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پیشگفتار مترجم

در نروژ بودم که با گوردر و دنیای سوفی آشنا شدم. کتاب تازه به چاپ رسیده بود و 
هنوز شهرت آن از کشورهای اسکاندیناوی فراتر نرفته بود. مطالعه ی آن من را به فکر 
فرو برد و درهای تازه ای به رویم گشود. این کتاب خیلی زود مورد استقبال همگان 
قرار گرفت و شهرت گوردر و دنیای سوفی از مرزهای شمال اروپا فراتر رفت و هر دو 
به حق، جهانی شدند. وقتی چند سال بعد به ایران آمدم، متوجه شدم شهرت کتاب 
به ایران هم رسیده و حتی مقاله هایی درباره ی موضوع موفقیت آمیز آن در نشریه ها 
منتشــر شده است. دوستان آگاه و مشــتاقی که از پیشینه و حضور چندین ساله ی 
من در کشورهای اسکاندیناوی مطلع بودند، از ســوفی و گوردر پرس وجو کردند. 
توضیح هایی که درباره ی محتوا و ســاختار کتاب دادم، باعث شد تمایل و اشتیاقی 
شدید برای مطالعه ی آن در خود احســاس کنند و آن وقت بود که بنا به خواست 
دوستان ترجمه ی دنیای سوفی را آغاز کردم. تا نیمه های کتاب پیش رفته بودم که 
متوجه شــدم همکاران دیگری نیز در حال ترجمه ی آن هستند و حتی مطلع شدم 
یکی از ترجمه ها در حال چاپ و انتشار است. در آن زمان نیازی به چاپ دو ترجمه 
از یک کتاب ندیدم. به هرحال کتاب در دسترس خوانندگان قرار گرفت و طبیعتًا با 
اســتقبال مواجه شد. من نیز دنیای سوفی را کنار گذاشتم و به ترجمه ی کتاب های 

دیگِر گوردر رو آوردم.
بیش از ده ســال از آن زمان سپری شده و تقریبًا تمامی کتاب های این نویسنده 
به جز دنیای سوفی را ترجمه کرده بودم. طی سال ها آن قدر با افکار، طریقه ی نوشتن 
و ویژگی های ساختار داستان های گوردر مأنوس شده ام که جمله به جمله ی متون او را 
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با تمام وجود حس می کنم. از این رو وقتی پیشنهاد ترجمه ی دنیای سوفی را به من 
دادند، بالفاصله دست به کار شدم. انگار ناخودآگاه منتظر چنین روزی بودم و دنیای 

سوفی را برای همیشه کنار نگذاشته بودم.
کتابی که پیش رو دارید، همچون کتاب های دیگِر گوردر از ویژگی ها و نکته های 
ظریف و بسیار جالبی برخوردار است. از آنجایی که کتاب از متن اصلی یعنی نروژی 
ترجمه شده، ســعی کرده ام هدف اصلی متن که همانا آشنایی جوانان با پیشینه ی 
تاریخی و طرز تفکر گذشتگان است، در ترجمه نیز حفظ شود. حفظ سطح نوشتاری 
کتاب در ترجمه را یکــی از وظیفه های مهم خود دانســته ام تا اصالت و جزئیات 
نوشــتاری متن محفوظ بماند و برای مطالعه ی جوانان یعنی صاحبان اصلی کتاب 

مفهوم باشد.
شــایان ذکر است که در پانویس صفحات، معادل نروژی بعضی اصطالحات و 
اسامی آمده و صورت انگلیسی همان کلمات نیز، در مواردی که تفاوت دو صورت 

نروژی و انگلیسی نسبتًا زیاد بوده، پس از یک خط مورب نقل شده است.
الزم می دانــم توجه خواننده ی گرامی را حین مطالعه، به دو موضوع مهم جلب 

نمایم:
1. مطالعه ی سیر تاریخی فلسفه می تواند از لحاظ جنبه های فلسفی آن بسیار جالب 
و قابِل توجه باشد. همان گونه که نویسنده بارها در متن تکرار کرده، هر تفکر یا پدیده ای 
که با انسان ها در ارتباط بوده، دستخوش تناقض و جنبه های ضد و نقیض شده است. 
به تکرار در طول تاریخ شاهد افراط و تفریط ها، زیاده طلبی ها و تأثیر خلق وخوی انسان در 
زمینه های مختلف علمی و سیاسی و اجتماعی بوده ایم. توجه به این موضوع که همواره 
نظریه ها و اعمال انسان ها باید با دیدی شکاکانه بررسی شود، یکی از موضوع های مهم 
کتاب است. گوردر نیز مکررًا سوفی را از نتیجه گیری شتاب زده برحذر می دارد. تأکید 
بر محدودبودن وسعت دید و دامنه ی آگاهی انسان نیز در طول کتاب برای خواننده 
اثبات می شــود و این موضوع می تواند در چگونگی روند پیشرفت و پیشبرد جامعه، 

به ویژه برای روشنفکران و جوانان، بسیار مهم و اساسی باشد.

2. توجه به ســیر تاریخی کتاب می تواند از موضوع فلســفی آن هم جالب تر و 
آموزنده تر باشــد. کتاب با پیش سقراطی ها و شــرایط اجتماعی سیاسی و چگونگی 
پیشرفت و تکامل نظریه های غالب آن دوران آغاز می شود. نکته ی جالب توجه این 
است که در کنار سیر تحوالت علمی فلسفی اروپا شاهد تأثیر تحوالت سیاسی اجتماعی 
بر روند پیشــرفت علم و فلسفه نیز خواهیم بود. از همان ابتدا می بینیم که چگونه 
قوانین حاکم بر جامعه، حکیمی را به مرگ محکوم می کند و عالمی را از شهر بیرون 
می راند و حتی در دوره ای باعث بسته شدن آکادمی افالطون می شود. با وجود این، 
تجســس و پیشرفت های علمی ادامه می یابد و به تکنولوژی و پیشرفت های کنونی 
منجر می شود. به تکرار شــاهد این هستیم که پیشرفت و تکامل حتی در بدترین و 
ســیاه ترین دوره ها هم ادامه می یابد و تحوالت عظیم علمی و سیاسی اجتماعی به 
همراه دارد. عالوه برآن مطالعه ی کتاب به ما می آموزد که هیچ چیز اتفاقی نیســت 
و هر دســتاوردی هزینه ی خاص خود را دارد. و نکته ی مهم دیگر اینکه با وجودی 
که هیچ کدام از نظریه های فالســفه، کامل و همه جانبه نیســت، اما همواره سیری 
طبیعی و رو به پیشرفت داشته است. همواره نسل بعدی به تکمیل نظریه های نسل 
قبل پرداخته و آن را با نیازها و شــرایط جدید مردم و جامعه تطبیق داده اســت و 
در نهایت قرن هاست که انســان نقش خود را به عنوان تصمیم گیرنده ی اصلی بر 
روی این کره ی خاکی پذیرفته و به ایجاد تغییر و تحوالت الزم جهت دســتیابی به 
زندگی راحت تر پرداخته است. اکنون سؤال این است که ما تا چه اندازه در ایفای این 
نقش موفق عمل کرده ایم؟ و مهم تر از آن آیا سیر تاریخی تحوالت ایجادشده اتفاقی 
یا ازقبل تعیین شده است؟ پرسش های زیادی از این قبیل در محتوای کتاب نهفته 
است که مطرح کردن هر یک می تواند خواننده را به هدف اصلی نویسنده که همانا 

به فکرانداختن انسان نسبت به موجودیت خود است، نزدیک کند.
و اما ســاختار داستانی کتاب نیز به نوع خود جالب و قابِل تعمق است. قهرمان 
داســتان دختری چهارده ساله به نام سوفی است که فیلســوفی مرموز و ناشناس 
وظیفه ی آموزش فلســفی او را به عهده گرفته. ظاهرًا ساختار تخیلی کتاب از رمان 
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معروف میشائل انده، نویســنده ی آلمانی به نام داستان بی پایان اقتباس شده که 
آن کتاب هم از محتوا و موضوعی منحصربه فرد و قابِل تعمق برخوردار اســت. در 
اثر جاودانه ی انده، شخصیت اصلی داســتان به دنیای تخیالت وارد می شود و به 
نجات این سرزمین که مورد تهدید قرار گرفته، می آید. در دنیای سوفی عکس این 
جریان صورت می گیرد. ساختار تخیلی داســتان و شخصیت های دنیای سوفی بر 
اساس هدف و مأموریت اصلی کتاب یعنی آشنایی جوانان با پیشینه ی فلسفی تاریخی 
انتخاب شــده اند. در همین رابطه نیز بین خطوط موضوعات، محاوره های جالب و 
عمیقی بین شــخصیت های اصلی تعبیه شده است. گوردر به دلیل پیشینه ی خود 
به عنوان معلم فلسفه جای خالی کتابی فلسفی برای نوجوانان و جوانان را حس کرد و 

به نوشتن این کتاب مبادرت ورزید.
به خوانندگان گرامی به ویژه جوانان توصیه می کنم کتاب را به دقت مطالعه کنند 
و عجله ای برای اتمام آن به خرج ندهند. بی شــک گاهی برای درک برخی بخش ها 
نیاز به دوباره و ســه باره خوانی خواهد بود که برای فهم کامل موضوعات، روندی 
طبیعی و عادی قلمداد شده اســت. حتی در خود کتاب به سوفی توصیه می شود 
بخش هایی را چند بار مطالعه کند تــا به ُکنه موضوع پی ببرد. بنابراین در مواقعی 
مطالعه ی چندباره ی برخی موضوعات، الزامی به نظر می آید و توصیه می شود. امید 
اســت که مطالعه ی آثار گوردر عالوه بر اهدای لحظه هایی شادی بخش، تفکرات و 

دیدگاه های متفاوت و تازه ای به همراه داشته باشد.

درباره	ی	گوردر،	نویسنده	ی	این	کتاب
یاستین گوردر در 19۵2 در ُاسلو، پایتخت کشــور نروژ، به دنیا آمده است. پدر و 
مادر او عامل اصلی عالقه اش به تدریس و نوشــتن بودند. پدرش استاد دانشگاه و 
مادرش معلم و نویســنده ی کتاب کودکان است. او پس از پایان دوره ی دبیرستان 
در مدرسه ای مذهبی، وارد دانشگاه ُاسلو شد و در رشته ی زبان های اسکاندیناوی و 

الهیات تحصیل کرد.

پس از ازدواج در ســال 1974 به نویسندگی رو آورد و به نوشتن متون فلسفی و 
الهیات پرداخت. در سال 1981 همراه خانواده به برگن نقِل مکان کرد و چندین سال 
به عنوان معلم فلسفه تدریس کرد. در حال حاضر کنار دو پسر و همسرش، سیری، 

در ُاسلو زندگی می کند.

آثار گوردر:
Diagnosen og andre noveller )1986( شناخت و داستان های دیگر

Froskeslottet )1988( قصر قورباغه ها
Kabalmysteriet )1990( راز فال ورق
Sofies verden )1991( دنیای سوفی

Julemysteriet )1992( راز تولد
I et speil, I en gåte )1993( درون یک آینه، درون یک معما
 Hallo! Er det noen her? )1996( سالم! کسی اینجا نیست؟

Vita Brevis )1998( زندگی کوتاه است
Maya )1999( مایا

Sirkusdirektørens datter )2001( دختر مدیر سیرک
Appelsinpiken )2004( دختر پرتقال

Sjakk Matt )2006( کیش و مات
De gule dvergene )2006( کوتوله ی زرد

Slotte i Pyreneene )2008( قصری در پیرنه
Det Spørs )2012( پرسش ها

Anna En Fabel om Klodens Klima og miljø )2013( دنیای آنا
Anton og Jonatan )2014( آنتون و یاناتان

Dukkeføreren )2016( عروسک گردان
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نکته ی مهم و مشــترک آثار گوردر بیان مسائل فلسفی در قالب داستان است 
و مشــخصه ی معمول کتاب های او بیان داستان از دیدگاه و چشم انداز یک نوجوان 
اســت. در دنیای سوفی قهرمان داستان دختری چهارده ساله است و در کتاب های 
دیگر او چون راز فال ورق، راز تولد، درون یک آینه، قصر قورباغه ها، سالم! کسی اینجا 

نیست؟ و حتی کتاب آخر او دختر پرتقال نیز یک نوجوان داستان را نقل می کند.
شاید توجه به نوجوانان و آگاهی از دیدگاه و طرز فکر این قشر، عامل موفقیت او 
بوده، طوری که اکنون دنیای سوفی به بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه شده و میلیون ها 
جلد در سراسر جهان به فروش رفته است. معروفیت این نویسنده به گونه ای است 
که کتاب سالم! کسی اینجا نیست؟ هم زمان به چهل زبان مختلف دنیا ازجمله ژاپنی 
و چینی به بازار عرضه شد. یکی از عوامل مهم موفقیت گوردر را حتی در کشورهایی با 

فرهنگ متفاوت، به جهانی بودن موضوع داستان هایش نسبت می دهند.
این نویسنده ی نروژی طی این سال ها جوایز ادبی و فرهنگی بسیاری نصیب خود 
کرده. تعدادی از جوایزی که فقط به خاطر نوشــتن دنیای سوفی به او اهدا شده، به 

شرح زیر است:
جایزه ی منتقدان، جایزه ی بهترین کتاب نوجوانان، جایزه ی کتاب کودکان سونیا 
در نروژ در سال 1991، جایزه ی ادبی کتابخانه ی مدارس در سال 1993، جایزه ی 
ادبی کتاب فروشــی ها در سال 1993، جایزه ی ادبی آلمان در سال 1993، جایزه ی 
کتاب فروشی های آلمان در سال 1997، جایزه ی ادبی پیر طالیی در سال 1996 و 

جایزه ی ادبی برگن در سال 1997.
شهرت و اهمیت دنیای سوفی به گونه ای است که به فیلم درآوردن آن بزرگ ترین 
و پرهزینه ترین پروژه ی سینمایی تاریخ نروژ بوده است. هزینه ی ساخت این فیلم بالغ 
بر هفتادمیلیون کرون نروژ برآورد شده که چنین سرمایه گذاری ای در تاریخ سینمای 

این کشور کوچک تا به امروز بی سابقه بوده است.
آمار فروش این کتاب در نروژ و دانمارک که تقریبًا چهار و پنج میلیون جمعیت 
دارند، سیصدهزار جلد، در ژاپن دو میلیون جلد، در آلمان دو میلیون جلد، فرانسه یک 

میلیون و سیصدهزار جلد بوده و این فقط نمونه ای از محبوبیت و ارزش فوق العاده ی 
دنیای سوفی است.

امید است این گونه کتاب ها در کشــور خودمان نیز مورد استقبال قرار گیرد و 
مطالعه ی موضوعات متفکرانه ی آن ما را به تفکر و تجسس وادار سازد.

مهرداد بازیاری
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باغ عدن

...	در	نهایت	باید	یک	روز	چیزی	از	هیچ	به	وجود	آمده	باشد...

سوفی آموندسن1 از مدرسه به خانه برمی گشت. نیمه ی اول راه را با یورون بود. درباره ی 
آدم مصنوعی حرف می زدند. یورون معتقد بود مغز آدم مثل یک رایانه پیچیده است. 
سوفی اطمینان نداشت که کاماًل با او هم عقیده باشد. فکر کرد به هرحال انسان باید 
چیزی بیشــتر از ماشین باشد. نزدیک فروشگاه بزرگ از هم جدا شدند و هرکدام به 
راه خودشان رفتند. سوفی تِه محله ی خانه های ویالیی زندگی می کرد و راِه خانه شان 
تا مدرســه تقریبًا دو برابر راِه یورون بود. خانه ی آن ها انگار آخر دنیا بود، چون پشت 

حیاطشان خانه ی دیگری نبود. از آنجا یک جنگل بزرگ شروع می شد.
بــه خیابان کُلوا پیچید. ته خیابان پیچ تندی داشــت که معروف بود به »پیچ 

ناخدا«. تقریبًا جز شنبه ها و یکشنبه ها آدم های دیگری به آن خیابان نمی آمدند.
آن روز از اولیــن روزهای ماه مه بود. در بعضــی حیاط ها زیر درخت های میوه، 
بوته های انبوهی از گل های زنبق و سوسن به چشم می خورد. از همان موقع شاخه های 
درخت های غان پوشیده از برگ سبز بود. عجیب نیست که در این فصل سال چطور 
همه چیز جان می گیرد و رشــد می کند؟ چه اتفاقی می افتد که به محض اینکه هوا 
به اندازه ی کافی گرم می شود و آخرین بقایای برف از بین می رود، هزارها گل و گیاه 

سبز از دل این خاک مرده و بی جان بیرون می آید؟

1. Sofie Amundsen / Sophie Amundsen
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سوفی بعد از بازکردن دِر حیاط نگاهی به صندوق پست انداخت. معمواًل تویش 
کلی مجله ی تبلیغاتی و پاکت های بزرگ برای مادر بود. عادت داشت قبل از اینکه 
به اتاقش برود و تکالیفش را انجام بدهد، دسته ای کلفت از این کاغذها را روی میز 

آشپزخانه بگذارد.
گهگاهی برای پدر هم نامه هایی از بانک می رســید. ولی او پدری کاماًل معمولی 
نبود. پدر سوفی ناخدای نفتکشــی بزرگ بود و اکثر روزهای سال را در سفر به سر 
می برد. وقتی هم چند هفته به خانه می آمد، تمام مدت را در خانه بود و با ســوفی و 
مامان خوش می گذراند. اما زمانی که به دریا می رفت، می توانست به طرز عجیبی 

نسبت به آن ها بی توجه باشد.
آن روز فقط یک پاکت کوچک در صندوق بود، برای سوفی. پشت پاکت کوچک 
نوشته شده بود: سوفی آموندسن، خیابان کلوا، پالک سوم. این تمام چیزی بود که 
روی پاکت به چشم می خورد و فرستنده ی نامه هم مشخص نبود. حتی تمبری هم 

روی پاکت نچسبانده بودند.
ســوفی به محض اینکه دِر حیاط را بست، پاکت را باز کرد. تنها چیزی که پیدا 
کرد کاغذ کوچکی بود به اندازه ی خود پاکت. روی تکه کاغذ نوشــته شده بود: »تو 

کی هستی؟«
نگاه دیگری به پاکت انداخت. بله. نامه برای او بود. اما چه کســی آن را توی 

صندوق انداخته بود؟
سوفی با عجله دِر خانه ی آجرقرمز را باز کرد. مثل همیشه گربه اش، شرکان، از 
وسط بوته ها سروکله اش پیدا شد و روی پله ی خانه پرید و قبل از اینکه سوفی در را 

ببندد، از الی در دوید توی خانه.
ـ میو! میو! میو!

مادر سوفی وقت هایی که از چیزی ناراحت بود به خانه شان می گفت »نمایشگاه 
حیوانات«. نمایشــگاه حیوانات از مجموعه ای حیوان تشکیل شده است که برای 

به نمایش گذاشتن از جایی به جای دیگر منتقل می شوند. سوفی هم واقعًا مجموعه ای 
از حیوانات دور خودش جمع کرده بود و از این بابت خیلی هم راضی بود. اول ماهی های 
قرمز سرطالیی و بال قرمزی و دم سیاه را به خانه آورد. بعد مرغ عشق هایش، اسمیت 
و اسموله، و بعد الک پشتش، گویندا، و دسِت آخر شرکان، گربه ی ببری زرد مایل به 
قهوه ای را. تمام این حیوانات غرامت دیرآمدن مادر از سِر کار و مسافرت های زیاد 

پدر و دریانوردی های طوالنی او بود.
ســوفی کیفش را روی زمین انداخت و کاســه ی غذای گربه را پر کرد و جلوی 

شرکان گذاشت. بعد خودش را با آن نامه ی مرموز روی مبل راحتی انداخت.
تو کی هستی؟

در کمال شرمندگی چیزی دراین باره نمی دانست. البته او سوفی آموندسن بود. 
ولی خب او کی بود؟ هنوز درست نمی دانست.

اگر یک اسم کاماًل متفاوت مثل آنه کنودِسن داشت، آن وقت چه؟ با این تغییر 
اسم تبدیل می شد به یک آدم دیگر؟

یک دفعه یادش آمد که پدرش می خواســته اسمش را سینوهه بگذارد. سوفی 
سعی کرد تصور کند دستش را دراز می کند و در حین دست دادن خودش را سینوهه 
آموندسن معرفی می کند. ولی نه اصاًل درســت نبود. کسی که خودش را معرفی 

می کرد، به کل آدم دیگری بود.
بعد از روی مبل بلند شد و با آن نامه ی عجیب به حمام رفت. جلوی آینه ایستاد 

و به چشم های خودش خیره شد.
گفت: »من سوفی آموندسن هستم.«

دختِر توی آینه کوچک ترین حرکت اضافه ای انجام نداد. هر کاری سوفی می کرد، 
او هم دقیقًا همان کار را می کرد. سوفی سعی کرد با حرکات سریع و غافل گیرکننده 
تصویِر توی آینه را گول بزند. ولی دختِر توی آینه مثل خودش سریع عمل می کرد. 

سوفی پرسید: »تو کی هستی؟«
این بار هم جوابی نشنید. اما یک لحظه به شک افتاد که خودش سؤال کرده یا 
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دختِر توی آینه. انگشت اشاره اش را روی دماغش گذاشت و فشار داد و گفت: »تو 
من هستی.«

وقتی جوابی نشنید، جمله را برگرداند و گفت: »من تو هستم.«
سوفی آموندســن همیشــه از قیافه ی خودش ناراضی بود. دیگران می گفتند 
چشم های بادامی قشنگی دارد. اما خب بعضی هم بودند که می گفتند دماغش خیلی 
کوچک و دهانش یک کم گشاد است. تازه گوش هایش هم زیادی به چشم هایش 
نزدیک بود. بدتر از همه موهای صافش بود که به هیچ وجه حالت نمی گرفت. گاهی 
وقت ها پــدرش موهایش را ناز می کرد و با الهام از یک قطعه ی موســیقی از کلود 
دبوســی1 به او می گفت »دختر موکتانی«. شوخی کردن با موهای او برای پدر خیلی 
آسان بود. آخر او که مجبور نبود تا آخر عمر با آن موی تیره ی َلخت و آویزان زندگی 

کند. حتی ژل و اسپری هم روی موهای سوفی اثری نداشت.
گاهی به این نتیجه می رسید که قیافه اش آن قدر عجیب وغریب است که می شود 
او را با عقب افتاده ها اشتباه گرفت. مادر برایش از وضع حمل سختش تعریف کرده 

بود. اما واقعًا وضع حمل در شکل گیری قیافه ی آدم تأثیر دارد؟
مسخره نبود که نمی دانست چه کسی اســت؟ غیرمنصفانه نبود که خودش 
نمی توانست درباره ی قیافه اش تصمیم بگیرد؟ همه ی این چیزها به صورت اتفاقی از 
قبل تعیین شده بود. شاید می توانست در انتخاب دوست تصمیم بگیرد، اما خودش 

را انتخاب نکرده بود. حتی انتخاب نکرده بود انسان باشد.
انسان چه نوع موجودی است؟

سوفی نگاه دیگری به دختِر توی آینه انداخت.
»فکر کنم بهتر است بروم به اتاقم و تکالیف زیست شناسی ام را انجام بدهم«. 
این حرف را بیشــتر برای این زد که بهانه ای برای خالص شدن از آن فکرها داشته 

باشد. بالفاصله به راهرو رفت.
یک دفعه با خودش فکر کرد: »نه. ترجیح می دهم بروم توی حیاط«.

1. Claude Debussy

ـ میو! میو! میو! میو!
گربه را تا پله های خروجی دنبال کرد و در را بست.

وقتی با آن نامه ی مرموز روی محوطه ی شــنی حیاط ایستاد، ناگهان احساس 
عجیبی به او دســت داد. احساس کرد عروســکی است که با ضربه ی یک چوب 

جادویی جان گرفته.
عجیب نبود که او آنجا و همان موقع در جهان حضور داشــت و می توانست در 
چنان افســانه ی خارق العاده ای قدم بزند و این طرف و آن طرف برود؟ شــرکان با 
چابکی از روی محوطه ی شــنی حیاط جهید و بین چند بوته ی انبوه تمشک ناپدید 
شد. یک گربه ی زنده! زندگی از نوک سبیل های سفید تا ته ُدم صاف و آویزانش پیدا 
بود. »شرکان هم در حیاط است، ولی مسلمًا به اندازه ی من از زنده بودن خودش خبر 
ندارد.« کم کم با فکرکردِن بیشــتر به موجودیت خودش به ذهنش خطور کرد که 

نباید تا ابد آنجا باشد.
فکر کرد: »فعاًل در این دنیا هستم، اما یک روز خواهم رفت.« آیا زندگی بعد از 

مرگ وجود داشت؟ این سؤال برای گربه کاماًل بی معنا بود.
مدت زیادی از مرگ مادربزرگ سوفی نمی گذشت. تقریبًا بیشتر از شش ماه هر 
روز برای مادربزرگش دل تنگی کرده بود. یعنی بی انصافی نیست که یک روز زندگی 

تمام می شود؟
سوفی همان طور روی محوطه ی شنی ایستاده بود و فکر می کرد. از تمام توانش 
کمک گرفت تا به این فکر کند که زنده است و زندگی می کند تا بلکه این جوری فکر 
مرگ را از سرش بیرون بکند. اما این کار غیرممکن بود. به محض اینکه افکارش را 
روی موجودیتش متمرکز می کرد، فکر پایان زندگی هم به ذهنش رســوخ می کرد. 
البته برعکس هم بود. تازه وقتی احساس شدیدی درباره ی ازبین رفتن به او دست 
می داد، متوجه می شــد زندگی چقدر ارزشمند است. زندگی و مرگ درست مثل دو 
روی یک سکه ی دائمًا در حاِل چرخش بودند. هرچه یک روی آن بزرگ تر و واضح تر 
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می شد، روی دیگر آن هم همان قدر بزرگ تر و واضح تر می شد. زندگی و مرگ دو روی 
موضوعی واحد هستند.

نمی شود زندگی را بدون مرگ تجربه کرد. درعیِن حال فکرکردن به مرگ بدون 
فکرکردِن هم زمــان به این موضوع که زندگی به طرز عجیبی خارق العاده اســت، 

غیرممکن است.
سوفی یادش آمد که وقتی پزشک به مادربزرگ گفت مریض است، چیزی شبیه 
همیــن جمله را به زبان آورد. او گفته بود: »تازه االن می فهمم چقدر زندگی باارزش 

است«.
غم انگیز نیست که اکثر مردم تازه بعد از بیمارشدن، مجبور به درک زیبایی های 

زندگی می شوند؟ یا بعد از دریافت نامه ای مرموز به ارزش زندگی پی می برند!
فکر کرد شاید بهتر باشد دوباره سری به صندوق بزند و ببیند نامه ی جدیدی 
توی صندوق انداخته اند یا نه. دوید ســمت در حیاط و صندوق ســبز را باز کرد. 
وقتی با پاکت جدیدی درست مثل پاکت قبلی روبه رو شد، لرزید. مطمئن بود همان 
دفعه ی اول صندوق را کاماًل خالی کرده است. پشت آن پاکت هم اسم او را نوشته 

بودند. پاکت را باز کرد و کاغذ تویش را بیرون کشید.
روی کاغذ نوشته شده بود: »دنیا از کجا آمده است؟«

سوفی فکر کرد: »نمی دانم. هیچ کس نمی داند.« و درعیِن حال معتقد بود سؤال 
مناســب و بجایی اســت. برای اولین بار در زندگی اش به فکر افتاد نمی شود بدون 
مطرح کردن این سؤال که دنیا از کجا آمده است، در این دنیا زندگی کرد. آن نامه ی 

مرموز طوری گیج و منگش کرده بود که تصمیم گرفت به »غار«ش پناه برد.
غار، مخفیگاِه خیلی محرمانه ی ســوفی بود. فقط وقتی به غارش پناه می برد که 
خیلی عصبانی یا بیش از اندازه ناراحت یا خیلی خوش حال بود. اما امروز خیلی گیج 

و حیران بود.

خانه ی آجرقرمز، وسط حیاط بزرگی بود. در محوطه ی حیاط باغچه ی گل های 

تزیینی، بوته های توت، درخت های مختلف میوه و یک چمنزار بزرگ با صندلی راحتی 
و یک آالچیق کوچک بود که پدربزرگ برای مادربزرگ ساخته بود. همان وقتی که 
مادربزرگ اولین بچه اش را چند هفته بعد از تولد از دســت داده بود. اســم نوزاد 
کوچولو را ماریا گذاشتند. روی سنگ قبرش نوشته شده بود: »ماریاکوچولو پیش ما 

آمد و سالمی کرد و زود برگشت.«
گوشــه ای از باغ، پشت بوته های تمشک، بیشه زار انبوهی بود که نه گلی در آن 
می رویید و نه توتی. در آخر پرچین سرســبزی میــان خانه ی آن ها و جنگل، مرزی 
کشــیده بود که چون در بیست سال گذشته هیچ کس از آن مراقبت نکرده بود، به 
بیشــه زاری انبوه و غیرقابِل نفوذ تبدیل شده بود. پدربزرگ گفته بود این پرچین در 
زمان جنگ، شکار مرغ و خروس را برای روباه ها سخت کرده بود. آن روزها مرغ و 

خروس ها آزادانه توی حیاط این طرف و آن طرف می رفتند.
آن پرچیــن قدیمی برای دیگران مثل قفس خرگوش های ســمت دیگر حیاط، 
غیرقابِل استفاده و به دردنخور بود. علتش این بود که آن ها از مخفیگاه سوفی کمترین 

چیزی نمی دانستند.
تا جایی که سوفی به خاطر داشــت میان آن پرچین انبوه یک دهانه ی کوچک 
بود. وقتی از این دهانه عبور می کرد، به حفره ی بزرگی می رسید که هیچ شاخ وبرگی 
نداشت. آنجا درســت مثل کلبه بود. می توانســت کاماًل مطمئن باشد که آنجا 

هیچ کس پیدایش نمی کند.
همان طــور که دو پاکت را در دســت گرفته بود، سراســر حیــاط را دوید و 
چهاردســت وپا به داخل پرچین خزید. حفره ی داخل پرچیِن سرسبز آن قدر بزرگ 
بود که می توانست آنجا بایســتد. بااین حال روی ریشه های کلفت پرچین جا برای 
نشستن بود. می توانست از بین حفره ها و سوراخ های بین بوته ها حیاط را هم زیر نظر 
بگیرد. با اینکه ســوراخ ها به اندازه ی سکه ی پنج کرونی بود، ولی دیِد خوبی به تمام 
گوشه کناره های حیاط داشت. وقتی کوچک تر بود آنجا قایم می شد و از اینکه پدر و 
مادرش بین درخت ها و بوته ها دنبالش می گشتند، ِکیف می کرد. سوفی همیشه فکر 
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می کرد آن حیاط هم برای خودش دنیایی اســت. هر بار که در داستان آفرینش از 
باغ عدن اسم می بردند، یاد وقت هایی می افتاد که در مخفیگاه خودش می نشست و 

بهشت کوچکش را نگاه می کرد.
دنیا از کجا آمده است؟

نه. نمی دانست. سوفی می دانست زمین سیاره ی کوچکی در فضایی بی نهایت 
است. اما فضا از کجا آمده است؟

البته می شود فکر کرد که فضا همیشه وجود داشته و احتیاجی هم به پیداکردن 
جواب این سؤال نیست. اما مگر می شود چیزی همیشه وجود داشته باشد؟ چیزی 
در درونش اعتراض می کرد. هر چیزی که وجود دارد، باید شــروعی داشته باشد. 
درنتیجه فضا هم باید از چیز دیگری به وجود آمده باشــد. اگر فضا به طور ناگهانی 
از چیزی پدید آمده باشد، پس آن چیز هم باید از چیز دیگری به وجود آمده باشد. 
سوفی فهمید فقط در حال کش دادن موضوع است. در نهایت باید یک روز چیزی از 
هیچ به وجود آمده باشد. ولی آیا این غیرممکن نیست؟ آیا تصور اینکه دنیا همیشه 

وجود داشته، به همین اندازه غیرممکن نیست؟
سوفی در مدرســه یاد گرفته بود که خدا دنیا را آفریده و سعی کرد به خودش 
بقبوالند که این بهترین جواب برای این ســؤال مشکل ساز است. می توانست قبول 
کند که دنیا را خدا آفریده، اما خدا را چه کسی پدید آورده است؟ آیا او خودش را از 
هیچ آفریده اســت؟ دوباره صدایی از درونش اعتراض کرد. خدا می توانست خالق 
همه چیز باشد، اما نمی توانست خودش را آفریده باشد، چون خودی نداشته که با آن 
بتواند خودش را خلق کند. بنابراین فقط یک امکان باقی می ماند. خدا همیشه وجود 
داشته اســت. اما این احتمال قباًل مردود شده بود. هر چیزی که وجود دارد، باید 

شروعی داشته باشد.
ـ لعنتی!

دوباره پاکت ها را باز کرد.
ـ تو کی هستی؟

ـ دنیا از کجا آمده است؟
چه سؤال های گیج کننده و درعیِن حال ساده ای! آن دو نامه از کجا آمده بود؟ آن 

دو نامه هم مثل آن دو سؤال، مرموز بود.
چه کسی سوفی را از زندگی روزمره بیرون کشیده و یک دفعه در مقابل معماهای 

بزرگ جهان قرار داده بود؟

برای سومین بار به سمت صندوق پست رفت.
پستچی تازه آمده بود. سوفی از صندوق دسته ای قطور تبلیغات روزنامه و چند 

نامه برای مادرش بیرون کشید.
کارت پستالی هم با تصویری از ساحلی جنوبی در صندوق بود. کارت را برگرداند. 
تمبرش نروژی بود و با ُمهر سازمان ملل باطل شده بود. یعنی از طرف پدرش بود؟ 

مگر او جای دیگری نبود؟ اما نوشته ی پشت کارت دستخط پدر نبود.
وقتی ســوفی متوجه شد کارت برای چه کسی اســت و بااین حال به نشانی او 
فرستاده شده، حس کرد قلبش تندتر می زند. »سوفی آموندسن، خیابان کلوا، پالک 
سوم. لطفًا برسد به دست هیلده ُموال کناگ1...« باقی نشانی هم درست بود. پشت 

کارت نوشته شده بود:

هیلده ی عزیزم، پانزدهمین سال تولدت هزار بار مبارک باشد. همان طور 
که می دانی، می خواهم هدیه ای به تو بدهم تا بتوانی با آن رشد کنی و بزرگ 
شوی. می بخشی که کارت را برای ســوفی فرستاده ام. این طوری راحت تر 

است.
قربانت،
بابا

سوفی برگشت خانه و رفت توی آشپزخانه.
1. Hilde Møller Knag
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ذهنش در جوش وخروش بود. این هیلده کی بود که فقط به فاصله ی یک ماه تا 
تولد پانزده سالگی خودش پانزده ساله می شد؟

ســوفی کتابچه ی راهنمای تلفن را از راهرو آورد. خیلی ها اسمشــان موال بود و 
بعضی ها هم کناگ بودند. اما در آن کتاب قطور فامیل هیچ کس موال کناگ نبود.

دوباره کارت مرموز را بررسی کرد. بله تمبر و ُمهرش واقعی بود.
چرا پدری باید این کارت تبریک تولد را به نشانی سوفی بفرستد در حالی که ظاهرًا 
باید به نشانی دیگری ارسال بشود؟ کدام پدری حاضر است با آگاهی و از روی عمد 
کارت تبریک تولد دخترش را به نشــانی دیگری بفرستد؟ چطور این کار می تواند 

آسان تر باشد؟ و مهم تر از همه اینکه چطور باید این هیلده را پیدا می کرد؟
سوفی به اندازه ی کافی موضوع برای دست وپنجه نرم کردن پیدا کرده بود. سعی 

کرد دوباره افکارش را جمع وجور کند؟
آن بعدازظهر توی یکی دو ســاعت در برابر سه معما قرار گرفته بود. اولین معما 
این بود که چه کسی آن دو پاکت را توی صندوق پست خانه شان انداخته بود. دوم 
سؤال های ســختی بود که در آن دو پاکت مطرح شده بود. سوم اینکه هیلده موال 

کناگ چه کسی بود و چرا سوفی کارت تولد این دختر غریبه را دریافت کرده بود.
مطمئن بود این سه ســؤال یک جورهایی به هم مربوط هستند. چون تا آن روز 

زندگی اش کاماًل معمولی بود.

کاله بلند شعبده بازی

...	تنها	چیزی	که	برای	فیلسوِف	خوب	شدن	الزم	است،	ویژگی	تحیر	است...

سوفی مطمئن بود نویسنده ی آن دو نامه ی ناشناس دوباره تماس می گیرد. تصمیم 
گرفته بود درباره ی نامه ها با کسی حرف نزند.

تمرکز روی حرف های معلم های مدرســه خیلی سخت شده بود. به نظر سوفی 
آن ها فقط دربــاره ی موضوع های پیِش پاافتاده و غیِراساســی حرف می زدند. چرا 
نمی توانستند درباره ی موجودیت انسان و ماهیت دنیا و چگونگی به وجودآمدن دنیا 

حرف بزنند؟
ســوفی احساس عجیبی داشت. احساســی که قباًل تجربه نکرده بود: چه در 
مدرســه و چه در جاهای دیگر مردم کم وبیش سرگرم مسائل پیِش پاافتاده اند. اما 
سؤال های سخت زیادی هست که از درس های معمولی مدرسه خیلی مهم تر است.

کسی جواب آن سؤال ها را می دانست؟ به نظر سوفی آن سؤال ها مسلمًا مهم تر از 
فکرکردن به صرف افعال بی قاعده بودند.

وقتی زنگ ســاعت آخر را زدند، چنان سریع از مدرســه بیرون آمد که یورون 
مجبور شد بدود تا به او برسد.

کمی بعد یورون گفت: »می آیی امشب با هم ورق بازی کنیم؟«
سوفی شانه ای باال انداخت و جواب داد: »فکر نمی کنم زیاد حوصله ی ورق بازی 

داشته باشم.«
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