
 نقطه صفر دان دلیلو

ی مرگ و گزیدن  اش در باره رمان تازه ،( پس از ده سال1936ی امریکایی ) ی هشتاد ساله دان دلیلو، نویسنده

 Zero K صفر/  زندگی را منتشر کرد: نقطه

ترین نویسندگان معاصر  ( از مهمPynchon Thomasدان دلیلو، کنار فیلیپ راث، تام ُولف و توماس پینچون )

 ی مهم  جایزه 2015ید. این نویسنده در نوامبر سال آ می امریکا به شمار

Letters American to Contribution Distinguished for Medal Foundation Book National 

 کرد. دریافت را

 است.ام، پیشنهاد یکی از دوستان "صفر مطلق" است که این نیز مناسب  ، "نقطه صفر" گزیدهZero Kبرای نام 

[K  کلوینمخفف (Lord Kelvin ) د ِ یکای اندازهنما  ].گیری دما است بر اساس مقیاس مطلق  

ی پسری که  کند تا با همسرش بماند. و درباره ی مردی که همه کاری می ی مرگ و زندگی. درباره رمانی درباره

 تر شود.  کوشد به پدرش نزدیک می

 

( به بیماری sArti. همسرش آرتیس )پیرشویم، ثروتمندی  ( آشنا میLockhart Rossبا راس لوکهارت )

کنند تا زمانی که علم  گذاری کرده که بدن انسان منجمد می ناپذیری مبتالست. راس در بنیادی پنهانی سرمایه درمان

یم، با کن ( که از منظر او روایت را دنبال میJeffreyپزشکی به پیشرفت الزم برسد. راس همراه پسرش جفری )

 برزیستی بیدار شود. ر ِ ت تری با بخت ِ بیش ی به شود تا به زمانه کند. تن ِ آرتیس سپرده می آرتیس وداع می

کند تا چنین کند. آرتیس در بنیاد پنهانی منجمد  گی نیست. عشق او به آرتیس وادارش می راس به جست و جوی جاودانه

کند تا خود به مرگ بسپارد،  زندگی ادامه دهد. از عشق به آرتیس عزم میتواند به  شده است اکنون. راس اما بی او نمی

 برد.  به رغم خواست ِ جفری که دارد از زندگی لذت می

 )کار opus magnum" را نقطه صفردانستند، اما ناقدان امریکایی " کار دان دلیلو می را شاه جهان ِ زیرینرمان ِ 

 اکنون. تا کارش ترین جذاب و ترین شوخ مندترین، هوش :اند خوانده او عظیم(

 

.  ترین شکل نشدنی ترین و پاک به ژرف کوبی ِ مغز است کند، مثل خال "نقطه صفر" تنها به زیر پوست خواننده نفوذ نمی

شان منجمد شود تا در دوران پیشرفت  گذارند بدن ها می ( است فوتوریستی که انسانenclavبومی ) صحنه، برون

 به زندگی ادامه دهند.  زنده شده و فناوری بتوانند 

 نزدیک خاک؛ بر اما شوی( می گم آن در )که برمودا مثلث شبیه جایی پیچیده. و وار افسانه عظیم، ای مجموعه

 زیستی/شناختی. فناوری همگرایی اند. ساخته بزرگ آزمایشگاهی و تانبیمارس جا آن قزاقستان. و افغانستان

    برگزینند. دیگر زندگی به گذار توانند می بخواهند که کسانی جا، آن

که روزی دوباره زنده شوند. زندگی جاودان. انسان این آرمان  . منجمد کردن تن، به امید آن(Cryonics) سرمازیستی

اکنون که دیگر به زندگی جاودان در جهان ِ دیگر باوری نیست، انسان رو آورده است به دانش. هاست که دارد.  را سده

 کم گام سوی آن برداشته است. دست

 

خواهد. آرتیس  خواهد: اکنون بمیرد تا بعد به زندگی ادامه دهد زیرا همسرش آرتیس چنین می راس لوکهارت این می

ی زندگی  از عشق و نیز ثروت بسیار که دارد. همیشه رشته ،راه آرتیس برودخواهد هم است و راس سالم، اما می بیمار

رو پسرش جفری را دعوت کرده است تا  ی مرگ نیز به دست گیرد. از این به دست داشته است. منطقی است که رشته

 بیاید برای وداع. واکنش جفری بهت است. پدرش چرا اکنون عزم رفتن کرده است؟ 

های کهنه  خوری ها رسیده بود. دل بست ا پدر دارد، زیرا ازدواج نخست راس، از دید جفری به بس بنای ب ی تیره رابطه

 شود.  تازه می



تا در آخرین دم بازگردد، گو که دان دلیلو این امکان را نیز باز گذاشته تا گمان کنیم تواند پدر را قانع کند  همه می با این

ترسیدم خود نیز  گی جفری چنان است که به زمان خواندن ِ رمان می شود. شیفته که پشیمان میاین خود ِ راس است 

 بخواهد با آنان برود. 

ای ندارند،  ی همدالنه ی سر به راه ِ طرح ِ پدر در یخ زدن ِ نامادری. رابطه تواند باشد جز دیدارکننده جفری همه کس می

ت و دل و سر سپرد به انباشت ثروت. جفری در آخرهای رمان یاد ِ روز ِ جفری و مادر واگذاشت بی بازگش ،زیرا پدر

دیدم.  نیوزویکگوید همان هفته عکس تو را رو جلد  پسرش می 'من کجا بودم پس؟'پرسد  افتد. راس می مرگ مادر می

یست. جفری گیرد در رمان. کاوش درون ِ شخصیت در هیچ کار ِ دان دلیلو چندان برجسته ن جفری چندان رنگی نمی

 خواهد از زندگی، اندکی وسواسی است در کارهای روزمره و نیز افراد پیرامون.  ای ندارد به میراث، چیزی نمی عالقه

گرداند میان آن و  اش را می های گوناگون و دان دلیلو شخصیت ی پدر، هزارتویی است از راهروها و طبقه بنای ساخته

ناک تا  های وحشت صحنه شود. اعدام جمعی و خیزاب که بر پرده نمایش داده میهای  گذارد تا تماشا کند صحنه می

که موضوع ِ آن دان دلیلو های پیشین  هایی شبیه کتاب صحنهانگیزه شوند در پذیرش ِ انجماد به انتظار جهان ِ بهتر. 

هِ  فناوری همگرا و دو شوند: کارکنان آزمایشگا های دو بعدی ظاهر می دست یافتن و سلطه بر آینده است. شخصیت

های آینده  گیری از فاجعه کنند در پیش گذاران این طرح عظیم تشویق می گرا که سرمایه استندآپ کمدین فوتوریستی اخالق

 در جهان.

آید به  دان دلیلو رمان را سه بخش کرده است. از پس دیدار جفری و پدرش در مرکز فناوری همگرا، بخش کوتاهی می

اصلی را   شرح موقعیت ِ نامادری ِ نیمه منجمد. شرحی استادانه و شگفت. بعد پرشی است به دو سال بعد که شخصیت

ای که نقش  ای دارد و پسرخوانده تن ِ امروز. معشوقهبینیم در موقعیت ِ امروزش: تماشاچی از فاصله در منه می

ناخواسته خواهد داشت در گشایش ِ گره ِ رمان. پدر هنوز هست تا وادارش کند بازگردد به بنای ِ طرح ِ بزرگ، در 

 پیوستن به نامادری. 

های خیالی ِ نافذ در  صحنه ی شهر تا ها، منهتن امروز و تماشای ساده ی پیوسته از صحنه آید. رشته این همه پراکنده می

خواهد، بعد  کشاند به درون ِ جان ِ راس که نخست می آورد و تو را می جان از پایان ِ جهان. دان دلیلو همه را گرد می

کند پا به راه ِ آرتیس بگذارد، با امید و باور به طرحی که دارد. تردید ِ دوساله در  نه و دو سال بعد دوباره عزم می

   تواند چنین بیافریند.    های شگفت. قلم ِ دان دلیلو می شکل دادن به زندگی جفری است و انباشته از صحنهخدمت روش ِ 

 

تر از آن است.  آزمایشگاه ِ زندگی و مرگ. اوج ِ فناوری یا حتا پیش پردازی تن دهد از به خیال ندارد خواننده نیاز

اند، اما مرگ مرگ است و پرسش این است که آیا این همه تن ِ  تر برده گرد آورده و پیش و پیش ی صنعت و فن همه

 ی شبه مومیایی ِ انباشته زمانی روی زندگی خواهند دید؟ بسته یخ

روهای سرد ِ سپید باید تداعی این باشند که همه چیزی تحت کنترل است. بر  یا که نه، به رغم امیدواری و باور. راه

و پیام  گذرد و می ها که بر انسان گذشته ترین بلواها و فاجعه ناک شود از وحشت ها نشان داده می های تصویر فیلم هصفح

 تر است اکنون درگذری و به زمانی که فاجعه فروخوابید، از نو به زندگی بازگردی.  این است که به

ها دیده و  های دور که در فیلم های سیاره آزمایشگاهت دارد به کند. بنا شباه ب ِ تو را حکاکی میفناوری ِ همگرا عص

 شود.  تر از واقعیت نزدیک می ی بیگانه نزدیک پرنده  بینیم. اما این همه فریب است. بشقاب می

و مناسب ی آشنای خود که همیشه از تو فاصله دارد  تخیلی بس تاثیرگذار نوشته است. با شیوه-دان دلیلو رمان علمی

ی  دربارهی فرهنگی که از انسان گذشته و فراتر رفته است.  ی بی احساس است. رمانی درباره نهموضوع و این زما

ها هستند، اما وجود  ماند. "صخره چه می ی آن ی زمان و همه میانی، از عشق، زندگی و مرگ. درباره ی ای سده انگیزه

  ندارند." 

شود میان ِ راهروها، رمان انگار به پایان رسیده  گم می گردد و از سر نومیدی جفری که به آزمایشگاه فناوری بازمی

 های پراکنده. رمز ِ نزدیک شدن به کار. آید: بندهای جدا و گفته است. اما از پس بخش هشتم، بخش نهمی نیز می

ده، این نویسن های پیشین هم های بسیار دارد به رمان شود و اشاره "نقطه صفر" رمان بزرگی است که آسان خوانده نمی

        انگیز "جهان ِ زیرین".  نیز به رمان ِ شگفت

  ِنقش آفریدن، در ناتوانی امن، جهانی بناکردن در ش ناتوانی و انسان های ایده هاست. ایده  ِرمان صفر" "نقطه

 که رمانی براش. نداری پاسخ که است پرسشی آغاز در دادی روی هر دیگران. با ات رابطه و جهان در تو



 باز درهایی بیابی، که را راه بگذاری. برداشت  ِدرست  ِراه به پا باید و داری نیاز کلید به آن به ورود برای

 انگیز. پرسش و تاثیرگذار. و اند ناروشن که جاهایی به شود می

 

 2016 سپتامبر پنجم

 

 

 (Zero Kنقطه صفر ) –آخرین رمان دان دلیلو آغاز ِ ای از  بریده
 

1 
 خواهد پایان ِ جهان از آن ِ خود کند. میهر کسی 

 

ایستاده  –دفتر نظارت بر اموال شخصی و بازار  –ی چارقاب دفتر کارش در شهر نیویورک  پدرم، وقتی جلوی پنجره

ی دوباره مد  شد با عینک آفتابی ِ کهنه کردیم، به زمانی که تماشا کامل می بود، این را گفت. دمی نایاب با هم قسمت می

کردم، کارهای تجریدی، و تازه به صرافت  اش تا آوردن ِ شب به درون. به کارهای هنری آویخته در اتاق نگاه می شده

کردم، همسر دوم،  کدام ِ ما نداشت. به همسرش فکر می اش ربطی به هیچ دار ِ پس از آن گفته افتادم که سکوت ِ کش

 اساس برنامه، درون ِ خأل به نوسان خواهد افتاد. ش به زودی، بر  اش و تن ِ فرسوده شناس، که جان باستان

 

آن دم و نیمی از جهان، چند ماهی بعد باز به فکرم هجوم آورد. نشسته بودم با کمربند ایمنی بسته، رو صندلی عقب ِ 

ود های دودی، بدون ِ دید از بیرون و درون. راننده در قسمت جدای خود نشسته ب بک با شیشه گلوله هاچ اتوموبیل ضد

ی کمری بود. پس از یک ساعت  شرت فوتبال و شلوار ورزشی و چیزی برآمده در کمرگاه که به روشنی اسلحه با تی

شرت چیزی گفت. بعد سرش را آهسته چهل و پنج  انداز ایستاد و در دستگاه نصب شده رو تی ی پر دست راندن در جاده

 زکردن کمربند و پیاده شدن باشد. درجه چرخاند طرف صندلی کنار دستی. فکر کردم منظورش با

 

این آخرین مرحله از سفر طول و دراز بود و از اتوموبیل دور شدم و اندکی ایستاده، گنگ از گرما، با کیف سفری در 

ام آرام گرفته است. صدای روشن شدن موتور اتوموبیل شنیدم، سر گرداندم و دیدم که او  دست و احساس کردم تن

نور یا انتهای  جنبید و او باز رفت به سرزمین ِ کم فرود.  اتوموبیل تنها چیزی بود که میخصوصی برگشت طرف باند 

 شفاف. 

 

های گوناگون بناهای کوتاه که شاید زمانی به  زار و سنگ، خالی از الیه باز چرخ زدم، پویشی طوالنی و کند از شوره

شد دیدشان. باقی هیچ نبود، هیچ کجا. هیچ  از هم جدا میرنگ به سختی  انداز بی هم چسبیده بودند و اکنون در چشم

ی دفتر کارش  ی پدر جلوی پنجره که گفته که دورافتاده بود. مشکل نبود تصور این دانستم از مقصد ِ دقیق، جز آن نمی

 رفت.  ربط داشت به همین جای منزوی و سطح ِ هندسی سنگی که فرو می

 

 بودند، پدر و نامادری، و من آمده بودم به دیداری خیلی خیلی کوتاه و وداعی پر تردید.جا  جا بود، هر دو این حاال این

 

شد دانست چند بنا هست. دو، چهار، هفت، نُه. یا تنها یکی، بنای مرکزی با  جا که ایستاده بودم، مشکل می از آن

شف خواهد شد، مستقل، خوب هایی به هر سو. مجتمع را جلوی چشمان داشتم، مثل شهری که در آینده ک افزوده

 نامی که مهاجرت کرده بود.  نام، واگذاشته از تمدن ِ بی داری شده، بی نگه

 


