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ر  د 1917سامبر سال  د 16ر  ه و مخترع انگلیسی د سر آرتور چارلز کالرك نویسند
تخیلی معروفش،  او بیشتر با رمان علمی.  شد  ر سامرست انگلستان متولد د  ماینهد

ساخت فیلمی به همین نام ر  ي فضایی و همکاري با استانلی کوبریک د یسه اد 2001
ه از گروهی است که زمانی به سه  ماند کالرك آخرین عضو باقی. ه است شناخته شد
  حیات نیستند  ر قید یگر این گروه که د و عضو د د.  ند تخیلی مشهور بود غول علمی

 .آیزاك آسیموف و رابرت هاینالین: از  عبارتند

  
 
  



این تقاضا از جهاتی «: گفت   ار باشد  ممکن خویشتند   تا حد   کرد میکتر واگنر با لحنی که سعی   د     
به کامپیوتر مجهز    خواهد ي تبتی می ارم اولّین بار است یک صومعه  تا جایی که اطالع د. غیرمعمول است

اي از  ه  ستفادتأسیسات شما چطور ا... که... که   رسد ه باشم، ولی به ذهنم نمی  خالت نکرد  وارم د  امید.   شود
  »؟  با این وسیله چه کار کنید   خواهید قیقاً می  که د   هید  توضیح بد   توانید می.   برَد ستگاه می  این د

اي را که براي  کش محاسبه و به آرامی خط   ایش را مرتّب کرد  رد   بعد» !با کمال میل«:   اد  الما پاسخ د
هاي ریاضی  کامپیوتر مارك پنج شما عملیات«:   اد  امه د  اد. کنار گذاشت   کرد ه می  گفتگوهاي مالی استفاد

لیل   به همین د.   اد  اریم، نه با اعد  با این همه، ما با حروف سروکار د.   هد  د ه رقم انجام می  معمول را تا د
هاي  ، نه ستون  کند ستگاه، حروف را چاپ  که د   ارهاي خروجی را طوري اصالح کنید  واریم شما مد  امید
 ».را   اد  اعد

  »...ه باشم  گمان نکنم متوجه شد«

. ه  بنا شد   راستش از زمانی که معبد...کنیم اي است که از سه قرن پیش روي آن کار می این کار ما برنامه«
ا به هم با ذهنی پذیر  د وارم وقتی توضیح می  لیل امید  کمی با طرز فکر شما بیگانه است؛ به همین د

 ».  هایم گوش کنید حرف

 ».طبعاً«

  ».  ا باشد  ي اَسماء احتمالی خد خواهیم فهرستی تهیه کنیم که شامل همه ما می. ه است  مسئله واقعاً ساد« 

 »بله؟« 

با    تواند هایی نمی اریم که این طور نتیجه بگیریم چنین اسم  ست د  ر د  الیلی د  د«:   اد  امه د  انه اد  الما خونسرد
 ».  مان نوشته شود  اعی خود  ر الفباي ابد  د   حروفی بیشتر از نُه حرف موجود

 »؟  ید  اد  د و شما این کار را از سه قرن پیش تا به حال انجام می« 

  ».  ه هزار سال طول بکشد  نِ این فریضه پانزد  اد  اشتیم انجام د  و انتظار د! بله« 

.   خواهید هاي ما را می ستگاه  فهمم چرا یکی از د حاال می« .  رسید گیج به نظر میکتر واگنر کمی   د» ...آها«
 »قیقاً چیه؟  ف این برنامه د  ولی هد



نشانی از    ، اما اگر هم چنین بود  ه باشد  که ناخواسته اهانتی کرد   واگنر ترسید.   کرد   ید  اي ترد الما لحظه
 .  خورد چشم نمی ر پاسخ الما به  گی خاطر د  آزرد

ین   اسمش را گذاشت یکی از مناسک و شعائر ما؛ ولی بخشی از اصولِ د   شود ، می  لتان بخواهد  اگر د« 
 .  ساخته هستند هایی انسان ا، یهوه، اهللا و امثال آن ــ فقط برچسب  تعالی ــ خد ي اسماء باري همه. ماست

ر میان   ارم بحثی از آن پیش بکشم، ولی جایی د  ند   که قصدشواري هست   ي فلسفی د مسئله   ر این مورد  د
ما با تغییرِ جایگاه منظّمِ حروف سعی . است  هاي احتمالی حروف، ترکیبی هست که نامِ راستینِ خد ترکیب

 ».شان را فهرست کنیم یم همه  کرد

 ».  هید  د امه می  اد...  ي ي ي ي و کار را تا ي   ید  شروع کرد... شما از آآآآآ. فهمم می« 

هاي تحریرِ  ي هم مثل اصالح ماشین  البته موارد. اریم  مان را د  الفباي مخصوصِ خود   هرچند. قیقاً  د«
ارهاي   ن مد  یگر هم جایگزین کرد  د   مورد.   اي باشد ه  کارِ پیش پاافتاد   ریاضیاتی سازگار با این مسئله باید

 ترکیبات بیشتر از سه بار پشت سر هم    هیچ حرفی نباید ...مثالً. مضحک استمناسب براي حذف
 ».  بیاید

  ».و بار است  سه بار؟ قطعاً منظورتان د«

  ».  کشید طول می ي   ّت زیاد  توضیح آن مد   ید  فهمید حتا اگر زبان ما را هم می. سه بار! نه«

 ».  هید  امه بد  اد! مطمئناً«: واگنر به سرعت گفت

از اینکه    یعنی بعد.   که کامپیوترتان را با این موضوع سازگار کنید   ي آسانی باشد مسئله   ختانه، بایدخوشب«
   کاري که قرار بود.   و نتیجه را چاپ کند   هد  ، ترتیب حروف را منظماً تغییر بد  ریزي شد یک بار برنامه
  ».  شود تمام می ز رو   ر عرض صد  د   ه هزار سال طول بکشد  براي ما پانزد

؛ از   یگري بود  نیاي د  الما از د.   شنید اهاي خیابان منهتن را از آن پایین می  شواري سروصد  کتر واگنر به د  د
از    ها صبورانه نسل بعد ستشان، این راهب  ورد  ي د ر آشیانه  آن باال د. هاي طبیعی، نه مصنوع نیایی با کوه  د

و    حد   خواهد م نمی  آد هاي بنی یوانگی  د.   ساختند شان را می معنی و فهرست کلمات بی   ند  کرد نسل کار می
 ...همیشه حق با مشتري است.   اد  د ّي از افکارش را بروز می  بایست هیچ رد ؟ اما، نمی  اشته باشد  مرزي د



ه   چنینی آماد هاي این راي چاپ فهرستتوانیم مارك پنج را ب شکی نیست که می«:   اد  کتر واگنر پاسخ د  د
ان سهل   این روزها، حمل و نقل تا تبت چند. اري هستم  ي نصب و نگهد من بیشتر نگران مسئله. کنیم

 ».نیست

الیلی   ؛ این یکی از د  که از طریق هوا حمل شوند   ر کوچک هستند  قطعات آن قد. هیم  د ترتیبش را می«
مان انجام   شان، حمل تا تبت را خود  بیاورید   اگر تا هند. ایم ه  نتخاب کردستگاه شما را ا  است که د

 ».هیم  د می

  »؟  اشته باشید  ر اختیار د  هاي ما را هم د س  و تا از مهند  د   خواهید و می«

  ».  برد زمانی که برنامه وقت می ّت  یعنی مد. براي سه ماه! بله«

هایی را روي  اشت  د  ه یاد  زد کتر واگنر شتاب  د» .  هند  د را خوب انجام می ارم کارکنان ما کارشان  شک ند« 
 »...که   ماند یگر باقی می  ي د و نکته  فقط د«:   اد  امه د  کاغذهاي روي میزش نوشت و اد

 این«: و گفت   ي کاغذ کوچکی را از جیبش بیرون آورد ، الما تکه  اش را تمام کند پیش از آنکه جمله
  ».ر بانک آسیا است  ي اعتباري من د  موجود

ري واضح است که تا االن از آن   وم به قد  ي د مسئله .  کافی باشد... اه... که   رسد به نظر می. متشکرم« 
 »؟  ارید  ر اختیار د  اي د شما چه منبع انرژي الکتریکی. ه  پوشی شد چشم

تقریباً پنج سال پیش نصب .   کند می   ه ایجاد  و د   با ولتاژ صد یزلی که پنجاه کیلووات برق  د   یک مولّد« 
ر واقع براي   ه؛ ولی د  تر کرد خیلی راحت   ر معبد  گی را د  ، زند  این مولّد. است   و کامالً قابل اعتماد   ند  کرد

 ».  نباشدو احتیاجی به زور بازو    هاي نیایش را تأمین کند ستگاه  که نیروي د   این نصب شد

  ».م  کرد فکرش را می   باید« :   اد  واگنر پاسخ د

  

، ولی با گذشت زمان به آن خو   آورد سرگیجه می   پیش رویش بود   یوارهاي معبد  ازي که از فراز د  اند چشم
طرنجِ ي ش متري بـا عرصه ن به پرتگاه هفتصد  یگر از فرو افتاد  پس از سه ماه، جورج هایلی د.   گرفته بود

هاي  و با اخم به کوه   ه بود  ه تکیه زد  سود  هاي باد به سنگ.   هراسید ي زیر پایش نمی ره  ر د  کشتزارها د
 .  اند  اسمشان را بد   اد  زحمت ند   وقت به خود که هیچ   وخته بود  ستی چشم د  ورد  د



. ه  به حال برایش اتفاق افتاد ترین چیزي است که تا گفت این جریان، مزخرف ش می  جورج پیش خود
مارك پنج،    ها بود هفته.   رویش گذاشته بود ر آزمایشگاه این اسم را   ي بهشت خیالی؛ یک نفر د پروژه

کامپیوتر، آهسته و پیوسته، حروف را با .   اد  د و بیرون می   کرد ها الطائالت را روي برگه چاپ می فرسنگ
.   اد  د ، نتایج را بیرون می  برود   ي بعد و پیش از آنکه به مرحله   چید ي ترکیبات ممکن کنار هم می همه
و به صورت    ند  کرد قت مرتّبشان می  ها به د ، راهب  ند  شد ار می  ید  تحریر الکتریکی پد ها که از ماشین برگه
جورج .   شود تمام می   بعدي  ا را شکر که کارشان تا هفته  خد.   ند  چسباند پیکري به هم می هاي کوه کتاب

سر   رد  شان را به د  که نیازي نیست خود   ه بود  ها را قانع کرد اي راهب الت ناشناخته  انست چه معاد  د نمی
که تغییري    کابوس همیشگی جورج این بود...   حرف بسازند   ه یا بیست یا حتا صد  ها را با د و واژه   ازند  بیند

از زمین تا آسمان    ، هر چند  ند  نامید ها او را سام جاف می که آن(و الماي اعظم    یش بیایدشان پ ر برنامه  د
گی این کار را   ها واقعاً آماد آن.   کند ا می  امه پید  اد 2060طرح تا سال    اعالم کند.) اشت  با او تفاوت د

 .  اشتند  د

چاك    لحظه بعد   و چند   شنید   ر میان باد  چوبینِ آنجا را درِ بزرگ و   نِ د  اي محکمِ به هم خورد  جورج صد
ها  که او را با راهب   کشید مثل همیشه یکی از سیگارهاي برگش را می.   یوار ایستاد  پشت سر او کنار د

 و برخی   هاي خُرد ي لذّت همه   آمد شان نمی  ها بد این راهب   رسید به نظر می.   سخت صمیمی ساخته بود
، ولی   یوانه باشند  د   ها ممکن بود آن.   هایشان بود سیگار هم یکی از عالقه.   هاي بزرگ را بچشند لذّت

 !...  اشتند  ه د  هکد  هاي متواتري که به د  براي مثال، آن رفت و آمد.   ند  مغز نبود خشک

  ».  سر باشد  رد  عناي دنیست به م   م که بعید  چیزي شنید! گوش کن، جورج«: چاك خیلی سریع گفت

اگر این .   رسید که به تصور جورج می   ي بود  ترین پیشامد  بد» ؟  کند رست کار نمی  ستگاه د  ه؟ د  چی شد«
ر   احساسی که االن د   با وجود.   تر نبود ناك  رد  این د و هیچ چیز از   افتاد بازگشتشان به تأخیر می   شد طور می

آن    هر چه باشد.   ماند اي آسمانی می ه  ن یک آگهی بازرگانی برایش مثل مائد  ید  ، حتّا داشت  سراغ د   خود
 .  ي وصلی با خانه بود هم حلقه

ي   ؛ از بلند  تش بود  عاد   آمد این کار، خالف.   تر شد یک  یوار نزد  چاك به د» .سرها نیست  رد  از آن د! نه« 
  ».کارهایشان براي چیستم این   من فهمید«.   ترسید می

 ».انیم  د م می  کرد منظورت چیست؟ گمان می« 

ترین قسمت ماجرا  و این هم ابلهانه. انیم چرا  د ولی نمی.   چه کار کنند   ارند  ها سعی د انیم راهب  د البته می« 
  ».است



 ».انستم  د چیزي بگو که قبالً نمی«:   جورج پرخاش کرد

بیرون و خروج    آید ي که چطور هر روز عصر می  ید  ت د  خود. ه  ازه براي ما رو کردستش را ت  سام پیر د...«
اشت   ست کم احساسی د  یا د   رسید تر به نظر می ه  زد راستش این بار کمی هیجان.   کند ها را تماشا می برگه

هیچ    اش پرسید مزه بی ي ورِ آخرِ کار هستیم با آن لهجه  وقتی بهش گفتم که ما د.   که شبیه این بود
 ».و اون هم به من گفت که چرا... گفتم که البته. یا نه   کنند این کار را می   ارند  انم چرا د  خواهم بد می

 » .یالّا... ه  امه بد  اد« 

ــ    شود میاسم    تقریباً نُه میلیارد   گویند ــ می   ند  هاي او را فهرست کرد ي اسم وقتی همه   کنند خیال می«
ي  امه  ه و نیازي به اد  یعنی علّت آفرینش انسان هم به سر رسید.  ه  ا کرد  ست پید  ش د  ا به مقصود  خد

 »!اً افکارشان مثل کفر است  جد.  ش نیست  وجود

 »کشی؟  چه کار کنیم؟ خود   خواهند خب، از ما می«

و خیلی راحت همه چیز نیست و    کند اخله می  مدش   ا خود  ، خد  وقتی فهرست تمام شد. احتیاجی نیست«
 »...هوتوتو...   شود می   نابود

  ».  رسد ، پایان جهان هم از راه می  زمانی که کار ما تمام بشود. م  حاال فهمید! آها«

؟ فقط خیلی   به نظرت چی شد. این را من هم به سام گفتم«: و گفت   ه زد  اي عصبی و برید ه  چاك خند
اي از این  گفت که هیچ مسئله   بعد. کالسش باشم   ترین شاگرد ، انگار که خنگ  زانه نگاهم کردمرمو
 »!تر نیست واضح

حاال . اشتن ذهن باز  گذارم ند من که اسمش را می«: و ناگهان گفت   جورج کمی روي این موضوع فکر کرد
ها گذشته، ما قبالً هم به این  از این.   ه باشداشت  گمان نکنم کمترین اهمیتی براي ما د. چه کار کنیم   باید

 ».  ها احمقند یم که آن  قضیه واقف بود

    ؟ وقتی فهرست تکمیل بشود  فهمی چه اتّفاقی ممکن است پیش بیاید آره؛ ولی نمی«

چون که . شویم ، ما مقصر می  پیش نیاید   ارند  ها انتظارش را د یگري که آن  ، یا هر چیز د  مند  ر صور ند  و د
 ».به هیچ عنوان از این بابت راضی نیستم.   کنند ه می  ستگاه ما را استفاد  د   ارند  ها د آن

انی که؟ این جور چیزها همیشه هم پیش   د ولی می. حق با توست. فهمم می «: جورج خیلی آرام گفت
پایان    ي بعد یک بار گفت یکشنبه.   کرد گی می  م تو لوییزیانا یک واعظ مشنگ زند  بچه که بود.   اند ه  آمد



، خیال نکن   وقتی هیچ اتّفاقی نیفتاد.   هاشان را فروختند ؛ حتّا خانه  ند  ها حرفش را باور کرد خیلی. جهان است
هاش را قبول  توي محاسباتش به خطا رفته و هنوز هم حرف   فقط گفتند .امشان برگشت  نظر هیچ کد

 ».  ارند  ها بهش ایمان د االن هم خیلی به گمانم.   اشتند  د

و نفر هستیم و   جا فقط ما د این. ي این است که اینجا لوییزیانا نیست  اي که فراموش کرد نکته« 
گیش   ي زند ، و براي سام پیر هم وقتی همه  آید ازشان خوشم می. ها تا از این راهب   صد  رومان چند روبه

 ».یگري باشم  ارم آن موقع جاي د  وست د  این، د   با وجود. شوم می ناراحت   هد  ي عکس بد نتیجه

   اي نیاید و وسیله   تمام بشود   اد  ولی تا زمانی که قرارد. آرزوي من هم همین است   شود اي می هفته   چند«
  ».  آید مان برنمی ست  ، کاري از د  که ما را ببرد

 ».هیم  توانیم ترتیب یک خرابکاري کوچولو را بد ه میولی ما همیش! البته«: چاك متفکرانه گفت

 ».  کند تر می کار را طوالنی! توانیم به جهنّم که می« 

یگر تمام   ستگاه تا چهار روز د  کار د! ...گویم به قضیه نگاه کن این طور که می. منظورم که این نیست« 
پس .   آید یگر می  ي د وسیله هم تا یک هفته.   ر روز کار کند  البته اگر همین جور بیست ساعت د.   شود می

ا کنیم که احتیاج به تعویض   اي را پید ها قطعه  ید  بکنیم این است که موقع یکی از بازد   تنها کاري که باید
. لهکنیم، اما نه با عج حتماً تعمیرش می.   ازد  روز به تأخیر بیند   اي که کار را براي چند ؛ قطعه  اشته باشد  د

ستگاه بیرون   گاه هستیم که آخرین اسم از د  ي کنیم، وقتی توي فرود  بند رست زمان  ي کارها را د اگر همه
 ».رسد ستشان به ما نمی  آن موقع هم که د.   آید می

به جز آن . خواهم توي وظیفه قصور کنم اولین بار است می.   آید حل خوشم نمی از این راه«: جورج گفت
  ».  آید کنم ببینم چی پیش می من صبر می! نه.   کند گمانشان می  ا بدهم، کار م

ر همان حال، تاتوهاي کوهی   و د» .  آید من هنوز هم از این راه خوشم نمی«: باز هم گفت   هفت روز بعد
کنی من از  نمی تو که خیال«:   اد  امه د  اد.   ند  برد ي پیچاپیچ کوهستان پایین می ه  ها را از جاد سخت، آن جان

خواهم وقتی پِی به  نمی. ي آنجا خیلی متأسفم کنم؟ براي آن پسرهاي پیر و بیچاره ارم فرار می  ترس د
 »؟  چه کار کند   سام باید! تصورش را بکن. آنجا باشم   برند حماقتشان می

اریم کلَک سوار   د   اند  د می   احافظ، به نظرم رسید  ولی وقتی که گفتم خد !مسخره است « :  اد  چاك جواب د
امه   ستگاه آرام کارش را اد  د   اند  د چون که می.   هد  اهمیتی به این موضوع بد   خواهد کنیم و فقط نمی می



   ی وجودآناز    بعدخب البته براي سام ... آن هم که از   بعد.   شود تمام می   اش خیلی زود و وظیفه   هد  د می
 ».  ارد  ند

نماي    شد که می   اینجا، آخرین جایگاهی بود. وخت  ه چشم د  و به باالي جاد   جا شد ر زین جابه  کمی د جورج
و    ه بود  ر آمد  ر میان شفق به شکل سایه د  اي آن د تیز و چنبره هاي نوك ساختمان.   ید  د   خوبی از معبد

ار مارك پنج را   این نورها هم همان مد.    زد سوسو میهاي کشتی روي آن  پنجره   گُله نورهایی همانند به گُله
ها از  ؟ آیا راهب  کنند تا کی باز هم انرژي را با هم قسمت می:   پرسید   جورج از خود.   ند  کرد ه می  استفاد
سباتشان را از نو و محا   نشینند یگر می  ؟ یا فقط بار د  کنند می   انه کامپیوتر را خرد  و ناامید   روند ر می  کوره د
 ؟  گیرند سر می

شان  اهاي ابریشمی  ستیارانش با رد  الماي اعظم و د.   افتد انست که حاال باالي کوه چه اتّفاقاتی می  د قیقاً می  د
ها را به شکل  و آن   اشتند  د ها از کنار ماشین برمی راهب ه  که خرد   ند  کرد ها را نگاه می و برگه   ند  نشسته بود

وقفه  تاپی بی تاپ   آمد ایی که می  تنها صد. گفت هیچ کس چیزي نمی.   ند  چسباند هایی بزرگ به هم می کتاب
و تنها هر ثانیه هزاران    کامالً ساکت بود   مارك پنج خود. ها روي کاغذ  پایانِ ضربات کلید از بارانِ بی   بود

یوار   ن این کار براي هر کسی کافی است تا از د  اد  اه انجام دسه م:   یشید  جورج اند .  اد  د محاسبه انجام می
 !  صاف هم باال برود

 »!ر خُشگل  چقد! هواپیما آنجاست«:   زد   چاك فریاد

گاه،   فرود   ر انتهاي باند  اغان که د  رب و د  یمی و د  ي قد سی سه ي  یک د. البته که هست   یشید  جورج اند
ي و سالمت عقل   ها را به سوي آزاد یگر آن  و ساعت د  و تا د   وچک آرام گرفته بودمثل صلیبی سیمین و ک

تاتو که به زحمت و از سر . اشت  ن د  مزه کرد که مثل مشروب ناب، ارزش مزه   ؛ خیاالتی بود  برد می
 .  هد  ذهنش جوالن بد ر  که این افکار د   اد  ، جورج اجازه د  کشاند امنه می  را به پایین د   شکیبایی خود

ه   شان به این منطقه جاد  خوشبختانه، با ورود.   ه بود  ا شد  هاي هیمالیا کمابیش پید ي  اي بلند  پید شبِ سریع
و با ستارگان    آسمانِ باالي سرشان، کامالً صاف بود.   اشتند  و مشعل د  ها هم هر د و آن   ه بود  هموار شد
ست کم خطري از سمت آب و هوا   د   یشید  جورج اند.   رخشید  د پارچه می اش یک یاشتن  د وست  آشنا و د

 .  اش بود غه  غد  این موضوع تنها د.   براي خلبان نیست تا جلوي پرواز را بگیرد

ر هر سمتش مثل ارواح   ي کوهستان که د ه  ي گسترد عرصه.   تی رها کرد  ، ولی پس از مد  کمی آواز خواند
 .اخت  نگاهی به ساعتش اند. اشت  برایش سرخوشی ند   زد ه کورسو می  پرید ه و رنگ  وشاندپ روي



: کرد از کمی تأمل اضافه    و بعد ».یگر آنجا باشیم  یک ساعت د   باید«: و به چاك گفت   اند  رو برگرد
 ».یگر وقتش است  ه یا نه؟ د  انم کامپیوتر کارش را تمام کرد  د نمی«

که مثل    ید  تنها صورت جورج را د.   اند  لیل جورج از روي زین سرش را برگرد  به همین د.   اد  ند چاك پاسخ
 .  ي به سمت آسمان گرفته بود  مرغ سفید تخم

همیشه براي هر چیزي .   و جورج چشمانش را به سمت آسمان چرخاند» !نگاه کن«:   چاك زمزمه کرد
 .  ارد  د   ي واپسین وجود یک لحظه

 .  ند  شد و خاموش می   ند  زد ها چشمکی می ي، ستاره  ید  باالي سرشان بی هیچ ترد

  

  

  

  


