاهت از یه شکار ترسو به یه شکارچی  وحشت آفرین 
تبدیل بشه. آن قدر به میز نگاه نکن که انگار چیز تماشایی روش هست. نمی خوام تا این حد 
این قدر به خاطر بطالت  ازم فرار کنی. حال به تو مژده می دم که  شرمنده ات کنم که بخوای 

گذشتت حسرت نخوری. عامل سرافرازی تو در این کتابه.« 
با پنجه اش بر صفحه ی گشوده آن کوبید و گفت: »چیزی که پیش شائول از مشکالتت گفتی، 
از  باستانی  پیشگویی   یه  استخراج  ثمره اش  انداخت.  نجات  راه  یافتن  برای  تکاپو  به  رو  اون 
آسمان ها بود. شائول ابتدا مردد بود و قضیه را با من در میان گذاشت. حدود یک سال از این 



فانتزی - نگارش

75
شماره ی 29، اردیبهشت 1392

داستان می گذره. من هم مشکوک بودم و دست به آزمایشاتی زدم که طی آن یک شبزی کشته 
و در اثر آن روابطم با آن ها به تیرگی گرایید.« 

اسحاق سر برگرداند و هوشیار به نظر می رسید. شمرده شمرده پرسید: »حقیقت داره؟ ما همیشه 
اون ها رو متهم به تهمت می کردیم.« 

پیرمرد سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و آب دهانش را فرو داد. پیرمرد ادامه داد: »من مدتی 
به دنبال سند می گشتم که اون رو هم با راهنمایی شائول در شوش یافتم. اگه موقع کمک 

گرفتن از شائول زیرک نباشی، ممکنه ناخواسته گمراهت کنه.«
از یک متن عبریه که طی زمان توسط  بر کتاب گذاشت و گفت: »این سند ترجمانی  دست 
خاخام های اون منطقه تکمیل شده تا به دست ما رسیده.« سپس به کتاب نگاه کرد و گفت: 
»چیزی که تو کتاب پیدا کردم، خیلی جالب و نویدبخش بود. برتری وعده داده شده وقتی به 

سمت ما وارثان حقیقیش باز می گرده که همه شبزی ها توسط بنی اسرائیل نابود بشن.« 
جمله ی آخر را با لحنی گفت که گویی از کشف مهمی پرده بر می دارد و تحت تاثیر آن، چند 
لحظه بر اتاق سکوت حاکم شد. اسحاق بر صندلیش میخکوب شده و در حالتی عصبی پلک های 
بی حال عمویش را نگاه می کرد. تحت تاثیر هجوم افکار مختلف پرسید: »چطور؟ چطور تونستید 
چنین فکری کنید؟ چطور توان مقابله با این جمعیت زیاد رو در خودتون می بینید؟ به تنهایی؟ 

این قتل ها؟ این کشتارهای عجیب. وای خدای من! داره چه اتفاقی میفته؟«
فرا  و  رو گرفتم  کتاب ردش  از  که  اعتبار جادویی  »به  و گفت:  را گرفت  پسر  پیرمرد دستان 
خوندمش.« به کتاب اشاره کرد و گفت: »اگه به این خطوط دقت کنی، این اولین بار نبوده که 
این جادو فرا خونده شده بوده و بار قبلی در تاریخ باستان مصر به دوران سیاه مشهور بوده. در 
صدد یافتن راهی برای دستیابی به داستان قدیمی بودم. فرا خوندن ارواح باستانی کار ساده ای 
نیست. هیچ شباهتی به تسخیر جن و احضار ارواح عادی نداره. کار زمان بریه... ولی خوشبختانه 

موفق شدم و حاال نتیجه ا ش رو دیدی.«
اسحاق با نگرانی گفت: »اما جادوی شما کمکی به شائول نکرد. اون دیشب ناپدید شد و...«

پیرمرد با اشاره ی دست  اجازه نداد  سخنش را تمام کند و با صدای  بلندگفت: »سارا! شائول  رو 
به داخل هدایت کن.«

دیگه ای  »امر  پرسید:  در  آستانه ی  در  پیر  کلفت  شد.  وارد  اتاق  به  شائول  که  نگذشت  زمانی 
ندارید؟«
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پیرمرد در پاسخ گفت: »نه. ممنون سارای عزیز! به زودی دستیاری برات پیدا می کنم. می دونم 
کار زیاد این خونه برات طاقت فرساست.«

پیرزن گفت: »جز لذت نصیبم نشده قربان.« لبه ی دامنش را گرفت، احترام گذاشت و خارج شد.
از چنگ خون خواران بود.  اعتمادش به من نجات  با لخند گفت: »این شائول! ثمره ی  پیرمرد 
قصد داشتن از اون به عنوان گروگان برای نجات جان هدف استفاده کنن و احیاناً اونو به دلیل 

پیشگوییش تنبیه کنن.«
شائول با به یاد آوردن شب قبل بر خود لرزید و چون ترجیح می داد از بحث دور باشد، گفت: »با 

عرض پوزش، من کنار شومینه می ایستم.«
پیرمرد ادامه داد: »با کمک جادویی که از آن روح آموختم، توان تسلط بر یک منطقه رو بدون 

حضور فیزیکی پیدا کردم.«
اسحاق با هیجان پرسید: »چطور تسلطی؟ شرایطش چیه؟«

پیرمرد گفت: »جالبه که عالقه نشون می دی. چون سابقه ی آخرین بار که این کار رو کردی به 
گذشته های دور بر می گرده.« روی صندلیش جابه جا شد و ادامه داد: »این تسلط شامل محیط 
و افرادی می شه که بیشتر از همه به مجری جادو نزدیکه. به سمت اولین منطقه ای که در اون 
شبزی باشه هدایت می شه و حتا تفکر و رفتارهاشون رو هم تحت کنترل در میاره. من به ابتکار 
خودم، هدف بعدی رو هر دفعه زنده می گذارم تا زمانی برسه که کسی جرات باقی موندن پیش 
اون شخص رو پیدا نکنه. اون وقتیه که اتحادشون در هم می شکنه و سرعت شکستشون خیره 

کننده خواهد بود.« 
این  از  من  نکردید.  پیش بینی  رو  چیزهایی  می گه  بهم  »احساسم  گفت:  و  برخواست  اسحاق 
شرایط می ترسم. نمی خوام بقیه ی عمرم هر بار که در اتاقم باز شد، وحشت حمله ی شبزی ها تو 
دلم باشه. احتمال گرفتار شدن در حین اجرای جادو هم وجود داره. حاال به برنامه ا ی که قراره 
اجراش کنم گوش کنید. من مدتی از شهر خارج می شم. می خوام مخفی باشم تا آب ها از آسیاب 
بیفته. بهرام بهونه ی کافی برای کشتن من رو پیدا کرده و حتا اگه دست شما رو هم تو دستش 

بذارم راضی نمی شه.«
پیرمرد از صندلیش برخواست و گفت: »اشتباه نکن، اسحاق! من نمی خوام تو این قضیه خون 

تو ریخته بشه.« 
اسحاق گفت: »نه به اندازه ی خودم، مطمئن باشید. من دغدغه ی پیشگویی های عمومی رو ندارم. 
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الاقل نه تا زمانی که خودم رو بازیابی کنم. من به مرگ بیولوژیکی خودم فکر می کنم، به قدرت 
رسیدن بنی اسرائیل نمی تونه برام جذاب باشه وقتی نیستم که ببینمش.«

ناامیدتون می کنم. بابت میراث از دست رفته ی  دست پیرمرد را بوسید و گفت: »متاسفم که 
لوریا. آه که از هم اکنون از دست رفته می بینمش. من برای شما مشکالت زیادی ایجاد کردم، 
بابت این از شما عذر می خوام؛ اما اون عذرخواهی که باید از آزاده بشه در قالب کالم نمی گنجه. 

فقط بهش بگید گاهی به یادم باشه. حتا اگه به نفرت ازم یاد کنه.« 
تعظیمی کرد و از در خارج شد. مضطرب به دنبال کتش گشت و چون نمی خواست خدمتکار 
پیر را ببیند، از آن منصرف شد و بیرون رفت. پیش از عصر همه ی اموالش را به پول نقد تبدیل 
کرد و وسایل فرارش را تهیه دید. در خانه را قفل کرد و کلیدش را دور انداخت و با کوله ای به 
راه افتاد. می خواست آن قدر از خانه اش فاصله بگیرد که خیالش از تعقیب شبزی ها راحت باشد. 
برای صرف نوشیدنی در کافه ای حوالی انقالب توقف کرد. تصمیم داشت شب را مخفی بماند و 
فردا صبح بعد از طلوع آفتاب حرکت کند و به سفرهای روزانه ادامه دهد. جوان خوش قیافه ای 
گرچه  می کرد.  احتراز  او  نگاه  از  ناشیانه ای  طرز  به  و  بود  نشسته  مقابل  میز  پشت  تنهایی  به 
نیم خورده رها  را  بود. قهوه اش  نگرانی  باعث  اما  باشد،  رنگ پوستش نشان نمی داد که شبزی 
کرد، کوله اش را برداشت و به دستشویی رفت. دنبال پنجره ای برای فرار می گشت که در کمال 
تعجب دید جوان وارد دستشویی شد. جایی برای گپ و گفت دوستانه نبود. آن احمق را -هر 
که می خواست باشد- با مشتی زیر چانه اش ناک اوت کرد و شتابان پولی بر روی میز گذاشته به 
خیابان دوید. هر کوچه را که در می نوردید، به اطراف نگاه می کرد. کم کم ترسش را فرو خورد و 
عاقالنه تصمیم گرفت همان شب از شهر بگریزد. از پل عابر پیاده باال رفت و وقتی به باالی آن 
رسید، غرق فکر بود. پل درازی بود. تقریباً به اواسطش رسیده بود که هیکلی دید با بارانی بلند 
و شال گردنی کیپ بسته مقابل صورتش که با حالتی تهدیدآمیز آن سوی پل به دیواره اش تکیه 
داده بود و مستقیماً او را نگاه می کرد. بر جای ایستاد، سپس قدمی به عقب برداشت و نگاهی 
به پشت سر انداخت و در کمال یاس فرد دیگری با همین مشخصات را در آن سوی پل دید. 
زیر لب ناسزایی گفت، بر جای نشست و به خیابان زیر پا نگاه کرد که از هر سو افرادی به جمع 
محاصره کنندگان می پیوستند. مثل حیوانی که با طعمه اش بازی کند، بر جای ایستاده بودند و 
او را تماشا می کردند. غروب آفتاب در دست بود و همزمان با پایین رفتن خورشید، اسحاق در 

انتهای راه پله ها بهرام را دید که باال می آید و دو نفر همراهش بودند. 
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اسحاق با صدایی بلند که به گوش همه برسد پرسید: »پس چیزی که در مورد بالهت مردم تو 
شنیدم، درست بوده؛ چون می بینم هنوز بعد از این همه وقت متوجه تغییر فصل نشدن.« 

آن دو خود را زودتر به او رسانده، با لگد به جانش افتادند تا بهرام که ماتم زده به نظر می رسید 
نزدیک شد و فرمان داد دست نگه  دارند. از زخم باالی پیشانیش خون باز شده بود. بهرام یک 
دور کامل زد و گفت: »همیشه لحظه ی کشتنت رو خیلی شیرین تجسم می کردم و در آرزوی 

دیدنش بودم.«
سپس با انگشت خون او را چشیده گفت: »انگار شما جهود ها هیچ جنس مرغوبی ندارید. درست 

نمی گم؟«
فک اسحاق زیر فشار بود و نمی توانست چیزی بگوید، پس به این کفایت کرد که با چشم ها به 
پایین اشاره کند. بهرام سیلی محکمی به او زد و گفت: »این به خاطر پسرم بود؛ چون وقتی 
اما در  پیشت از کشته  های بیشتر حرف می زدم منظورم اون نبود و گرچه دعام برآورده شد، 

ازاش بهای زیادی پرداختم.« 
سپس آهی کشید و با افسوس گفت: »دیشب با دفتر من تماس گرفتند و صدایی پراضطراب 
حمله ی جدید رو مخابره کرد. انتظارش رو داشتم، ولی نیروهام رو با تاخیر به اون جا گسیل 
کردم که کسی صدمه نبینه و بهانه ی الزم برای کشتنت رو به دست بیارم. ولی محاسباتم به 

هم خورد.«
آن گاه چرخید و در حالی که از باالی پل به اتومبیل های گذرنده از پایین خیره شده بود، گفت: 

»قاتل همچنان کمین نشسته بود و قصد خروج نداشت.« 
سپس به سمت اسحاق برگشت و پرسید: »راستی عموت بهت کمکی نکرد؟«

به آن دو محافظ دستور داد کمی رهایش بگذارند تا پاسخی بدهد. محافظین به گرفتن بازوانش 
کفایت کردند. بهرام ریش چانه ی اسحاق راکشید و گفت: »فکر می کردم از این هچل هم با 
کمک عموت فرار کنی. ولی مثل این که سرش گرم کارهای مهم تر از ضرر هایی شده که تو به 

بار می آری.«
اسحاق تنها با خشم نگاه می کرد و نفس های عمیق می کشید. بهرام پرسید: »می دونی چه بالیی 
سر شاهد اومد؟ اون با پرت کردن خودش از ارتفاع خودکشی کرد تا وعده ی قاتل مبنی بر این 

که اون نفربعدیه رو باطل کنه.«
اسحاق پرسید: »تو می خوای چی رو باطل کنی؟«
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بهرام با تردید پرسید: »منظورت چیه؟«
پیش از آن که جمله اش تمام شود، اسحاق با دو پا به سینه ی او زد. بهرام که سن کمی هم 
نداشت، روی پای کوتاهش لغزید و پیلی پیلی خوران به سمت کناره ی پل رفته در حالی که چند 
تار ریش اسحاق در چنگش مانده بود، به پایین سقوط کرد. شبزی های غافلگیر شده، سعبانه 

بر اسحاق هجوم آوردند.

g پیرمرد بر صندلی نشسته و کشتی هایش غرق شده بودند. از جای برخواست و تابلوی کنار 
ساعت را صاف یافت. کسی در زد و او اجازه ی ورود داد. آزاده بود با چشمانی سرخ از اشک. پیش 

آمد و پرسید: »خبر بهتون رسید؟«
پیرمرد گفت: »واقعاً غم انگیزه! این پسر همیشه به گونه ای کودکانه به جاودانگی خودش اعتماد 

داشت.«
دختر با خشم گفت: »غم انگیزتر اینه که شما می تونستید بهش کمک کنید و این براتون خیلی 

ساده بود.«
پیرمرد گفت: »تو یکی رو می دونی، دو تا رو نمی دونی. اون پسر راهی برای من باقی نگذاشت. 

آن قدر بد بازی کرد که تو هر حرکت خودش رو به مات شدن نزدیک تر شد.«
دختر بینیش را با دستمال پاک کرد و گفت: »این شطرنج نبود پدر! مگر این که هر دو بازیکن 
شطرنج بتونن همزمان بازنده باشن. بهرام بعد از سقوط از روی پل با اتومبیل های گذری تصادف 

کرده و کشته شده.«
پیرمرد گفت: »مظفرزاده ها مثل خرگوش می مونن. ولی امروز اسحاق آخرین بازمانده ی لوریا بود 

که کشته شد. غم بزرگ تر من اینه دخترم.«
دختر که گویی قصد داشت به نحوی بحث را به این جا بکشاند، این پا آن پا کرد و با سری افکنده 

گفت: »پدر! من از اسحاق باردارم!«
سال ها بود که پیرمرد این چنین غافلگیر نشده بود و چشمانش تا این حد قصد بیرون پریدن نداشتند. 
نمی دانست چطور این خبر را هضم کند. خوشحال باشد یا ناراحت، بخشنده باشد یا خشمگین! رو به 
دخترش گفت: »این خبر غافلگیر کننده ای بود. تقصیر بر عهده ی منه که تمام توان فکری و جسمیم 
رو معطوف محیط خارج از خونه کردم و نظارتی بر تو و روابطت نداشتم. اما هر چه گذشته، تاریخ 

آینده رو رقم خواهد زد. مقدمش گرامی خواهد بود. پس هنوز شانسی وجود داره.« 
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آن گاه لبخندی زد و گفت: »هرگز دوست نداشتم زیر بار مسئولیتی برم که به خاطرش حتا 
یه روز بیشتر تو دنیا معطل بشم. اما حاال می بینم که باید سال های طوالنی، این جسم رو برای 

تعلیم فرزندت حفظ کنم.«
برخواست، دختر را در آغوش گرفت. زانو زد و گفت: »بگذار برای خانواده ی کوچکی که تشکیل 

خواهیم داد دعای خیر کنیم.«





له
مقا

ناصر حافظی مطلق

افالطون، دکارت
و جلوه های ویژه 

تقدیم به وظیفه شناسان: »سنتینل ها«

و به فرابرنامه ی ابرانسان: »مأمور اسمیت«

پرطرفدارترین  از  یکی   ،]2[ واچوفسکی  برادران  ساخته ی   ]1[ »ماتریکس«  سه گانه ی 
مسیح نامه های تاریخ ادبیات و سینمای غرب است. این سه گانه که در جای جای آن بیش 
از صدها نماد تاریخی و مذهبی از سراسر جهان خودنمایی می کند، نوعی آرماگدون ]3[ 
خیالی را در قالب یک فضای آخرالزمانی و پساآخرالزمانی به تصویر می کشد که در آن نوع 
بشر برای بقای خود محتاج مبارزه با مخلوقاتی ماشینی است که زمانی برای راحتی بشریت 
آفریده شده بودند. البته ناگفته نماند که فضای رازآلود حاکم بر نمادهای این مجموعه 

رویکرد قابل توجهی در به تصویر کشیدن اسطوره های الهیات بنی اسرائیلی دارد. 

»ماتریکس« مسیح نامه ی  درباره ی  پرونده ای 
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ماتریکس،  فضای  از  بیشتر  رمزگشایی  و  ابهام  رفع  برای  آن  سازندگان  این سه گانه،  به دنبال   
مجموعه نُه پویانمایی را که حاصل یک فعالیت چندساله است، با نام »انیماتریکس« ]4[ ارائه 

دادند. ترتیب زمانی ساخت مجموعه سه گانه ماتریکس و انیماتریکس به صورت زیر است:

ماتریکس )1999(. 1
ماتریکس: بارگذاری مجدد )2003(. 2
ماتریکس: انقالب ها )2003(. 3
انیماتریکس )2003(. 4

این مقاله به بررسی زیرساخت فلسفی و نمادشناسی حاکم بر مجموعه ی ماتریکس که جایگاه 
ویژه ای در سینمای دانش  شگفت دارد، می پردازد.

1. کشت زار
سخن به یادماندنی »مأمور اسمیت« ]5[ در اپیزود اول سه گانه ی ماتریکس بهترین شروع ممکن 

برای نوشتن این مقاله است. او به مورفیوس ]6[ می گوید:
»می دونی چیه؟ شماها در واقع پستان دار نیستین. هر پستان داري توی این سیاره، خودش رو 
به طور غریزي با محیط اطرافش تطبیق مي ده و به تعادل مي رسونه. اما شما انسان ها این طوری 
نیستین. شماها وارد یه منطقه مي شین و شروع به تولیدمثل مي کنین و اون قدر خودتون رو 
تکثیر مي کنین تا تمام منابع طبیعي مصرف بشه. اون وقت تنها راه بقاتون اینه که به یه منطقه 
دیگه مهاجرت کنین. موجود دیگه  اي توي این سیاره زندگي مي کنه که الگوي زندگیش مشابه 

شماست، مي دوني اون چیه؟ ویروس.
انسان ها یک بیماري اند، سرطان این سیاره! 

شماها طاعون هستین، و ما درمانش !«
حتا  و  جامعه شناسانه  موشکافی های  دقیق ترین  از  یکی  شاید  اسمیت  مأمور  تحلیل  این 
است  مأمور  یک  اسمیت  است.  مدرن  انسان شناسی  حیطه ی  در  ارائه  شده  زیست شناسانه ی 
و مأموران، برنامه های نرم افزاری کنترل ساختار ماتریکس و متعادل نگه  داشتن آن هستند. و 
انسان ها خطرناک ترین تهدید اکولوژیکی سیاره ی زمین  مأمور اسمیت به  درستی دریافته که 

تلقی می شوند.
از مفهوم فضای  به رمزگشایی  ماتریکس  اول سه گانه ی  اپیزود  از داستان  توجهی  قابل  درصد 
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مجازی ماتریکس اختصاص دارد. یعنی فضایی که دور از واقعیت مادی و تنها در ذهن انسا ن هایی 
که خود در خوابی دیجیتالی فرو رفته اند، جاری است. ماتریکس یا همان »ماتریس« در ریاضیات 
به مفهوم آرایه هایی از اعداد یا نشانه ها و... است که عمدتاً به یک وضعیت نسبت داده می شود. 
مثاًلً نمایش حالتی از یک سامانه. هم چنین در لغت، واژه ی ماتریکس به معنای وضعیت یا بستِر 

زمینه یک سامانه یا ساختار نیز هست.  
در فضای مخوف فیلم ماتریکس، پیرزوی نهایی ماشین های ساخته  شده به دست بشر در مدت ها 
پیش که زمان دقیق آن هم معلوم نیست، منجر به نوعی بردگی انسانی شده است؛ به این شکل 
که ماشین ها برای تأمین انرژی مود نیاز خود، کشت زارهایی ]7[ از انسان های خوابیده و غوطه ور 
در واقعیت مجازی ]8[ را به صورت سری ]9[ و موازی ]10[ به منبع انرژی الکتریکی و گرمایی 
تبدیل کرده اند. در حقیقت انسان ها که در مراحلی از مبارزه با ماشین ها آسمان را با ابرهای سیاه 
پوشانده اند تا نور خورشید به سلول های خورشیدی تغذیه  کننده ی آن ها نرسد، مقدمات الزم را 
برای این که خود به باتری های قابل بازیافت تبدیل شوند، فراهم کرده اند. مورفیوس در اپیزود 
اول  اذعان می کند که زمان بیشتر به سال 2199 شباهت دارد تا سال 1999 و انسان ها خط 

سیر زمانی را کاماًل از دست داده اند.
اما چگونه انسان ها باتری می شوند؟ مورفیوس در صحنه ای از اپیزود اول به قهرمان داستان -نئو 
]11[- می گوید: »بدن انسان توانایی تولید برق زیستی ]12[ بیش از یک باتری 120 ولتی و 
هم چنین تولید گرمایی بیشتر از بیست و پنج هزار بی تی یو ]13[ را دارد.« یک بی تی یو عبارت 
است از گرمای الزم برای رساندن دمای یک پوند آب از دمای 60 درجه ی فارنهایت به دمای 61 
درجه ی فارنهایت در فشار ثابت یک اتمسفر. امکان پذیری علمی تبدیل بدن انسان به یک منبع 

انرژی الکتریکی و گرمایی کاماًل محتمل است.
می شوند  کاشته  بذر  مانند  انسان ها  بلکه  نیست،  تولیدمثل  از  خبری  انسانی  در کشت زارهای 
تا در زمان مناسب محصول انرژی الزم را تقدیم ماشین ها کنند. دست آوردهای دانش ژنتیک 

امکان پذیری چنین واقعه ای را بر مبنای شبیه سازی ژنتیکی نامحتمل نمی داند.
فضایی مجازی در ذهن  در  انسانی، غرق  انسان های خوابیده درون کپسول های کشت زار  این 
خود هستند که تنها با اعمال ولتاژها و تحریک های الکتریکی الزم به مغزشان، برایشان واقعیت 
یافته است. و البته واقعاً مغز انسان چنین قابلیتی دارد که با اعمال تحریک های الکتریکی الزم 
بدون نیاز به حواس مربوطه، توانایی ادراک واقعی غیرواقعیت ها را دارا باشد. ماشین ها، با کمک 
فن آوری نگارش نرم افزارهای پیچیده، دنیایی مجازی برای انسان های در خواب ساخته اند که در 



شکل 1: مأمور اسمیت

شکل 2: کشت زارهای انسانی

شکل 4: مورفیوس استفاده ی باتری گونه ی ماشین ها از 
انسان را برای نئو شرح می دهد.

شکل 3: توماس اندرسون )نئو(
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آن هرکسی می تواند ببیند، بشنود، ببوید، زندگی کند و خاطره داشته باشد بدون این  که حتا 
لحظه ای به این بیندیشد که ممکن است همه ی این ها توهم باشد. این فضای مجازی برآمده از 
نرم افزارهای پیچیده کامپیوتری که دنیایی بی نقص از ذهن انسان ها و زندگی های مجازی شان 

است، ماتریکس نام دارد.
جالب این جا است که در سخنان جنجالی مأمور اسمیت در اپیزود اول و هم چنین بر اساس 
وقایع بخش های انتهایی اپیزود دوم،  تازه آشکار می شود که برای ساختن چنین دنیایی چقدر 
سعی و خطا شده است و چه اندازه ساختن فضایی مجازی که از دید انسان ها قابل قبول به 
نظر برسد مشکل و نزدیک به شکست است. مأمور اسمیت که به  نوعی یکی از قهرمانانه ترین و 
اسطوره ای ترین نقش های منفی تمام تاریخ ادبیات و سینما است، در سخن به یادماندنی دیگری 
متذکر می شود که نسخه ی اولیه ماتریکس به  واسطه ی بی نقص بودنش محکوم به شکست بود. 
چون انسان ها همیشه نیازمند زجر و عذاب و سختی و رنج هستند و بدون این ها زندگی برایشان 
متصور نیست. و این یکی دیگر از تحلیل های بسیار دقیق و صحیح یک نرم افزار هوشمند در 

مورد موجودی به نام انسان است.
به اختصار اگر بخواهیم ویژگی های شکل گیری فضای ماتریکس را مرور کنیم، عبارت است از:

الف( مغز انسان، تنها سیگنال های الکتریکی را درک می کند، فارغ از این که آن ها سرچشمه 
گرفته از واقعیت هستند یا به شکل مصنوعی تولید شده اند.

ب( انسان ها برای شکست دادن ماشین ها، آسمان را سیاه کرده اند تا منبع انرژی خورشید دور 
از دسترس قرار گیرد.

پ( ماشین ها پس از شکست انسان ها، آن ها را تبدیل به باتری کرده اند، در شرایطی که انسان ها 
از  برآمده  ادراکی  درون  در  ذهنشان  و  می شوند  برداشت  و  کاشته  ماشینی  کشت زارهای  در 

سیگنال های الکتریکی مصنوعی، غرق در جهانی مجازی و غیرواقعی است.
ردپای فلسفی وجود این فضای ترسناک ماتریکسی نه فقط در قرن بیستم، بلکه در سده ها و 

هزاره های پیش از آن هم قابل ردگیری است. 
در  ماتریکسی گونه  فلسفی  تحلیل  قوی ترین  بتوان  را  افالطون   ]14[ غار  تمثیل  ایده ی  شاید 
به  را  غار  تمثیل  کامل  شرح   ]15[ »جمهوری«  ارزشمند  کتاب  در  افالطون  دانست.  گذشته 
شکلی واضح بیان کرده است. او معتقد است که زندگی انسان ها در این عالم مانند عده ای است 
در انتهای یک غار با پاهای زنجیر شده و پشت به مدخل ورودی، به شکلی که از دیدن نور 
بیرون محرومند و تنها سایه هایی از حقیقت بیرون غار بر روی دیوار برای آن ها نقش می بندد. 
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در این شرایط یک یا چند نفر از این غارنشینان باید زنجیرها را باز کرده به جست و جوی نور 
بروند و بعد از یافتن سرمنشأ آن، سایرین را هم به سمت نور ببرند و البته پر واضح است که آن 
سایرین در قبال چنین حرکتی مقاومت و مخالفت خواهند کرد، زیرا که به تاریکی و سایه ها خو 
گرفته اند و اینرسی عظیم آن ها مانع حرکتشان به سوی نور خواهد شد. دقیقاً چنین فضایی بر 
دنیای ماتریکس هم حاکم است. مردم ماتریکس، خود برای منجیانی که قصد دارند آن ها را از 

بردگی رها کنند، دشمن درجه یک محسوب می شوند.
ایده جالب دیگر ایده ای است به نام مغز در خمره ]16[ از فیلسوف فرانسوی رنه دکارت. این ایده 
بر ضعف ساختار ادراکی انسان بنا شده. فرض کنیم دانشمندی پلید مغز انسانی از بدنش بیرون 
بیاورد و در خمره ای که مواد غذایی الزم را برای زنده نگه داشتن مغز دارد، قرار دهد. اگر این 
دانشمند پایانه های عصبی مغز را به ابررایانه ای متصل کند، از طریق این ابررایانه می تواند مغز 
فرد را زیر بمباران توهماتی که از نگاه شخص واقعی و کاماًل عادی هستند قرار دهد؛ در حالی که 
حقیقت چیز دیگری است. همه ی تجربه های فرد در این حالت نتایج حاصل از اعمال تکانه های 
را  توهمات  این  تمام  پایانه های عصبی وی است. در حالی که خود شخص  به  رایانه  الکتریکی 
حقیقی می پندارد. دکارت با این ایده نوعی نگاه شک آمیز به مفهوم حقیقت و واقعیت و منطبق 
یا غیرمنطبق بودن این دو ارائه می کند. او این نکته را مطرح می سازد که شاید تمامی ادراکات 
و احساسات روزمره ی ما چیزی جز توهمات غیرحقیقی نباشد. شاید ما صرفاً مغزهایی در خمره 
هستیم و دانشمندی دیوانه برای ذهن ما داستان سازی می کند. و توهمات انسان های خوابیده 
در کشت زار درفیلم ماتریکس دقیقاً از همین جنس است. آن ها با واقعیتی در ذهن خود روبرو 

هستند که حقیقت ندارد.
با این پیش زمینه ی افالطونی و دکارتی، داستان فیلم ماتریکس آشکارا محتاج یک منجی است 
که از انتهای غار تاریک کشت زار انسانی برخاسته و خود را از تکانه های الکتریکی توهم زا رها 
این منجی در  نور رهنمون گردد.  به سوی  تاریکی  قلب  از  نیز  را  انسان ها  کرده، سپس سایر 
سه گانه ی ماتریکس شخصی است به نام توماس آندرسون که با نام اختصاری و پنهانی، با نام 

نئو شناخته می شود.

2. کارزار
انتظار ظهور یک منجی رهایی بخش  تاریخ،  اعتقادات بنی اسرائیلی، همیشه در جای جای  در 
جهت آزادسازی انسان ها از بردگی و ظلم و جور به چشم می خورد. نسخه نهایی این منجی ها 
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که »مسیح« لقب گرفته، پایان بخش نهایی رنج ها و عذاب بشریت است. در سه گانه ی ماتریکس 
این اعتقاد سنتی به شکل نوینی بازسازی شده است.

مورفیوس که خود یادآور یحیی تعمید دهنده است، داستانی را با این مضمون نقل می کند که 
اولین انسانی که خود را از کشت زار رهانید و برخی از دیگران را هم آزاد کرد، در آخر بازخواهد 
گشت و نبرد با ماشین ها را به نقطه نهایی خواهد رساند. این رهانیدگان، آخرین شهر انسان ها 
برای زندگی در  قابل توجهی  انرژی زمین گرمایی  نزدیکی مرکز زمین -یعنی جایی که  را در 
یا همان صهیون. صهیون کوهی  نام »زایون« ]17[  به  نهاده اند. شهری  بنا  اختیار می گذارد- 
است در جنوب غربی بیت المقدس که بنا بر اعتقادات بنی اسرائیلی، جایگاه نبرد آخرالزمان  و 
ظهور مسیح خواهد بود. مقدمه ی ظهور مسیح وقوع جنگی در منطقه ای واقع در شمال غربی 
بیت المقدس به نام حارمجدون یا همان آرماگدون است. انسان های مقیم در شهر زایون در فیلم 
ماتریکس، در پس نبردهای صد ساله آرماگدونی با ماشین ها، اینک منتظر ظهور مسیحا و نبرد 

نهایی هستند.
پیرامون شخصیت سازی منجی نیز در سه گانه ی ماتریکس تا حد امکان از نمادهای مسیح گونه 
استفاده شده است. از پیش گویی های عهد عتیق گونه ی »اوراکل« ]18[ که به ظاهر یک نرم افزار 
طرف دار انسان ها است و ظهور نئو را پیش بینی کرده، تا تعمید دهنده ای به نام مورفیوس و 
همچنین زنی به نام ترینیتی که یادآور مریم مجدلیه است و حواریون وفادار و یهودای خائنی 

به نام سایفر ریگان.
واژه گزینی نیز در فیلم ماتریکس بسیار نمادگونه است. واژه ی ترینیتی به معنای تثلیث )آن گونه که 
مسیحیان به آن معتقدند(، واژه مورفیوس برگرفته از نام ایزد یونانی رویاها، واژه ی اوراکل برگرفته 

از نام پیش گوی معبد دلفی در یونان و واژه ی سایفر به معنای سیستم نوشتاری رمزی است.
است.   ]20[ »نبوکدنزر«  همکارانش،  و  مورفیوس   ]19[ ابرگرانشی  ظاهر  به  ناِو  نام  هم چنین 
ایران، شکست خورد و  با کوروش شاه  نبرد  بابِل است که در  پادشاهان  از  نام یکی  نبوکدنزر 
به سرزمین  نهایت  آزاد شده و در  بودند،  بابِل  برده ی حکومت  او، یهودیان که  اثر شکست  بر 
موعود بازگشتند. مورفیوس و سایر حواریون در ناو نبوکدنزر که در انتهای اپیزود دوم به دست 
»سنتینل ها« ]21[ نابود می شود، در بازمانده های فاضالب شهرهایی که مدت ها پیش به دست 

ماشین ها نابود و خالی از سکنه شده اند، به گشت و گذار و مبارزه مشغولند.
به جز موارد ذکر شده نیز، بسیاری دیگر از این دست نمادسازی ها و ادای دین به اسطوره در 

مجموعه ی ماتریکس وجود دارد.



شکل 11: دوگانه ی قرص قرمز و قرص آبی

شکل 6: ترینیتی شکل 5: اوراکل 

شکل 8: هیچ قاشقی در کار نیست. شکل 7: معمار، برنامه نویس ماتریکس

شکل 10: کلیدسازشکل 9: مروونجین



مقاله

91
شماره ی 29، اردیبهشت 1392

بخش های  در  که  است  این جا  داستان  در  تلخ  به شکل  آن هم طنزی  و  اما قسمت طنزآمیز 
انتهایی اپیزود دوم، برنامه نویس اصلی ماتریکس ملقب به »معمار« ]22[ پرده از رازی خنده دار 
بر می دارد: منجی و ظهور او هم یک برنامه نرم افزاری از قبل پیش بینی شده بوده و نئو ششمین 
منجی طراحی شده به دست معمار  است. ماشین ها در طراحی نسخه نهایی و کامل ماتریکس، 
ضعف انسان ها در امیدواری به ظهور یک منجی را از قلم نینداخته اند. از این قسمت ماجرا به 
بعد تعریف منجی و وظیفه ی او کمی متفاوت می شود و شاید به همین دلیل است که سازندگان 
تا حدودی  نئو  با  برخورد معمار  برگزیده اند.  این منجی  برای  را  نئو  نام  ماتریکس،  مجموعه ی 
شبیه برخوردهای نیش خندوار پنطیوس پیالتوس ]23[، فرماندار رومی یهودیه با مسیح است. او 
واقعیتی را بهتر از خود انسان ها در مورد انسان ها فهمیده است: »امید، اصلی ترین توهم انسان ها. 

سرچشمه ی بهترین نقطه قوت و در عین حال بزرگ ترین نقطه ی ضعف.« 
مدخل ورودی وظیفه جدید منجی، صحبت های رئیس شورای شهر زایون، یعنی کارگزار هامان 
]24[ در یک گردش شبانه در بخش تأسیسات شهر زایون است. او این نکته را در قالب چند 
جمله ی رازآمیز برای نئو واضح می سازد که حق و باطلی در کار نیست. انسان ها و ماشین ها هر 

دو شایسته ی بقا هستند و وجودشان در هم تنیده و به هم وابسته است.
کارزار جنگ با ماشین ها پس از پرده برداری از این راز عظیم، به  تدریج و به شکلی غیرمحسوس 
مبدل می شود به یافتن راهی برای ایجاد تعامل و صلح. منجی در انتها، این صلح را به ارمغان 
می آورد اما صحبت های معنی دار اوراکل و معمار در انتهای اپیزود سوم تأکید جالبی بر ناپایدار 

و گذرا بودن این آتش بس است.
اما یک چاشنی اغراق آمیِز عشقی نیز به موازات کل داستان امتداد داده شده. اوراکل از نشانه های 
منجی یکی را هم این قلم داد کرده که ترینیتی عاشقش خواهد شد. و این شخص نئو است. 
البته ابهام معنی داری در این جریان احساسی جاری است که آیا ترینیتی عاشق منجی می شود 

یا ترینیتی با عاشق شدن، از یک نفر منجی می سازد؟ 
اپیزود دوم نئو که اینک یک منجی جهش یافته شده، بر خالف تمام نگارش های پیشین،  در 
بین نجات زایون و نجات ترینیتی، دومی را بر می گزیند و به نوعی عشق را بر انسانیت مقدم 

می شمارد. 
نوعی مرگ  افتخار  به  به هدفش،  راه رساندن منجی  اپیزود سوم در  ترینیتی در  نهایت  و در 
شهادت گونه نائل می شود. او پیش از مرگ، باالتر از سقف آسمان تیره، خورشید را رؤیت می کند 

و این یک پایان کلیشه ای است برای یک عشق آرمانی و البته کمی هم مصنوعی.
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3. مرگ زار
مبارزان ماتریکس با دشمنان خطرناک زیادی روبرو هستند. اما از همه آن ها چشم نوازتر، مأموران 
هستند.  واقعی  دنیای  عرصه ی  در   ]25[ اسکودی ها  یا  سنتینل ها  و  مجازی  دنیای  عرضه  در 
مواجهه با هر دو به معنای مرگ است. از مأموران فقط باید گریخت و در مقابل سنتینل  ها فقط 

باید به تکانه ی الکترومغناطیسی )EMP( پناه برد.
مأموران که طالیه دار اصلی شان، فیلسوف  مبارزی است به نام اسمیت، برنامه های طراحی شده 
برای حفظ تعادل دنیای ماتریکسند و سنتینل  ها یا پیش قراوالن ماشین های نابودگری که به هر 

فعالیت غیرمجاز و تأیید نشده در دنیای واقعی حمله می برند.
اما این دو دشمن کمی متفاوتند. مأموران و به ویژه اسمیت به درجه ای از هوشمندی رسیده اند 
که نقدها و تحلیل هایی دقیق تر از انسان ها و ماشین ها از دنیای پیرامونی خود ارائه می کنند. 
همین هوش مندی در نهایت سبب می شود که اسمیت از تسلط دنیای ماتریکس خارج شده و 
به دشمنی مشترک برای انسان و ماشین تبدیل شود. و حاال این سه گانه ی تثلیثی نبرد بین 

سخت افزار، نرم افزار و انسان تکمیل می شود. 
برای وظیفه شناسی  اسوه هایی هستند  واقعی هستند، صرفاً  نگهبانان دنیای  اما سنتینل ها که 
و رعایت سلسله مراتب. آن ها وظایف محوله را به نحو احسن انجام می دهند و تا زمانی که یک 
تکانه ی الکترومغناطیسی یا فشنگ های تیربار شهر زایون و ناوهای مبارزان از کارشان نینداخته، 

از پا نمی نشینند.
در نهایت حمله ی همه  جانبه ی دویست و پنجاه هزار سنتینل به زایون از طریق حفر زمین و 
دفاع قهرمانانه ی مبارزان مستقر در شهر، مسیر داستان را تا نزدیک نابودی آخرین بازمانده های 
بشر پیش می برد. اما در همین زمان نئو به شهر مخوف ماشین ها رفته و با آن ها وارد مذاکره 
می شود. او در قبال نابودکردن برنامه ی اسمیت که از کنترل خارج شده، از ماشین ها قول صلح 
انسان می توان  از قول یک  بیشتر  به قول یک ماشین بسیار  البته واضح است که  و  می گیرد. 

اعتماد کرد.
 

4. بهشت زار
در اپیزود اول، یک کودک به نئو می آموزاند که برای خم کردن یک قاشق با قوای ذهنی تنها 
باید به این بیندیشد که قاشقی در کار نیست. و جنگ ابتدایی نئو با مأمور اسمیت بر مبنای 
همین اصل که قاشقی در کار نیست، به نابودی اسمیت می انجامد. در اپیزود دوم هم قاشق 
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پیچیده شده در یک پارچه، اهدایی یک کودک یتیم به نئو است، تا او به خاطر بسپارد هیچ 
قاشقی در کار نیست. 

خاکستر  از  دوباره  و سوم  دوم  اپیزود  در  اول،  اپیزود  انتهای  در  نابود شده  اسمیت  مأمور  اما 
نابودی بر می خیزد. شکست او را قوی تر از قبل کرده. به نظر می آید قسمت هایی از وجود نئو در 
زیرساختش روییده شده و به او ویژگی رویین تنی داده. حاال دیگر او یک برنامه ی کامپیوتری 
صرف نیست. حتا یک ویروس کامپیوتری هم نیست، بلکه بیشتر شبیه به یک ویروس واقعی 
است؛ یعنی همان چیزی که به انسان ها نسبت می داد. الگوریتم فعالیت او کمی شبیه به ویروس 
یا شاید یک  به خودش می کند.  تبدیل  باشد،  داشته  قرار  را در مسیرش  است. هر چه   HIV

اتوماتای سلولی ]26[ بسیار پیشرفته است که قابلیت خودزایی ]27[ سریع دارد. گویا نبرد او 
با نئو در انتهای اپیزود اول، ساختار خودسازمان دهی ]28[ انسانی را در زیرساخت نرم افزاری 

او پرورانده.
نئو برای نبرد نهایی با اسمیت دیگر نمی تواند تنها به نبودن قاشق دل خوش کند. بلکه چیزی 
او اینک نیازمند این است که دریابد که نه فقط قاشق، که حتا خودش هم  فراتر الزم است. 
موجود نیست. و این گونه است که با نابودی خودش، اسمیت و بی نهایت نسخه ی کپی شده آن 
را هم نابود می کند. مأمور اسمیت به سان ویروسی که با یک آنتی ویروس گالویز شده، خود و 
نئو را با هم از بین می برد. در انتهای اپیزود سوم، صحنه ی نبرد نهایی این دو قهرمان اسطوره ای 
است  دوجانبه  خودویران گری  نوعی  متضاد،  جایگاه  دو  در  هستند  وجود  یک  حقیقت  در  که 
به  در سخنان  اسمیت  نشسته اند.  آن  تماشای  به  اسمیت  مأمور  از  دیگر  نگارش  بی نهایت  که 
یادماندنی پایانی، دوباره نگاهی انسان شناسانه دارد: »فقط ذهن انسان به خلق چیزی بی روح تر 

از عشق توانا است.«
پس از نابودی نهایی اسمیت و مرگ نئو، کالبد بی جان نئو در شهر ماشین ها به شکل مسیحایی 
بر چلیپا، در فضا به پرواز در می آید و صلح بر صحنه ی جنگ انسان و ماشین سایه می اندازد. 
منجی ماشین ها را از دم تیغ نگذرانده، بلکه با آن ها به صلح رسیده. سیاره ی زمین به اندازه ی 
کافی جا دارد که هم انسان ها و هم ماشین ها بدون این که با هم بجنگند در آن زندگی کنند و 
نیازی به رزم با هم نداشته باشند. تحقق این بهشت زار خیالی، کار نه انسان های عادی است و 
نه ماشین ها، بلکه تنها یک منجی تمام عیار به انجام آن توانا است. از این به بعد آنان که دوست 

داشته باشند از کشت زار رها شده و به زایون می پیوندند.



شکل 18: شهر ماشین ها
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5. شگفت زار
در اپیزود اول، ترینیتی در یک گفتگوی مجازی از نئو می خواهد که »خرگوش سفید« را دنبال 
از شخصیت های  یکی  دست  روی  بر  خال کوبی  یک  ماتریکس  فیلم  در  سفید  خرگوش  کند. 
فرعی فیلم است، اما تعقیب آن بسان تعقیب خرگوش سفید در داستان »ماجراهای آلیس در 
شگفت زار« نوشته ی لوئیس کارول، نئو را به شگفت زار واقعیت می کشاند. جایی که شگفتی در 

شگفتی پدیدار می شود.
بسان یک شگفتی، در فضای مجازی ماتریکس برنامه های هوشمند خود با هم بر سر قدرت در 
نبردند. بهترین مثال این رویکرد را در اپیزود دوم می بینیم که »مروِونجین« ]29[ که نامش 
کلید  دارای  که  را   ]30[ »کلیدساز«  است،  فرانسوی  نخستین سلسله ی سالطین  از  برگرفته 
اتاق بازشونده به مالقات با معمار است، به اسارت گرفته و در برابر کسانی که برای آزادسازی 
با  او  ارائه می کند.  از قانون علیت  کلیدساز آمده اند، بسان یک فیلسوف تحلیلی تعابیری رسا 
واقع گرایی  و  تجربه گرایی  مظاهر  که  ترینیتی  و  مورفیوس  نئو،  مقابل  در  چالشی اش  سخنان 
این  می دهد.  ارائه  علیت  قانون  بنیان  بر  قدرت  به  معطوف  اراده  از  برآمده  منشی  هستند، 
نرم افزاری  ماهیت  صرفاً  که  هوشمندانی  شخصیت سازی  چارچوب  در  شگفت  ساختارسازی 
دارند، جز با اتکا به فلسفه و جوانبش امکان پذیر نیست و از این دست شگفتی ها در شگفت زاِر 

ماتریکس کم نیستند.
ابزارهای مروونجین برای کسب قدرت بیشتر بسیارند. به عنوان مثال او گماشته ای دارد به نام 
ماشین  و  انسان  دنیای  بین  در جایی  را  نئو  اپیزود سوم  ابتدای  در  که   ،]31[ قطاری«  »مرد 
زندانی کرده است. از طرف دیگر مروونجین برای برنامه های محکوم به نابودی، نسخه خدمت 
به ازاء تبعید را می پیچید. برنامه هایی مانند »راماچاندرا« ]32[ و همسرش و دخترش گوش به 
فرمان او هستند، چون در غیر این صورت حذف خواهند شد. راماچاندارا و همسرش برگرفته 
از اساطیری به همین نام در هندوئیسم هستند. راماچاندرا در تفکرات هندو، وجه الهی منجی 
است. او در فیلم، به زیبایی تمام از زبان یک نرم افزار، صحبت از عشق و احساسات و سرنوشت 
می کند؛ گویی که بیش از خود انسان ها که آفریننده این واژگانند از آن ها آگاه است. در کنار 
این سخنان، یک اشاره پراگماتیسمی و عمل گرایانه قوی هم ارائه می دهد: »هر برنامه باید هدفی 

داشته باشد، برنامه بی هدف پاک خواهد شد.«
اما درنهایت مروونجین با تمام ابزارهایش در متوقف کردن انقالبیون ناتوان است؛ او که در اپیزود 
دوم ادعا می کند که از نبرد با تمام نسخه های پیشین منجی نجات یافته و از این یکی هم جان 
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سالم به در خواهد برد، در اپیزود سوم مدعی است که می داند عشق چه اندازه به جنون نزدیک 
است و مجبور می شود که در قبال  انسان های مبارز عقب نشینی کند.

در این میان، برنامه های محافظ هم نقش جالبی ایفا می کنند. یک نمونه از آن ها »ِسراف« ]33[ 
است که وظیفه محافظت از اوراکل را به عهده دارد. او با این که صرفاً برای وظیفه ساده حفاظت 
نوشته شده، اما برنامه ی فلسفی بسیار پیچیده ای است که نوعی منش سامورایی و شینتو بر 

اعمالش حاکم است.
تمام این موارد، نرم افزارهای خود سازمان دهی هستند که در فضای مجازی ماتریکس با چهره ای 
انسانی نمایان می شوند. آن ها در عالم دیجیتال محدودیت های عالم مادی انسان ها را ندارند و 
همیشه در قبال ضعف برآمده از تلقین منفی انسان ها که به محدودیت های جهان مادی خو 

گرفته اند، به شکلی طنزآمیز و استهزاءگونه می گویند: »فقط یک انسان!«
شگفتی های رازآلود شگفت زار ماتریکس بسیارند. عدد 101  در بسیاری از صحنه های فیلم به 
چشم می خورد. عد باینری 101 معادل عدد دهدهی 5 است و با توجه به این که شروع شمارش 

در کامپیوتر از صفر است، 5 به معنی ششمین نسخه ماتریکس است که جریان دارد.
در اپیزود دوم، شخصیتی انسانی به نام »بین« ]34[ در راه بازگشت از مأموریت مهم دریافت 
اطالعات از اوراکل، در فضای ماتریکس تبدیل به نسخه ای از مأمور اسمیت می شود. در عالم 
واقعیت، در شرایطی که بین بی هوش است، صحبت از اعمال آزمونی به نام وی دی تی روی او 
است. نشان »وی دی تی« سرنام Virtual Delirium Tremens است که اشاره به نوع مجازی یک 
اختالل روانی مولد اثراتی مانند توهم، تشنج، هذیان گویی و حالت تهوع است. البته مشکل بین 
هیچ کدام از این موارد نیست. بلکه او به لحاظ نرم افزار ذهنی تبدیل به یک رونوشت از مأمور 
اسمیت شده، در حالی که به شکل سخت افزاری همان بین است. این دگردیسی خطرناک برای 

مبارزان  بسیار پرهزینه تمام می شود.
در اپیزود اول، دوگانه ی قرص قرمز و قرص آبی، نوعی استعاره ی تکان دهنده و در عین حال 
قدیمی  از جبر و اختیار و انتخاب بین لذت نادانی و درد دانایی هستند. نئو با انتخاب قرص قرمز، 
انتخاب گر مسیری است که درآن غوطه ور در عذاب دانستن، اختیاری در به سرانجام رساندن 

سرنوشتش داشته باشد.
ساختن  با  ماتریکس  سه گانه ی  سازندگان  شگفت،  ساختار  این  نهایی  تکمیل  برای  نهایت  در 
پویانمایی های مجموعه انیماتریکس، تا حد زیادی از برخی زیرساخت های گنگ فیلم ماتریکس 
ابهام زدایی کرده اند. مجموعه نُه پویانمایی انیماتریکس، نه فقط ابهامات پیرامون بعضی از وقایع 



مقاله

97
شماره ی 29، اردیبهشت 1392

و شخصیت ها را برطرف می کند، که شخصیت ها و وقایع جدیدی را هم به خط راهه ی داستانی 
و  ظلم  به خاطر  که  ماشینی  اولین   ،)B166ER( »بی وان سیکس سیکس ای  آر«  مانند  می افزاید؛ 
جور در برابر اربابان خود یعنی انسان ها ایستاد و در دادگاه محاکمه شد.  نُه پویانمایی مجموعه 

انیماتریکس عبارتند از:
آخرین پرواز اوزیریس. 1
دومین رنسانس )قسمت اول(. 2
دومین رنسانس )قسمت دوم(. 3
برنامه. 4
داستان کارآگاه. 5
ماوراء. 6
پذیرفته شده. 7
رکورد جهانی. 8
داستان کید. 9

در  اپیکوریسم  یا  لذت  فلسفه ی  مقابل  در  واقع گرایی  از  برآمده  متضاد  فلسفی  رویکردهای 
پویانمایی »برنامه« قابل مالحظه است. شعار تأمل برانگیز »عدم اهمیت واقعیت در قبال اهمیت 
چگونگی زندگی کردن« به خوبی عالقه آزادشدگان از کشت زار را به بازگشت مجدد به زندگی 

پیشین و زیستن در ماتریکس نادانی توجیه می کند.
قسمت اول و دوم پویانمایی »رنسانس دوم« عادالنه نشان می دهد که خیزش ماشین ها برابر 

انسان، برآمده از اشتباهات متعدد خود انسان ها بوده است. 
»آخرین پرواز اوزیریس« فضای آغاز حمله ی سنتینل ها به زایون و »داستان کید«، چگونگی 

رهاسازی کید از فضای ماتریکس را به نمایش می کشد.
در پویانمایی »پذیرفته  شده«، موضوع بر سر تالش ناموفق و توآم با اثرات غیرقابل پیش بینی 

تبدیل ماشین های دشمن به ماشین های دوست است.
ماتریکس  برنامه نویسی  در  جزئی  ضعف های  از  گوشه ای  نمایش  »ماوراء«  و  جهانی«  »رکورد 
هستند و »داستان کارآگاه« بازنمایی فضای پیرامونی یکی از بی شمار فعالیت  مبارزاتی ترینیتی 

در فضای مجازی است.
در مجموع، استفاده مناسب از زیرساخت فن آوری دیجیتال و واقعیت مجازی در خلق یک فضای 
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فانتزی جدید تحت عنوان ماتریکس، فراتر از هرگونه هدف یا انگیزه مذهبی یا سیاسی خاص، 
یک نوآوری خالقانه و احترام آمیز است که سزاوار تقدیر است. به ویژه تالش سازندگان فیلم برای 
بهره گیری از عمده ی میراث اسطوره ای، مذهبی و تاریخی بشر در قالب نمادهای رازآمیز و غرق 

در تن پوشی از ابهام قابل کشف، ستودنی است.
لحاظ  به  فن آوری  و  دانش  آینده  در  ماتریکس گونه ای  فضاهای  چنین  آفرینش  شک  بدون 
آفرینش  و  سخت افزار  دید  از  که  نماند  ناگفته  البته  است.  شدنی  و  ممکن  کاماًل  نرم افزاری 
این  بر  مبنی  و صاحب نظران  دانشمندان  غالب  نظر  انسان،  هم تراز  هوشمندی  با  ماشین هایی 
است که مسیر فعلی دانش تا خلق ماشین های هوشمند و هوش مصنوعی به آن شکلی که در 
فیلم ماتریکس خودنمایی می کند و به نقل از مورفیوس در اپیزود اول، انسان ها در ابتدای قرن 
بیست و یکم برایش جشن می گیرند، فاصله ی زیادی دارد و حتا برخی معتقدند که این پدیده 

ناشدنی است. 
جدا از تمام این موارد، باید متذکر شد که آینده ی بشر به شکل تنگاتنگی با نرم افزار و سخت افزار 
گره خورده است و بی شک روزی در آینده ای نه چندان دور، انسان ها بیش از حد انتظار شاهد 

دنیایی آمیخته از سخت افزارها و نرم افزارهای مولد شگفت زار در شگفت زار خواهند بود.
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مقا

راضیهمهدیزاده

ازاسطوره
تاعلمیتخیلی

اسطوره
اساطیر از قدیمی ترین مشترکات انسان ها محسوب می شوند و برای آن ها نمی توان تاریخ 
مشخصی را ذکر کرد. هر دوره ی زمانی برای خود اساطیری داشته که نسل به نسل از 
طریق نقل و قول و در قالب داستان های عامیانه، در بستر مراسم آیینی خاص در موسم 
معین یا به طریق مکتوب مطرح شده است. از اولین نمودهای مکتوب که در آن اشاره 
به اساطیر شده، می توان آثار فیلسوفان سده ی 2 پس از میالد را نام برد. رشد فلسفه در 

یونان باعث رشد تفسیرهای تمثیلی از اسطوره نیز گشت.
امروزه عموماً پدیرفته شده که اسطوره و افسانه می تواند ریشه در حقایق تاریخی داشته 
باشد، هر چند که به طور دقیق و جزیی تاریخی نباشد. زیرا در تعریف اسطوره -میثوس- 
و افسانه آورده شده که گفت وگو و سخن می باشد؛ اما نهایتاً به چیزی اطالق گردید که 
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واقعاً نمی تواند وجود داشته باشد. البته باید در نظر داشت که موضوعات اساطیری بسیاری هم 
وجود دارد که به جز در یک مفهوم بسیار ضعیف، اصاًل ریشه ی تاریخی ندارد؛ چنان که بسیاری 

از اسطوره های کشورهای مختلف درصدد توجیه جهان و مسأله ی آفرینش هستند.
به عنوان یک علم مستقل مطرح کرد و  را  فریدریش کروزر ]1[ در قرن 19 اسطوره شناسی 
مکتب نمادین و رمزی را بنیان نهاد و از اساطیر تعابیر نمادین کرد. مطالعه ی علمی اساطیر در 
نیمه ی دوم سده ی نوزدهم رواج یافت، به ویژه در آثار ماکس مولر ]2[،  اندرو النگ ]3[،  جیمز 
فریزر ]4[. به زعم مولر، اساطیر نوعی »بیماری زبانی« هستند که از طریق ریشه های مشترک 
و ناخودآگاه میان انسان ها گسترش یافته اند. النگ مدعی بود که اسطوره ها منتج از شخصیت 
بخشیدن نیروها و پدیدارهای طبیعی هستند. فرآیندی ذهنی که ویژگی »مرحله ی زنده انگاری 
پدیده های  از  انسان  نادرست  توجیهات  مثابه  به  را  اسطوره ها  فریزر  است.  بوده   ]5[ فرهنگ« 

طبیعی می پنداشت.
به عبارت دیگر، اسطوره ها ماجرایی مقدس هستند که چگونگی آفرینش و هراس ها و کنکاش 
انسان را در راستای درک جهان هستی به شیوه هایی گوناگون نشان می دهند. از طرفی اسطوره ها 
نشان دهنده ی واکنشی از ضعف های بشری در برابر درک هستی و درماندگی و ناتوانی انسان 
هستند. اسطوره ها در زندگی انسان ها درهم تنیده می شوند و به این ترتیب در ناخودآگاه شان 

آرامش می آفرینند.

اسطوره ی ایکاروس
دربار  مخترع  و  -هنرور  ددالوس  فرزند  او  است.  مطرح  یونانی  اسطوره ای  عنوان  به  ایکاروس 
مینوس شاه- بود. ددالوس برای دربار شاه، هزارتوی پیچیده ای را طراحی می کند که هر کسی 
وارد آن می شود، در آن سردرگم شده و نمی تواند از آن رهایی یابد. تا آن که روزي تسیوس 
که به عنوان قرباني وارد هزارتو شده بود، توانست از آن فرار کند و حاصل خالقیت ددالوس را 
بي اعتبار کند. مینوس شاه نیز بر ددالوس خشم می گیرد و قصد جان او را می کند. ددالوس نیز 
که کشتي ها از سوار کردن او سر باز مي زدند، با به هم بستن پرهاي پرندگان به وسیله ي موم، 
براي خود و پسرش ایکاروس دو جفت بال ساخت. ایکاروس در حین پرواز مغرور شد و با نزدیکي 
بیش از حد به خورشید، بال هاي مومي اش را آب شده دید و در دریا فرو افتاد و غرق شد. اما 

ددالوس نجات پیدا کرد و با ترفندهایي مینوس شاه را نیز از میان برد .
ایکاروس نماد غرور بشر برای دست یافتن به ناشناخته ها است. ایکاروس وجهه ای از انسان است. 
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وجهه ای از بلندپروازی انسان معاصر در کشف نادیده ها و ناشناخته ها و تالش برای رسیدن از 
اما  ابداعات خودساخته ی بشری سود می برد،  و  تکنولوژی  از  ایکاروس  فراطبیعت.  به  طبیعت 

همان تکنولوژی به همراه رویایش در بلندپروازی ها موجب سقوط مرگبارش است.
ایکاروس برآمده از کهن الگویی دسته جمعی در ناخودآگاه بشر است. کهن الگویی در هم تنیده از 

هراس و کشف. فناوری و رویا، صنعت و تخیل.

علمی تخیلی و اسطوره
ایکاروس می باشد. علمی تخیلی در یک تقسیم بندی،  از  علمی تخیلی به مثابه یک ژانر برآمده 
وحشت،  فیلم های  است-  مقوله   4 دارای  فانتزی  فیلم  می شود.  واقع  فانتزی  ژانر  زیرشاخه ی 

علمی تخیلی، قصه ی پریان، حادثه ای.
علمی تخیلی نیز مانند ایکاروس خواستار دستیابی به علم و تکنولوژی و صنعت و کشف فراصنعت 
است و بال پروازش برساخته ای از صنعت )جلوه های ِویژه و...در این نوع فیلم ها( و رویا و تخیل 

است.
او  اختراع جدید  و  پدر  علم  بر  تکیه  با  ایکاروس  است.  ژانر  و  ایکاروس  مشترک  ویژگی  علم، 
حرکت می کند، همان گونه که ژانر علمی تخیلی نیز اولین تکیه گاهش را علم بشری و صنعت 
ایکاروس و ژانر  از علم در  و تکنولوژی قرار می دهد.اختراع و اکتشافات به عنوان زیرشاخه ای 

علمی تخیلی مطرح می شوند.
از دیگر وجوه مشترک ایکاروس به مثابه اسطوره و ژانر علمی تخیلی، همان طور که از نامش 
پیداست، عنصر بارز تخیل و رویا است. آن ها زاییده ی خیال هستند و بنابر آن چه ممکن است 
در خیال صورت بگیرد، آراسته شده و عمل می کنند و اتفاق می افتند. خیال بستر آن هاست برای 
دنیایی که در عدم توالی زمان می سازند و باورپذیرش می کنند. جریان امور در اسطوره ها و ژانر 
علمی تخیلی در سینما با اصول عقالنی و منطقی و عینی جهان منطبق نمی شود. می توان گفت 

آن ها صرفاً با جهان خودساخته ی خود سازگاری دارند.
ایکاروس و ژانر علمی تخیلی، شخصیت ها است. شخصیت هایی که در  از اشتراکات  یکی دیگر 
جهان برآمده از تخیل معنا دارند. شخصیت هایی همچون دیوها، غول ها، جادوگران توانمند و 
ساحران با ویژگی های خاص، پریان و قهرمانانی که در برابر ضدقهرمانان از نیرویی خارق العاده 
شخصیت های  و  شیاطین  و  قهرمانان  و  ایزدان  شامل  اساطیری  شخصیت های  برخوردارند. 
این شخصیت ها  به مانند هم می باشند.  علمی تخیلی در داشتن عنصری خاص و شگفت انگیز 
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می توانند بپرند، تغییر شکل دهند، بمیرند و دوباره زنده شوند. گاه در ژانر علمی تخیلی از اساطیر 
به مثابه رویاهای گروهی یک قبیله یا جماعت سود برده اند. گاه نیز دامنه ی نمادپردازی را از 
اساطیر و کهن الگوها وارد ژانر سینمای علمی تخیلی کرده اند و آن را در زیرالیه های آن گروه 

خاص باورپذیر نشان داده اند.

ژانر علمی تخیلی
واژه ی علمی تخیلی سابقه ای بس طوالنی دارد و در ادوار مختلف ادبیات و سینما به کار می رفته 
است، اما به عنوان یک ژانر توسط هوگو گرنزبک -ناشر مجله ی داستان های شگفت انگیز- مطرح 
ادبیات  نویسندگان  از  داستان هایی  پایه ی  بر  فیلم ها   نوع  این  سینما،  تاریخ  ابتدای  در  شد. 
علمی تخیلی مانند ژول ورن، هوگو گرنزبک، مری شلی ساخته می شد. این فیلم ها در فرانسه با 
عدم استقبال مردم روبه رو می شود. اولین نمونه ی این ژانر را می توان سفر به ماه ساخته ی ملی 
یس در سال 1902 دانست. فیلم های این ژانر تا سال های سال مخاطب زیادی جذب نکرد و از 

نظر گیشه موفق نبود.
این فیلم ها پر بود از جلوه های شعبده، تردستی و کارهای سطحی که عموماً کاریکاتورگونه از 
آب در می آمد. همین طور جلوه های ویژه ی این ژانر سطحی و زمخت بود و باعث می شد در 
سال هایی که سینما هر چه بیشتر به سمت رئالیسم ابتدایی پیش می رفت، این فیلم ها غیرواقعی 
و مضحک جلوه کنند. از جمله فیلم های اولیه ی این ژانر می توان »سفر به درون غیرممکن« 
)ملیس، 1904(، »الرائن« )یوگن ایلنر، 1918(، »هودینی و روبوت« )برتون کینگ، 1919(، 

»گولم چگونه به دنیا آمد« )پل واگنر، 1920( را نام برد.
در دهه ی 1930 بود که حمایت کمپانی یونیورسال این ژانر را نجات داد. همچنین در 1950 
کمپانی پارامونت نیز از این دسته از فیلم ها حمایت کرد و این ژانر در سینمای آمریکا جای 
خود را باز کرد. عالوه بر این موضوعاتی چون تکنولوژی، صنعت و فضا به سوی هر چه عینی 
شدن بیشتر بودند و نوعی خوش بینی و ناشناختگی نسبت به آن ها وجود داشت و در اواسط 
آلن رنه )دوستت  )آلفاویل(،  دهه ی 1960با روی کار آمدن فیلمسازانی مانند ژان لوک گدار 
دارم، دوستت دارم(، فرانسوا تروفو )فارنهایت 451(، کوبریک )ادیسه ی فضایی( و سرانجام فیلم 
موفق جنگ ستارگان ساخته ی جورج لوکاس در سال1977 این ژانر بسیار قابل احترام گشت.

این ژانر از نظر موضوع و محتوا مراحل زیادی را پشت سر گذاشت: هراس از موجودات بیگانه، 
مقابله با مهاجمان و ضدقهرمانان، نابودی زمین و تمدن بشری، حمله به زمین توسط موجودات 
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در کرات دیگر، جنگ سرد، ترس و هراس از صنعت، همسان سازی انسانی و آینده ی بشری و... 
تا آخرین مرحله که به فلسفه و غایت اندیشی و کندوکاو انسانی در برزخ تکنولوژی و رویا برای 

دست یابی به »خود« و »هویت خود« رسید.
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کتا

احسان محمدزاده

قربانی اتفاقات
)معرفیونقدافسونگرانتایتانکورتونهگوت(

من قربانی مجموعه ای اتفاق بوده ام، هامن طور که همه ی ما قربانی اتفاق هستیم.

مالکی کنستانت

ونهگوتجونیوراستکهدرسال رمانکورت تایتاندومین )سایرنهای( افسونگران
در او البته شد. نوشته نوازنده« »پیانوی رمانش اولین از بعد سال 7 یعنی ،1959
در »قناری عنوان تحت بعدها که نوشت هم دیگری کوتاههای داستان فاصله این
با ابتدا تایتانداستانچاپعجیبیدارد. افسونگران خانهیگربه«جمعآوریشدند.
بازارهدفشخوانندگانعلمیتخیلی جلدکاغذیوبهقیمت35سنتعرضهشدو
بود،اماپسازموفقیتغافلگیرکنندهاشهمدرونوهمدربیرونحوزهیطرفداران
علمیتخیلی،درسال1961دوبارهواینبارباچاپسختتوسطانتشارات»هوتون

میفلین«بهچاپرسیدوبهزبانهایزیادیترجمهشد.
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درسال1974اقتباسیازآنبررویصحنهینمایشرفتودراواخردههیشصت،بههمراه
»غریبهایدرغریبآباد«اثر»رابرتهاینالین«و»تلماسه«اثر»فرانکهربرت«تبدیلبهیکی
نزد کتاب نهچندانخوب اعتبار و مسئلهشهرت این شد. آئینیضدفرهنگها کتابهای از

منتقدانادبیراتوجیهمیکند.
موفقیتچشمگیراینکتابسوالیرادرمیانمنتقدانوخوانندگانپیشآوردکهآیاکتاب
علمیتخیلیاستیانه.دستهبندیهاومارکهایزیادیرویاینکتابزدهشد،امادرنهایت
امراکثراًدوبارهتوافقبرهمانعلمیتخیلیبودنکتابکردند.ونهگوتدرمقالهیمشهوریکه
برایقسمتمعرفیکتابنیویورکتایمزنوشتاذعانداشتتازمانیکهپسازانتشاراولین
شد، معرفی علمیتخیلی نویسندهی یک عنوان به منتقدان توسط نوازنده( )پیانوی کتابش
هرگزخودرایکنویسندهیعلمیتخیلینمیپنداشتهاست.کتابیبافضایدیستوپیاییوبا
شباهتبه»دنیایجدیدنو«از»آلدوسهاکسلی«.ونهگوتبیانداشتکهاوبهعلموفنآوری
عالقهدارد،چونایندواجزایالینفکزندگیماهستندوازاینروچنینکتابهایینباید
درکتابفروشیهامنحصربهطبقههایادبیعلمیتخیلیباشند،بلکهبایددرطبقهیادبیات

جریاناصلیجایبگیرند.
افسونگرانتایتانبهقلمچهرهینامآشنایادبیاتعلمیتخیلیایران،علیاصغربهرامیترجمه
ادبیاتعلمیتخیلی بهچاپرسید.دوستداران نیلوفر انتشارات ودرزمستان1390توسط
ایراناوراباترجمههایشازجی.جی.باالردوباالردراباترجمههایاوشناختند.ع.ا.بهرامی
پیشازافسونگرانتایتان،چنداثردیگرراازونهگوتترجمهکردهبودوقرارگرفتنترجمهی
دیگریازونهگوترادرکارنامهاشچندانمحتملنمیدانست؛امادستطبیعتکهدرسال
2007گریباننویسندهراگرفت)بله،رسمروزگارچنیناست!(مترجمینزیادیرابهفکر
ترجمهیآثارباقیماندهازونهگوتانداخت.افسونگرانتایتانکهاولیناثرمهمونهگاتواز
جریانسازترینآثاراوبهحسابمیآید،بهترینکتابایننویسندهاستکهبعدازمرگاوبه

چاپرسید.
مترجم بهترین دودورهجایزهی برندهی بهرامی علیاصغر این از پیش استکه شایانذکر

ادبیاتگمانهزنشدهاست.

خالصه ای از داستان
ازپیش بلکه اوچیرهمیگردند، بر  آدمی بدترینترسهای نهتنها ، پیشرفتدرداستان با
نیزبدترخواهندشد.داستانروایتیکتاریخداناستازآیندهکه43سالبهطولخواهد
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انجامید)آنطورکهگفتهشدهچیزیبینجنگجهانیدوموسومینرکودبزرگاقتصادی(و
درسیارههایمختلفیازمنظومهیشمسیرخمیدهد.

فضایی سفینهی در سفر موقع که است نیوانگلندی اشرافزادهی رامفورد« نایلز »وینستون
برخورد کرونو-سینکالستیک« »قیفیهای با فضا در کازاک، سگش همراه به اختصاصیاش
میکندوازآنزمانبهبعد،آندوتنهابهعنوانامواجمارپیچیبینیدالجوزاوخورشیدظاهر
میگردندوهر59روزیکباربهمدتکوتاهیرویزمینتجسمپیدامیکنند.مالکیکنستانت،
پولدارترینمردآمریکابراییکیازاینتجسمیابیهادعوتمیشود،جاییکهدرآنتوسط
پیشگوییرامفوردمتوجهمیشودکهقراراستبهمریخسفرکندودرآنجاازبئاتریس،همسر
سرکشرامفوردصاحبفرزندیشود.همبئاتریسوهممالکیدرممانعتبرایتحققاین
پیشبینیکهنزدهردویشانبهیکاندازهنفرتانگیزاست،میکوشند؛اماناگفتهپیداستکه
اوضاعدقیقاطبقپیشبینیرامفوردپیشمیرود.آنهامجبوربهعضویتدرارتشیمتشکل
ازتبعیدیهایزمیندرمریخمیشوند،کهشستشویمغزیدادهشدهاندوبهمانندیکماشین
انساننمارفتارمیکنندوهویتشانراازدستدادهاند.حاالبهکنستانت»دایی«میگویندواو
تماماًخاطراتزندگیگذشتهاشراازدستدادهاست.اوحتابیهیچتردیدیمیتواندبهترین
دوستشاستیویاستیونسونرابکشد.بنابهنقشهیرامفورد،اینارتشبهسیارهیزمینحمله
خواهدبردتادرآننبردنابودشودوازاینطریقپایانتمامجنگهاواتحادنوعبشررامنجر
شود،درحالیکهرامفوردبنیانگذاریکمذهبفراگیرمیشود،کلیسایخدایمطلقاًبیتفاوت.
وقتیکهدرنهایتاینحملهرخداد،نجاتیافتگانبسیاراندکیباقیماندند.بئاتریسوکرونو
پسرشدرجنگلهایآمازونفرودآمدهوبهعضویتقبیلهیسرخپوستهایگومبودرآمدند.
نام»بواز«بهمدت3 به امابههمراهسربازدیگری اگرچهمالکیدرمبارزهشرکتنداشت،
سالدرعطاردگیرافتاد.بوازدرآنجادلدرگرویهارمونیومهامیبندد؛تنهاساکنینبومی
عطاردکهکوچکوبادبادکشکلندوازصداخوشنودمیشوند.هارمونیومتنهاشکلشناخته
شدهیحیاتدرسیارهیعطاردهستند.هارمونیومیکموجودغارنشیناست.بزرگوارترازاین
موجودقابلتصورنیست.وقتینهایتاًمالکیراهخروجازآنجارامییابد،بوازتصمیممیگیرد
کههمچناندرعطاردباقیبماند.مالکیبعدازبازگشتشبهزمینمتوجهمیشودکهنمادی
بردینجدیدشدهاستودرنهایتبههمراهبئاتریسوپسرشکرونودوبارهبهفضابازگردانده
میشود.آنهارویتایتانفرودمیآیند،جاییکهرامفورددرآنیکاقامتگاهدائمیساخته
وازآنجابهکمکروباتیبهنام»سالو«کهازسیارهایبهنامترالمافادورآمده،بهرتقوفتق

اموردرزمینمیپردازد.
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ماشینهادرسالهایبسیاردوربرترالفامادورچیرهشدهاندوحیاتطبیعیدرآنمنقرضشده
است.سالوبهعنوانیکفرستادهبهآنسویکهکشانراهیشدهبودتااینکهسفینهاشدرسال
203117قبلازمیالدخرابشدهوحالاوبایدرویتایتانمنتظربماندتاقطعهییدکیمورد
نیازشبهدستشبرسد.کاشفبهعملمیآیدکهکلتاریخبشریتتوسطترالفامادوریاییها
بهسالوبرسانندوهمچنینقطعهییدکی اوپیغامدلگرمیدهندهای به تا دستکاریشده
موردنظرشرابهاوتحویلدهند.اینقطعهییدکیتکهایفلزاستکهکرونوآنرادرمریخ
زمان ودرهمین دارد است.سالوقصدسفر نینداخته دور را آن زمانهم آن تا و برداشته
رامفوردهمبهزودیوبهدلیلجوشهایهستهایرویسطحخورشید،بهیککهکشاندیگر
منتقلخواهدشد.اوبهعنوانآخریندرخواستازسالومیخواهدکهپیغامشرابراوآشکار
کند.سالوعلیرغمغدقنبودنانجاماینکار،نهایتاًدرخواستاورااجابتمیکند؛امارامفورد
قبلازآنناپدیدشدهاست.پیغامشاملیکنقطهاست،کهدرزبانترالفامادوریاییهامعنی
»تهنیتوسالم«رامیدهد.سالوازبیمعنیبودنماموریتشدچارافسردگیمیشود،کهاین
احساساورابهپیادهوازهمجداکردناجزایخودسوقمیدهد.کرونومیرودتابامرغ
آبیرنگبزرگتایتانزندگیکند،آنهمزمانیکهباالخرهبئاتریسومالکیبهتسالیدل
هممیپردازند.بئاتریسمیمیردوسالوکهباالخرهتوسطمالکیدوبارهبهحالتاولبرگشته
اورابهزمینمیبرد،جاییکهاورادرایستگاهاتوبوسینزدیکایندیاناپولیسدرزمستانرها
میکند.متاسفانهاتوبوسدوساعتتاخیردارد،ازاینروکنستانتدراثریخزدگیمیمیرد.به
لطفهیپنوتیزمسالو،آخریندقایقزندگیمالکیباتوهمبازگشتبهپیشدوستشاستونی

استیونسنروشنمیشود.

نقد و بررسی
قصدمازاینمعرفیکوتاهایننبودکهداستانراازآنچیزیکههستعجیبوغریبترنشان
دهم،بلکهمیخواستمتنهانماییکلیازطرحوموتیفهایاستفادهشدهدرآنارائهدهم.اگر
قرارباشدکسیتنهابراساساینمعرفیکهازداستاندادهشدآنرابسنجد،ممکناستمانند

جیمزمالرد)JamesMellard(بهاشتباهبیفتدکه:

افسونگران تایتان با هر دیدگاهی جزء ادبیات ساده قلمداد می گردد. از آن رو که این داستان از 

نوعی ساخت  یافته و فرموالتیک است )علمی تخیلی(، مستلزم استفاده از شخصیت ها، حوادث، 

موضوعات، ویژگی ها و محیط فرمول دار است و در سبکی کامالً ساده نوشته شده است.
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اینرمان باشندکهونهگوتدر قابلدرکاستکهبعضیمنتقدینگمانکرده البتهکاماًل
جدیتندارد.بدیهیاستازآنجاکهاوباچندینمفهومدیرینهوسنتیعلمیتخیلیمانند
سفردرزمانوفضا،روباتهاوجنگهایبینستارهایشوخیکردهاست،افرادیظنینشده
باقی اینسوال البته ازکلژانراست. اینکتابیکپارودی خودراچنینتوجیهکنندکه

خواهدبودکهچهبشود؟
افسونگرانتایتاننهیکرمانعلمیتخیلیسرراستاستونهپارودیاینژانر،اماونهگوتاز
عرفوقراردادهایآنبهعنوانمحملیبرایاهدافدیگریکهبهطورکلیآنرامیتوانهزل
نامید،استفادهمیکند.امادراینداستانمابهازایاینهزلچیستوباتوجهبهآنچهژانری

رامیتوانبرایاینکتابپذیرفت؟
آنچهمشهوداست،دیدانتقادیاینکتاباست.حالانتقادازچهچیزی،کمیمحلبحث
دارد؛چوننویسندهموضعشراغیرمستقیممیگیردومنتقدینبهطرقیغیرمستقیمبامسائل
مطروحهدرآنبرخوردمیکنند)صرفنظرازگمانشانبرپارودیعلمیتخیلیبودنکتاب(.اما
شایدبهترباشدکهکمیداستانراجدیتربگیرندولزوماینفرمساختاریرابرایمحتوایش
بپذیرند.یکراهنگرشنسبتبهافسونگرانتایتانایناستکهآنرابهسنتکتابهاییمثل
فرای، نورتروپ )نظر کنند قلمداد مهمل کتابهایی عنوان به عجایب« سرزمین در »آلیس
منتقدکاناداییدربارهیدوکتابآلیس(.البتهتعدادیموتیفمشترکبینکتابهایآلیس
واینکتابوجوددارد:دریکهمالکیازطریقشواردملکرامفوردشدصراحتاًبهدِرآلیس
منتسبگشت)بهگفتهیخودونهگوت(ورامفوردهممانندگربهیچشایردرداستانآلیس،
بهشکلیمارپیچودرقیفیزنگولهشکلازنظرپنهانمیشود.اماهمانطورکهکارولقطعیت
وابستهبهمنطقوعینیتگراییدورهیویکتوریاییراواژگونهمیکند،ونهگوتنیزسعیبراین

داردکهایمانمردمقرنبیستمرانسبتبهدانشوپیشرفتمغشوشکند.
یک گردد، قلمداد بیمزه« و عنوانیک»جوکطوالنی به رمان این است ممکن همچنین
 C. F بهگفتهی( برساند اوجخنده بهآننقطهی را شوخیپرجزئیاتکهنمیتواندمخاطب
Lawler.(.دراینبرداشتکلیشههایاغراقشدهیعلمیتخیلیبهاینحدتنزلپیدامیکنند

کهکلتالشهایبشریتتااینروزمعطوفبهاینهدفیگانهبودهاستکهقطعهایفلزیرا
بهیکفضاپیمایازکارافتادهبرساندکهراکبآنروباتیاستباپیغامیاحمقانهدردستانش.
شایدنتوانازاینتفسیریمنفیتربراعتقادبشریتدربارهیاختیارشبرشکلدهیسرنوشت
خودیافت.درواقعاینتفسیر،افسونگرانتایتانراتقریباًبهرمانیپوچوابزوردتبدیلمیکند.
چیزیشبیهبهمفاهیمموجوددرکارهایکافکاوبکت.البتهاینتفسیرجایبحثدارد،چون
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وقتیسالوبهسفرخودادامهمیدهد،نسلبشربرایادامهدادنراهخودوتحققاهدافخود
آزادمیشود.افزونبرآنمیتوانچنینگفتکهداستانچنینقصدنداردکهبگویدزندگی
منابع در زندگی معنی دنبال به گشتن بگوید که است این قصدش بیشتر بلکه است، پوچ
خارجیبیمعناست.خوانندهنبایدتاحدلورنسبروئرپیشبرودکهافسونگرانتایتانراکاماًل
یکرمانروانشناسانهایتفسیرکندکهاتفاقاتدرآنتنهادرذهنشخصیتاولداستانرخ
میدهند.امادربعضیمواقعمیتوانکاماًلحقرابهاوداد،زیرامالکیدرابتداوانتهایداستان
دچارتغییراتذهنیبزرگیمیشود.پیشرفتیکهاوراازیکخودمحورشهوترانجداکردهو
بهجستجوبراییافتنمعناییواالتربرایپذیرشوبهدستآوردنحسرضایتدرزندگیش
بهآنگونهکههستسوقمیدهد.ازاینرومالکیتبدیلبهیکیدیگرازآنهرزههاییمیشود
کهبعدهاتبدیلبهقدیسمیگردندوداستانشسهمرحلهیخروج،شروعوبازگشتازسه
مرحلهیاساسیالگویماجراجوییاساطیریرادربردارد)مراحلپیشنهادیجوزفکمپل(.

دراینراه،سفرمالکیدرونمنظومهیشمسیمانندتمثیلیبرشرایطروحیانسانمیماند
وگامهاییکهبرایتغییرآنبایدبردارد.مهمترازهمهاینکهاوبایدازانزوایخودمحورانهاش
کهبهواسطهیخودشیفتگیبهوجودآمدهعبورکند.شاخصترازهمهنام»مالکیکنستانت«
استکهبه»پیامبرباایمان«ترجمهمیشود،اماپیامیکهمالکیمسئولحملآنشدهاست
آنطورکهامیددارد»پیامیدرجهیکازطرفخدابرایفردیبههمانحدمتمایزنیست«،
بلکهپیغامیاستکهخداییبرایخودمیفرستدتاباآندرتالشیناامیدانههویتخودراحفظ
نماید.ازقضااوحتانمیتواندبهخاطرآوردکهاینپیغامرابرایچهفرستادهاست.بیشترین
چیزیکهاویاهرکسدیگریمیتواندتوقعداشتنشرادرراهارتباطشخصیداشتهباشد،
که اینجاهستم.«»خیلیخوشحالم باقیمیماند:»من هارمونیومها درهمانسطح بهنظر

اینجایی.«یا»درودوتهنیت«سالو.
همچنینسفرمالکیپویشیبرایرستگاریمعنویاست.پیشینهیادبیاینپویشبهکمدی
الهیدانتهبازمیگردد.مالکیازدوزخمریخ،وادیفراموشیعطاردوبرزخزمینگذشتهوبه
سرزمینالهیتایتانرسیده،وبانظرکوتاهیبربهشتمیمیرد.اینبهشتیکبهشتدرونی
استکههمانندآنرادربهشتگمشدهیمیلتونمیتوانیافت:وقتیکهآدموحواازباغعدن
تبعیدشدند،میکائیلآنفرشتهیمقربمصیبتیراکهدرانتظارآنهاستنشانشانمیدهد،

اماهمچنینبهآنهاقدرتکشفبهشتدردرونخودشانعطامیگردد.
مذهب،اگرچهدرستبهاندازهیهرچیزدیگری،دراینرمانراهحلیاستکهخشنودیدر
پیخودندارد.پدرمالکیبختواقبالبلندخودراازاستفادهیفالگونهایازانجیلبهدست
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آوردهکهاورابرایسرمایهگذاریدربازاربورسراهنماییمیکردهاست.رامفوردنیزبنیانگذار
مذهبیمیشودکهبنیاناعتقاداتشبرپایهیانکاراحساساتمیباشد.قابلتوجهاستکهوقتی
مالکیبهقصددیدارتجسمیابیرامفوردمیآید،بانامجعلییکیدیگرازپیامبرانیعنییونس
استکهبهملکرامفوردمیرود.نامسفینهیفضاییکهباآنبهمریخمیرودنهنگاستو
اشارهبهداستانبلعیدهشدنیونسپیامبرتوسطنهنگدرکتابمقدسدارد.بعدهاتبدیلبه
بزبالگردانمذهبجدیدمیگرددوبهتایتانتبعیدمیگردد.جاییکهشایددرآنشخصاًبه

خرسندیورضایتمیرسد،امابههیچوجهبهبصیرتمعنویدستنمییابد.

باالخره داستان علمی تخیلی است یا نه؟
در است اوممکن نادرست: وهم است ونهگوتهمدرست علمیتخیلیخواندن نویسندهی
افسونگرانتایتانمتهمبهساختارشکنیدرمرزهایژانرشود،آنهمخیلیپیشترازآنکه
اینمرزهامتداولگردند.درحقیقتافسونگرانتایتاننهتنهااینسوالرابهوجودمیآورد
که»ژانراینکتابچیست«،بلکهمیپرسد:»آیااینسوالمعناییهمدارد؟«اینرادربارهی
ساختارشکنیژانرنیزمیتوانگفت.بااینبیانمیتواناینداستانرادرانواعداستانیجریان
اصلی،عامهپسندوآوانگاردنیزساختارشکنقلمدادکرد.انواعادبیکهخیلیبعدازانتشاراین
داستانتعریفشدند.دراینرابطه،ونهگوتبسیارشبیهبهنویسندگانآوانگاردیمانندادگار
رایسباروز،جانبارتیاتوماسپینچناستکهبعضیاوقاتازمفاهیمعلمیتخیلیبهدالیل
مشابهیاستفادهمیکنند،امابایدتصدیقنمودکهافسونگرانتایتانازاولینرمانهاییبودکه

بهاینروشنوشتهشدهاست.





قی
ور

پا

آیزاک آسیموف

تیـوتیمـولیـن 
به سوی ستارگان
)بخش چهارم و آخر(

ابراهیم فروزان

انساین فیت ]2[ گفت: »فکر می کنم تکراری باشد.«
»خوب  گفت:  بود،  نشسته  دقت  با  و  بسته  را  چشم هایش  که   ]3[ پروهوروف  ستوان 
آکادمی  فارغ التحصیالن  کالس های  در  را  حرف ها  همین  داره  که  ساله  پانزده  معلومه، 

فضانوردی تکرار می کند.«
فیت که همه ی این ها را سال قبل از اولین سخنرانی شنیده بود، گفت: »شرط می بندم 

کلمه به کلمه تکراری است.«
سوراخ  چه  کنه  سوراخ  رو  ادعا  این  که  سوزنی  برای  بگویم...  می توانم  که  جایی  »تا 

پرافتخاری خواهد بود!«
اما کالس دیگر داشت به صف می شد، یونیفورم پوشیده و منتظر، به جلو رژه می رفتند 
و به دقت در صفوف تقسیم می شدند. هر کس با ضرب طبل به سمت صندلی مخصوص 

خود می رفت و در انتها همزمان با صدای بلندی نشستند.

1
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در این لحظه آدمیرال ورنون ]4[ وارد شد و به سرعت به سمت سکو رفت.
است.  شده  تمام  شما  مدرسه ی  روزهای  آمدید!  22، خوش  ورودی  تکمیلی  تحصیالت  »کالس 

تحصیالت شما هم اکنون آغاز می شود. 
»تنها چیزی که شما آن جا یاد گرفته اید، نظریه ی کالسیک جنگ فضایی است. شما از اخترفیزیک 
و مکانیک نسبیت سماوی لبریز شده اید. اما هنوز چیزی در مورد تیوتیمولین به شما گفته نشده 

است.
»دلیل خوبی برای این موضوع وجود دارد. گفتن آن در مدرسه هیچ مصرفی برای شما نداشت. 
شما بایستی بیاموزید که با تیوتیمولین پرواز کنید. فقط و فقط تیوتیمولین است که شما را به 
با آن  را استفاده کنید.  با آموزش های کتابی هرگز نمی توانید تیوتیمولین  ستارگان می برد. شما 

آموزش ها می توانید شغل های زیادی در فضا بگیرید، اما خلبانی جزء آن ها نیست!
»تنها سخنرانی ای که شما درباره ی این موضوع می شنوید، همینی است که من امروز برای شما 
به سرعت  ما  و  برخورد خواهید کرد  تیوتیمولین  با  پرواز  بعد شما حین  به  این  از  ارائه می کنم. 

خواهیم فهمید که آیا شما استعدادی برای استفاده از آن دارید یا خیر.«
آدمیرال مکث کرد، به نظر می رسید به همه به دقت نگاه می کند تا استعداد همه افراد را کشف 

کند. باز به صدا درآمد:
»تیوتیمولین! طبق افسانه اولین بار در سال 1948 آزیموت یا شاید آسیمپتوت -که شاید اصاًل 
چنین کسی وجود نداشته است- به آن اشاره کرد. هیچ اثری از مقاله ی اصلی منسوب به او وجود 

ندارد و فقط ارجاعات مبهمی به آن مانده، آن هم بعد از قرن بیست و یکم.
داستان  اگر  یا  نمود،  کشف  را  تیوتیمولین  که  شد  آغاز   ]5[ آلمیرانت  توسط  جدی  »مطالعات 
ابرساختاری  تأخیر  آلمیرانت روی نظریه ی  بازیابی کرد.  را  باشد، آن  آزیموت/آسیمپتوت درست 
کار می کرد و نشان داد که مولکول تیوتیمولین بسیار تغییر شکل یافته و یک پیوند آن در بعد 

زمان به سمت گذشته شده است و یک پیوند آن به سمت آینده.
واکنش  نیفتاده اند  اتفاق  هنوز  که  وقایعی  با  دارد،  آینده  با  که  ارتباطی  خاطر  به  »تیوتیمولین 
می دهد. مثال کالسیک آن حل شدن تیوتیمولین در آب است که حدود یک ثانیه قبل از اضافه 

شدن آب اتفاق می افتد.
خواص  که  است  مولکولی  ساده ترین  واقع  در  است.  ساده ای  مولکول  نسبتاً  تیوتیمولین  »البته 
که  این  وجود  با  آینده.  و  گذشته  با  ارتباط  خاصیت  همان  یعنی  می دهد،  نشان  درون زمانی 
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تیوتیمولین ساخت تجهیزات بسیار خاصی را ممکن ساخت، کاربرد اصلی درون زمانی می بایست 
پیوند  مستحکم  ساختار  با  را  درون زمانی  که  پلیمرهایی  باشد:  پیچیده تر  مولکول های  منتظر 

داده اند.
»پالگرینی ]6[ اولین کسی بود که رزین ها و پالستیک های درون زمانی ساخت. بیست سال بعد 
درون زمانی  کرد.  معرفی  فلزات  به  درون زمانی  پالستیک های  اتصال  برای  تکنیکی   ]7[ کوداهی 

کردن اشیاء بزرگ ممکن شد، مثاًل کل فضاپیماها.
»حاال بیایید ببینیم وقتی یک شیء بزرگ درون زمانی باشد، چه اتفاقی می افتد. من فقط کیفی 
توضیح می دهم. نظریه پردازان تمام این را با ریاضیات انجام می دهند، اما من هیچ وقت فیزیکدانی 
ندیدم که بتواند یک فضاپیما را براند. پس بگذارید آن ها نظریه را هدایت کنند، شما هم کشتی 

را هدایت کنید.
مطمئن  شما  اگر  است.  حساس  بسیار  آینده  احتمالی  حاالت  به  تیوتیمولین  کوچک  »مولکول 
اگر  می شود.  حل  آب  شدن  اضافه  از  قبل  تیوتیمولین  می کنید،  اضافه  را  آب   دارید  که  باشید 
کوچک ترین شکی در ذهن شما باشد که آیا آب را اضافه خواهید کرد یا نه، حل نمی شود تا این 

که واقعاً آب اضافه شود.
»هر چه مولکول با خواص درون زمانی بزرگ تر باشد، به تردید کمتر حساس است. یعنی حتا اگر 
شما تقریباً مطمئن باشید که آب را اضافه نمی کنید، باز هم ماده حل می شود، متورم می شود، 
خواص الکتریکی آن تغییر می کند و حتا بعضی مواقع با آب واکنش می دهد. اما اگر شما عماًل آب 
را اضافه نکنید چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ ساده است. ساختار درون زمانی به دنبال آب به آینده 

حرکت می کند و اگر آن را نیابد، همین طور به حرکت خود ادامه می دهد.
اثر بسیار شبیه االغی است که هویجی را دنبال می کند که در فاصله ی نیم متری جلوی  »این 
پوزه ی آن آویزان شده است. با این تفاوت که ساختار درون زمانی به باهوشی االغ نیست و هرگز 

هم خسته نمی شود.
»اگر تمام کشتی درون زمانی باشد -که یعنی گروه های درون زمانی در فواصل معین به بدنه متصل 
شده اند- می توان به راحتی وسیله ای ساخت که آب را به نقطه ی معینی در آینده منتقل کند و 
به نحوی ترتیب کار را داد که در عین این که آب در وضعیت آماده ی تحویل قرار دارد، اما عماًل 

این اتفاق نیفتد.
»در این حالت، مجموعه ی درون زمانی در زمان به جلو حرکت می کند و با خود تمام کشتی و 
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اشیاء درون آن و کارکنان را خواهد برد.
»مطمئناً هیچ چیز مطلق نیست. کشتی نسبت به جهان در زمان به جلو حرکت می کند و این 
می کند.  عقب حرکت  به  زمان  در  کشتی  به  نسبت  جهان  تمام  بگوییم  که  است  این  مثل  عیناً 
با اصالح دستگاه  را می توان  به عقب جهان در زمان  یا حرکت  به جلوی کشتی  سرعت حرکت 
این کار را می توان به زحمت آموزش  انجام  اضافه کردن آب به دقت تنظیم کرد. شیوه صحیح 
داد، اما خوب انجام دادنش فقط با استعداد مادرزادی ممکن است. چیزی که می خواهیم در مورد 

شما بیابیم این است که آیا شما این استعداد را دارید یا خیر.«
مجدداً مکث و آن ها را ارزیابی کرد. سپس در میان سکوت محض دوباره شروع کرد:

»اما همه این ها چه فایده ای دارد؟ بیایید جنگ ستاره ای را در نظر بگیریم و بعضی از چیزهایی 
را که شما در مدرسه آموختید مرور کنیم.

با توجه به محدودیت سرعت نور، سفر از یک ستاره  »ستارگان بسیار از همدیگر دور هستند و 
به دیگر سال ها یا قرن ها و هزاره ها طول می کشد. یک راه انجام این کار استفاده از یک کشتی 
با زیست بوم بسته است، یعنی یک جهان کوچک خودکفا. یک گروه مردم سوار می شوند و نسل 
دهم آن ها به مقصد ستاره دوردست می رسند. هیچ کس به تنهایی نمی تواند چنین سفری بکند 

و حتا اگر کشتی به خانه بازگردد، قرن ها گذشته است.
»برای رساندن خدمه اصلی به مقصد، از شیوه ی منجمد کردن برای کل سفر هم می توان استفاده 
کرد. اما انجماد شیوه نامطمئنی است و حتا اگر خدمه سالم بمانند و به خانه بازگردند، می بینند 

که چندین قرن در زمین گذشته است.
»برای بردن خدمه به ستارگان بدون منجمد کردن در طول عمر خودشان فقط بایستی تا نزدیک 
ماه  چند  فقط  خدمه  نظر  به  سفر  کل  و  می شود  کند  داخلی  زمان  گرفت.  سرعت  نور  سرعت 
می رسد. اما زمان برای بقیه جهان با سرعت معمولی حرکت می کند و وقتی که خدمه به خانه 
بازگردند، می بینند که با وجودی که آن ها حداکثر دو ماه گذرانده اند اما زمین چندین قرن را از 

سر گذرانده است.
»در همه موارد سفر در فضا هر چند برای خدمه کوتاه باشد، اما برای زمین بسیار طوالنی خواهد 
باشد.  بازگشتی در کار  اصاًل  اگر  البته  بازگردند  به زمین  آینده ی دور  بود. اشخاص مجبورند در 

پس سفر بین ستاره ای از نظر روان شناختی غیر عملی است.
»اما... اما فارغ التحصیالن!...«
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با دقت نگاهی به همه انداخت و با صدای آرام و کلفتی گفت: »اما اگر ما از یک کشتی درون زمانی 
با  همزمان  بدهیم.  تطبیق  درون زمانی  تأثیر  با  را  زمانی  اتساع  تأثیر  می توانیم  کنیم،  استفاده 
سفر بسیار سریع کشتی در فضا و گذراندن زمانی بسیار کند، تأثیر درون زمانی جهان را نسبت 
ماه  مثاًل دو  از  بعد  انجام شود، وقتی که کشتی  این کار درست  اگر  به عقب می راند.  به کشتی 
برای خدمه به زمین بازمی گردد در تمام جهان هم همان دو ماه گذشته است. باالخره سفر بین 

ستاره ای عملی شد.
»اما فقط اگر بسیار دقیق کنترل شود.

»اگر تأثیر درون زمانی کمی از تأثیر اتساع زمان عقب تر باشد، کشتی پس از بازگشت از سفر دو 
ماهه می بیند چهار ماه در زمین گذشته است. شاید فکر کنید این تأخیر زیادی نیست و می شود 
احساس  ایشان  زیرا  می ریزند.  هم  به  کشتی  خدمه ی  نیست.  گونه  این  اما  کرد،  زندگی  آن  با 
می کنند همه چیز نسبت به آن ها دو ماه پیرتر شده است. از آن بدتر این که مردم عادی احساس 
موجب  مسأله  این  هستند.  جوان تر  باشند،  باید  که  چه  آن  از  ماه  دو  کشتی  خدمه ی  می کنند 

ناراحتی می شود.
»به همین ترتیب اگر تأثیر درون زمانی کمی از تأثیر اتساع زمان جلوتر برود، کشتی بعد از دو ماه 
به زمین برمی گردد و می بیند که در زمین هیچ زمانی نگذشته است. مثل این که کشتی فقط به 

آسمان باال رفته و فوراً بازگشته است. مشکالت و ناراحتی ها هم مجدداً وجود دارند.
نباشد،  مشابه  دقیقه  به  دقیقه  زمین  و  برای خدمه  پرواز  زمان  اگر مدت  فارغ التحصیالن،  »خیر 
هیچ  که  است  خرابکاری   یک  ثانیه  شصت  اختالف  یک  است.  نبوده  موفق  ستاره ای  بین  پرواز 

افتخاری برای شما ندارد. صد و بیست ثانیه دیگر قابل تحمل نیست.
موقع  سؤاالت  این  فارغ التحصیالن،   هست  شما  ذهن  در  سؤاالتی  چه  می دانم  خوب  »خیلی 
فارغ التحصیلی در ذهن من هم بوده است. آیا ما در کشتی های درون زمانی چیزی مشابه ماشین 
زمان داریم؟ آیا با تنظیم صحیح ابزار درون زمانی می توانیم به یک قرن بعد برویم، تماشا کنیم 
و به زمان خودمان بازگردیم؟ یا برعکس، آیا می توانیم به گذشته برویم و بعد به زمان خود در 
آینده بازگردیم؟ یا هزار سال؟ یک میلیون سال؟ نمی توانیم تولد زمین، آفرینش حیات و مرگ 

خورشید را ببینیم؟
»فارغ التحصیالن، بچه های ریاضیدان می گویند این جور چیزها پارادوکس ایجاد می کنند و انرژی 
پارادوکس را شرح می دهم. ما  برای شما دلیل  اما من  برای عملی شدن صرف می کنند.  زیادی 
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ناپایدار هستند.  درون زمانی  بکنیم. خواص  کارهایی  نمی توانیم چنین  ساده  دلیل خیلی  یک  به 
وادار  را  نسبتاً کوچکی آن ها  تأثیرات  تنیده شده اند، حساس هستند.  مولکلول هایی که در زمان 
به واکنش شیمیایی می کند که پیوند آن ها را با بعد زمان باز می کند. حتا اگر هیچ اثری وجود 
زمانی  تنیدگی  که  می شوند  تغییراتی  موجب  می توانند  تصادفی  نوسانات  هم  باز  باشد،  نداشته 

آن ها را باز می کند.
معمولی  ماده ای  به  تبدیل  و  کم کم همزمان می شود  درون زمانی  که کشتی  این  ساده  زبان  »به 
بدون بعد زمان می شود. فناوری جدید نرخ باز شدن را بسیار کاهش داده است و شاید هنوز کمتر 
هم بشود، اما نظریه به ما می گوید ما هر کار که بکنیم نمی توانیم یک ماده ی درون زمانی کاماًل 

پایدار بسازیم.
اثر  شدن  تمام  از  قبل  باید  دارد.  فضاپیما  یک  عنوان  به  محدودی  عمر  شما  فضاپیمای  »پس 

درون زمانی به زمین بازگردد تا برای سفر بعدی درون زمانی آن تجدید گردد.
»خوب، حاال اگر شما بعد از محدوده ی زمانی به زمین بازگردید چه اتفاقی می افتد؟ اگر خیلی 
نزدیک به زمان خودتان نباشید، نمی توانید مطمئن باشید که فناوری شما بتواند کشتی شما را 
مجدداً درون زمان ببرد. اگر در آینده باشید شاید خوش شانس باشید، اما در گذشته مطمئناً این 
گونه نیست. اگر به دلیل بی توجهی خودتان یا حتا کمبود مهارت، به زمانی خیلی دور در گذشته 
رفتید می توانید مطمئن باشید که آن جا گیر افتاده اید، زیرا به هیچ ترتیبی نمی توانید با کشتی 

خود کاری بکنید که به جایی که دیگر آینده ی شما است بروید.«
باشید  متوجه  و گفت: »می خواهم  کوبید  دیگر  بر دست  را  بر حرفش یک دست  تأکید  برای  او 
که هیچ جایی در گذشته وجود ندارد که یک افسر متمدن نیروی هوایی بخواهد عمرش را در 
بدتر در  از آن  یا  بکنید،  بیست و ششم گیر  فرانسه قرن  مثاًل ممکن است شما در  بگذراند.  آن 

آمریکای قرن بیستم!
»جلوی هرگونه وسوسه ی بازی با زمان را بگیرید!

»بیایید به موضوع دیگری بپردازیم که در روزهای رسمی مدرسه حتا اشاره ای هم به آن نشده 
است، اما شما با آن مواجه خواهید شد.

بر  و  دور  درون زمانی  اتمی  پیوند  تا  چند  است  ممکن  چطور  که  کنید  فکر  این  به  شما  »شاید 
با  اتم  میلیون ها  درون زمانی  اتم  یک  چرا  بکشند.  خود  دنبال  به  را  آن  همزمان  تماماً  جسمی 
تمام  در  اینرسی  مشاهده ی  خاطر  به  ما  بکشاند؟  آب  سمت  به  خود  با  به  همزمان  پیوند های 
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عمرمان احساس می کنیم که نباید این گونه باشد.
»در واقع برای حرکت در زمان هیچ اینرسی وجود ندارد. اگر یک قسمت شیء به سمت گذشته 
یا آینده حرکت کند، بقیه ی آن هم با همان سرعت به دنبالش می رود. هیچ فاکتور جرمی وجود 
ندارد. به همین خاطر است که به همان آسانی که یک کشتی در زمان به جلو می رود، تمام جهان 

با همان نرخ در زمان به عقب می رود.
»اما مسأله ی دیگری هم این جا وجود دارد. اتساع زمان تأثیر شتاب شما نسبت به بقیه ی جهان 
تأثیر  از  جزئی  این  آموخته اید.  مدرسه  در  متوسط  نسبیت  فیزیک  در کالس  را  این  شما  است. 

اینرسی شتاب است.
»اما ما با استفاده از تأثیر درون زمانی تأثیر اتساع زمان را از بین می بریم. اگر تأثیر اتساع زمان را 
از بین ببریم، در واقع آن چه که آن را به وجود آورده است را از بین برده ایم. خالصه این که با 

باالنس تأثیر درون زمانی و تأثیر اتساع زمان، تأثیر اینرسی شتاب از بین می رود.
محو  اینرسی  پس  کنید.  حذف  را  اینرسی  تأثیر  نمی توانید  نبرید،  بین  از  را  اینرسی  تمام  »اگر 
اجرای  با  بگیرید.  بخواهید شتاب  که  هر سرعتی  با  آن  احساس  بدون  می توانید  و شما  می شود 
ساکن  حالت  از  دقیقه  چند  حتا  یا  ساعت  چند  مدت  می توانید ظرف  درون زمانی،  تأثیر  صحیح 
نسبت به زمین به سرعت 300 هزار کیلومتر در ساعت برسید. هر چه در کاربرد اثر درون زمانی 

بااستعدادتر و حرفه ای تر باشید سریع تر می توانید شتاب بگیرید.
»آقایان، شما هم اکنون دارید آن را تجربه می کنید. به نظر می رسد که شما در تاالری روی سطح 
این  صحت  در  کردن  شک  برای  دلیلی  شما  از  یک  هیچ  مطمئنم  من  نشسته اید،  زمین  سیاره 

احساس ندارد. اما اشتباه می کنید!
»تأیید می کنم که شما در یک تاالر هستید، اما نه دیگر روی سطح سیاره زمین. شما، من، همه 
زمین  از  کردم  شروع  را  صحبتم  من  که  لحظه  همان  که  هستیم  بزرگ  فضاپیمای  یک  در  ما، 
برخاسته و با شتاب بسیار زیادی سرعت می گیرد. در حینی که من صحبت می کردم به حاشیه 

منظومه شمسی رسیدیم و اآلن داریم برمی گردیم.
»شما اصاًل هیچ شتابی را احساس نکردید، چه در موقع سرعت گرفتن و چه در موقع تغییر جهت 

سفر، در نتیجه شما تصور می کردید نسبت به سطح زمین ساکن هستید.
»به هیچ وجه این گونه نیست، فارغ التحصیالن. تمام مدتی که من صحبت می کردم شما در فضا 

بودید و از فاصله سه میلیون کیلومتری زحل گذشته اید.«
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به نظر می رسید از جنب و جوش ناگهانی تاالر احساس رضایت شیطانی ای می کند.
»نباید نگران باشید، فارغ التحصیالن. از آن جا که تأثیر اینرسی را احساس نکردیم، تأثیر گرانش 
را هم احساس نمی کنیم )چون هر دو ذاتاً یکی هستند(، پس سفر ما اصاًل توسط گرانش زحل 
به عنوان یک هدیه ویژه هم در  برمی گردیم.  به سطح زمین  مختل نخواهد شد. ما دیگر داریم 
فرودگاه ملل متحد در شهر لینکلن نبراسکا فرود می آییم و شما می توانید از آخر هفته خود در 

این کالن شهر لذت ببرید.
»ضمناً، این واقعیت که ما اثر اینرسی را اصاًل احساس نکردیم نشان می دهد که اثر درون زمانی به 
چه خوبی اثر اینرسی را خنثی کرده است. در صورت وجود هر گونه عدم هماهنگی، حتا خیلی 

کم، شما اثر اینرسی را احساس می کردید؛ دلیل دیگری برای بازی نکردن با زمان!
»فارغ التحصیالن به خاطر بسپارید، شصت ثانیه عدم تطابق خرابکاری و صد و بیست ثانیه غیر 
قابل تحمل است. دیگر داریم فرود می آییم. ستوان پروهوروف، میشه به برج مراقبت بروید و بر 

فرود نظارت کنید؟«
پروهوروف فوراً گفت: »بله قربان.« و از نردبان عقب سالن باال رفت.

بنشینید. ما دقیقاً سر موقع رسیدیم.  لبخند زد و گفت: »همگی سر جای خود  آدمیرال ورنون 
کشتی های من همیشه به موقع عمل می کنند.«

به  رسید  آدمیرال  به  وقتی  دوید.  آدمیرال  به سمت  راهرو  از  و  برگشت  پایین  به  پروهوروف  اما 
تنها  است.  اشتباه شده  چیزی  است،  نبراسکا  در  لینکلن  این جا  اگر  »آدمیرال،  گفت  او  به  نجوا 
چیزی که من می بینم سرخپوستان هستند، چندین گروه. سرخپوستان در در نبراسکا، این زمان، 

آدمیرال؟!«
رنگ آدمیرال ورنون پرید و صداهایی از گلوی او شنیده می شد. او مچاله شد و به زمین افتاد، در 
پروهوروف  به دنبال  انساین پیت هم که  برخاستند.  نامطمئن  فارغ التحصیالن  همین زمان گروه 

روی سکو رفته بود و حرف او را شنیده بود مثل برق زده ها همان جا ایستاده بود.
باشید.  آرام  است.  مرتب  چیز  همه  آقایان،  و  »خانم ها  گفت:  و  کرد  بلند  را  دستش  پروهوروف 

آدمیرال یک لحظه سرشان گیج رفت. بعضی وقت ها موقع فرود برای افراد مسن پیش می آید.«
پیت با عصبانیت زمزمه کرد: »اما پروهوروف، ما در گذشته گیر کرده ایم.«

پروهوروف ابرویش را با البرد و گفت: »البته که نه. تو هیچ اثر اینرسی احساس نکردی، کردی؟ 
با  که  داشت  عقل  قدر  این  آدمیرال  اگر  باشیم.  شده  جابجا  ساعت  یک  که  ندارد  امکان  حتا 
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5. Almirante
6. Pellagrini
7. Cudahi
8. Admiral Sap

1. Thiotimoline to the Stars
2. Ensign Feet
3. Lieutenant Prohorov 
4. Admiral Vernon

یونیفورمش بیاید، او هم متوجه می شد. تو رو خدا، او همین اآلن این را گفت!«
»پس چرا گفتی چیزی اشتباه است؟ چرا گفتی سرخپوستان بیرون هستند؟«

ما در  بگوید.  به من  نمی تواند چیزی  بیاید  آدمیرال سپ ]8[ هم  بودند و هستند! وقتی  »چون 
لینکلن نبراسکا فرود نیامدیم، پس حتماً جایی اشتباه شده است. اما در مورد سرخپوستان، خوب، 

اگر من عالئم ترافیکی را درست خوانده باشم ما در حاشیه ی کلکته فرود آمده ایم!«

یادداشت مرتجم:

قسمت آخر این داستان در واقع قابل ترجمه به فارسی نیست. آیزاک آسیموف که داستان های 

مبتنی بر بازی با کلامتش در انگلیسی مشهور هستند، در این جا هم از کلمه Indian استفاده 

)به  رسخپوست  معنی  به  هم  و  است  هندی  معنی  به  هم  انگلیسی  در  می دانید  که  کرده 

دلیل اشتباه تاریخی کریستوف کلمب(. ما هم برای حفظ هیجان داستان، تا خط آخر کلمه ی 

باقی  رسخپوست را حفظ منودیم و لذت شوک خط آخر را برای خوانندگان عالقمند به جناس 

گذاردیم.



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

Open Office ارسال فرمایید.

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

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

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

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

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

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

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

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

گروه ادبیات گمانه زن
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