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  کدکس سرافینیانوس
  ؟)و ایمیل بفرستد(اش هنوز زنده باشد  یک متن رازآلود تا چه حد رازآلود است اگر نویسنده

  جاستین تیلور
  دیلمی میثم روایی :ي ترجمه

  
پوشی نیست، چراکه ما  ي جمع قابل چشم صیغه] به کار بردن[که بودند آنان که تلون را برساختند؟ 

ا   ،اش یمتعـال  ي با فلسفه نیتز یبمثل ال یکس ینجااایم،  ي خالقی منفرد را رد کرده اتفاق آراء ایده به ـب
  .کند یمتواضعانه کار م یابهام

  »1ترتیوس تلون، اوکبار، اُربیس«خورخه لوئیس بورخس، 
  
  

  شوند کنند و به تمساح بدل می مرد و زن جماع می
ي  رفتـه  هـاي ازدسـت   شـامل کتـاب  . ي خـود دانـش   ي خواسـت دانـش اسـت کـه دربـاره      درباره قدر همچون داستانی از بورخس، همان

ـیش از ایـن     . انـد  ها پاسخ نداده شده، و کسانی است که به نامه هاي گم ها، ترجمه کتابخانه بگذاریـد بـا   . ام از خـودم جلـو زده  امـا مـن پ
  .ام شد شروع کنم طور وارد زندگی چه 2کدکس سرافینیانوستعریف کردن اینکه 

ــی از دوســتان    ــن و بعض ــوم دبیرســتان، م ــال س ــه   مدر آغـاز س ــی پذیرفت ــاالتر انگلیس ــطح ب ــالس س ــراي ک ــه ب ــدیم ک ــاها و  ش فض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius 

2 .Codex Serafinianus به التین(؛ کُدکس :caudex ـاپیروس گفتـه      بسـته  هم نوشته و به هاي دست به برگه) چوب تکه به معنی ـا پ . شـود  مـی  ي کاغـذ، پوسـت، ی
ه شـمار     اش کردند و این پیش از اختراع ماشین چاپ بزرگتری تدریج جایگزین طومار ها این شکل از کتاب را ساختند و به رومی ـاب ـب ن پیشرفت در نشـر کت

ـا رمـوز و     بندي از طبقه(هاي میانه و پیش از آن، که موضوعاتی متنوع  جا مانده از سده هاي به نوشته ي کُدکس به دست امروزه واژه. است رفته می هاي علمـی ت
هاي  بندي علمی سده ي سنت طبقه تابش گذاشته تا آن را در ادامهنام خود را به التین بر روي ک سرافینی. شود گیرد اطالق می را در بر می) کشفیات کیمیاگري

  .میانه معرفی کند
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ـتیم  ینمـ بار شرح دوره را خوانـدیم   بااینکه چندین. داشت نام 3فهاي نامتعار مکان ــ فضا ـ  توانس  ي کـالس دربـاره   یـن کـه ا  یمببـر  یپ
ـته » واقعا«فورت ] چارلز[پرسیدن اینکه آیا «: مثال این جمله(ست  یچ هـا و   هـا، قورباغـه   قصد داشت ادعا کند که افالك ماالمال از فرش

). »کنـد  عینی است مبنی بر اینکـه آسـمان دارد سـقوط مـی    ترِ گواهیِ شواهد  پوشی از اهمیت گسترده هاي دیگر است، چشم وپرت خرت
  .نام کردیم هرحال همگی ثبت به

نظر و پیچیدگی افکارش بـا تردیـد شـدیدي بـه      وسعت. اش شدم یی عجیب و پرشور بود که تقریبا عاشق نابغه 4دکتر تري هارپولد
ـیش از آنکـه از ترجمـه     یـک . بـود  ، خنثی شـده رسید متظاهرانه باشد ولی واقعا صادقانه بود خود که در ابتدا به نظر می ي انگلیسـی   بـار پ

ـید   بـه نظـر مـی   . معذرت خواسـت » خوب باشد، خوب نیست بایدکه  ام چندان آلمانی«هاي فروید ایراد بگیرد، از اینکه   یکی از مقاله رس
آن مـن  ، چیـزي کـه   دانـد  مـی  آکادمیـک  هـاي  مدرنیست پستروش  چیزهاي زیادي از زندگی بهبخشد و  ه هرچیز شکلی جادویی میب

  .باشم خواستم وبیش می موقع کم
ـین االن کتـابی کـم    . به کالس آمد زده بود که آشکارا هیجان یک روز دکتر هارپولد درحالی و  چـاپ  خـوش یـاب و   گفت کـه هم

هـاي   افتـد چـون کتابخانـه    اتفـاق مـی   گـاه و گفت که این چیزي است که . ي دانشگاه پیدا کرده هاي کتابخانه قیمت را در قفسه گران
ـتند نمـی    از ایـن کتـاب کـم    یی اندکی که نسخه ـتند   یـاب داش ي عمـومی   در مجموعـه کتـاب را  بـاارزش شـده، بنـابراین     قـدر  چـه دانس

ـین آدم زرنگـی کـه بـه آن برخـورده،        انـد  گذاشته ـتباه دردنـاك کتابخانـه     . اسـت  دزدیـده کتـاب را  و بعـدا اول ي  هارپولـد جلـوي اش
ـتفاده از امتیـاز هیئـت علمـی، خـودش کتـاب را          شان کرده بود تا اصالح اهمان را گرفته و مجبوردانشگ ـیش از آن بـا اس اش کنند، اما پ

کتـابی بـود بـا نـام     » ایـن «. اش کـرد  دسـت  بـه  بین مـا دسـت   و بعد هایمان تمیز است هشدار داد تا مطمئن شویم دست. بود قرض گرفته
ـیار پـایین در ایتالیـا منتشـر شـده        1981کـه در سـال    5نام لوئیجی سـرافینی ، از شخصی به کدکس سرافینیانوس کتـاب  . بـود  بـا تیـراژ بس

ـنامه   . تر از حد معمول با جلد گالینگور سیاهی بود بزرگ از زن و مـردي کـه مشـغول    بـود  یـی   طرح روي جلد تصـویري کمـابیش دانش
  .شوند هردو به یک تمساح واحد تبدیل می آمیزند و سرانجام شوند، سپس در هم می درپیِ جماع می مراحل پی

  .یی را باز کردم کتاب به دست من که رسید، اتفاقی، صفحه
ـیط    عبـارت  بـه ( اش ي میـانی  بااینکـه حلقـه  . دیدم که رنگ قرمز تیره و روشن داشـت  و احتماال مایع دوناتی تقریبا مسطح دیگـر مح

ـتیکی بـود       طـرز نـامنظمی شـکل داده    ي بیرونـی بـه   بـود، حلقـه   خـوبی گـرد شـده    بـه ) سوراخ دونات ـبیه غشـایی الس ـتر ش . شـده و بیش
ي خارجی سر برآورده و به هـر سـو    هاي سیاه معمولشان، از حلقه کاري شده با نقطه به همان رنگ دونات و نیز نقطه ییها کفشدوزك

ـید کـه کفشـدوزك    به نظر نمـی طور  اینکردي  تر که وارسی می از نزدیک. بودند خزیده بیـرون  ي غشـایی خـارجی    حلقـه هـا از   رس
بـود و ایـن    شـده  گـود ي بیرونـی دونـات    هایی از حلقـه  بخش. گرفتند شکل میمواد دونات  از؛ نه، بیشتر شبیه این بود که باشند آمده

  .بودند شباهت داشت هبیرون زد آنهافته که از یا کامال شکل جورواجورِهاي  به کفشدوزك ها گودي
هـاي مختلـف مثـل     ي قرمز در اندازه ، نزدیک به بیست حلقهباالیی بود ي تصویر ضمیمه انگارکه  تري تر، در تصویر کوچک پایین

ي نـازکی   تکـه  آسـمان، چهـل  . بـود  چندان خـاص، آویختـه   ظاهر معمولی، اگر نگوییم نه بههاي فوقانی درختی  هاي تسبیح از شاخه مهره
  .و ابرها الغر و کشیده بودند ،از آبی روشن و سفید
ـبیه زبـان       بود اما نه انگلیسی بود و نه هیچ ــ ضمیمه شده شبیه متنیا چیزي  ی ــمتنبه این تصویرها  هـاي   چیـز قابـل تشخیصـی کـه ش

طـرح حـروف در صـفحه نـوعی از معنـا را،      . دآور خارجی، گیرم عربی یا سانسکریت، باشد هرچند فورا چیزي نظیر آنها را به ذهن مـی 
بـه نظـر   . شـد  تصویر و ارتباط آشکار یا نهان هریک بـا دیگـري تقویـت مـی     کرد و با طنین دیداري آن دو می فهم، القا اگرچه غیرقابل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Eccentric Spaces and Spatialities 
4. Dr. Terry  Harpold 
5. Luigi Serafini 
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ي پروانـه باشـد،    بود فرایندي طبیعی، نوعی از انـواع متعـدد شـفیره    ي باالیی صفحه را گرفته رسید دونات کفشدوزکی که تمام نیمه می
ـین، و ایـن مهـم اسـت،      (در اگرچه در این مورد مشخص، انبوهی از جـانوران   شـاید جناسـی   (یـی متغیـر و ارگانیـک     مـاده ) ازامـا همچن

هـایی شـکیل گـرد سـه شـاخه       در محیط تحت بررسی، در حلقه کم دستکه  ندبود شکل گرفته) 6»معجون آغازین«ي  تصویري از ایده
تـا همـان قرمـزي    ) مایـل بـه سـفید   (بژ روشن رنگ، از  تر در همان صفحه چهار کُپه پایین» پاراگراف«نزدیک به یک . بودند جمع شده

ي  هـا را در چرخـه   گونـه بایـد جریـان پیشـرفت حلقـه      داد کـه چـه   توضیح مـی  متنشاید آن . بود، قرار داشت ها به کار رفته که در حلقه
شـد حـدس    جـا مـی  ها بسیار سبز، و از این آخر همه قرمز بودند و برگ هاي روي درخت دست حلقه. روي تخم خوابیدن سنجید/ آبستنی

جهانِ توي تصویر در ایـن مرحلـه کـامال    . هاي تازه بشکوفانند شوند تا کفشدوزك ها آماده می بزنی که توي تصویر، بهار است و حلقه
  .»تعبیر شود«که اینگونه  شد گفت طوري ساخته شده کم می یا دست از درون استوار بود ــ

بـا مـروري کلـی،    . اند و همچنین تعداد زیادي جدول، گراف، و فهرست ر شدهصفحات بسیاري دارد که فقط از نوشته پ کدکس
ـنامه را ارائـه مـی         کتابی را می دونـات کفشـدوزکی یکـی از صـدها تصویرسـازيِ      . دهـد  بینیم کـه تمـام محتویـات سـاختاري یـک دانش

ي کلـی کتـاب را بـا     کـه مقایسـه  ) است هاي دیگر تر از بخش ها کمی حجیم این بخش(ي کتاب است  نامه و جانورنامه هاي گیاه بخش
ـتی    مربوط بـه رده هاي  دیدرو و داالمبر، و بررسی المعارف دائره، 7پلینی تاریخ طبیعی هـاي بعـدي    در بخـش . کنـد  توجیـه مـی  بنـدي زیس

هـایی از زنـدگی منتقـل     انـدازهاي مـدرن، و صـحنه    هـا، چشـم   هـا، فرهنـگ   کتاب که سرافینی تمرکزش را بر تصویر کردن اشیاء، رسم
ــات نیـز بـه    کنـد  مـی  ـتی از نـوع ادوارد لـی     ، قالـب ایـن ارجاع ــم سوررئالیس ــه آمیـزه  8یـر  تبـع، از ناتورالیس ــوش   ب ، 9یـی از هیرونیمـوس ب

ي کیمیـاگري در تـاریخ اروپـا، برخـی آثـار دادا، و پـاپ آرت        شده حکاکی) یی آمیز و شبنامه همچنین بدعت(نظیر  هاي بی العمل دستور
  .کند ي هفتاد تغییر می دهه

دیگـري اسـت صـاحب شـود     را کـه متعلـق بـه     کـدکس یـی از   هاي قانونی بتواند نسخه و چه از راه يدزدا شانس اینکه کسی چه ب
ـتر شـده؛ اینترنـت واژه       حتی از زمانی که من دانش ـتان بـودم بیش ـبی کـرده    یـاب  کـم ي  آمـوز دبیرس چنـدتا از  . اسـت  را اصـطالحی نس

ـند و هرچنـد چـاپ    هایشـان مـی   در وبسـایت را  کدکسهاي فرانسوي  فروش کتاب هـاي جدیـد تنهـا در چندصـد نسـخه منتشـر        فروش
شـود،   پیـدا مـی   11و آمـازون  10بِـی  تـر همـواره روي ئـی    هاي قـدیمی  چاپ. شود شوند، کتاب گهگاه در این یا آن کشور بازچاپ می می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 .primordial soupي زمین  ي منشأ حیات برروي کره اش درباره براي تبیین نظریه 1924شناس اهل شوروي در  ؛ اصطالحی است که الکساندر اوپارین زیست

ـاور داشـت      دگرگونی مولکولاو به . وضع کرد ـات ب ـا      1953در . هاي داراي کربن در معجونی آغازین و سـپس پیـدایش حی د یـوري ب ، اسـتنلی میلـر و هاروـل
و زمین در آغاز، از مواد آلی و اکسیژن خالی بوده و این بنا بر این نظریه ج. تري را مطرح کردند ي پیشرفته نظریه آن، شرایط زمین در آغاز پیدایش سازي شبیه

ها  ها و چربی پروتئیناند و سپس  ها حل شده ي الکتریکی حاصل از رعدوبرق و یا تابش نور خورشید حاصل شده و در آب داغ اقیانوس ي تخلیه مواد درنتیجه
  .اند که منشأ حیات است را تشکیل داده... و
7 .Gaius Plinius Secundus ـاریخ طبیعـی   کتابش با نام . دان و فیلسوف رومی بود نویسنده، طبیعی) میالدي 79ـ23(؛ ه التـین  ( Natural Historyت  Naturalis : ـب

Historia (ي پس از خود استها گیرد و الگوي بسیاري از دانشنامه می بر ي او در هاي دانش را در دوره ي حوزه همه.  
8. Edward Lear ـایش از   وغریب و نیـز طراحـی   عجیب بنديِ دان انگلیسی است که به خاطر اشعار پنج شاعر، نویسنده، تصویرگر، و موسیقی) 1888ـ1812(؛ ه

ـانوران  او که نخست در انجمن جانورشناسی و سپس در خدمت ارلِ دربی به طراحی از پرندگان. حیوانات و گیاهان شهرت دارد ود، نخسـتین     و ج مشـغول ـب
ـام  19کتابش را در  ـانواده  سالگی با ن ـاویري از خ ـا  ي طـوطی  تص ـاپ کـرد   Illustrations of the Family of Psittacidae, or Parrots ه ش شـهرت و محبـوبیت  . چ

که سبب احیاي ایـن   منتشر کرد limerickبندي  در قالب پنجرا A Book of Nonsense کتاب چرندیات  1846در . هایش است ترانه و ها خاطر اشعار، داستان به
  . ستاز آن بسیار مشهور اThe Owl and the Pussycat » جغد و پیشی«ي  رم شد و قطعهفُ

9. Hieronymus Bosch ه دلیـل تخیـل ژرفـش در پرداخـت      . اش مشـهور اسـت   آلود و تخیلی هاي وهم خاطر نقاشی نقاش هلندي که به) 1516ـ1450(؛ او را ـب
 .اند ها در نقاشی دانسته کند سلَف سورئالیست ها و نیز فضایی بین رؤیا و کابوس که در آثارش ایجاد می سوژه

10. eBay  
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ـند  باالي هزار دالر و یا بـه ارزانـیِ صـد دالر مـی    ام که  دیده. اند ها بسیار متنوع هرچند تعدادشان خیلی زیاد نیست و قیمت . شـان  فروش
بـراي   کُـدکس بود، یـک نسـخه از    یی که قیمتش چند روزي زیر دویست دالر مانده بِی در مزایده باألخره تصمیم گرفتم از طریق ئی

تـا یـک دقیقـه بـه پایـان،      . یـی درگرفـت   انـه رحم ي بـی  مبـارزه . پانزده دقیقه به پایان مزایده یکی قیمت را پنج دالر باال برد. خودم بخرم
مزایده قیمـت نهـایی را بـا ایـن تصـورِ درسـت دادم کـه قبـل از آنکـه طـرف            رفت، صبر کردم و ده ثانیه به پایانِ قیمت همچنان باال می

  .شود بودم تمام می کند، مزایده با قیمتی که پیشنهاد داده )refresh(اش را ریفرش  فرصت کند صفحه
ـیرین بـا صـدوهفتادوپنج دالر خریـدم، چـاپ        در معامله ام را کدکس ـبتا ش و تنهـا چـاپ امریکـایی     12انتشـارات اَبِویـل   1983یی نس
ـته   «گوید  ي پشت جلد کتاب می نوشته. کتاب است دهـد کـه    یـی دارد، نظـام دانشـی را شـرح مـی      این کتاب که سـازمان منطقـی برجس

ـیمی، فیزیـک، مهندسـی، کالبدشناسـی، انسـان      گیاه: ست ــ بازتاب دانش ما کم در ساختارش دست ــ شناسـی،   شناسی، جانورشناسی، ش
و بـا لحنـی کـه    » .دهنـد  شناسی، و مطالعات مدنی، هرکدام با دقتی مشخصا قابل تشخیص، موضوعاتشان را شرح مـی  شناسی، زبان جامعه

ـته   ت شگفتیاي خواننده، براي خود«: دهد شباهت به لحن جارچی کارناوال نیست ادامه می بی ـنفش،    هایی چون مرکبـات در بس بنـدي ب
مـدرکی نظیـر    نیمـه  جهانی اسـت مسـکن گیاهـان اسـرارآمیزِ    . هاي هرز نردبانی را کشف کن ، و علف13ي پروتیا گل تارعنکبوتی، پارفه

ـبیه   ي توري، اسبی چرخ پرنده شکل بشقاب سنگ، ماهیانی به قورباغه و میوه ـ شهاب   درخت بچه ـ دار با کفلی ش و کرگـدن  پروانـه  رمِک ،
ـبیه زبالـه    هاي مدرِك این سیاره هم به همین خوبی گونه. ي دوسر شده مسخ ـین  اند ــ نژادهـایی ش هـاي   یـی و آدم  هـا، ترافیـک جـاده    نش

ـیم کـه چرخـه    ــ توانیم به انسان نمی... پوشند وغریبی که پوست جوندگان را می هاي عجیب یی، و انسان افسانه ي  سوسمارانی اشاره نکن
کنـد همـان زوج و تمسـاح     فـرض مـی  » انسان ـ سوسـمار   «آنچه این نوشته » .ندگی جنسیِ نامعمولشان با تصویرهایی توضیح داده شدهز

گـذاري ایـن    تنها، نـام «یابد که  ي پشت جلد سرخوشانه چنین پایان می نوشته). این تصویر توي کتاب هم هست(روي جلد کتاب است 
  .ب، باشدخ. »ست اي زبان ماه مخلوقات مواجه شدن با محدودیت

ـــ   از نظر منشأ، محتویـات، و هدفشـان   برخی از آنها رمزگشایی شده و بقیه ــ. نشدنی درك هاي اسرارآمیز و  ر است از متنتاریخ پ
ـته  دسـت شیء،  ـ به عنوان یک کتاب کدکستنها سلَف واقعی . اند مرموز باقی مانده ـیچ   نوش در خـالل جنـگ دوم   . اسـت  14هـاي ووین

ـتانیِ  1912شده که در  ي حسابی تصویرسازي نوشته جهانی برترین رمزگشایان روي این دست کتـاب، ویلفریـد    توسط کلکسیونر لهس
آنها موفق نشدند و این کتـاب هرگـز   . اند ي یسوعی ایتالیایی کشف شده، کار کرده یی چوبی در یک مدرسه ووینیچ در صندوقچه. م

ـیچ اسـت، امـا      ي منشأ و اعتبارش زیاد است، ازجمله این نظریه که دست ها درباره نظریه. نشدرمزگشایی  نوشته، تقلبی و کارِ خـود ووین
هـایی دربـاب    نامـه دهد کـه در   ، راهب فرانسیسکن قرون وسطی نسبت می15ترین نظریه آن را به راجر بیکن کننده پرطرفدارترین و قانع

برخی کسان با حروفی که تا آن زمـان توسـط قـوم خودشـان و     «است که  اشاره کرده 16بطالن جادو آور هنر و طبیعت و قدرت حیرت
  ».اند دست یافته 17است به مرموزنویسی طور قراردادي توسط خود آنها اختراع شده یا دیگران استفاده نشده بلکه به

  فعال خدانگهدار
  .شد، تصمیم گرفتم ردي از سرافینی پیدا کنم وپنج ساله می داشت بیست 2006در سال  کدکسوقتی متوجه شدم که 

  :پدیا بر مدخل سرافینی چنین است شرح ویکی

                                                                                                                                                         
11. Amazon 
12. Abeville Press 

13 .parfait proteaِاست) آمریکاي جنوبی و افریقا(سرد فرانسوي و پروتیا گیاهی از مناطق حاره  ؛ پارفه نوعی دسر.  
14. The Voynich Manuscript 
15. Roger Bacon 
16. Letter Concerning the Marvelous Power of Art and Nature and the Nullity of Magic 
17. concealment 
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و مـبهمش همچـون    العـاده  خـارق خـاطر کارهـاي    لوئیجی سرافینی هنرمند گرافیست ایتالیایی اسـت کـه بـه   

کـدکس  رم بـه دنیـا آمـد، پـیش از خلـق      در  1949سرافینی کـه در سـال   . شهرت دارد کدکس سرافینیانوس
. اسـت  را نوشـته  18ي کوچـک  نامـه  دلقـک ، کارش را با معماري آغاز کرد؛ او همچنین کتاب سرافینیانوس

هـاي ایتالیـایی    هـایی بـراي مجلـه    سازي، و تئـاتر پرداختـه و داسـتان    سرافینی همچنین به طراحی صنعتی، فیلم
  .است نوشته

  
ـنم تـا اینکـه دنبـال        شد رویش کلیک کرد اما من بیشتر می لینکی داشت که می کدکس سرافینیانوس خواستم با او ارتبـاط برقـرار ک

آنجـا چیـز   . سـایتش راه یـافتم   را در مرورگـرم وارد کـردم و بـا خوشـحالی بـه وب      luigiserafini.comمنابع دست دوم بگـردم، پـس   
ـیلم کوئیـک     هاي دیجیتال چند تـا از نقاشـی   و، نسخهیی شبیه به یک هزارت فحهصسر. ام نشد بیشتري دستگیر ـیار    هـایش، یـک ف تـایم بس

  .عجیب؛ و یک نشانی ارتباطی
فکـر کـردم حـاال،    . اش صـحبت نکـرده   هرگـز دربـاره   کـدکس گفـت سـرافینی از زمـان انتشـار      یاد دکتر هارپولد افتـادم کـه مـی   

  .یی برایش نوشتم و ازش درخواست مصاحبه کردم ، پس نامهوپنج سال بعد از انتشارش، شاید مایل باشد سکوتش را بشکند بیست
  :طور جواب داد چند روز بعد این

  
  !آقاي تیلور) خیر به صبح(بنجورنو 

طور کـه   آن(است  19قدري شبیه پیجین یک... خوبی شما نیست انگلیسی من به. تان ممنون از قدردانی مهربانانه
ي آن  ام تـا بـا اسـتفاده از همـه     ، امـا آمـاده  )کننـد  ت مـی ي نـو انگلیسـی صـحب    مورزبی پاپوا گینه در پورت

یـا  / هـا و   ي کتـاب  ام بـا شـما دربـاره    هـاي پـاپ یـاد گرفتـه     هاي مصطلحی که از هالیوود و خواننده عبارت
  .موضوعات دیگر صحبت کنم

  !)فعال خدانگهدار! (اَ ریسنتیرچی
  لوئیجی

  
ـیچ  به. این آخرین چیزي بود که از طرف او به دستم رسید ـتادم و یـا       کـدام از پرسـش   هر دلیلی، سرافینی به ه هـایی کـه بـرایش فرس

  .وگو کنیم، جواب نداد به زبان ایتالیایی گفت ،دهد ترجیح میطور  این اگربودم که  هخواستهاي بعدي که در آنها از او  نامه
ــا  ــنب ــه  نویســنده ای ــی ک ــودش ی ــاهرا خ ــاتی  هــیچظ ــارم اطالع ــیدر اختی ــرفتم  نم ــمیم گ ــت، تص ــه  گذاش ــردم و زمین ــا بگ ــاي  ت ه
ـتم و کتـاب را بـرایش     21نیشـن منتقـد   20دانتـو . یی بـه آرتـور سـی    نامه. ي گریزپایش را پیدا کنم هنري کتاب و نویسنده ــ تاریخی نوش

ـتیکی مـواد غـذایی کـه      وقتـی کتـاب را از کیسـه   . بـود و مـرا بـه آپارتمـانش دعـوت کـرد       ي کتاب شده فریفته. توصیف کردم ي پالس
ـیچ ! انگیزه خیلی حیرت«بودم بیرون آوردم، گفت  محافظت از آن ساختهمخصوص  ـبیه ایـن برنخـورده       ه : و بعـد » م وقـت بـه چیـزي ش

  ».پسر، یه لحظه یادم رفت اینجایی«
ي سـرزمین اوکبـار، جـایی بـا مرزهـایی       بورخس، راوي در تالش بـراي آمـوختن دربـاره   » تلون، اوکبار، اُربیس ترتیوسِ«در داستان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18. Pulcinellopedia Piccola 

19 .pidginشود استفاده می) بیشتر در مناطق تجاري و مستعمرات(هایی از مردم که زبان مشترك ندارند  شده که بین گروه ؛ نوعی زبان ساده. 
20. Arthur C. Danto 
21. Nation 
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ـته   باشد، در یک هزارتوي متعارف بورخسـی از مـدخل   رود بین عراق و آسیاي صغیر قرار گرفته که گمان می نامشخص هـاي   هـا و نوش
ـنامه نـام   کند کتابی اسـت بـه   درعوض چیزي که توجهش را جلب می. کند یی حرکت می دانشنامه ، 22ي تلـون  یـی مقـدماتی دربـاره    دانش

ي مهمـی از   قطعـه «نویسـد   ي کتـاب مـی   راوي دربـاره . شده خلقخیالی که توسط اوکباریس  ي اَسنادي جامع از جهانی ظاهرا مجموعه
ـتانم بـود، بـا معمـاري و ورق       تاریخ کامل سیاره ـناخته در دس ـین گـویش     اش، وحشـت  هـاي بـازي   یـی ناش هـایش،   هـاي اسـاطیري و طن

اش،  و آتشـش، مباحـث الهیـاتی و مابعـدالطبیعی    هـایش، علـم جبـر     اش، پرنـدگان و مـاهی   هـایش، مـواد معـدنی    امپراتورهـا و اقیـانوس  
ایـن تکـه را از   (» .بـود  وضـوح تشـریح شـده    ورزي جزمی آشـکار یـا لحـن هجـوآمیزي بـه      گونه غرض وهمه، منسجم و بدون هیچ همه

ي  نظـر از قسـمت آخـر دربـاره     صـرف ). ام آورده 25با ویرایش آنتـونی کریگـان   24ي بورخس، چاپ انتشارات گروو پرِس23ها داستان
  .است کدکس سرافینیانوسنقص از  یی بی لحن هجوآمیز، آنچه آوردم خالصه

هـاي نافرجـام    ، تمـام تـاریخ تصویرسـازي علمـی، تـالش     26واکنش نشان دهد، ایزیدورِ سویل کدکسدانتو وقتی ترغیب شد تا به 
ـته ) داوینچـی ( 27کدکس لئوناردوبرتون در افزودن حرفی به الفباي فرانسوي،  . هـاي بـورخس و ایتـالو کـالوینو را ردیـف کـرد       و نوش

ـت    ،گویی و تداعی آزاد بـوده  همه درواقع فقط بداهه سرعت با گفتن اینکه این هرچند به ترتیـب از   ایـن  دفـاع و بـه   شبـه نحـوي از فهرس
  .رسید که در ذهنش هنوز به آن باور دارد اما درواقع به نظر می ،ولیت کردئخود سلب مس

اگـر یکـی   «: گفـت . ي کتاب بـود  ي بحثی انتقادي درباره آماده. در طی حدود یک ساعت حیرت دانتو اوج گرفت و بعد محو شد
ـئن بـود کـه    . باشـد  و منظورش این بود که سرافینی باید بخشی از یـک گـروه یـا چیـزي دیگـر بـوده      » هست پس دو تا هم هست مطم

یـی از هنرمنـدان بهتـرین     اند و اینکه محاط کـردن سـرافینی در حلقـه    رمندانه رخ ندادهگونه کارهاي بزرگ خیلی ساده در خلئی هن این
ي مربوط به حـق نشـر کتـاب را بـاز کـرد       صفحه. دانستم است؟ نمی اصلی کتاب که بوده پرسید که ناشرِ اروپاییِ. رفتن است راه پیش

ـناختگی   چنـان تحـت تـأثیر کتـاب و حـال     . بینـدازم که نگاهی به آن  بود هوقت پیش نیامد ام هیچ خاطر ناشی بودن که به اش  وهـواي ناش
ـتین چیـزي   . بود که کتاب همچنین شیئی در جهان، یک محصول تولیدي، داراي شأنی حقـوقی و شـابک اسـت    بودم که یادم رفته نخس

  .است 28نام فرانکو ماریا ریچی که فهمیدیم این بود که حقوق کتاب نه به نام لوئیجی سرافینی بلکه به
را  شفعـالیت  ]1[.کنـد  متولد شده، ناشر و طراح گرافیکی اسـت کـه مصـاحبه نمـی     1937ریچی از اشراف ایتالیایی که در دوم دسامبر 

ـین را دوبـاره چـاپ کنـد آغـاز کـرد       حـروف  30امباتیستا بـودونیِ ج 29دستی فن چاپکه تصمیم گرفت  1963عنوان ناشر در سال  به . چ
بایـد احسـاس    32جـزو  یا گـوارنري دل  31دیواریوسااز آنچه یک ویولونیست پیش از استر«حسی را داده بود کتاب بودونی به او  گفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22. A First Encyclopedia of Tlön 
23. Ficciones 
24. Grove Press 
25. Anthony  Kerrigan 

26 .Isidore of Seville به التین(؛ :Isidorus Hispalensis ،560شناسی  ریشهکتاب . در طول سه دهه اسقف اعظم سویل بود.) م 636ـEtymologiae ست  از او 
شناسی و جانورشناسی  مهمترین موضوعات دانش آن عصر را از منابع کهن گرد آورده و شامل موضوعات مختلفی از دستور زبان گرفته تا جنگ و انسان که

  .است
27. Codex Leonardo 
28. Franco Maria Ricci 
29. Manuale tipografico 

30 .Giambattista Bodoni نگار، چاپگر و ناشر ایتالیایی که در طراحی و تراشیدن حروف چاپی روشی نو  حروف ساز، طراح حروف، حروف) 1813ـ1740(؛
  .است هاي بسیاري براي حروف باقی مانده از او طرح. داد هاي مختلف به دست می تر و در اندازه را به کار گرفت که حروفی واضح

31. Antonio Stradivari )به التین :Stradivarius ،1644ـازنده  ) 1737ـ ـازهاي زهـی کـه از برجسـته      س ـایی س ـار ایتالی ـا در حرفـه   تـرین  و تعمیرک ود   ه . ي خـود ـب
  .اند تاي آنها باقی مانده 650است که  ساز ساخته 1100تا  1000شود که بین  می گفته

32 .Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, del Gesù تـرین   بسـیاري از برجسـته   ي سازهاي زهی و رقیـب اسـترادیواریوس کـه    سازنده) 1744ـ1698(؛
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. دیـدرو و داالمبـر را تجدیـد چـاپ کـرد      المعارف دائره 1970در . است خواسته انجام دهد یافته دانسته آنچه را می و اینکه می» کرده می
ـتم تـا در تمـام جزئیـات، از گرافیـک       «هایی که  ي کتاب دوره کرد ــ را آغاز 33»هاي انسان نشانه«بالفاصله پس از آن چاپ  تصـمیم داش

منـد نبـودم تـا کتـابی      عالقـه . باشند وحال اکتشاف داشته خواستم مانند موضوعاتشان، حس می. عیب باشند تا کاغذ و چاپ، ظریف و بی
ـنم  ي رافائـل یـا لئونـاردو، رامبرانـد یـا والسـکز، مونـه یـا پیکاسـو           دیگـر دربـاره   ــه در     مـی . منتشـر ک ـتم از شـاهکارهاي پنهـانی ک خواس

ــی   هـاي بـزرگ یـا انبـار مـوزه      کتابخانـه  ـته ... خوردنـد  هـا خـاك م ــا ي گیاهـان دارویـی و حیوانـات، کـدکس     هـایی دربـاره   نوش و  34ه
  ».نشان دهمبود،  توجهی شده ها پرده بردارم تا آثار هنري بزرگی را که در طول زمان گم شده و یا به آنها بی دیوارنگاره
ـته   ،هاي مشابه این داستان همچون بسیاري از جنبه »هاي انسان نشانه«هاي  کتاب آگهـی  . انـد  شایستگی چنین توجه بلنـدباالیی را داش

ـیوه  شـود کـه هـر مجلـد بـه      درج شـده، یـادآور مـی    ]2[آر ام افي ریچی،  هاي آغازین مجله که در شماره» هاي انسان نشانه«تبلیغاتی  ي  ش
هـا   تولیـد شـده، کلیشـه    35ي فابریانو ساز است و اختصاصا در کارخانجات کاغذسازي هفتصدساله شده، کاغذش دست بودونی ساخته
ـین   » هـاي انسـان   نشانه«. است سبک کلکسیونی جلد شده پوش شده، هر جلد با ابریشم سیاه شرقی صحافی و به با دست رنگ شـامل چن

ـته     یی از دسـت  یی از روالن بارت، مجموعه با نوشته 36کتابی از ارته:شود هایی می کتاب یـی از ایتـالو کـالوینو،     هـاي ورق تـاروت بـا نوش
؛ 38بـا متنـی از ویلیـام سـارویان     37هـاي مـوریس هیرشـفیلد    هایش به آنها، نقاشی هاي لویس کارول از کودکان و نامه یی از عکس گزینه
تـاریخی بلکـه آفرینشـی    ] اثـري [ها به تاریخ هنر تنها اثري که نـه احیـاي    اندازي الي این دست البه. یابد طور ادامه می رست همیناین فه

بـه دالیلـی کـه بـراي مـن      (جلـد چـاپ شـده     دویی به بلندي کتاب به همراه ندارد، تنها اثـري کـه در    معاصر است، تنها اثري که مقاله
  .اثر لوئیجی سرافینی است کدکس سرافینیانوس) اند ي همگی در یک جلد چاپ شدههاي بعد روشن نیست، نسخه

ـته 39ي جهـان  کنگـره متوجـه شـدم کـه کتـاب دیگـري در ایـن مجموعـه،         ترجمـه را آلبرتـو   . یـی از بـورخس را در خـود دارد    ، نوش
ـته     ]3[اسـت  انجـام داده  41هاي خیالی فرهنگ مکان، یکی از نویسندگان  40منگوئل ي سنجشـی   ، کتـابی دیگـر از آن مجموعـه کـه شایس

ـتانی دربـاره        42تـاریخ خوانـدن  بـه  . دقیق است و متأسفانه تا امروز چنین نشده گونـه   ي اینکـه چـه   منگوئـل رجـوع کـردم و آنجـا بـه داس
  :اش کنم قلطور کامل ن ي اینکه به گفتن ندارد که داستان او از مال من بهتر است و شایسته. را یافته، برخوردم کدکس

  
عنـوان ویراسـتار    ي پستیِ حجیمی به دفتر نشر فرانکو ماریا ریچی که بـه  ، بسته1978بعدازظهري تابستانی در 

نوشـته، حـاوي    ش کـردیم و دیـدیم کـه بـه جـاي دسـت      ا باز. کردم رسید هاي خارجی در آن کار می زبان
چیزهـاي غریـب را بـا جزئیـات امـا      شده است که شـماري از   هاي تصویرسازي ي بزرگی از صفحه مجموعه

کـدام از ویراسـتارها زبـانش را     کشـد کـه هرکـدام توضـیحی دارد کـه هـیچ       به تصـویر مـی   طرزي عجیب به
المعـارفی   داد که نویسنده، لوئیجی سرافینی، دائـره  یی که همراه بسته بود توضیح می نامه. دادند تشخیص نمی

هـر  : اسـت  شرح مختصر علمی مربوط بـه قـرون وسـطی خلـق کـرده     از جهانی خیالی را در امتداد مسیر یک 

                                                                                                                                                         
  .اند مند داران به سازهایش عالقه نوازندگان و مجموعه

33. Signs of Man 
  .2نوشت  پا. نک. 34

35. Fabriano 
36 .Erte ،)Romain de Tirtoff ،1892هاي متعددي چون نقاشی، طراحی لباس، طراحی جـواهرات و  تبار فرانسوي که در زمینه طراح و نقاش روس) 1990ـ ...
  .کرد ر میکا

37. Morris Hirshfield 
38. William Saroyan 
39. The Congress of the World 
40. Alberto Manguel 
41. The Dictionary of Imaginary Places 
42. A History of Reading 
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ها با الفبایی موهوم که آن را هم سرافینی طی دو سـال   صفحه مدخل مشخصی را به دقت ترسیم کرده و شرح
ریچی با مسـئولیت  . دهند هاي تصاویر را نشان می طوالنی در آپارتمانی کوچک در رم ابداع کرده پیچیدگی

بخـش از ایتـالو کـالوینو منتشـر کـرد؛ کـه یکـی از         یـی لـذت   مجلـد لـوکس بـا مقدمـه     خودش اثر را در دو
هـا و   که تماما واژه کدکس سرافینیانوس. شناسم هاي تصویري است که می هاي کتاب ترین نمونه العاده خارق

ی یـک معنـای   شود کـه هـیچ   هایی خوانده تصویرهاي ابداعی است باید بدون کمک زبانی متداول و با نشانه
سازد ي مشتاق و مبتکر می ز آن معنایی که خوانندهندارند ج.  

  
یـی داشـت و نـه در     ي امریکـایی مـن مقدمـه    نه نسـخه . ]4[کرد یی پیچیده می طور قابل مالحظه یی از کالوینو؟ این، ماجرا را به مقدمه
ـتم   سـراغ کتابخانـه  . بـود  یی شده به آن اشاره» هاي انسان نشانه«در آگهی تبلیغاتی  کدکستوصیف  ـتم کتابخانـه  . هـا رف ي عمـومی   سیس

دوبـاره بـه   . بـود  اعـالم شـده  » شده گم«اسکول،  نداشت و هم در دانشگاه نیویورك و هم در نیو کدکسنیویورك حتی مدخلی براي 
یـی   دانشـگاه کلمبیـا نسـخه   . فتـادم بود ا ها گفته ي کتابخانه ي استعداد این کتاب در ناپدید شدن از قفسه فکر آنچه دکتر هارپولد درباره

دادند تـا بـه ایـن کتابخانـه دسترسـی       وجه به کسی اجازه نمی هیچ شد و جز دانشجوها به هاي نایاب نگهداري می داشت اما در اتاق کتاب
ـنم مـی      » کالوینو + کدکس«پس دوباره سراغ اینترنت رفتم و اول . باشد داشته ـید در  و سپس هرچیـز دیگـري را کـه بـه ذه گوگـل   رس

ـته      ذره از این طرف و آن طرف جمع کنم فهمیدم که مقدمه با اطالعاتی که توانستم ذره. وجو کردم جست ي کـالوینو بـه ایتالیـایی نوش
آثار کـالوینو یـا هرجـاي     کدام از مجموعه اش نکرده، هرگز در هیچ وقت کسی به انگلیسی ترجمه بود، هیچ و به فرانسوي ترجمه شده

ـتان بـورخس       ؛43»اُربیس پیکتـوس «(فقط اسمش را دانستم . ، و روي اینترنت هم نبوددیگري منتشر نشده ) پیونـد آشـکار دیگـري بـا داس
ـتن ایتالیـایی کـالوینو را پسـت کـرده      نویسی را یافتم که چند تکه از ترجمه و وبالگ ـتم و   بـود، امـا فرانسـوي نمـی     ي فرانسوي م دانس

  .بیندازم 44فیش قدر ارزش داشت که نگاهی به بابِل همین .هرحال آن پست واقعا در حد چند کلمه بود به
غایـت   فکر کردم او که بـه . بود به کتابخانه یکی براي خودش خریده کدکسیادم آمد که دکتر هارپولد اندکی بعد از پس دادن 

ـ   است و تصمیم گرفتم تا نامه یی فرانسوي از کتاب رفته دوستدار زبان فرانسه بود حتما سراغ نسخه جـاي اینکـه    بـه . رایش بنویسـم یـی ب
ـتاده  ام را بدهد برایم نامه جواب نامه ـیار بـه آنچـه            یی را که به یک دانشجوي سابقش فرس بـود فـوروارد کـرد بـا ایـن مضـمون کـه بس

اش  شوند بـه سـرانجام برسـاند، دربـاره     زودي تمام می ي فوري را که به مند است و باخوشحالی به محض اینکه چند پروژه کنم عالقه می
کـرد، از اینکـه دوبـاره     که شاگردش بودم روي آنها کار می هایی بود که زمانی ها همان ازآنجاکه این پروژه. کرد با من صحبت خواهد

  .هایم یک بار دیگر به نفعم شد هرحال، معاشرت به. پاسخی بدهد مأیوس شدم و البته پاسخی هم نداد
ام کنـد   راهنمـایی  ]5[ام نامـه  تمام شد اما پیش از آنکـه بـراي پایـان   » عجیب و غریب هاي مکان ـ فضاها و فضا«ي  بعد از اینکه دوره

نـام داشـت، تقریبـا نصـف زمـان ایـن دوره         45»یی نـو  هاي رسانه داستان) ي دوباره(خوانش «کالس دیگري با دکتر هارپولد گرفتم که 
ها دکتـر هارپولـد حتـی جکسـون را بـه دانشـگاه        در یکی از کالس. شد 48دختر قالبدوز، 47شلی جکسون 46متنِ صرف بررسی داستان ابر

از نظـر مـن حتمـی بـود کـه در خـالل دیدارشـان کتـاب را بـه او           ]6[.اش برگزار کنیم فلوریدا آورد تا کتاب را بخوانیم و نشستی درباره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43. Orbis Pictus 

44 .Babelfishمشهور است وريهاي ف یی است که به ترجمه ي آن موجودي افسانه و وجه تسمیه ،آنالیني  ي ترجمه ؛ برنامه.  
45. (Re-) Reading New Media Fiction 

46 .hypertextابرپیوندهاي  هایی به وسیله ارجاعشود که حاوي  می گفتهدیجیتالی  هاي ه متن؛ ب )hyperlink (رروي با خواننده  .اند هاي دیگر به نوشته  کلیک ـب
  .یافت راه خواهدمتن مرتبط به طور خودکار  بهها پیونداین 

47. Shelley  Jackson 
48. Patchwork Girl 
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  .است نشان داده
ـین کتـاب   ) کنـد  فهمیدم، هنوز اگـر الزم باشـد بـا او مکاتبـه مـی     و تاآنجاکه (او دکتر هارپولد را به یاد آورد . حق با من بود و همچن

بـامزه اسـت، همیشـه    «اش دادم گفـت   ي خـودم را بـراي مطالعـه بـه     اش و نسـخه  در نیواسکول که دیدم. بود اش داده را، که البته نشان
هـاي   چـاپ  آن بنـا شـده دوسـت دارم ـــ     فکر کنم به این خاطر که آن چیزي را که این کتاب بر اساس. ام اش مشکوك بوده کمی به

ـتایش مـی     ــ و اگرچه آنها را بهتر از این کتـاب نمـی   ي قدیمی هاي کیمیاگرانه تیزابی نوشته ـنم  فهمـم جدیتشـان را س طـرزي را کـه   . ک
ـیار خودآگاهانـه   کـدکس رسـد   به نظر مـی . شود دوست دارم الساعه حاصل می هاي خلق از انگیزه ،بسیار خیالی و شاعرانهچیزي  تـر،   بس

رناز است. تر است تر و تصویري وبرق رزرقپخیلی پ.«  
ـتم ضـمیمه شـده       برگه. یی که جکسون گفت کامال درست است نکته ـیال و   «کتـاب را   یی که به چاپ اَبِـویلی کـه مـن داش متنـی س

تنهـا   یگانـه اسـت نـه    کـدکس . اسـت  دقیقـا نگفتـه  رسـاند کـه    کند که با تردستی چیزهـایی را مـی   توصیف می» رمزنشده تاکنون کشف
پـازلی اسـت کـه هـر     . اش هنوز زنـده اسـت   ست بلکه همچنین به این خاطر که نویسنده آنِ کی دانیم مال کجا و از از خاطر اینکه می به

اصـال   آیـا دهـد، بلکـه    یـی مـی   معنـی  چـه تنها  داند کتابش نه دانیم قطعا می یی از تنها کسی که می حل شود؛ با کلمه ممکن استلحظه 
  .دهد یا نه معنی می

ي [ توانـد بخشـی از برنامـه    شـد کـه مطمئنـا مـی     شدت متفاوت خواهد یی که کامال ترجمه شود کتابی به لحظه«: گفت جکسون می
ـنده  ـب     باشـد  او ممکـن اسـت نـوعی کـار اولیـه و جنینـی در نظـر گرفتـه        . باشـد ] نویس ــاوت  اش کـه در برخـی مـوارد، س کی کـامال متف

ـتانه  پا و آن معناي این فهمم که شاید به طور می اما من این. یافت خواهد ي  ي دقیـق، یـا عرضـه    ي درك شـدن بـا مطالعـه    پا کردن در آس
این مهم اسـت کـه بـا احسـاس اینکـه مضـمونی در آن هسـت        . حال مقاوم ماندن در برابر آن باشد مداوم امکان خوانده شدن اما درعین

ـیري مـی      . انـدازد  ات می اش بیاوري، به زحمت چنگ استداللی معمولی بهبایست بتوانی با  که می . طلبـد  یعنـی کششـی عقالنـی یـا تفس
ـیر  خواهد تفسیر شود اما اجازه نمی کتاب می ـیوه   دهد تفس ـیطنت مـی      اش کنـی، و ش ـپس از آن    خواهـد خوانـده   یـی کـه بـا ش شـود و س

ـتادانه سـاخته     نظـر بگیـري   در 49ي جوهري توانی چون لکه می. زند بسیار جالب است می تن ـیار اس قصـد نـدارد   . شـده  اش کـه بسیاربس
گردانـد تـا    نـوعی تـو را بـه خـودت بـازمی      ات شود، پس بـه  ي منظور هنرمند به تو بدهد کامال تسلیم جهت که بینشی درباره هرگز ازاین
  ».خالقانه به فکر فروبروي جور سکوي پرتاب است تا خودت این یک. هایت بشوي فهمی بفهمی و متوجه تداعی آنچه را می

شود بتواند بـه همـان کمـال ایـن نفوذناپـذیريِ       باشد که وقتی به زبان قابل فهم برگردانده و راستی سرافینی چه ممکن است نوشته
  توجه کند؟ سرخوش به هیجان آورد و جلب

ـین نمـی  تمـا  ي کتاب را بررسی کنید اما شور کشف کردن هرگز به صفحه به توانید مثل من صفحه می همچـون هـر کـار    . رود می از ب
ـیر کـردن       نـه سـازنده   اگـر  بیننده تأثیري بنیادي ــ / ادبی یا هنري، در این مورد هم، مود و ساختار ذهن خواننده ـــ بـر خوانـدن و تفس

ـتم کتـاب را ورق مـی     ي هنري نوعی لکه آیا هر قطعه. دارد چیـزي  زدم بـه تصـویري برخـوردم کـه      ي جوهر نیست؟ یک روز کـه داش
در تصـویر بعـدي میـز حـذف شـده و      . اسـت  حرکت و بدقواره که در ردایی سیاه روي میزي خوابیـده  مردي بی ؛ین تدفین بودئشبیه آ

ـ     ي پـایینی صـفحه را صـحنه    نیمـه . شکل از جنسی شبیه شیشه قـرار دارد  یی مستطیل مرد درون جعبه ـتایی پ . اسـت  ر کـرده یـی تقریبـا روس
شـده کـه هرکـدام     ماننـد سـاخته   هایی پهن و بدقواره، که از آجرهایی شیشه با دیوارهایی کوتاه و ساختمان شبیه پارکی عمومی است اما

ـبیه مجسـمه    تکیـه  بـی یـی   شیشـه هـاي مرتـب آجرهـاي     هاي تروتمیـز ردیـف   روِ بین چمن در پیاده. بر دارد شخصی را در هـایی در   گـاه ش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 .inkblotرشاخ  وغریبی که در آزمون روان هاي جوهر عجیب ؛ اشاره است به لکهشناسی ر)Rorschach (شود و از آنها  می به افراد مورد معاینه نشان داده
اش را  شناس بر این اساس نوع شخصیت یا عملکرد شناختی و احساسی فرد و حتی اختالالت ذهنی را از آنها بیان کنند و روانشود تا دریافت خود  می خواسته

  .دهد تشخیص می
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کـه آن نیـز از آجرهـاي    (هایی کوچک از زیـر طـاقی بـزرگ و سـاده      گروهتنهایی یا در  ها به آدم. هایی هم دارد پارك درخت. اند باغ
با دیدن این تصـویر بـه فکـر کتـاب     . روند ظاهر نوعی مقبره در فضاي باز است، می به طرف جایی که به) شده شفاف و مسکون ساخته

شـوند،   تـدفین مـی    51تـاب  ییِ آراسته با نـور شـب   هاي شیشه ها در تابوت افتادم، آنجاکه مرده) 1968( 50در شکرِ هندوانهریچارد براتیگن، 
  .بود پس تا همیشه درخشان خواهند

ـته، موجـه اسـت؟ احتمـاال نـه        ـتقیم در نظـر داش در روزي دیگـر  . آیا چنین ارتباطی، اینکه بگوییم سرافینی آن را همچون مرجعی مس
  ]7[.کردم؟ بعید است آیا من باز هم به براتیگن فکر می

متن طوري معنا دهد که از توانایی ما در درك آن پیشی جوید و این بـدان معنـی نیسـت کـه اصـال معنـایی       همچنین ممکن است که 
ـند خـود را وقـف تولیـد      سخت است تصور کنم که کسانی فقط براي خـاطر اینکـه ایـن کـار را کـرده     «: گفت جکسون می. ندارد باش

تصـویر امـا بـا خطـاطی      هـاي بـی   بـه صـفحه  ، وقتی اینجـا و آنجـا  » .آنکه نوشتن باشد شبیه آن است ي چیزي کنند که بی صفحه به صفحه
یـا  برایم جالب است بدانم که آیا براي او مفهـومی شخصـی دارد   « .م با او موافقت کنما مایل ،کنم وار کتاب نگاه می خاص سرافینایی

  »نه؟
ـنگ ر          در صفحه ـبیه س ـتاده  52زتـا هاي پایانی کتـاب تصـویري هسـت از مـردي کـه در کنـار چیـزي ش ـبیه یـک    . اسـت  ایس مـرد، ش

ـنگ    . ي هفتادي دهه حسابیخیال لباس پوشیده؛ شلوار جین و کت اسپرت،  بی پروفسورِ کـه کمـی از او   نشانگرِ عجیبی را بـه طـرف س
ـیار قرمزرنگـی پـر         توانید توي سنگ را ببینید که صخره می. است گرفته بلندتر است و باالیش شکسته یی سخت نیست بلکـه بـا چیـز بس

ي  ش دارد کـه انتهـایش تـوي مـاده    پروفسور نشانگر دیگـري در دسـت دیگـر   . اندازد ي آتش می مرا به یاد خون یا گدازه یا زبانه. شده
نـوعی خـط هیروگلیـف    انگـار  و دیگـري   سو سراسر به خط سرافینیایی یک. سطح سنگ به دو ستون از نوشته تقسیم شده. قرمز فرورفته

هـا قـالب    سـؤال  آیند عالمت هایی که از پی می در صفحه ي زبانِ کتاب است ــ درباره» بخشِ«این تصویر، نخستین تصویرسازي . است
ـناور مـی   هاي رنگی بدل شده گذاري که به بالن خورده به عالئم نقطه شوند؛ کلمات گره گیري می ماهی ـته    اند، در صفحه ش شـوند؛ نوش

ـته    طور تصاعدي زیر میکروسکوپ رفته و بزرگ می آید به تر می هرچه پایین ـیاه پنداش بـودیم درواقـع    شود تا ببینیم آنچه فقط مرکـب س
ـیچ تنگـی مـی     هاي میکروسکوپی، ماشین هاي ماهی کامل است پر از دسته دنیایی ـتون   هایی که حـول پ از  53گونـه  هـایی دانتـه   گردنـد، و س

  ).حشان؟اروایا شاید (ها  ي انسان هاي به هم پیچیده بدن
ـیش از ایـن    ئاسم رمز یا ترجمه است، العاده برانگیزاننده چراکه موضوعش کشف تصویري فوق: برگردیم زتااما به سنگ ر لی کـه پ

زبـان سـرافینی اسـت    / تصویر، کلیـد رمـز    اینکنید که  غریزتا فکر می .گیرد و آنها را پیش چشمتان می ،اند هاي مهمی بوده هم دغدغه
. طـور فکـر کـردن حرکـت منطقـی غلطـی اسـت        امـا ایـن  . بود ي رمزگشایی خواهید و کافی است کلید راهنما را بیابید و سپس آماده

ـندي       ي دربـاره سادگی  مدعی است که نه فقط به سرافینیانوسکدکس  ـین س ایـن تصـویر بـه    . آن اسـت  ازجهـانی دیگـر بلکـه همچن
ـیش حتمـا ایـن را بـه     کدکسي معین  مربوط است نه سرافینیایی، که هر خواننده هیروگلیفنویسی از الفباي  ي دست ترجمه خـوبی   ازپ

ـته   رسـد آن دسـت   کند ایـن اسـت کـه بـه نظـر مـی       می تر چیز را پیچیده وانگهی آنچه همه. داند می الفبـاي هیروگلیـف نزدیکـی     بـا نوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50. In Watermelon Sugar 

51 .foxfireها از کَ نور فلورسنتی است که شب ؛زند می کنند بیرون ها رشد می هایی که از جاي پوسیدگی بعضی درخت ک یا قارچپ.   
52 .Rosetta stoneشید؛ یا سنگ روزتا ؛ه دوران  که یی شتهون سنگ سنگ ر ر روي آن سـه    .سـت مصـر باسـتان ا   بطلمیوسـی  بخشی از ستونی سنگی متعلق ـب ـب

راي ر رو این سنگ کلیدي  ازاین. کالسیک یونانی و یکی به زبان زبان مصري باستان دو نوشته به :است کاري شده ترجمه از یک متن کنده ـایی خـط   مـب زگش
  .ندیافتی دلتاي نیل غرب در شمال) زتار: هاي غربی به زبان(، در روستایی به نام رشید 1799سپاهیان ناپلئون در سال  را رزتاسنگ . است بوده هیروگلیف باستانی

53. Dante-esque 
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ـته یـا       . باشد شده، داشته یی به چندصد موجود آمیبی که بسیار پیشتر در کتاب به تصویر کشیده دستانه خام این موجـودات کـه بـه سـه دس
ـ   نظر من اساسیاند به  تقسیم شده) کمان زمین، رنگین /الکتریسیته، سیاره /آتش(ژانر  . انـد  هـاي حیـات در جهـان سـرافینیایی     رمتـرین فُ

تنهـا بـا    انگـار آن موجـودات   طرز خودش زنده است، اما خـود  آورد که عقیده داشتند هرچیز به این باز هم کار کیمیاگران را به ذهن می
ـیم کـه    مـی ) و نیـز تصـویرهاي دیگـر کتـاب    (شـد   شـرح داده  هایی از متن که پیشتر ما از روي قطعه. اند میکروسکوپ قابل مشاهده دان

ـنگ    ها درحقیقت میکروسکوپ و تمام انواع تکنولوژي را دارند،  سرافینیایی ـتانی و س تراششـان   اما سخت است بپذیریم کـه اعقـاب باس
ـتند کـه بـه آنهـا فرصـت مـی       هـاي دیگـري، از نـوع متـافیزیکی     شاید مردمان باستان توانـایی . اند هداشت يابزار چنینهم  داد تـا   اش، داش

  .نادیدنی را ببینند و براساس آن زبانی تصویري بنا نهند
ـیچ نتیجـه   اینکه آن نظریه ها ادامه بدهی، بی بندي نظریه به فرمول تاابدتوانی  می«: گفت جکسون می ـند یـا دسـت     ها به ه کـم   یـی برس

  ».ترین ویژگی کتاب است خاتمه یابند، و این، صادقانه، جذاب

  کن کالوینوي کارخراب
  .هایم جواب داد به یکی از نامهرسید، درحقیقت به پایان رسید، تااینکه باألخره یک نفر  و اینجا بود که داستان داشت به پایان می

بـود، بنـابراین وقتـی بـه      ام ابـراز کـرده   اش را بـه پـروژه   ، شاگرد شلی جکسون و دوست من، همان اوایل عالقـه 54گرانت. ئی. اس
گـل  شـده را بـه گو   توانم قطعات ترجمه کردم که می فکر می. قطعات فرانسوي کالوینو برخوردم، آنها را برایش فرستادم تا ترجمه کند

ـترس باشـد       یی پیدا شـود کـه مقدمـه    بدهم و شاید از این طریق سایت پیش از آن  ناشناخته . ي کـالوینو در آن بـه زبـان انگلیسـی در دس
ـتن کامـل       ها را پست کرده قول نویسی که نقل ، وبالگ55با دلفین. ئی. جاي آن اس به بود دوست شد و دختر پاریسی را قـانع کـرد تـا م

ـین برگـردان      ئی خودش متن کالوینو را برایم ترجمه کرد و تا جایی که می. اس. میل کند ا برایش ايي فرانسوي ر مقدمه دانـم ایـن اول
، )57و ژِنویـو لَمبِـر   56ایـو ارسـان  (یی دونفـره   بار، نخست از ایتالیایی به فرانسوي با ترجمه کتاب که دو. کامل این متن به انگلیسی است

ـنم حقیقتـاً      زده کرد که چه مقـدار از آنچـه را مـی    ترجمه شده، مرا شگفت. ئی. سپس از فرانسوي به انگلیسی توسط اس ـتم نقـل ک خواس
انتظـار داریـد و    58شـهرهاي نـامرئی  ي  این نوشته به درخشندگی و ظرافتی است که از نویسنده هرچه باشد. توان به کالوینو نسبت داد می

ـیس  «. اسـت  دریافـت، منظـورش را گرفتـه    تـوان  همان خوبی و به همان مقدار که از آنچـه واقعـا گفتـه مـی     به .ئی. قدم که استو مع اُرب
اسـت کـه    کـدکس ي مربـوط بـه    ترین نوشته تعجب ندارد که این متن گشاینده. در انگلیسی حدود هزار و هشتصد کلمه شد» پیکتوس

یـی   ام تکـه  ي مـن خـارج اسـت، مایـل     اما ازآنجاکه قطعا این کـار از اراده . ر شودي آنکه جایی مستقال منتش ام و شایسته به آن برخورده
  :از آغاز متن را نقل کنم

  
اش کشـیده،   ي من در عالَمی که لوئیجی سرافینی سـاکن آن اسـت و بـه تصـویر     عقیده به. در آغاز، زبان بود

و قـدرتش در  (چابـک، و نـابی   نویسـیِ دقیـق،    در زیـر فـرمِ شکسـته   : سـت  زبان نوشتاري مقدم بر تصـویرها 
اش هسـتیم، درسـت    رمـز  شُـرف کشـف   کنـیم در  که ما همیشـه احسـاس مـی   ) اش است بودن پذیرفتن ناب

کنـد بیشـتر    دیگر اندوهی به ما منتقل می اگر این عالمِ. گریزد که هر کلمه و هر حرف از چنگمان می هنگامی
طریق اولی، ممکن اسـت   به: علت تفاوتش با آن باشد دارد تا اینکه به شباهتن دلیل است که با عالم ما آبه 

باشـد کـه برایمـان ناشـناخته      شناسانه گسترش یافتـه  نوشتارش هم، بسیار مشابه با نوشتار ما، در انجمنی زبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54. S. E. Grant 
55. Delphine 
56. Yves Hersant 
57. Geneviève Lambert 
58. Invisible Cities 
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ش حـو تنها با الفبایش بلکـه همچنـین از راه نَ   زبان سرافینی خود را نه... اینکه یکسر ناشناختنی باشد است، بی
بینـیم، و   شده می اش مصور خوانند مثال آنها را در دانشنامه اشیاء این عالم زبان هنرمند را فرامی: کند متمایز می

خاطر بستگی و ربط نامنتظَرشان روابط متقابل بین آنها در چشم  شان شناخت، اما به توان باز تقریبا همیشه می
سـرافینی کـه قـدرت احضـار جهـانی را       نوشتار: یک چیز قطعی است... شناختی آشفته است ما ازحیث روان

کشـفش پنهـان شـود،     اسـت بایـد زیـر رازآلـودگی سـطح غیرقابـل       دارد که در آن نحو چیزها به هم ریخته
سطرهایی که تصـاویر ایـن جهـان را بـه     . تري که به منطق درونی زبان و اندیشه اشاره دارد رازآلودگی عمیق

هاي تصویري به هیوالهـا   کنند؛ پریشانیِ ویژگی را قطع می خورند و یکدیگر دهند در هم گره می هم ربط می
آورد  الخلقگی پاي منطقی را به میان می اما خود این عجیب. ي سرافینی الخلقه بخشد، جهان عجیب حیات می

دقـت ریشـه در    دهد که کلمات به حال به ما این حس را می آید، درهمین که به نظر ما ظهور و محو متواتر می
ـ 60ها دگردیسیو  59همانند اُوید. ارندنوك قلم د ش، سـرافینی بـه مجـاورت و نفوذپـذیري تمـام قلمروهـاي       ی

  .هستی معتقد است
  

ـیح مـی    اگر بخواهم از مقدمه یـا منـابع   / او بـه فهرسـت تأثیرهـا و   . دهـد  ي کالوینو ایرادي بگیرم این است که شاید خیلی زیـاد توض
ـین   و تمـام سلسـله   62برونـو مونـاري  «اُوید،  يها دگردیسی، 61لئو لیونی شناسی موازي گیاه] کدکس[ را » هـاي عجیـب   ي مخترعـان ماش

کنـد کـه بـاعنوان     احتمالی، به طنین دیـداري هیروگلیـف در جـانوران کـوچکی اشـاره مـی       زتايرهمچنین در آن سنگ . کند اضافه می
آنها دیگربـاره الفبـاي دیگـري را تشـکیل دهنـد،      «نویسد شاید  می. دهد به آنها در قسمت اول کتاب ارجاع می» هاي چندرنگ گویچه«

ـیوه  ي او را خوانـده شـاید لـذت ایـن را کـه بـه       یی که مقدمه ندهطور باشد، اما هر خوان و شاید همین. »تر الفبایی رازآمیزتر و باستانی ي  ش
  .باشد ضایع کرده) یا نکند(خود این حقیقت را کشف کند 

ـتانی از بـورخس نباشـد        . شـود  ي مـن زده  البته همین اتهام بـالقوه ممکـن اسـت بـه مقالـه      ـبیه داس . ممکـن اسـت درنهایـت چنـدان ش
ـتی ـــ   به 63دهند که پل ویریلیو یی ادامه می ها به پیشبرد پروسه تکنولوژيکه اینترنت و سایر  طور  همان دهیـد کمـی    اگـر تـرجیح مـی    درس
هـایی را کـه    سـال . ذکر، از رواج افتادن قرابت است یک اثر جانبی قابل ،کند ازآن یاد می 64»ها آلودگی فاصله«ــ با عنوان  نگارانه تاریخ

شـان را   کردنـد و متعاقـب آن بحـران  انتشـار     آمیزشان در خفا مـی  که کیمیاگران اروپایی قدیم صرف با دست کپی کردن آثار بدعت
فروشـی بـرود یـا یـک      مجبور نبود به یک کپیبفرستد حتا . ئی. ي کالوینو را براي اس وقتی دلفین تصمیم گرفت مقدمه. فراموش کنید
بـه نظـرم   . میـل کـرد   ها را از آن سوي دنیا به این سـو اي  jpegهاي دیجیتال گرفت و  هاي کتاب عکس او از صفحه. بخردباسمه یا مهر 

تکنولـوژي  . شـود  خواسته بیش از آنکه مـذهب باشـد، بـه علـم تبـدیل      یی است از کیمیاگري در زندگی روزمره که همیشه می این نمونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59 .Publius Ovidius Naso (Ovid) آیند ل سه رکن اصلی شعر التین به شمار مییرژیشاعر رومی که به همراه هوراس و و.) م 18 ـ .م.ق 43(؛.  
60 .Metamorphoses ـا دوران یولیـوس سـزار، روایتـی              داستانی؛ ـان خلقـت هسـتی ت ـان از زم ـاریخ جه راي توصـیف ت ـاب ـب شاعرانه به التین که در پانزده کت

  .گیرد تاریخی را پی می ـ یی ورهاسط
61 .Botanica Parallelaـاره  ؛ کتابی حاوي مقاالت و همچنین تصویرسازي ـالی، نوشـته    هاي بسیار درب ـان خی ) 1999ــ Leo Lionni ،1910(ي لئـو لیـونی    ي گیاه

ـاره  ) ي کارهایش براي کودکان نیست که ازجمله(مقاالت این کتاب . هاي کودکان نویسنده و تصویرگر کتاب ـات درب ـان،   متنی مرکب از شرح جزئی ي گیاه
  .دارند شناسانه ي ریشه هاي عامیانه هاي کهن، و داستان هاي خیالی، اسطوره سفرنامه

62 .Bruno Munari ه    کمک... هاي یادگیري، حرکت و ها، روش هنرمند، طراح، و مخترع ایتالیایی که با تحقیقاتش درباب بازي) 1998ـ1907(؛ ـادي ـب هاي زی
  .کرد دیداريهنرهاي  پیشرفت

63. Paul Virilio 
64. the pollution of distances 
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  .کند برداري می بخشد و از آنها بهره شان انحنا می تواند بشکند به آن قوانین طبیعت که نمی
گنـاه زیـادي نـدارم ایـن اسـت کـه        کدکس سـرافینیانوس ي شما از  نخورده دلیل اینکه که من در ضایع کردن کشف بالقوه دست

لعنتـی، مـن گـاهی اوقـات یکـی را      ( کُـدکس کـه تصـویرهاي دلخـواهش از    تواند توسط هر وبسایتی  راحتی می نخست، کشف شما به
دوم، . اسـت، ضـایع شـود    هایی از تالش براي کشـف رمـز آن را پسـت کـرده     یا گزارش) کنم ام استفاده می اسپیس براي پروفایل ماي

کنیـد و یـک نسـخه از کتـاب      ایـد ایـن مجلـه را رهـا     ست، مجبـور  ي چی یکسره درباره کدکسکه  ببینیدخواهید  اگر شما واقعا می
ـته    یک از تفسیرها در جهان چیـزي دربـاره   بیابید، چراکه هیچ ـیچ  . انـد  ي خـود کتـاب نداش چیـز، چیزهـاي کمـی در ایـن دنیـا       اگرنـه ه

ـتین پـک از جوینـت را بـه شـما        . اند یی در تنهایی محض کشف شده ي تصادف ناب و شادمانه وسیله به همچون برادر بزرگـی کـه نخس
ـین نـک  (کـرد   تان نکنم احتماال کسـی دیگـر ایـن کـار را خواهـد      کند اگر من تشویق یتعارف م دیـر یـا زود،   «: جوئـل، بیلـی  . همچن

  ).65»شود من باید همان یک نفري باشم که به آن مبتال می/ آید همچون سرنوشتی فرودمی
ـنهاد چـارچ    گرداند که تا آنجا پیش می این مرا دوباره به کالوینو برمی ] فراینـد [وبی روایـی را در درون آنچـه فهمیـدنِ    رود کـه پیش

ـته   ) کـدکس ي  آخرین صفحه. نک(وقتی شمارش به پایان برسد «. دهد است می کدکستکوین و تولید  هـا محـو    سرنوشـت تمـام نوش
، و آنـک  گریزنـد  شـوند، مـی   هـا از صـفحه کَنـده مـی     سطرها و واژه. ماند نویسد باقی می شدن در غبار است؛ تنها اسکلت دستی که می

ي  اصـل حیـاتی همـه   . کننـد  وخیـز مـی   سـت زننـد و ج  کمان فواره می هاي رنگارنگ از رنگین هاي ناچیز غبار که پیشاپیشِ گویچه خرده
کنـد   عمـد، رازآمیـزي کتـاب را دوچنـدان مـی      ي کالوینو کـه بـه   ستودن مقدمه» .شود یی نو می ها وارد چرخه ي الفبا ها و همه دگردیسی

وجـود کلمـات کـالوینو همـان      بـااین . کل، روایی باشـد  خواهد به اش براي اینکه می معقول است که سرزنش کردنقدر  درست همان
شـاید نظـر کـالوینو    . انـد  یی از حقیقت هست، حقیقتی غیرشخصـی کـه کلمـات تجلـی آن     اقتدار نامش را دارند و گرداگردشان هاله

اقتـدار او اقتـدار   . ي دیگـر نیسـت   به بهاي نادرست بـودن هـر خـوانش بـالقوه    درست باشد، احتماال چنین است، اما درست بودن نظر او 
  .یک انسان فرزانه است نه اقتدار یک پادشاه

ـنم   ] یـی  قطعـه [دهم مطلبم را نه با او بلکه یک بار دیگر بـا   گیرم، اما ترجیح می پس ایرادم به کالوینو را پس می : از بـورخس تمـام ک
ـتند؛ در پـی نـوعی از شـگفتی     و هاي تلون در جست متافیزیسین« آنهـا متافیزیـک را   . انـد  جوي حقیقت یا چیزي نزدیک به حقیقـت نیس

  ».دانند ادبیات تخیلی می یی از شاخه
  
  

  نوشت پی
                                                 

ه     گر مـی  آید که در آن به مصاحبه می designboom.comبا وبسایت  2001یی به تاریخ جوالي  ي ریچی از مصاحبه بسیاري از اطالعاتم درباره. 1 ـا ـب گویـد تنه
  .کند که نسبت به اینترنت کنجکاو است خاطر این مصاحبه می

گیرد پیش از  ي مرا در دست می خواستم هرکس که مجله می«: نویسد ي سردبیر در نخستین شماره می او در مقدمه. حروف اول نام ریچی است ،نام مجله. 2
د     کرد، هم آنها که علمی و تاریخی ها را کشف خواهد اندك متن سپس خواننده اندك. هرچیز بگوید که زیبا بود ه دارـن ... اند و هم آنها کـه سرشـتی ادیباـن

طور که کسی نشان مرکب از حروف اول  طور که فرّاري نامش را روي ماشینش گذاشت، همان نامیدیم، همان آر ام افگمانم درست بود که این رؤیایم را  به
  ».کند ي ارزشمندي گلدوزي می پارچه نامش را بر تکه

ه آن     . در ولز، در مرکز دشتی فراخیی  ، قلعهYspadden Penkawrایسپادن پنکاور «: هاش مثال یکی از مدخل. 3 ـافري ـب به دالیلی غیرقابل توضـیح، هرچـه مس
نام،  بی. (یک از نُه دري است که هرکدام نگهبانی و سگی دارد ــ از هر اگر به آن برسند ورودي تاالر اصلی قلعه ــ. آید شود قلعه دورتر به نظر می نزدیک می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65. Joel, Billy : “Sooner or later it comes down to fate / I might as well be the one” 



  14 / کُدکس سرافینیانوس 

                                                                                                                                                         
The Mabinogionمیالدبعد از  15-14هاي  ، سده(«. 

ـاه  را کشیده کدکسپدیاي  ي ویکی اگر من زحمت خواندن صفحه. 4 ـا قبـل ایـن را فهمیـده     بودم، به معناي واقعی کلمه م ودم  ه راي     . ـب ـاهی هرچـه بیشـتر ـب گ
 .افتید شان بیشتر از نفس می در هنگام حل کردن ،خودتان معما ببافید

دادم کـه   که باید به ویراستاران این اثر قـول مـی  ) H. P. Lovecraft(الورکرافت . پی. اثر اچ) The Call of Cthulhu(» آواي کتولهو«برداشتی انتقادي از . 5
ي من این است کـه خیلـی از    تنها توصیه«: هایم گرفت، گفت زدن ، بعد از اینکه چانه)Heidi Julavits(هایدي جوالویتس . چیزي از آن را در این مقاله نیاورم

 ».ایم حال براي هردو وقت زیادي صرف کرده تفاده نکنید چون ما تابهکتولهو اس/ الورکرافت

یی کنار  نویس برگزار شد جکسون را به گوشه داستان) Sarah Schulman(ها ازجمله سارا شولمانِ  بعد از میزگردي که با حضور جکسون وخیلی: اعتراف. 6
ـه او یــک ســی         ـردم و ـب ـرمتن     دي کــه حـــاوي نســخه   میــز پــذیرایی مخصــوص ســبزیجات ـب ـام   خــودم یــی از داســتان ابـ ـا ـن ــس ي داك گزیــده ، ـب سـ 

)The Ducksauce Anthology (ي آن با من صحبت  وقت درباره هد که هیچباشد، وگرنه خدا خیرش د اش گم شده امیدوارم پیش از آنکه بخواند. بود دادم
 .نکرد

دهـد   ، جهانی خیالی که داستان براتیگن در آن روي میiDEATHمنگوئل، مدخلی براي  هاي خیالی فرهنگ مکاناشاره به این نکته بسیار اهمیت دارد که . 7
نظرم براي مطرح کردن این فرض کـه   باشد اما به) Kevin Bacon(کوین بیکن ) Six Degrees(ي »شش درجه«ي ادبی از  ممکن است فقط یک نسخه: دارد

 .کند باشد کفایت می توانسته از کارهاي براتیگن باخبر بوده سرافینی می


