ترديد در نيروي اهريمني

*

مريم سراجيانتهراني

»ترديد« به عنوان يکي از ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي ،علمي -تخيلي و پسـامdدرن

است .تزوتان تودوروف ،7همآنگونه که برايان مک هيل ،8در »رمان پسامdدرن« 9به آن اشاره ميکند،

از اين عنصر به عنوان يکي از ويژگيهاي مشترک بسيار مهم اين سه گونه ادبي نام ميبرد و معتقـد
است» :رمان پسامdدرن به همان اندازه که شباهتهاي زيادي با نـوع فـانتزي دارد ،بـا داسـتانهـاي

علمي -تخيلي نيز داراي ويژگيهاي مشترک بسياري است و همانگونه که بdنمايههـا و مضـامين مکـرر
بسياري را از ادبيات فانتزي ميگيرد ،ارتباط همساني را نيز با رمان علمي -تخيلي برقـرار مـيکنـد .علـت

اينکه رمان پسامdدرن قادر به گرفتن مضامين مکرر از نوع فانتزي است ،اين است که نوعي هستيشناسي
بر گونه فانتزي ،مانند نوع علمي -تخيلي و همچنين نوع پسامdدرن حاکم است« )ص .(74

بر اساس نظر فيليپ پولمن ،داستان علمي -تخيلي ،در دنيايي جريان دارد که تلفيقي از دنياهـاي

خيالي است و تنها راه ارتباط اين دنياها به هم »خطي از دليل آوردن« است؛ داليلي که بهطور عمده

در دنيايي همانند دنياي ما و دنيـايي وراي محـدوديتهـاي آن ريشـه دارد و باعـث ايجـاد لحظـات
»ترديد« بين اين دو ميشود .البته در داستانهاي فانتزي »قطع ارتباط منطقي« بين دنياي عـادي و

دنياي فراهنجار 10موجود است .فيليپ مارتين 11اعتقاد دارد ادبيات فـانتزي ،توجـه خـاص خـود را بـه
دنياي غير عقالني معطوف ميدارد که مواجه شدن آن بـا فضـاي دنيـايي ماننـد دنيـاي واقعـي مـا،

»ترديد« آشکاري در خواننـده ايجـاد مـيکنـد .عـالوه بـر ايـن ،در داسـتان پسـامdدرن کـه يکـي از

ويژگيهاي اصلي آن »کثرت« 12است» ،ترديد« از تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي بـه وجـود

* کتاب ماه کودک و نوجوان ،ش  ،141تير  ،1388صص 12ـ .19نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب نيروي اهريمنيش ،نوشتة
فيليپ پولمن ،ترجمه فرزاد فربد ،که در سال  1385از سوي کتاب پنجره منتشر شده است.
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ميآيد .به عبارت ديگر ،همانگونه که مـالپش 13بيـان مـيکنـد ،پرسـش دربـاره دنياهـا هميشـه در
داستانهاي پسامdدرن مطرح است.

پسامدرنيسـم 15،تعريفـي بسـيار
دبرا کوگانتکر 14در کتاب معرفي ادبيات کودکان از امانتيسيسم تا d

مشابه تعريف »ترديد« ارايه ميدهد» :اين امکان وجود دارد که ادعا کنيم پسامدرن از شرايط تـاريخي و
اواخــر کاپيتاليســم 16و نقطــه آغــاز چنــدفرهنگي ايجــاد شــده اســت .ب ـهطــور حــتم ،تشــويشهــاي

هستيشناختهاي که پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند ] [...در وضعيت کساني که براي کودکـان
مينويسند ،تأثيرگذار بوده است؛ به گونهاي که نياز به ارايه تصوير دنيا »همانگونه کـه هسـت« ،بايـد
مدام به تعويق انداخته شود .عدم اطمينان بنيادين درباره ماهيت دنياي نابـهسـامان نظـم اخالقـي ،نـوع

پيامي را که انتظار ميرود در آثار کودکان وجود داشته باشند ،دچار تهديد ميکند) «.ص (142

همچنين ميليسنت لنز 17،در دنياهاي گوناگون در داستانهاي فانتزي 18،به اين مطلب اشـاره دارد

که تلفيقي از ويژگيهاي اواخر قرن نوزدهم و بيسـتم ،بـا ويژگـيهـاي ديگـري از »جـايي ديگـر«،

»خيالي يا فرضي در آينده« )ص  (126در سهگانه نيروي اهريمنيش ديده ميشود.

عالوه بر اين ،مک هيل در کتاب ديگرش با نام ساختمان پسامدرن 19،به اين اشاره ميکنـد کـه

دوگانگي دنياها نبايد لزوماً مربوط به دنيايي باشد که داستان در آن اتفاق ميافتد ،بلکه دو دنيايي کـه

در تقابل قرار دارند ،ميتوانند دو فرهنگ متفاوت باشند .به عبارت ديگر ،مک هيل معتقـد اسـت کـه
»ترديد« ميتواند در تقابل بين »دنياهايي حاصل از فرهنگهـاي مختلـف« )ص  (214يـا دنياهـايي

حاصل از تفاوت ،در »نرمهاي حقيقتنمايي« )همان صفحه( ظهور کند.

گسکويي ير 20در مقالهاي با عنوان »نوشتههاي مذهبي معاصر« ،21با اشاره به امکان ايجاد تقابل

دنياها ،در قالب دنياهاي باوري و ايدئولوژيکي ،ميگويد» :پولمن علم و مذهب را به عنوان يک نهـاد

در کنار هم قرار ميدهد .در دنياي فانتزياش ،بين آزادي و سلطه] ،و[ بـين نـوگرايي و سرسـپردگي

جدال در ميگيرد .در همان حين ،نويسندة ]اثر[ خواننده را در جريانهاي فکري درباره منشأ خلقت و
خودآگاه انسان و شخصيتهايي که به پرسشهاي اخالقي درباره خـوب و شـيطاني بهـا مـيدهنـد،
درگير ميکند«) .ص .(314

همچنين تقابل بين دنياهاي مختلف آثار ادبي مهم ،به عنوان منبع الهامپـذيري نويسـنده اثـر در

سرتاسر رمان سايه افکنده است .باتلر 22عمدة اين آثار را بهشت گمشده ،23اثر جان ميلتـون 24و نغمـة
»لـرد
معصوميت و تجربه 25و پيوند بهشت و دوزخ ،26سـرودة ويليـام بليـک 27مـيدانـد و مـيگويـدُ :

عزريل« 28قصد دارد جنگ بهشت را که توسط جان ميلتون توصيف شده بود ،دوباره بجنگد تا قدرتي
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را که خود را خدا ناميده است ،عزل کند .عزريل ميخواهد جايگزين پادشاهي بهشت شود؛ چون ايـن

با دنياي ما تفاوت دارد .معلوم نيست که در جنگ اولي چه کسي پيروز شد و پولمن] [...اعتقـاد دارد

که شيطان ميلتون مسياح 29است .بنابراين ،اقدامات اخالقي عزريل مبهم هستند« )ص (812

اين مطلب ،به عقيده پيتر هانت 30و ميليسنت لنز ،خواننده را قـادر مـيسـازند تـا در طـي پرشـي

»ورامتني به وراي متن سفر کند« )ص .(163

عالوه بر اين ،گفته شده است که منابع ديگري نيز وجود دارد که پولمن از آنهـا الهـام گرفتـه و

ردپاي آنها در تقابلهاي جزيي بين دنياهاي آن آثار ادبي ديگر قابل مشاهده است.

تقابل ديگر ،زماني اتفاق ميافتد که دو مفهوم مرتبط به دنياهاي مـذهب و ايـدئولوژي ،در برابـر

هم قرار ميگيرند .لنز معتقد است گاهي سؤالهايي در مورد اصالت وجود در اثر ديده مـيشـود و بـه

نظر نويسنده اين مقاله ،هر کدام از اين سؤالها را ميتوان نمادي از دنياهايي در نظر گرفـت کـه بـر
مبناي تفاوتهاي مفهومي و ايدئولوژيکي هستند .به عنوان مثال ،همانطور که لنز مطـرح مـيکنـد،
اعتقاد نيچه 31که ميگويد» :خدا مرده است« ،در اين اثر ،بهوسيله خانم کولتر 32بيـان مـيشـود و در

تقابل با نظريات کليسا محور قرار ميگيرد .تقابل متشابهي بين نظريه هبوط 33و ماهيت گنـاه ،در اثـر
ديده ميشود که بر نظريه مطرح شده به واسطه لنز صحه ميگذارد .عالوه بـر ايـن ،جنـگ معـروف

فرشتگان سرکش و خداوند در »قلمرو پادشاهي بهشت« نيز در اين رمان ،در موقعيتهاي مختلـف و
به گونههاي مختلفي مطرح شده است که خود به دنياهاي متفاوتي ميمانند که در مقابـل هـم قـرار

دارند .در اين سهگانه ،تمام مفاهيم ياد شده در تقابل با هم قرار دارند که باعث به وجود آمدن »ترديد
ايدئولوژيکي« در فضاي رمان ميشود .اين نوع ترديد ،از صفحات نخست اثر ،زماني که لـرد عزريـل

عقايد خود را در زمينه غبار 34در کالج جردن 35مطرح ميکند و تالش مدير کالج براي کشـتن او ،بـه
سبب اقيانوس عميق تفاوتهاي اعتقادي بين باورهاي کليسا و کشفيات لرد عزريل ديـده مـيشـود.

همچنين محافظهکار بودن مدير کالج که در مقابل روحيه تنوعطلـب بعضـي شخصـيتهـاي اصـلي

داستان مثل اليرا ،36خانم کولتر و لرد عزريل قرار گرفته است ،اين مطلـب را بـهطـور شـفاف نشـان

ميدهد .بايد در نظر داشت که اين روال ،در کل اثر جريان دارد.

بهطور کلي ،مفهوم »ترديد« که در اثر تقابل دنياهاي واقعي و غيـر واقعـي پـا بـه عرصـه وجـود

ميگذارند و از ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي ،علمي -تخيلي و پسامدرن به شمار ميآيند،
به انواع متفاوتي در اين اثر متجلي هستند که به بررسي جزئيتر آن ميپردازيم.
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در جلد اول سهگانه نيروي اهريمنيش ،به نام سپيده شمالي ،37در بعضي چاپهاي زبان اصلي اثر،

به يادداشتي برميخوريم که مکان داستان را بـهعنـوان »دنيـايي شـبيه دنيـاي مـا ،ولـي از جهـاتي

متفاوت« نشان ميدهد .با توجه به اين عبارت ،حس تقابل دنياها از ابتدا بهصورت شفاهي به خواننده
انتقال ميدهد.

خواننده اين رمان ،اولين تجربه »ترديد« را در ابتداي داستان حس مـيکنـد :اليـرا کـه يکـي از

شخصيتهاي اصلي اين رمان است ،در حالي به خواننده معرفي مـيشـود کـه بـا »شـيتان« 38خـود
صحبت ميکند .قبل از اينکه اليرا با شيتانش صحبت کند ،خواننـده اثـر ،او را کـودکي عـادي کـه

متعلق به دنياي ماست ،فرض ميکند ،امـا بعـد از آگـاهي از حضـور شـيتان دچـار ترديـد مـيشـود.

اسکوئيرز 39مينويسد]» :در سپيده شمالي[« در مکاني به نام آکسفورد ،خواننده بـا اليـرا و شـيتان او
آشنا ميشود« )ص  .(32او در ادامه ميگويد که با اين نوع شـروع ،حـس آشـنايي و غربـت بـهطـور

همزمان در خواننده پديد ميآيد .در اينجا »ترديد« بين دنيايي که شبيه دنياي ماسـت و دنيـاي غيـر

واقعي کالج جردن که در داستان توصيف ميشود ،در خواننده به وجود ميآيد .اسکوئيرز اينطور ادامه

ميدهد که» :راهروي دانشگاه آکسفورد که دخترک و شـيتانش در آن در حـال مـاجراجويي هسـتند،

فضايي است که هم واقعي مينمايد و هم فـانتزي؛ فضـايي کـه بسـيار شـبيه کـالجهـاي واقعـي در
آکسفورد تصوير شده است :مکان انجام فرايض ديني ،آيينها و مقابله مداوم قدرتها« )همان جا( .او

همچنين بيان ميکند که بريتـان ،40مکـاني کـه آکسـفورد دنيـاي اليـرا در آن قـرار دارد ،در مقابـل
بريتانيا41ي دنياي ما قرار ميگيرد و به اين طريـق ،بـار ديگـر در مقابلـه واقعـي و غيرواقعـي ،حـس
»ترديد« در سپيده شمالي بر خواننده مستولي ميگردد.

در دنياي اين کالج ،دختر نوجواني به نام اليرا وجود دارد بـا رفتارهـايي متناسـب بـا سـن خـود؛

دختري پdر نشاط و بازيگوش که از بازي روي پشتبامهاي کـالج لـذت مـيبـرد و از محـدوديتهـا

گريزان است .در ابتداي داستان ،اليرا به عنوان دختري يتيم معرفي ميشود که پدر و مادر خـود را در

سانحهاي از دست داده است و عمويش لرد عزريل که يک دانشمند است ،سرپرستي او را بـه عهـده

دارد و اليرا را تحت نظارت کالج جردن قرار داده .اينها اطالعاتي هستند که امکان وجـود در دنيـاي

واقعي را دارند .لرد عزريل و نوع نگرش و برخوردهاي اجتماعياش ،کامالً مطابق هنجارهاي رفتـاري
انسانهاي دنياي واقعي است .اينها مسايلي هستند بين دنياي ما و دنياي غير واقعياي کـه اليـرا و

لرد عزريل در آن زندگي ميکنند و شايد تنها حضـور شـيتانهاسـت کـه ايـن حـس »ترديـد« را در

خواننده تشديد ميکنند.
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اليرا يک انسان است با تمام خصوصياتي که دختري به سن و سال او ميتواند داشته باشد ،ولـي

به نظر هانت و لنز ،مهمترين تفاوت اليرا و دختري به سن او در دنياي ما »دوگانگي« انسـان و روان

اوست که به صورت شيتاني قابل مشاهد وجود دارند .شيتانها براي افراد ديگر دنيـاي اليـرا و بـراي

شيتانهاي ديگر قابل رويت هستند .آنها در کودکان شکل ثابتي ندارند ،بلکه بنا بـر موقعيـت تغييـر

شکل ميدهند و در قالب حيوانهاي مختلف نمود پيدا ميکنند .در زمان نزديک بلوغ ،اين شـکل بـه

سختي قابل تغيير است و پس از بلوغ کامل ،ديگـر امکـاني بـراي تغييـر شـکل آنهـا وجـود نـدارد.

انسانهاي دنياي اليرا ،با اين باور غريزي بزرگ شدهاند که هيچ فردي حق دست زدن به شيتان فرد

ديگري را ندارد و اگر چنين اتفاقي بيفتد ،به عنوان مثال ،مانند زماني که خانم کولتر ،شـيتان اليـرا را

در دست ميگيرد تا مانع از فرار او شود ،اين رفتار بسيار وحشيانه و توهينآميز خواهد بود.

در سپيده شمالي ،حقيقت دنيا همانگونه که هست و دنياهاي ديگري که در آن شيتانهـا وجـود

دارند ،در داستان سوم سفر آفرينش آمده است .در داستان آمده است در لحظه وسوسه آدم و حـوا بـه

وسيله شيطان که در قالب مار سعي در وسوسه آنها داشـت» ،مـار بـه زن گفـت :يقـين بدانيـد کـه

نخواهيد مرد؛ چرا که خدا خوب ميداند .اگر از آن ميوه بخوريـد ،چشـمهـايتـان بـاز خواهـد شـد و

شيتانهايتان به شکل حقيقي خواهند رسيد و شما همچون خدايان خواهيد شد و خير را از شر تميـز

ميدهيد« )ص  42 (252و در انجيل دنياي لرد عزريل ،داستان اينگونه ادامه پيدا ميکند کـه پـس از

فريب خوردن آدم و حوا »چشم هر دو باز شد و شکل حقيقي شيتانهـايشـان را ديدنـد و بـا آنهـا
سخن گفتند« )همان جا( .دنيايي که در انجيل لرد عزريل از آن سخن گفته شده است ،شـبيه دنيـاي

اليراست .از طرفي ديگر ،در انجيل حقيقي که متعلق به دنياي ماسـت ،داسـتان هبـوط آدم در سـفر

آفرينش به نوع ديگري بيان شده است .اين موضوع ميتواند دو نوع »ترديـد« بـه وجـود آورد .ابتـدا

نوعي از »ترديد« که حاصل تقابل مفاهيم ايدئولوژيکي -مذهبي موجود در انجيل مسيحيان دنياي ما

و انجيل متعلق به دنياي لرد عزريل است .تصوير انسانها آنگونه که در انجيل دنياهـاي مـا موجـود

است ،شبيه انسانهاي دنيايمان است و تصوير آدم و حـوا در دنيـاي اليـرا ،همـانگونـه اسـت کـه
انسانهاي دنياي او در داستان به تصوير کشيده شدهاند .اين موضـوع باعـث ايجـاد نـوع ديگـري از

ترديد ميشود که حاصل تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي اليراست.

عالوه بر اين ،در دنياي اليرا دنياهاي موازي قابل رويتي در کنار دنياي او وجـود دارنـد کـه لـرد

عزريل موفق به تهيه فيلم از يکي از آنها شده بود .طبق آن فيلم ،يکي از دنياهـا شـهري داشـت در

آسمان با خيابانها و ساختمانهايي شبيه دنياي واقعي .مفهوم وجود دنيا يا دنياهـاي مـوازي در کنـار
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دنياي واقعياي که خواننده به آن تعلق دارد ،همان مفهومي است که بـا نظريـات تـودوروف و مـک

هيل ،در کتاب رمان پسامدرن مطرح شده است و چون اين دنياها با دنياي اليرا که به دنيـاي واقعـي
شبيه است ،در تقابل قرار گرفتهاند ،حس »ترديد« در خواننده غير قابل مقاومت است.

مفهوم ديگري در حيطه مکان که در اين رمان قابل تأمل است و به ايجاد حس »ترديد« کمـک

ميکند» ،سرزمينهاي شمالي« يا »قطب شمال« است که با واقعيت آن در دنياي ما متفـاوت اسـت.

در سپيده شمالي ،قطب شمال مکاني است که مرز بين دنياهاي موازي در آن بسيار کوتاه اسـت و در

آنجا ميتوان دنياي از دنياهاي موازي را زير ذرات غبار آئورا ديد .به عبارت ديگـر ،قطـب شـمال در

سهگانه فيليپ پولمن ،نام خود را از قطب شمال در دنياي واقعي وام ميگيرد ،ولي ويژگيهايي که در

آن سرزمين مشاهده ميشود ،متعلق به دنياي غيرواقعي است و اين خود باعث ايجاد دوباره »ترديـد«

در خواننده داستان ميشود.

در دنيايي که ما در آن زندگي ميکنيم ،انسانهـايي وجـود دارنـد کـه بـه جـادو و علـوم غريبـه

عالقهمندند ،اما شخصيتي مانند جادوگران دنياي اليرا که سوار بر شاخه درختي به پرواز درمـيآينـد،

تنها مؤنث هستند و عمري چند هزار ساله دارند ،کامالً بـا آنهـا متفـاوت اسـت .در سـپيده شـمالي،

خواننده با دنيايي مواجه ميشود که عليرغم داشتن شباهتهايي با دنياي ما ،جادوگران در آن زندگي

ميکنند؛ جادوگراني که هر کدام به قبيلهاي تعلق دارند .در اينجا ،جادوگري به نام سـرافينا پکـاال،43

به خواننده معرفي ميشود که تقريباً تا اواخر رمان در صحنه حضور دارد .جادوگران دنياي اليرا بـه دو

گروه تقسيم ميشوند :آنهايي که در دنياهاي مختلف از اليرا و دوستانش حمايت ميکنند و آنهايي
که با خانم کولتر همکاري دارند .وجود جادوگران در دنيايي که بايد شـبيه دنيـاي مـا باشـد ،بـهطـور

آشکار »ترديد« را در بعد خيابان اين دنيا با تقابل واقعي و تخيلي ،با خود به ارمغان ميآورد.

جنبة ديگري از دنياي اليرا که در خواننده »ترديد« ايجاد ميکند ،حضـور خـرسهـاي زرهپـوش

سفيد است که در بسياري از حوادث رمان نقش دارند .در حقيقت ،خرسهايي که در دنياي واقعـي در
قطب زندگي ميکنند و در فيلمهاي مستند با آنها مواجه ميشويم ،خيلي شبيه يورک 44و دوسـتانش

هستند ،ولي نه زرهپوش هستند ،نه سـخنگو و نـه قـادر بـه خلـق حـوادثي شـبيه آنچـه در نيـروي
اهريمنيش اتفاق ميافتد .خرسهاي زرهپوش دنياي اليرا ،موجوداتي بسيار وفادار و بـاهوش هسـتند
که زرهي ساخته شده از فلز آسماني ميپوشند و به نکات اخالقي و رفتاري پايبندند .خصوصيات اين

خرسها هم در تقابل با دنياي حقيقي و هم در مقابل ويژگيهـاي انسـانهـاي داسـتان ،گونـههـاي
مختلفي را از »ترديد« در حيطه ارزشهاي اجتماعي ،در تقابل دنيـاي واقعـي و غيرواقعـي بـه وجـود
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ميآورند .همچنين حضور خرسهايي با اين مشخصات ،بار ديگر غيرواقعـي را در برابـر واقعـي قـرار

ميدهد و باعث بروز حس »ترديد« در خواننده اثر ميشود.

نکته ديگري که به نظر اسکوئيرز در جلد اول سهگانه فيليپ پولمن قابـل تأمـل اسـت» ،هويـت

چندگانه« 45است .زماني که اليرا در خطر است و بهوسيله همدستان خانم کـولتر دسـتگير مـيشـود،

خود را به نام ليزي بروکس 46معرفي ميکند .تقابل بين هويتها ،هويت حقيقي و هويت غيرحقيقـي،
نوعي »ترديد« را که در ذهن خوانندگان ادبيات پسامدرن بسيار آشناست ،ايجاد ميکند.

نزديک به پايان کتاب اول از اين مجموعه ،لرد عزريل در ادامه تحقيقاتش ،تصميم بـه سـفر بـه

دنياي ديگري ميگيرد .انرژي الزم براي پل زدن بين اين دنيا و دنياي ديگر ،با استفاده از جداسـازي
يک کودک ،راجر 47از شيتانش تأمين ميشود و لرد عزريل پا به دنياي جديدي ميگذارد و بـه دنبـال
لرد عزريل ،اليرا هم به آن دنياي جديد راهي ميشود .با يادآوري اين نکته که خواننده داستان که به

دنياي واقعي تعلق دارد ،در حيطة واقعيتها امکان سفر به دنياي ديگري را ندارد .از طرفي ،حتي اگـر

خواننده فرضيه مطرح شده به وسيله فرد آلن ولف 48و باب توبن 49را که در کتاب متافيزيـک از يـک
نگاه فيزيک :زمانها و جهانهاي موازي ،فضا ،زمان ،ماورا 50و کتابهايي از اين قبيـل را نيـز بدانـد،

باز امکان سفر به دنياهاي موازي را ندارد .از اينرو به آن به عنوان جزيي از دنيـاي غيرحقيقـي نگـاه

ميکند .ورود به دنياي ديگر ،از طرفي و نوع تأمين انرژي آن از سويي ديگر ،تقابل دو غير حقيقـي و
دو حقيقي را ايجاد ميکند که باعث پديد آمدن »ترديد«ي عظيم در خواننده ميشود.

با ورود به جلد دوم مجموعه ،با نام خنجر ظريف ،51با شخصيتي به نام ويل 52مواجه ميشويم که

در دنيايي همانند دنياي واقعي ما زندگي ميکند؛ دنيايي که در آن از شيتانها خبري نيست .امـا ايـن
حس ورود به دنياي واقعي دير نميپايد؛ زيرا با قدم گذاشتن ويل به دنياي جديد که از راه دريچـهاي

بين چمنها کشف ميکند ،تقابل دنياي واقعي و دنياي غير واقعي پيدايش ،نوع جديـدي از »ترديـد«
را رقم ميزند.

به محض ورود ويل به دنياي جديد ،ويل با اليرا مواجه ميشود .تقابل دو کودک که هر کدام بـه

دنيايي تعلق دارند و آشنايي آنها در دنياي سوم ،حس »ترديد«ي را که با ورود ويل به دنياي جديـد
ايجاد شده بود ،پdررنگتر ميکند.

اتفاق ديگري که »ترديد« را در ذهن خواننده جاني تازه ميبخشد ،ورود اليرا به همراه ويـل بـه

دنياي اوست .اليرا ،کودکي از دنيايي که شيتانهايشان قابل رويت است ،وارد دنيايي همانند دنيـاي
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واقعي ميشود که خواننده در آن زندگي ميکند و اين امر ،بار ديگر واقعيت را در مقابل دنياي خيـالي

قرار ميدهد.

اليرا در دنياي ويل ،با محققي به نام دکتر مري مالون 53آشنا ميشـود کـه دربـاره غبـار تحقـق

ميکند .اليرا با دکتر مالون ،عالوه بر تقابل دنياهاي حقيقي و غير حقيقي که اين دو نفر به آن تعلـق

دارند ،نوع ديگري از »ترديد« را نيز به وجود ميآورد .در دنياي اليرا ،کامپيوتر وجود خـارجي نـدارد و
تکنولوژي دنياي ويل و مري مالون غير واقعي است .در اين لحظه ،اليرا هم در برابر آنچه از نظـر او

غير حقيقي است» ،ترديد« را تجربه ميکند.

دنياي مشترک اليرا و ويل که چيتاگاتزه نام دارد ،ابتدا شبيه دنياي واقعي به نظر ميرسد ،امـا در

اين دنيا دو کودک با ماهيگيري مواجه ميشوند که از امکان سفر به دنياهاي ديگر آگاهي دارد .ايـن

امر باعث ميشود بار ديگر عنصر »ترديد« در متن خودنمايي کند؛ زيرا بار ديگر حقيقينمايي بـا غيـر

حقيقي مواجه ميشود .از طرفي ديگر ،در اين دنيا نوعي از اشباح وجود دارند که افـراد بـالغ را از بـين

ميبرند ،ولي به بچهها آسيبي نميرسانند .اين ماجرا نيز بار ديگر تقابل بين دنياي واقعي و دنياي غير
واقعي را نشان ميدهد و بيشک ،خواننده بار ديگر »ترديد« را تجربه ميکند.

از سويي ،دکتر مالون نيز وارد سفر بين دنياها ميشود؛ در دنيـايي کـه مـري مـالون بـه آن وارد

ميشود که در آنجا موجوداتي متعلق به دنياي غيرواقعي حضور دارند .برابر هـم قـرار گـرفتن مـري

مالون که از دنياي واقعي ميآيد و موجوداتي که به دنياي غيرواقعي تعلق دارند ،بار ديگر »ترديـد« را

براي داستان رقم ميزند.

در بين موارد زيادي که در کتاب دوم اين سهگانه» ،ترديد« را به وجود مـيآورنـد ،دسـت يـافتن

ويل و اليرا به خنجر ظريف است و ويل که بدون خواست خود حامل آن دانسته ميشود ،از آن پـس
مجبور به رفت و آمد به دنياهاي ديگر ميشود که اين خود »ترديد« را به کرات به وجود ميآورد.

بهطور کل ،کتـاب دوم سـهگانـه نيـروي اهـريمنيش ،ماننـد جلـد اول مجموعـه ،خواننـده را در

موقعيتهاي زيادي قرار ميدهد که در آنها دنيـاي واقعـي و دنيـاي غيـر واقعـي مقابـل هـم قـرار
ميگيرند؛ به گونهاي که بهطور قطع ،خواننده »ترديد« را تجربه ميکند.

با شروع کتاب سوم ،به نام کهربايي ،54خواننده وارد دنيايي ميشود بسيار نزديک به دنياي واقعي؛

دنيايي با طبيعتي بکر و قابل تحسين ،اما اين حس آرامش خواننده ،به سرعت با حضور خانم کـولتر و
شيتانش در اين دنيا و اليرا که به واسطه خانم کولتر در خواب نگه داشته شـده اسـت ،بـه »ترديـد«

پيوند ميخورد .اين مواجهه ،زماني که اليرا در خواب قادر به ارتباط با روح راجر ميشود ،رنگ تازهاي
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از تقابل واقعي و غير واقعي را تجربه ميکند که نوع جديـدي از »ترديـد« را بـه ذهـن خواننـده القـا

ميکند .از سويي ديگر ،وجود موجوداتي سنجاقکسوار ،با نيشهايي سمي که از طـرف لـرد عزريـل

براي جاسوسي فرستاده شدهاند ،در دنيايي که شبيه دنياي واقعي است ،اين حس »ترديد« را افـزايش

ميبخشد.

در اواسط جلد سوم رمان ،ويل و اليرا موفق ميشوندن به ديار مردگان سفر کنند و با ايـن سـفر،

خواننده را با موج تازهاي از »ترديد« مواجه سازند .ابتدا ،هنگامي که ويـل و اليـرا بـه کمـک خنجـر
ظريف به دنياي مردگان راه پيدا ميکننـد ،مردگـان از حضـور افـراد زنـده در دنيـاي خـود متعجـب

ميشوند .دوم اينکه مردگان ،توان سخن گفتن با ويل و اليرا را دارند و اين هم نوع ديگري از تقابل
واقعي و غير واقعي را به نمايش ميگذارد .در قسمتي ديگر از ديار مردگان ،اليرا و ويل خـانوادهاي را

مييابند که زنده هستند و در خانهاي با مرگهاشان زندگي ميکنند .آنها به بچههـا مـيگوينـد کـه
مرگ هر آدمي نزديک او ،اما نهان از چشمان وي است و اگر کسي بخواهد مرگ خود را ببيند و با او
سخن بگويد ،فقط کافي است اراده کند .عليرغم مخالفتهاي پنتاليمون ، 55اليرا مرگ خود را صـدا

ميکند .او متوجه ميشود که ديدن و سخن گفتن با مرگ هيچ خطـري نـدارد و او بـراي ايـن کـار،
نيازي به مردن ندارد .اليرا همچنين متوجه اين موضوع ميشود که مرگ آدمها تا زمانش فرا نرسيده

باشد ،آنها را با خود نميبرد.

ويل براي ديدن و سخن گفتن با پدرش و اليرا براي ديدن دوستش راجر ،به عمق ديار مردگـان

سفر ميکند .در آن هنگام ،اليرا مجبور به جدا شدن از پن ميشود تا زماني که در اواخـر رمـان ،او را

دوباره پيدا ميکند .تا اينجا ،از زمان ورود اين دو کودک به همـراه دو موجـود همراهشـان بـه ديـار

مردگان ،گونههاي زيادي از تقابل واقعي و غير واقعي و واقعنما و غير واقعي مشـاهده مـيشـود کـه

باعث جريان موج »ترديد« در داستان ميشود .سرانجام ،ارواح مردگـان بـا کمـک بچـههـا و خنجـر
ظريف ،از آنجا به دنياي ديگري سفر ميکنند تا در ذرات موجود در هوا پخش و به صورت ذراتي در
کائنات جاري شوند.

از سوي ديگر» ،ترديد« مذهبي -ايدئولوژيکي در داستان جريان دارد .خانم کـولتر و لـرد عزريـل

که پدر و مادر واقعي اليرا هستند ،براي اولين بار سعي در اتحاد با هم دارند تا دخترشان را از نـابودي

حتمي نجات دهند؛ زيرا جادوگران پيشبيني کردهاند که اليرا روزي مانند حوا فريب خواهـد خـورد و

سرنوشت بشر با گناه آلوده خواهد شد .آنها تصميم ميگيرند متاترون 56يا ابرقـدرت 57را کـه همـان
شيطان است ،نابود کنند.
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جلد سوم نيروي اهريمنيش در حالي پايان مييابد که اليرا و ويـل ،پـس از بازگشـت بـه دنيـاي

واقعي ،با مسئوليت خطير خود ،به وسيله مري مالون و سرافينا پکاال آشنا ميشوند و مـيفهمنـد کـه

بايد براي انجام رسالت خود ،هر کدام به دنياي خود بازگردند .آخرين جمله کـه داسـتان بـا آن پايـان

مييابد ،پاسخ اليرا در جواب به سؤال پنتاليمون است .پن 58از اليرا درباره اين ميپرسد که آنهـا در
آينده مسئول انجام چه کاري هستند و اليرا پاسخ ميدهد :ساختن »جمهوري بهشت «.پاسخ اليرا به
سؤال پن ،باعث ميشود که لحظه پاياني داستان هم با نوعي تقابل دنياهاي واقعي و غيرواقعي انجام

گيرد و خواننده در آخرين لحظات هم »ترديد« را احساس کند.

با بررسي عنصر »ترديد« در سهگانه نيروي اهريمنيش و با توجه به اين عنصر کـه از مهـمتـرين

ويژگيهاي مشترک سه نوع ادبي فانتزي ،علمي -تخيلي و پسامدرن است ،ميتوان اين رمـان را بـه
عنوان اثري که ميتواند در هر سه گونه ادبي مطـرح شـده قـرار بگيـرد ،پـذيرفت .از سـويي ديگـر،

ميتوان قدرت خاص نويسنده را در بهکارگيري اين عنصر ،بـهطـور پيوسـته و طبيعـي در رمـان ،بـه
عنوان يکي از جنبههاي قوت اثر در نظر گرفت.
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