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سخن ماه

یکی از رفقای علمی تخیلی باز و فانتزی دوست، روی دیوار یکی از شبکه های اجتماعی این طور 
برایم نوشت:

خدمتتان عارضم که از این اپراتورهای تلفن بی  نام و نشان رمان زمان لرزه ی ونه گوت هم 

گیرمان منی آید که رس صبحی زنگ بزند و بگوید: »تو بیامر بودی و حاال مداوا شدی و کارهای 

زیادی برای انجام دادن داری. ساعت هفت بامداد و دمای هوا سی و دو درجه ی فارنهایت 

یا صفر درجه ی سانتیگراد است.«

به این فکر می کردم اگر قرار باشد در زمینه ی همین ادبیات گمانه زن فارسی، فهرستی درباره ی 
»چه کارهای زیادی برای انجام دادن« درست کنیم، و صرفاً هم به درج عناوین، بدون توضیح، 
بسنده کنیم، چند صفحه خواهد برد؟ دسته بندی هایش را چطور باید درست کنیم؟ فهرست 
نداده؟  انجام  نیاموخته؟ پروژه های نظری  کتاب های ترجمه نشده؟ شیوه های داستان نویسی 
فهرست های موضوعی و کتاب شناسی تدوین نشده؟ مقاله شناسی تألیفات ژانر در مجالت فارسی؟
خب، تا همین جایش به حد کافی افسردگی می سازد، و چیزی که به مناسب سی شماره انتشار 
»شگفت زار« نیاز نداریم، همین افسردگی و ناامیدی است! پس بگذارید برای بزرگداشت سی 
شماره ماهنامه ی ادبیات گمانه زن، کمی از تاریخ ژانر بگویم و از آن دست اطالعاتی را مرور کنم 

که صحبت از آن در جمع رفقای ژانرباز، به تمام جمع لذت و هیجان می دهد. 
دوست دارم در این چند سطر از چیزی بگویم که حتی با در نظر گرفتن تمام بی مهری ها و 
بی توجهی ها به ادبیات گمانه زن در طول تاریخ ادبیات معاصر ایران -که البته دهه ی 80 به 
نوعی از آن مستثنی شده است- نشان از این دارد که ادبیات گمانه زن فارسی با تمام این 
کم لطفی ها، آن چنان هم بی ریشه نیست و نه تنها سابقه ای طوالنی دارد؛ که با وجود مونه هایی 

آن چنان تاریخی مباهات طرفداران ژانر را به همراه دارد.
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ورود علمی تخیلی به ادبیات ایران را می توان با ترجمه ی آثار علمی تخیلی نخستین در دوره ی 
قاجار دنبال کرد. نخستین اثر علمی تخیلی که در ایران به چاپ رسیده است، »دور دنیا در 
هشتاد روز« اثر »ژول ورن« است که محمدحسین خان ذکاء الملک )فروغی( در سال 1278 
با عنوان »سفر هشتاد روزه به دور دنیا« به فارسی ترجمه کرد و به این ترتیب، علمی تخیلی 
به واسطه یکی از مشهورترین کتاب های آغاز این گونه ی ادبی وارد ایران شد. در گام بعد، 
»سفرهای گالیور« )که به اعتقاد برخی منتقدان سرچشمه علمی تخیلی محسوب می شود( 
علیرضای  به همت  و  لی لی پوت«  با عنوان »تفصیل مسافرت گولی ور در مملکت  است که 
مترجم السلطنه در سال 1280 چاپ شده است. البته این برگردان تنها شامل دو بخش اول 
کتاب اصلی )سفر گالیور به لی لی پوت و بعد سفر به سرزمین غول ها( می شود که در آن تخلیص 
نیز صورت گرفته است. به فاصله ی دو سال بعد، کتاب »ماجراهای ناخدا هاتراس« اثر ژول ورن 
با عنوان »شرح مسافرات کاپیتان اطراس« توسط محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در سال 

1282 ترجمه می شود.
این طور شد که عالقمندی های شاهان قاجار به سفر فرنگستان و به سوغات آوردن مصنوعات 
و پیشرفت های ممالک خارجه، برای آن ها اگر چه آب نشد، برای ما عالقمندان به ژانر نان شده 
است! اگر چه در این میان نباید فراموش کرد که اشتباه در برگردان اسامی و برخی کاستی ها 

در ترجمه و حذفیات متن، جزو الینفک آن ترجمه ها بوده است.
نخستین اثر علمی تخیلی تألیفی ایرانی هم بسیار زود از راه می رسد. در سال 1305، عبدالحسین 
صنعتی زاده کرمانی، داستانی به نام »مجمع دیوانگان« می نویسد که در آن، عده ای از اهالی یک 
دیوانه خانه، به واسطه خوابی اشراقی، جامعه آرمانشهری دو هزار سال بعد را تجربه می کنند. 
یکی از ویژگی های این آرمانشهر، دیوارهای تمام شیشه ای خانه ها است که بسیار به آن چه 
فرهنگی  بده  بستان های  از  نشان  و  آورده است شباهت  زامیاتین« در کتاب »ما«  »یوگنی 

عالقمندان ژانر با نمونه  های خارجی دارد!
با وجود این سابقه ی طوالنی و ریشه ی کهن، و با پشتوانه ی بیش از ده سال کار گمانه زن در 
حوزه ی وب فارسی، آن کارهای نکرده ای را که باالتر اشاره ای به برخی شان داشتم، یادمان 
نمی رود. نمونه ی فعالیت هایی که در سال های آینده به همراهی و پشتیبانی و حمایت یکدیگر 
باید انجام دهیم، تا جایی که دستمان می رسد؛ و البته در کنارش هم یادمان نمی رود نسل 
بعدی را راهنمایی و تشویق کنیم. تنها به این شیوه مسیری که در این سال ها شروع شده 
است، دست کم تا روزی که اولین برخورد نزدیک از نوع سوم شکل نگرفته، می تواند ادامه 

داشته باشد.
حاال تا »فردای روز« که بهتر از »امروز«مان شویم، این شما هستید... »شگفت زار« بخوانید، و 

البته خواندن آن را به دوستان دیگر هم توصیه کنید!
محمد حاج زمان
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g تمام آن چه زن نابینا از دیده هایش برای هری تعریف کرده بود، تمام و کمال حقیقت 
داشت. چشم درونی نورما پین -توانایی فوق العاده ای که به او امکان می داد تا جزیره ی 
منهتن را از پل برادوی تا پارک باتری اسکن کند، آن هم بدون آن که حتا یک ذره از 
سر جایش در اتاق محقر خیابان هفتاد و پنجم جم بخورد- مثل چشم تردستی که چاقو 
پرتاب می کند، تیز بود. این جا در خیابان ریج خانه ای متروک وجود داشت که خشت و 
آجرش دود گرفته بود. سگ مرده ای که زن توصیف کرده بود، درست همین جا افتاده 
بود. چنان در گوشه ی دیوار دراز کشیده بود که انگار خواب است، فقط نیمی از سرش 
دیگر وجود نداشت. و اگر بنا بود حرف نورما را باور کنیم، شیطانی که هری به دنبالش 

می گشت، همین جا بود. شیطانی خجالتی و به شدت خبیث به نام چاچات ]1[.

ارواح گمشده

کالیو بارکر

محمد حسین عبدالهی ثابت
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این خانه جای مناسبی برای سکونت جنایت کار مهلکی در قواره ی  این فکر بود که  هری در 
این  قطعاً  اما  باشند،  دهاتی   هم  خیلی  می توانستند  دوزخی ها  خاندان  گرچه  نیست.  چاچات 
هجمه ی تبلیغاتی مسیحی ها بود که آن ها را چون ساکنین نجاست و یخ معرفی می کرد. این 
شیطان رجیم بیشتر به آن دسته ای می خورد که ساالد سیب اتریشی را با تخم  مرغ و ودکا صرف 

می کنند. نه از آن هایی که خود را در میان چنین مرارتی پنهان می کنند.
اما هری در ردگیری چاچات با امکاناتی که خودش در نقش یک مأمور مخفی در اختیار داشت، 
این  رها شدِن  قبال  در  او  رفت.  نابینا  نهان بین  پیش  ناامیدانه  نتیجه  در  بود.  شکست خورده 
شیطان مسئول بود و پیش نورما به قصورش اعتراف کرد. ظاهراً او در برخوردهای اخیرش با 
گالف ]2[ و ذریه اش، هیچ وقت یاد نگرفته بود که دوزخ هم در فریب کاری و دغل بازی نابغه ای 
در چنته دارد. در غیر این صورت چرا گول ظاهِر کودکی را خورد که روی پایش بند نمی شد؟ 
آن هم وقتی که در واقع اسلحه اش را به سوی چاچات نشانه رفته بود. البته کودک هم به محض 
این که حواس حریفش را به اندازه ی کافی پرت کرد، دود شد و به آسمان ابری صعود کرد. بله، 

شیطان فرار کرد.
و حاال، پس از سه هفته تعقیب و گریز بی حاصل، در نیویورک موقع کریسمس رسیده بود؛ 
فصل پاک طینتی و خودکشی. خیابان ها غلغله بودند و هوا در حکم نمک روی زخم بود و مال 
بود که کمتر کسی متوجه  برای چاچات مناسب  اوضاع چنان  و مکنت در جالل و جبروت. 
می شد. هری باید شیطان را قبل از این که آسیبی جدی بیافریند پیدا می کرد. پیدا می کرد 
و به همان دوزخی می فرستاد که از آن آمده بود. در بدترین حالت اگر مجبور می شد حتا از 
اوراد اسارت هم استفاده می کرد. اورادی که پدر هس ]3[ برایش فاش کرد و البته پشت بند 
آن چنان هشدارهای مخوفی چاشنی کرد که هری هیچ وقت آن ها را روی کاغذ هم ننوشت. 
با این حال هری همه ی هزینه هایش را گردن می گرفت تا چاچات در این سوی برزخ شاهد 

روز کریسمس نباشد.
درون  به  سرما  نفوذ  می توانست  بود.  بیرونش  از  سردتر  ریج،  خیابان  در  واقع  خانه ی  درون 
جوراب ها و کرخ شدن پاهایش را حس کند. داشت راهش را به پاگرد طبقه ی دوم باز می کرد 
که صدای ناله ای  شنید. برگشت. کاماًل منتظر بود چاچات را آن جا ببیند که خوشه ی چشمانش 
در آن واحد به دوازده طرف می نگریست و موهای بدنش موج بر می داشت. اما نه. به جایش زنی 
جوان در انتهای راهرو ایستاده بود. ظاهرش که از سوءتغذیه حکایت داشت، به پورتوریکویی ها 
می خورد. همین یک برداشت، به اضافه ی حاملگی زن تمام چیزی بود که در یک نظر دستگیر 

هری شد، سپس دختر به سرعت از پله ها به پایین سرازیر شد.
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این جا  چاچات  اگر  کرده.  اشتباه  نورما  که  فهمید  هری  دختر،  رفتن  پایین  صدای  شنیدن  با 
می بود، چنین طعمه ی فوق العاده ای هیچ گاه نمی توانست فرار کند در حالی که هنوز چشم هایش 

سر جایشان است. شیطان این جا نبود.
که یعنی باید بقیه ی منهتن را می گشت.

g شب قبل اتفاق خیلی عجیبی برای ادی اکسل ]4[ افتاد. ماجرا وقتی شروع شد که ادی از 
بار مورد عالقه اش در شش خیابان آن ورتر از سوپرمارکت خودش بیرون آمد. مست بود و شاد 
و دلیل هم داشت. امروز به سن پنجاه و پنج سالگی رسیده بود. در طول عمرش سه بار ازدواج 
کرده بود، قیمومیت 4 فرزند مشروع و َمشتی نامشروع را بر عهده داشت و شاید مهم تر از همه ی 
این ها، این بود که سوپرمارکت اکسل را به جایی پردرآمد بدل کرده بود. همه  چیز دنیا باب 

میل پیش می رفت.
اما امان از هوا! به شدت سرد بود. امکان نداشت در شبی که دست دومین عصر یخبندان را از 

پشت می بست، تاکسی گیرش بیاید. مجبور بود تا خانه پیاده برود. 
با این حال دو قدم نرفته بود که معجزه ی تمام اعصار اتفاق افتاد و واقعاً یک تاکسی از آن جا 
و آن وقت ماجراهای عجیب  آرام گرفت  کابین ماشین  داد، درون  تکان  برایش دست  گذشت. 

شروع شد.
اولین ماجرای عجیب این که راننده نام او را می دانست. راننده ی تاکسی گفت: »منزل تشریف 

می برین آقای اکسل؟«
ادی فرستاده ی الهی اش را سین جیم نکرد و فقط »آره «ای زیر لب زمزمه کرد. فکر کرد این هم 
از مناسک امتیازهای روز تولد است. شاید لطف یکی از آدم های درون بار بود. شاید چشمانش 
را بر هم گذاشت و شاید حتا به خواب رفت. به هر صورت، تنها چیزی که بعد از آن فهمید این 
بود که تاکسی با سرعت از خیابان هایی می گذشت که او نمی شناخت. تکانی به خود داد. این جا 
او در قسمت باالیی خیابان نوزدهم  قطعاً دهاتی چیزی بود که ادی اصاًل ندیده بود. محله ی 
بود، نزدیک مغازه اش. شأن او به بی کالسی این دهات نمی خورد. روی تابلوی یکی از مغازه های 
نوشته بود »سوراخ کردن گوش، با درد یا بی درد« و پسران جوان هم در درگاهش پالس بودند.
به تندی چند ضربه به حائل میان خود و راننده زد و گفت: »این راه درست نیست.« با این حال 
ماشین به سمت رودخانه پیچید و در خیابانی پر از انبارهای تجاری افتاد و این  پایان راه بود. تا 

این موقع خبری از عذرخواهی یا هرگونه توضیحی نبود.
راننده گفت: »این جا آخر راهه.« از این واضح تر نمی شد به او بگوید که باید پیاده شود.
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تاکسی در امتداد فضایی خالی و تاریک بین دو انبار متروک نگه داشت. همین که ادی خود 
را از ماشین بیرون کشید، راننده گفت: »منتظرته.« و راهش را گرفت و رفت. ادی در پیاده رو 

تنها مانده بود. 
عقل سلیم می گفت سریع برگردد؛ اما آن چه دید، او را سر جایش میخکوب کرد. زنی که راننده 
تاکسی در موردش گفت، آن جا ایستاده بود و فربه ترین موجودی بود که ادی در طول عمرش 
به چشم می دید. بیش از انگشت غبغب داشت و چیزی نمانده بود چربی بدنش از البه الی لباس 

تابستانی نازکش بیرون بریزد. لباسش هم برق می زد.
زن صدایش کرد: »ادی.« انگار امشب همه او را به اسم می شناختند. همین که زن به سمت ادی 

حرکت کرد، موجی از چربی از تنه به سمت دست و پاهایش لغزیدن گرفت.
هری می خواست بپرسد: »تو کی هستی؟« اما کالم در دهانش خشکید وقتی متوجه شد که 

پاهای چاقاله خانم روی زمین نیست! او در هوا معلق بود.
اگر ادی هوشیار بود، احتماالً دمش را رو کولش می انداخت و پا به فرار می گذاشت؛ اما مسکری 

درون خونش ترس و اضطرابش را رقیق می کرد. همان جا که بود، ماند.
»ادی، ادی عزیز. من یه خبر بد و یه خبر خوب برات دارم. اول کدومش رو می خوای بشنوی؟«

در این لحظه ادی کمی تأمل به خرج داد و در نهایت گفت: »خبر خوب رو.«
زن خنده ی ناچیزی کرد و جواب داد: »تو فردا می میری.«

»این خوب بود؟«
»رضوان به انتظار روح جاودان توست. این سعادت به حساب نمیاد؟«

»خب پس خبر بد چیه؟«
زن دست پرمویش را به درون شکاف میان سینه اش فرو کرد. صدای ناله ی آرامی آمد و زن 
چیزی را بیرون کشید. چیزی مابین مارمولک خانگی حقیر و موشی مریض که از هر دو زشت تر 
بود. وقتی زن آن موجود را در هوا نگه  داشت تا ادی ببیند، جانور با اندام رقت انگیزش دست و 

پا می زد: »این روح جاودان توئه.«
ادی با خود گفت حق با زن است. این خبر خوبی نبود.

»آره، منظره ی تأثربرانگیزیه، نه؟« و روح در همین هنگام به پف پف کردن و وول خوردن افتاد. 
زن ادامه داد: »دچار سوء تغذیه ا ست. این دم آخری خیلی ضعیفه، و چرا؟« زن فرصت جواب 

دادن به ادی نداد و گفت :»از کمِی کار خیره.«
سردش بود و دندان هایش به هم می خورد. پرسید: »خب من قراره واسه اش چی کار کنم؟«

»چندتا دم و بازدم دیگه بیشتر برات نمونده. در ازای عمری گرون فروشی حاال باید کّفاره بدی.«
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»نمی فهمم.«
این طوری ممکنه بتونی کمی  ایستگاه خیریه تبدیل کن.  »فردا سوپرمارکت اکسل رو به یه 

گوشت به تن این روحت بنشونی.«
ادی متوجه شد که زن در حال عروج است. در ظلمات باالی سرش، موسیقی بسیار محزونی 
در حال نواختن بود که کم کم او را در خود می پیچید تا این که باالخره کاماًل از نظر پنهان شد.

g تا هری به خیابان برسد، دختر رفته بود. و سگ مرده هم به همچنین. با نادرست از آب در 
آمدن احتماالت، هری به آپارتمان نورما پین برگشت. البته این بازگشت بیشتر به این خاطر بود 

که تنها نباشد، تا از سر رضایتی که با اعالم اشتباه نورما برایش حاصل می شد. 
از میان سر و صدای پنج تلویزیون و پنج رادیویی که نورما همیشه روشن می گذاشت، با صدای 
بلند گفت: »من هیچ وقت اشتباه نمی کنم.« این سر و صدا به قول خودش تنها راه امنی بود تا 
آن دسته از ارواحی را که پیوسته به درون کارهایش سرک می کشیدند و به حریم شخصی اش 
متعرض می شدند، ناکام بگذارد. صداهای نامفهوم و ور ور کردن های الکی آن ها را دست به سر 

می کرد.
نورما گفت: »من انرژی توی اون خونه ی خیابون ریج رو دیدم. مثل چی مطمئنم.« 

هری می خواست دعوا به راه بیندازد که تصویر یکی از نمایشگرها توجهش را جلب کرد. خبر 
گزارشگری را نشان می داد که در پیاده روی یک خیابان روبروی مغازه ای )که روی تابلوی آن 

سوپرمارکت اکسل نوشته بود( ایستاده بود. از درون مغازه جسد چند نفر را بیرون می آوردند.
نورما پرسید: »چی شده؟«

هری که تالش می کرد صدای گزارشگر را از میان همهمه تشخیص دهد، گفت: »انگار یه بمب 
ترکیده.«

»صداشو بلند کن. من از فاجعه خوشم میاد.«
روز،  نیمه های  در  بود.  پا  به  غوغایی  بود.  آورده  بار  به  ویرانی  که چنین  نبود  بمب  یک  این 
دعوایی در سوپرمارکت به راه افتاده بود و هیچ کس هم نمی دانست چرا. این دعوا کم کم به 
نفر   30 را  کشته ها  تعداد  اولیه  محافظ کارانه ی  آمارهای  بود.  شده  تبدیل  خون  حمام  یک 
تخمین می زد به عالوه ی دو برابر زخمی. این خبر با حرف هایی که در مورد  چگونگی فوران 
خود به خودی خشونت در مغازه می زد، مثل نفتی بود که در کوره ی گمانه های وحشتناک 

هری ریخته باشند.
هری زیر لب گفت: »چاچات...«
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با وجود آن همه  سر و صدا در آن فضای محدود،  نورما گفته اش را شنید و پرسید: »از کجا 
این قدر مطمئنی؟«

هری جواب نداد. داشت به سر خط خبرها گوش می کرد تا شاید بتواند مکان سوپرمارکت اکسل 
را بفهمد. و فهمید. خیابان سوم، بین فرعی نود و چهار و نود و پنج.

»به خندیدنت ادامه بده.« این را گفت و نورما را با بطری شراب و همهمه ی مرگبار دور و برش 
تنها گذاشت.

g لیندا ]5[ به خانه ی واقع در خیابان ریج بازگشت. آخرین تیر در ترکش همین بود. امیدوار بود 
بولو ]6[ را آن جا بیابد. با خود حساب کرد بولو منطقی ترین کاندیدا برای پدر بچه ای است که در 
شکم داشت. اما در عین حال مردان عجیبی دیگری هم در آن دوران زندگی اش حضور داشتند؛ 
مردانی که در نور مستقیم چشمانی طالیی داشتند، مردانی با لبخندهایی ناگهانی و تصنعی به 
لب. به هر حال بولو آن جا نبود و در آخر، لیندا همان طور که خودش هم می دانست، تنهای تنها 
بود. تنها امیدش این بود که سرش را بر زمین بگذارد و بمیرد؛ اما مرگ داریم تا مرگ. یکی 
آن مرگی بود که شبانه برایش دعا می کرد، که در خواب سرما شیره ی جانش را بکشد. گونه ی 
دیگری هم بود، که وقتی دیگر نا نداشت، در خواب می دید. مرگی که نه وقار داشت و نه عاقبت 
با لباس خاکستری با خود می آوردش. مردی با صورتی که  به خیری. مرگی که در آن مردی 

گاهی چهره ی آشنای یک کشیش را به یادش می آورد و گاهی هم دیوار گچی پوسیده ای را.
با گدایی کردن راه خود را به سمت باالی شهر و میدان تایمز در پیش گرفت. این جا و در میان 
خیل خریداران، برای مدتی احساس امنیت می کرد. کافه ای پیدا کرد و تخم مرغ با قهوه سفارش 
داد و مواظب بود تا هزینه ی وعده ی غذایی اش با جمع مقدار پولی که گدایی کرده، درست در 
بیاید. غذا بچه را حال آورد. لیندا حس کرد که بچه در خواب غلتی زد و حاال داشت بیدار می شد. 

شاید او باید مدتی دیگر مبارزه می کرد. اگر نه برای خودش، حداقل برای بچه.
همین طور پشت میز مدتی درنگ کرد تا مشکلش را از جهات مخالف بررسی کند. تا این که 

باالخره غرغرهای مالک مغازه او را شرمگین کرد و به خیابان برش گرداند.
ساعات واپسین روشنایی روز بود و هوا هم بدتر می شد. زنی در اطرافش به زبان ایتالیایی، آوازی 
غمگین می خواند. نزدیک بود اشکش در بیاید. از غصه ی توی آواز روی برگرداند و دوباره در 

مسیری نامشخص به راه افتاد. 
همین که جمعیت از اطراف زن پراکنده شد، مردی با لباس خاکستری از میان شنوندگان اپرای 
کنارخیابان خود را جدا کرد و جوان همراهش را روانه کرد تا مطمئن شود شکارشان را گم نمی کنند.
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مارچتی ]7[ از این که نمایش را ترک می کرد، افسوس خورد. صدای خواننده خیلی او را جذب 
کرد. صدایش که مدت ها پیش در الکل مضمحل شده بود، نیم گامی بود که تنها کمی با هدف 
مد نظرش -مدرکی روشن بر غیرممکن بودن کمال- تفاوت داشت و هنر اعلی وردی را با فاصله، 

دست می انداخت و پشت سر می گذاشت.

g بعد از این که از شر آن جانور راحت می شد، به این جا بر می گشت. گوش دادن به آن شور 
تکراری او را به حال و هوای بارانی ماه های اخیرش نزدیک می کرد. و او اشک ریختن را دوست 

داشت.
هری در آن سوی خیابان سوم و در سمت مقابل سوپرمارکت اکسل ایستاد و به تماشای مردم 
چه  آن  تا  بودند  شده  جمع  آن جا  نفر  صدها  شب،  وقت  این  شدید  سرمای  در  شد.  مشغول 
می توانستند ببینند و بابت سرما پشیمان هم نبودند. اجساد گروه گروه در کیف های سیاه بیرون 

می آمدند. حتا چیزی هم در سطل آشغال بود.
هری از یکی از تماشاگران پرسید: »کسی می دونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟«

مردی سرش را برگرداند، صورتش از سرما سرخ شده بود: »صاحب مغازه می خواسته همه چیز 
رو بده بره.« و به مسخرگی ماجرا خندید و ادامه داد: »و مغازه هم مثل چی به گند کشیده شد. 

اولش یه نفر اون وسط له شد.«
دیگری گفت: »شنیدم ماجرا از سر یه بسته گوشت شروع شد.«

»یکی رو با یه بسته گوشت اون قدر زدن تا مرد.«
و این داستان از طرف بعضی به بحث تبدیل شد. همه روایتی از ماجرا داشتند. هری سعی داشت 
تا واقعیت را از داستان های خیالی تمیز دهد که جنب و جوشی در سمت راستش، حواسش را 
پرت کرد. پسری نه یا ده ساله یکی دیگر را از میان جمعیت بیرون کشید و پرسید: »تو هم بوی 

زنه رو شنیدی؟« دیگری هم سرکی تکان داد. 
اولی اضافه کرد: »چاقه رو می گم؟« دومی جواب داد: »بوی گه خوبی داشت.« و هر دو با شرارت 
خندیدند و غیبشان زد. هری به آن سوی خیابان نگاه کرد تا سوژه ی خنده ی آن ها را بیابد. یک 
زن گنده ی چاق، با لباسی کم برای این آب و هوا در کنار جمعیت ایستاده بود و با چشمانی ریز 

و درخشان مهلکه را تماشا می کرد.
هری باقی سواالتش را از یاد برد. اما آن چه که مثل روز به یاد آورد، این بود که بهترین رفقایش 

چطور آن اخوت شیطانی را به راه انداخته بودند.
بلکه بوی  به نمایش می گذاشتند، نمی شد.  یا حتا دگرشکلی هایی که  این مربوط به طلسم ها 
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آن ها بود. رایحه ی موی سوخته و تنفس متعفن. بوی تکه گوشتی که زیر نور آفتاب می اندازند تا 
موش ها سر وقتش بروند. هری بحث و جدل اطرافش را نادیده گرفت و به سوی زن به راه افتاد. 
آمدنش را دید. وقتی نگاهش را به سوی هری معطوف کرد، شیارهای طبقه طبقه ی چربی روی 

گردنش لغزیدن گرفت.
خود چاچات بود. هری تردید نداشت. و برای اثبات این مدعا هم همین کافی که شیطان پا به 
فرار گذاشت. با هر قدم دست و پا و ران های اعجاب آورش چنان تکان می خورد که انگار دارد 
می رقصد. تا این موقع هری راهش را از میان جمعیت به سوی شیطان باز کرده بود که او هم 
از گوشه ای راهش را به سوی خیابان نود و پنجم تغییر داده بود. اما بدن قصبی شیطان برای 
سریع بودن ساخته نشده بود و هری به سرعت فاصله ی میانشان را پیمود. در قسمت هایی از 
خیابان چند المپ از کار افتاده بود و وقتی باالخره به شیطان رسید و صدای گسیختن ها را 
شنید، برای 5 ثانیه ی تمام تاریکی توانست حقیقت پست و زننده ی آن جا را از نظر پنهان کند 
تا باالخره هری دریافت که چاچات به طریقی پوست قصبی اش را پس زده و دارد فرار می کند. 
پنیر حرارت دیده داشت آب می شد. شیطان، در  پوسته ای عظیم که مثل  و  بود  مانده  هری 
واقع از کالبد مادی اش گریخته بود. حال لیز مثل صابون و حتا از آن لیزتر هم شده بود. هری 

پوسته ی چرکین را انداخت و طلسم های هس را فریاد زد.
با کمال تعجب، چاچات متوقف شد و رو به سوی هری کرد. چشمانش همه  چیز داشت مگر 
خصوصیات کبریایی. دهان بزرگش را گشود و با صدای بلند خندید. انگار کسی داشت یک چاه 

آسانسور را باال می آورد.
طلسم های هس را به سخره گرفت و گفت: »کلمات دی آمور ]8[؟ فکر می کنی من با کلمات 

متوقف می شم؟«
»نه.« 

درون شکم  ببیند، سوراخی  را  اسلحه اش  بتواند  این که خیل چشمان شیطان حتا  از  قبل  و 
چاچات کاشت.

از درون  بود،  ادرار  افتاد. خونی که رنگ  و روی زمین  ناله کنان گفت: »حرومزاده ی کثافت!« 
سوراخ به بیرون می جوشید. هری آرام آرام به سوی جایی که چاچات افتاده بود رفت. کشتن 
شیطانی در حد و اندازه ی چاچات با گلوله تقریباً غیرممکن بود. اما اثر یک زخم در جمع آن ها 

شرم آور بود و دو تا تقریباً نابخشودنی.
همین که هری اسلحه را به سوی سرش نشانه رفت، شیطان التماس کرد: »این کار رو نکن. تو 

صورت نه.«
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»یه دلیل خوب بیار که چرا نه.«
»تو به گلوله هات احتیاج داری.«

انتظار چانه زنی یا تهدید داشت. اما این جواب او را ساکت کرد.
»یه چیزی امشب رها می شه دی آمور.«

خونی که تمام دور و برش را گرفته بود، رو به غلظت گذاشت و مثل شمع آب شده شد.
»چیزی دیوانه تر از من.«

»اسمشو بگو.«
شیطان به پهنای صورتش خندید: »کی می دونه؟ االن موقع عجیبیه، نه؟ شب های بلند، آسمون 

بدون ابر. تو شبای این شکلی چیزهای زیادی زاده می شن. پیداشون نمی کنی؟«
هری اسلحه  را بر روی بینی چاچات فشرد :»کجا؟«

»تو آدم قلدری هستی دی آمور، اینو می دونی؟«
»بگو...«

چشمان جانور تاریک تر شد. صورتش تیره شد.
با هوشیاری تغییر می کرد. اعضای صورتش داشت وا  »جنوب این جا. یه هتل...« تُن صدایش 
می رفت. دلش می خواست ماشه را بچکاند و جراحتی روی صورت جانور حک کند که تا آخر عمر 
او را از آینه دور نگه دارد. اما هنوز داشت حرف می زد و نمی ارزید حرفش را قطع کند: »... تو 
خیابون چهل و چهارم. بین خیابون شش... ششم و برادوی.« و حاال صدایش به وضوح زنانه شده 
بود :»کورآبی ها ]9[، چند تا کورآبی می بینم...« و آخرین کلماتش را در حالی که صورت خود را 
بر چهره داشت، بر زبان آورد و بعد ناگهان این نورما بود که پایین پای هری داشت جان می داد.

»تو به یه پیرزن که شلیک نمی کنی، می کنی؟«
این حقه بیش از چند ثانیه طول نکشید، اما تردید هری تنها چیزی بود که چاچات الزم داشت 
تا خودش را از سطحی به سطح دیگر منتقل کند و بعد رفته بود. جانور برای دومین بار در ماه 

از دست هری فرار کرد. 
تا پریشانی اش بیشتر شود، برف هم باریدن گرفته بود.

هتل کوچکی که چاچات گفته بود، سال های بهتری هم به خود دیده بود؛ حتا چراغی که در 
البی روشن بود هم داشت آخرین نورافشانی هایش را می کرد. هیچ کس در پذیرش هتل نبود. 
هری داشت از پله باال می رفت که مرد جوانی از تاریکی بیرون آمد و دست بر سینه زد. کله اش 

مثل تخم مرغ تاس بود و فقط یک کپه موی فرفری روی سرش بود.
»هیچ کس این جا نیست.«
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لذت  کار  این  از  و  را می شکست  انگشتش تخم مرغ  با  این، یحتمل هری  از  بهتر  روزهایی  در 
می برد؛ اما امشب به نظر ماجرا بدتر می آمد. پس به سادگی گفت: »خب پس برم یه هتل دیگه 

پیدا کنم، ها؟«
کله کچل آرام گرفت و مشتش باز شد و یک لحظه بعد، دست هری بر اسلحه اش بود و گلوله ای 
در چانه ی کله کچل. صورت پسر در هم ریخت، به دیوار پشتش کوبیده شد و خون از دهانش 

به بیرون پاشید. 
همین که هری قدم به پله ها گذاشت، صدای فریاد جوان را از پایین شنید: »داریوکس ]10[!«

نداشت.  اتاق ها  از  بازخوردی  درگیری،  هیچ کدام هیچ  آن  و صدای  نه سر  و  فریاد  نه صدای 
آن جا خالی بود. هری تازه داشت می فهمید آن مکان برای کاری جز مهمان پذیری انتخاب شده 
بود. همین که به راهرو گام گذاشت، صدای جیغ بی پایان زنی به گوشش خورد. خشکش زد. 
کله کچل از پشتش داشت پله ها را دو تا سه  تا باال می آمد و در جلویش هم کسی داشت می مرد. 

این ماجرا پایان خوبی نمی داشت.
دری در انتهای راهرو باز شد و گمانش را به حقیقت بدل کرد. مردی با لباس خاکستری در 
آستانه ی در ایستاده بود و دستکش های جراحی خون آلودش را در می آورد. هری آن مرد را به 
سختی به یاد می آورد؛ حقیقتاً از زمانی که صدای کله کچل را شنید که رئیسش را صدا کرد، 
احساس وحشتناکی در درونش به راه افتاده بود. این داریوس مارچتی ]11[ بود. کانکریست 
]12[ هم صدایش می کردند. یکی از آدم کش های آیینی مخفی که دستوراتش را از رم می گرفت. 

یا شاید هم از جهنم، یا هر دو.
»دی آمور.«

مجبور بود جلوی خودش را بگیرد که بابت این که او را به خاطر داشت، خوشحال نشود.
می خواست بداند: »این جا چه اتفاقی افتاده؟« و به سوی در قدم برداشت.

کانکریست اصرار کرد: »یه کار خصوصی بود.  لطفاً نزدیک تر نیا.«
درون اتاق شمع هایی می سوخت و با نور آن ها هری می توانست اجسادی را روی تخت ببیند.  
همان زنی که از خیابان ریج به یاد داشت و همین طور بچه اش. به روش رمی از یکدیگر دریده 

شده بودند.
مارچتی دیگر اهمیت نمی داد که هری محصول کارش را ببیند و گفت: »امتناع کرد. من فقط 

بچه  رو می خواستم.«
»مگه چی بود؟ یه شیطان؟«

مارچتی شانه اش را باال انداخت: »ما هیچ وقت نمی فهمیم. اما این موقع از سال معموالً چیزایی 
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تازه، آدمایی هم  به تأسف بعدش ترجیح می دیم.  امنیت االن رو  ما  از مرز رد شن.  می خوان 
هستن، مثل خود من، که به وجود چیزای حریصی مثل مسیح ها ]13[ اعتقاد دارن.«

»مسیح ها؟« و دوباره به جسم کوچک اندام نگاه کرد.
»به گمونم اون جا نیرویی نهفته بود که می تونست به مسیر دیگه ای هم بره. شاکر باش دی آمور. 
دنیای شما برای فاش شدن بعضی چیزها آمادگی نداره.« و به جوان پشت هری نگاه کرد که به 

انتهای پله ها رسیده بود.
»پاتریس. مهربون باش، می شه؟ ماشین رو بیار. برای عشای ربانی دیرم شده.«

دستکش ها را روی تخت انداخت.
هری گفت: »تو ورای قانون نیستی.«

»آه جان من. بیا و چرت و پرت نگو. دیر وقته.«
هری تیغ تیزی را زیر جمجمه اش حس کرد، همین طور نمه ای حرارت روی جایی که خون 

در جریان بود.
»پاتریس فکر می کنه تو باید بری خونه دی آمور.  منم همین طور.«

فشار چاقو کمی بیشتر شد.
مارچتی گفت: »باشه؟«

»باشه.«

g وقتی هری به خانه ی نورما زنگ زد، نورما گفت: »اون این جا بود.«
»کی؟«

»ادی اکسل، صاحب سوپری اکسل. اومد تو، واضح مثل روز.«
»مرده؟«

»معلومه که مرده. اون خودشو تو سلولش کشت. ازم پرسید که روحش رو دیدم یا نه.«
»و تو چی گفتی؟«

»من یه تلفنچی ام هری. فقط ارتباط ها رو برقرار می کنم. تظاهر نمی کنم که از متافیزیک چیزی 
می فهمم.« و بطری شرابی را که هری روی میز کنار صندلی برایش گذاشته بود برداشت و ادامه 

داد: »خیلی لطف کردی. بشین و بنوش.«
»یه وقت دیگه نورما. یه وقتی که این قدر خسته نباشم.« و به سمت در رفت و گفت: »به هر 

حال، حق با تو بود. یه چیزی تو خیابون ریج بود.«
»االن کجاست؟«
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»رفته... خونه ا ست.«
»و چاچات؟«

»اون بیرون یه جایی هست. یه جای نادرست.«
»منهتن از این بدترش رو هم دیده هری.«

دلداری ناچیزی بود، اما هری همین طور که در را می بست حرف او را پذیرفت.
برف سنگین  و سنگین تر می بارید. بر روی آخرین پله ایستاد و نحوه ی پیچ خوردن دانه های برف 
در نور چراغ های خیابان را تماشا کرد. جایی خوانده بود که هیچ دو دانه ای مثل هم نیستند. 
وقتی چنین میزان تنوعی در میان این دانه های ریز برف وجود داشت، آیا می توانست متعجب 

باشد که حوادث چه چهره های غیر قابل پیش بینی دارند؟
همین طور که سرش را الی دندان های بوران برف گذاشته بود، در این فکر بود که هر لحظه 
برای خود ماجرایی دارد و او باید با علم به این که از این لحظه ی  سرد تا سحرگاه  بی شمار از 
این لحظاِت شاید کور، گرسنه و درنده خوی، و حداقل مشتاق تولد وجود دارند، به هر آن چه 

مایه ی دلگرمی ا ست بچسبید.

نشأت می گیرد که دست  نوآری  فیلم های  کارآگاهان سنتی  از  است.  ترکیب جالبی  g »هری 
او تنش میان دنیای معمول و دنیای  فرو رفته . مثل خود من،  قلمرو ترس  پایش در عمق  و 

ماورالطبیعه را احساس می کند.«

* این داستان در سال 1988 نوشته شده  است.
نام  به  بارکر  داستان های  از  دیگر  یکی  در  * هری دی آمور، 
داستان  قهرمان  عنوان  به  هم   THE LAST ILLUSION
 THE LAST ILLUSION از  است،  گفتنی  است.  حاضر 
به   )1995(  Lord of  Illusions نام  به  سینمایی  اقتباسی 

کارگردانی خود بارکر صورت گرفته است.

1. Cha’Chat
2. Gulf
3. Hesse

4. Eddie Axel
5. Linda
6. Bolo
7. Marchetti
8. D’Amour
9. Blue Blinds
10. Darrieux
11. Darrieux Marchetti
12. Cankerist
13. Messiahs
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کجا بود؟ زمین سرد و لزج بود، هوا تیره و متعفن و دیگر هیچ نبود مگر سردرد. فستین 
]1[ روی زمین سرد دراز به دراز افتاده بود، ناله ای کرد و بعد گفت:  »چوبدست!« اما 
چوبدست جادوگری اش را که از چوِب توسکا است، به دستش نیامد و دانست که در 
دردسر افتاده. نشست؛ بدون چوبدستش نمی توانست نور خوبی درست کند. چیزی زیر 
لب زمزمه کرد و بعد جرقه ای میان انگشت شست و اشاره اش درست کرد. گوی آبی 
فستین  زد.  هوا چرخی  در  پت پت کنان  بی حال،  و  پرید، سست  بیرون  از جرقه  رنگی 
گفت: »باال!« و گوی آتش چرخ زنان باال رفت تا این که دریچه ای مسدود را در باالی 

اتاق روشن کرد. 

کالم از بند رهانیدن

اورسوال ک. لگویین

سمیه کرمی
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آن قدر باال بود که فستین وقتی برای لحظه ای خودش را به گوی  آتش منتقل کرد، چهره ی 
دیوارهای  روی  بازتابی  هیچ  نور  دید.  تاریکی  در  نقطه ای  چون  پایین تر  متر  را چهل  خودش 
مرطوب نداشت، دیوارها را با جادو از تار و پود شب بافته بودند. به خودش بازگشت و گفت: 

»بیرون!« گوی آتش ناپدید شد. فستین در تاریکی نشست و مفصل انگشتانش را شکست.
در  که  بود  این  خاطره اش  آخرین  زیرا  بود؛  کرده  افسونش  پشت  از  غافلگیرو  کسی  احتماالً 
میان جنگل خودش قدم می زد و با درختان صحبت می کرد. این اواخر، در سال های تنهایی 
نشده.  مصرف  نیروهای  از  احساسی  بود؛  شده  چیره  او  بر  بیهودگی  احساس  عمر،  میانه ی 
بنابراین برای یادگرفتن بردباری، دهکده ها را رها کرده و به صحبت با درخت ها مشغول شده 
بود؛ به خصوص با بلوط، شاه بلوط و توسکای خاکستری که ریشه هایشان در گفتگویی ژرف 
با آب های روان بودند. شش ماه بود که با هیچ انسانی صحبت نکرده بود. سخت مشغول امور 
ضروری بود، هیچ افسونی استفاده نکرده و کسی را نیازرده بود. پس چه کسی او را افسون 
نامی  از دیوارها پرسید »چه کسی؟« آهسته آهسته  انداخته بود؟   این غار متعفن  کرده و در 
روی دیوارها پدیدار شد و چون قطره ای غلیظ و  سیاه از عرق خلل و فرج سنگ ها و حفره های 

اسفنج ها بیرون چکید: »ُول ]2[.«
چند ثانیه فستین خودش هم غرق در عرقی سرد شد. اولین بار ناِم ُوِل سنگدل را سال ها پیش 
شنیده بود.  می گفتند چیزی ورای یک جادوگر و دوِن یک انسان است. او در کرانه های دور، 
اسارت کشیده،  به  را  انسان ها  بود،  برده  بین  از  را  پیشینیان  و کارهای  رفته  به جزیره  جزیره 
جنگل ها را قطع کرده، مزارع را بایر کرده و هر جادوگر و ساحری را که تالش کرده مقابلش 

بایستد، در مقبره های زیرزمینی در بند کرده بود.
بازمانده های جزیره های نابود شده همیشه داستان یکسانی را تعریف می کردند،  این که او دم 
غروب سوار بر بادی سیاه از سوی دریا آمده بود و برده هایش در کشتی ها به دنبالش بودند، این 
تمام چیزی بود که دیده بودند. اما هیچ کس هرگز خود ُول را ندیده بود... انسان ها و موجوداِت 
شیطانِی بسیاری در جزیره ها بودند و فستین که آن موقع ساحری جوان و مصمم در تمرین هایش 
بود، به این داستان های ُول سنگدل اهمیت نداده بود. با علم به قدرت نا آزموده اش، پیش خود 
گفته بود: »من می توانم این جزیره را محافظت کنم.« و به سوی بلوط ها و توسکاهایش بازگشته 
بود، صدای باد در برگ هایشان بود، نوای رشد در تنه های مدور و شاخه های بزرگ و کوچکشان، 
طعم آفتاب روی برگ ها و طعم آِب زیرزمینی اطراف ریشه هایشان. حاال همه ی آن  درخت ها، 

همراهان قدیمی اش کجا رفته بودند؟ آیا ول جنگل را نابود کرده بود؟
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صدای  با  و  کرد  اجرا  گسترده  حرکت  دو  خشک  دست های  با  ایستاد،  پاهایش  روی  باالخره 
بلند نامی را فریاد زد که تمام قفل ها را می شکند و تمام درهای ساخته ی دست انسان را باز 
می کند. اما دیوارها که آبستن از شب و نام سازنده یشان بودند، نه شنیدند و نه اعتنا کردند. نام 
به سوی خودش بازتاب یافت و چنان در گوش هایش پیچید که به زانو درآمد و سرش را میان 
دست هایش گرفت تا وقتی که پژواک صدا در دریچه های باالیش گم شد. سپس در حالی که 

هنوز از آن بازگشت صدا به خود می لرزید، نشست و در فکر فرو رفت.
این سیاه چاله ی افسون  این جا در زمین خودش، در میاِن  بود.  با آن ها بود. ُول قدرتمند  حق 
شده، جادوی او مقابل هر حمله ی مستقیمی مقاومت می کرد و نیروی فستین به دلیل از دست 
رفتن چوبدست نصف شده بود. اما حتا دربند  کننده اش هم نمی توانستن قدرتش را از او بگیرد، 
قدرتی که تنها متعلق به او بود، قدرت تغییر شکل دادن و خروج از جسم. پس از این که کمی 
سر دردناکش را مالید، تغییر شکل داد. بدنش به آهستگی تبدیل به مهی رقیق شد. مه، آهسته 
در حالی که ردی بر جای می گذاشت، از زمین برخاست و در امتداد دیوارهای لزج باال رفت تا 

جایی که به محل برخورد دریچه و دیوار رسید. آن جا شکافی به باریکی یک مو وجود داشت.
از میان شکاف، ذره ذره نفوذ کرد. تقریباً از شکاف رد شده بود که باد داغی، همچون دم آهنگری 
به آن برخورد کرد و شروع به خشکاندن قطره های مه کرد. مه به سرعت به دریچه بازگشت و 
چرخ زنان به سوی زمین رفت، شکل فستین را به خود گرفت و نفس نفس زنان روی زمین دراز 
کشید. تغییر شکل نوعی دگردیسی احساسی برای جادوگران درون گرا چون فستین است. اگر 
به این دگردیسی شوک مواجه با مرگی غیرانسانی در بدن تغییر یافته را اضافه کنیم، تجربه 
بسیار وهمناک می شود. فستین مدتی روی زمین باقی ماند و نفس کشید. از دست خودش هم 
عصبانی بود. خیلی ساده انگارانه بود که فکر کرده بود می تواند به شکل مه بگریزد. هر احمقی 
از آن حقه خبر دارد. احتماالً ُول از همان ابتدا یک باد داغ را آن جا منتظر گذاشته بود. فستین 
خودش را به شکل خفاشی سیاه درآورد و به سوی سقف پرواز کرد، دوباره به شکل جریانی از 

هوای ساده تغییر شکل داد و از میان شکاف نفوذ کرد.
این بار از دریچه بیرون رفت و داشت به آرامی در راهرو می وزید که خودش را مقابل پنجره ای 
یافت. ناگهان حسی شفاف از درد و رنج باعث شد به خود بپیچد و خودش را به اولین شکل 
کوچک  و مناسبی که به ذهنش رسید در بیاورد. یک حلقه ی طال. به نظر مناسب می رسید. 
تندباد قطبی که می توانست ذرات هوایی که شکلش را به خود گرفته بود در هرج و مرجی ابدی 
نابود کند، شکل حلقه را تنها کمی خنک کرد. وقتی که طوفان از او می گذشت، روی کف سنگی 
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ماند و در این فکر بود که چه شکلی او را در سریع ترین زمان ممکن از پنجره عبور می دهد. 
اما دیر شده بود، شروع کرد به قِل خوردن، زیرا ترولی غول آسا با چهره ای بی احساس همچون 
بهمنی عظیم در امتداد راهرو می آمد. بعد ایستاد، حلقه ی کوچک را که قل می خورد با دستی 
عظیم همچون تخته سنگ برداشت. ترول به سوی دریچه رفت، آن را با دستگیره ای آهنی بلند 
کرد، افسونی را زیر لب زمزمه کرد و فستین را دوباره داخل تاریکی انداخت. از ارتفاع چهل متری 

سقوط کرد و یک راست روی کف زمین فرود آمد. دنگ.
به شکل خودش بازگشت و نشست.  سوگوارانه آرنجش را مالید.

خب دیگر، تغییر شکل دادن با شکم خالی برای حاال بس بود. بدجوری دلش می خواست چوبدستش 
پیشش بود، با آن می توانست هر قدر دلش بخواهد غذا احضار کند. بدون آن اگرچه می توانست 
شکل خودش را تغییر دهد و برخی وردها و افسون های خاص را اجرا کند، اما نمی توانست هیچ 
چیز مادی را تغییر شکل دهد یا به خود احضار کند، حاال چه رعد و برق و چه یک ران کباب شده ی 
بره. فستین به خودش گفت:  »شکیبا باش.« و هنگامی که نفسش تازه شد، بدنش را به فرم دلپذیر 
بخاراِت فرار در آورد و تبدیل به رایحه ی یک ران کبابی تبدیل شد. یک بار دیگر از میان شکاف 
جریان یافت. ترول که دم در منتظر ایستاده بود،  با شک و تردید بو کشید. اما فستین سریع تبدیل 
به شاهین شد و داشت یک  راست به سوی پنجره می رفت. ترول به دنبالش از جا جهید، اما چند 
متر از او عقب  ماند و با صدای بلند سنگینی فریاد زد:  »شاهین! شاهین را بگیرید!«  فستین بر فراز 
قلعه ی جادو شده دوری زد و به سوی جنگل خودش که در تاریکی های سرزمین های غربی بود، 
پر کشید. نور خورشید و بازتابش روی سطح دریا چشم هایش را می زد و او همچون تیری از کمان 
رها شده می رفت. اما تیری سریع تر خودش را به او رساند. فریاد زد و افتاد. دریا و آفتاب و برج و 

باروهای قصر دور سرش چرخیدند و بعد همه چیز محو شد.
دوباره کف سیاهچال تاریک بیدار شد. دست ها، موها و لب هایش خیس از خوِن خودش بود. تیر به 
باِل شاهین خورده بود، که می شد شانه ی خودش. همان طور که دراز کشیده بود، افسونی زیر لب 
خواند که زخم را ببند. در حال حاضر می توانست بنشیند و افسونی طوالنی تر و عمیق تر برای شفا 
اجرا کند. اما خون زیادی از دست داده بود و همراهش قدرت زیادی را. سرمایی در مغز استخوانش 
نشسته بود که حتا با طلسم شفا دهنده هم خوب نمی شد. چشم هایش سیاهی می رفت و حتا وقتی 
گوی آتشین را درست کرد و هوای متعفن را روشن کرد، همان مه تاریک را دید که موقع پرواز بر 
فراز جنگل و شهرهای کوچک سرزمینش دیده بود. وظیفه ی او این بود که از آن ها حفاظت کند.

دیگر نمی توانست فرار مستقیم را امتحان کند. بسیار ضعیف و خسته شده بود.
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با اعتماد بیش از حد به قدرتش، توانش را از دست داده بود. حاال به هر شکلی هم که در بیاید، 
آن فرم هم ضعف خواهد داشت و زود به دام می افتد.

لرزان از سرما گوشه ای قوز کرد و اجازه داد گوی آتش آخرین باقیمانده ی گاز متان مرداب را 
بسوزاند و پت پت کنان خاموش شود. بو مرداب هایی را که از حاشیه ی جنگل تا دریا امتداد یافته 
بودند، به خاطرش آورد. مرداب های عزیزش که هیچ انسانی به آن ها قدم نمی گذاشت. در پاییز 
قو ها بر فرازش پرواز می کردند، آن جا که میان حوضچه های ساکن و جزیره های نی، جریان های 
ساکت و آرام رو به دریا سرازیر بودند. آه، چه می شد اگر ماهی می شد در آن جریان ها، یا حتا 
زیر  شفاف،  آب های  در  جنگل،  درخت های  سایه ی  در  سرچشمه،  نزدیکی  در  آن،  از  بهتر  از 

ریشه های یک توسکا پنهان می شد...
این جادوی عظیمی بود. نه فستین انجامش داده بود و نه هیچ مرد دیگری در تبعید و خطر 
که حسرت آب و خاِک خانه اش را به دل دارد، حسرت دیدن کلون در خانه اش، حسرت میزی 
که پشتش نشسته و غذا خورده و حسرِت شاخه هایی که از پنجره ی اتاقی که در آن خوابیده 
دیده می شوند. فقط ساحران بسیار قدرتمند از طریق رویا می توانند این گونه جادوی رفتن به 
خانه را تبدیل به واقعیت کنند. اما فستین که سرما داشت از مغز استخوانش به رگ و پی اش 
می رسید، در میان دیوارهای تاریک ایستاد و تمام توانش را جمع کرد تا چون شمعی، در تاریکی 
کالبد خویش افروختن گرفت و بعد مشغول جادوی عظیم و ساکت شد. دیوارها محو شدند. 
زیرزمینی  بودند، آب های  استخوان هایش  گرانیت جای  رگه های  و  بود. سنگ ها  زمین  در دل 
جای خونش و ریشه ها اعصابش. همچون کرمی نابینا از میان زمین به سوی غرب رفت، آهسته 

می رفت و تاریکی مقابل و پشت سرش بود.
بعد به یک باره، خنکی در امتداد پشت و شکمش جریان یافت؛ نوازشی تمام ناشدنی، مقاومت ناپذیر 
و خنک بود. با کناره هایش آب را چشید و جریان جاری را حس کرد و با چشم هایی بی پلک، 
داشت.  قرار  توسکا  یک  عظیم  ریشه های  میان  که  دید  را  قهوه ای  عمیق  حوضچه ی  مقابلش 
نقره فام به جلو جست. آزاد شده بود. خانه بود. آِب بدون زمان از سرچشمه ی پاکش جاری بود. 
روی شن های کف حوضچه دراز کشید و گذاشت آب جاری قوی تر از هر افسون شفا، زخم هایش 
را مرهم بگذارد و با خنکی اش سرمای غم افزایی را که در او رخنه کرده بود با خود بشوید و ببرد. 
اما وقتی آرام گرفت، تکانی و لرزه ای در زمین را شنید و حس کرد. چه کسی در جنگل او گام بر 
می داشت؟ ضعیف تر از آن بود که تغییرشکل بدهد. بدن درخشانش را که به شکل ماهی قزل آال 

بود، زیر طاقی ریشه ي توسکا پنهان کرد و منتظر شد.
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انگشتانی عظیم و قهوه ای رنگ کورمال کورمال شن های کف آب را گشتند. در تاریکی باالی 
آب ، چهره هایی محو با چشمانی تهی موج بر می داشتند، محو می شدند و دوباره ظاهر می شدند. 
تورها و دست ها می گشتند، نمی یافتند، نمی یافتند و بعد در نهایت او را گرفتند و بدنش را که 
پیچ و تاب می خورد در هوا بلند کردند. تالش کرد به شکل خودش باز گردد و نتوانست، افسونش 
برای بازگشت به خانه، خودش را اسیر کرده بود. در تور به خود پیچید، در هوای روشن و خشک 
و وحشتناک دست و پا می زد و غرق می شد. رنج همان طور ادامه یافت و ادامه یافت و چیزی 
ورای آن دیگر نمی دانست. پس از مدتی طوالنی آهسته آهسته هوشیاری اش را باز یافت و فهمید 
دوباره به شکل انسانی بازگشته و مایعی شور و تند را به زور به حلقش می ریزند. دوباره زمان 
گذشت و بعد دریافت با صورت روی کف مرطوب سیاهچال افتاده است. دوباره در انقیاد قدرت 
دشمنش بود. و اگرچه می توانست باز نفس بکشد،  ولی با مرگ چندان فاصله ای نداشت. سرما 
تمام بدنش را گرفته بود و احتماالً ترول ها، خدمتگزاران ُول، بدن شکننده ی ماهی قزل آال را 
در هم شکسته بودند،  زیرا وقتی راه می رفت قفسه ی سینه و روی بازویش از درد تیر می کشید. 
شکسته و ناتوان در کف چاِه شب دراز کشید. دیگر قدرتی برای تغییر شکل نداشت و هیچ راهی 

به بیرون نمانده بود، مگر یکی.
فستین بی حرکت دراز کشید. تقریباً ورای دسترس درد بود. در آن حال با خودش فکر کرد، چرا 
مرا نکشته؟ چرا این جا زنده نگاهم داشته؟ چرا هرگز دیده نشده؟ با چه چشمانی می شود او را 
دید؟ روی چه زمینی راه می رود؟ او از من می ترسد، با این که هیچ جانی برایم نمانده. می گویند 
تمام ساحرها و مردان قدرتمندی که شکست داده را زنده در گورها یی مانند این مهر و موم کرده 

و آن ها سال پس از سال در تالش برای فرار هستند.
اما اگر کسی زندگی را انتخاب نکند چه؟ فستین چنین انتخاب کرد. آخرین فکرش این بود که 
اگر اشتباه کرده باشم، همه گمان می برند بزدل بوده ام. اما زیاد به این مسأله فکر نکرد. سرش 
را کمی به سویی چرخاند، چشم هایش را بست، آخرین نفس عمیقش را کشید و زیر لب کالم 

از بند رهانیدن را گفت که تنها یک بار گفته می شود.
این تغییر شکل نبود. او تغییر نکرده بود. بدنش با آن پاهای و بازوهای بلند، دست های کارآزموده 
و چشمانی که نگاه کردن به درخت ها و جویبارها را دوست داشت،  بدون تغییر دراز کشیده بود. 
تنها بی حرکت بود، کاماًل بی حرکت و پر از سرما. اما دیوارها محو شده بودند. سیاه چاِل ساخته 
از جادو محو شده بود و اتاق ها و برج و باروها و قلعه و جنگل و دریا و آسماِن عصرگاهی. همه 
رفته بودند و فستین به آرامی در امتداد شیب تپه ی زندگانی، زیر ستارگانی جدید راه می پیمود.
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در زندگانی او قدرتی بسی عظیم داشت و این جا هم فراموشش نکرده بود. چون شمعی در میان 
تاریکی سرزمین های وحشی می رفت. و با به خاطر آوردن، نام دشمنش را صدا زد:  »ُول!« ول 
که فرا خوانده شده بود، نمی توانست مقاومت کند و به سویش آمد. پیکری رنگ پریده و عظیم 
برآورد گویی  فریادی  نزدیک شد، دیگری ترسید و چنان  او  به  بود. فستین  نور ستارگان  زیر 

سوخته باشد.
وقتی او فرار کرد، فستین به دنبالش رفت. مسیری طوالنی را پیموندند، از گدازه های خشک 
جاری شده از آتشفشان های باستانی که مخروطشان سر به ستاره های بی نام می سایید، گذشتند. 
از  و  گذشتند  شهرها  از  سیاه،  کوتاه  علف های  دشت های  از  و  کردند  عبور  ساکت  تپه های  از 
ستاره ها  نبود.  چهره ای  هیچ  پنجره هایشان  پشت  که  خانه هایی  میان  تاریکشان،  خیابان های 
تغییری در  بودند. هیچ  نکرده  و هیچ کدام طلوع  بودند؛ هیچ  کدام غروب  آویخته  در آسمان 
آسمان نبود. روز نمی شد. اما آن ها همین طور رفتند. فستین همیشه دیگری را به پیش می راند، 
از  رودخانه ای  دور؛  بسیار  زمانی  داشت،  جریان  آن  در  رودی  زمانی  که  رسیدند  مکانی  به   تا 
سرزمین های جاری. در بستر خشک رود، میان صخره ها، بدنی بی جان افتاده بود. بدن یک مرد 

پیر بود، برهنه با چشمانی بی روح که به ستاره های مرگ زل زده بودند.
فستین گفت:  »داخل شو!«

جسم  باز  دهان  از  بعد  شد،  خم  ترس  از  ُول  آمد.  نزدیک تر  فستین  اما  لرزید،  ُول  سایه ی 
بی جانش وارد شد. جسد به یک باره ناپدید شد. صخره های خشک و بی نشان در نور ستارگان 
می درخشیدند. فستین مدتی بی حرکت ایستاد، بعد به آرامی میان صخره های عظیم نشست 
ول  جسد  تا  می داد  نگهبانی  باید  می خوابید،  نباید  اما  می کرد،  استراحت  کند.  استراحت  تا 
باد  باز می گرداند و به خاک تبدیل می شد و تمام قدرت شیطانی اش در دست  به قبرش  را 
راهی  آن  از  مرگ  که  مکان  این  در  باید  می شستش.  دریا  به سوی  باران  و  می شد  پراکنده 
بود،  ابدیت الزم  بود، نگهبانی می داد. حاال شکیبایی به وسعت  یافته  به سوی دنیای زنده ها 
فستین میان سنگ هایی که هرگز رودی دوباره میانشان جریان نمی یافت منتظر ماند، در قلب 
سرزمینی که هیچ ساحل دریایی نداشت. ستاره ها باالی سرش بی حرکت بودند و همان طور 
برگ های درختاِن  روی  باران  و صدای  آهسته آهسته، صدای جریان ها  نگاهشان می کرد،  که 

زندگانی را از یاد برد.

2. Voll1. Festin
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از قضا روزی ترورل ]1[ صانع، ماشینی ساخت هشت طبقه و متفکر. وقتی کار ساخت 
ماشین به پایان رسید، کلش را با رنگ سفید کرد و گوشه هایش را هم اسطخدوسی 
رنگ زد. بعد چند قدم عقب رفت و چشمانش را متفکرانه به تماشای ماشین تنگ کرد 
و در جلوی ماشین خطی کج کشید و بعد آن جایی را که می شد پیشانی ماشین در 
نظرش گرفت، چند نقطه ی نارنجی انداخت. او که بی نهایت از این ساخته اش احساس 
غرور می کرد، زیر لب سوتی زد و سوال سنتی »دو به عالوه ی دو« را از ماشین پرسید.

ماشین ترورل

استانیسالو لم

فرزین سوری
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برق  و  شدند  داغ  سیم پیچ هایش  و  افتادند  درخشیدن  به  لوله هایش  پیچید.  خود  بر  ماشین 
همچون آبشاری از تمام سیم کشی اش گذشت و مبدل هایش شروع کردند به ورور و ترتر و صدای 
دانگ دونگ ماشین برخاست و چنان غوغایی بر پا شد که ترورل تصمیم گرفت بعداً یک سیستم 
افکار خفه کن به ماشین اضافه کند. ماشین چنان مشغول بود که تو گفتی قرار است راز خلقت 
را کشف کند. زمین به خود لرزید و خورده شن ها به زیر ماشین غلتید و سوپاپ های ماشین 
همچون چوب پنبه ی سر شامپاین بیرون پرید و دیگر چیزی نمانده بود ناقل های الکترونیکی اش 
وا بدهد. طاقت ترورل طاق شده بود که ماشین متوقف شد و با صدایی مثل رعد پاسخ داد: 

»هفت!«
»اشتباه نکن. دو به عالوه ی دو می شود چهار. حاال ماشین خوبی باش و خودت را تنظیم کن. 
خب. دوباره می پرسم. دو به عالوه ی دو چند می شود؟« ماشین در آمد که: »هفت!« ترورل آهی 
کشید و روپوشش را بار دیگر به تن کرد و آستین هایش را باال زد و دریچه ی پشتی ماشین را 
باز کرد و داخل شکم ماشین خزید. مدتی مدید را ترورل به چکش کاری و سفت و شل کردن 
و باال پایین رفتن از هشت طبقه ی ماشین صرف کرد. اول طبقه ی شش را آچارکشی کرد، بعد 
طبقه ی هشت را و بعد هم برگشت طبقه ی همکف و دکمه ای را فشار داد. همان موقع صدای 
جرقه ای از طبقات وسط به گوش رسید و سر سیم ها شروع کردند به جرقه افشانی. دو ساعتی 
بر همین منوال گذشت تا این که باالخره ترورل، سر تا پا سیاه از دوده ولی با قلبی سرشار از 
رضایت، از درون ماشین بیرون آمد. وسایلش را کنار گذاشت، روپوشش را از تن در آورد و صورت 
و دستانش را با آن پاک کرد. قصدش این بود که از کارگاه خارج شود، اما محض محکم کاری 

هم که شده برگشت و از ماشین پرسید: »دو به عالوه ی دو؟«
ماشین پاسخ داد: »هفت!«

ترورل فحش آبداری نثار ماشین کرد، اما فایده ای نداشت. باز ترورل آستین باال زد و آچار و 
چکشش را دست گرفت، دل و روده ی ماشین را زیر و رو کرد. وقتی بار سوم هم ماشین همان 
پاسخ کذا را داد، ترورل از شدت یأس کنار پای ماشین روی زمین ولو شد و در همان وضعیت 
به  قیافه اش  ترورل گفت که  به  این که کالپاسیوس ]2[ سر رسید. کالپاسیوس  تا  ماند  باقی 
بر سرش  او خواست توضیح دهد که چه  از  و  برگشته اند  از مراسم ختم  ماند که  کسانی می 
آمده. ترورل هم ماجرا را برای کالپاسیوس تعریف کرد. کالپاسیوس نیز به نوبه ی خود به دل 
ماشین زد و سعی کرد نقص های احتمالی اش را بر طرف کند، که البته بی فایده بود. چون وقتی 
از ماشین جمع دو و یک را پرسید پاسخ ماشین شش بود. درباره ی یک به عالوه ی یک هم نظر 
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ماشین بر صفر بود. کالپاسیوس سرش را خاراند و گلویش را صاف کرد و اعالم کرد: »دوست 
عزیز. بهتر است با هم روراست باشیم. این ماشین با چیزی که قصد ساختش را داشتی تفاوت 

بسیاری دارد. لیکن همیشه باید نیمه ی پر لیوان را نگاه کرد.«
ترورل لگدی حواله ی ماشین کرد و لندید: »کدام نیمه ی پر؟«

ماشین گفت: »نزن!«
کالپاسیوس زیر جلکی گفت: »حساس هم که هست! خب چی می گفتم؟ اوه بله... ماشینی که 
در برابر ماست به جای این که یک ماشین هوشمند باشد، یک ماشین احمق است! و تا جایی 
بلکه  نیست.  معمولی هم  احمق  ماشین  این یک  دریافتم،  کارشناسانه  بررسی های  با  بنده  که 
احمق ترین ماشین متفکر در تمام دنیاست. و رفیق گرامی، این موضوع را نباید دست کم بگیری! 
از قضا این ماشین نه تنها احمق ترین  ساخت عامدانه ی چنین مصنوعی، عماًل ناممکن است. 
ماشین متفکر در عرصه ی تاریخ و پهنه ی جهان است، که اندازه ی یک قاطر چموش است که 

این موضوع خودش از مشخصه های اظهرمن الشمس حماقت هم هست.«
این ماشین چه استفاده ای می توانم بکنم؟« و لگد دیگری حواله ی  از  ترورل گفت: »آخر من 

ماشین کرد.
ماشین گفت: »دارم بهتان اخطار می کنم! لگد نزنید!«

کالپاسیوس نگاهی به ماشین انداخت: »از قضا اخطار هم می کند! نه تنها حساس و کله شق و 
چموش است، که زودرنج هم هست. با این همه شاخصه های منفی چه کارهایی که می شود کرد.«

ترورل پرسید: »مثاًل؟«
»خب همین جوری که می پرسی که چیزی به ذهنم نمی رسد. ولی از نمایش  آن در انظار عمومی 
برای دیدنش جمع  از اقصی نقاط جهان  پول هنگفتی به جیب خواهی زد. مردم دسته دسته 
خواهند شد. احمق ترین ماشین متفکر جهان! چند طبقه هست؟ ...هشت طبقه؟ اگر مردم برای 
دیدن بی شعوری به این بزرگی پول ندهند، پس امیدوارم پول هایشان توی حلقشان گیر کند.. 

نمایش عمومی نه تنها خسارت ساختش را جبران می کند بلکه حتا...«
ترورل گفت: »هرگز! من حاضر نیستم چنین کاری بکنم!« بعد بلند شد و با تمام قوا لگد محکم 

دیگری نثار ماشین کرد.
ماشین گفت: »سومین باری است که دارم اخطار می دهم.«

ترورل با خشم افسار گسیخته ای فریاد کشید: »چی گفتی؟ ای... لعنت... به...« و ماشین را زیر 
مشت و لگد گرفت. »فقط به درد لگدمال شدن می خوری!«
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ماشین گفت: »برای بار چهارم... پنجم... ششم... هشتم به من توهین شده. برای همین از پاسخ 
به هر گونه سواالت محاسباتی تا اطالع ثانویه معذورم.«

ترورل که دیگر خونش به جوش آماده بود گفت: »شنیدی کالپاسیوس؟ بعد شش، هشته! تازه 
حضرت واال از پاسخ به مسائل محاسباتی امتناع هم می کنند. بگیر خاک تو سر. این هم بگیر. 

این هم از این. کافیته یا باز هم بزنم؟«
ماشین لرزید و تکانی خورد و بدون هیچ حرف اضافه ای، خودش را از زیربنایش جدا کرد. زیربنا 
خیلی عمیق بود و برای همین هم شاه تیرهای ماشین زیر وزن ماشین و فشار باال خم شدند. 
ولی باالخره ماشین جدا شد و از عقبش مربعی از بتن کنده شده و تیرآهن های مضرس برجای 
ماند. بعد مثل دژی متحرک به سمت ترورل و کالپاسیوس حمله برد. ترورل به قدری جا خورد 
که حتا سعی نکرد از جلوی راه ماشین متفکر کنار برود که از همه ی شواهد و قرائن این جور 
برمی آمد که آماده است تا صافش کند. کالپاسیوس در آخرین لحظه بازویش را گرفت و هر دو 
پا به فرار گذاشتند. وقتی باالخره برگشتند تا به ماشین نگاهی بیندازند، آن را دیدند که مثل 
یک برج که هر لحظه ممکن است سرشان خراب شود از عقبشان دارد می آید و با هر قدم تا 

طبقه ی دوم در شن ها فرو می رود. اما از پای نمی نشیند.
ترورل که نفسش بند آمده بود نالید: »چنین چیزی در تاریخ سابقه نداشته! حاال چه کار کنیم؟«

کالپاسیوس گفت: »به نظرم صرفاً تماشا کنیم. شاید از این موقعیت درسی هم بگیریم.«
ولی چیزی برای یاد گرفتن وجود نداشت. ماشین دیگر محوطه ی شنی را رد کرده بود و به 
زمینی سفت تر می رسید و هر آینه سرعتش بیشتر می شد. از درونش صدای غریبی نبود که 

بیرون نیاید.
ترورل با اعتماد به نفس گفت: »االنه که پردازشگر اصلیش منفجر بشود. بدون پردازشگر از کار 

خواهد افتاد...«
کالپاسیوس گفت: »نه این یک مورد خاص محسوب می شود. این ماشین به قدری احمق است 
که حتا اگر کل واحد پردازشش هم از کار بیفتد به کارش ادامه می دهد. ولی... سرت را بدزد!«

ماشین متفکر داشت سرعت می گرفت و مشخصاً قصد داشت زیرشان بگیرد. دو صانع با نهایت 
گام هایشان  به  پس شان  از  ماشین  سنگین  گام های  صدای  و  دویدن  به  کردند  شروع  سرعت 
سرعت می بخشید. دو صانع دویدند و دویدند، چون کار دیگری از دستشان بر نمی آمد. سعی 
به منطقه ای  را  و آن ها  آمد  راهشان در  برگردند. ولی ماشین سر  به محله ی خودشان  کردند 
غیرمسکونی راند. کوهستانی خشن و سنگالخی در برابرشان از میان مه ظاهر می شد. ترورل 
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نفس نفس زنان به رفیقش گفت: »بیا این ماشین جهنمی رو توی دره ای تنگ بکشیم که نتونه 
ازش عبور کنه.«

اما کالپاسیوس مخالف بود: »بهتر نیست مستقیم بریم...؟ جلوتر یک شهر هست که... اسمش 
یادم نیست... آخ پایم! اون جا شاید بتوانیم... سرپناه پیدا کنیم!«

پس دو ماشین ساز با نهایت سرعت به سمت شهر دویدند. وقتی به شهر رسیدند، همه جا خلوت 
بود و هیچ کس در خیابان ها دیده نمی شد. شاید بیشتر از نیم کیلومتر توی شهر دویدند و باز هم 
هیچ کس دیده نمی شد که صدای برخورد عظیمی مثل سقوط یک شهاب با زمین را شنیدند. 

ماشین خودش را به شهر رسانده بود. 
ترورل پشت سرش را نگاه کرد و نالید: »کالپاسیوس ماشین دارد شهر را ویران می کند!«

بله. ماشین در تعقیب سرسختانه اش به هیچ ساختمانی رحم نمی کرد. خودش را به دل خانه ها 
می زد و از در و دیوار رد می شد و از پی اش تنها خرابی و گرد و خاکی سفید برجای می گذاشت. 
قلبشان دیگر توی  ترورل و کالپاسیوس که  بود.  بلند  از هر طرف  بود که  ناله  و  صدای جیغ 
دهنشان آمده بود، همچنان دویدند و دویدند تا به ساختمان شهرداری رسیدند. خودشان را به 

داخل رساندند و پلکانی بی انتها را طی کردند تا به زیرزمین ساختمان رسیدند. 
کالپاسیوس که دیگر نفسی برایش باقی نمانده بود گفت: »حتا اگر همه ی این ساختمان را هم 
روی سرمان خراب کند، ممکن نیست این زیر دستش به ما برسد. واقعاً نمی دانم کدامین روح 
شیطانی توی گوش من زمزمه کرد که امروز به کارگاه تو سر بزنم. واقعاً می خواستم بدانم کارت 

چطور پیش می رود. که خب حاال فهمیدم.«
ترورل گفت: »ساکت! صدای پا می شنوم!«

در زیرزمین باز شد و شهردار در معیت بزرگان شهر وارد زیرزمین شدند. ترورل چنان شرمزده بود 
که نمی توانست توضیح دهد چطور این حادثه ی غریب رخ داده است. برای همین کالپاسیوس 

برای شورای شهر توضیح داد. 
شهردار در سکوت به توضیحات کالپاسیوس گوش سپرد. ناگهان دیوارها و زمین زیر پایشان 

لرزیدن گرفت و صدای قدم هایی سنگ فرسا به گوششان رسید.
ترورل نالید: »آن باالست؟«

شهردار گفت: »بله. و در ضمن درخواست کرده شما رو بهش تحویل بدیم وگرنه شهر رو با خاک 
یکسان خواهد کرد.«

همان موقع صدایش را از باالی سرشان شنیدند که مثل بوقی بود که با پارچه ای خفه شده باشد. 
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می گفت: »ترورل این جاست... بوی ترورل می آید...«
ترورل مغضوب با صدایی که استغاثه در آن موج می زد نالید: »آقا رحمتان کجا رفته؟ ما را که 

نمی خواهید تحویل این ماشین جهنمی بدهید؟«
»کسی که نامش ترورل است باید هر چه زودتر این جا را ترک کند. ماندن دیگری بالمانع است، 

چرا که تحویل او بخشی از توافق با ماشین نبوده.«
»آقا رحم کنید!«

شهردار گفت: »چاره ای نداریم! اگر این جا بمانی ترورل، باید شخصاً مسئولیت پرداخت همه ی 
خرابی های وارده به شهر و شهروندانش را تقبل کنی. چون به خاطر بی فکری توست که این 
ماشین شانزده خانه را ویران کرده و بسیاری از بهترین شهروندان ما را زیر آوار خانه ها مدفون. 
تنها به این خاطر که خودت هم در معرض خطر جانی هستی، می گذاریم بدون مجازات از این 

جا بروی. پس از این جا برو. و هرگز باز نگرد.«
ترورل به شورای بزرگان شهر نگاهی انداخت و وقتی مجازاتش را در چهره ی الیتغیر آن ها نیز 

دید، دست از امید شست و به سوی در چرخید.
ناگهان کالپاسیوس فریاد کشید: »صبر کن! من هم همراهت می آیم.«

ترورل با کورسوی امیدی در صدایش گفت: »تو؟ ولی نه... نیا... چه نیازی هست که تو هم همراه 
من نابود شوی؟«

کالپاسیوس سرشار از انرژی پاسخ داد: »مزخرف نگو! ممکن نیست ما به دست آن توده ی آهن 
قراضه کشته شویم! برای کشتن دو تن از بزرگ ترین صانعان این کره بیش از این ها الزم است. 

بیا ترورل. چانه ات را هم باال بگیر رفیق!«
ترورل که از حرف های کالپاسیوس روحیه گرفته بود، از عقبش پلکان را باال رفت. هیچ جنبده ای 
در میدان اصلی به چشم نمی خورد. در میان ابری از غبار آوار و باقی مانده های قلوه کن شده ی 
آتشین  نفس های  شهرداری.  ساختمان  از  بلند تر  بود.  ایستاده  ماشین  ساختمانی  اسکلت های 

بیرون می داد و به خون آجرهای سرخ آغشته و جای جایش سفید از گچ ساختمانی.
کالپاسیوس زمزمه کرد: »مواظب باش. نمی تواند ما را ببیند. بهتر است همان خیابان اول دست 
چپمان را بگیریم و بعد بپیچیم به راست و مستقیم به سمت کوهستان برویم. همان جا پناه 
می گیریم تا یک نقشه ای بکشیم که چطور این ماشین دیوانه را یک بار برای همیشه شکست 

دهیم... بدو!« 
کالپاسیوس فریاد کشید، چون همان موقع ماشین آن ها را دید و به سمتشان سرعت گرفت. 
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آن ها با نفس های بریده به سمت کوهستان دویدند و شاید یک مایل تمام بدون توقف به همان 
سمت رفتند. از پشت سرشان ماشین همچون غولی خستگی ناپذیر همچنان می آمد.

کالپاسیوس ناگهان فریاد زد: »من این آبکند را می شناسم! این جا قباًل رودی جاری بود که به 
غاری منتهی می شد. سریع تر بیا ترورل! آن ماشین دیگر آخر کارش است.«

همچنان  ماشین  ولی  جهیدند،  قلوه سنگ ها  روی  از  و  رفتند  پیش  به  آبکند  در  دو  هر  پس 
نزدیک تر می شد.

از سنگالخ خشکیده ی بستر رود می گذشتند که در برابرشان شکاف صخره ای عمودی ظاهر شد 
و از فرازش دهنه ی غاری عبوس و مرموز پیدا بود. به سویش دیوانه وار دویدند و دیگر حواسشان 
و  سرما  غار  دهانه ی  از  نبود.  می کرد  و سقوط  می خورد  سر  پایشان  زیر  از  که  به سنگ هایی 
تاریکی به بیرون می تراوید. با نهایت سرعت به درون جهیدند و چند قدمی به جلو برداشتند و 

بعد متوقف شدند.
امانیم. من یک نگاهی  ترورل که حاال آرام تر شده بود گفت: »بالخره رسیدیم. حاال دیگر در 

می اندازم که ببینم ماشین کجا گیر افتاده.«
کالپاسیوس هشدار داد: »مراقب خودت باش.« ترورل به آرامی به دهانه ی غار نزدیک شد و 
نگاهی به بیرون انداخت. بعد بالفاصله با چهره ای سفید به درون برگشت. داد زد: »دارد از صخره 

باال می آید!«
کالپاسیوس با لحنی نامطمئن گفت: »نگران نباش. ممکن نیست بتواند به غار برسد. راستی، چرا 

یک دفعه هوای این جا این قدر تاریک شد؟ نه!«
همان موقع سایه ای عظیم آن یک تکه از آسمان را که از دهانه ی غار پیدا بود، پوشاند و به جای 

آن دیواری صیقلی و فلزی پرچ  شده نمایان شد. ماشین بود که به دهنه ی غار نزدیک می شد.
وقتی تاریکی مطلق فراگیر شد ترورل با ناله ای ضعیف گفت: »گیر افتادیم!«

کالپاسیوس با خشم اضافه کرد:  »کار احمقانه ای کردیم! بدون هیچ فکری توی غاری پریدیم که 
ماشین خیلی راحت می تواند مسدودش کند.«

ترورل بعد از مکثی طوالنی پرسید: »پس منتظر چیست؟«
»منتظر است که تسلیم شویم. از آن دست نقشه هایی که به مغز چندان بزرگی احتیاج ندارد.«

دوباره سکوت برقرار شد. ترورل نوک پا نوک پا در تاریکی با دستانی کشیده به سمت جلو و 
انگشتانی جستجوگر به پیش رفت. تا این که دستش به سطح صیقلی فلزی برخورد کرد که 

گویی از آتشی که درونش می جوشید گرم شده بود.
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صدای آهنین ماشین غرید: »بوی ترورل می آید!« ترورل به سرعت عقب نشینی کرد و در انتهای 
دیگر غار کنار دوستش نشست و تا مدتی همگی بی حرکت همان جا نشستند. تا این که طاقت 
کالپاسیوس طاق شد و زمزمه کرد: »نشستن ما این جا هیچ فایده ای ندارد. شاید بتوانیم با بحث 

منطقی مشکالتمان را حل کنیم.«
ترورل پاسخ داد: »هر چند به نظر من بی فایده است. ولی امتحانش بی ضرر است. شاید حداقل 

گذاشت تو بروی.«
کالپاسیوس دستی به پشت رفیق ماشین سازش زد و گفت: »دیگر نشنوم از این حرف ها بزنی! با 
هم از این جا می رویم.« بعد سمت دهانه ی غار رفت و صدا زد: »آهای تو که آن بیرونی! صدای 

من را می شنوی؟«
ماشین گفت: »بله.«

»راستش ما می خواهیم از شما عذرخواهی کنیم. من آمده ام مراتب پوزش و پشیمانی ترورل 
را به تو برسانم. باور بفرمایید ماشین عزیز که سوءتفاهم شده! ترورل اصاًل قصد توهین...«

ماشین گفت: »من ترورل را به نانوپودر تبدیل می کنم... ولی قبل از هر چیز باید بگوید دو با 
دو چند می شود.«

صانع مذاکره کننده با چرب زبانی پاسخ داد: »البته! البته! بر منکرش لعنت! حتماً پاسخ خواهد 
داد و آن هم پاسخ باب طبع شما! مگر نه ترورل؟«

ترورل نیمه الل پاسخ داد: »البته...«
ماشین گفت: »واقعاً؟ پس بگو دو با دو چند می شود؟«

ترورل با صدایی که انگار از انتهای چاه بیرون می آمد پاسخ داد: »خب می شود چهها... منظورم 
هفت است...«

ماشین با صدای نخراشیده اش فریاد کشید: »آها! دیدی؟ هفت! نه چهار! بهتان که گفتم!«
کالپاسیوس با دل و جان اضافه کرد : »البته! معلوم است که می شود هفت! ما اصاًل همیشه 

می گفتیم دو با دو می شود هفت...! حاال می گذارید ما رفع زحمت کنیم؟«
»نه! قبلش ترورل باید شخصاً از من عذرخواهی کند و در ضمن بگوید دو دو تا چند می شود.«

ترورل گفت: »و اگر این کارها را بکنم می گذاری ما برویم؟«
»شاید. معلوم نیست. در هر حال خیلی به این موضوع امیدوار نباشید.«

باز ترورل گفت: »ولی تهش که می گذارید ما برویم؟« کالپاسیوس دست ترورل را کشید و توی گوشش 
زمزمه کرد: »محض رضای خدا با این حماقت مجسم بحث نکن. همان کاری را بکن که می گوید!«
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ماشین گفت: »اگر دلم نخواهد نمی گذارم بروید. فعاًل شما بگو دو دو تا چند می شود...«
یک دفعه ترورل کنترل اعصابش را از دست داد و جیغ کشید: »دو دو تا؟ دو دو تا؟ االن حالیت 
می کنم دو دو تا چند می شود! دو دو تا می شود چهار! دو با دو هم می شود چهار! حتا اگر روی 
کله ات بایستی و همه ی این کوه ها را با خاک یکسان کنی و آب های همه ی اقیانوس ها را بنوشی 

و آسمان را غورت بدهی دو با دو می شود چهار! می شنوی؟ چهار!«
کالپاسیوس سراسیمه سعی کرد دوستش را که از خشم دیوانه  شده بود آرام کند و در عین 
حال رو به ماشین فریاد زد: »ترورل دوست من چه می گویی؟ دو با دو می شود هفت! همه این 

را می دانند! ماشین جان دو با دو می شود هفت! به شما اطمینان می دهم!«
ترورل که دیگر حتا مرگ هم جلودارش نبود نعره زد: »نخیر آقا! چهار! می شود چهار! چهار و 

فقط چهار! از ازل تا ابد دو با دو می شود چهار!«
زمین زیر پایشان شروع کرد به لرزیدن. ماشین از جلوی دهنه ی غار کنار رفت و نور اندکی وارد 
غار شد. ماشین با آخرین توانش غرید: »غلط است! دو با دو می شود هفت! بگو می شود هفت! 

وگرنه خردت می کنم!«
ترورل هم که دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت، باز نعره کشید: »چهار!«

خاک و سنگ ریزه از سقف غار روی سرشان باریدن گرفت. ماشین داشت بدن هشت طبقه اش 
را دوباره و دوباره به پیکره ی کوه می زد. سنگ های عظیم از کوه جدا می شدند و به درون دره 
می غلتیدند. درون غار از دود های گوگردی پر می شد و از برخورد فلز و سنگ جرقه های آتشین 
برمی خواست. و در وسط چنین جهنمی همچنان صدای خفه ی ترورل به گوش می رسید که هر 

از چند گاهی می گفت: »دو با دو می شود چهار! دو دو تا می شود چهار!« 
کالپاسیوس سعی کرد دهن دوستش را به زور ببندد. ولی موفق نشد و به کناری پرت شد. پس 
تسلیم شد و سر جایش نشست و دستانش را سپر سرش کرد. ضربات ماشین قدرتمندتر می شد 
و هر آینه سقف غار وا می داد و دو ماشین ساز تا ابد زیرش مدفون می شدند. ولی وقتی دیگر 
امیدشان را از دست داده بودند و هوا از دود های اسیدی و خاک تیره شده بود، صدای برخورد 
دنگ دنگ های  همه ی  از  قوتش  که  کوچک  انفجاری  سرش  پشت  و  رسید  گوش  به  عظیمی 
پیشین بیشتر بود. بعد هوا با فشار از غار خارج شد و بدن ماشین که دهانه  ی غار را مسدود 
می کرد کنار رفت و تکه  صخره ای عظیم از باال روی آن افتاد. دو دوست که از غار بیرون آمدند، 
پژواک برخورد آن صخره همچنان در دره می پیچید. بیرون از غار ماشین را دیدند. صاف و پرس 
شده و تقریباً دو نیم شده از برخورد تکه صخره ای که از وسط بدنش رد شده بود. دو ماشین ساز 
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با نهایت احتیاط راه خود را از میان دود و سنگالخ باز کردند. برای رسیدن به آبکند باید از کنار 
بقایای ماشین می گذشتند که حاال دیگر به الشه ی کشتی  عظیمی شباهت داشت که پس از 
سالیان دراز به ساحل افتاده باشد. بدون این که کالمی بر زبان برانند، در سایه ی آن غول آهنین 

ایستادند به تماشا. همچنان به خود می پیچید و صدای ترتر جهازی از درونش شنیده می شد.
ترورل که این را دید گفت: »بله... بله... عجب پایان دردناکی. و حاال که به این جا رسیدیم باید 

یک بار دیگر اذعان بدارم که دو با دو می شود...«
اما ماشین که دیگر رو به موت بود، با ناله ای که به سختی شنیده می شد گفت: »هفت!« این را 
گفت و چیزی درونش از حرکت ایستاد. چند قلوه سنگ از باالی سرش پایین ریختند و سپس 

در برابر دو صانع چیزی نبود جز توده ای عظیم فلزی و بی جان.
دو صلنع به یکدیگر نگاهی انداختند و بدون هیچ حرف و بحث دیگری از راهی که آمده بودند 

بازگشتند.

2. Clapaucius1. Trurl
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مجموعه ی راهنامی رام کردن اژدها ]1[ را در ایران بیشرت با انیمیشن رشکت دیزنی به همین نام 

می شناسیم. انیمیشنی که نه چندان وفادارانه، بر اساس کتاب نویسنده ی بریتانیایی کرسیدا کاول 

]2[ ساخته شده است. نویسنده ی کودکانی که بیشرت به خاطر مجموعه ی رام کردن اژدها که به 

احتامل قوی دوازده جلد خواهد داشت، شناخته شده است. 

داستان این مجموعه در دوران اوج قدرت وایکینگ ها می گذرد. با این تفاوت که برتری اصلی 

وایکینگ ها به سایر اقوام استفاده از اژدهاست. اژدهایانی که برای وایکینگ ها جایگزین اسب و 

سگ شکاری و شاهین هستند. 

داستان اژدها

کرسیدا کاول

فرزین سوری
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جریان اصلی داستان نیز در جزیره ی کوچکی به نام برک ]3[ می گذرد. یعنی محل زندگی وحشی آبادی های 

پشاملو ]4[ که همگی وایکینگ های منونه ای هستند و از وحشیگری و بوی گند چیزی کم ندارند و هرگز 

تا  می کنند  مبارزه  و  مترین  به  رشوع  جوانی  دوران  هامن  از  وایکینگ ها  منی کنند.  استفاده  مغزشان  از 

اولین قدم برای هر وایکینگ در زندگی اش به عنوان یک  جنگجویان و دزدهای دریایی ماهری بشوند. 

مبارز، دزدیدن اژدهایش است. اژدهایی که تا آخر عمر همراهش خواهد بود. اژدهای هر وایکینگ در 

ضمن نشان دهنده ی جنم او نیز هست. چون در جهان رمان کرسیدا کاول، عنوان و اقسام اژدهایان زندگی 

می کنند و درباره ی نژاد های مختلف اژدها، کتاب های بسیاری نوشته شده است.

داستان از مراسمی مشابه برای به دام انداخنت اژدها رشوع می شود. اما قهرمان داستان، هیکاپ هورندوس 

هادوک سوم ]5[، به هیچ وجه یک وایکینگ معمولی نیست. او قدکوتاه و دماغوست و هرگز توی هیچ 

فعالیت وایکینگی  مهارت خاصی از خود نشان نداده است. هر چند وارث خوفناک ترین دزد دریایی تاریخ 

یعنی خفن پشم هولناک ]6[ است، اما جز در شمشیرزنی شباهت دیگری به او ندارد. از همه بدتر زبان 

اژدهایان را بلد است که برخالف قوانین پدرش استوئیک عریض ]7[ است.

از آن دست  از طنزی قدرمتند برخوردار است.  باید متوجه شده باشید، داستان  تا به حال  هامنطور که 

طنزهای انگلیسی که بیشرت بازی با کلامت است و مسخره کردن اسم ها. اما کرسیدا کاول در کنار این طنز 

ایستای کلامت، طنزی پویا همراه با ماجراجویی را نیز وارد داستان می کند. ولی جذابیت اثر از این موضوع 

فراتر می رود. رمان راهنامی رام کردن اژدها مثل هر رمان نوجوان پرفروش دیگری، در محیط آموزشی 

او  با  می کند. همکالسی هایش  برقرار  ارتباط  اطرافش  محیط  با  زحمت  به  اصلی اش  قهرمان  و  می گذرد 

بدرفتارند و همه ی کلیشه های دیگری که از یک رمان نوجوان انتظار دارید. و با این وجود نبوغ نویسنده 

در غافلگیر کردن خواننده قابل ستایش است. قهرمان ها و ضد قهرمان ها به خوبی پرداخت شده  اند و 

بسیار واقع گرایانه اند. اژدهایان و نژاد های گوناگونشان و قابلیت های منحرصبه فرد هر گونه و زبان عجیبی 

که دارند، نقطه ی قوت دیگر داستان هستند.

 هر چند جلد اول کمی از خط داستانی اصلی مجموعه دور است، اما رشوعی بی نظیر برای یک مجموعه ی 

طنز است و خواننده را با جهانی که داستان در آن می گذرد آشنا می کند. کتاب اول حتا در چند مورد با 

کلیت داستان تناقض هم دارد. ولی از جلد دوم مجموعه به بعد داستان اصلی آغاز می شود که یک جویش 

بلوغ معمول رمان های نوجوان است. 

بنابراین از این مجموعه داستانی قوی انتظار نداشته باشید، چون ساختاری کلیشه ای دارد. از طرفی اگر 

با طنز میانه ی خوبی دارید، خواندن این مجموعه به شام پیشنهاد می شود. در ادامه بخش هایی از کتاب 

دوم مجموعه آورده شده است.
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13. گنج
در واقع پارگی روی سینه ی هیکاپ زخم عمیقی ایجاد کرده بود که او در هول و والی تعقیب و 
گریز با جمجمه ای ها متوجهش نشده بود. جای زخم روی سینه ی او می ماند. یادگاری یک روز 

صبح قدم زدن در جزیره ی جمجمه ای.
و دست راستش به خاطر آویزان ماندن از پنجه های سوس نفس در رفته بود. گوبر دستش را جا 
انداخت )که واقعاً دردناک بود، چون گوبر به هیچ وجه موجود باظرافتی نبود(، بعد تکه ای پارچه 

از لباسش کند تا برای هیکاپ یک باند دور گردنی ایجاد کند.
وحشی آبادی ها چند دقیقه ای را به شادی و جشن مشغول شدند و بعد دوباره پاروها را دست 
گرفتند. بسیار مشتاق بودند که جزیره ی جمجمه ای را هر چه سریع تر ترک کنند. تازه وقتی 
سواحل آشنای برک در دید رس قرار گرفت، پاروها را رها کردند و کشتی سیزده خوش شانس را 

در آب های آرام اما مه گرفته رها کردند تا به بررسی گنج شان بپردازند.
وقتی استوئیک در جعبه را باز کرد، بو تقریباً از بین رفته بود. ولی زیر گنج چندین تکه کریستال 
بوی تخم مرغ گندیده ساطع می کرد.  از خود  و  بخار می کرد  بودند که  زرد و سبز پخش شده 
خفن پشم از این کریستال ها برای تله گذاری استفاده کرده بود. به محض قرار گرفتن در معرض هوا 
فعال می شدند و از خودشان بوی گند ایجاد می کردند که باعث خبردار شدن جمجمه ای ها می شد.

تله ی خیلی هوشمندانه و مرگباری بود.
الوین تا سه دقیقه نمی توانست حرفی بزند. همان طور با چشمان از کاسه  عجب گنجی بود... 
در آمده آن جا ایستاده بود و یکی یکی گنجینه ها را بر می داشت و نوازش می کرد. دستانش را 

عاشقانه در میان سکه های طال فرو می برد.
الوین.« و شکمش را به خاطر این همه  استوئیک گفت: »البته ده در صد این گنج مال توئه 

سخاوتمندی بیرون انداخت.
وقتی الوین توان صحبت کردنش را به دست آورد زمزمه کرد: »شما خیییییییییییییلی لطف 

داری، استوئیک جان!«
بگی بام گفت: »یه ثانیه صبر کن داداش. اول از همه خوش دارم مسجل بشه که اسناتلوت این 

گنج رو پیدا کرده.«
استوئیک عریض با بی میلی گفت: »مسجله.«

هیکاپ می دانست که باید از این که زنده است خیلی ممنون باشد، ولی عمیقاً حس بدبختی 
می کرد. می دانست که معنی این حرف ها چیست. با این که پسر استوئیک بود، ولی وارث حقیقی 
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خفن پشم نبود. وارث حقیقی اسناتلوت بود که همیشه در همه چیز از هیکاپ بهتر و سریع تر 
بود. گنده تر هم بود.

بگی بام ادامه داد: »دوم این که به عنوان یابنده ی گنج، این گنج متعلق به پسر منه. و من هم 
مطمئن نیستم که پسرم بخواد یه در صدی از گنج رو با یه غریبه شریک شه...«

اسناتلوت هم گفت: »به هیچ وجه چنین قصدی ندارم!«
استوئیک عریض در صندوق گنج را بست. بعد با یک دست بگی بام شکم بشکه را از روی زمین 
بلند کرد. که کار خیلی حیرت انگیزی بود، چون بگی بام هم اندازه ی یک نهنگ قاتل بود که به 

ورزش کردن اعتقادی نداشته باشد.
غرید: »من رئیس این طایفه م. من عملیات پیدا کردن گنج خفن پشم هولناک رو ترتیب دادم. 

این گنج هم فقط و فقط مال منه!«
بگی بام مشتی به قلوه ی استوئیک زد که باعث شد استوئیک بالفاصله او را بیندازد. بعد او هم 
توی صورت استوئیک نعره کشید: »خب! شاید وختشه کنار بکشی، داداش! شاید این یه نشونه 
از خدایانه که وختشه شما بازنشسته بشی! مگه توی پیشگویی درباره ی وارث ننوشته بود که 

گنج رو پیدا می کنه؟ اگر پسر من وارثه، پس یعنی من رئیس این طایفه م!«
استوئیک پایش را به زمین کوبید و گفت: »نخیر! من رئیسم!«

»تو رئیس نیستی!«
»خیلی هم رئیسم!«

همدیگر را از شانه گرفتند و شروع کردند به کشتی گرفتن. شاخ های کالهخود هایشان عین دو 
گوزن نر در هم فرو رفته بود.

استوئیک با خشمی سرکش گفت: »بشین سر جات!«
بگی بام گفت: »تو بشین سر جات!«

»نه! خودت بشین سر جات!«
»تو!«

»خودت! « و الخ.
در حینی که این ماجراها در حال رخ دادن بود، کسی حواسش به الوین نبود که داشت کار های 

عجیب و غریبی می کرد.
وقتی کشتی وایکینگ ها به نزدیکی ساحل برک رسیده بود، بیشتر اژدها ها برای استراحت و 
غذا خوردن به دهکده برگشته بودند. تنها کسی که در کشتی باقی مانده بود، بی دندون بود. 
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بی دندون که موجود تنبلی بود، دوست نداشت چنین مسافت طوالنی ای را پرواز کند. و در ضمن 
سر راه برای خودش چندتایی ماهی خوشمزه گیر آورده بود. برای همین هم او هنوز همان جا 

روی عرشه بود و داشت دعوای وایکینگ ها را تماشا می کرد.
به دالیلی نامعلوم، الوین یک بشکه ی خالی بزرگ برداشت و آن را روی اژدهای کوچولو انداخت 

و زندانی اش کرد. 
بعد دعوای بین استوئیک و بگی بام را متوقف کرد.

باید لحظه ی  این  باشید. من مطمئنم که همه موافقن که  آروم  بابا.  با چرب زبانی گفت: »ای 
سرشار از شادی برای طایفه ی شما باشه. شروع یک دوران تازه برای وحشی آبادی ها! گنج کافی 

برای همه هست! من پیشنهاد می کنم که به سالمتی پیدا کردن گنج با هم آب آلو بنوشیم!«
وحشی آبادی ها همه شادی کردند به این امید که استوئیک و بگی بام بی خیال ماجرا شوند. گوبر و 
هیوج فارتز رفتند و استوئیک و بگی بام را از هم جدا کردند. چون اگر این کار را نمی کردند، آن دو 
تا آخر شب همان طور برای هم کرکری می خواندند. چند تا از جنگجوها هم بین همسفرهایشان 

آب آلوی سیاه پخش کردند.
استوئیک عریض طوفان تیغ را بیرون کشید. یک جفت گوشواره هم از توی گنجینه کش رفته 

بود و به گوشش آویخته بود.
نعره کشید: »احمقا و قهرمانای عزیز. ما، که یه مشت الت بی سر و پا باشیم، به زودی پایه گذاران 
امپراطوری تازه ای خواهیم بود. امپراطوری ای که با امپراطوری روم در دوران شکوهش برابری 
خواهد کرد. با همین گنج!« استوئیک جام آب آلویش را باال گرفت و با چشمانی درخشان ادامه 

داد: » وحشی آبادی های پشمالو شکست ناپ....«

14. همه چیز به هم می ریزد
استوئیک موفق نشد جمله اش را به پایان ببرد. چون وسط های حرفش ناگهان یک شخص با 
چشمانی باباقوری گردنش را گرفت و یک چاقوی کر و کثیف را زیر گلویش گذاشت. برای همین 
جمله اش این طوری شد که: »وحشی آبادی های پشمالو شکست نا پذیی هق عق وق...« و سرفه اش 

گرفت و چشمانش از شدت فشار بیرون زد. 
اتفاق مشابهی برای تمامی وایکینگ های روی کشتی افتاد. همگی از پشت اسیر شدند و چاقویی 

زیر گلویشان گرفته شد.
وحشی آبادی ها هنوز به خاطر رویارویی با جمجمه ای ها حواسشان سرجا نبود. بعدش هم که 
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داشتند سر گنج دعوا می کردند. به خاطر همین هم متوجه یک کشتی دراز باریک نشدند که 
خیلی مخفیانه از میان مه به آن ها نزدیک شده و در کنار کشتی سیزده خوش شانس پهلو گرفته 
بود. کشتی نامش پتک بود و بادبانی  شبیه باله ی کوسه  داشت که رویش یک جمجمه سرخ 
رنگ کشیده شده بود که زیرش دو تکه استخوان به شکل ضربدری قرار داشت. کشتی تا لبه از 

اخراجی ها پر شده بود.
ببرید. هرچند همگی خوش هیکل و  با خودتان به یک میهمانی شام  نبودند که  اصاًل گروهی 
سرخ مو بودند و لباس های خیلی زیبایی هم داشتند و همه جور زیور آالت طال هم به خودشان 
آویخته بودند. صورت خیلی هاشان زخمی بود. یکی دو نفرشان هم یا بینی نداشتند و یا گوش. 
هم  خوش قیافه هایشان  حتا  بودند.  کرده  تیز  کوسه  دندان  مثل  را  دندان هایشان  بیشتر شان 
خالکوبی های سرخ تیره ای روی پوستشان داشتند که گفته می شد از خون قربانیان شان درست 
شده است. با هم به سخت ترین زبان وایکینگی یعنی اخراجیایی، صحبت می کردند که خیلی 

شبیه واق واق سگ است.
سر  پشت  از  اخراجی ها  بودند،  خودشان  و  گنج  کردن  تحسین  مشغول  وحشی آبادی ها  وقتی 
بود.  کرده  حس  را  بویشان  بی دندون  البته  بودند.  کرده  محاصره شان  و  شده  نزدیک  بهشان 
آمدنشان را حس کرده و در آن بشکه ی بزرگ خالی که داخلش زندانی شده بود، کلی با نهایت 

توانش جیغ کشیده بود: »اخراجی ها! جونتون رو نجات بدید انسان های احمق!«
ولی کسی صدایش را نشنیده بود. 

مثل  هم  اخراجی ها  می شد.  خراب تر  و  خراب  وحشی آبادی ها  برای  داشت  اوضاع  که  خالصه 
جمجمه ای ها موجوداتی هستند که هر کسی ترجیح می دهد هرگز در تمام زندگی اش بهشان 
برنخورد. دیدن هر دو در یک روز دیگر بدشانسی محض بود. آن هم در آن فاصله ی زمانی کوتاه.

هیکاپ متوجه نشده بود که آن ها اخراجی  هستند. ولی متوجه شده بود که توی دردسر بزرگی 
افتاده اند. 

چشمش که به مردی که استوئیک را گرفته بود افتاد، قلبش مثل یک گل خورک شروع به تپیدن 
کرد. شاخ های خمیده ی کالهخود مرد الاقل سه فوت بود. وقتی هم دهانش را باز کرد، صدایش 

مثل وق زدن سگ بود.
یک دقیقه ی تمام کسی حرف نزد. کسی جرات ُجم خوردن هم نداشت. هیچ صدایی در کار نبود 
جز واق واق مردی که استوئیک را از پشت خفت کرده بود... و البته صدای آب آلو نوشیدن الوین.

هیچ کس چاقو زیر گلوی او نگذاشته بود. 
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او با آرامش خاطر تا اخرین قطره ی آب آلوی سیاهش را نوشید و بعد لیوانش را با ظرافت زمین 
گذاشت.

آخر  برای  غافلگیری  مهمونی  یک  ام...  نیست...  بد  کردم  »فکر  گفت:  سحر انگیز  لبخندی  با 
سفرمون ترتیب بدم... من که خودم عاشق غافلگیریم. شما چطور استوئیک جان؟«

استوئیک خر خر نامفهومی سر داد.
الوین ادامه داد: »غافلگیری خیلی لذت بخشه، نه؟ البته با کمال تاسف باید اعالم کنم که... دوران 
شکوه وحشی آبادی ها کمی... ام... به تعویق خواهد افتاد. چون راستش به نظر خودم، ده در صد 
از گنج اصاًل سهم منصفانه ای برای من نیست. و چون مطمئن نبودم که تو با من موافقی، چند 

نفر از فامیل هام رو با خودم آوردم که تو رو... همممم... متقاعد کنم.«
استوئیک باز خرخر کرد.

الوین چند کلمه ای به سمت مرد شاخ خمیده واق واق کرد. مرد هم در جوابش چند تا پارس کرد. 
بعد الوین گفت: »در این جا الزمه اعتراف کنم که من یک جورهایی سر شما کاله گذاشتم. اسم 
من الوین دهقان بدبخت اما شرافتمند نیست. اسم حقیقی  من آدمکش اعظم و ختم روزگار، 
الوین هفت خطه. رئیس کبیر طایفه ی اخراجی ها. نمی دونم چرا، ولی فکر می کنم اگه از اول این  

رو بهتون گفته بودم، از من استقبال چندان گرمی نمی کردید.«
وحشی آبادی ها همزمان و با تعجب پرسیدند: »اخراجی!؟«

الوین خندید: »درسته. اخراجی. ما اخراجی ها که همیشه با پوست پاره های حیوونا این  ور و اون 
ور نمی ریم. حتا ما هم داریم همزمان با تغییرات این دنیا جلو می ریم.« بعد به سمت استوئیک 

رفت و طوفان تیغ را از دست او بیرون کشید.
»فکر کنم این مال منه.«

بعد قالب را از دست راستش باز کرد، همانطوری که هیکاپ قباًل دیده بود. بعد گیره ی شمشیرش 
را سر جایش محکم کرد و با دقت تمام طوفان تیغ را رویش سوار کرد. خیلی سفتش کرد که 

مبادا لق بزند. و همین  جور که این کارها را می کرد حرف هم زد.
باید با بی رحم تر و  »راستش استوئیک جان، ما رئیسا با چالش های تازه ای روبه رو هستیم. ما 
بی پرواتر شدن، در برابر نیروهای هر دم پیشرونده ی تمدن مقاومت کنیم. تو استوئیک، خیلی 

آسون گیر شدی.«
استوئیک با ناراحتی اعتراض کرد: »هیچم این طور نیست!«

»استخونای خفن پشم هولناک داره از شدت خجالت توی گور می لرزه. شما وحشی آبادی ها به 
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یه مشت دست و پا چلفتی تازه کار تبدیل شدین. فقط سر و صدای الکی دارید. هیچ شرارت 
درست و حسابی ای نمی کنین! ولی من کلی تالش کردم تا اخراجی ها رو به جایی که االن هستن 
برسونم. در ظاهر ما خیلی شبیه آدم های متمدن شدیم. لباسامون. رفتارمون... ولی از درون ما 
از همیشه خبیث تریم و از همیشه اخراجی تر. ما دزدای دریایی واقعی هستیم! سنگدل، قاتل، 

خونخوار و برده دار...« الوین مکثی کرد که نفسی تازه کند.
»اوه، راستی داشت یادم می رفت. آخرین نگاهتون رو به جزیره ی بی دار و درختتون بندازید...« و 
به صخره های دوست  داشتنی برک اشاره کرد. »شما دوستان وحشی آبادی  من قراره وارد تجارت 

برده بشید. اونم در نقش برده!«
وحشی آبادی ها نالیدند. برای یک جنگجوی آزاد و مغرور وایکینگ هیچ سرنوشتی دردناک تر از 

بردگی نیست. 
چون  شد.  خواهید  خوبی  خیلی  برده های  همه  شماها  که  »مطمئنم  گفت:  مهربانی  با  الوین 
همه تون خیلی قدرتمند هستید. و اصاًل هم باهوش نیستید. من هم آدمی نیستم که اهل تهدید 

کردن باشه. ولی هر کسی که مخالفتی داشته باشه، حسابی پشیمون می شه.«
یک اخراجی بدون دماغ جلو آمد و شالقی را از پشت کمرش باز کرد. شالق خیلی شبیه افعی بود.
الوین دستانش را بر هم زد و اخراجی ها شروع کردند به فرستادن وحشی آبادی ها به عرشه ی 

کشتی شان.
الوین لبخندزنان ادامه داد: »بعله... همه ی شما قراره برده بشید... همه جز... تو استوئیک جان 

عزیز.«
شاخ خمیده استوئیک را رها کرد و استوئیک مغرورانه جلوتر آمد.

الوین با رگه هایی از خباثت در صدایش گفت: »ما به روسای طایفه ها نهایت احترام رو می گذاریم. 
می خوریمشون!«

استوئیک با صدایی مقطع از شوک گفت: »ولی این که می شه همجنس خواری!«
الوین آهی کشید و گفت: »آره آره، می دونم. به نظر خودم هم این رسما دیگه قدیمی شده. 
ولی استوئیک جان، اگه یک کاره از شر کل رسم و رسومات قدیم خالص بشم، اعتبارم رو پیش 

اعضای طایفه از دست می دم...«
استوئیک به تته پته افتاد: »ولی... ولی... ولی... ولی... «

الوین به نرمی گفت: »هر چیزی هم که بگی نظرم تغییر نخواهد کرد، استوئیک. منظورم اینه 
که شام ها اصوالً هیچ وقت از شام بودن راضی نیستن که. تو کله پاچه خوردی، استوئیک جان؟«
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استوئیک اعتراف کرد: »خب... چی بگم. آره.«
الوین گفت: »هاااا آ باریکال! کدوم گوسفندی خودش برای کله پاچه شدن داوطلب شده؟ و حاال 
که حرف داوطلب شدن شد...« الوین انگار چیز خنده داری یادش آمده باشد، زیرزیرکی خندید. 
»یادم رفت که بگم فقط استوئیک از این تقدیر برخوردار نخواهد شد. وارثش هم مفتخر می شه. 
ولی انگار جدیداً بر سر وراثت استوئیک اختالفاتی پیش اومده. حاال سوال اینه که...« الوین سعی 
داشت چهره اش را هم چنان خندان نگه دارد. »وارث استوئیک عریض کیه؟ می شه لطفاً دستش 

رو بگیره باال لطفاً؟«
خیلی جالب بود که در این قسمت از ماجرا اسناتلوت دستش را باال نبرد.

در عوض سعی کرد پشت داگزبرث قایم شود و به نوک برنزی صندل هایش خیره شود و طوری 
وانمود کند که انگار سوال را درست نشنیده است. 

هیکاپ آهی کشید.
راست روی نیمکت پاروزنی ایستاد به طوری که همه بتوانند او را ببینند.

گفت: »من، وارث استوئیک عریض هستم.«
لبخندی مغرورانه و گرم بر لبان استوئیک نقش بست.

هر چند اخراجی ها انسان های خیلی مودبی بودند، شروع کردند در گوش هم پچ پچ کردن. البته 
هیکاپ اخراجیایی بلد نبود. ولی کاماًل مشخص بود که داشتند چه می گفتند. »اون یارو الغر 

مردنیه وارث وحشی آبادیای پشمالوئه؟؟«
دو اخراجی هیکلی هیکاپ را از روی نیمکت بلند کردند و کنار استوئیک نشاندند.

الوین طوفان تیغ را باال گرفت. شمشیر حاال بخشی از دستش شده بود. همان طور که شاخ یک 
نهنگ  تک شاخ بخشی از بینی آن است. 

الوین گفت: »خیلی برازنده ی دست منه، نه؟«
نور خورشید روی طرح تندر رقصیدن گرفت. الوین انگشتش را به نرمی روی تیغ شمشیر کشید. 

خون بر عرشه فرو ریخت. 
الوین گفت: »حسابی تیزه. نگران نباش. اصاًل درد نداره.« و به سمت هیکاپ قدم برداشت.

15. نبرد در عرشه ی سیزده خوش شانس
الوین با طوفان تیغ بر فراز سرش به هیکاپ نزدیک شد. 

هیکاپ در انتظار ضربه چشمانش را بست.
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ولی در همین زمان بی دندون موفق شد بشکه ای را که درونش زندانی بود، وارونه کند. 
پنج دقیقه می شد که داشت با تمام وزنش به یک سمت بشکه فشار می آورد. باالخره او یک 
فششششار محکم داد و بشکه را وارونه کرد. بشکه با سرعت بسیار زیادی به سمت دکل قل 
خورد. بی دندون هم داخل بشکه قل خورد و قل خورد و باالخره مستقیم به پاهای الوین هفت 

خط برخورد کرد... او هم تعادلش را از دست داد و افتاد...
الوین یک اوخ از سر غافلگیری سر داد و اخراجی ها تنها یک ثانیه حواسشان پرت شد. و همین 
یک ثانیه کافی بود. استوئیک چرخی زد یک مشت پدر و مادردار حواله ی زیر چانه ی شاخ خمیده 

کرد. 
از آن لحظه به بعد در عرشه غوغایی به پا شد که بیا و ببین.

وحشی آبادی ها از یک لحظه غفلت حریفان شان استفاده کردند و وارد مبارزه شدند.
»حاال بهت نشون می دم که وحشی آبادی ها آسون گیر شدن یا نه!!!!« نعره ی وایکینگی سر داد و 
خودش را با دست خالی روی حریفش انداخت. کله ی دو تا از اخراجی ها را به هم کوبید و با پا 
رفت توی پهلوی یکی دیگر از آن ها. وقتی آن اخراجی از درد خم شده بود، او روی پشتش پرید 

تا خودش را روی حریف دیگری بیندازد که پشت سرش بود.
هر چند ممکن بود حسابی اوضاعش خیط شود. چون اسلحه نداشت. ولی بگی بام شکم بشکه به 
کمکش آمد. دو برادر که پنج دقیقه ی پیش داشتند با هم دعوا می کردند، بقیه ی نبرد را پشت 

به پشت هم جنگیدند.
نبرد روی عرشه ی سیزده خوش شانس به حماسه ای تبدیل شد که وحشی آبادی ها تا سالیان سال 
آن را برای فرزندان شان تعریف کردند. قدرت نظامی اخراجی ها در میان طوایف وایکینگی زبانزد 
است. ولی وحشی آبادی ها برای آزادی شان مبارزه می کردند. برای همین از همیشه وحشیانه تر 

و خشن تر و بی پروا تر شده بودند.
بعد از این نبرد، استوئیک به بیشتر از بیست تا از جنگجویانش ستاره ی سیاه اهدا کرد. و تعجبی 
هم نداشت، چون تکنیک های شمشیرزنی ای که آن روز به نمایش گذاشته شد حقیقتاً دیدنی 
بود. و راستش همه ی این ها به پاس زحماتی بود که گوبر کشیده بود. هر چه نباشد او به بیشتر 
این سربازها شمشیرزنی آموخته بود. در یک گوشه ی عرشه، نوبر بی مغز در حال اجرای رقص 
تبر بود. در این تکنیک جنگجو دو تبر چرخان را از این دست به آن دست پرتاب می کند و با 

آکروبات، حریفش را گیج می کند و بعد به او حمله می برد و کارش را می سازد.
آن وسط هم بچه های دوره ی آموزشی با اخراجی هایی دو برابر اندازه ی خودشان درگیر شده 
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بودند و هر چه را که در کالس شمشیرزنی در دریا یاد گرفته بودند، به نمایش می گذاشتند. 
رفتار فیش لگز به خصوص غریب شده بود. همین که نبرد آغاز شد او دچار جنون شد. خودش 

را روی دشمنانش می انداخت و شمشیرش را مثل روانی ها دور سرش تکان می داد.
وایکینگ ها به این حالت »کله خری« می گویند. جنگجویانی که چنین توانایی هایی دارند، در 

میان وایکینگ ها بسیار محترم شمرده می شوند. 
البته هیچ کس حتا فکرش را هم نمی کرد که کسی مثل فیش لگز چنین قابلیتی داشته باشد. 

ولی این چیز ها غیرقابل پیش بینی است.
اخراجی ها از سر راهش کنار رفتند. چون کسی که دچار کله خری می شود، مورد احترام است. 
حتا اگر سر جمع چهارفوت و ده اینچ باشد، چشمانش لوچ باشد و لنگ هم بزند. شمشیرزنی 

هم کاًل بلد نباشد. 
البته در کمال تاسف باید اعتراف کنم که اسناتلوت با شجاعت و مهارت بسیاری جنگید. مچ 
سریعش را می چرخاند و به زیبایی ضربه را وارد می کرد و بیرون می کشید. مثل برق. همه ی 
تکنیک های شمشیرزنی را اجرا می کرد. دفاع حملوی، پنجه ی خفن پشم، ضربه ی آخر، و خیلی 
تکنیک های شمشیرزنی دیگر. در پنج دقیقه او سه اخراجی را از پا انداخت. همه از او بزرگ تر 
پا  هم چنان  امروز  تا  که  است  رکوردی  دریایی  دزدی  کارآموزان  بین  این  بودند.  سنگین تر  و 

برجاست. 
خیلی دوست داشتم بگویم که هیکاپ هم به همین خوبی جنگید. ولی نمی توانم. چون این طور 
نبود. دست هیکاپ از جا در رفته بود و اگر یادتان باشد شمشیرش جایی در ساحل جزیره ی 
جمجمه ای افتاده بود. ولی هیکاپ تا جایی که دستش می رسید کمک کرد. با دست چپ سریعش، 
از  نفر  پنج  با آن چهار  و  بود(  با گوبر  مبارزه  از شاخ خمیده کش رفت )که در حال  را  کلیدی 

وحشی آبادی ها را که زنجیر شده و آماده ی بردگی بودند، باز کرد. آن ها هم به مبارزه پیوستند.
بی دندون هم همین  که گیج و ویج از بشکه بیرون آمد، اولین پای پشمالویی را که پیدا کرد گاز 
گرفت. پا متعلق به اخراجی خیلی خپلی بود که کله پا شد و فشفشه ای را که در دستش بود در 

بشکه ی باروتی انداخت که همان نزدیکی بود. 
ثور می داند داخل آن بشکه چه بود. ولی کل بشکه آتش گرفت.

آتش خیلی زود از کنترل خارج شد.
بادبان آتش گرفت و دودی سیاه و غلیظ عرشه را پوشاند.

همه از سیزده خوش شانس بیرون پریدند تا از آتش جان سالم به در ببرند.
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پتک  عرشه ی  در  ریخت.  پتک  روی کشتی  را  زیادی  آب  و  پرید  آب  توی  با شکم  استوئیک 
بقیه ی نبرد در حال اجرا بود. وقتی خودش را از کشتی باال کشید رو به پسرش فریاد کشید: 

»بیا هیکاپ!«
بی دندون بریده بریده گفت: »بابات راست می گه! باید زودتر در بریم!«

هیکاپ مکث کرد.
فیش لگز هنوز روی عرشه ی کشتی بود.

فیش لگز هنوز در همان حالت کله خری گیر کرده بود و شمشیر به دست از پی الوین می دوید 
تا او را از وسط نصف کند.

الوین هم برگشته بود تا گنج را بردارد.
هیکاپ فریاد کشید: »فیش لگز! باید از کشتی بیرون بپریم!«

ولی فیش لگز صدای او را نمی شنید. 
نپریم توی آب  اگر همین حاال  تو آب!  بپریم  باید  باز داد زد: »فیش لگز! بهت می گم  هیکاپ 

کارمون ساخته س!«
دیگر خیلی دیر شده بود.

از دکل صدای قرررررچچچچچچچ بلندی برخاست و دکل سوزان به دریا افتاد.
استوئیک در کمال وحشت به کشتی اش خیره شد که واژگون شد و فیش لگز و الوین و هیکاپ 

را در زیر خود به دام انداخت. 
سپس کشتی در برابر چشمانش غرق شد و در دل دریا پایین رفت.

و استوئیک خوب می دانست که این قسمت از دریا با وجود این که خیلی آرام بود، حسابی عمیق 
بود. آن قدر عمیق که حتا شاه میگوها هم آن جا زندگی نمی کردند.

استوئیک با ناامیدی فریاد کشید: »هیک-کاپ!«
می دانست که هرگز دوباره پسرش را نخواهد دید. 

چه کسی ممکن بود بتواند از این وضعیت جان سالم به در ببرد؟

5. Hiccup Horrendous Haddock the Third
6. Grimbeard the Ghastly
7. Stoick the Vast 

1. How to train your dragon
2. Cressida Cowell
3. Berk
4. Hairy Hooligans
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پوست  است،  نکرده  له  تومانی اش  پانصد  سکه ی  یک  اندازه ی  به  فقط  که  را  پرتقالی 
دارم  روی گردنم می چکد.  از دستم  و  پرتقال شره می کند  و می خورم. خون  می کنم 
می خورمش. آن قدر کوفت و زهرمار تاریخ مصرف گذشته و خراب خورده ام که معده ام 

از غذای طبیعی تعجب می کند.

گریخته
زهرا سادات عمرانی
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زیر میزم دراز کشیده ام. تاریک است. دم غروب. حوصله ندارم بلند شوم و چراغ ها را روشن کنم. 
وقتی زیر میزم دنیا وجود ندارد، فقط منم و دیوار چوبی جلویم. دنیا خالی. آدم ها خالی. فکرهای 
مزخرفم این جا دستشان به مغزم نمی رسد. قاعده ی اول و آخر زندگی را که می دانم کافی است. 
آدم همین که با وجود داشتنش کنار می آید شق القمر کرده... هر روز دارم شق القمر می کنم. 
هر روز دارم نفس می کشم و اکسیژن دنیا را به گند می کشم. گاهی نفسم را حبس می کنم که 
درد وجدانم کم شود... البته اگر دردم مال وجدان باشد. یا اگر واقعاً وجدانی وجود داشته باشد.

چشمم را می بندم و با خودم می گویم دیگر بازشان نمی کنم. اما باز می کنم. بین این پلک زدن 
طوالنی چقدر زمان لیز می خورد و در می رود؟ سرم را از زیر میز بیرون می آورم و به پنجره خیره 
می شوم. دم غروب است... نه. دم طلوع... دوباره آسمان بازی اش گرفته... از زیر میز می خزم و 

بیرون می آیم.
از زیر میز که بیرون می آیم همه چیز به نظر عجیب و مسخره می رسد. زندگی ام را خاک گرفته. 
و سر تا پایم را. بعد از دیدن دوباره ی این همه خاک، چهره ی آدم ها و وزوز حرف هایشان مرا با 
خود می برد... لب هایی که تکان می خورند و صداهایی که ربطی به لب ها ندارند. دست هایی که 
به طرفم می آیند و مرا می  گیرند... تصاویر از جلوی چشمانم به ناکجا می روند. بی اختیار دستی به 
سرم می کشم و مورچه ها را می بینم. روی دستم راه می روند. می روم و جلوی روشویی می ایستم. 
گردنم هم از سیل مورچه ها سیاه است. خیلی دوستم دارند... این... نقطه های کوچک و شلوغ. 
سوسک ها هم دوستم دارند. چسبناک و شیرین هم که نباشم، می خواهند هر طور شده خودشان 
را به من برسانند. شیر آب را باز می کنم. دست می کشم و سیل مورچه ها را در قعر روشویی 

می میرانم. به صورتم آب می زنم و بی هوا کمی آب توی چشمم می رود.
پلک که می زنم توی خیابانم. سرد است... زمستان. کجا می روم...؟ روبروی یک درمانگاه بزرگ 
ایستاده ام. آدم ها تنه می زنند و بیرون می آیند. یا داخل می روند. بیمارستان... مریضی... ِسُرم... 
هرچه فکر می کنم یادم نمی آید کی از خانه بیرون آمده ام و آن جا ایستاده ام. دنیا از بین این همه 

آدم مرا برای گیر دادن انتخاب کرده است.
خیابان را می شناسم. آن طرف خیابان می روم و از میان توده ی آدم ها راهم را باز می کنم و به 
طرف خانه می روم. دنیا از کنار من رد می شود و می رود. به انتهای خیابان می رسم و می پیچم 
که دوباره روبه روی درمانگاه هستم. چه... اتفاقی افتاده؟ این طرف و آن طرفم را نگاه می کنم 
و به انتهای خیابان چشم می دوزم. جایی که اکنون باید باشم و نیستم. پس از مکثی طوالنی، 

اتفاقی که افتاده را نادیده می گیرم و آن طرف خیابان می روم.
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برای یک تاکسی دست تکان می دهم. می ایستد. در جلوی تاکسی را باز می کنم و می نشینم. به 
زحمت لب هایم را که به هم دوخته شده اند، تکان می دهم و می گویم:

»چهارراه بنفشه.«
پیرمرد راننده سری تکان می دهد و می رود. به صندلی تکیه می دهم و توی جیب هایم دنبال 
به  چشمم  می خورد...  است  دویستی  انگار  که  بزرگ  سکه ی  چندتا  به  دستم  می گردم.  پول 
پیاده رو است. نگاهم از مغازه هایی که توی باد باهم قاتی شده اند می گذرد... یک دفعه مورچه ای 
برساند. فوتش  به من  را  راه می رود و می خواهد خودش  را می بینم که کنار شیشه ی ماشین 
می کنم. می افتد و گم می شود. یک دفعه راننده می گوید: »بفرمایید آقا. سیصد.« سکه ها را از 
اعماق جیبم بیرون می کشم و کف دستش می گذارم. پیاده می شوم. پیاده که می شوم... درمانگاه. 

روبه روی درمانگاه ایستاده ام.
به شیشه ی راننده می زنم:

»گفتم بنفشه. این جا باسکوله. برم گردوندی جایی که بودم؟«
راننده چیزی نمی گوید. بقیه ی پول را کف دستم می گذارد. شیشه را می کشد باال و می رود. با 
نگاهم ماشین را دنبال می کنم تا جایی که ناپدید می شود. به سمت درمانگاه می چرخم. چه 
اتفاقی دارد می افتد؟ چه خبر است؟ باید کجا بروم؟ با کمی تردید و بیشتر گیجی پایم را داخل 
درمانگاه می گذارم. نمی دانم باید چکار کنم. نگاهی به پشت سرم می اندازم. نمی دانم اگر برگردم 
برمی گردم یا نه... دنبال گوشی ام می گردم. نیست.... اطرافم را نگاه می کنم. اما... دارم راه می روم. 
به پاهایم نگاه می کنم. می خواهم بایستم، ولی کر شده اند. راهشان را گرفته اند و دارند می روند. 
مرا کجا می برند؟ در ذهنم سکوت می کنم و خودم را بهشان می سپارم. از پله ها باال می روند و 
بعد از چند دقیقه جلوی در یکی از پزشک ها می ایستند. چه کار... کنم؟ باید بروم داخل؟ در 
بزنم؟ گیجم... انگشتانم را باال می آورم و مشت می کنم. چندبار آرام بر در می زنم. از پشت در 

صدا می آید:
»بفرمایید.«

در را باز می کنم. با قدم های خودم... نه قدم های پاهایم، داخل می روم. دکتر منتظر من است. 
چهره اش را که می بینم، یک قدم عقب می روم. همان راننده ی تاکسی است. بی معطلی به سمتم 

می آید و می گوید:
»خوبه... خوبه. بشین روی تخت تا معاینه ات کنم.«

و  گلو  قوه اش  و چراغ  بستنی  با چوب  اول  می نشینم.  تخت  روی  و  می روم  نمی گویم.  چیزی 
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دندان هایم را می بیند. بعد نوبت چشم هایم است... گوش هایم را با دستگاهش وارسی می کند. 
بعد گوشی پزشکی اش را می آورد. فشارم را می گیرد. و بعد صدای قلبم را گوش می کند. نبضم 
را که می گیرد می رود و پشت میزش می نشیند. کاغذ کوچکی از روی میزش برمی دارد و چیزی 

می نویسد. می گوید:
»زمان دقیق احتضار مشخص نیست. اما مدت طوالنی ایه.«

از روی تخت پایین می آیم. روبه روی میز می ایستم. معنی نمی دهد. همه چیز باهم دیوانه شده. 
می پرسم:

»احتضار؟«
دکتر می گوید:

»بله. شما مردین. مردمک هاتون گشاد شده. ضربان قلب ندارین. نبضتون نمی زنه. تا حاال متوجه 
نشدین؟«

گوشی پزشکی اش را از روی میز بر می دارم. دو سرش را توی گوشم می کنم و قسمت گرد و 
بزرگش را روی سینه ام می گذارم. چشم هایم را می بندم. هرچه منتظر می شوم... نمی زند. هیچ 
صدایی نمی آید. هیچی. بعد نبضم را می گیرم. خبری نیست. آرام می روم جلوی آینه ی گوشه ی 
مطب. چشم هایم... مردمک هایم آن قدر گشاد شده اند که قرنیه ام را نمی بینم. یعنی واقعاً مرده ام؟ 
چاقوی جیبی ام را در می آورم. با نوکش سر انگشتم را خیلی آرام می برم... دردی حس نمی کنم. 

خون نمی آید. دکتر با برگه ای به طرفم می آید و می گوید:
»با این حکم می تونی هر وقت خواستی دفن بشی. به سالمت.«

حکم مرگم را می گیرم. مرده ام... هنوز درست مطمئن نیستم که مرده ام اما... تمام نشانه های یک 
آدم مرده را دارم. از اتاق دکتری که راننده ی تاکسی بود بیرون می آیم. مرده ام... قدم برمی دارم. 
خانه  به  باشم...  داشته  را  شدن  دفن  آمادگی  نمی کنم  فکر  خانه؟  قبرستان؟  بروم؟  کجا  باید 
می روم. توی خیابان راه می روم. از پیچی که مدتی قبل برایم نمی پیچید، می پیچم و رد می شوم 
و بعد از مدتی پیاده روی به خانه ام می رسم. پله ها را باال می روم و خودم را به تختم می رسانم. 
مثل برکه ای عمیق به نظر می رسد که وسطش گود شده فقط برای این که مرا ببلعد. خودم را با 
صورت روی تخت می اندازم و برگه ی مرگم را که هنوز در دستم است محکم تر از قبل می فشارم. 
هیچ چیز به یاد نمی آورم. تنها مفهوم آشنای ذهنم... خودم، خانه. میز. پرتقال... کی مرده ام؟ 

چرا مرده ام؟ پلک می زنم... و زمان دوباره می لغزد.
چشم هایم را باز می کنم. همه جایم را مورچه ها گرفته اند. بلند می شوم و خودم را می تکانم. توی 
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آینه به جنازه ام خیره می شوم. چشم هایم تغییری نکرده اند. و زخم سر انگشتم... پلک می زنم 
و زمان دوباره پا به فرار می گذارد. زیر دوش ایستاده ام... پلک... چند پرتقال له کرده می خورم. 
پلک... توی تختم هستم. پلک... زیر میز خوابیده ام. تا به خودم می آیم تصمیم می گیرم دیگر 

پلک نزنم. برگه ی مرگم در دستم است. جلوی صورتم می گیرمش و می خوانم:

نمی فهمم... نه مثل مرده های دیگر توی گورم هستم... نه پیش آدم های دیگر توی خیابان... کاغذ 
را توی جیبم می چپانم و بی هوا بلند می شوم. سرم به میز می خورد. دردی حس نمی کنم... لباس 
می پوشم و پیاده به سمت قبرستانی که می شناسم می روم. بهتر است با سوار تاکسی شدن مردم 

را نترسانم. هر چند، کسی چه می فهمد من مرده ام؟ ولی خودم که می دانم.
همه ی خیابان هایی را که می شناسم و نمی شناسم رد می کنم و بعد از گذشت مدتی طوالنی به 

قبرستان می رسم. در فلزی میله ای را هل می دهم و وارد می شوم.
اولین چیزی که می بینم، هیکل یک پیرمرد است. یک پیرمرد دارد بیل می زند. پیرمرد بیل زن 
توی قبرستان، همان دکتر است. همان راننده ی تاکسی است. یکی در میان قبرها را بی آن که 

پایم را رویشان بگذارم رد می کنم و روبه روی پیرمرد می ایستم. می گویم:
»تو چندتا شغل داری؟«

پیرمرد بیل را به زمین می زند و وزنش را رویش می اندازد. می گوید:
»ده قدم برو راست. می بینیش. مرمر سفید. بی شعر.«

و بعد دوباره مشغول بیل زدن می شود. ده قدم به سمت راست می روم. آرام آرام... باالی قبرم 
می رسم. اسم و تاریخ تولد و تاریخ وفاتم رویش نوشته شده. همین... اثری از نام پدر و دعا و شعر 
نیست. می نشینم و دو انگشتم را روی قبر می گذارم. نمی دانم می توانم برای خودم فاتحه بخوانم 

یا نه. پیرمرد بیل زن دکتر و راننده می آید و می گوید:
»قبرت تنگ بود. زدی بیرون. یه جدید کندم. بیا ببرمت غسلت کنم.«

و  تابوت  نمی خواهم.  را در می آورم و دستش می دهم. غسل  تکان می دهم و حکم مرگم  سر 
کفن هم نمی خواهم... الی کفن و توی تابوت آدم احساس خفگی می کند. حتا اگر مرده باشد. 

فردی که این برگه را به شام تحویل می دهد، مرده است. جهت تدفین وی همکاری 

الزم را به عمل آورید.
با تشکر
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می گویم:
»جامو نشونم بده.«

به همان جای قبلی که در حال کندنش بود اشاره می کند. می روم و باالی گودال می ایستم. 
یا  است.  خواب  یک  شاید  قبر...  از  آمدن  بیرون  مرگ.  نمی آید.  یادم  چیز  هیچ  جدیدم.  قبر 
شاید آخرین ترشحات مغزم قبل از مردن است که مرا به یک مرگ بی وحشت دعوت می کند. 

نمی دانم... فقط می خواهم برای خودم کاری بکنم.
توی گودال قبرم می پرم. به پشت می خوابم. قبله را نمی دانم. روی دست راست غلت می زنم و 

می گویم:
»بریز.«

اولین مشت گل روی کمرم می ریزد. بعدی روی پاهایم. و باالخره بعدی روی صورتم... چشمانم 
باز ند. دیگر چشمانم را نمی بندم. وقتی می بندمشان دنیا مرا با خود می برد. می خواهم بمانم.

را  صورتم  تمام  گل  می شوم.  خاک  باز  چشم  با  می چرخد  سرم  در  فکرها  این  که  همین طور 
می گیرد. تمام بدنم را. سنگینی اش را حس می کنم.

دست هایی که همیشه می دیدم به طرفم می آیند و صداها آن قدر بلند می شوند که انگار قرار 
است کر شوم. صورت های خالی...
باالخره دنیا تا ابد سیاه می شود.





له
مقا

محمد حاج زمان

خیال  بر  سوار 
فانتزی اژدهای 

و باز هم این سوال اصلی که اساسا فانتزی چیست؟ اجازه دهید طبق معمول، قبل از هر 
کاری به مدخل این کلمه در فرهنگ های فرنگی سرکی بکشیم تا اوضاع دستمان بیاید. 

خب، واژه نامه وبستر که فانتزی را این طور تعریف می کند: 

تخیل یا تصور؛ محصولی از خیال پردازی، به خصوص یک تصویر؛ حالتی شگفت یا ناپایدار.

و البته باقی فرهنگ ها و واژه نامه ها هم چیز بیشتری به دست نمی دهند! پس تکلیف بر 
و بچه هایی که واژه نامه ها را می نویسند معلوم شد، در جهل مرکب، یا دست کم غفلت 

شیرینی از یک گونه ادبی تمام و کمال به جلو می روند!
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اما واقعا اگر بخواهیم فانتزی را تعریف کنیم، از کجا شروع کنیم؟ یادمان هم باشد معموال اسم 
فانتزی که می آید، پشت سرش اول علمی تخیلی سرک می کشد و کمی که منتظر بمانیم، سر و 
کله ماوراءالطبیعه هم پیدا می شود. حاال فعال کاری به این دو نداشته باشیم؛ بگذارید تعریفی از 

فانتزی را بر مبنای ریشه  شناسی کلمه با هم مرور کنیم:

واژه فانتزی از ریشه یونانی Phantasein می آید، به معنا موجب ایجاد تصاویر در ذهن 

دنیای  یک  برابر  در  را  ما  تخیلی  دنیاهای  تبارشناسی اش،  لحاظ  به  فانتزی  نتیجه  در  شدن. 

بیرونی قابل درک و فهم قرار می دهد و نتیجتا منظر برون گرا را به عنوان شیوه واقعی دیدن 

تعیین می کند. )جرج اسالرس(

خب، عبارت باال به نظرتان سخت بود، با این یکی چطور هستید؟

یکی از خصوصیات اصلی ادبیات تخیلی قدیمی و جدید، که در عین حال بیانگر وجه متایز 

اصلی آن از ادبیات واقع گرایانه )به مفهومی وسیع تر از رئالیسم( است، به نحوه ایجاد تعادل 

میان »کنش« و »واکنش« مربوط می شود. در داستان های تخیلی نویسنده می تواند هر گونه 

کنش قابل تصوری را توصیف کند. او می تواند به دلخواه خویش رنگ آفتاب را عوض کند، 

جانوران را به سخن گفنت و درختان را به راه رفنت وادارد، یا به میل خود حیواناتی عجیب الخلقه 

و موجوداتی هوشمند بیافریند. در ادبیات واقع گرا به عکس، حیطه کنش محدود و عرصه 

واکنش بی کران است. در این جا نویسنده دیگر منی تواند به قوانین طبیعی و محدودیت های 

تجربه برشی بی اعتنا باشد. )مراد فرهادپور؛ درخت و برگ(

دست نگه دارید، قبل از این که نظرتان را بلند بگوید، این یکی را هم ببینید:

روایت علمی تخیلی در فضاسازی و پرداخت چنان عمل می کند که قوانین شناخته شده جهان 

دست کاری نشوند و تنها با افزودن قانون تصویرسازی خود را از دامنه واقعیت متامیز می کند. 

فانتزی نوعی روایت جهان واقعی است که در برآوری سازندهای آن متایز از دامنه واقعیت با 

دگرگونی علت ها و به تبع آن معلول متناظر و شیوه ی تعامل آن ها صورت می پذیرد. )بنواری، 

پوردیان، حاج زمان، قدیمی؛ در چیستی ادبیات گامنه زن(

مثال های باال را برای این نیاوردم که تعریفی از فانتزی به دست بدهیم، برای این نوشتم که 
که  می شوید  روبه رو  پیچیدگی هایی  و  عبارات  چنان  با  بروید،  تعریف  عمق  در  وقتی  ببینید 
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حتی اگر عالقمند سفت و سخت ژانر هم باشید، خطر سردرد همواره در کمین شما خواهد 
بود! حاال اگر باز هم اصرار بر داشتن تعریفی ساده، اما رسمی از فانتزی هستید که در جواب 
سوال  خرده گیرانه،  قیافه ای  با  دستانتان،  در  فانتزی  کتابی  دیدن  موقع  که  بدهید  دوستانی 

معروف »فانتزی؟ چی هست اصال؟« را می پرسند، این را داشته باشید:

اولیه  عنوان عنرص  به  را  فراطبیعی  اشکال  دیگر  و  جادو  که  است  در هرن  ژانری  فانتزی 

توسط  معموالً  ژانر  این  می کند.  استفاده  داستان  فضای  یا  درون مایه  توطئه،  و  طرح 

ژانرهای علمی تخیلی و وحشت متامیز  از  از کار اشخاص  نگاه، حس و درون مایه وسیع 

ادبیات  دارند و مجموعاً  با هم  نقاط مشرتک بسیاری  ژانر  این سه  می شود، هر چند که 

می شوند. شناخته  گامنه زن 

ویژگی اصلی فانتزی دارا بودن عنارص خیالی )فانتزی( در فضایی خودمنسجم است، فضایی 

که منطق و قوانین خاص خود را دارد که متفاوت با منطق عادی است و داستان آن قوانین 

این مکان  است: شاید  فانتزی ممکن  برای عنارص  این ساختار هر مکانی  در  را منی شکند. 

مخفی باشد یا در جهان ظاهراً واقعی ما رخنه کرده باشد یا شاید کامالً در دنیایی خیالی 

انسجام  دلیل  به  بلکه  کنند،  پیروی  قوانین  از  باید  فقط  نه  عنارص  اثری  در هر  رخ دهد. 

طرح و توطئه داستان باید شامل محدودیت هایی باشد تا به قهرمانان و تبهکاران داستان 

اجازه بدهد با هم بجنگند. عنارص جادویی باید بی قید و بند استفاده نشوند وگرنه ساختار 

داستان از بین می رود. )دانش نامه هرن و ادبیات گامنه زن(

خب، حاال که خیالتان از داشتن تعریفی برای بستن دهان منتقدان غیر بی طرف و بعضا حب 
و بغض دار راحت شد، بگذارید پیش خودمان، که فانتزی را ورای تعریفش همه جوره دوست 
داریم، ببینیم واقعا فانتزی چیست؟ اصطالحی که چنان دامنه  گسترده و متنوعی از داستان های 
مختلف را دربرمی گیرد که این قدر تعریفش دردسرساز می شود، تازه با این که بیشتر مردم در 
ذهن خود تعریفی برای داستان فانتزی دارند. شیفته ژانر که باشید و کمی هم سینه برایش 
افسانه  از  که همه چیز  کرد  استفاده  مسامحه  با  را چنان  اصطالح  این  بدهید، می شود  چاک 
گیلگمش و دارکوال تا ادیسه فضایی کوبریک را شامل شود؛ و البته خیلی هم اشتباه نخواهد 
بود. به قول لین کارتر در گشاده ترین معنی ممکن، فانتزی ادبیاتی است که شگفت باشد، یعنی 

ادبیاتی که واقعیت گرا نباشد. 
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فانتزی روایتی است از شگفتی ها که نه به علمی تخیلی و نه به ماوراءالطبیعه تعلق دارند. ذات 
این نوع داستان را می توان در یک کلمه خالصه کرد: »جادو«. فانتزی داستانی است که در آن 
جادو به واقع کارگر باشد. در محیط داستان فانتزی، جادو عنصری جدایی ناپذیر از جهان طبیعی 
است؛ اما در جهان واقعی، که در آن زندگی می کنیم، جادو کارگر نیست. در میان قوانین فیزیک 
محلی برای قدرت های جادویی یافت نشده است. پس داستان فانتزی نیازمند خلق یک جهان 
تازه است، یک سرزمین خیالی، که حتی اگر درست کنار دست ما و در میان ما باشد، باز هم 
ممکن نیست. این طور که باشد، تمام آن چیزهای سختی که در اول این نوشته آورده شد، 
اندکی مفهوم تر می شوند، البته تنها اندکی. با این نگاه می توانید علمی تخیلی و ماوراءالطبیعه را 
هم زیرمجموعه فانتزی حساب کنید، درباره دومی کسی زیاد بهتان خرده نمی گیرد که در عمل 
مرز فانتزی و ماوراءالطبیعه بسیار کم رنگ است، اما توصیه اکید می کنم زیاد سر محیط و محاط 
بودن علمی تخیلی و فانتزی خودتان را درگیر نکنید، که بسته به این که در کدام جبهه باشید، 

می توانید دلیل و برهان بیاورید که این محاط است و آن یکی محیط، یا برعکس! 
با تمام این حرف ها، نظر من را اگر بخواهید، اصال حرفی از تعریف نمی زنم. اول به یادتان می آورم 

که اچ. پی الوکرفت در داستان سلفایز )Celephais( این طور می گفت:

باغ های  و  تپه ها  از  شگفت  تصاویری  از  انباشته  ذهن  می شویم،  بیدار  شب  برخی مان   ...

مسحور، از فواره هایی که در زیر آفتاب آواز رس داده اند، از صخره هایی زرین بر فراز دریاهای 

همهمه  کنان، از دشت هایی که تا زیر پای شهر های خواب آلود مفرغ و سنگ گسرتده اند، و از 

انجمن های سایه گون قهرمانان که سوار بر اسب های سپید یراق بسته در کنار جنگل های انبوه 

سفر می کنند؛ و آن گاه می دانیم که از میان دروازه عاج نظری کرده ایم به آن جهان عجایب 

که پیش از آن که حکیم و مغموم شویم، از آن ما بود.

و بعد از آه حسرتی که این یادآوری بر دلتان می نشاند، دوستانه به همه تان سفارش می کنم فارغ 
از هر تعریف، یاد لین کارتر باشیم که می گفت: 

می دانم  فقط  نیست.  مهم  من  برای  واقعا  و  منی دانم،  واقعا  می خوانم؟  فانتزی  چرا  من 

که با دیدن چنین واژگانی موجودیتی در من بیدار می شود و به شوق می افتد و واکنش 

می دهد.  نشان 

که در نهایت در یک کالم: »فانتزی بخوانید، همین!«
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مقا

ناصر حافظی مطلق

مرتدان رستگار
رستاخیز

»T850« :تقدیم به روان شناس بی روح

رزم نامه ی »نابودگر« ]1[، تصویر مهیبی از یکی از آینده های محتمل بشری است که در 
آن تمدن انسانی سر برآورده از قله های دانش و فناوری به دست محصوالت و مخلوقات 
خود یعنی ماشین های باهوش به دره ی  ذلت و نابودی فرو می افتد و در این حال معدود 
انسان های باقیمانده با تشکیل جنبشی به نام »مقاومت« ]2[ سعی در نابودی ماشین ها 
و تشکیالتشان دارند. چهار فیلمی که تا کنون از مجموعه ی نابودگر ساخته شده اند به 

 ترتیب زمانی و با ذکر کارگردان عبارتند از:

رزمنامهی»نابودگر« یدرباره ایپرونده
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نابودگر ]3[ )1984: ساخته ی جیمز کامرون ]4[(. 1

نابودگر 2: روز دادرسی ]5[ )1991: ساخته ی جیمز کامرون(. 2

جاناتان . 3 ساخته ی   :2003(  ]6[ ماشین ها  خیزش   :3 نابودگر 
موستو ]7[(

رهایی نابودگر ]8[ )2009: ساخته ی جوزف مک گینتی نیکول . 4
]9[، »مک جی« ]10[

ایده ی اولیه ای جهت ساخته شدن قسمت پنجم و ششم فیلم نابودگر 
نیز ارائه شده است. هم چنین  مجموعه ای تلویزیونی با عنوان »نابودگر: 
ماجراهای سارا کانر« ]11[ در سال های 2008 و 2009 میالدی پخش 
پر کرن خأل  در  ]12[، سعی  کانر  سارا  با محوریت شخصیت  که  شد 

وقایعی داشت که در مجموعه ی فیلم ها به آن پرداخته نشده است.  
این مقاله با اتکا به نمادشناسی آخرالزمانی در داستان نابودگر، رویکردی 
پرده بردارانه از ایده پردازی زیرساخت فلسفه، دانش و فناوری حاکم بر 

این داستان ارائه می کند.

شاعرانگی.1
هولو گرام های امکان پذیر آینده بی شمار هستند؛ در یکی از آن ها ممکن 
است یا ممکن بوده است سامانه ی رایانه ای شبکه ی دفاعی وزارت دفاع 
ایاالت متحده آمریکا با نام شبکه ی آسمانی یا »اسکای نت« ]13[، بر 
اثر یک ارتقاء معمولی، ناگهان دگردیسیده شود به یک ساختار باهوش 
تفکرات کاماًل ضدانسانی دارد. او به دنبال نابودی  و پیچیده که اتفاقاً 

تمام انسان ها است.
دفاع  فعال سازی  کدهای  تمام  احتمالی،  آینده ی  این  در  اسکای نت 
جنگ  یک  آن  نتیجه ی  که  می اندازد  راه  را  آمریکا  هسته ای  موشکی 
هسته ای تمام عیار در تمام دنیا است. زیرا که سیستم های دفاع موشکی 
هسته ای خودکارند و در اثر دریافت نشانه ای از حمله، خودبه خود پاسخ 

می دهند.



مقاله

73
شماره ی 31-30، خرداد و تیر 1392

سرانجام پس از این جنگ هسته ای خانمان سوز و آغاز سلطه ی باهوش های فلزی، تعداد کمی 
انسان زنده در تمام دنیا باقی می ماند که صرفاً تبدیل می شوند به برده هایی برای بیگاری در 
این  از میان  اما  کارخانه هایی تمام ماشینی که ماشین ها در آن ها ماشین های بهتر می سازند. 
بردگان و بازماندگان، به ناگهان، یک منجی اسپارتاکوس گونه ]14[ سر بر می آورد به نام »جان 
کانر« ]15[ که به همه ی انسان های باقیمانده می آموزد که باید با سلطه ی ماشین ها مبارزه کرد.

او رهبری جنبش مقاومت را بر عهده می گیرد و سنگر پس از سنگر ماشین ها را نابود می کند. 
ماشین های محکوم به نابودی در برابر این شکست، مذبوحانه دست به یک نوآوری می زنند. آن ها 
راهی برای بازگشت به زمان گذشته می آفرینند. هدف این است که شوالیه ای مسیحاستیز در 
داالن زمان بازگردد به سال 1984 و مادر جان کانر یعنی سارا کانر را که اساساً هنوز از این که 
ممکن است در آینده پسری به نام جان داشته باشد بی خبر است، ترور کند تا خط راهه ی زمانی 
آینده دگرگون شود. این جا داستان قسمت اول مجموعه ی نابودگر آغاز می شود. یعنی جایی که 

در شهر لس آنجلس از سال 2029 میالدی باز می گردیم به سال 1984.
شوالیه ی مسیحاستیز فلزی، یکی از دست آوردهای تأمل برانگیز صنعت قائم به ذات ماشین ها 
ابداع  سایبرگ های  از  تولیدی  دومین سری   T800 T800. سری  نام  به   ]16[ سایبرگی  است: 
و  شده اند  ساخته  انسان ها  با  جنگ  برای  نابودگرها  است.  نابودگرها  یعنی  کشتار،  برای  شده 

ریخت واره ای کاماًل انسانی دارند.
از  شده تر  تکمیل  نسخه  و  شده  آغاز   2016 سال  در   T600 سری  از  نابودگرها  ساخت  شروع 
T600 که به جای روکش الستیکی دارای روکش سایبرنتیکی از گوشت و خون و پوست انسانی 

 T101 شناخته می شود. نام دیگر این مدل »سایبرداین مدل 101« ]17[ یا T800 است، به نام
نیز هست. نابود کردن یک نابودگر T800  به مراتب مشکل تر از T600 است و به همین ترتیب 
نگارش های باالتر سخت تر به کام نابودی می روند. شروع تولید سری T800، سال 2018 میالدی 

است.
جنبش مقاومت پس از فتح آزمایشگاهی که تشکیالت ارسال در داالن زمان را دارد و پی بردن 
برای  را  نام »کایل ریس« ]18[  به  ازمبارزان خود یعنی جنگ آوری  نابودگر، یکی  به نقشه ی 
از  البته  اتفاقاً همان پدر جان کانر است که  با T800 به گذشته می فرستد و کایل ریس  نبرد 
پسرش کوچک تر هم هست. میوه ی دیدار ریس با سارا کانر در سال 1984، پسری است به نام 
جان. کایل مدت ها پیش از تولد پسرش به دست نابودگر در زمان گذشته کشته می شود و البته 
نابودگر را تا مرزی از نابودی پیش می برد که حرکت کوچکی از طرف سارا برای به پایان رساندن 

کل داستان قسمت اول کافی باشد.



شکل 1: نماهایی از جان کانر در سنین متفاوت

شکل 2: فرگشت سایبرگ های قاتل )نابودگرها(

T800 شکل 4: اسکلت فلزی یک سایبرگ شکل 3: جان کانر در نوجوانی
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در قسمت دوم مشخص می شود که داستان جنگ آینده در گذشته هنوز تمام نشده. ماشین ها 
شده  ساخته  شکل پذیر  و  مایع   ]19[ ابرآلیاژهای  از  که  را   T1000 یعنی  جدیدشان  سایبرگ 
با  مقاومت  مقابل جنبش  در  کند.  نابود  را  نوجوان  کانر  تا جان  می فرستند  به گذشته  دوباره 
دستگیری و تغییر برنامه ی نرم افزاری ذهن یک سایبرگ T800، او را به عنوان فرستاده یجنبش 
مقاومت روانه نبرد با T1000 می کند. این بار T800 نه به عنوان یک دجال مسیحاستیز، که در 
قامت یک تعمیددهنده به سراغ جان کانر می رود. پایان این نبرد به نابودی هر دو نابودگر و 
نجات جان می انجامد و ظاهراً تمام آینده ی محتمل خیزش ماشین ها با نابودی ریزپردازنده های 
نابودگران ارسال شده به گذشته تمام شده است. زیرا که تمام پیشرفت سخت افزاری مسبب 
 T800 تولید اسکای نت باهوش، برآمده از مهندسی معکوس ]20[ ریزپردازنده های باقی مانده از

جامانده در زمان تلقی می شود. اما این پایان داستان نیست.
اپیزود سوم از مجموعه ی نابودگر، داستان خیزش ماشین ها علی رغم تمام تالش های سارا کانر 
است. این بار هم سایبرگی به نام TX که ریخت واره ای زنانه دارد و مدل تکمیل شده تری نسبت 
به سایبرگ های قبلی و دارای امکاناتی مانند خودسامان دهی ریختی است، با مأموریت کشتن 
22 نفر از کسانی که در آینده رهبران مطرح جنبش مقاومت خواهند شد، به سال 2004 می آید 
و در مقابل یک T800  دیگر که بهتر آن است او را T850  بنامیم -چون که به واسطه ی ارتقاء 
نرم افزاری، کمی آموزش روان شناسانه دیده و توسط »کاترین بروستر« ]21[ یا همان »کیت« 
]22[، همسر جان کانر تربیت شده و لذا به مهارت هایی چون دروغ گفتن و نیرنگ زدن هم آشنا 
است- برای هم آوردی با TX ارسال می شود. در انتها TX و T850 هر دو نابود می شوند، اما جان 
کانر و کاترین بروستر که هنوز به عقد و ازدواج همدیگر در نیامده اند، نجات می یابند. انتهای 

فیلم آغاز جنگ هسته ای یا همان »روز دادرسی« است.
و قسمت آخر، داستان سر بلند کردن مسیحای ضد ماشین ها یعنی جان کانر است که بر خالف 
تصور همیشگی  خودش به قامت یک رهبر نظامی و یک منجی نهایی در می آید. او با کمک یک 
با تجهیزات ماشینی به نام »مارکوس رایت« ]23[، یکی از مراکز اصلی تولید  انسان آمیخته 

نابودگرها را با خاک یکسان می کند.
و داستان جنگ آخرالزمانی سوشیانتی به نام جان کانر با انجمن ماشین های بداندیش، هنوز 

ادامه خواهد داشت.

.2بیکرانگی
اطالعات سارا کانر از آینده، در حد شرح وقایعی است که کایل ریس برایش بازگو کرده است. 
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شاخص اصلی این وقایع، وقوع جنگ هسته ای در 29 آگوست سال 1997 میالدی و نابودی سه 
میلیارد انسان است. این روز برای بازماندگانی که باید به نبرد با ماشین ها تن در دهند، »روز 

دادرسی« نام دارد.
سارا کانر پس از مرگ کایل به برخی از کشورهای آمریکای جنوبی مانند نیکاراگوئه سفر می کند 
و تمام تعلیمات الزم برای تربیت پسرش جان به عنوان یک رهبر نظامی را می آموزد. اما پس 
از بازگشت به کشورش آمریکا، به عنوان یک بیمار روانی مستعد جنون در بیمارستان بستری 
می شود. روان پزشک او یعنی دکتر »پیتر سیلبرمن« ]24[ در هر سه قسمت اول نابودگر حضور 
دارد. در قسمت اول، برای آرامش  بخشیدن به سارایی که از دیدن نابودگر دچار روان پریشی شده 
به ایستگاه پلیس می آید و درست قبل از شروع قتل عام در اداره پلیس توسط نابودگر T800 یا 
همان T101، آن جا را ترک می کند. او در یک گفتمان جالب با کایل ریس تمام ایده ی آینده ی 
تاریک انسان ها و شوالیه های بازگشته از قرن بیست و یک را به تمسخر می گیرد. در قسمت 
از  با حمالت وحشیانه  بار  روانی است که چندین  آسایشگاه  او پزشک مستقیم سارا در  دوم، 
طرف سارا روبرو می شود، زیرا تمام صحبت های سارا مبنی بر نابودی بشر و خیزش ماشین ها را 
غیرواقعی و برآمده از یک ذهن روان پریش قلمداد می کند. اما صحنه ی جالب ، برخورد مستقیم 
دکتر سیلبرمِن علم زده به شکل هم زمان با دو نابودگر T800  و T1000 و شگفت زدگی اش از 
دیدن واقعی وقایعی است که تا به حال توهم می پنداشته. در قسمت سوم دکتر سیلبرمن خیلی 
کوتاه به صحبت با کاترین بروستر می نشیند تا او را از شوک برخورد با یک نابودگر برهاند. اما با 
دیدن مجدد T800 از صحنه می گریزد. و به این شکل نهایتاً پرونده ی علم گرایی مستحکم دکتر 
سیلبرمن در مقابل تقدیرگرایی متزلزل سارا کانر و کایل ریس بسته می شود. دکتر سیلبرمن 
دوباره در مجموعه تلویزیونی »نابودگر: ماجراهای سارا کانر« ظاهر می شود و سرنوشتش بستری 

شدن در آسایشگاهی روانی است که روزی خود مدیریتش را بر عهده داشته است.
سارا کانِر معتقد به اختیارگرایی و اصالت اراده، تا زمانی که مسیر وقایع آینده را برگرداند از پا 
نمی نشیند. پس از اطمینان از این مهم است که دار فانی را وداع می گوید. اما روند حاکم بر 
مجموعه ی نابودگر جبرگرایی است. وقوع جنگ هسته ای، خیزش ماشین ها، یورش نابودگرها و 
قیام پیروزمندانه ی جان کانر و پیروانش جبراً باید انجام شود و راه بازگشتی از آن وجود ندارد. 
جنگ هسته ای با تالش های سارا کانر در سال 1997 اتفاق نمی افتد، اما به عوض موکول می 
شود به سال 2004 و این یعنی که سارا تنها وقایع را کمی عقب انداخته است، نه این که آن ها 
را متوقف سازد. در مجموعه ی تلویزیونی »نابودگر: ماجراهای سارا کانر« نیز با خط راهه ی زمانی 
دیگری مواجه هستیم که در آن واقعه ی »روز دادرسی« در سال 2011 میالدی اتفاق می افتد. 
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بسته  کانر-گونه  جان  جبرگرایی  مقابل  در  نیز  کانر-گونه  سارا  اختیارگرایی  پرونده  به این سان 
می شود. هرچند که جان کانر بعدها دوباره به پذیرش نوع محدودتری از اختیارگرایی باز می گردد.

پژوهش  »سامانه های  رئیس   ]25[ بروستر«  »رابرت  ژنرال  فن گرایی  تقابل  سوم،  قسمت  در 
سایبری« ]26[ وزارت دفاع، با دخترش کیت که همسر آینده ی جان کانر خواهد بود، کاماًل 
یک طرفه به سود انسان گرایی خاتمه می یابد و البته ژنرال بروستر در این تقابل، ناگزیر از تقدیم 
جان خود به ماشین های سرکش سر برآورده از تشکیالت خودش است. او در لحظه ی مرگ 
اعتراف می کند که در جعبه را باز کرده است. باز کردن در جعبه ادای دینی است به اسطوره ی 
یونانی »جعبه ی پاندورا« ]27[. پاندورا در اساطیر یونانی، نخستین زن روی زمین است که دِر 
نباید گشوده شود، گشود و مصیبت ها ی محبوس در داخل جعبه مانند  جعبه ای را که هرگز 
بیماری، اندوه، بالهای مخوف و... بر روی زمین پراکنده شدند و در انتها، تنها امید در جعبه باقی  
ماند تا آرامش بخش بشر باشد. جعبه ی پاندورا در اساطیر یونانی نمادی است از افسارگسیختگی 
این  البته  و  نیست  آن  برابر  در  مقاومت  یارای  را  نیرویی  هیچ  که  انسان ها  کنجکاوی  حس 

کنجکاوی بی مرز و بی پایان انسانی گاهی هم به بهای نابودی و ویران گری تمام می شود.
یقین  مقابل  در  نیز  کانر  جان  شک گرایی  پرونده ی  نابودگر،  مجموعه ی  از  چهارم  قسمت  در 
مارکوس رایت ماشینی شده بسته می شود. مارکوس معتقد است که هر انسانی شایستگی یک 
شانس دوباره را دارد، چیزی که جان کانر هنوز کاماًل به آن اعتقاد پیدا نکرده است. در نهایت 
همین اعتقاد مارکوس سبب می شود که قلبش را که از معدود قسمت های انسانی باقی مانده 
در بدنش است، به جان ببخشد و شانس دوباره ای به جان کانر افسانه ای که منجی انسان ها و 

نابودگِر نابودگرها و مغز متفکر پشت پرده ی آن ها یعنی سامانه ی اسکای نت است، اعطا کند.
ایاالت  ارتش  سابق  ستاره ی  چهار  ژنرال   ،]28[ اشدان«  »ژنرال  عقل گرایی  طومار  مقابل  در 
هم  در  کانر  مقابل شهودگرایی جان  در  نیز  مقاومت،  فعلی جنبش  رهبران  از  یکی  و  متحده 
پیچیده می شود. اشدان بهای این عقل گرایی محض شکست  خورده را با مرگ خویش و نابودی 

زیردریایی اش توسط یک پرنده ی بی سرنشین ماشینی شکارچی قاتل )HK( ]29[ می پردازد.

.3بینشانگی
سارا کانر به خوبی می داند که »طوفان در راه است« ]30[ و هر چند که تمام تالشش را برای 
»کمپانی  امیدوارانه  او  گرفت.  خواهد  وزیدن  بی شک  آینده  تندباد  اما  می کند،  ادا  آن  توقف 
سامانه های سایبرداین« ]31[ را که در حال مهندسی معکوس بقایای T800 نابود شده در سال 
1984 است، نابود می کند به امید آن که وقایع از خط راهه ی زمانی منتهی به خیزش ماشین ها 



شکل 7: سایبرگ های خودآگاه و خودسامان ده
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منحرف شود. در این راه دکتر »مایلز بنت دایسون« ]32[ مبدع ریزپردازنده های شبکه ی عصبی 
]33[ و گرداننده ی پروژه های ویژه ی کمپانی سامانه های سایبرداین نیز در حمایت از سارا و جان 
کانر کشته می شود. حتا فراتر از آن سارایی که در سال 1994 میالدی، از ابتالیش به سرطان 
خون آگاه شده و پیش بینی می شود ظرف شش ماه دار فانی را وداع گوید، تا سه سال بعد از آن 
یعنی تا سال 1997 امیدوارانه خود را زنده نگه می دارد تا مطمئن شود »روز دادرسی« در کار 

نیست و پس از آن است که با خیال راحت چشم از زندگی فرو می گذارد.
کالبد بی جان سارا پس از مرگ بر اثر سرطان خون، در مکزیک سوزانده و خاکسترش به دریا 
از اسلحه و مهمات است. جان پس  انباری  تنها  او در آمریکا  آرامگاه جعلی  ریخته می شود و 
از مرگ مادر و بر اساس منشی مبتنی بر جبرگرایی و یقینی متزلزل به وقوع آینده ی تاریک 
و ترسناک محتوم، به بی نشانگی  و پنهان بودنش ادامه می دهد. او به آن چه بر سنگ آرامگاه 
جعلی مادرش نوشته شده هنوز اعتقاد ندارد: »هیچ تقدیری جز آن چه ما اراده می کنیم، موجود 
نیست.« ]34[. هر چند که این جمله برآمده از تعالیم خود جان به کایل ریس است که در 
بازگشت از آینده، توسط کایل به سارا آموخته می شود. و در کنار همه ی این ها، در قسمت سوم، 
جان کانر ناامید از توانایی خودش در رهبری، با جمله ای تاریخی از یک روان شناس بی روح یعنی 

T850 مواجه می شود: »عصبانیت بهتر از نا امیدی است.«

جان به عنوان مسیحای آخرالزمان با دو گروه بیش از همه سر و کار دارد، اول دجال های مسیحاستیز 
شامل سایبرگ های T600، T800، T1000 و TX و در مقابل تعمیدگران روح القدس گونه که در 
برگیرنده ی مادرش سارا، همسرش کیت، دوستش مارکوس و سایبرگ T800 است. او در نهایت 
 T800 پس از کسب پیروزی های شگرف، در 14 ژوئیه سال 2032 میالدی به دست یک سایبرگ

کشته می شود، اما مقاومت پس از او به رهبری همسرش کیت هنوز ادامه دارد.
سایبرگ های مجموعه ی نابودگر نمایندگان توأمان فلسفه اصالت عمل –پراگماتیسم ]35[- و 
فلسفه ی اصالت هدف –ماکیاولیسم ]36[- هر دو با هم هستند. آن ها می ُکشند، چون فلسفه 
وجودی شان بر این مبنا نهاده شده و اگر نکشند خود را بی هدف و پوچ می پندارند. در عین حال 

برای رسیدن به هدف به هر وسیله ای متوسل می شوند و از هیچ ابزاری فروگذاری نمی کنند.
مسأله قدیمی ذهن و بدن در فلسفه، در سایبرگ های مجموعه ی نابودگر بازنگری جذابی دارد. 
آن ها ساختاری برآمده از دوگانه گرایی ]37[ و ذهنی مستقل از کالبد دارند و با تغییر برنامه ی 

ذهنی شان از یک سایبرگ آدم کش به یک سایبرگ انسان دوست تبدیل می شوند.
اما گذشته از همه ی این ها، پرسش مهم این جا است که آیا مسیر دانش می تواند منجر به ساخت 
سایبرگ هایی از جنس سایبرگ های خودسازمان ده و برنامه پذیر مجموعه ی نابودگر که دارای 
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قابلیت خودآگاهی هستند، شود؟ پاسخ هایی متفاوت و بعضاً متضاد به این پرسش ارائه شده. 
برخی صاحب نظران به  سادگی معتقدند که اگر کربن در سیر فرگشت تبدیل شده به موجود 
باهوشی مثل انسان، چرا سیلیکون در این راه  ناتوان باشد؟ و برخی هم معتقدند هوش هیچ گاه 
مصنوعی نمی شود. به هر حال به نظر می آید طراحان و نویسندگان مجموعه ی نابودگر نگاهی 
تکاملی شگفِت  این حد خیزش  تا  که  داشته اند  فن آوری  و  دانش  رشد  به  بسیار خوش بینانه 
در  مهیب  ماشینی  مخلوقات  سایر  و  نابودگرها  خلق  در  را  او  توانایی های  و  آسمانی  شبکه ی 

آینده ای به این نزدیکی، دست باال گرفته اند. 
عجیب  نابودگر  مجموعه ی  اول  قسمت  سه  در  که  است  زمان  در  سفر  مقوله ی  دیگر  بحث 
خودنمایی می کند. جدا از امکان پذیری یا امکان ناپذیری این قضیه، حقیقت امر این است که 
در فیلم پیرامون تصویرسازی چگونگی سفر در زمان تا اندازه ی قابل قبولی، واقع بینی به خرج 
داده شده است. استفاده از میدان های الکتریکی و مغناطیسی بسیار قوی شاید بتواند دریچه ی 
»کرم چاله« ]38[ را در زمان بگشاید که البته توان تکنولوژیکی چنین گشایشی هنوز موجود 
و  انسان  مانند  زنده  و کارهای  تنها ساز  نابودگر  این که چرا در داستان مجموعه ی  اما  نیست. 
داالن  از  عبور  قابلیت  انسانی  پوست  و  گوشت  با  پوشیده  شده  سایبرگ های  مانند  شبه زنده 
زمان را دارند، هیچ توضیحی در فیلم ندارد. حتا مسافران زمان در مجموعه ی نابودگر از انتقال 
لباس هایشان هم در داالن زمان ناتوانند. و البته مهم تر این که ابداع چنین سامانه ی انتقال در 
زمان توسط شبکه ی آسمانی، که خود بر دوش ماشین های فلزی بنا شده است، تنها با قابلیت 
عبور دادن ساز و کارهای زیستی طراحی شده و این قضیه بسی عجیب به  نظر می رسد. نکته ی 
بعدی این  که با فرض عدم وجود باطل نماهای سفر در زمان، باید بپذیریم که هر بازگشتی به 
گذشته سبب انشعاب خط راهه ای جدید در آینده خواهد شد. به این معنا که اگر کسی بتواند به 
گذشته  برود و تغییری به وجود بیاورد، سبب تغییر در آینده فعلی نخواهد شد؛ بلکه آینده ی 

جدیدی به موازات آینده ی فعلی ایجاد خواهد کرد.
به زبان دیگر با هر انتخاب جدید یک »جهان موازی« ]39[ به جهان های موجود اضافه می شود. 
گویا شبکه ی آسمانی در مجموعه ی نابودگر از درک این نکته عاجز است؛ زیرا با فرض این که جان 
کانر یا سارا کانر را هم در گذشته نابود کند، در جهان فعلی تغییری به وجود نیاورده، بلکه جهان 
جدیدی از زایش مسیر واقعیت منشعب کرده که در آن جنبش مقاومت از وجود جان کانر پاک 
است و یا اصاًل شاید در آن جهان، جنبش مقاومتی به وجود نیاید. البته اگر به جبرگرایی از نوع 
جان کانر معتقد باشیم، باید بپذیریم که در تمام نسخه های ممکن و محتمل آینده، وجود جنبش 

مقاومت و منجی مسیحاگونه اش، خواه نامش جان کانر باشد یا نام دیگری، گریزناپذیر است.
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.4عارفانگی
سایبرگ های نابودگر نسبت به پرنده های نظامی بی سرنشین HK و هم چنین تمام سایر تولیدات 
نابود ساختن انسان ها، زیرساخت شگفت تری دارند. تخیل  مخوف ماشینی طراحی  شده برای 

حاکم بر آفرینش ایده ی برخی از این زیرساخت ها بسیار تأمل برانگیز است.
شبکه ی  یعنی  خالقشان  تکاملی  رشد  از  نشان  خود  نابودگر  سایبرگ های  فرگشت  و  تکامل 
آسمانی دارد. شبکه ی آسمانی مسیر رشد دادن فناوری انسانی را بسیار بهتر از انسان ها طی 
می کند. او در مدتی کمتر از پانزده سال از فن آوری T600 به فن آوری TX می رسد که قابل 

تقدیر است.
در دو قسمت اول، وضعیت منبع تغذیه ی سایبرگ های T800 نامشخص است، اما در قسمت سوم 
به این ابهام پاسخ داده می شود: سلول  های هیدروژنی هم جوشی هسته ای سرد ]40[. سلول هایی 
که در اثر آسیب دیدگی ناپایدار شده و انفجاری عظیم به راه می اندازد. هم جوشی هسته ای سرد 

رویایی است که بشر به احتمال بسیار زیاد تا پایان قرن بیست و یکم به آن خواهد رسید.
سایبرگ های T800 با این باتری های هسته ای، دارایی عمری برابر با صد و بیست سال خواهند 
بود. در تمام این مدت ریزپردازنده مرکزی آن ها قابلیت خودارتقایی و یادگیری دارد. به واسطه ی 
خودآگاهی، هر چه تماس آن ها با انسان ها بیشتر باشد، بیشتر یاد می گیرند و این مشخصه، آن ها 

را از سری T600 که صرفاً مسلسل متحرکند، مجزا می کند.
از  او ساخت واره ای  باشد، طراحی شده .  باید  که  آن چه  از  اغراق آمیزتر  T1000 کمی  سایبرگ 
ابرآلیاژهای فلز مایع است که به راحتی توان سیالیت و خودسامان دهی تبدیلی به هر ریختاری 

دارد. 
کمی  سوم،  قسمت  در   TX سایبرگ  تیپ  طراحی  در  که  است  اغراق  همین  اساس  بر  شاید 
عاقالنه تر و واقعی تر عمل شده است. ویژگی اصلی سایبرگ TX این است که عالوه بر نابودگری 
انسان ها، در صورت لزوم نابودگِر نابودگرها هم هست. او توانایی کنترل سایر سایبرگ ها، روبوت ها 
و ماشین ها را نیز دارد. TX به جای سیالیت T1000، توان قابل توجهی در ابزارسازی و تولید 

وسایل مورد نیازش دارد که برای یک سایبرگ قاتل بسی واقعی تر و ممکن تر ارزیابی می شود.
برای  تالششان  بیشتر خودنمایی می کند،   T800 به  ویژه  و  سایبرگ ها  این  نهاد  در  آن چه  اما 
رستگاری است. سایبرگ های نابودگر به روایتی استعاره ای مبهم از خود بشریت هستند که علیه 
باید  قیام کرده و حاال  بوده،  از هستی الزم و واجب  نقطه  این  به  برای رسیدنش  تمام آن چه 
T800وار و تواب به دامان طبیعت و زمین برگردد. و پرسش این جا است که اگر مسیر جاده 

رستگاری برای یک سایبرگ بی روح مانند T800 باز است، چرا برای انسان روح مند باز نباشد؟ 



TX و T1000 ،T800 ،T600 شکل 10: از چپ به راست، سایبرگ های

شکل 11: پدیدار شدن کپسول ناقل یک سازوکار زیستی از آینده به گذشته

شکل 12: جیمز کامرون در پشت صحنه ی فیلم نابودگر
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در حقیقت می توان این پرسش را به عنوان سؤال اصلی فرامتنی، از مجموعه ی نابودگر استخراج 
کرد: آیا وقتش نرسیده که انسان دست از نابودگری بردارد و برای بقای تمام محیط پیرامونش 
که تا به حال در مسیر نابودی طراحی شده توسط انسان گام برداشته ، تالش کند؟ آیا مانند 
انتهای قسمت دوم مجموعه ی نابودگر، یعنی زمانی که سایبرگ T800 به درجه ی فهم معنی 

اشک انسان ها می رسد، وقتش نرسیده که انسان خود را به مقام فهم اشک هستی ارتقاء دهد؟

.5عاشقانگی
»نابودکردن خود، در ذات شما است.« این جمله ای است که T800 در قسمت دوم مجموعه ی 
این  بطن  در  بقا  تنازع  کاماًل صحیح،  این جمله ی  وجود  با  اما  کانر می گوید.  به جان  نابودگر 
خودویرانگری انسانی موج می زند و این یکی از بزرگ ترین تناقض های ذاتی و ساختاری بشر 
و ماشین،  انسان  ناپذیر  نبرد پیش بینی  اوج  و در  نابودگر  است. در قسمت چهارم مجموعه ی 
کاترین  نیست،  عملیات ها  و  مأموریت ها  از  برگشتن  زنده  به  تضمینی  هیچ  که  شرایطی  در 
بروستر از جان کانر باردار است. این امیدواری در زیر سایه ی مرگ، تنها در قلمرو تنازع بقای 
انسان خودنابودگر معنی پیدا می کند. انسانی که برای این تنازع بقای مبهم در زیر درخشش 
خودویرانگری، واژگانی به نام عشق، امید، هدف و اراده را آفریده است. اما همین انسان شبکه ی 
آسمانی را هم خلق کرده و حاال در نبرد میان بقای خودخواسته و فنای خودساخته در تب و تاب 
است. بدیهی است که در چنین شرایطی، ناخودآگاِه جمعی بشر ناگزیر از خلق واژه ای شگفت و 
جدید به نام منجی و مسیحا هم باشد و بسی شگفت تر که این کهن الگوی تکراری باز هم دوباره 
و دوباره تکرار و در رویا دیده می شود تا به واقعیت درآید. این دقیقاً یعنی انسانیت: ضعف پنهان 
شده در تن پوشی مهیب از قدرت. موجودی که در برابر کوچک ترین عوامل طبیعی ناتوان است 

اما با همین ضعف بزرگ هم تمام طبیعت را نابود کرده است.
در مقابل شبکه ی آسمانی که فرزند ناخلف انسان است هم خودویرانگر است و هم خودسازنده، 
مخلوقاتش یعنی نابودگرها کمی متفاوتند. آن ها ضعف های انسان را ندارند، هر چند که تمام 
توانایی انسان ها را هم ندارند. خودویرانگری در آن ها نیست و البته تمایل حریصانه  و انسان گونه ای 
هم به بقا ندارند. ضعف هایی مانند عشق و امید و منجی در ذهن آن ها بی جایگاه است. اما هدف 
و اراده را بسان اولین خط برنامه ذهنی شان بسی وسیع تر از آدمیان درک کرده اند. از انسان ها 

یاد می گیرند، اما بیشتر بسان »ادب از که آموختی؟ از بی ادبان.«
و حاال راحت می توان نتیجه گرفت که در حقیقت نابودگر اصلی در مجموعه ی نابودگر، خود 
انسان است. در وصف نابودگری به نام انسان که بسی نابودگرانه تر از سایبرگ ها عمل می کند، 
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همین بس که در مجموعه ی تلویزیونی »نابودگر: ماجراهای سارا کانر«، به وضوح کوچک و طنز 
بودن این نابودگر قاتل و اعمالش در برابر تراژدی تولید بمب اتمی و هم چنین فاجعه ی یازده 

سپتامبر زیر ذره بین گذاشته می شود.
در سال 2003، مارکوس رایت، زندانی محکوم به مرگ در شرایطی که خود را برای اعمالش 
مقصر می داند، به  واسطه ی اعتقاد تازه ای که به شایستگی هر انسان برای کسب یک  شانس 
ژنتیک  بخش  نماینده ی   ]41[ کوگان«  »ِسِرنا  دکتر  با  را  قراردادی  است،  کرده  پیدا  دوباره  
شرکت سامانه های سایبرداین و گرداننده ی »پروژه ی فرشته« ]42[ امضا می کند که به موجب 
آن، کالبد مارکوس پس از مرگ برای تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. پروژه ی فرشته 
سعی دارد با استفاده از دانش سایبرنتیک، به بهبود و بقای زندگی انسان کمک کند. از جمله 
اهداف این پروژه مبارزه با بیماری سرطان است. دکتر کوگان که خود به خاطر بیماری سرطان 
در حال مرگ است، پس از چندین مرتبه مالقات با مارکوس موفق به راضی کردن او برای امضای 
قرارداد می شود. کوگان کالبد بی جان مارکوِس پس از اعدام و کالبد بسیاری دیگر را در چرخه ی 
بازتولید زیستی قرار می دهد، اما عمرش کفاف دیدن نتیجه ی کار را به او نخواهد داد. در مقابل، 
این شبکه ی آسمانی است که تمام دست آوردهای کوگان را به نفع خود مصادره کرده و از آن ها 
سایبرگ های نیم ماشین- نیم انسان می سازد. و دوباره منش انسانی، خود را نمایان می کند: یک 
اعدامی جستجوگر به دنبال شانس دوباره برای زندگی و یک بیمار مردنی از سرطان که دنبال 
راهی برای نجات بشر از بیماری ها می گردد. این منش انسانی همانی است که شبکه ی آسمانی 
آن را به نفع خودش مصادره کرده و از مردگان انسان ها، سایبرگ های بی نقصی با شانسی دوباره 

بسان مارکوس رایت می آفریند.
اما همین منش انسانی در نهایت مسبب شکست شبکه ی آسمانی خواهد شد. زیرا که انسانیت بنا 
به تعریف مارکوس رایت که دو بار مرگ را تجربه می کند، یک بار در ردای یک بزهکار  وجدان درد 
گرفته و بار دوم در قامت یک زندگی  بخشنده با احساس رستگاری و رهایی، عبارت است از: 
قدرت برنامه ناپذیر و غیرقابل کنترل قلب انسان ها. او به عنوان یک تعمیدگر در تعمید مسیحایی 
به نام جان کانر، بسیار توانا ظاهر می شود و در پس این تعمید است که سرانجام در بطن جبر 
محض، دایره ی کوچک اختیارات خودنمایی می کند. جان کانر جبرگرا حاال به این نتیجه رسیده 
است که هر انسانی لیاقت یک شانس دوم را دارد و هیچ تقدیری جز آن چه ما اراده می کنیم 

موجود نیست. و خیزش یک منجی با چنین باورهایی، آغاز نابودی شبکه ی آسمانی است.
انتهای قسمت چهارم مجموعه ی نابودگر، ارتقای کایل ریس به دریافت شنل یک مبارز جنبش 
مقاومت و بخشیدن قلبی دوباره به جان کانر از طرف مارکوس رایترا به تصویر می کشد. تمام 
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این ها، نمود ظهور انسانیت دوباره متولد شده ای است که شبکه ی آسمانی از درک آن ناتوان و 
لذا محکوم به شکست است. 

این عاشقانگی انسانی، مسبب نجات کایل از زندان شبکه ی آسمانی، زندگی بخشی مارکوس، 
چشم به راه بودن کیت و امیدواری جان است. شبکه ی آسمانی در مقابل این قدرت ها چیزی 

در آستین برای ارائه ندارد.

.6جاودانگی
در دهه ی 80 میالدی، زمانی که سایه ی شوم جنگ سرد و تهدیدهای هسته ای دو ابرقدرت 
غرب و شرق تمام جهان را در بر گرفته و در شرایطی که اولین فرضیه ها و حدس و گمان های 
علم فیزیک در حیطه ی گشایش داالنی در زمان به همراه نویدهای تازه ی حوزه مهندسی در 
پیش  پا  می کند،  خودنمایی  روبوت ها  و  سایبرگ ها  ظهور  پیش بینی  و  مصنوعی  هوش  ارتقاء 
گذاشتن کارگردان مطرحی مانند جیمز کامرون در خلق ایده ای مرکب از همه این مباحث و 

تولید فیلم نابودگر، ستودنی است. 
البته با گذشت حدود سه دهه از آغاز ساخت اولین فیلم مجموعه ی نابودگر، نکات قابل توجهی 
به عنوان انتقادات ساختاری به زیرساخت علمی و تکنولوژیکی این مجموعه فیلم ها بیان شده 

که قابل تأمل است.
سایر  داستان  در  ایده هایش  البته  و  گرفت  عهده  به  خود  را  اول  فیلم  دو  کارگردانی  کامرون 
قسمت ها نیز استفاده شد. او با شروع ساخت این رزم نامه ی سترگ، شخصیت هایی جاودانه به 
حافظه تاریخی بشر تقدیم کرده است که در صدر همه ی آن ها خود »نابودگر T800« به عنوان یک 
موجود خودآگاه و البته غیرانسان، با بازی »آرنولد شوارزنگر« ]43[ خودنمایی می کند. نابودگر 
T800 استعاره ای تمام نما از کنجکاوی و سردی انسان مدرن است که قدرت در ردای فن آوری 

بر کالبدش نمود پیدا کرده است.  بسیاری از مشتاقان سینما هم چنان منتظر تعبیر جمله ای 
به یادماندنی از شوارزنگر هستند که در نقش نابودگر بیان کرده است: »من باز خواهم گشت.«

در ردیف دوم، منجی افسانه ای برآمده از ناخودآگاه جمعی انسان های مدرن، یعنی جان کانر 
قرار دارد که رخساره اش تصویری عجیب نزدیک به واقعیت از یک فرمانده نظامی و رهبر مبارز 
را به آن گونه که باید باشد، نشان می دهد.او هم زمان در سه زمان گذشته، حال و آینده در حال 
نبرد است و مدیریت شگفتش بر سیر وقایع فرازمانی، ستایش تمام هم نوعانش را برانگیخته. 
اگر مبارزات جان با نابودگرهای سری T888 در مجموعه ی تلویزیونی »نابودگر: ماجراهای سارا 
کانر« -که اتفاقاً در میان آن ها هم زن واره ای طرفدار جنبش مقاومت وجود دارد به نام »کامرون 
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که  است  انسانی  تنها  او  بی شک  کنیم-  اضافه  مبارزاتش  داستان  به  هم  را   ،]44[ فیلیپس« 
بیشترین رزم آوری در برابر نابودگرها را از خود به نمایش گذاشته است. به هر حال، خواه ناخواه 

نابودگر T800 و جان کانر شخصیت هایی جاودانه اند، حتا اگر وجود نداشته باشند.
در کنار همه ی این ها، گنجاندن ایده های شگفت برآمده از سیالیت در زمان و مسأله ذهن و 
بدن در مجموعه ی نابودگر، مسبب آفرینش داستانی سترگ و تکان  دهنده  شده اند که تنها ذهن 
خالق کارگردانی مانند جیمز کامرون می توانسته نمودی تصویری و زیبا به آن گونه که در وقایع 

فیلم ها موجود است، به آن ها ببخشد.
از  بشر خوشبختانه  و محتمل  نزدیک  آینده ی  این که  با وجود  که  کرد  اعتراف  باید  پایان،  در 
وقوع جنگ هسته ای و ظهور سایبرگ های قاتل به اندازه ی قابل توجهی فاصله گرفته، اما لذت 
تماشای ایده ی آینده تاریکی که مجموعه ی نابودگر به تصویر کشیده و دیگر اکنون بیشتر شبیه 
به گذشته به نظر می رسد، خاستگاهی است برای تقدیری انوشه از کارگردان نوآور و جاودانه ی 

تاریخ سینما: جیمز کامرون.
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نما
سی

شیرین سادات صفوی

وقتی ژاپن به
سینما می رود

موقع فیلم دیدن، طبیعی است که بگردیم و ببینیم اخیراً هالیوود چه فیلم هایی را روی 
پرده فرستاده و بعد آن هایی را که مطابق سلیقه مان است، انتخاب کنیم و به هر طریقی 

-که هم من و هم شما راهشان را خوب بلدیم- فیلم را بیابیم و ببینیم و تمام.
اما گاهی بد نیست یک حرکات جدیدی هم انجام دهیم! مثاًل برویم ببینیم سینمای 
یک کشور دیگر چه حرفی در مورد ع ت ف و دارد؛ اصاًل دیدگاهشان با این هالیوودی ها 
که همیشه میزبان فضایی ها هستند، یکی است یا نه؟ تنوع می تواند جهان بینی آدم را 

گسترش دهد، حتا اگر مساله به سادگی دیدن فیلم باشد.
در زیر دو فیلم ژاپنی را معرفی کرده ام؛ یکی ع ت و دیگری که چندان در ژانر نیست، 
اما به لطف انیمه و مانگایش برای امثال ما زیادی شناخته شده است و نادیده گرفتنش 

آسان نیست. در هر حال، پیشاپیش دیدن هر دو را توصیه می کنم.
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خالصه داستان
سال 2199؛ پنج سال پیش زمین به طور ناگهانی تحت حمله ی نژادی بیگانه قرار گرفته که آن 
را »گامیالس« می نامد. پرتاب شهاب سنگ های غول آسا به سوی زمین باعث شده تا سطح آن 
سرشار از تشعشعات رادیواکتیو شود و حاال انسان ها برای بقا به زیر سطح پناه برده اند و زمین از 
دور چیزی جز بیابان دیده نمی شود. کاپیتان اوکیتا و ناوگانش در نزدیکی مریخ با گامیالس ها 
درگیر هستند، اما نبرد از قبل باخته است؛ چرا که ظاهراً هیچ چیز به این سفینه های بیگانه 
کارگر نمی افتد. در جریان نبرد، سفینه ی کاپیتان اوکیتا مجبور به فرار می شود و برای این کار، 
خیلی ها جان خود را قربانی می کنند؛ از جمله کودای مامورو که فرماندهی سفینه ی یوکی کازه 

را به عهده دارد.
روی زمین، کودای سوسومو )برادر کوچک تر مامورو( کاری جز جمع کردن آهن پاره از روی سطح 
از همین گشت های روی  ندارد. در طی یکی  استفاده های نظامی  برای  ارتش  به  و تحویل آن 
سطح به دنبال آهن پاره، کودای شاهد سقوط سفینه ای بیگانه است. بر اثر موج انفجار سفینه، 
لباس ضدتشعشع کودای پاره می شود و مشخص است که او به زودی می میرد. اما در سفینه ی 
در  و ظاهراً  مانده  زنده  معجزه آسایی  به طرز  کودای  که  اوکیتا، می شنویم  کاپیتان  بازگشته ی 
سفینه ی سقوط کرده هم کپسولی قرار داشته که پیغامی سری برای ساکنین زمین آورده است.

خیلی زود خبر می پیچد که این پیغام از سوی سیاره ای به نام »اسکندر« در سحابی ماژالنی 

بازیــــگران:

کارگـــردان:
فیلم نامه نویس:
موسیــــقی:
زمـــــــان:
: ل محصــــو

کیمورا تاکویا )کودای سوسومو(، کوروکی ِمیسا )موری یوکی(، 
یامازاکی تسوتومو )کاپیتان اوکیتا(
یامازاکی تاکاشی
ساتو شیماکو
ساتو نائوکی
131 دقیقه
استودیو توهو، 1 دسامبر 2010

رزم ناو فضایی، یاماتو
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بزرگ آمده که ساکنین آن پیشنهاد کمک به زمین برای رفع مشکل تشعشعات سطحی آن را 
داده اند. کاپیتان اوکیتا فرماندهی رزم ناو یاماتو را به عهده می گیرد و ارتش برای اعزام سفینه به 
این ماموریت خطرناک که آخرین شانس بقای بشر است، از داوطلبین ثبت نام می کند. کودای 
هم که خبر مرگ برادرش را شنیده و به نحوی کاپیتان اوکیتا را مقصر می داند، ثبت نام می کند 
و تازه این جا می فهمیم او قباًل فرمانده اسکادران جنگنده های فضایی بوده و به دالیلی نامشخص، 

چند سال قبل استعفا داده و به زمین بازگشته است.
حاال رزم نام یاماتو، مسلح به اسلحه ی خارق العاده ای که با نیروی موج کار می کند )!(، و معاونت 
کودای که در میانه های راه جانشین کاپیتان می شود، باید در سفری طوالنی -به اندازه ی 148 
هزار سال نوری- با مخاطرات ناشناخته ی بسیاری بجنگند و در زمانی کمتر از یک سال، دستگاه 
حذف تشعشع پیشنهادی ساکنین اسکندر را با خود به زمین برگرداند؛ وگرنه دیگر از بشر روی 

زمین اثری باقی نخواهد ماند...

نظر شخصی
این فیلم در زمان خودش موفق بود و در ژاپن حتا از قسمت اول »هری پاتر و یادگاران مرگ« 
هم جلو افتاد و صدرنشین جدول فروش فیلم ها شد. از نظر منتقدین هم فیلم مثبت ارزیابی 
شد؛ خیلی ها میزان هیجان آن را کافی می دانستند و تولید چنین فیلمی را تحت فشار شدید 
طرفدارانی که مدت ها انتظار تماشای آن را داشتند، موفق ارزیابی کردند. از سویی هم خیلی ها 
آن را زیادی شبیه نسخه ای آبکی تر از سریال »رزم ناو فضایی گاالکتیکا« می دانستند -که البته 
بی راه نیست- و از جمله دالیل آن می توان به بودجه ی کم فیلم -در مقایسه با نسخه های مشابه 

هالیوودی- اشاره کرد.
البته شکی  اوقات تماشای فیلم های علمی تخیلی هالیوودی خیلی تکراری می شود؛  اما گاهی 
نیست که زندگی بدون علمی تخیلی های هالیوود غیرممکن که نه، ولی خیلی خیلی سخت تر از 
چیزی است که فکرش را می کنیم! با این حال، بد نیست اگر میان این سیل بی پایان فضایی هایی 
که به زمین حمله می کنند و همگی در واشنگتن یا نیویورک فرود می آیند، دنبال تنوع بگردیم 

و سراغ علمی تخیلی ژاپنی برویم!
ژاپن برای طرفدار ع ت ف و بیشتر بابت انیمه و مانگایش شهرت دارد؛ شهرتی که البته به سزاست 
و هیچ کشور دیگری در این مساله به پایش نمی رسد. از طرف دیگر، اگر فیلم ها و سریال های 
اندازه ی کافی دیده باشید و با سینمای سایر کشورهای شرق آسیا مقایسه کرده  ژاپنی را به 
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باشید، باید کم و بیش بدانید که در این حوزه ژاپن حرف چندانی برای گفتن ندارد. نه این 
که فیلم و سریال خوب نداشته باشد، اما تعداد خوب هایش آن قدر انگشت شمار است که یک 
بار به شوخی با دوستی می گفتیم فیلم »کن شین« -معرفی در همین شماره- اشتباهاً از دست 

سازندگانش در رفته و خوب از آب در آمده است!
»رزم ناو فضایی یاماتو« از این معدود نمونه ها نیست؛ یعنی آن طور نیست که تماشا کنی و بعد 
را نمی سازد.«  از فیلم هایی است که هیچ کشور دیگری مثلش  این  با خودت بگویی: »خوب، 
حقیقت این است که این علمی تخیلی های متوسط با داستان های شبیه هم را هر کشوری تا 
االن تولید کرده است. طبق گفته ی منتقدین، داستان زیادی شبیه گاالکتیکا است؛ موقع دیدن 
فیلم این نظر را نخوانده بودم، اما دائم با خودم فکر می کردم که چقدر این نکته یا آن یکی شبیه 

همان چیزی است که ده برابر بهترش را در گاالکتیکای کم بودجه و مورد کم لطفی دیده ام.
اصاًل این تم حمله ی فضایی های بی رحم و بی منطق و زیادی پرزور به زمین، دیگر خیلی تکراری 
شده است و حتا هالیوود هم چند وقتی است ایده ی جدیدی به این تم اضافه نکرده. به همین دلیل 
»یاماتو« که خودش در تم و شکل و قیافه و هر چیز دیگری تقلیدی از ع ت های هالیوودی محسوب 
می شود، حرف تازه ای برای گفتن ندارد مگر این که از ژاپنی حرف زدن شخصیت هایش لذت ببرید!

از طرفی علم فیلم کمی ضعیف است، خصوصاً برای کسی که زیادی ع ت دیده و خوانده باشد؛ 
مثاًل توضیحی در مورد موتور »جهش« که باعث غیب شدن سفینه از یک نقطه و ظاهر شدن 
آن در نقطه ی دیگر می شود، نمی شنویم. البته این نکته در گاالکتیکا هم وجود داشت و این جا 
هم مثل آن جا ترس از ظاهر شدن اشتباهی در نقطه ی خطرناک دیده می شد. یا مثاًل اسلحه ی 
»موج« که امیدوارم مترجم زیرنویس ها آن را درست برگردانده باشد. این سالح آن قدر مخوف 
است که موقع اولین شلیک آن روی زمین، اتاق کنترل نگران است خود »یاماتو« هم تبدیل به 
بخار شده باشد. خوب این سالح اصاًل چیست و چطور کار می کند؟! یا مثاًل جهش های اول که با 
احتیاط تمام انجام می شوند و همه باید کمربند ایمنی شان را ببندند، آن وقت خانم دکتر سفینه 
را می بینیم که گربه به بغل و یک شیشه »ساکه« به دست در راهروها راه می رود و با بی خیالی 

می گوید این »جهش« یعنی چه؟
جلوه های ویژه ی فیلم هم چندان دندان گیر نیستند؛ خصوصاً وقتی فضایی ها را از جلو می بینیم. 
درست است که بودجه ی فیلم کم بوده، اما از کشوری که این قدر سفینه و موجود فضایی در 

انیمه هایش تولید کرده، چنین کم کاری بعید و غیرقابل باور است.
با این حال، باید اعتراف می کنم از دیدن فیلم لذت بردم و بیشترین دلیلش، همین ژاپنی بودن 



93

سینما

شماره ی 31-30، خرداد و تیر 1392

شخصیت ها و تفاوت آن با سایر ع ت ها است. احترام گذاشتن های زیادی در ارتش اگر اوضاع 
ژاپنی باشد، دیگر اغراق آمیز جلوه نمی کند و همین فکر که اصاًل خبری از کشورهای دیگر نیست 
و هنجار باالخره شکست و این جزیره ی آفتاب تابان کوچک و همیشه لرزان است که می خواهد 

بشریت را نجات دهد، برای مِن بیننده مثل نسیم تازه ای می ماند.
در هر حال، پیشنهاد دیدن فیلم را به چشم یک انیمه ی علمی تخیلی می دهم؛ هر چه نباشد، 

تنوعی که به وجود می آورد حداقل تا مدتی حس خوبی به دنبال خواهد داشت.
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رورونی کن شین

خالصه داستان
هیتوکیری باتوسای )اصطالحاً: »آدمکش حرفه ای در فن باتو-جیستو«( در نبرد توبا-فوشیمی 
شرکت می کند و با پیروزی امپریالیست ها، شمشیرش را رها می کند و می رود. کمی بعد، جین اِه 
که در میان مرده ها زنده مانده، در میدان خالی جنگ بر می خیزد و شمشیر رها شده ی باتوسای 

را بر می دارد و خودش را باتوسای می نامد.
رسم  و  راه  از  پیروی  و  شمشیر  حمل  نیست؛  خبری  جنگ  از  دیگر  و  گذشته  سال  ده  حاال 
سامورایی ها ممنوع شده است. اوضاع برای مردم عادی به صلح و صفا ادامه دارد و همه چیز 
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آرام به نظر می رسد که در این بین آواره ای به نام کن شین وارد توکیو می شود )»رورونی« یعنی 
آواره، دوره گرد(. ظاهراً شش ماهی است که باتوساِی آدمکش در شهر ظاهر شده و دست به 
قتل  عام های گسترده می زند. پلیس برای سر او جایزه تعیین کرده، اما هیچ کس به واقع او را 
نمی شناسد مگر سایتو هاجیمه که قباًل عضو شین سن گومی بوده و باتوسای واقعی را در حین 
رها کردن شمشیرش در میدان جنگ فوشیمی دیده و می داند این آدمکش جدید نمی تواند 

همان باتوساِی واقعی باشد.
مشکل شهر در حال حاضر، تریاک است؛ خالفکاری به نام کن ریو نبض شهر را در دست گرفته و 
با جذب زنی به نام مگومی که آخرین بازمانده از خاندان پزشکان پر آوازه ی تاکانی است، تریاکی 

بهتر از همیشه تولید کرده و به قیمت گزاف در شهر می فروشد.
ماجرای واقعی از وقتی شروع می شود که مسیر کن شین و مگومی و دختری به نام کائورو که 
سالن شمشیرزنی پدرش به دلیل شباهت فنون باتوسای دروغین متروک شده، به هم می رسد 
و سایتو هاجیمه از کن شین که حاال قسم خورده خون کسی را نریزد، می خواهد تا این بار برای 
نجات مردم عادی پا به میدان نبرد بگذارد. مساله این است که آیا کن شین حاضر است قسم 
خود را بشکند یا نه و این که جین اِه چطور عطش خود به خون کن شین را که باتوسای واقعی 

است، سیراب خواهد کرد.

نظر شخصی
کن شین دیگر تعریف کردن نمی خواهد؛ کافیست یک انیمه بیِن متوسط باشید تا حداقل اسمش 
به گوشتان خورده باشد و بدانید داستان هایش او را تبدیل به یکی از محبوب ترین سامورایی های 
افسانه ای کرده است. خیلی ها مانگا و انیمه ی چند صد قسمتی آن را دنبال کرده اند و بعضی ها 
فقط فیلم انیمیشنی را که از روی آن ساخته شده بود، دیده اند و احتماالً صحنه ی شمشیرزنی 
کن شین در خیابانی تاریک و پر از شکوفه ی گیالِس کیوتو را خوب به یاد دارند؛ صحنه ای که 

حس می کنم به بهترین شکل ممکن در این نسخه ی سینمایی از داستان بازسازی شده است.
کن شین زمانی طوالنی یک آدم کش اجیر شده بوده و با اشاره ی ابروی باالدستش، خون بسیاری 
را می ریخت. اما بعد از جنگ نهایی که باعث از راه رسیدن عصر جدید و باز شدن درهای ژاپن 
به روی کشورهای خارجی شد، کن شین شمشیرش را کنار  گذاشت و تصمیم  گرفت به تالفی 

خون های بسیاری که ریخته، این بار تنها در راه کمک به مردم مظلوم حرکت کند.
داستان فیلم تقریباً مثل یکی از اپیزودهای کن شین در طی سفرهای طوالنیش برای کمک به 
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مردم است تا یک داستان مستقل و کامل. البته اگر قباًل چیزی از انیمه و مانگای آن ندانید هم 
از فیلم سر در می آورید، ولی اگر خوانده باشید و بدانید احساس می کنید که این هم فقط یکی 
از ماجراهای کن شین است و باید منتظر دنباله اش ماند. انتظاری که ظاهراً بیهوده هم نیست. 
تهیه کنندگان فیلم به طرفداران کن شین نوید داده اند که دنباله ای این فیلم مجوز ساخت گرفته 

و داستان آن نعل به نعل مانگا خواهد بود.
همان طور که باالتر گفتم، »کن شین« از معدود فیلم های ژاپنی است که خوب از آب در آمده؛ از 
سایر نمونه های خوب سینمای ژاپن می توان به مجموعه ی »نودامه« اشاره کرد که البته سریال 
بود، و در حین تماشا آدم را به حیرت وا می داشت که اگر ژاپنی ها واقعاً قادر به ساخت چنین 

سریال های خوش ساختی هستند، پس چرا بیشتر تالش نمی کنند؟!
از صحنه های نبرد  داستان کن شین حرف ندارد و اگر طرفدار مرام سامورایی ها باشید، قاعدتاً 
و شمشیرزنی و خون و خونریزی اش خوشتان خواهد آمد. شخصیت ها، خصوصاً خود کن شین، 
جذابند و هر چه به مرکز فیلم نزدیک ترند، ابعاد بیشتری هم دارند. درگیری درونی کن شین 
برای شکستن قسمش که کسی را نکشد، کمی ساده و سرراست به نظر می رسد که به نظر من 
دلیلش همان نیاز به دنباله است؛ کن شین ده سال است که بعد از جنگ سرگردانی کشیده و 
حاال ما تنها یک صحنه از کمک هایش به مردم را می بینیم. پس منطقی است که جای سوال 
باقی بماند که چطور درگیری درونی کن شین واضح تر و دراماتیک تر -مثل نمونه های غربی- 

نیست.
شخصاً به عنوان یک عالقمند به سامورایی های موبلند و مرموز که روزی بی خبر از راه می رسند، 
آدم بدها را شکست می دهند و بعد در پایان داستان در افق محو می شوند تا بروند و مردم آن جا 
را از ظلم و ستم نجات بدهند، از فیلم لذت بردم. هیچ قسمتی از آن کسل کننده نبود و خصوصاً 
نبرد کن شین و جین اِه و بعد نبردهای کن شین را در خانه ی غربی کن ریو بسیار دوست داشتم.

احساس می کنم دیدن این فیلم برای کسانی که دنبال تنوع هستند و سامورایی دوست دارند 
و کن شین را مدت ها دنبال کرده اند و از او خاطره دارند، جز واجبات است. و اگر انیمه دوست 

دارید، دیگر جای چون و چرا نمی ماند. باید »کن شین« را ببینید!
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»خزندهیآسمان«ناممجموعهایداستانینوشتهیهیروشیموریاستکهدرسال2001
برایاولینبارچاپشد.اینمجموعهدارای5کتاباستکهداستانرنجوسختیهایگروهی
ازخلبانانجواندرگیرجنگرادردنیاییوارونهدنبالمیکند.خطداستانیاینمجموعهبا
دیگرمجموعههاینوشتهشدهتوسطموریکهفضاییمعماگونهدارند،متفاوتاست.ازاین

مجموعهدرساختیکفیلمانیمه،بازیکامپیوتریومانگااستفادهشدهاست.
کتاباولیکهدرسال2001نوشتهوچاپشد،خزندهیآسمان،درواقعقراربودکتابآخر
دراینمجموعهیداستانیباشد.کتاباول،باتوجهبهترتیباتفاقافتادنوقایعدرمجموعه،
“None But Air”نامداردکهدرسال2004منتشرشد.کتابدوم“DowntoHeaven”در
”CradletheSky“درسال2007وکتابچهارم”FlutterintoLife“سال2005،کتابسوم
نیزدرسال2007بهچاپرسید.نامرتببودنزمانچاپکتابهابدینقصدبودتانشاندهند

کهنیازیبهخواندنکتابهابهتوجهبهترتیبوقایعنیست.
دراینمطلب،قصدماپرداختبهفیلمانیمهیاقتباسشدهازاولینکتابچاپشده،یعنی

خزندهیآسماناست.
نویسندهی خود گفتهی به شد. کارگردانی اوشی مامورو توسط 2008 سال در فیلم این
مجموعه،اینکتابسختترینبرایاقتباسبودهاست،امااوبعدازاینکهازتواناییکارگردان
مطمئنمیشود،اجازهیساخترامیدهد؛چراکهاوشیکارگردانیکارهایمعروفیهمچون

“GhostintheShell:Innocence”رادرکارنامهکاریخوددارد.
داستاناینفیلمدردنیاییمتفاوتازدنیایمامیگذرد.باوجودبرقراریصلحدرسرتاسر
درگیریخو و وجودجنگ به کنون تا که مردمی بین ناآرامی و تنش هنوزهم دنیا، این
گرفتهبودندوبهواقعیتیاززندگیروزمرهشانتبدیلشدهبود،وجوددارد.پساینمشکل
رابایدبههرروشیکهشدهحلکردتامردمبتواننداززندگیخودلذتببرند.راهحلیکه
بهآنمیرسند،تشکیلشرکتهایخصوصیاستکهباخلبانانجنگندهقراردادمیبندند
تادرماموریتهایجنگیواقعیدرمقابلهممبارزهکنند.دراینجاستکه»کیلدرن«ها،
داستانی واردخط نوجوانیطراحیشدهاند، دوران در ابدی زندگی برای که انساننماهایی

میشوند.
جنگی چرخهی در که نامیرایانی شدهاید. داستان اصلی خط متوجه دیگر االن تا مطمئناً
پایانناپذیروالبتهساختگیگیرافتادهاندتامردمازصلحبیشازاندازهدچارتنشونگرانی
نشوند.محضاحتیاطالزماستیادآورشومکهوقتینامیراباشید،خوب،بهطورمعمولراهی
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برایکشتنتاننیست؛پساینموضوعکههرروزبایدوارداینمیدانجنگساختگیبشویدو
دردرگیریبیمعنابمیرید،دیگرچنداناهمیتینخواهدداشت.

فایدهای راکه راکهبخواهندمیبینندوهرآنچه انسانهاهمیشههمینگونهاند.آنچه
برایشانندارد،بهزبالهدانیحافظهشانمیفرستند.نکتهایکهاینجابهاشتباهبهاینزبالهدانی
تبعیدمیشود،ایناستکهتنهافرقنامیراهابامردممعمولیایناستکهدربازهایاززمان
دارند،دوستمیشوند، احساسات ما مثل نیز آنها اما ندارند. بهجلو راهی و افتادهاند گیر
عاشقمیشوند،متنفرمیشوند،گیچوسردرگممیشوند،افسردهمیشوندونیازبهدلگرمی
وپشتیبانیدارند؛اماکسیاینرانمیبیند.تنهامسئلهایکهشایدکمیتحملاینچرخهی
بیپایانومرگهایبیشمارراآسانترمیکندایناستکهبعدازهربارمرگ،کیلدرنهادر
زندگیجدیدنامیجدیدوحافظهایجدیدخواهندداشت.حافظهایکهدرآنخاطراتیگنگ
نهفتهاست،اماخودکیلدرنهابهنوعیمیدانندکهچشمپوشیازآنهابهنفعهمهخواهدبود.
فکرمیکنممشخصباشدکهمنداستانرادوستداشتم.امااینکهازخودفیلمهمبههمین
کاراکتر»کانامی«کهیکخلبان داستان این در است. نه،بحثدیگری یا بردم لذت اندازه
کیلدرناست،بهنوعیجانشینبینندهخواهدبودووظیفهیطرحسوالهارابرعهدهخواهد
داشت.اماخیلیامیدواروهیجانزدهنشوید،چراکههرچنددرطولایندوساعتکانامییا
بهتربگویمبینندهتاجاییکهتواندارددستازسوالکردنبرنمیدارد،امافقطدرشش-هفت
دقیقهپایانیاستکهبهبعضیازاینسواالتپاسخدادهمیشود.بااینحالچوندرتمامطول
فیلمدرگیراینحسیدکهموضوعمهمیدرجریاناستوفقطشماآنرادرکنمیکنید،بعد

ازروشنشدنآنحسخوبیخواهیدداشت.
نکتهیمهمدرتماشایاینفیلمایناستکهبایدصبروحوصلهیباالییداشتهباشیدوالبته
اینکهاینتجربهیاولتاندرتماشایفیلمیژاپنینباشد.زمانفیلم2ساعتونسبتاًطوالنی
است،چراکهتقریباًبهجزدر10دقیقهیپایانیاتفاقچشمگیرینمیافتدوتنهادنبالهای
استازدیالوگهاییکهدرکشانکمیسختاستواشاراتیکوچکبهاصلداستانکهشما
رابیشترگیجمیکند.دراینجامسئلهیعادتداشتنبهایننوعفیلمدیدنمطرحمیشود.
مطمئنباشیداگراینتجربهیاولتانباشد،حداقلتامدتهاازفیلمهایژاپنیوانیمهدوری
خواهیدکرد.امااگرقباًلفیلمهاییشبیهایندیدهباشید،میدانیدکهدرپایاناحتماالًصبر
شماپاداشدادهخواهدشد.امااحتمالاینهمهستکهسازندگانبهطورناخودآگاهازآزار
بینندهلذتببرندوفیلمراباهمانسرنخهایکوچکوبدونتوضیحبیشتربهپایانببرند.این
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ریسکیاستکهبایددرتماشایبیشترفیلمهایژاپنیپذیرایآنباشید.خوشبختانهاینفیلم
ازدستهیپاداشدهندگاناستوبعدازاینکهدرطولحدودیکساعتوپنجاهدقیقهذهن
شماراباانواعسوالهاوتئوریهاپرمیکند،بعضیراپاسخدادهوبعضیرابهنتیجهگیری

خودتانواگذارمیکند.
فیلمازطراحیگرافیکخوبیبرخورداراستواینکیفیترابهطورکاملدرصحنههایجنگی
هواییمابینهواپیماهایجنگندهبهنمایشمیگذارد.نکتهیدیگرموسیقیمتنآناستکه
درهمانلحظاتآغازینفیلمتوجهمرابهخودجلبکرد.وسازندگاننیزبهخوبیازایندو
نکتهیقویاستفادهکردهوباترکیبایندووآغازفیلمباآسمانیزیباوموسیقیگوشنواز،

بینندهیخودراجذبمیکنند.
اینفیلمبرندهیجایزهبهترینفیلمآیندهنگر65مینجشنوارهیبینالمللیفیلمونیزشد.از
برترفستیوالبینالمللیفیلم اینموارداشارهکرد:جایزهیفیلم به دیگرجوایزآنمیتوان
تورنتودرسال2008؛سهجایزهیبهترینفیلمازنظرمنتقدین،بهترینموسیقیاریجینال
)برایکنجیکاوای(وبهترینفیلمبرایمخاطبینجواندرفستیوالبینالمللیفیلمکاتالونیا؛
بینالمللی برگزیدهدرفستیوال فیلم و فیلمهلسینکی بینالمللی برگزیدهدرفستیوال فیلم

فیلماستکهلم.
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محمد حسین عبدالهی ثابت

نخستین قانون

خوانندگان این سطور شاید بدانند من چندان اهل کمیک و مانگا نیستم و این متایل را 

بر کسی هم پوشیده نگه نداشته ام. یعنی کالً با ابرقهرمان های سوپرچاخانی و ژاپنی های 

که  است  طبیعی  خب  اما  منی رود.  جوب  یک  در  آبم  گل بهی  موهای  با  چشم درشت 

همیشه استثناهایی وجود داشته باشد. وقتی پای داستان مورد عالقه ات در بین باشد، 

متوجه  برمی گردد.  کلی  به  ورق  یا  می شوند  جایگزین  متایالت  بعضی  که  ندارد  گفنت 

هستید که؟ حتامً همین طور است!
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گذشته ی  از  می خواهد  که  است  شمال  وحشیان  خطه ی  از  قهرمانی   ،]1[ نه انگشتی  لوگن 
ناخوشایند خونینش فاصله گرفته و زندگی تازه ای شروع کند. سند دن گلوتکا ]۲[، جنگجوی 
سلحشور سالیان گذشته است که به دلیل جراحات بسیار از میادین پرافتخار نبرد فاصله گرفته و 
حاال به عنوان بازپرس )بخوانید شکنجه گر!( با بازیگران توطئه های سیاسی داخلی دست و پنجه 
آوازه ی  لوتار ]۳[ هم نجیب زاده ی خودشیفته ای است که دوست دارد  نرم می کند. َجِزل دن 
پرافتخاری برای خود دست و پا کند، در عین حال نمی خواهد لباسش ذّره ای لک بردارد. اما 
این سه، در واقع مهره های بازی لرد بایاز ]4[، بلندآوازه ترین و مخوف ترین جادوگر سرزمین، 
مشاور ارشد پادشاه و سیاست مدار پرنفوذ شورای مشاوران هستند. حال این که قصد بایاز از 
بازی کردن با این مهره ها چیست، جواب ساده ای و سرراستی ندارد. پاسخ به همین سوال است 

که سه گانه ی »نخستین قانون« ]۵[ را به وجود آورده است. 
سال های  طی  که  است  ابرکرامبی  جو  جناب  دست پخت  نخستین  قانون  نخستین  سه گانه ی 
۲00۶ ،۲00۷ و ۲00۸ منتشر شد و کلی هم گرد و خاک به پا کرد. داستانی که کلی راز و 
رمز و جادو و ماجراهای کوچک و بزرگ را در بستر یک حماسه ی فانتزی روایت می کند. از 
ویژگی های مثبت و تحسین برانگیز این مجموعه تصاویر شفاف، پرجزئیات و زنده ای است که 
از لحظات نبرد در ذهن خواننده تصویر می کند )که اغلب با مقداری خون همراه است(. شاهد 
مثالی از این کیفیت را احتماالً در »کارهای احمقانه« ]۶[ دیده اید. حاال و با گذشت ۵ سال از 
انتشار متن کتاب، نسخه ی گرافیکی  تمام رنگی اش هم دارد به مرور آماده می شود! من انتظار 
داشتم به تناسب کتاب، روایت گرافیکی هم از شفافیت و وضوح باالیی برخوردار باشد و با دیدن 
اولین صفحات تا حدودی انتظارم برآورده شد. مثاًل آن چه در صفحه ی بعد می بینید، صحنه ی 
اعتراف گیری گلوتکاست در ابتدای داستان، که در آن چهره ی مجروح گلوتکا با آن دندان های 

شکسته و فک کج و معوج و چشمان جهنده اش به خوبی طراحی و رنگ آمیزی شده است.
زبان  از  را  آن  بگذارید  که  دارد  هم  دیگری  ویژگی  نمی شود.  همین جا ختم  به  پروژه  این  اما 

نویسنده ی داستان نقل کنم:
»گذشته از تمام این ها، چیزی که در مورد این پروژه از همان ابتدا واقعاً چشم من را گرفت، 
شیوه ی توزیع آن بود. چرا که قرار گذاشتیم نسخه ی گرافیکی نخستین قانون را مجانی بیرون 
بدهیم! بله، درست شنیدید. 1۲ صفحه ی اول از همین االن روی اینترنت قرار گرفته است. آن 
هم مفِت مسلم. قرار است برای مدت زمانی بس طوالنی هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه صفحات 
جدید روی سایت پروژه قرار بگیرد. آن هم مفِت مسلم. امیدوارم وقتی باالخره این کار را به 
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پایان بردیم، که احتماالً می شود سال ۲0۸۵ و آن موقع من هم به حال روز گلوتکا افتادم، کلی 
صفحه ی تمام رنگی و قشنگ از نخستین قانون در دسترس همه باشد. آن هم مفِت مسلم!«

هرچند شاید این ویژگی از لحاظ مالی برای من و شما تغییری ایجاد نکند، اما حداقلش آن 
است که خیلی راحت و بی دردسر و بدون دغدغه ی یافتن/نیافتن یک فصل می توانیم نسخه ی 
گرافیکی داستانی نسبتاً دراز را دنبال کنیم. و این کم ترین کار ممکن است. من اگر به جای 
بچه های قمر کمیک آکادمی بودم، حتماً برای ترجمه و انتشار آن همگام با نسخه ی زبان اصلی 

برنامه می چیدم. حال خود دانید! تا به االن ۲۵ صفحه از نسخه ی گرافیکی منتشر شده. 
اقتباس این سه گانه را چاک دیکسون بر عهده گرفته. طراحی ها از اندی تانگ است و رنگ آمیزی 
شعله کشان  خودش-  قول  -به  چشمان  زیر  از  هم  همه چیز  نهایت  در  و  پنتازیس.  پیت  کار 
ابرکرامبی می گذرد. خودش که خروجی تا به این جای کار راضی است. نسخه ی گرافیکی داستان 
روا  نتیجه  در  کرده.  که جلب  هم  را  من  پسند  کرده.  دریافت  هم  زیادی  مثبت  بازخوردهای 
منتشر شده، دعوت  آن  از  تازه یک فصل  این مجموعه، که  تعقیب  به  را هم  اگر شما  نیست 
نکنم. می توانید عالوه بر صفحات طراحی  شده، نظرات نویسنده و ویراستار پروژه را هم بر روی 

وب سایت کمیک نخستین قانون ]۷[ دنبال کنید.

یک  دادن  دست  از  خاطر  به   :Logen Ninefingers  ..1
انگشت، به این نام معروف شده.

2. Sand dan Glotka
3. Jezal dan Luthar
4. Lord Bayaz

5. Lord Bayaz
محمد  ترجمه ی  احمقانه«.  »کارهای  جو.  ابرکرامبی،    .۶
دوم،  سال  شگفت زار،  ماهنامه ی  ثابت.  عبدالهی  حسین 

شماره ی 1۶، فروردین 1۳۹1.
7.  http://www.firstlawcomic.com
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فیلیپ پولمن را چه در ایران و چه در دیگر نقاط دنیا بیشتر با سه گانه ی »نیروی اهریمنی اش« 
انگلیسی که مداوم کار کرده و بیشتر  ادبیات  استاد  به عنوان  می شناسند. هم چنین پولمن 
کارهایش در زمینه ی ادبیات استیم پانک بوده و البته چند باری هم نامزد بوکر شده، ولی هر بار 

دست خالی برگشته هم شهرت به سزایی به هم زده.
فیلیپ پولمن اولین بار به همت فرزاد فربد با ترجمه ی تریلوژی نیروی اهریمنی اش به فارسی 
زبانان معرفی شد. هر چند اکثراً بر پایان ضعیف جلد سوم تریلوژی صحه می گذارند، ولی اهمیت 
کتاب اول این تریلوژی شاید در این است که یکی از تنها نمونه های موجود از ادبیات استیم پانک 
به زبان فارسی است. حاال فرزاد فربد با ترجمه ی سه کتاب دیگر از پولمن بار دیگر سراغی از این 
نویسنده گرفته است. بررسی حاضر از این بین به کتاب های کنت کارلشتاین و کوکی اختصاص 

دارد، چون نگارنده تا این لحظه موفق به خواندن »مترسک و خدمتکارش« نگشته.
کوکی انگار درست از دل افسانه های گریم بیرون می آید. مکان وقوع مهمانخانه ای در آلمان قرن 
نوزدهم است. رسم است که هر بار شاگرد ساعت ساز جدید قبل از فارغ التحصیلی اش به عنوان 
استادکار، پیکره ای بسازد و روی برج ساعت شهر نصب کند؛ اما کارل هنوز هیچ کاری نکرده و 
فردا آخرین مهلت اوست. فریتز نویسنده ی جوان داستان ناتمامش را می خواهد در مهمانخانه ی 

شهر بخواند، بدون توجه به عواقبی که به بار خواهد آورد.
در کنت کارلشتاین که در روستایی خیالی به نام کارلشتاین در سویس قرن نوزدهم می گذرد، 
برادرزاده های کنت پهلوی عمویشان بازگشته اند غافل از نقشه ی شومی که عموی آن ها برایشان 
در سر دارد  و این که می خواهد آن ها را به عنوان قربانی تقدیم شیطانی به نام زامیل کند. در 
این بین هیلدی خدمتکار قصر از ماجرا باخبر می شود و تنها مدت محدودی زمان دارد که جلوی 

نقشه ی کنت را بگیرد.
کوکی و کنت کارلشتاین هر دو از دل سنت فولکور آلمانی می آیند و در عین حال هر دو محملی 
شدند برای بازتاب دغدغه ها و موتیف های همیشگی پولمن مثل روشنگری، تکنولوژی، جادو، 
تقدیرگرایی و گذر یک دوران. چیزی که بیش از پیش برای ما چهره ی پولمن را به عنوان یک 

اومانیست مسلط به ادبیات کالسیک باز می نمایاند.
هر دوی این آثار قصه های پریان را مبنای کار خود می سازند و با نوسان دقیق بین سویه ی تاریک 
ایجاد می کنند که به طرز هوشمندانه ای فاصله گذارانه  و کودکانه ی آن تصویری کارناوال گونه 
پا به عرصه ی واقعیت  از دل داستانا فریتز  ناگهان  است. در کوکی دکتر کامنیوس آدمک ساز 
می گذارد. در کنت کارشتاین این روند از دل داستان های ترسناکی که دو دختر می خوانند رخ 
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می دهد. پولمن هم در کوکی و هم در کنت کارلشتاین با مخاطب بازی می کند. بازی که همان 
ماهیت کارناوال است.

شاید بشود گفت پولمن داستان پریان را به خدمت خود در می آورد تا بر ماهیت نمایش گونه ی 
خود تاکید کند. به همین خاطر در کوکی شخصیت ها و وقایع انگار کوک شده باشند؛ مثل سوت 
پسرک که آدمک سلحشور را از حرکت باز می ایستاند. چه در کوکی و چه در کنت کارلشتاین، 
به شمار  عادی ضعف  در حالت  داستان که  بی شمار  تصادف های  تبدیل  با  پولمن هوشمندانه 

می آیند، موقعیت هایی تقدیری ماهیت نمایش وار داستان های خود را به ما القا می کند.
کنت کارلشتاین و کوکی محصول دو دوره ی متفاوت از دوران نویسندگی پولمن هستند. در این 
میان ناپختگی کنت کارلشتاین در حفظ تعادل میان راویان متعددش و جزئیات داستانی بیشتر 
به چشم می خورد و کوکی نمونه ی کامل تر و موفق تری از کار نویسنده است. اما چه برای کسانی 
که از طرفداران پولمن هستند و چه کسانی که تا به حال پولمن نخوانده اند، خواندن این کتاب ها 
باید در اولویت قرار گیرد. چون پولمن موفق شده سرگرمی را با نوعی هوشمندی که مخاطب 
خود را دست کم نمی گیرد، توام سازد که این روزها در میان کارخانه های انبوه سازی سرگرمی 
بی مایه کمیاب است. به غیر از این، کارهای پولمن از دل سنتی از ادبیات انگلیسی می آید که 

نمونه هایش در ایران کمتر ترجمه شده است.

کوکی: 4 ستاره
کنت کارلشتاین: 3 ستاره 
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در زمان های نزدیک و کنونی، سعی های زیادی در ادبیات گمانه زن داخلی برای خلق آثاری 
در چارچوب ادبیات گمانه زن غربی به صورت بومی شده است. در این بین آثار کمی بوده اند که 
بتوانند هر دو ساختار را به صورتی صحیح در آثارشان به تکاپو بیندازند. چنان که گاهی حتا 

رونوشت و تاثیرپذیری مستقیم آثار داخلی از آثار خارجی کاماًل هویداست.
اثر »مرده ای که حالش خوب است« اثر احمد آرام، هرچند شروعـی کاماًل واقع گرایانه دارد و 
روند آن از شلوغی جادو و عناصر دیگر دنیای فانتزی خالی است، اما کم کم با فضاها و اسطوره ها 
و عناصر فانتزی در داستان مواجهه می شویم. نگرش گمانه زنی در اثر، خلوت و آرام است. خبری 
از رنگارنگی جادوگرانه یا نبرد شر و خیر در اثر نیست. بلکه گمانه زنی در اثر فضاهای غیرواقعی، 
شخصیت های دارای قدرت های ماورائی و اتفاقات و رویاهای تخیلی و عجیب مانوس شده است. 
رسوب اسطوره ها و نگرش ها و خیال پردازی های بومی و تاریخی در اثر چنان رنگ و بوی دقیق و 
بومی به اثر داده است که از جهت بومی نگاری، شاید یکی از برترین آثار گمانه زن مدرن ادبیات 

ایران باشد.
با جذابیت های فراوان اثر، فضاهای بسیار شلوغ و اتفاقات بی نظم و پرسر و صدا و بدون ترتیب، 
اثر را کمی تا قسمتی غیرقابل درک و همخوانی همزمان می کند. فضاهای سوررئال اثر بسیار 
زیاد و عمیق و پررنگ و گیج کننده هستند. مرزهای زمان و مکان و اتفاقات و رویا و واقعیت و 
روان شخصیت ها کاماًل کم رنگ می شود و این به پردازش سوررئال اثر کمک بسیار کرده است. اما 
در عین حال گیج کنندگی را نیز به آن الصاق کرده است؛ به طوری که خوانش و فهم هم زمان اثر 
به سختی امکان پذیر است و شاید یکی دیگر از عوامل این موضوع، فضاپردازی ها و اتفاقات بسیار 
و مداوم باشد، در عین حالی که اثر تعلیق خاصی را حاکم بر جریان فکری خواننده نمی کند. 
برای مثال شخصیت دشمن و منفی در داستان وجود ندارد و جنگی میان شخصیت های مثبت 
و منفی صورت نمی گیرد )چنان که در تعریف فانتزی در اساسنامه ی آکادمی فانتزی، جنگ 
سنتی علیه خیر و شر از ویژگی هایی است که هویت اصلی فانتزی هستند( و تمام جذابیت در 
همان فضاها، توصیف ها و اتفاقات ساده و سریع و پررنگ نهفته شده است. هرچند خود شخصیت 

و موضوع ممکن است بتواند ایجاد انگیزه و عالقه کند .
داستان که نگارش جالبی نیز دارد، از نگاه پسربچه ای است که زندگی خود با پدر عیاش و عجیب 
و دوست داشتنی اش را روایت می کند. داستان در زادگاه نویسنده یعنی بوشهر  روایت می شود 
و ویژگی های سنتی که در گویش و دیالوگ ها، فضاسازی ها، سنت ها و... رعایت شده است، اثر را 

به یکی از آثار برجسته در زمینه پردازش بومی تبدیل کرده است.
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قطعه ای از متن کتاب

... مطمنئ بودم که صداهای توی دهانم متام شده و زبان بی خاصیتم به لثه ام چسبیده. 

»گوش هاتو واز کن تا از اون پرنده برات حرف بزنم. بعدش خودت در اتاق رو به روی ما واز 

می کنی. این طوری بهرتی نیس؟ معلومه که بهرته.« 

برگشتم و دوباره به ننه ام نگاه کردم. هنوز به دیوار تکیه داده بود و انگار خود او هم از 

جنس دیوار شده بود. 

»به اون کاری نداشته باش، گوشات با منه؟ از درز در دارم متاشات می کنم. گوش کن، تنها 

موجود زنده ای که در اون جا دیده شد پرنده ای بود که به زبان ما حرف می زد و اسم همه ی 

ازش دور  آدم شبیه تر می شد. وقتی  به  نزدیک می شدیم،  او  به  ما رو می دونست. هر چه 

می شدیم، دوباره مث همون پرنده روی ستون یکی از خونه ها می نشست و گریه می کرد.«





قی
ور

پا

هانیه سادات سرکی

فرهاد دیو در
)بخش اول(

1
 

g اگرچه سپیده سر زده بود، خورشید تا سرافرازی در میدان آسمان راه زیادی پیش رو داشت. باد، 
آهسته و پاورچین پیش می رفت و جامه و موی مرد را آشفته می کرد. جز صدای صحبت آهسته ی 
دو نفر که سکوت روستا را کمی مشوش می کرد، نوای دیگری به گوش نمی رسید. مرد، پس از 
درنگی کوتاه، آستانه   را رها کرد و راه بیرون رفتن از روستا را در پیش گرفت. قامتش بلند بود، 
اندامی ستبر و بازوانی پرگره داشت. سرش را به زیر انداخته بود و با شانه های افتاده، دور می شد 
و اگرچه گفته بود کاریزکنی ساده  است، هیبتش به جنگجویی دالور می مانست که از افسانه ها 

قدم به روستا گذاشته باشند. 
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بانو گفته بود تا پیش از ظهر او را خبر خواهد کرد، و او می اندیشید از دست زنی تنها هر چند 
مهربان و زیباروی، کار زیادی ساخته نیست؛ و همین نشان می داد از زندگی چیز کمی می داند. 
خورشید از شرق سر بر می آورد. بانو رهگذر را دید که به شرق می رفت و نیز سایه اش را که بر 
خالف خداوندگارش، دامن روستا را رها نمی کرد. در را بست. شوهرش،  دیه بَد، در ایوان ایستاده 
و  آهسته  که  دید  را  او  چون  و  شود  داخل  حیاط  به  هشتی  از  تا  همسرش  راه  به  چشم  بود، 

اندیشمند نزدیک می شود، پرسید: »چه گفت؟« 
بانو سر بلند کرد و به چشمان مرد نگریست گفت: »فرهاد کاریزکن بود، همان که آوازه اش در 

همه  جا پیچیده است. پرسید آیا می تواند برای مردمانمان کاریزی حفر کند؟« 
مرد چشم تنگ کرد: »همین؟ نگفت چرا درین زمانه که کسی بی دلیل به دیگری درود هم نمی فرستد، 

می خواهد چنین از سر لطف و بی چشم داشت دست به کاری این سان سخت و پررنج بزند؟« 
بانو، همان طور که از پله ها باال می رفت گفت: »گفت به سبب دینی که بر گردن دارد و مهم تر از 

آن، به دلیل پیمانی که با پروردگار خود بسته، دست به چنین مهمی زده.« 
مرد پوزخندی زد، پیمان با پروردگار... هه، چه مرد فریبکاری... از همان نخستین بار که افسانه ی 
که  مردی  به  نداشت  خوش  هیچ  بود.  نیامده  خوشش  او  از  خورد،  گوشش  به  کاریزکن  فرهاد 
او  از  از زادگاهش بی خبر بود، چشم بسته اعتماد کند. تنها چیزی که  او را نمی شناخت و  کسی 
می دانستند آن بود که روزی سرد، در آغاز مهرگان، قدم به روستای َده خرمن گذاشته و از آنان 
که چاه هاشان خشک و امیدشان نا امید بود، خواسته تا رخصت دهند کاریزی برایشان َکند. کسی 
او داده بودند، چرا  نام فرهاد کاریزکن را نیز مردم همان ده به  از این چیزی نمی دانست.  بیش 
چنین  مردم  یا  بود؛  شده  زنده  دوباره  شیرین  فرهاِد  شیدایش،  چشمان  و  پرتوان  بازوان  در  که 
می گفتند. گفت: »به او اعتماد و آمدنش را خوش ندارم. از آبی که کاریزش ارزانی کند نخواهم 

نوشید، او را به این ده راه نیست.« 
بانو در پاسخ، تنها نگاهی ژرف و کوتاه به شوهر خود کرد و به اندرونی رفت تا بر مهیا شدن خوان 

نظارت کند. 
سفره ی  بخش  زینت  دیگر،  خوراک  چند  با  گرم   نان  و  تازه  شیر  ساده،  و  بود  پربرکت  خوان، 
بزرگ ترین مرد روستا بود. بانو که هماره با خنده ها و شیرینی سخنش صبح را با عسل می آمیخت، 
اکنون با سکوت عامدانه ی خود خانه خدای را به ستوه آورده بود. دیه بد که بی تاب شده بود، گفت: 
»برخی می گویند پیش از آن که فرهاد به ده خرمن برسد، کامجوی راهزن در  کوهستان اطراف، 

گم شده و کسی را از او خبری نیست... اگر او، همان مرد راهزن باشد چه؟« 
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بانو گفت: »و اگر نباشد چه؟« کمی مکث کرد و همان گونه که نان را برابر مرد می گذاشت، آهسته 
گفت: »بی اعتمادی یک چیز و زبونی و بددلی چیز دیگر است... این را پیش  از این خود به پدرم 

گفتی...« 
شما  می گفتند  »مردم  داد:  ادامه  کرد.  مرخص  را  خدمتکاران  دست  اشاره ی  با  و  برخاست،  بانو 
شوهری شایسته نخواهید بود،« آرام و گرم، نزدیک گوش مرد گفت: »و من می دانم که اشتباه 

می کنند...« 
کاریزکنی  از  بیش  چیزی  او  که  می دهد  گواهی  »دلم  گفت:  زد، سپس  لبخندی  ناخواسته  مرد 

ساده است.« 
بانو گفت: »پس با او سخن بگوی و گفته هایش را بسنج، اگر پس از آن رایت همین بود که هست، 

او را به ده راه مده.« دیه بد سری به نشانه ی رضا جنباند.
فرهاد، بر سنگی بزرگ، چشم به راه بانوی نخست ده نشسته بود. با خود فکر کرد، کاش بگذارند 
آخرین و دهمین کاریز را درین ده بکند. اگر چنین بود، می توانست از زیر بار دینی که جانش را 
خسته کرده و توانش را گرفته بود، رها شود... سال  نخست، سال خوبی بود. کسی نمی خواست 
بداند این کاریزکن مرموز از کجا آمده و چه قصدی دارد. همین که صدای جاری شدن آب را در 
برایشان کافی بود. برای پنج روستا  در یک  سال کاریز کنده  رگ های خشک زمین می شنیدند، 
بود... اما پس از آن، مردانی که به بازوان توانا و دستان نیرومندش رشک می بردند، از او خواستند 
بگوید کیست، از کجا آمده؟ و چون پاسخی نشنیدند، به گمانه زدن روی آوردند و از آن جا که 
خود پلید بودند، باور کردند هدفش، فریفتن مردمان است... برخالف تالش بسیارشان، نتوانستند 
تا پایان دومین سال، سد راهش شوند. در سال دوم، چهار کاریز برای مردم حفر کرده بود. ابتدای 
سال سوم بود که همه چیز ویران شد، خبر ناپدید شدن کامجوی راهزن، همه جا پیچید و این 
به  ترسناکند-  و  توانا  دیوان،  نره  چون  می خوردند  سوگند  راویان  -که  زیردستانش  که  شایعه 
کرده اند.  غارت  راهشان  سر  بر  را  بسیاری  و  کاویده اند  را  روستاها  و  شهرها  تمام  یافتنش  امید 
مردانش،  بود.  کرده  ایجاد  کوهستان  در  سال  ده   برای  که  ترسی  و  بود  کامجو  از  همه جا سخن 
نشانه های او را به همه سو فرستاده بودند. پس این گونه روستاییان وحشت زده دریافتند که فرهاد 
بازوی راست تمام راهزنان، نقش ماده گرگی  بر  را؛  تمام نشان های گفته شده را دارد، مگر یکی 
خشمگین داغ شده بود. فرهاد چنین نقشی نداشت و برخی می توانستند بگویند که تصویر آتشی 

بزرگ را بر بازویش دیده بودند که بی دود می سوخت. 
در آن سال، هیچ کاریزی نکنده بود. پس آشفته و بی امید بر در آخرین روستای کوه پایه، ایستاده 
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و چشم به راه معجزه ی بانویی مهربان بود. معجزه ای که اگرچه رخ داد و او را از دین رها کرد، 
برای روستا چیزی جز ویرانی و مرگ به ارمغان نیاورد که دیوان، چون فرهاد به کار خود مشغول 

شد، روستا را ویران کردند.

2
 

g هوا رو به سردی گذاشته بود. مردان خسته از کار سخت و شادمان از سخاوت زمین و آسمان، 
از کشتزار ها سربلند به سوی روستا در حرکت بودند. هورام اندیشید: »پشت این تپه ی سرسبز، 
مادر با خوراکی گرم چشم به راه منست.« و لبخند زد. اکنون او مرد خانه بود. با دستان کوچک 
و آرزوهای بزرگش، به جای پدری که دیگر نبود زمین را زخم زده، دانه داده بود و تا چند روز 
دیگر، نخستین محصول خود را می دروید... باد شروع به وزیدن کرد ، بادی که همیشه با خود بوی 
نان و مهربانی می آورد. هورام لبخند زد و نفسی عمیق کشید و گذاشت تا هوای تازه، سینه اش 

را پر کند... اما... 
صدای  انداخت.  نفس نفس  به  را  او  که  بود  سنگین  چنان  بود،  آورده  خود  با  باد  که  خبری   ...
مردی را شنید که فریاد می زد: »آتش، آتش...« هورام حیران به اطراف نگاه کرد. دود همه جا 
را فراگرفته بود. رنگ چهره ی مردان، از نگرانی و ترس پریده بود. کسی فریاد زد: »روستا آتش 
گرفته، بچه ها... بچه ها نمیرند...« با این نهیب، مردانی که در برابر واقعه خود را باخته بودند، به 
خویشتن خویش بازگشتند. برخی داس ها را  رها کرده، به سوی روستا دویدند. برخی با فریاد آب 
آب، بیهوده به سوی رودی رفتند که در نزدیکی کشتزار ها جریان داشت و از روستا دور بود؛ بسیار 
دورتر از آن که آبش به کار آید. صدای گام هایی که با اضطراب به هر سو می دویدند، در گوش 
هورام سنگینی می کرد، آتش، دود، مرگ... استوویداد ]1[ آمده بود... به سختی نفس می کشید، 
آتش باید خاموش می شد و اگرنه، باِد پیش ازین مهربان، کشتزار ها را نیز می سوزاند و همه چیز... 
از دست... می رفت... همه چیز. هورام اندیشید، آب... برای خاموش کردن آتش آب الزم است... 
اما رود دور بود... چه کنم؟ هیچ راهی نیست؟ دستان کوچکش به لرزه افتادند... آتش همه چیز 
را از بین می برد، آتشی مهربان و گرما بخش همه چیز را می بلعید و آب از رِس دست، دور بود.

سرش سنگین شده بود. مردان و همهمه هایشان از هم اکنون دور می شدند. سکوت، آزاردهنده 
احاطه اش می کرد. سکوتی که چیزی کم داشت... چیزی چون طنینی که آن قدر تکرار می شود که 
به گوش نمی آید. چیزی نبود و نبودش هورام را بیش از مرگ و آتش به خود مشغول می کرد. با 
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خود گفت چیزی شبیه دنگ.... دنگ. همین بود، صدای تیشه ی فرهاد؛ تیشه ای که ماهی تمام، 
شبانه روز به کوه ضربه می زد و زمین را می درید. صدای نیایش فرهاد و تیشه اش کم بود و سکوت 
ازین صدا تهی. نیک که اندیشید، از سپیده چنین صدایی را نشنیده بود. صدا، او را به یاد فرهاد 
انداخت، فرهاد کاریزکن. اکنون که صدایی نمی آمد، شاید، شاید کاریز به پایان رسیده باشد. شاید 

فرهاد بتواند نجاتمان دهد... هورام به این امید دوان دوان به سوی کوه روانه شد. 
فرهاد نشسته بود و به آب می نگریست... آبی که از سپیده جاری شده، از کنار روستا می گذشت 
و دیگر باید به کشتزار می رسید. راه آب را مردان روستا کنده بودند؛ مردان با پسری میانشان، 
هورام. با یادآوری پسر مغروری که بار یک زندگی را بر دوش گرفته بود، لبخند زد. مردی کوچک 
فرهاد  بشنود.  را  دور  داستان سرزمین های  تا  می آمد  فرهاد  نزد  به  می یافت  مجال  زمان  هر  که 
نیاز نداشت. اکنون  ابزارش را کنار دهانه ی کاریز نهاد، چرا که دیگر به آن ها  برخاست. تیشه و 
آزاد بود،   رها از دین و بار گناه. بهای بزه اش را پرداخته بود. سه سال، به پادافره ]2[ اشک هایی 
که از دیده ی مردمان جاری کرده بود، کاریز کند تا لبخند را به لب ها باز گرداند و آن که لبخند 
بر لب نداشت، خودش بود. چرا که آینده ، ناشناخته ای که چیزی از آن نمی دانست، آرامش را از 
او می گرفت و او را واداشته بود ساعت ها در کنار آب، ساکن بنشیند و بیندیشد. آن چه از او بر 
می آمد، تنها هنری که طی سالیان کسب کرده بود، هنر دریدن و کشتن بود. چیزی که دیگر به 
فرمان مرد،  به  بود که سنگ هاش،  کاریزکنی هم چنان ساده  کاریزکنی هم...  و  نمی آمد  کارش 

منطیع و منقاد فرهاد بودند. کاش سخنی گفته بود، یا راه نو را به او نشان می داد، کاش... 
رشته ی باریک افکارش را صدای فریاد فروخورده ای درید... صدایی ضعیف، منقطع و دردکشیده 
بی  که  فرهاد،  کوه.  دامنه ی  در  ایستاده  پریده،  رنگ  با  بود  هورام  می خواند.  خود  به  را  او  که 
خم  پسرک،  آمد.  پایین  کوه  از  چابکی  به  راهزنان،  ساالر  مهارت  با  و  برداشت  را  تیشه  دریابد، 
شده، نفس نفس می زد. فرهاد گفت: »چه شده؟« هورام گفت: ».... ده... زنان... کمک، آب، آآآآب 
مغرورش،  و  شاد  روزگاری  چشماِن  از  اشک،  و  گرفتند  را  فرهاد  ردای  دستانش  می خواهیم...« 
جاری شد. فرهاد نهیب زد: »درست سخن بگو، چه شده؟« پسرک اما دیگر توان نداشت. سیل 
اشک، سد اراده اش را در هم شکست و ترس، اکنون که به فرهاد رسیده بود، امانش نمی داد. پاسخ 
فرهاد، لرزش تاثربرانگیز پسر بود و هق هق گریه هایش. مرد، پسر را در بازوان توانایش گرفت و 
به سوی روستا دوید. اکنون که خوب می نگریست، دودی سیاه از روستا به آسمان می رفت. بوی 
خانه های سوخته شده، با تغییِر سوی باد، به مشامش می خورد. فرهاد به گام هایش شتاب داد. با 
خود فکر کرد، آتش هر قدر که سهمگین بسوزد، هنوز چنان پلید نیست که مردمان را بسوزاند... و 





121

پاورقی

شماره ی 31-30، خرداد و تیر 1392

این زمین... این جا خاک پاک آن مرد بود... نه، هیچ موجودی جز دیوان نمی تواند به این سرزمین 
آسیب زند. هیچ موجودی جز دیوان... بدنش به لرزه افتاد... هیچ موجودی جز دیوان... شایعات 
دوار  به  باد می شنید... سرش  در  را  زنان  بوی جیغ  دیوان...  موجودی جز  آورد... هیچ  یاد  به  را 
افتاد. خاطرات گذشته را به یاد آورد. خون، خنده ی مستانه ی دیوهای شرزه، تاراج، جنگ، مرگ، 

تباهی، سیاهی، درد... 
هورام ترسیده به چهره ی رنگ پریده ی فرهاد می نگریست... نگاه مرد، آشنا بود. آن را پیش ازین 
نیز دیده بود، در همان روزی که پدر برای همیشه رفته بود. اشکش بند آمد... صورتش سخت 
شد و یاس، وجودش را فرا گرفت. تکانی به خود داد و گفت: »مرا بر زمین بگذار، می توانم راه 
بروم.« فرهاد که وجود پسر را فراموش کرده بود، حیران نگاهش کرد. اندیشید، راه آشکار شده... 
بر پسرک دمید، نمی خواست  را خواند و  افسون بستن چشم ها  به کار شد.  پس بی درنگ دست 
هورام چیزی ببیند. دستش را به گرد تیشه محکم کرد و با گام هایی استوار به سوی روستا پیش 
رفت. به سوی روستایی که آب کاریز اکنون به کشتزارش رسیده بود. کشتزاری که هیچ مردی 
دیگر برای درودن گندمش، به آن گام نمی گذاشت که مردان چون به روستا رسیدند، با کشته ی 
خانگیان و خانه های سوخته روبرو شدند و پیش از آن که مجالی برای گریستن یا خشم بیابند، 

تیغی را حس کردند که از گلویشان می گذشت و فریادشان را می شکست. 
این گونه با رهسپار شدن خورشید به سوی قتلگاهش، قهرمان به روستای دیوزده رسید.

3

g شب تاریک و ساکت بود. ماه، هنوز راه زیادی تا بیرون آمدن داشت و ستارگان، پشت ابرهای 
سیاه، چهره پنهان کرده بودند. تنها روشنایی، سوسوی آتش های نیمه مرده ای بود که در جای 
جای روستای دیوزده، به چشم می خورد. مرد، با سایه ای لرزان، در میدان، ایستاده بود و بخت 
را  خانه ها  تمام  دراز،  زمانی  هیچ کس...  بود...  نمانده  زنده  هیچ کس  می کرد...  نکوهش  را  خود 
جسته بود، زمانی دراز، با بیم و امید، روستا را کاویده بود مگر، نشانی از کسی بیابد. بارها، با این 
احساس که صدای دم زدن کسی را شنیده ،  برجا ایستاده، به سمت صدا دویده و ناامید بازگشته 
بود. کشتار، کامل بود. هیچ کس را بحل نکرده بودند... نه از زنان گذشته نه بر کودکان دل نرم 

کرده بودند... مردان که هیچ، همگی را از دم تیغ گذرانده بودند...
با خود گفت: »گجسته ]3[ باد آن روز که زاده شدم، گجسته باد، درخت وجودم که جز مرگ باری 
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نداشت و جز درد، برگی... کاش مادر مرا نزاده بود، کاش مرگ مرا پیش از این در می ربود، کاش 
هرگز کامجویی نبود که فرهاد هم اگر شد، کاریزش تنها به این کار آمد که خون ریخته را بشوید 
و بدن های مرده را غسل دهد...« و اگرچه کسی باور نخواهد کرد؛ اما زانوان استوارش به راستی 
سست شدند و هق هقش، همه ی روستا را فرا گرفت، هر چند گوشی نمانده بود تا آن را بشنود. 
زمانی دراز سپری شد. ماه، آهسته و پاورچین، از سر روستا می گذشت، دیگر آتش ها به خاکستر 
و سوزها به افسوس بدل شده بود. هورام در خواب بود و دم و بازدم آرامش، تنها دستاویز فرهاد 
از پیشانی اش کنار زد و چندی به چهره ی  بود برای زنده ماندن. مرد، موی آشفته ی پسرک را 
پاک او نگریست، سپس نفسی عمیق کشید و برخاست؛ چرا که کار بسیار بود و زمان اندک. از 
به دستاورد دیو ها  به گوش می رسید که دل  فراز کوهستان  از  اکنون صدای زوزه ی گرگان  هم 
خوش کرده، بی واهمه از مردانی که پیش از این استوار و دلیر، برابرشان می ایستادند و راهشان را 
به روستا می بستند، نرم نرمک برای تاراج پیش می آمدند. زمان از دست می شد؛ اما چه چاره که 
نمی توانست بدن های بی جان را رها کرده، از پی  شکار دیوان روانه شود. پس باز تیشه به دست 
گرفت و این بار، به جای کاریز، به کندن گور کمر گماشت، گورهای بسیار، که روستا کهن بود و 

پربرکت، با خانه های بزرگ و خانگیان بسیار.

سنگی  جاده ی  در  هورام،  و  فرهاد  نداشت.  پیش  در  درازی  راه  آسمان  نیمه ی  تا  خورشید   g
به  را  نگاه  بودند و آخرین  ایستاده  به روستای سوخته،  تپه ی مشرف  بر روی آخرین  کوهستان، 
در  فرهاد  می انداختند...  تازه  گورهای  و  سیاه  خانه های  و  کشتزارهای سرسبز  بر  بدرود  نشانه ی 
برابر مرد جوانی که کنارش ایستاده بود زانو زد. به او نگریست و اندیشید چگونه در یک روز، پسر 
همه چیز خود را از دست داد و مردی بزرگ شد، مردی با چشمانی سخت و نگاهی برنده. یادآوری 
زیرکی هورام، و رها شدنش از چنگ افسونی که مردان بزرگ تر از او را ماه ها در بند می کرد، به 
فرهاد فهمانده  بود ارزش پسر، بیش از آن  چیزی است که گمان می کرد، حتی شاید بیش از تمام 
روستا... اما نه، نه بیش از تمام روستا، که روستا گوهری ارزشمند بود، آخرین یادگار روزگاراِن 
»برخالف  گفت:  می شد...  فراموش  سالی  گذر  به  و  نابود شده  به حمله ای  که  آسایش،  و  شادی 
خواسته ی من، خود را از افسون رهانیدی، و آن چه را هیچ کودکی نباید ببیند، دیدی...« هورام 
با به یاد آوردن چهره های از درد به هم پیچیده، چشم های ترسیده و رنگ های پریده، بدن های 
با یادآوری چهره ی مادرش که سرد و مرده  در کنار آستانه  نیم سوخته و خون های دلمه بسته، 
افتاده بود، برخود لرزید... شرمگین از این ناتوانی ناگهانی، به خود آمد. در چشمان فرهاد نگریست 
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و گفت: »کودک نه، من، آخرین مرد این روستا هستم و... آماده ی کین خواهی از دیوان.« آخرین 
لبخند  فرهاد  نداشت.  باور  می گفت  آن چه  به  نیز  خود  گویا  کرد،  بیان  جویده  جویده  را  کلمات 
زد، دستانش را بر شانه ی جوان گذاشت و گفت: »می دانم... که اگر کمترین تردیدی داشتم، تو 
را با خود نمی بردم.« و سپس آهی از سر اندوه کشید، می خواست پسرک را از درد دیدن مرگ 
در  تا همیشه  را  او  ببندد، می خواست  بدی ها  روی  بر  را  پسر  نگه دارد، می خواست چشمان  دور 
آرزو داشت  کاری که  یابد،  راه  به دلش  بیمی  نگذارد که کمترین  و  توانایش حفظ کند  دستان 
کسی برای خودش می کرد... اما چاره ای نبود، پسر، بزرگ تر از آن بود که فریبی آرامبخش را به 
حقیقتی دردناک،  رجحان دهد و آن چه از فرهاد می خواست نه امان که کشتن دیوان بود... و او 
-وامدار مردمان روستا- اکنون که آخرین بازمانده ی آنان خواهان خون خواهی بود، خود را ناگزیر 

از یاری اش می دید. 
افتاد،  راه  به  و  کرد  روستا  به  پشت  کند.  بیان  داشت  دل  در  آن چه  بتواند  بی آن که  برخاست، 
هورام از پی اش روانه شد و شرمسارانه دست آزاد فرهاد را گرفت. گرمای دستان مرد، ترس را 
بنیروترید...«  از تمام مردانی که دیده ام  توانایید نه؟ شما  او دور می کرد، آهسته گفت: »شما  از 
ادامه  پسر  داد،  تکان  تأیید  نشانه ی  به  سری  فرهاد  بود...  شده  روستا  کوچک  پسرک  همان  باز 
داد: »و به سادگی نخواهید مرد؟« فرهاد شگفت زده بر جای ایستاد، هورام گفت: »قهرمانان به 
داستان ها  تمام  می گردند...  باز  سرافراز  و  می دهند  شکست  را  دشمنانشان  نمی میرند،  سادگی 
چنین می گویند...« فرهاد پوزخندی زد. نه او قهرمان بود و نه آن چه برآنان می گذشت، داستانی 
که مادران برای فرزندانشان در شب های سرد بازگو کنند... هورام پافشارانه ادامه  داد: »به سادگی 
نمی میرید، می میرید؟« فرهاد، که توان دیدن نگاه نگران پسر را نداشت گفت: »نه، نخواهم مرد... 
من تا تمام دشمنانم را از پای درنیاورم نمی میرم.« هورام لبخندی از سر آسودگی زد، باور کرده 
بر دوش فرهاد سخت سنگینی می کرد. چرا  باوری که  بر سر سخن خود می ماند...  بود که مرد 
که او می دانست راهی صعب و تاریک پیش رو دارند... که او و یارانش تنها مردمانی بودند که با 
دیوان زیسته، با آنان به کاروانیان هجوم آورده  و تاراجشان کرده بودند. هیچ کس جز او، از میزان 
زورمندی و توانایی دیوان آگاه نبود، هیچ کس چون او نمی دانست هرگز پیش از این، هیچ انسانی 
را این بخت و نیرو نبوده که دیوی را بکشد و زنده بماند... اندیشید، این مرد کوچک نمی داند از 
من چه خواسته... نمی داند آن گاه که با چشمانی اشک بار، بر سر پیکر بی جان مادرش نشسته بود 
و مرا سوگندها می داد که در کین کشی از دیوان یاری اش کنم،  چگونه رشته ی جانم را به مرگ 
گره می زد و سرنوشتم را می نوشت... نه، هورام به یقین از هیچ چیز آگاه نبود... و این نیز باری 
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دیگر است بر دوش من... 
مرد لبخندزنان به پیشواز مرگ می رفت.

4

به سوی  بیشتر  بود. هر چه  نامهربان  و  نگاه کرد، کوهستان، سرد و خاموش  اطراف  به  فرهاد   g
بودند، هر چه  کرده  را کم  ها  فاصله  و  را شب  روزها  بیشتر  بودند، هر چه  برداشته  گام  شمال، 
بیشتر از پی دیوان پوییده بودند، کوهستان سخت تر و سردتر و عبوس تر شده بود، چون مادری که 
می داند آن چه در شکم دارد، کودکی شوم و کفرپیشه است که هر دم بیم زاده شدنش می رود... 
پلیدی، هر چه پیش تر می رفتند بیشتر می شد و مرد راه، نیک از آن آگاه بود... رد تازه یافته شده 
نیز، اگر نه بر نگرانی، بر هشیاری اش می افزود... هیچ چیز آن گونه که باید نبود... هیچ چیز. نفسی 
عمیق کشید، رو به همراه کوچکش کرد و گفت: »بیا و بگو چه می بینی؟« پسر که تازه بر سنگی 
نشسته بود، شتابان خود را به مرد رساند و به ردهایی که پیش رویشان بود، خیره شد. فرهاد، 
چشمان تیزبینش را می نگریست که با شور، همه چیز را از نظر می گذرانید. لبخند زد و با شکیب، 
ایستاد تا پسر سخن آغاز کند. هورام گفت: »ردها کهنه اند... دو بار نیم روز از آن ها گذشته است... 
بخت یارمان بود که باران نزده...« خم شد و دست به خاک کشید، و چند گام، پشت خم، پشت 
این جا  اما... بی شک آن چه  از کدام سو رفته  را نمی دانم  خم پیش رفت... گفت: »این که دیگری 
است، رد همان پلیدپیکران است« و چهره اش را خشم و درد، به یک اندازه در بر گرفت. فرهاد، 
دستی به سر پسرک کشید. هورام خود را پس کشید، خواهان دل رحمی مرد نبود... فرهاد گفت: 
غرق  دردناک،   خاطراتی  در  و  کردند  سکوت  دو  هر  می کشیمشان...«  هورام...  »می کشیمشان 
به پشت  نور،  ارتش  بازمانده های  به هزیمت وامی داشت... آخرین  را  شدند... سپاه شب، شاه روز 

افق، پناه می بردند و سیاهی، آهسته آهسته سرور ستیزه گر آسمان می شد.
از این پیش نخواهیم رفت... برو و کمی هیزم  انداخت و گفت: »بیش  فرهاد بنه اش را بر زمین 
بار، همه چیز را  تا برای هزارمین  بیاب...« پسر، بی که سخن بگوید روانه شد و مرد را رها کرد 
با خود دوره کند و در دایره ی سرگردانی سردرگم شود... هیچ چیز آن گونه که باید نبود، هرگز 
اینان  با یکدیگر هم گروه شوند، چنان که  از این ندیده بود که دیوان از گونه های جداگانه،  پیش 
شده بودند... و هیچ کس تا کنون نشنیده بود که دیوان را یارای آن باشد که به سرزمین خاوری، 
خاک خوب مرد، هجوم آورند و آن گجستگان، این نیز کرده بودند... دنیا را چه می شد؟ این چرخ 
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کج رفتار را باز چه در سر بود که آهسته آهسته، هر آن چه مقدس را در زیر گام های خود خرد 
بال  فرهاد،  دیوان خبر می دادند،  از دوری  نشانه ها،  بود. گرچه  ملتهب  و می خندید؟ هوا  می کرد 
را با بند بند وجودش حس می کرد... باید شمشیر می خرید... باید در نخستین اقامتگاه، شمشیر 
می خرید... هیچ فکر نمی کرد خطر، تا پیش از رسیدن به ریشه های شمال، در کمینشان باشد... 
باد شروع به زوزه کشیدن کرد، صدای ناله ی خاک را می شنید که از بار پستی که به دوش داشت، 
فرهاد  که  بود  آشفته  چنان  زمان  و  زمین  بودند...  اندوهگین  سخت  سنگ ها،  می کرد...  شکوه 
دانست دیوی، دیوی بزرگ، دیوی بزرگ و زورمند، با پلیدی پنهان و شرارت آشکار، نزدیک شده 

و بی درنگ هجوم خواهد آورد... دیر به یاد آورد که هورام از او دور شده.
بود  بیزار  از خودش  بود،  بیزار  از خودش  از چشمانش سترد...  را  با پشت دست، اشک ها  هورام، 
که همچنان چون کودکان می گریست... با خود گفت: »می کشمشان... من دیوان را می کشم، به 
خداوند سوگند.« و به سختی کوشید تا از پشت پرده ی اشک، چند هیزم بیابد. اندیشید: »باید 
بتواند  مگر  گرداند  بازگردم« پس چشم  فرهاد  نزد  به  بمیرد،  تمامی  به  آن که خورشید  از  پیش 
چیزی بیابد. چند درخت، کمی دورتر، با چوب های خشکیده، بر زمین افتاده بودند. هورام شادمان 
از یافتن چنین برکتی، به سویشان دوید -باد درین زمان داشت در گوش فرهاد زوزه می کشید- 
بدنش، به لرزه افتاد و گمان کرد سببش سردی هوا است، پس فکر کرد، باید آتشی روشن کنیم... 
صدای گام هایش در کوهستان می پیچید -زمین برای فرهاد ناله سر داده بود- پای پسر لغزید، 
درست برابر درخت های خشکیده، بر زمین افتاد -سنگ ها سرود اندوه سرداده بودند- هورام،  که 
دهان باز کرده بود تا از درد آهی بکشد، از بیِم آن چه فراروی خود می دید، نفس کشیدن را نیز از 
یاد برد. دیوی از پشت درختان، چشم به او دوخته بود و با پوزخندی کریه و سهمناک می گفت: 
»نترس پسرجان... نترس.« فرهاد آشفته و تیشه در دست، در سیاهی سیالی که کوه را می پوشاند، 

در جستجوی بدن کوچک پسر بود.
 

g هورام، اکنون معنای آن چه در ده دیده بود را درمی یافت، چهره های رنگ پریده، چشمان ترسیده 
هورام  و  بود...  دهشتناک  راستی  به  بیم،  دیو  بود.  کرده  داغدار  را  مردگان  همه ی  که  دردی  و 
کوچک، که بدنش چون زمین زیر تیشه ی فرهاد، می لرزید، این را به خوبی می فهمید. نفسش بند 
آمد و قلبش سخت بی قرار بود، چون دیوانه ای مجنون که در شب ماه کامل، راه فراری می جوید... 
از پیش نمی برد، چهره اش چنان در خاطر هورام  نیز، کاری  به دیو  ننگریستن  بستن چشمان و 

نقش بسته بود که رهایشی از آن نبود.
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به  صورتش  دردناک...  فریادی  یادگار  باز،  دهانی  و  گشاد  چشمانی  با  بود،  رنگ پریده  بیم،  دیو 
را،  او  اما  اهریمن رهیده  از چنگ  واژگون،  یاری بخت  به  رخسار اسیری دوزخی می مانست، که 
نه یارای آن است که از خوف، خاطر آسوده دارد و نه این بهره مندی که دیگر بار روی آرامش 
را  بود... ترسی که هوش را می زداید و عقل  نهایت ترس  ببیند... چهر ه ی دیو، چهره ی تجربه ی 
زایل می کند و امان را می گیرد. ترسی که هیچ انسانی را از وجودش آگاهی نیست، چه رسد به 
دانستن چیستی اش... ترسی که از دریچه ای دیگر، به این دنیا راه یافته و نخستین قربانی اش دیو 
بیم بوده  است... دیدن چنین چهره ای، با چنین دیدگان ترس دیده ای، کافی است تا بیم آن چه 
نمی دانی چیست، بر وجودت مستولی شود... بیم درختی که ثمره اش چنین تلخ و تاریک و تیره 
است، بیم آن چه حاصلش، مردن ابدی شجاعت است، ترس از چیزی که در آستانه اش دالوران، 
به  که  امیدی  امید،  آخرین  به  را  مرگ  که  بیمی  می کنند،  مرگ  آرزوی  و  سرمی سایند  زبونانه 
دست نمی آید، بدل می کند.... وحشت از ریشه ی این ترس، شیوه ی بالیدنش و میوه ای که دارد... 
از آن چه در سخت ترین  از آن چه گمان می کردی نیست و خود را برابرش می یابی، خوف  ترس 
که  می کشد  بند  به  را  بدنت  چنان  ترس،  از  ترس  کنی...  تصویرش  نمی توانی  نیز  کابوس هایت 
چهره ات، چون رخسار دیو، رنگ می بازد و چشمانت گود می افتد و رد فریادی به لب نرسیده، بر 

صورتت می خشکد... و این قدرت پلید دیو بیم است...
هورام، آخرین بازمانده ی دِه پیش از این آباد، در شبانگاه چهاردهمین شب، اسیر دشمنی این گونه 

توانا شده بود که فرهاد از راه رسید.

5. Almirante
6. Pellagrini
7. Cudahi
8. Admiral Sap

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