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از آنج��ا که فیلی��پ ک. دیک مردی  با ش��خصیتی پیچیده 
بود می توان درباره ی وی مطالب بس��یاری گفت و نوشت. او 
اس��تعداد فوق العاده ای داش��ت و می توان گفت که به نوبه ی 
خود یک نابغه بود و در عین حال در تمام طول زندگی نسبتًا 
کوتاهش همواره با مشکالت شخصی خاص خودش دست به 
گریبان بود. در مقاطع مختلفی از زندگی اش دچار مش��کالت 
روحی-روانی، ترس از جمعیت و فضاهای باز و افسردگی بود و 
حداقل در رفتار با یکی از همسرانش در چند مورد به خشونت 
متوس��ل شده بود. او متفکری با گرایشات خاص دینی بود که 
گوشه هایی از باورهای خود را در رمان های علمی-تخیلی-اش 
گنجاند، به واقعیت جهان اطرافش مشکوک بود، دچار پارانویا 
بود و فکر می کرد سازمان مرکزی اطالعات آمریکا مکالمات 
تلفنی اش را ش��نود می کند، فیلسوفی ادیب بود که درحالی که 
خود داس��تان های علمی-تخیلی می نوشت آثار جیمز جویس2 
را می خواند، داس��تان پردازی مولف و صاحب س��بک بود که 
برنده ی جوایز ادبی ش��ده بود ولی تمایل داش��ت در حوزه ی 
ادبیات نه چندان جدی و به تعبیری بازاری و عامه پس��ند هم 

مورد توجه قرار گیرد.
اما عالوه بر همه ی اینها فیلیپ ک. دیک نویسنده ای آمریکایی 

1. Philip Kindred Dick
 ،)Ulysses( »نویسنده مشهور ایرلندی که خالق آثار کالسیک ادبی از قبیل »اولیس James Augustine Aloysius Joyce .2

»دوبلینی ها« )Dubliners( و »چهره مرد هنرمند در جوانی« )Portrait of the Artist As A Young Man( است. 
برخی از منتقدین و صاحب نظران ادبی رمان »اولیس« را بزرگ ترین رمان قرن بیستم قلمداد می کند. 

فیلیپ ک. دیک1
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بود که به طرز شگفت انگیزی منحصر به فرد است، وی نویسنده 
بیش از 30 رمان و بیش از 100 داس��تان کوتاه اس��ت که اکثر 
آنها زیر چتر گسترده ی داستان های علمی-تخیلی قرار می گیرد. 
می توان گفت اکثر رمان های این نویس��نده داستان های علمی-
تخیلی هس��تند که به منظور کسب درآمد نگاشته شده اند و در 
آنها سفینه های فضایی، مناطق مسکونی واقع در مریخ، موجودات 
فضایی، اسلحه های الکترونیکی، آدم های مصنوعی و عناصری از 
این دست فراوان به چشم می خورد. با این همه آثار این نویسنده 
در این ژانر خاص به دلیل این که ماهیتی خاص و کاماًل شخصی 
دارن��د و نیز این که در س��ایه ی رویکرد ادبی دیک به مس��ایل 
اجتماعی، فلس��فی و دینی نوشته شده اند، کاماًل منحصر به فرد و 
بی نظیر هستند. امروزه رمان های فیلیپ ک. دیک به دلیل همین 
منحصر به فرد بودِن خارق العاده شناخته شده هستند و به طور 
گسترده مورد تحسین و تمجید خوانندگانی هستند که خواندن آثار 
نویسندگانی نظیر بورخس1 و کالوینو2 را به خواندن داستان های 

عامه پسند و داستان های فضایِی کم مایه ترجیح می دهند.
 پس از مرِگ نابه هنگام فیلیپ ک. دیک در سن پنجاه و سه 
سالگی عالقه و توجه روزافزونی به نوشته های او معطوف شده است، 
در حالی که آثار وی در طول حیاتش توسط منتقدان و خوانندگان 

Jorge Luis Borge .1 نویسنده آرزانتینی که در سال 1899 در بوئنوس آیرس متولد شد و در سال 1986 چشم از جهان 
فرو بست. 

Italo Calvino .2 روزنامه نگار و نویسنده ایتالیایی که در سال 1923 در کوبا از والدین ایتالیایی متولد شد و در سال 1985
در سن 62 سالگی در » سینا«  )Siena( در ایتالیا در گذشت. 
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جدی آثار ادبی عماًل نادیده گرفته ش��ده بود. البته در حال حاضر 
وضعیت دیگر مانند گذشته نیست و امروزه داستان ها و رمان های 
وی در برنامه های درسی دانشگاهی در گرایش های ادبیات مدرن 
آمریکا گنجانده می شود و می توان گفت این شروع تغییر در رویکرد 
جهان ادبیات نسبت به آثار وی بوده است. از سال 1982 که فیلم 
تیغ رو1 به کارگردانی ریدلی اس��کات اکران شد2 هشت فیلم3 بر 
اساس آثار دیک ساخته شده است. به عبارتی می توان گفت پس 
از مرگ دیک هر س��ه سال یکبار فیلم قابل-توجهی با اقتباس از 
آثار وی س��اخته شده است و تنها کسی که فیلم های بیشتری بر 
اساس نوشته هایش ساخته شده است استیون کینگ4 است و عالوه 
بر این ها استودیوهای مختلف هالیوود ساخت فیلم های پرهزینه ی 

بیشتری را با اقتباس از آثار دیک در دستور کار دارند.
جا دارد به این مسئله اشاره شود که تاثیر فیلیپ ک. دیک 
بر جهان ادبیات، حداقل در حیطه ی ژانر علمی-تخیلی، بس��یار 
گسترده بوده است. او حضوری موثر در جهان ادبیات و فرهنگ، 
نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان، داشته و آثارش به تعداد 

1. Blade Runner
2. این فیلم بر اساس داستان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی می بینند؟ نوشته ی فیلیپ ک. دیک ساخته شده است. 
3. هف��ت فیل��م دیگ��ر عبارت ان��د از Total Recall، The Minority Report، Screamers، Imposter، و  فیل��م فرانس��وی 
،Paycheck )س��اخته ش��ده اس��ت Confessions of a Crap Artist ک��ه ب��ر اس��اس رم��ان( Confessions d’un Barjo 

 .Next و فیلم A Scanner Darkly 
Stephen Edvin King .4 نویسنده آمریکایی که در سال 1947 در »پورتلند« )Portland( در ایالت »مین« )Maine( متولد 
شد و داستان های ترسناک، علمی-تخیلی و فانتزی می نویسد. به طور تخمینی تا به حال از آثار وی در زمینه های رمان، داستان 
کوتاه و فیلم نامه بین 300 تا 350 میلیون نسخه فروخته شده است. فیلم های مطرحی با اقتباس از نوشته های وی ساخته شده 
است که از آن جمله می توان به »درخشش« )The Shining(، »رستگاری در شائوشنک« )Shawshank Redemption(، »داالن 

سبز« )The Green Mile( و »مه« )The Mist( اشاره کرد. 
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زیادی از زبان های اروپایی و آسیایی ترجمه و منتشر شده است. 
بدون شک این شرایط اگر در زمان حیات دیک محقق می شد 
باعث شگفت زدگی وی می شد چرا که در دو دهه که از مرگ 
وی گذشته است شهرت و محبوبیتش به طور روزافزون بیشتر 
شده است. هنوز هم اکثر کتاب هایش چاپ می شود و رمان های 
عامه پسندانه ترش که در زمان حیاتش از چاپ آنها ناامید شده 
بود همگی در نسخه های نفیس چاپ شده اند. نکته در خور توجه 
در این میان این اس��ت که دیگر فیلیپ ک. دیک شخصیتی با 
هواداران محدود در میان طرفداران ژانر علمی-تخیلی نیس��ت 
بلکه در میان حلقه های ادبی جدی تر نیز ارزش و احترامی قابل 
توجه کسب کرده است، چرا که دست اندرکاران ادبیات و نقد 
ادبی در سایه ی پس��ت مدرنیسم آکادمیک بر خالف گذشته 
نظر مثبتی نسبت به آثار خلق شده در ژانرهای جدیدتر مانند 
ژانر علمی-تخیلی پیدا کرده اند و به نویس��ندگانی که در غالب 

این ژانر فعالیت می کنند روی خوش نشان می دهند.
دلی��ل اینکه آثار فیلیپ ک. دیک ن��ه فقط هنوز هم چاپ 
می ش��ود بلکه با گذش��ت زمان محبوبیت بیشتری هم کسب 
کرده اس��ت ماهیت و خصوصیات شایان توجه آنها است. البته 
رمان هایش را با هوش��مندی خاصی به رشته تحریر درآورده و 
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خواندن آنها لذت بخش است ولی نکته ی مهم تر این است که 
در آث��ار قوی تر و بهترش معجونی منحصر به فرد از داس��تان 
علمی-تخیلی، عرف��ان، دین، تجربیات ش��خصی، متافیزیک و 
داستان های عامه پسند پیش روی خواننده می گذارد که بسیار 
خالقانه تدوین شده است. آثار وی به زبانی کاماًل روشن و بسیار 
صادقانه نوش��ته شده است و در عین حال زیر الیه های متعدد 
مفاهیم علمی-تخیلی گرایانه که وجود آن در این گونه داستان ها 
معمول است، دنیای عمیق تری از عواطف، تفکرات متافیزیکی و 

ایده های غالبًا حیرت آور و تکان دهنده نهفته است.
 حتی امروزه بعضًا در مطبوعات صفتی به کار برده می شود 
که با الهام از نام این نویسنده ساخته شده است - فیلدیکین1 - 
و از آن برای توصیف تغییرات و فراز و نشیب های سرگیجه آور 
دنیای مدرن اس��تفاده می شود. داش��تن تصویر ذهنی روشنی 
درب��اره زندگی این نویس��نده نه تنها دس��ت مایه های اصلی 
آثارش را آشکار می سازد، بلکه روایت زندگی خود وی نیز به 

نوبه خود داستانی جذاب است.
فیلی��پ ک. دیک پنج بار ازدواج کرد و صاحب س��ه فرزند 
ش��د. او تمام عمر به خاطر از دس��ت دادن خواهر دوقلویش از 
لحاظ روحی در عذاب بود و مادرش را به نوعی مس��بب مرگ 

1. phildickian
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خواهر دوقلویش، که ظاهراً در اثر نوعی سوءتغذیه در نوزادی از 
دنیا رفته بود، می دانس��ت و غیرمستقیم سرزنش می کرد و پس 
از جدایی والدینش که در ش��ش س��الگی وی اتفاق افتاد با هیچ 
کدام رابطه ی چندان خوبی نداشت. در سال های بعد او با محبتی 
پدرانه پذیرای معتادان و مجرمان خرده پایی بود که هر از گاهی 
بدون دعوت به خانه ی او در کالیفرنیا می رفتند و مدتی در آنجا 
می ماندند. او برای دوس��تانش مردی مهربان و صمیمی بود که 
مدام می خندید و تالش می کرد رابطه ی خوب افراد را با یکدیگر 
حفظ کند ولی کسانی که به او نزدیک بودند او را به عنوان مردی 
می شناختند که به هیچ وجه خوشبخت و از زندگی اش راضی نبود.
در پایان امید اس��ت رضایت خوانندگان محترم با مطالعه 
آث��ار فیلیپ ک. دیک که از نویس��ندگان بزرگ این گونه ی 
ادبی است جلب شود. در اینجا مایلم مراتب سپاس خود را به 
دوست ارجمند و مترجم گرانمایه جناب آقای فرزاد فربد ابراز 
دارم که اس��تفاده از تجربیات و راهنمایی های ایشان را در امر 
ترجمه غنیمت شمردم و بدون شک انتشار کتاب حاضر بدون 

زحمات، تالش ها و حمایت های بی دریغ ایشان میسر نبود.

علیرضا یارپرور
بهار 1391



شیاد
س��ر می��ز صبحانه اس��پنس اوله��ام1 گف��ت: »همین روزها ی��ه مرخصی 
درست وحس��ابی می گیرم.« به همس��رش نگاه کرد و ادامه داد: »فکر  کنم 
بعد از این همه سال کار کردن، حق داشته باشم یه کم استراحت کنم. ده سال 

زمان کمی نیست.«
»تکلیف پروژه چی می شه؟«

»بدون من هم جنگ تموم می ش��ه. کره ی خاک��ی ما اون قدرها هم در 
معرض خطر نیس��ت.« اولهام پشت میز نشس��ت و سیگاری روشن کرد. 
»بنگاه ه��ای خبرپراکنی جوری خبره��ا رو اعالم می کنن که انگار فضایی ها 
باالی سرمونن. می دونی دوست دارم تو مرخصی چی کار کنم؟ دلم می خواد 
بریم تو همون کوهای بیرون ش��هر چادر بزنی��م، همون جایی که اون دفعه 

1. Spence Olham
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رفتی��م. یادت می یاد؟ من رو گزنه زد، تو هم چی��زی نمونده بود پات رو 
بذاری رو یه مار گوفر1.«

مری2 درحالی که داش��ت ظرف ها را جمع می کرد، پرس��ید: »بیشه ی 
ساتن3؟ چندهفته پیش تو آتیش  سوخت. فکر می کردم خودت می دونی. از 

اون آتیش سوزیای سریع4 بوده.«
اولهام ناراحت شد. »یعنی حتی سعی نکردن دلیل آتش سوزی رو پیدا 
کنن؟« صورتش درهم رفت. »دیگه هیچ چیز برای مردم مهم نیست. همه 
فقط به جنگ فکر می کنن.« دندان هایش را به هم فش��رد و همه چیز را در 

ذهنش تصور کرد: فضایی ها، جنگ، سفینه های سوزنی شکل.
»مگه می شه به چیز دیگه ای فکر کرد؟«

اولهام در تأیید گفته ی همسرش سری تکان داد. حق با او بود. سفینه های 
تاریک و کوچکی که از آلفا قنطورس5 حرکت کرده بودند، به راحتی از سّد 
س��فینه های دفاعی زمین رد شده و آنها را مثل الک پشت های بی مصرفی 
پش��ت سر گذاشته بودند. در تمام نبردها پیروز شده و تا نزدیکی های ترا6 

هم رسیده بودند.
تا اینکه باألخره آزمایشگاه های وستینگ هاوس7 الیه ی دفاعی پروتک8  
را ساختند. این الیه که برفراز شهرهای اصلی زمین و سپس دورتادور آن 
ایجاد شده بود، اولین الیه ی دفاعی واقعی زمین بود و بنگاه های خبرپراکنی 

از آن به عنوان اولین پاسخ دندان شکن به فضایی ها یاد می کردند.
اما پیروز ش��دن در جنگ داستان دیگری بود. تمام آزمایشگاه ها، تمام 
پروژه ها شبانه روز بی وقفه کار می کردند تا به تجهیزاتی دست پیدا کنند که 
کارآیی اش بیشتر از یک الیه ی دفاعی ِصرف باشد؛ اسلحه ای که بشود از 

1. Gopher Snake
2. Mary
3 . Sutton Wood
4 . Flash Fire 

5 . Alpha Centauri: بزرگ ترین ستاره در کهکشان جنوبی قنطورس.م
6 . Terra: منظور همین کره ی خاکی خودمان است.م
7 . Westinghouse Labs
8 . Protec
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آن برای غلبه بر فضایی ها اس��تفاده کرد. هدف پروژه ای که خود او هم در 
آن کار می کرد، همین بود. هرروز، در تمام این سال ها.

اولهام از جایش بلند ش��د و س��یگارش را خاموش کرد. »درست مثل 
شمش��یر داموکلس1. همیشه باالی سرمونه. دیگه دارم خسته می شم. تنها 
کاری که دوس��ت دارم بکنم، استراحت طوالنی درست وحسابیه. البته فکر 

می کنم همه همچین آرزویی دارن.«
کتش را از کمد برداشت و از خانه بیرون رفت. هرلحظه امکان داشت 
وس��یله ی نقلیه ی کوچک و س��ریعی که او را به محل پروژه می رس��اند و 

درواقع سفینه هم بود، از راه برسد.
»امیدوارم نلس��ون2 دیر نکنه.« به س��اعتش نگاهی انداخت. »س��اعت 

نزدیک هفته.«
مری که به مس��یر بین ردیف خانه ها چش��م دوخته ب��ود، گفت: »این 
هم س��فینه، باألخره رسید.« خورش��ید آن طرف پشت بام ها می درخشید و 
ورقه های س��نگین س��ربی آنها نورش را منعکس می کرد. شهرک آرام و 
خل��وت بود، فق��ط چندنفری در اطراف دیده می ش��دند. »بعداً می بینمت. 

اسپنس سعی کن اضافه کاری نکنی«.
اوله��ام در را باز کرد و س��وار س��فینه ی کوچک ش��د و درحالی که آه 

می کشید، به صندلی تکیه داد. مرد مسنی همراه نلسون بود.

1. Damocles
داموکلس یکی از درباریان خوش زبان و چاپلوس جّباری به نام دیونیزوس دّوم، پادش��اه س��یراکوز، بوده و در قرن چهارم قبل از میالد 
زندگی می کرده است. او ادعا می کرد که پادشاه، از نظر قدرت و صالحّیت اداره ی مملکت، واقعًا مرد خوشبخت و موفقی است. پادشاه 
به او پیش��نهاد کرد تا یک روز جایش��ان را با هم عوض کنند. هدف پادشاه این بود که داموکلس بتواند شخصًا این خوشبختی را تجربه 
کند. ش��امگاه در دربار مجلس ش��ام و ضیافتی ترتیب دادند. داموکلس درآن مجلس از اینکه ش��اهانه از وی پذیرایی می شد، احساس 
رضایت و ش��عف فراوان می کرد. اما در لحظه های پایان ضیافت متوّجه ش��د که شمش��یر تیزی درست باالی سرش با تار مویی از دم 
اسب آویزان است. بالفاصله با دیدن شمشیر، طعم خوش غذا و لذت باقی چیزها در نظرش ازبین رفت. با دست پاچگی از جا برخاست 
و از پادش��اه درخواس��ت کرد به وی اجازه داده ش��ود تا مجلس را ترک کند و در همان حال گفت: هیچ وقت آرزو نخواهد کرد چنین 

خوشبخت باشد )ویکی پدیای فارسی( م
2. Nelson




