در آن لحظــه پیرمــرد بــر رسعــت گام هایــش افــزود و
بــا رسعتــی شــگفت انگیــز خــود را بــه پــای دیــواره ی
صخــره رســاند .آنــگاه ناگهــان بــاال را نــگاه کــرد ،و در
ایــن اثنــا بــی حرکــت ایســتاده بودنــد و پاییــن را مــی
نگریســتند .هیــچ صدایــی نبــود.
منــی توانســتند چهــره اش را ببیننــد :نقــاب داشــت و
از روی آن نقــاب کاله پهنــی روی رس ،چنــان کــه متــام
چهــره اش تحــت الشــعاع آن ق ـرار گرفتــه بــود ،جــز
انتهــای بینــی و ریــش خاکســری اش .بــا ایــن حــال بــه
نظــر آراگــورن رســید کــه بــرق چشــان تیــز و روشــن
او را از میــان ســایه ی صــورت نقــاب دارش تشــخیص
مــی دهــد.
رسانجــام پیرمــرد ســکوت را شکســت .بــا صدایــی نــرم
گفت((:چــه مالقــات خوشــایندی .دمل مــی خواهــد بــا
شــا حــرف بزنــم .شــا پاییــن مــی آییــد ،یــا مــن بــاال
بیایم؟))بــدون آن کــه منتظــر جــواب مبانــد رشوع بــه
بــاال آمــدن کــرد.
سوار سفید-دو برج
گردآوری :منصوره .ص
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معرفی کتوب آردایی
ســیلامریلیون کتابــی اســت نوشــته
ی جــی.آر.آر .تالکیــن بــا ویراســتاری
کریســتوفر تالکیــن و گای گریــوال کای کــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ۱۵
ســپتامرب  ۱۹۷۷توســط انتشــارات «آلــن و آنویــن» در  ۳۶۵صفحــه بــه زبــان
انگلیســی در کشــور انگلســتان منتــر شــد .ایــن کتــاب در ژانــر حامســی،
فانتــزی و اســطورهای جــای میگیــرد و تاریخچــهای خالصــهوار از دنیــای
ســاخته شــده توســط تالکیــن ،یعنــی آردا را روایــت میکنــد .در حقیقــت
کتــاب ســیلامریلیون گزیــدهای از داســتانهای منتخــب تاریــخ رسزمیــن میانــه
اســت کــه پــس از درگذشــت نویســندهی خــود منتــر شــدند.
ســیلامریلیون از داســتانهایی تشــکیل شــده کــه در پــی هــم اتفــاق افتادهانــد
و از ایــن داســتانها میتــوان بــه آغــاز روزگاران ،کوئنتــا ســیلامریلیون ،ســقوط
نومهنــور ،و دوران ســوم و ســاخت حلقههــای قــدرت اشــاره کــرد .وقایــع
ســیلامریلیون در ائــا رخ میدهــد کــه آردا بخشــی از آن اســت .رسزمینهــا
و مکانهایــی کــه ذکــر میشــوند تاالرهــای ایلوواتــار ،والینــور ،بلریانــد،
نومهنــور و رسزمیــن میانــه هســتند.
در ایــن رخدادهــا نژادهــای واالر ،مایــار ،الفهــا ،انســانها ،دورفهــا،
نیمهالفهــا ،هابیتهــا و اورکهــا نقــش اساســی دارنــد امــا برخــی نژادهــای
کمــر شــناخته شــده ماننــد عقابهــا ،اژدهایــان و ...هــم در داســتان ذکــر
میشــوند .در بخــش آغــاز روزگاران مــا روایــت خلــق آردا توســط خداونــدی
یگانــه بــه نــام ارو ایلوواتــار را میخوانیــم و خلــق موجوداتــی بــه نــام آینــور
را میبینیــم کــه مثــرهی افــکار او هســتند .ســپس ارو نغمــهای را رهــری
میکنــد کــه توســط آینــور خوانــده میشــود و آینولیندالــه نــام دارد .از ایــن
نغمــه و بــه فرمــان او جهــان شــکل میگیــرد و تعــدادی از آینــور بــه آردا فرســتاده میشــوند .آینــور ماموریــت دارنــد آردا را آمــاده و آبــاد کننــد
تــا فرزنــدان ارو (الفهــا و انســانها) در آن بــه خوبــی زندگــی کننــد .امــا در ایــن بیــن دو دســتگی و رسکشــی رخ میدهــد و در نتیجــه
قصههای نامتام
«قصههــای نامتــام» مجموعـهای از قصههاســت کــه تالکیــن رشوع بــه نــگارش آنهــا کــرده امــا هیـچگاه آنهــا را تکمیــل نکــرده و بــه پایــان
نرســانده اســت؛ و یــا اینکــه پایانهــای متفاوتــی دارنــد و نهایتـاً یــک پایــان مشــخص بـرای آنهــا از ســوی تالکیــن برگزیــده نشــده اســت.
ایــن قصههــا چهــار بخــش دارنــد و ســه دوران رسزمیــن میانــه را دربــر میگیرنــد .بخــش اول در دوران اول رخ میدهــد و شــامل قصههــای
«حکایــت فرزنــدان هوریــن» و «حدیــث تــور و آمــدن او بــه گوندولیــن» اســت ،بخــش دوم در دوران دوم اتفــاق میافتــد و شــامل قصههایــی
از نومهنــور و رسزمیــن میانــه اســت ،بخــش ســوم در دوران ســوم رخ میدهــد و شــامل قصههــای پــس از ســقوط اول ســائورون در رسزمیــن
میانــه اســت ،و بخــش چهــارم آن شــامل اطالعاتــی از «دروادان»« ،ایســتاری» ،و «پالنتیــری» اســت کــه وقایــع آنهــا مربــوط بــه دوران ســوم
رسزمیــن میانــه اســت.
حکایــت فرزنــدان هوریــن داســتانی بلنــد در بــاب زندگانــی توریــن پــر هوریــن و نفرینــی کــه خانــدان هوریــن بــدان دچــار شــده میباشــد.
حدیــث تــور و آمــدن او بــه گوندولیــن در بــاب تــور پــر هــور اســت کــه ماموریتــی از خداونــدگار آبهــا ،اوملــو ،دریافــت مـیدارد تــا ســاکنان
آخریــن شــهر مخفــی الفهــای رسزمیــن میانــه را از گزنــد مورگــوت نجــات دهــد.
بخــش اول دوران دوم بــه توصیــف جزیــرهی نومهنــور میپــردازد .بخــش دوم آن بــه روایــت عشــق بیــن آلداریــون ،از تبــار شــاهان نومهنــور،
و ارندیــس ،از خانــدان بئــور کهنســال ،میپــردازد .بخــش ســوم آن بــه دودمــان الــروس میپــردازد ،و بخــش چهــارم و آخــر آن
بــه رسگذشــت گاالدریــل و کلهبــورن و در بــاب آمــروت شــاه لوریــن ،در رسزمیــن میانــه میپــردازد .ایــن بخــش پنــج ضمیمــه
نیــز دارد :الــف :الفهــای جنگلــی و زبــان آنــان ،ب :امی ـران ســینداری الفهــای جنگلــی ،ت :حــد و مــرز لوریــن ،ث :بنــدر
لونــد دایــر ،ج :نامهــای کلــه بــورن و گاالدریــل .بعضــی از قصههــای ایــن بخــش پایانــی مشــخص ندارنــد.
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جنگهــای داخلــی در بیــن آینــور اتفــاق میافتــد.
در قســمت کوئنتــا ســیلامریلیون خواهیــم دیــد کــه پــس از بیــداری الفهــا
و آمــدن آنهــا بــه رسزمیــن آینــور ،یعنــی والینــور ،آنــان در فکــر و مهــارت میبالنــد و هرنهــای زیــادی فـرا میگیرنــد و اوج ایــن مهارتهــا ،ســه
جواهــر بینظیــر بــه نــام ســیلامریل اســت .ایــن جواهـرات چنــان فریبنــده ،باشــکوه و زیبــا هســتند کــه از صاحــب اصلــی خــود ربــوده میشــوند
و در پــی آن جنگهایــی بــرای بازپسگیریشــان رخ میدهــد ،و ســالها غــم ،کشــتار و ویرانــی بــرای قومــی از الفهــا بــه نــام نولــدور بــه
همـراه دارد .امــا رسانجــام رسکــردهی ظلــم و باطــل کــه آینــوری قدرمتنــد بــه نــام مورگــوت اســت ،شکســت خــورده و اســیر میشــود.
گرچــه دســت راســت او ،فــردی فریــب خــورده بــه نــام ســائورون ،میگریــزد و بــه روشهــای مختلــف بــر ضــد ســاکنان آردا کار شــکنی میکنــد.
او بــه رسزمیــن جدیــد انســانها ،نومهنــور راه پیــدا میکنــد .جایــی کــه متــدن و شــکوه آن در هیــچ دورهای تکـرار شــدنی نیســت و بــا تحریــک
انســانها و ترسشــان از زندگــی فانــی آنهــا را بــه ســمت والینــور ســوق میدهــد ،رسزمیــن آینــور و الفهــا ،رسزمیــن نامیرایــان .آر-فــارازون
آخریــن پادشــاه انســانهای نومهنــوری ،بــا اندرزهــای بیجــای ســائورون و طمــع جاودانگــی بــر ضــد ارو و مومنانــش اعــام جنــگ میکنــد .امــا
او بهــای ایــن کار را بــا در هــم شکســته شــدن ســپاه عظیـماش ،و ســقوط رسزمیــن و نابــودی مردمــش میپــردازد.
ســائورون نیــز از ایــن مجــازات در امــان منیمانــد و جســم خــود را در زیــر کردههــای پلیــد آوار شــده بــر رس خــودش ،جــا میگــذارد .امــا بعدهــا
دوبــاره جســم جدیــد نازیبایــی را در اختیــار میگیــرد و ایــن بــار قصــد پلیــد فرمانروای ـیاش بــر رسزمیــن میانــه را بــا رعــب و وحشــت پیــش
میبــرد .او ســابقاً بــا فریــب دادن تعــدادی از الفهــا حلقههایــی قدرمتنــد را ب ـرای نــژاد انســان و دورف ســاخته بــود .الفهــا نیــز ،خــود ســه
حلقـهی قــدرت ســاخته بودنــد و ســائورون بــا ســاخت یگانــه حلقـهای در قــدرت بیرقیــب ،تصمیــم میگیــرد تــا متــام حلقههــا و صاحبانشــان را
تحــت تســلط خــود گیــرد و جنگــی جدیــد را شــکل میدهــد .در ایــن زمــان آخریــن اتحــاد الفهــا و انســانها شــکل میگیــرد تــا در ایــن نــرد،
ســائورون حلقـهاش را از دســت بدهــد و موقتـاً ســقوط کنــد.
در اواخــر دوران ســوم ســائورون دوبــاره اوج میگیــرد و ایــن بــار حلق ـهای کــه گــم شــده بــود در دســتان مردمانــی کوچــک بــه نــام هابیتهــا
میافتــد تــا فرصتــی ب ـرای نجــات آردا و برانداخــن کامــل ســائورون
داشــته باشــند ،و آن هــم فقــط با ســفر بــه مــوردور ،رسزمین ســائورون
و نابــود کــردن حلقــه در آنجــا ممکــن اســت.
در پایــان کتــاب ســیلامریلیون ،دوران ســوم بــا ســفر تنــی چنــد از
جنگجویــان جبهــهی نیکــی بــه والینــور بــه پایــان میرســد و دوران
چهــارم بــا قــدرت گرفــن نــژاد انســانها آغــاز مــی شــود.
بخــش ســوم قصههــای نامتــام داســتانهای متعــددی دارد ،عمدتــاً در
ارتبــاط بــا پادشــاهی گونــدور پــس از ســقوط ســائورون و کشــته شــدن
ایســیلدور؛ و روابــط گونــدور بــا رسزمیــن روهــان.
و بخــش آخــر قصههــای نامتــام اطالعاتــی در بــاب دروادان ،مردمانــی از
قــوم هاالدیــن ،ایســتاری ،پنــج جادوگــر در رسزمیــن میانــه ،و پالنتیــری،
ســنگهای بینــا میدهــد.
ایــن داســتانها پــس از فــوت تالکیــن و توســط پــرش کریســتوفر
جمــع آوری و در ســال  ۱۹۸۰میــادی بــا عنــوان قصههــای نامتــام
منتــر شــدند.

داســتان هابیــت کــه در دوران ســوم و پــس از رسنگونــی ســائورون توســط ایســیلدور اتفــاق افتــاده ،هنگامــی کــه هابیــت کوچــک چشــانش را میگشــاید جنــگ بــه نفــع آنهــا خامتــه یافتــه امــا تعــدادی از بهرتیــن دوســتانش در نــرد کشــته
داســتانِ بیلبــو ،هابیــت ماجراجویــی اســت کــه در یــک صبــح دلانگیــز غریبـهای عجیــب را مالقــات شــدهاند .در نهایــت گنجین ـهای کــه متعلــق بــه هــر ســه نــژاد بــود میانشــان بــه عدالــت تقســیم گردیــده و بیلبــو نیــز بــا بخشــی از ثــروت
میکنــد و پــس از آنکــه یــک شــب بــه طــور غیرمنتظــرهای میزبــان ســیزده دورف پــر رسوصــدا بدســت آمــده اش بــه هابیتــون –نقطــه رشوع متــام ماجراهــا– بــاز میگــردد و داســتان خــود را بــا عنــوان «آنجــا و بازگشــت دوبــاره» مینویســد.
میشــود تصمیــم میگیــرد بــرای اولیــن بــار در زندگــیاش وارد یــک ماجراجویــی جــدی شــود و
هم ـراه دورفهــا ب ـرای تصاحــب قلمــرو و گنجین ـهی قدیمــی آنهــا بــه ســمت کــوه ارهبــور بــرود.
جایــی کــه اســاگ –اژدهــای مرمــوز و حریــص داســتان– انتظــار آنهــا را میکشــد!
گــروه کوچــک آنهــا در طــی ســفر بــا مخاطـرات بســیاری مواجــه میشــود (از جملــه محبــوس شــدن
در زندانهــای پادشــاه ســیاه بیشــه ،اســیر شــدن در چنــگال ترولهــا و گابلینهــای کوهســتان و
 )...کــه در رویارویــی بــا هرکــدام ،بیلبــو تواناییهــای بالقــوهی خــود را بــه دورفهــا و همچنیــن
خــودش ثابــت میکنــد و بــا گذشــن از موانــع بســیار و کمــک دوســتان و اف ـراد مــورد اعتــادی
همچــون الرونــد و بئــورن و نیــز گندالــف خاکســری (جادوگــری کــه بــا ورود خــود در ابتــدای
داســتان زندگــی ایــن هابیــت خوشگــذران را متحــول کــرد) رسانجــام بــه تنهاکــوه میرســند و بــه
کمــک بیلبــو و حلقـهی قدرمتنــدی کــه رهــاورد برخــورد او بــا موجــودی بــه نــام گولــوم اســت اژدهــا
را موقت ـاً از بســر درخشــان و بــا شــکوهش بیــرون کــرده و او را بــه تی ـ ِر تقدیــر فــردی از دودمــانِ
فرمانــروای دیــل کــه از مــردم شــهر دریاچــه نیــز بــود رهنمــون میکننــد.
رس تصاحــب گنجینــه عظیــم مدفون شــده در دل کوهســتان
امــا ایــن پایــان ماجـرا نیســت .چـرا کــه بــر ِ
و نیــز ارزشــمندترین آنهــا –گوهــر آرکــن– میــان ســه نــژاد الفهــا ،دورفهــا و انســانها نزاعــی بــزرگ در میگیــرد کــه پیــش از رشوع جنــگ
بــا حملــه ناگهانــی گابلینهــا و وارگهــا متوقــف شــده و هم ـهی آنهــا بــه دفــاع از قلمــرو خــود بــا یکدیگــر متحــد میشــوند و در مقابــل
گابلینهــا صــف میکشــند .در ایــن میانــه حلق ـهی قــدرت بــا ق ـرار گرفــن در دســت بیلبــو و ناپدیــد کــردن او جانــش را نجــات میدهــد و
ســه گان ـهی اربــاب حلقههــا کــه مشــتمل اســت بــر ســه کتــاب یــاران حلقــه ،دو بــرج و بازگشــت پادشــاه ،توســط جــی.آر.آر .تالکیــن نوشــته شــده و
ادامـهای بــر کتــاب هابیــت او شــناخته مــی شــود .ایــن کتــاب کــه در ژانــر فانتــزی و ماجراجویانــه اســت ابتــدا در انگلســتان توســط انتشــارات «آلــن و
آنویــن» منتــر شــد ،چ ـرا کــه بعــد از انتشــار هابیــت و اســتقبال کمســابقهی مــردم از آن ،نــارشان از تالکیــن کتابــی مشــابه هابیــت و یــا ادام ـهی آن را
درخواســت کردنــد .تالکیــن بــه آنهــا ســیلامریلیون را پیشــنهاد داد امــا وقتــی آن را رد کردنــد او اربابحلقههــا را آمــاده کــرد .ایــن داســتان در ابتــدا قـرار
بــود فقــط یــک کتــاب باشــد ،امــا بــه دلیــل طوالنــی بــودن بــه چنــد بخــش تقســیم شــد .کتــاب اول ،اربــاب حلقههــا :یــاران حلقــه در تاریــخ  ۲۹جــوالی
 ،۱۹۵۴کتــاب دوم ،اربــاب حلقههــا :دو بــرج در تاریــخ  ۱۱نوامــر  ۱۹۵۴و کتــاب ســوم ،اربــاب حلقههــا :بازگشــت پادشــاه در تاریــخ  ۲۰اکتــر  ۱۹۵۵منتــر
شــدند.
داســتان ایــن کتــاب از جایــی رشوع میشــود کــه قهرمــان کتــاب قبلــی ،بیلبــو بگینــز قصــد دارد بــه مناســبت صــد و یازدهمیــن ســال تولــدش جشــن بزرگــی
بگیــرد و بعــد از آن دوبــاره پــای در جــاده بگــذارد ،پــس متــام اموالــش را ب ـرای وارثــش فــرودو بگینــز میگــذارد و از شــایر م ـیرود .یکــی از داراییهــای
او ،حلق ـهای جادویــی اســت کــه او ســالها پیــش در غــار موجــودی بــه نــام گالــوم پیــدا کــرده بــود ،و دوســت قدیمــی و جادوگــر او گندالــف متوجــه
وابســتگی عجیــب بیلبــو بگینــز بــه آن میشــود .مدتــی بعــد از آن کــه ایــن حلقــه بــه دســت فــرودو میرســد گندالــف حقیقــت را کشــف میکنــد .ایــن
یــک حلقـهی جادویــی کوچــک یــا وســیلهای فقــط بـرای غیــب و ظاهــر شــدن نیســت .ایــن حلقـهی ســادهی طالیــی رنــگ ،یگانــه حلقـهی ســائورون ،اربــاب
تاریکــیِ دوبــاره قــدرت گرفتــه اســت.
ســائورون ســالها پیــش ،بـرای هــر ســه نــژاد الــف ،انســان و دورف حلقههایــی اهدایــی ســاخت تــا ظاهـرا ً بــه آنهــا قدرتهــای مختلــف عطــا کنــد .امــا
بعــد از آن از قــدرت خــودش و در خفــا حلقـهای یگانــه ســاخت تــا اربــاب رسزمیــن میانــه بشــود .و از آنجــا کــه ســائورون آن را در جنــگ از دســت میدهــد
و ســقوط میکنــد حــاال پــس از ســالها دوبــاره قــدرت میگیــرد و در جســتجوی حلقــه اســت تــا قدرتــش را چنــد برابــر کنــد.
حلقهای سه برای پادشاهان الف در زیر گنبد نیلی
حلقهای هفت برای فرمانروایان دورف در زیر تاالرهای سنگی
حلقهای نُه برای آدمیان که محکوم به مرگاند و فانی
و یکی از برای فرمانروای تاریکی بر رسیر تاریکش
در رسزمین موردور و سایههای آرمیدهاش.
حلقهای است از برای حکم راندن
حلقهای است از برای یافنت
حلقهای است از برای آوردن

و در تاریکی به هم پیوسنت
در رسزمین موردور و سایههای آرمیدهاش.
ســائورون میفهمــد کــه حلقــه حــاال در منطقــه ی شــایر و در دســت بگینــز اســت ،پــس خدمتکارانــش را بــه جســتجوی آن روانــه میکنــد .بــه همیــن دلیــل
فــرودو بــه هم ـراه دوســتانش و تــکاوری بــه نــام آراگــورن حلقــه را بــه ریونــدل ،شــهر الفهــا میرســاند .در ریونــدل شــورایی برپــا میشــود و تصمیــم
بــه نابــودی حلقــه گرفتــه میشــود .امــا حلقــه فقــط بــه یــک روش و در یــک مــکان نابــود میشــود ،در آتــش کــوه هالکــت رسزمیــن مــوردور .فــرودو و
همراهانــش بایــد مســیری ســخت و غیرقابــل پیشبینــی را طــی کننــد تــا بلکــه بتواننــد حلقــه را نابــود و رسزمیــن میانــه را نجــات دهنــد.
کتــاب اربــاب حلقههــا در ردهی حامســه-فانتزی عالــی قــرار میگیــرد و پرداختهتــر و جدیتــر از هابیــت اســت .فضــای داســتان اربــاب حلقههــا
تاریکتــر از هابیــت اســت امــا روزنههــای امیــد همیشــه در مــن قصــه وجــود دارد .داســتان اگرچــه تک ـرار نــرد همیشــگی بیــن خیــر و رش اســت امــا
زیباتریــن گفتههــا و ناگفتههــا و ســتایش اخالقیــات و معنویاتــی چــون امیــد ،عشــق ،وفــاداری ،زندگــی جاودانـهی پــس از مــرگ و ...در متــام طــول داســتان
بــه وضــوح دیــده میشــود .امــا مهمتریــن درس تالکیــن در ایــن کتــاب حرفــی اســت کــه لــرد الرونــد بــه آن اشــاره میکنــد:
«بــاری اغلــب مــدار وقایــع جهــان بــر ایــن پاشــنه میگــردد :دســتان کوچــک هنگامــی کــه چشــان بــزرگ متوجــه جــای دیگرنــد وقایــع بــزرگ را رقــم
میزننــد»
اینکه دستان کوچک در زمان غیرقابل انتظار میتوانند نجات بخش دنیای بزرگ شوند.
کتــاب اربــاب حلقههــا الگــوی بســیاری از نویســندگان بعــد از خــود شــد و در بره ـهای از زمــان انجیــل دوم
انگلیسـیها نــام گرفــت .هماکنــون نیــز ایــن کتــاب در لیســت بهرتیــن و پرفروشتریــن کتابهــای جهــان جــای
دارد .ســه گانـهی ســینامیی کــه از روی ایــن کتابهــا ســاخته شــد هــم از بهرتیــن فیلــم هــای تاریــخ سینامســت
کــه در زمینههــای زیــادی جایــزه گرفتــه و رکــورددار اســت.
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داســتان «فرزنــدان هوریــن» یــا «نــارن ای هیــن هوریــن» درســال ( ۱۹۱۹یــا پیشتــر) توســط
«پروفســور جــی.آر.آر .تالکیــن» نوشــته شــد ،و بــا اینکــه ایــن اثــر تــا زمــان مــرگ ایشــان منتــر
نشــد ،امــا بعدهــا توســط پــرش «کریســتوفر تالکیــن» جمـعآوری و ویراســتاری شــد و بــا افــزودن
ضمیمـهای ترشیحــی ،چنــد جــدول شــجرهنامه و نقشـهی بلریانــد ،در تاریــخ  ۱۶اکتــر  ۲۰۰۷میــادی
بــا عنــوان «فرزنــدان هوریــن» منتــر شــد .زبــان کتــاب انگلیســی بــود و در انگلســتان توســط
انتشــارات «هارپــر کالینــز» و در ایــاالت متحــدهی آمریــکا توســط انتشــارات «هوتــون میفلیــن» بــه
چــاپ رســید .طــرح جلــد و تصویرگریهــای کتــاب نیــز توســط «آلــن لــی» ،طـراح و تصویرگــر آثــار
و ســینامی تالکیــن انجــام شــد .ایــن کتــاب در ســال  ۱۳۸۷توســط آقایــان «رضــا علیـزاده» و «ســید
ابراهیــم تقــوی» بــه زبــان فارســی ترجمــه و در ایـران منتــر شــد.
داســتان «فرزنــدان هوریــن» در کنــار داســتان «بــرن و لوتیــن (قصــهی تینوویــل)» و «ســقوط
گوندولیــن» از بلندتریــن داســتانهای بلریانــد اســت کــه تالکیــن رویــای کامــل کردنشــان را داشــت.
نامهــای ابتدایــی ایــن داســتان «تورامبــار و فوآلکــه (توریــن تورامبــار و اژدهــا)» و «نــارن راخ
مورگــوت (داســتان نفریــن مورگــوت)» بــود و ایــن اســامی اهمیــت دو شــخصیت منفــی داســتان،
یعنــی «گالئورونــگ» و «مورگــوت» را در نظــر تالکیــن نشــان میدهــد .همچنیــن نقــش تاثیرگــذار
نفریــن مورگــوت کــه نــام انتخابــی تالکیــن تاکیــدی بــر آن اســت و خــود ویراســتار هــم بــه آن اذعــان
دارد .اگــر بنــا بــر مقایســهای در بــاب داســتانهای تالکیــن باشــد ،میتــوان لقــب غمبارتریــن و
تراژدیکتریــن داســتان را بــه فرزنــدان هوریــن داد .ایــن داســتان بــه خــودی خــود ،مصیبتهــای
عظیمــی چــون نــرد اش ـکهای بیشــار ،اســارت و مــرگ هوریــن ،مــرگ بزرگانــی چــون بهلــگ
کوتالیــون ،هــور و ریــان ،مــورون ،توریــن ،گوینــدور ،براندیــر و ...و ســقوط
رسزمینهایــی چــون دور-لومیــن ،نارگوترونــد و برهتیــل را در بــر گرفتــه اســت و
علیرغــم داســتانهایی چــون اربــاب حلقههــا و ســقوط گوندولیــن کــه در عیــن
غــم و انــدوه و غالــب شــدن تاریکــی بــر زمیــن ،هنــوز روزنـهی امیــدی در داســتان
یافــت میشــود ،در داســتان فرزنــدان هوریــن گویــی هیــچ امیــدی منیتــوان بــه
آینــده داشــت و هیــچ شــادی کوچکــی هــم در ایــن داســتان یافــت منیشــود .هــان
طــور کــه توریــن خــود میگویــد ،جملـهی کردارهــا نــه بــه موفقیــت و امیــد ،بلکــه
بــه تباهــی و پلشــتی میانجامــد.
داســتان فرزنــدان هوریــن از منطقــهی دور-لومیــن در هیتلــوم ،آغــاز میشــود،
گریــزی بــه گذشــتهی ایــن خانــدان و البتــه ســفر هــور و هوریــن بــه گوندولیــن
میزنــد ،در حــد لــزوم بــه نیرنایــت آرنویدیــاد میپــردازد و دوبــاره بــه دور-لومیــن
بــر میگــردد تــا ایــن بــار بــا مترکــز بیشــری بــه زندگــی شــخصیت اول داســتان
یعنــی توریــن بپــردازد .چنــان کــه کریســتوفر تالکیــن میگویــد ،شــخصیت توریــن
بـرای پروفســور تالکیــن اهمیــت زیــادی داشــت و او میتوانســت جزئیــات ظاهــر و
اخــاق او را مجســم و بازگــو کنــد .ردپــای تهــور توریــن در کتــاب اربــاب حلقههــا،
در ســخنان الرونــد هــم یافــت میشــود .نشــانهی دیگــری کــه داللــت بــر مهــم
بــودن شــخصیت توریــن دارد ایــن اســت کــه او از معــدود شــخصیتهایی اســت
کــه از کودکــی تــا مرگــش را بــه تفضیــل در کتابــی مج ـزا میخوانیــم و از حــاالت
روحــی و شــخصیتش رشح بیشــری مــی یابیــم.
همچنیــن هوریــن پــدر او کــه مــردی اســت سلحشــور و به تعریــف کتــاب «بزرگرتین
آدمیــان» و بــه خاطــر مــردم رسزمیــن میانــه در برابــر مورگــوت میایســتد و نفریــن مورگــوت را
بــه جــان خــود و خانــوادهاش میخــرد .داســتان فرزنــدان هوریــن ،رشح تــاش مورگــوت ب ـرای بــه

رسانجــام رســاندن ایــن نفریــن اســت کــه عــاوه بــر ایــن کــه توریــن ،خواهــر
و مــادرش را بــه رسدرگمــی میکشــاند ،مخاطــب را هــم رسدرگــم میکنــد.
در نتیج ـهی احیــای زحــات و نوشــتههای تالکیــن ب ـرای اولیــن بــار داســتانی کام ـاً ادام ـهدار و
قضــاوت در مــورد کارهــای توریــن ب ـرای خواننــدگان ســخت اســت و مشــخص
مســتقل بــه وجــود آمــد.
نیســت نفریــن تــا چــه حــد بــر کارهــای توریــن و اتفاقــات رخ داده در داســتان
حامسـهی بــرن و لوتیــن طرفــداران هابیــت و اربــاب حلقههــا را همـراه الفهــا ،دورفهــا ،انســانها
تاثیرگــذار اســت .عــدهای نفریــن را بســیار مهــم میداننــد چ ـرا کــه مورگــوت
و اورکهــا یکبــار دیگــر در رسزمیــن میانــه متحــد خواهــد کرد.
بزرگرتیــن مخلــوق ایلوواتــار اســت و او خــود را اربــاب تقدیرهــای آردا مینامــد
حکایــت بــرن و لوتیــن یکــی از ارکان اصلــی ســیلامریلیون اســت ،کــه شــامل افســانهها و قهرمانانــی
از دوران اول جهــان تخیلــی جــی.آر.آر تالکیــن میباشــد.
و قدرتــش را در اکــر رسزمینهــای بلریانــد گســرده اســت .امــا عــدهای دیگــر
داستان برن و لوتین تقدیری را نشان میداد در باب عشق
مســئولیت کارهــای توریــن را بــر عهــدهی خــودش میاندازنــد و عقیــده دارنــد
بــرن یــک انســان فانــی بیــش نبــود امــا لوتیــن الفــی جــاودان و پــدر او فرمانــروای بــزرگ الفهــا
غــرور توریــن و خاندانــش بــود کــه آنهــا را بــه عمــق تاریکــی کشــاند.
بــود .پــدر لوتیــن بــه مخالفــت بــا بــرن درآمــد و ماموریــت غیرممکنــی را بــه او تحمیــل کــرد کــه قبــل
غــرور ،یکــی از مهمتریــن عنــارص ایــن داســتان اســت و در قســمتهای
از ازدواج بــا لوتیــن بایــد آن را بــه رسانجــام میرســانید.
مختلفــی بــه آن اشــاره میشــود .ایــن غــرور و خودرایــی در متــام اعضــای
جســتجوی قهرمانانـهی بــرن و لوتیــن بـرای دزدیــدن ســیلامریل از بزرگرتیــن شــیطان ،ملکــور کــه بــا
خانــوادهی هوریــن دیــده میشــود و از نظــر اغلــب خواننــدگان نکوهیــده و
نــام مورگــورت نامیــده میشــد.
ویرانگــر اســت .غــرور ایــن خانــدان اگرچــه آنــان را در کشــمکش بــا نفریــن و
کریســتوفر تالکیــن در ایــن کتــاب بــه صــورت جامــع محتــوای بــرن و لوتیــن را اســتخراج کــرده
ســختیها کمــک میکنــد و رسپــا نگهشــان مـیدارد ،باعــث تباهــی کارهایشــان
امــا داســتان در بعضــی از بخشهــا تفاوتهایــی بــا نســخهی اصلــی دارد .او داســتان را از دســت
هــم میشــود و اجــازه منیدهــد حرفهــای ارزشــمند دیگــران را بــه کار
نوشــتههای پــدرش اســتخراج و همــه را در یــک کتــاب گــردآوری کــرده اســت.
بگیرنــد .غــروری از جنــس خانــدان بلنــد مرتبــه امــا ســختی کشیدهشــان.
در آخــر ،نکت ـهی دیگــری کــه بایــد در داســتان فرزنــدان هوریــن بــه آن توجــه
کــرد ،ایــن اســت کــه هوریــن و خاندانــش بــرای رنــج و فداکاریهایشــان
پاداشــی دریافــت منیکننــد و
بالعکــس مردم آنهــا را از خود
میراننــد و از نحســی آنهــا
گریزاننــد .امــا داســتان فرزندان
هوریــن در اینجــا بــه امتــام
منیرســد و یــک پیشــگویی
منتــر نشــده ثابــت مــی کنــد
کــه ایــن ذلــت ،پایــان «توریــن
تورامبــار آگاروایــن مورمگیــل
داگنیــر گالئورونــگا» نیســت.
چنانکــه مانــدوس میگویــد،
او بــر میگــردد و انتقــام
میگیــرد؛ نــه تنهــا انتقــام
خانــدان هوریــن بلکــه انتقــام متــام انســانهای
رسزمیــن میانــه را!
کاری از :
منصوره .ص
صدرا .گرجی نزاد
سعود رضایی قنربزهی
زینب .م

درباب تام بامبادیل

یکــی از اولیــن معامهایــی کــه خوانندههــای
تالکیــن بــا آن روبــرو میشــوند شــخصیتی اســت
بــه نــام تــام بامبادیــل .اولیــن ســوالی کــه فــرودو
بعــد از حضــور در خانــهی تــام از گلدبــری
میپرســد ایــن اســت کــه اگــر ســوالش احمقانــه
بــه نظــر منیرســد ب ـرای او توضیــح بدهــد کــه
تــام کیســت و گلدبــری در جــواب میگویــد «او
هــان اســت» .بســیاری از طرفــداران هــم از
تالکیــن پرســیدهاند کــه او کیســت ولــی جــواب
تالکیــن هــم چنــدان بهــر از جــواب گلدبــری
نبــوده و بــا گفــن اینکــه در «داســتانهای
فانتــزی هــم بعضــی چیزهــا بایــد بــه صــورت
یــک راز باقــی مباننــد» اوضــاع را از قبــل هــم
پیچیدهتــر کــرده اســت.
ولــی هیــچ کــدام از اینهــا مانــع از شــکل گرفــن
حــدس و گــان در مــورد ماهیــت تــام نشــده
اســت .مــن در ایــن مقالــه ســعی کــردم تعــدادی
از ایــن فرضیههــا را بررســی کنــم ،ولــی مســلامً
تعــداد آنهــا خیلــی بیشــر از آن اســت کــه در
ایــن مقالــه قــادر بــه بررســی همــهی آنهــا
باشــم .بــه عــاوه ،ممکــن اســت خواننــدهی ایــن
مطلــب بــه وجــه مغفــول مانــدهای از شــخصیت
تــام بامبادیــل توجــه کــرده و جوابــی تــازه بـرای
ســوال «او کیســت؟» پیــدا کــرده باشــد ،در ایــن
صــورت از شــا دعــوت میکنیــم تــا در تاالرهــای
آردا در ایــن مــورد بــا هــم بــه بحــث بنشــینیم.
قبــل از رشوع بحــث الزم اســت چنــد نکتــه را
در مــورد تــام رشح بدهــم .مــا میدانیــم کــه
تــام بامبادیــل پیرتریــن موجــود رسزمیــن میانــه
اســت .در زبــان ســیندارین بــه او یارویــن
بــن آدار (پیرتریــن و بــدون پــدر) میگوینــد،
دورفهــا فــورن و انســانها هــم بــه او اورالــد
میگوینــد کــه هــر دو بــه معنــی پیرتریــن اســت.
تــام نــه تنهــا کهنتریــن موجــود رسزمیــن میانــه
اســت ،بلکــه در دنیــای مــا هــم جــزو موجــودات
قدیمــی محســوب میشــود .تــام بامبادیــل (بــا
هــان رس و وضــع و پیراهــن آبــی و کاله پــردار)
اســم عروســک یکــی از فرزنــدان تالکیــن
بــوده ،و ایــن عروســک قهرمــان خیلــی
از قصههایــی بــوده کــه تالکیــن
بــرای فرزندانــش تعریــف
میکــرده اســت.
اولیــن و متداولتریــن
حدســی کــه پیرامــون

ماهیــت تــام وجــود دارد ایــن اســت کــه تــام یــک
مایاســت .ایــن فرضیــه در نــگاه اول منطقــی بــه
نظــر میرســد ،مخصوصــاً وقتــی حرفهــای
گلدبــری را در نظــر بگیریــم کــه میگویــد «تــام
اولیــن قطــره بــاران و تاریکــی زیــر ســتارگان قبــل
از آمــدن فرمانــروای تاریکــی را بــه خاطــر دارد»
ولــی بزرگرتیــن مشــکلی کــه دربــاره ایــن فرضیــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه اگر تــام یک مایاســت
چ ـرا حلقــه بــر او اثــر منیگــذارد ،در حالــی کــه
شــاهد تاثیــر حلقــه را بــر ســائورون ،گندالــف و
ســارومان بودهایــم .ولــی تــام هیــچ اهمیتــی بــه
حلقــه منیدهــد و بــه قــول گندالــف اگــر حلقــه
را بــه او بســپارند ممکــن آن را گــم کنــد.
تئــوری دیگــری کــه در مــورد تــام بامبادیــل
وجــود داره ایــن اســت کــه او روان آرداســت و
بــه نوعــی پــدر طبیعــت محســوب میشــود.
ایــن موضــوع کــه حلقــه بــر وی اثــر نــدارد و
حتــی تــام بــر حلقــه تاثیــر میگــذارد در ایــن
تئــوری قابــل توجیــه اســت .یکــی از مهمتریــن
دالیلــی کــه طرفــدارن ایــن فرضیــه دارنــد حرفــی
اســت کــه در شــورای الرونــد بعــد از مطــرح
شــدن پیشــنهاد ســپردن حلقــه بــه تــام گفتــه
میشــود« :قــدرت شکســت دادن ســائورون در
تــام نیســت مگــر اینکــه اینچنیــن قدرتــی در
خــود زمیــن باشــد و مــا شــاهد بودهایــم کــه
ســائورون چگونــه تپههــا را شــکنجه و نابــود
میکنــد».
تئــوری جدیدتــری کــه پیرامــون فرضی ـهی قبــل
شــکل گرفتــه خیلــی بهــر بــه ســواالتی کــه
پیرامــون ایــن موجــود مرمــوز وجــود دارد
پاســخ میدهــد .ایــن تئــوری میگویــد
تــام روان موســیقی آینــور اســت.
طرفــداران ایــن فرضیــه دو دلیــل
مهــم بـرای درســت دانســن
آن مطــرح میکننــد.
دلیــل اول ایــن
اســت کــه
تــام

بــا آهنــگ و شــعر بــا دشــمنانش روبــرو
میشــود و آنهــا را شکســت میدهــد؛ منون ـهی
آن را در مواجــهی تــام بــا بیــد مــرد پیــر و
اشــباح گورپشــته میبینیــم .ولــی ایــن موضــوع
منحــر بــه فــرد نیســت ،چـرا کــه کــه گندالــف
هــم بــرای جــادو کــردن شــعر میخوانــد،
لوتیــن هــم بـرای افســون کــردن مورگــوت ترانــه
میخوانــد و عــدهای قدرتهــای حلقــه یگانــه
را هــم مرتبــط بــا اشــعاری روی آن حــک شــده
میداننــد .در مجمــوع ،در داســتانهای تالکیــن
ترانههــا و کلــات قــدرت جادویــی دارنــد .امــا
دلیــل دومــی کــه بــر اســاس آن تــام را شــکل
تجســم یافتــهی موســیقی آینــور (یــا بــه طــور
کلیتــر ،شــکل تجســم یافتــه جهــان) میداننــد
جوابــی اســت کــه گلدبــری بــه فــرودو
میدهــد .گلدبــری بــه هایبــت هــا
میگویــد او هــان اســت« .او
هــان اســت» یــا بــه عبــارت
دیگــر« ،او اســت» ،بســیار به
ترجمـهای کــه از کلمهی ائا
داریــم نزدیک و شــبیه
میبا شــد .
د ر

واقــع تالکیــن معامیــی بــرای خواننــده طــرح
کــرده از جنــس معامیــی کــه گندالــف بــرای
ورود بــه موریــا بــا آن مواجــه شــد.
امــا عــدهای میگوینــد اگــر پاســخ گلدبــری
را معــادل لفــظ الفــی ائــا در نظــر بگیریــم،
میتــوان گفــت تــام هــان آتــش پنهــان
اســت؛ بدیــن صــورت کــه در ســیلامریلیون مــا
میخوانیــم «ایلوواتــار مکاشــفه را هســتی
بخشــید ،و آن را در میــان پوچــی نهــاد ،و آتــش

پنهانــی را روانــه ســاخت تــا در دل دنیــا روشــن
مبانــد؛ و آن ائــا نــام گرفــت» .البتــه بــه نظــر
میرســد ضمیــر «آن» در انتهــای ایــن جملــه
بــه مکاشــفهای کــه ایلووانــار هســتی بخشــیده
اشــاره داشــته باشــد تــا آتــش پنهــان.
احتــال دیگــری کــه ب ـرای تــام در نظــر گرفتــه
میشــود ایــن اســت کــه در خلقــت ثانویــهای
تــام تقریبــا
کــه تالکیــن انجــام داده
و در
معــادل آدم اســت،
و ا قــع ،

تــا م
در اولیــن
بخــش آهنــگ
آینــور خلــق شــده و قبل
از متــام ناهامهنگیهایــی بــوده
کــه ملکــور بــه وجــود آورده اســت.
ایــن تئــوری توضیــح میدهــد کــه
تــام چطــور جاودانــه اســت و
هیــچ درکــی از مــرگ یــا
قــدرت طلبــی و
د یگــر

رذایــل موجــودات رسزمیــن نــدارد .بــه همیــن
علــت هیــچ حلقــهی منیتوانــد روی او اثــر
بگــذارد .او در رسزمیــن خــودش فرمانرواســت،
آنگونــه کــه آدم در بــاغ عــدن بــوده و
کهنســالترین و بــدون پــدر بــودن نیــز بیــن ایــن
دو مشــرک اســت.
تئــوری جــذاب دیگــری کــه در رابطــه بــا هویــت
تــام مطــرح اســت ایــن اســت کــه تــام متثیلــی از
خــود تالکیــن در رسزمیــن میانــه میباشــد .او
قدیمیتریــن اســت چــون قبــل از ســاخته شــدن
داســتانها آنجــا بــوده ،حلقــه روی او تاثیــر
منیگــذارد و بــا وجــود ایــن کــه تواناییــش
را دارد ولــی مســتقیام در داســتان
دخالــت منیکنــد.
فرضیــه بعــدی حتــی پــا را از ایــن
نیــز فراتــر گذاشــته و میگویــد
تــام منــادی از خواننــدهی داســتان
اســت ،کــه نــه تنهــا حلقــه بــر
رویــش اثــر منیگــذارد بلکــه هــر
گاه بخواهــد میتوانــد حلقــه (یــا
کل داســتان) را ناپدیــد یــا ظاهــر
کنــد .خواننــده میتوانــد فــرودو را در حالــی کــه
حلقــه را در دســت کــرده و غیــب شــده ببینــد.
تعــداد تئوریهایــی کــه دربــارهی ماهیــت تــام
بامبادیــل وجــود دارد بســیار زیــاد اســت ،و
گســرهی بزرگــی از احتــاالت را در بــر میگیــرد،
از اینکــه تــام تجســم ایلوواتــار باشــد تــا اینکــه
موجــود پلیــدی باشــد و یــا حتــی اینکــه تــام
هیــچ وقــت وجــود نداشــته اســت .ولــی راهــی
بــرای اینکــه مطمــن شــویم تــام بامبادیــل
چیســت نداریــم و در بهرتیــن حالــت میتــوان
گفــت چــه نیســت ،شــاید راهــی جــز اینکــه
بــه توصی ـهی تالکیــن عمــل کنیــم و بگذاریــم
بعضــی معامهــا حــل نشــده باقــی مباننــد
نداشــته باشــیم.
نوشته حسام سعد
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اخبار آردایی
کیت بالنشت در  ۱۳نقش مختلف بازی می کند!
یکی از نقاط ضعف سینامی هالیوود این است که با گذشت نزدیک به یک قرن هنوز فیلم شاخصی که یک بازیگر چندین نقش متفاوت را به صورت همزمان درآن بازی کند ساخته نشده است.
اما انتظارها به رس رسیده و قرار است که در سال  ۲۰۱۷شاهد یکی از همین فیلمها با تم سیاسی-هرنی شدیدالحنی باشیم.
«بیانیه» فیلمی کوتاه است که با اقتباس از فیلمی به همین نام با کارگردانی جولیان رزفلت کارگردان آملانی که خودش طراح اجسام فضایی و خیابانی میباشد ساخته میشود .در این فیلم ،کیت
بالنشت در نقش  ۱۳کاراکرت مختلف حضور پیدا می کند .فیلم «بیانیه» پیش از اینکه یک فیلم منایشی باشد .به زندگی طراحان هرنی خیابانی میپردازد .بر اساس اعالم شهرداری شهر نیویورک
بیش از  ۱۳تلویزیون بزرگ در سطح شهر برای قرار دادن بیانیه هرنمندان نصب شده است.
هر روزه تعداد زیادی بیانیه دربارهی راه حل درست استفاده کردن از آثار هرنی در سطح شهر و هم چنین حق مالکیت آثار روی این منایشگرهای بزرگ قرار داده میشود .زمان زیادی از فیلم
به بیانیههای هرنمندان و جنگ و دعوایی که بین آنها درباره کپی آثار یکدیگر رخ میدهد ،اختصاص دارد.کیت بالنشت هم هربار به جای یکی از این هرنمندان قرار میگیرد و مونولوگها و
رابطهی او با دیگر هرنمندان هسته اصلی فیلم را تشکیل میدهد.

کریســتوفر تالکیــن همــه ایــن منابــع را ویراســتاری کــرد و دســت نوشــتههای بــه جــا مانــده از پــدرش شــامل
«ســیلامریلیون» و مجموعـهای از کارهــای تالکیــن شــامل «دوران نخســت رسزمین-میانــه» را بــه دســت چــاپ ســپرد.
او  ۱۲جلــد کتــاب بــا عنــوان «تاریــخ رسزمین-میانــه» نیــز نوشــت کــه نحــوهی تکامــل یــک جهــان منحــر بــه فــرد
خیالــی را تصویــر میکنــد.
کریســتوفر تالکیــن تحصیــل کــردهی رشــته ادبیــات در کالــج تیفانــی اســت و در همیــن رشــته فارغالتحصیــل شــده و
ســالها بــه تدریــس ایــن رشــته پرداختــه اســت .وی ب ـرای دریافــت ایــن جایــزه از کتابخانــه بودالیــن تشــکر کــرد و
گفــت ارتبــاط ایــن کتابخانــه بــا پــدرش و نگـهداری بخشــی از آثــار و دستنوشــتههای پــدرش در آنجــا موجــب شــده
تــا او احســاس پیونــدی عمیــق بــا ایــن کتابخانــه داشــته باشــد.
کتابخانــه بودالیــن دارای یکــی از بزرگتریــن مجموعــ ه دستنوشــتههای اصــل تالکیــن اســت و آرشــیو تالکیــن از
ســال  ۱۹۷۹در آنجــا نگــهداری میشــود .ایــن کتابخانــه معتــر بریتانیایــی قصــد دارد تــا منایشــگاهی از تالکیــن و
دستنوشــتههایش را در ســال  ۲۰۱۸افتتــاح کنــد.

مدال بودالین برای یک عمر فعالیت ادبی به فرزند تالکین رسید!
کریســتوفر تالکیــن پــر جــی.آر.آر .تالکیــن ،نویســندهی بــزرگ
بریتانیایــی بــا دریافــت مــدال بودالیــن مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.
کریســتوفر تالکیــن پــر جــی.آر.آر .تالکیــن از ســوی کتابخانــهی
بودالیــن ،کــه متعلــق بــه دانشــگاه آکســفورد اســت ،بــه عنــوان فــردی
کــه مشــارکتی فوقالعــاده در جهــان ادبیــات ،فرهنــگ ،علــوم و
ارتباطــات دارد مــورد تقدیــر واقــع شــد.
کریســتوفر تالکیــن یــک ویراســتار و فــردی دانشــگاهی اســت کــه بیــش
از  ۴۰ســال از عمــرش را رصف ویرایــش آثــار بــه جــا مانــده از پــدر و
انتشــار آنهــا کــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آثــار بــاارزش پــدرش بــه
دســت مخاطبانــش برســد.
تالکیــن نویســندهی مجموع ـهی وســیعی از شــعرها و نرثهــا در جهــان
فانتــزی زاییــدهی خیــال خــودش اســت کــه بــه عنــوان جهــان رسزمیــن-
میانــه از آن نــام بــرده میشــود ،امــا در زمــان حیــات خــودش منتــر
نشــده بودنــد.

حضور مارتین فریمن در فیلم پلنگ سیاه تایید شد!
مدتــی بــود شــایعات زیــادی مبنــی بــر حضــور مارتیــن فریمــن در فیلــم پلنــگ ســیاه شــنیده میشــد .باالخــره ایــن شــایعات تبدیــل بــه واقعیــت شــد و
مارتیــن فریمــن در ایــن فیلــم بــازی میکنــد.
فریمن اولین بار در فیلم «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» حضور کوتاهی را در نقش اورت راس داشت.
ایــن شــخصیت روابــط نزدیکــی بــا تــی چــاال دارد و انتظــار میرفــت در فیلــم مســتقل ایــن ابــر قهرمــان نیــز حضــور داشــته باشــد .بــا ایــن حــال هنــوز
مشــخص نیســت کــه نقــش فریمــن در ایــن فیلــم چقــدر مهــم و تاثیرگــذار خواهــد بــود.
در کمیــک ،راس بــه تــی چــاال کمــک میکنــد تــا صلــح و آرامــش را در واکانــدا برقـرار کنــد .هنــوز اطالعاتــی از داســتان ایــن فیلــم منتــر نشــده اســت.
امــا چنــدی پیــش مشــخص شــد کــه ایــن فیلــم قـرار اســت قســمتی از گذشــته و زمــان تحصیــل تــی چــاال در آمریــکا را بــه تصویــر بکشــد.
کارگردانی فیلم پلنگ سیاه برعهده رایان کوگلر است .کار نوشنت فیلمنامه این فیلم نیز برعهده کوگلر و جو رابرت کول است.
عــاوه بــر فریمــن ،گوری ـرا ،نیونگــو ،اســرلینگ کــی ب ـراون ،آنجــا باســت ،فارســت ویتاکــر ،دنیــل کالویــا ،وینســتون دوک و فلورنــس کاســومبا دیگــر
بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن فیلــم حضــور دارنــد.
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بــرن و لوتیــن صــد ســال بعــد از زمانــی منتــر مــی شــود کــه ادیــت ،همــر
تالکیــن بــرای او در بیشــه هــای کوچــک شــوکران ،در یورکشــایر رشقــی
رقصیــد .واقعـهای کــه تالکیــن بعدهــا از آن بــه عنــوان الهامــی بـرای مالقــات
لوتیــن نامی ـرا و بــرن فانــی در بیشــه هــای مجــاور اســگالدوین ،یــاد کــرد.
اکنــون ب ـرای اولیــن بــار یادداشــت هــای تالکیــن بــه طــور دقیــق بازیابــی
شــده و بــه عنــوان داســتانی مســتقل و پیوســته ارائــه شــده اســت .ایــن کتاب
دوبــاره طرفــداران هابیــت و اربــاب حلقـه هــا را بــه الــف هــا و انســان هــا،
دورف هــا ،اورک هــا و چشــم انــداز غنــی و موجــودات منحــر بــه فــرد در
رسزمیــن میانــه تالکیــن ،پیونــد مــی دهــد .ایــن داســتان یــک عنــر رضوری
در تکامــل ســیلامریلیون ،اســطوره هــا و افســانه هــای دوران اول دنیــای
تالکیــن شــد .او ایــن داســتان را ســال بعــد از بازگشــتش از فرانســه و جنــگ،
در ســال  ۱۹۱۶آغــاز کــرد .اولیــن نســخه ی ایــن داســتان در ســال ۱۹۱۷
نوشــته شــد ،زمانــی کــه بــرن نــه یــک انســان ،بلکــه الــف بــود و ســائورون
یــک گربــه بــزرگ شــیطانی .داســتان در طــول زندگــی تالکیــن دســتخوش

بــه نقــل از روزنامــه «وقایــع اتفاقیــه»« ،راورنــدوم» ،اثــر تــازهای از کــرد« .راورنــدوم» ،بــه همــت نــر دارکــوب منتــر شــده و در س ـیامین
جی.آر.آر.تالکیــن بــه زبــان فارســی منتــر شــد« .راورنــدوم» ،کــه یکــی منایشــگاه بیناملللــی کتــاب ته ـران رومنایــی شــده اســت.
از تکقصههــای مســتقل جی.آر.آر.تالکیــن اســت ،بــه تازگــی بــا ترجمــه
مســعود ملکیــاری منتــر شــده اســت .ایــن کتــاب ،رسگذشــت ســگی اســت گردآوری شده توسط:
کــه بــه اشــتباه پاچــه جادوگــری بیاعصــاب را میگیــرد و رسنوشــت مهسا.ق
غمانگیــزی پیــدا میکنــد .جادوگــر او را بــه اســباببازی تبدیــل میکنــد صدرا .گرجی نزاد
و از اینجــا ســفر پرماج ـرای راورنــدوم بــه انتهــای جهــان ،کــره مــاه ،اعــاق منصوره.ص
اقیانوسهــا و دیــدار بــا انــواع جادوگ ـران و موجــودات افســانهای و چنــد
منونــه از خــودش آغــاز میشــود« .راورنــدوم» از ماجرایــی واقعــی رسچشــمه
گرفتــه اســت؛ هنگامــی کــه تالکیــن بــه همـراه خانــوادهاش بـرای تعطیــات
بــه کنــار دریــا میرونــد ،پــر کوچکــش ،دوســت صمیمــی و یــار همراهــش
را کــه ســگی اســباب بــازی اســت ،گــم میکنــد .پــرک آنقــدر در غــم
ازدس ـتدادن دوســتش ناراحــت اســت کــه تالکیــن مجبــور میشــود ب ـرای
تســکین انــدوه او ،قصــه راورنــدوم را روایــت کنــد .مســعود ملکیــاری ،مرتجم
ایــن کتــاب ،پیشازایــن نیــز کتــاب و مقــاالت تئوریــک گوناگونــی در نقــد
آثــار تالکیــن ،ازجملــه اربــاب حلقههــا و فرزنــدان هوریــن منتــر کــرده
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه کتــاب «حلقــه تعالــی و تباهــی» اشــاره

تجدیــد نظرهــای قابــل توجهــی شــد و بــه دو صــورت شــعر و نــر بازنویســی
شــد .کتــاب جدیــد ایــن رونــد را رشح مــی دهــد.
اســاس ایــن داســتان ،کــه هرگــز تغییــر نکــرده ،رسنوشــتی اســت کــه بــر عشــق
بــرن و لوتیــن ســایه انداختــه اســت؛ چ ـرا کــه بــرن انســانی فانــی اســت و
لوتیــن الفــی جــاودان .پــدر او ،شــاه بــزرگ الــف هــا کــه مخالفــت شــدیدی
بــا بــرن داشــت ،او را مجبــور بــه انجــام کاری غیــر ممکــن بـرای ازدواجــش بــا
لوتیــن مــی کنــد .و ایــن شــالوده ی افســانه اســت کــه بــه تــاش دونفــره و
قهرمانانــه بــرن و لوتیــن بـرای بازپــس گرفــن ســیلامریل از بزرگرتیــن موجــود
شــیطانی مورگــوت ،مــی انجامــد.
کریســتوفر تالکیــن در ایــن کتــاب و بـرای نشــان دادن رونــد تکامــل داســتان
در طــول ســال هــا ،ابتــدا آنـرا بــا بیــان دســت نخــورده پــدرش روایــت کــرده،
ســپس منتخبــی از متــون را بــه نظــم و نــر آورده تــا روایــات بــه گونـهای کــه
تغییــر کــرده انــد دیــده شــوند.
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رسزمیــن میانــه :ســایهی جنــگ بــا اســتفاده از سیســتم
انتقــام جویــی شــا را فرمانــدهی ارتشــی از اورکهــا
میکنــد!
One dose not simply make a single game about
.Mordor
ایــن بــازی کــه  ۲۵مــرداد مــاه ســال آینــده عرضه میشــود،
نســخهای دیگــر از داســتانهای تخیلــی دنیــای زیبای جی.
آر .آر .تالکیــن میباشــد و روایتگــر داســتان تــکاوری بــه
نــام تالیــون و روح الفــی بــه نــام کلهبریمبــور اســت کــه
در نســخهی اول هــر دوی آنهــا بــه دنبــال انتقــام بودنــد،
امــا حــاال در نســخهی دوم بــه دنبــال ســاخت حلقــهی
قــدرت جدیــدی هســتند! حکایــات ایــن قســمت از بــازی
بیــن داســتان هابیــت و اربــاب حلقههاســت.
ســایهی مــوردور در ســال  ۲۰۱۴عرضــه شــد و بــه
خاطــر سیســتم منســیس یــا انتقامجویــی مــورد تحســین
قرارگرفــت ،سیســتمی کــه میتوانســت دشــمنان را بــا
بازیکــن وارد رابط ـهی شــخصی خاصــی کنــد ،یعنــی اگــر
بــه دســت اورکــی کشــته میشــدید آن اورک ارتقــای رتبــه
پیــدا میکــرد و میتوانســت شــا را در نــرد بعــدی
شناســایی کنــد و بــا شــا
بجنگــد .همچنیــن بــازی
ســایهی مــوردور بــه بازیکــن
ایــن اجــازه را مــیداد تــا
ارتــش متشــکل از اورکهــا
بســازد .هامنطــور کــه در
ویدیــوی  ۱۶دقیقــهای از
گیمپلــی (محیــط بــازی)
دیدیــم سیســتم منســیس
کاملتــر شــده و در ایــن
نســخه ســایهی جنــگ
سیســتم مشــابهای دارد امــا
نتیجـهی ایــن سیســتم عمیــق

گیــم ســایه
جنــگ

تــر اســت .یعنــی میتوانیــد یــک اورک را بــه ارتــش
خودتــان اضافــه کنیــد (فــرض کنیــد اســم ایــن اورک بــاب
باشــد) ،ولــی اگــر بــاب در نــرد کشــته شــود ،اگــر شــانس
ایــن را داشــته باشــید کــه او را نجــات دهیــد ،امــا ایــن کار
را نکنیــد ،اینجاســت کــه ســائورون بــاب کــه کشــته شــده
بــود را دوبــاره زنــده میکنــد و بــه او را بــه مقــام کاپیتــان
ارتشــش ارتقــاء میدهــد .وقتــی دوبــاره بــا بــاب مواجــه
شــوید خواهیــد دیــد کــه چقــدر از ایــن کــه رهــا شــده تــا
کشــته شــود ناراحــت اســت.
ســایهی جنــگ نســبت بــه ســایهی مــوردور بــازی خیلــی
بزرگــری اســت .در ایــن نســخه بخشهــای بیشــاری
ب ـرای بازیکــن وجــود دارد کــه میتوانــد آنهــا را کشــف
و فتــح کنــد .ایــن بخشهــا بــرای طرفــداران رسزمیــن
میانــه بخشهــای آشــنایی هســتند کــه شــامل شــهر
ســقوط کــردهی گونــدور ،مینــاس مورگــول و بــرج نگهبانی
کیریــت انگولانــد .قلعههــا هــم در بــازی نقــش بسـزایی
دارنــد .بـرای تــرف قلعههــا بایــد ارتــش خــود را تشــکیل
دهیــد و بعــد بــه ایــن مکانهــا حملــه کنیــد .حملــه بــه
یــک قلعــه ،چنــد مرحلــه دارد :اول شــا و رسبازانتــان

بــا فرماندههــا میجنگیــد و آنهــا را از بیــن میبریــد،
بعــد دیوارهــا را خــرد میکنیــد تــا بــه مافوقهــا برســید.
کشــن مافــوق باعــث میشــود تــا کنــرل قلعــه بــه دســت
شــا بیفتــد.
بــازی چیزهــای جدیــد دیگــری هــم دارد؛ مث ـاً دریکهــا
( )Drakeکــه یــک نــوع اژدهــای کوچــک ،بــا نفس آتشــین
هســتند و میتوانیــد آنهــا را تحــت فرمــان خــود درآورید
و بــا آنهــا پــرواز کنیــد .یــک جــور سیســتم پوشــانیدن
جدیــد هــم اضافــه شــده کــه میتوانــد بــه شــا زرهای
مثــل زرهی روهیرمهــا پیشــنهاد بدهــد .ســایهی جنــگ
همچنیــن نــژاد جدیــدی از اورکهــا را بــه مــا معرفــی
میکنــد؛ اولوگ-هــای ،زاییــده شــده از ترولهــا امــا بــا
اســتعدادی باالتــر از ترولهــای غارنشــین .ایــن نــژاد از
اورکهــا بــدون تبدیــل شــدن بــه ســنگ قابلیــت حرکــت
زیــر نــور خورشــید را دارنــد ،بــه ایــن خاطــر میتواننــد در
طــول روز هــم بجنگنــد.
بزرگــی میــدان نــرد در ســایهی جنــگ قابــل توجــه
اســت ،ولــی آن چیــزی کــه بیــش از همــه خــود را نشــان
میدهــد تقابــل بیــن شــخصیت هاســت .جالبترینــش

ایــن اســت کــه هــر نــرد ،بســته بــه دشــمنانی کــه قبـاً بــا
آنهــا برخــورد کردیــد و دوســتانی کــه قب ـاً پیــدا کردیــد
متفــاوت خواهــد بــود؛ یعنــی وقتــی خــود شــا بــه ایــن
قلعــه حملــه کنیــد ،شــاهد نــرد متفاوتــی نســبت بــه
آنچــه در ایــن ویدیــو دیدیــد خواهیــد بــود.
رسزمین میانه :سایهی جنگ چیست؟
ایــن بــازی دنبالـهی بــازی رسزمیــن میانه :ســایهی مــوردور
اســت ،یــک داســتان اورجینــال از دنیــای خیالــی تالکیــن!
در ایــن بــازی بازگشــت تالیــون و کلهبریمبــور را میبینــم
کــه در حــال ســاخنت حلقـهی قــدرت جدیــدی هســتند .او
را حتــی مقابــل ســائورون و نزگــول دهشــتناکش خواهیــم
دیــد( .باتوجــه بــه تریلــری کــه موجــود اســت) هنــوز چیز
زیــادی از داســتان فــاش نشــده ،امــا ایــن را میدانیــم کــه
ســائورون بــه شــخصه بــه رساغ تالیــون خواهــد آمــد!
تریلر بازی به ما چه میگوید؟
در ایــن تریلــر بخشــی از بــازی قابــل مشــاهده اســت ،امــا
ایــن متــام بــازی نیســت ،چــون تریلــر بیشــر زمانــش را
بــه منایــش کــوه نابــودی ،محــل اســتقرار ارتــش ســائورون،
و شــهر محــارصه شــدهی انســانها در رسزمیــن میانــه

اختصــاص داده اســت .همینطــور بــه طــور جزئــی شــاهد
رسرساهــای ســبز مینــاس مورگــول هســتید کــه اینهــا در
واقــع مکانهــای اصلــی بــازی هســتند .در بــازی قبلــی
شــخصیت منفــی اصلــی دســت ســیاه ســائورون بــود
و نــه خــود ســائورون .داســتان بــازی مابیــن هابیــت و
یــاران حلقــه خواهــد بــود ،ایــن نشــانگر آن اســت کــه
منیتوانیــد ســائورون را بــه کلــی نابــود کنیــد ،ولــی بــه
خوبــی میتوانیــد بــه او صدمــه بزنیــد .ســطح بــازی
رسبــازان ســائورون ارتقــا یافتــه اســت و آنهــا حرفهــای
زیــادی بــرای گفــن دارنــد! مخصوصــا بالروگهــا!
سایهی جنگ چطور به نظر میرسد؟
سیســتم منســیس یــا انتقامجویــیِ بــازی قبلــی برگشــته
امــا بــا پتانســیل باالتــر!
در ایــن بــازی برتــری بــر دشــمنان روی متــام بــازی اثــر
میگــذارد .محیطهــا و شــخصیتها حــاال بــه طــور
قابــل مالحظ ـهای بــه عملهــای شــا وابســتهاند؛ یعنــی
بــازی بــه انتخابهایــی کــه شــا در حیــن داســتان انجــام
میدهیــد وابســته اســت!
سیســتم انتقــام جویــی چیــزی بــود کــه مــا آن را در
بــازی ســایهی مــوردور تجربــه کردیــم ،ســایهی جنــگ امــا
مترکــزش را بــر روی ســاخنت نربدهــای زیرکانــه ،جهانــی
رنگارنــگ و همچنیــن نــوآوری در سیســتم انتقــام جویــی
گذاشــته اســت.
بازی در چه تاریخی عرضه میشود؟
ایــن بــازی در  ۲۲آگوســت  ۳۱( ۲۰۱۷مــرداد مــاه ســال
 )۱۳۹۶در آمریــکا و بریتانیــا عرضــه خواهــد شــد ،پــس
هنــوز میتوانیــد خودتــان را بــا ســایهی مــوردور مشــغول
کنیــد.
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مصاحبــه بــا ســازندگان بــازی
«رسزمین-میانــه :ســایهی
جنــگ»
(مــن زیــر مصاحبــهای
اســت کــه در اولیــن
روزهــای عرضــهی تیــزر
بــازی در کنفرانســی در ســن
فرانسیســکو تهیــه شــده
ا ســت ) .
گزارشــگر :بنظــر میرســد
بــازی بزرگــر از آن چیــزی
باشــد کــه مــن تصــور
میکنــم ،درســت اســت؟
فیلیــپ اســروب (یکــی از ســازندگان بــازی) :قطعـاً .ایــن بــازی خیلــی جالــب
خواهــد بــود چــون وســعت زیــادی دارد و قلمروهــای زیــادی را در بــر
میگیــرد .مــا شــاهد دنیــای بســیار بزرگــری هســتیم .بازیکنهــا میتواننــد
بــه مکانهــای بیشــری برونــد ،جغرافیــا و زیســت اقلیمهــای مختلــف
را ببیننــد .مــا سیســتم منســیس را بــرای قلعههــا هــم پیــاده کردهایــم،
دشــمنان بیشــر و همچنیــن دوســتان (یــاران خــودی) بیشــر .در کل بــازی
خیلــی بزرگــر شــده اســت!
گزارشــگر :ممکــن اســت کمــی از ســاختار بــازی بــه مــا بگوییــد؟ در «ســایهی
مــوردور» در منطقــهای حضــور داشــتیم کــه اورکهایــی بــا لولهــای
مختلــف وجــود داشــت ،و همینطــور کاپیتانهــا و جنگجوهایــی بــا
لولهــای مختلــف .امــا در ایــن بــازی (ســایه ی جنــگ) هــر قلعــه اکوسیســتم
مخصــوص بــه خــود را دارد.
اسرتوب :بله ،دقیقاً همینطور است.
گزارشگر :تا به حال با به قلعهها حمله کردید؟
اســروب :ســعی میکنــم دو جــور بــه ســوال شــا جــواب بدهــم .از دیــدگاه
هــری ،مــا مناطــق مختلفــی داریــم کــه روی نقشــه مشــخص اســت .وقتــی
یــک مافــوق ( )overlordقلع ـهای را تصاحــب میکنــد ،لــول آن قلعــه بــه

همــراه چیزهایــی کــه در آن وجــود دارد تغییــر میکنــد .قلعــه از نظــر
ظاهــری تغییــر میکنــد .شــا در اولیــن نــگاه متوجــه ایــن موضــوع میشــود
و همچنیــن بعــد از تــرف قلعــه هــم تغییـرات دیگــری را میبینیــد! وقتــی
قلعــه تغییــر کنــد محیــط بــازی هــم بــه کلــی تغییــر میکنــد .قبیلههــای
وحشــی مناطــق مربــوط بــه خــود را دارنــد ،و گروهــی از هیوالهــا هــم در
مقیاســی بزرگــر از بــازی قبلــی ،همیشــه در حــال پرســه زدنانــد .محیــط
بــازی در برجهــای نگهبانــی تغییــر میکنــد ،و چیــزی کــه مــن را خیلــی
ذوقزده کــرده ایــن اســت کــه هــر مافــوق امتســفر و خصوصیــات منطقـهای
مخصــوص بــه خــود را دارد .وقتــی مافوقــی صاحــب یــک منطقــه میشــود،
فضــای رنگــی و رشایــط جــوی آن منطقــه تغییــر میکنــد.
گزارشگر :کمی دربارهی دشمنان صحبت میکنید؟
اســروب :مــا در ایــن بــازی اولوگ-هــای را اضافــه کردیــم؛ نســل جدیــدی
از اورکهــا کــه میتواننــد در روشــنایی روز هــم بــدون اینکــه بــه ســنگ
تبدیــل شــوند حرکــت کننــد و بجنگنــد .نیروهــای دشــمن ،نیروهــای خــودی
و قلعههــا از سیســتم منســیس (سیســتم انتقامجویــی) برخــوردار هســتند.
بــرای شکســت دادن نیروهــای ســائورون میتوانیــد در بــازی ارتشهــای
بزرگــی بــه وجــود آوریــد.
گزارشــگر :آیــا در ایــن نســخه میتــوان بهطــور آزادانــه از قلعــهای بــه

قلعــهی دیگــه ســفر کــرد؟
اترسوب :بله ،میتوانید ،و این کار شام را قویتر میکند.
گزارشــگر :پــس در ایــن بــازی مــا کاپیتانهــا ،فرماندهــان جنگــی و در انتهــا
مافوقهــای خودمــان داریــم .آیــا ایــن مافوقهــا را خودمــان انتخــاب
میکنیــم یــا بــه صــورت تصادفــی انتخــاب میشــوند؟
اســروب :آنهــا همگــی توســط سیســتم منســیس انتخــاب میشــوند ،و شــا
منیتوانیــد آنهــا را انتخــاب کنیــد.
گزارشــگر :اگــر فــرض کنیــم انجــام بــازی «ســایهی مــوردور»  ۸۰ســاعت وقــت
میبــرد ،زمــان الزم بـرای کامــل کــردن «ســایهی جنــگ» بیشــر خواهــد بــود؟
اســروب :ایــن قضیــه بــه نــوع بــازی بازیکــن بســتگی دارد .حقیقــت ایــن
اســت کــه بــازی از جهــات مختلفــی بزرگــر شــده اســت .مــا هنــوز داریــم
روی آن کار میکنیــم ،پــس االن منیتــوان عــدد مشــخصی را بیــان کــرد!
امــا از ایــن مطمــن باشــید کــه محتــوا در ایــن بــازی نســبت بــه بــازی قبلــی
بیشــر اســت.
گزارشــگر :شــا بــه اقامتگاههــای انســانی هــم اشــاره کردیــد .آیــا ایــن
امــکان وجــود دارد کــه بتونیــم بــه آنجــا ســفر و بــا آنهــا تعامــل کنیــم؟
ممکــن اســت متحــدی در ایــن اقامتگاههــا وجــود داشــته باشــد؟
اســروب :بلــه ،میتوانیــد .در ایــن نســخه شــخصیتهای زیــادی بــرای

ارتبــاط برقــرار کــردن وجــود دارد .یکــی
از جذابتریــن بحثهــا در مقایســهی
«ســایهی مــوردور» و «ســایهی جنــگ»
ایــن اســت کــه اصــاً چــرا مــا بــه ایــن
بــازی میگوییــم «ســایهی جنــگ»؟ خــب،
یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه قرارنیســت
فقــط داخــل مــوردور باشــیم .در ایــن بــازی
میخواهیــم بــه آخریــن شــهر انســانها
در ایــن بــازهی زمانــی در قلمــرو گونــدور
برویــم .ایــن موضــوع ســطح ایــن بــازی را
نســبت بــه نســخهی قبلــی خیلــی باالتــر
میبــرد.
گزارشــگر :ممکــن اســت بگوییــد چقــدر از
جنبههــای کتابهــا را در ایــن بــازی پیادهســازی کردهایــد؟
اســروب :مــا احـرام زیــادی برای کتــاب قائلیــم ،خودمــان هــم از طرفدارهای
بــزرگ کتابهــا هســتیم .مــا بــا همــکاری متخصصانــی کــه در ایــن زمینــه
داریــم تــاش کردیــم تــا بــه خصــوص در زمینـهی هــری و ســاخت محیــط کار
را بــه محیــط کتابهــا وفــادار نگــه داریــم .امــا در ضمــن مترکــز بــر حفــظ
ســاختارهای داســتان اصلــی ،بخشّهــای اضافـهای را بــه قصــه اضافــه کردیــم
تــا بــازی را بیشــر گســرش دهیــم.
گزارشــگر :یکــی از موضوعــات کتــاب ،نــرد آخریــن اتحــاد انســانها و
الفهاســت .آیــا شــاهد ایــن نــرد خواهیــم بــود؟
اســروب :ایــن از آنجــا چیزهایــی اســت کــه فعـاً منیخواهیــم در مــوردش
صحبــت کنیــم .داســتان نبایــد لــو بــرود .ماموریــت اصلــی شــا از بیــن بــردن
نیروهــای ســائرون و ســاخت ارتــش خودتــان اســت.
نویسنده صدرا گرجی نژاد

سخنن بزرگان من باب رسزمین میانه

ایان مک کلن :
مــردم ایــن فیلمهــا را
بارهــا و بارهــا خواهنــد
دیــد  ،درســت مثــل
روز اولــی کــه آنهــا
اکــران شــدند.
اســطوره ایــن فیلمهــا
بــرای مــدت زیــادی
زنــده خواهــد مانــد.
شــاید دلیــل ایــن کــه
آنهــا باقــی مــی ماننــد،
ایــن اســت کــه ایــن
فیلمهــا فقــط در مــورد
جنــگ و چیزهــای
هیجــان انگیــزی کــه
فقــط بــرای جــذب
مخاطــب بــه وجــود
آمــده انــد نیســتند.
ایــن فیلمهــا ویژگــی
مهــم دیگــری دارنــد،
آنهــا نشــان مــی دهنــد
کــه یــک انســان خــوب
بــودن چگونــه اســت.

باراک اوباما:
اینهــا فقــط داســتان ماجراجویانــه
ای نیســتند ،بلکــه ایــن داســتان هــا بــه مــن مشــکالت اجتامعــی را آموختنــد.
ایــن کتــاب هــا بــه مــن آموختنــد کــه مــردم چگونــه روی همدیگــر تاثیــر مــی گذارنــد و
چگونــه بعضــی مهربــان و بعضــی دیگــر بــی رحــم هســتند.

کریستوفر لی:
تالکیــن در زندگــی ادبیاتــی مــن منحــر بــه فــرد اســت .در واقع
بــه عقیــده مــن تالکیــن فاتــح قلــه ادبــی در همــه زمان هاســت.
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هاوارد شور:
کتــاب اربــاب حلقــه هــا
یــک اثــر ادبــی کالســیک
اروپایــی اســت کــه مــردم
آن را در دانشــگاه هــم
خوانــده انــد .داســتان
پهنــاوری اســت کــه دنیــا و
فرهنــگ هــا و زبــان هــای
متنوعــی دارد.

نیکالس کیج:
در انتهــای داســتان بازگشــت پادشــاه ،ترکیــب نیــروی خیــر و رش
ب ـرای نجــات دنیــا جالــب تریــن لحظــه فلســفی ســه گانــه بــوده
اســت.
گردآوری شده توسط:

مهسا .ق

تریبون آردایی

ميتونــم گزينــه «بــرن و لوتــن» رو در صــدر انتخــاب بــه هرحــال مســر زندگــي هــم پســتي دارد و هــم بلنــدي!
لطفا خودتون معرفی کنید !؟شغلتون چیه ؟!هســتم و عالقــه اي بــه تغيــر هــم نــدارم.
هــاي خــودم نــام بــرم.
با درود به همه خوانندگان فهيم و مهربان آردا.
علــت هــم كامــا مشــخص و واضــح هســت  ،اينكــه هــر دو -دنیــای تالکیــن چقــدر تــو زندگیــت اثــر داشــته؟!و
اينجانــب دانيــال بهمنــش  ،متولــد دوم بهمــن مــاه - ١٣٦٨آخریــن کتابــی کــه خونــدی چــی بــوده وچــه زمانــی و
ب ـراي رســيدن بــه يكديگــر تــا انتهــاي همــه چيــز ماندنــد فــروم آردا و اعضــاش چطــور آیــا تاثیــری داشــن!؟چه
و در شــهر تهـران هســتم كــه در رشــته تعمــر و نگهــداري دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب چــی بــوده!؟
و هرگــز تســليم نشــدند و البتــه از خــود گذشــتند بــراي میزان!؟بهرتیــن دوســتت بیــن اعضــای ســایت کدوم فــرده؟!
هواپيــا فــارغ التحصيــل شــدم (پــس از اجبــار بــه انـراف آخريــن كتــايب كــه خونــدم مرتبــط بــا فانتــزي يــا داســتان
رســيدن بــه هــديف واال و ارزشــمند.
ببينيــد ســوال شــا بســيار كيل ايســت و پاســخ مــن هــم
از خلبــاين نظامــي) و در حــال
حــارض هــم در كار خربنــگاري
در خصــوص دنيــاي تالكــن هــم اثــرات بســياري رو در
و عــكايس حــوزه هوانــوردي و
زندگــي خــودم ديــدم چ ـرا كــه ايــن دنيــا جالــب  ،زيبــا و
هيجــان آور كــه بــا نــام آردا ميشناســيم حاصــل زحــات
دفاعــي مشــغول هســتم.
ســالهاي ســال از ج.آر.آر تالكــن عزيــز اســت كــه در قالــب
دوران هــاي مختلــف و داســتان هــاي بســيار بــه هــر يــك ما
نــام کاربریتــون تــو آردا چیــهدريس از زندگــي آموخــت و چــه خــوب اســت كــه هميشــه
و دلیــل ایــن انتخابتــون چــی
قــدردان اش باشــيم كــه ب ـراي ايــن امــر ســاده تريــن كار
بوده؟!اگــر بهــت ایــن فرصــت داده
اشــاعه و گســرش جمعيــت عالقــه منــدان بــه آن و زنــده
میشــد نــام کاربرتــو عــوض کنــی
نــگاه داشــن قلــب فانتــزي هايــش در ايـران يعنــي ســايت
اینــکارو میکــردی؟! و بــه چــی
آردا اســت.
تغییــرش میــدادی؟!
در خصــوص كارب ـران آردا هــم بايــد عــرض كنــم كــه مــن
نــام كاربــري مــن در حــال حــارض
همــه عزيــزان رو بــه اســتثناء چنــد شــخص محــدود از
 Gandalf the Greyهســت كــه
دوســتان خــود ميدانــم هرچنــد برخــي را بــه داليــي بيشــر
البتــه قبــل از اون  DJ Daniبــود
دوســت دارم امــا ترجيــح ميــدم بـراي اينكه جســارت نشــود
 ،آي دي دي جــي دين تقريبــا
نــام از فــرد خــايص نــرم.
كپــي رايتــي بــا مــن داره و در هــر
ســايت فــاريس زبــان مشــاهده
اگــر بجــز دنیــای آردا بخــوای یــه دنیــای فانتــزی رو بهمــونكرديــد احتــاال بنــده هســتم
معرفــی کنــی چــه دنیایــی خواهــد بــود ؟ و دلیــل ایــن
(البتــه تــا زمــاين كــه فــروم هــا
انتخابــت چیــه؟!
فعــال بودنــد)  ،امــا دليــل تغيــر و
دنيــاي فانتــزي در ســطح ادبيــات جهــان  ،چــه رشق و چــه
انتخــاب آي دي گندالف خاكســري
غــرب و حتــي كشــور خودمــان زيــاد داريــم.
ايــن بــود كــه هميشــه بــه كاراكــر
مــن پيشــنهادي اگــر بخواهــم بدهــم  ،نظــرم داســتان هــاي
«گندالــف» عالقــه داشــتم بــه
شــاهنامه خودمــان اســت كــه برخــي بــر مبنــاي افســانه هــا
دليــل هــوش  ،ذكاوت  ،مهربــان
و برخــي بــر مبنــاي حقيقــت اســت و بــه زيبايــي بــراي
امــا جــدي در كارهــا  ،دلســوزي
همــه قابــل درك.
(احتــاال دلســوزترين فــرد داســتان
هــاي آردا نيســت  ،كتــايب ايســت بــا نــام «امنيــت مــي
هــاي آردا)  ،ريســك پذيــري بــا عقالنيــت  ،جهــان بينــي ،
اينكــه مــا كــي را بخواهيــم بــراي همــه وقــت و همــه طبيعتــا كيل خواهــد بــود.
امــروزه نيــز متــون نظــم شــاهنامه در دســرس اســت و
و ديپلــايس هســته اي» اثــر «دكــر حســن روحــاين»
اراده  ،قــدرت تــوام بــا فروتنــي و نهايتــا ســواد و آگاهــي
زمــان و در هــر رشايطــي نــه بــا ديــد رصفــا گزينــش شــده مســلام هــر فــردي بــا ورود بــه دنيايــي جديــد تاثــر خواهــد هــم نرثهايــي روان كــه مــي توانــد ب ـراي همــه قابــل فهــم
رييــس جمهــور محــرم كــه علــت هــم عالقــه شــخيص ام
بــه همــه چيــز.
خــود امــري بســيار مهــم و خطــر هســت  ،چ ـرا كــه بــه گرفــت و بنــده هــم مســتثني نيســتم امــا هركــس در حــد باشــد  ،از طــريف ديگــر خوانــدن شــاهنامه و آشــنا شــدن
بــه حقيقــت مذاك ـرات هســته در اوايــل دهــه  ٨٠شــميس
رصف شــادي و خنــده و خــويش همــه مــي تواننــد مباننــد خــودش تاثــر مــي گــرد.
بــا داســتانهاي اســاطريي خودمــان عــاوه بــر حــس خــوب
ايســت كــه بـراي يكبــار هــم بــا واقعيــت آن اتفاقــات بدون
علــت انتخــاب «خاكســري» هــم
امــا مهــم ايــن هســت كــه در ســختي هــا و مشــكالت جــا بــه طــور مثــال مــن غــرق در آردا نشــدم كــه دنيــاي حقيقي اهميــت بــه تاريــخ غنــي كشــورمان  ،موجــب افزايــش
هرگونــه برداشــت شــخيص يــا احســايس رو بــه رو بشــم.
بــر مــي گــرده بــه عالقــه شــخيص
نزنيــم!
رو فرامــوش كنــم و بــه دنيايــي مجــازي رو بيــارم  ،بلكــه جهــان بينــي و ســطح دانــش مــا خواهــد شــد.
خــودم بــه شــوخ و غــر قابــل
از هيــچ زوج آردايــي هــم متنفــر نيســتم يعنــي گزينــه ســعي كــردم در قالــب رشايــط حقيقــي بــا عزيــزاين كــه بــه قــويل شــاهنامه بـراي هــر ايـراين شــايد از نــان شــب هــم
کــدوم زوج آردایــی زوج مــورد عالقــه تــه؟!و از کــدوم زوجپيــش بينــي بــودن يعنــي هرجــا
اي بــه ذهنــم منريســد چ ـرا كــه در نريوهــاي رش كــه مــورد عالقــه مشــرك مثــل خــودم بــه آردا دارنــد دوســت باشــم واجــب تــر باشــد و چــه دنيايــي زيباتــر از اصيــل تريــن اثــر
آردایــی متنفــری؟!
كــه انتظــاري نيســت رس برســم ،
خــايص نبــوده و در نريوهــاي خــر هــم اگــر بوده و مشــكيل و حاصــل ايــن موضــوع ميتينــگ هــاي رو در رو هســت  ،تاريــخ ادبيــات ايـران كهــن?
در مــورد عالقــه ام بــه زوج هــا در بســر داســتان هــاي آردا
در هرحالــت از ايــن آي دي رايض
داشــتند بــه قــويل رســم و حقيقــت واقعــي زندگــي ايســت  ،از طــريف در بعــد شــخيص هــم تاث ـرايت گرفتــم كــه در كل
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زندگــي مــن تاثــر گذاشــته  ،گاهــي ايــن اتفاقــات بســيار
شــرين  ،دل انگيــز و ارزشــمند بــوده كــه بـراي قلــب و روح
مــن تــا ابــد اثــري جاودانــه خواهــد بــود و گاهــي هــم غــم
انگيــز و تاســف آور بــه جهــت رخدادهايــي نــه چنــدان
درســت و در شــان  ،امــا خــدا رو شــكر ميكنــم كــه كفــه
موضــوع بــه ســمت مــوارد خــويب ســنگيني مــي كنــد.

از مرتبــه بااليــي هــم برخــوردار بــود.
ب ـرا ی کلــات و شــخصیتهای زیــر اولیــن کلمــه ای کــه البتــه گزينــه هــاي ديگــري هــم هســت مثــل گاالدريــلبذهنــت میرســه رو بگــو!
 ،الرونــد  ،آراگــورن كــه هركــدام بــا توجــه بــه قــدرت و
– گوژپشــت نــردام -ایـران – عشــق -زندگــی – دوســتی – جايــگاه خودشــان در صــورت متايــل بــه بــدي بســيار
دریــا -شــاهنامه
خطرنــاك تــر از قــوي تريــن خادمــان ســائرون يعنــي نزگــول
آقــای علیـزاده – کاربــر الــه ســار -تــری دی مهــدی – کاربــر بودنــد.
آرون –آگارواین –
گوژپشــت نــردام  :كاراكــر دلهــره آور و دوســت داشــتني -کئوم شخصیت آردایی هم مورد عالقه ته هم تنفر؟!
كودكيــم
شــخصيتي منيشناســم كــه هــم مــورد عالقــه ام باشــد هــم
ايران  :رسزميني پر افتخار و جاودانه
تنفــر داشــته باشــم  ،يعنــي متايــل لحظــه از صفــر تــا ١٠٠
عشق  :آتيش سوزان اما دوست داشتني
 ،نهايــت كاراكرتهايــي وجــود دارد كــه در عــن نداشــن
زندگي  :مسري حيات
عالقــه بــه آنهــا مــورد اح ـرام مــن هســتند.
دوستي  :پله اي به صعود يا چاله اي به سقوط
دريا  :آرامش يب انتها
اگــر قــرار بــود بیــن یــک واالر و یــک انســان عشــقیشب روح
بوجــود بیــاد انتخابــت کــدوم شــخصیتها بــودن وچــرا!؟
شاهنامه  :نانِ ِ
مــن حقيقتــا منيتونــم عشــقي بــن واالر و انســان هــا تصــور
آقاي عليزاده  :متانت و مهرباين
كنــم  ،چـرا كــه اساســا در بعــد جايــگاه  ،شــخصيت  ،بســر
اله سار  :دانش و آگاهي
جســمي و روحــي و  ...كامــا بــا يكديگــر متفاوت هســتند.
تري دي مهدي  :صرب و آرامش
تصــور عشــق بــن كاراكــر هــاي انســاين و الــف قابــل
آرون  :تعصب دل نشني تالكيني
تصــور اســت چ ـرا كــه هــر دو از مخلوقــات ارو هســتند
آگارواين  :ساده و دوست داشتني
امــا اينكــه مخلوقــات ارو رو بــا فرشــتگان پيونــد بزنيــم يب
معنيســت و در اوج داســتان هــا خــود تالكــن نيــز يــك مايــا
را بــا الفــي هم ـراه كــرد (الــوه و مليــان).
اگــر بهــت انتخــاب بیــن عشــق و پــول داده بشــه انتخابتکدومــه و چرا؟!
ســاح مــورد عالقــه ت ب ـرای مبــارزه تــو رسزمیــن میانــهســوال ســختي هســت چـرا كــه ايــن دو مــورد مــي تواننــد چــی هســت!؟دلیل ایــن انتخابــت!؟
الزم و ملــزوم هــم باشــند.
بــن ســاح هــاي رسزمــن ميانــه مــن شمشــر رو بيــش از
طبيعتــا اگــر هم ـراه بــا پــول  ،عشــق باشــد بســيار زيباتــر همــه مــي پســندم و مســلام انتخــاب نهايــي مــن هــان
خواهــد شــد و ابـراز احساســات بــه نحــو مطلــويب صــورت شمشــر گندالــف يعنــي گالمدرينگ اســت كــه روزگاري در
خواهــد گرفــت امــا اينكــه عشــق باشــد امــا پــويل نداشــته دســتان تورگــون درخشــيده.
بــايش  ،قطعــا انتظــار دوام بـراي احساســات بيهــوده اســت دليــل انتخــاب شمشــر هــم ايــن اســت كــه بـراي نربدهــاي
چــرا كــه دوران عشــق هــاي افالطــوين و تــاش بــا هــم رو در رو مناســب بــوده و توانايــي در رزم را بســيار
ب ـراي كســب پــول سالهاســت كــه گذشــته اســت.
افزايــش مــي دهــد.
پــس اگــر بنــا باشــد مــن گزينــه اي را انتخــاب كنــم  ،پــول
خواهــد بــود تــا در كنــار آن و بــا تــاش بــه عشــق برســم - .اگــر خــودت جــای کاراکــر گالــوم قــرار میگرفتــی بــه
نظــرت چــه رسنوشــتی پیــدا میکــردی؟!
بنظــرت کــدوم شــخصیت مثبــت اگــر بنــده ســائورن واقعــا جــز رسنوشــت داســتان هــاي تالكــن منيتونــممیشــد از همــه ترســناکرت میشــد؟!
مســري ديگــر ب ـراي گولــوم در ذهــن داشــته باشــم حتــي
بــه نظــر مــن در بــن شــخصيت هــاي مثبــت آردا اگــر اگــر خــودم بــودم.
گندالــف بنــده ســائرون مــي شــد ميتوانســت از همــه گولــوم بــه حــدي تبــاه شــده بــود كــه راه نجــايت برايــش
خطرنــاك تــر شــود.
وجــود نداشــت امــا ايــن بــه معنــاي آن نبــود كه از داســتان
چــون در كنــار دانــش و فهــم بــاال  ،جهــان بينــي و آگاهــي هــا حــذف اش كنيــم بلكــه وظيفــه اي خطــر داشــت كــه
از قــدرت مثــال زدين برخــوردار بــود و از طــريف نيــز بايــد بــه انجــام مــي رســاند.
مســتقيام از ســوي واالر بــه رسزمــن ميانــه مامــور شــده و كــا اگــر گولــوم نبــود ماموريــت فــرودو در انتهــا صــد

در صــد بيهــوده مــي شــد ،البتــه ايــن موضــوع هــم قابــل كشــيدن لــذت بــرم تــا حداقــل حضــورم در كــره خــايك يب
تامــل اســت كــه فــرودو از بعــد اراده و اســتقامت مثــال يب فايــده نباشــد.
همتايــي ايســت امــا زمــاين كــه شــا ٪٩٩ مســر را بيايــي و
٪١ باقــي مانــده رو رهــا كنــي گويــا هيــچ كاري نكــرده اي! -اغلب تفریحاتت شامل چیا میشن؟{ 5مورد ذکر کن}
تفريحــات مــن بــازه وســيعي از كارهايــي هســت كــه بــه
از بیــن ایــن قدرتهــا یکــی رو انتخــاب کــن!و دلیلیشــو نوعــي در دســرس مــن قـرار داره و عمومــا بــه هــم مرتبــطبگــو!
هســتند مثــا در يــك موقعيــت خــاص ميتونــم هــم در
نامرئــی شــدن – خوناشــام شــدن وزندگــی جاودانــه – ســفر هم ـراه دوســتانم باشــم و هــم عــكايس كنــم و ايــن
دانشــمند دیوانــه ای همچــون فرانکشــتین شــدن –تبدیــل يعنــي ســه تفريــح همزمــان باهــم.
بــه دورف شــدن-مرد عنکبوتــی شــدن -انــت شــدن
اما به صورت جدا و  ٥گزينه نخست.
انتخــاب مــن خــون آشــام شــدن بــود  ،نــه ب ـراي زندگــي .١ســفر كــردن را بيــش از همــه دوســت دارم  ،بــه اماكــن
جاودانــه بلكــه بـراي عالقــه اي كــه بــه ومپايرهــا و افســانه تاريخــي و باســتاين  ،طبيعــي و  ...كال عاشــق ماجراجويــي
هاشــون (و انــدك مســائل حقيقــي دارم)
هســتم.
خــون آشــام هــا موجــودات عجيــب و خــايص هســتند  ،در .٢در كنــار عزيـزان و كســاين كــه دوســت شــان دارم بخنــدم
كنــار درنــده و خبيــث بــودن عواطــف رو هــم بــه نحــو و آنهــا را شــاد كنــم و در كل تفريــح كنيــم.
احســن و شــايد بيشــر از يــك انســان عــادي دارنــد و همــن .٣عكايس
موضــوع كاراكــري جــذاب از اونهــا ميســازه كــه هميشــه .٤نوشــن مطالــب مختلــف و مطالعــه از هرچيــزي در هــر
مــورد عالقــه مــن بــوده و البتــه شــايد هــم كنجــكاوي و لحظــه ممكــن بـراي افزايــش ســطح دانــش و اطالعاتــم.
متايلــم بــه تفــاوت بــا اكرثيــت مــن رو بــه ســمت ايــن .٥خرج كردن پول!
انتخــاب ســوق ميــده.
تــا بــه ایــن ســن رســیدی بزرگرتیــن درســی کــه زندگــیاگــر بخــوای یــه جملــه بــه خواننــده هامــون هدیــه بــدی بهــت داده چیــه؟اون چــه خواهدبــود؟
بــه نظــرم مهمرتيــن دريس كــه گرفتــم ايــن هســت كــه
يــك جملــه  ،بســيار خــب البتــه ايــن صحبــت مــن كمــي «هيــچ» چيــزي ارزش حــرت خــوردن نــداره  ،گذشــته
طــوالين تــر از يــك جملــه هســت.
ميگــذرد و در دســرس نيســت  ،آينــده هــم برنامــه ريــزي
هميشــه ســعي كنيــد بــه همــون شــكيل زندگــي كنيــد كــه ميخواهــد امــا قطعــا بــه هــان شــكيل كــه ميخواهيــم
خودتــان دوســت داريــد و تحــت هيــچ رشايطــي موقعيــت شــايد نشــود.
هــا را از دســت ندهيــد  ،اگــر روزي بــن انجــام دادن و پــس در حــال زندگــي كنــم و از كوچكرتيــن داشــته هــاي
انجــام نــدادن كاري مــردد بوديــد سبك/ســنگني كنيــد خــودم لــذت بــرم و خــدا را شــكر كنــم.
كــه متايــل كار بــه مثبــت بــودن اســت يــا نــه و اگــر بــود
حتــي بــا آينــده اي نامعلــوم  ،انجامــش بديــد چــرا كــه  -اگــر حرفــی ســخنی بــا کاربـرای فــروم آردا یــا مدیرانــش
در گــذر زمــان پشــيمون نخواهيــد شــد كــه چــرا زمــاين داری بهمــون بگــو!):
كــه ميتوانســتيد كاري را بــه رسانجــام برســانيد  ،رهايــش بنــده در همــن موقعيــت خالصانــه از زحــات متامــي
كرديــد و در يــك جملــه عقالنيــت خــوب اســت امــا «از دوســتان عزيــزم در مديريــت وبــگاه آردا تشــكر ميكنــم
فــرط عقالنيــت بــه چــاه حامقــت نيفتيــد.
كــه اگــر لطــف شــبانه روزي ايــن بزرگــواران و صــري
كــه در برابــر مســائل مختلــف تحمــل كردنــد نبــود  ،مــا
اگــر آخریــن انســان روی زمیــن باشــی چیــکار میکنــی امــروز خانــه اي بــه نــام  Arda.irنداشــتيم كــه زمينــه ســازوچــه رسنوشــتی بــرای خــودت رقــم میزنــی؟
دنيايــي از اتفاقــات جــذاب و دوســتي هــاي مانــدگار شــود.
مســلام اگــر آخريــن انســان روي كــره زمــن «بــه تنهايــي» امــا خطــاب بــه كاربــران عزيــز و گرامــي يــك نكتــه رو
بــودم كاري خــايص ازم ســاخته نبــود و زندگــي كســالت عــرض كنــم  ،ســايت آردا تــا بــه امــروز كــه در آســتانه
بــاري رو تجربــه مــي كــردم تــا در نهايــت بــه نيــاكان خــود ورود بــه  ١٤ســالگي خــود ق ـرار داره بــا پســتي و بلنــدي
بپيونــدم.
هــاي مختلفــي رو بــه رو بــوده كــه احتــاال بخــش اعظمــي
امــا احتــاال ســعي مــي كــردم زندگــي كنــم بــه بهرتيــن رو برخــي از دوســتان مطلــع نباشــند امــا همــن بــس كــه
شــكيل كــه ممكــن اســت و از بــودن و قــدم زدن و نفــس اتفاقــات خــوب و بــد بســياري بــر خــود ديــده  ،خيــي هــا

بودنــد كــه امــروز در جمــع مــا نيســتند و خيــي هــا هــم
همچنــان لطــف دارنــد و علريغــم گذشــت زمــان و مشــغله
بيشــر و حتــي فاصلــه جغرافيايــي در بــن مــا حضــور دارند
كــه مثــال بــارز اش مديــران محــرم ســايت و ناظــران و
برخــي از كارب ـران بــزرگ و ارزشــمند هســت.
از طــريف مجموعــه فــوق العــاده اي از بــرريس مطالــب و
ناگفتــه هــاي نوشــته هــاي تالكــن عزيــز در ســايت و طــي
گــذر زمــان جمــع آوري شــده كــه ميطلبــد كاربـران جديــد
هــم بــا ورود بــه مســري كــه مــا رفتيــم و همچنــان در
حــال طــي كــردن آن هســتيم بــه اشــاعه و گســرش هرچــه
بيشــر در كنــار كنــكاش در دنيــاي آردا بپردازنــد و ايــن رو
بايــد در نظــر داشــته باشــيم كــه ســايت خانــه مــا هســت
امــا يــك خانــه بــدون ســاكنان اش (منظــور اينجــا كاربـران)
و فعاليــت آنهــا تنهــا تعــدادي آجــر و مقــداري ســيامن
خواهــد بــود كــه بــا گــذر زمــان پوســيده و از بــن خواهــد
رفــت پــس اگــر ايــن خانــه را دوســت داريــم تنهايــش
نگذاريــم تــا حداقــل انگيــزه اي باشــد ب ـراي مدي ـران كــه
چــراغ اش را همچنــان روشــن نــگاه دارنــد و تنهــا مركــز
هــواداري تالكــن در اي ـران ب ـراي ســالها زنــده مبانــد.
حــال ايــن فعاليــت هــا ميتوانــد در بطــن فــروم و بــا پســت
هــاي نوشــتاري باشــد يــا كارهــاي جانبــي ماننــد ترجمــه و
پادكســت و مجلــه و فعاليــت در شــبكه هــاي اجتامعــي
البتــه تــا جايــي كــه رســالت اصــي كار فرامــوش نشــود و
رصفــا بــه تفريــح بــدل نگــردد.
 ممنــون کــه باهامــون مصاحبــه کــردی و وقتتــو دراختیارمــون قــرار دادی اگــر ســخن آخــری داری بفرمــا!
در پايــان از زحــات مســئولني محــرم ماهنامــه آردا كوئنتــا
و از وقتــي كــه در اختيــار بنــده قــرار داديــد صميامنــه
تشــكر و قــدرداين ميكنــم و آرزوي موفقيــت روزافــزون را
ب ـراي يكايــك كارب ـران از خــداي مهربــان خواســتارم.
روزگارتان هميشه آردايي باد...
طراح سواالت :معصومه .ش
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