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چرا «دارک» فراتر از یک سریال است؟

مهسا فارسی ،امیرحسین احمدینژاد | خبر نگار

همه ما لحظاتی را تجربه کردهایم که از صمیم قلب آرزو داشتهایم تا زمان به عقب
پرونده
بازگردد و بتوانیم گذشته را به نحوی تغییر دهیم شاید سرنوشت دیگری برای
اکنون خودمان رقم بزنیم .در پرونده امروز زندگیسالم ،قرار است درباره قصه
جالب و پر از چالش سریال « »Darkکه به تازگی فصل دوم آن از شبکه نتفلیکس
پخش شد ،صحبت کنیم؛ سریالی علمی ،فانتزی ،فلسفی و معمایی که برای فهم بهتر آن شاید بهتر
باشد چند بار آن را دید! این داستان چالشهای ذهنی ما را (مانند اعتقاد به اراده) به تصویر میکشد
و احتماالت سفر به گذشته را برای اصالح آنچه اثرش روی آینده است ،به زیبایی روایت میکند .به
زبان سادهتر با دیدن این سریال میفهمیم اگر واقعا میشد به گذشته سفر کرد ،آیا میشد آن را تغییر
داد و تاثیر دیگری روی امور گذاشت یا نه؟! سریال «تاریک» ،بسیار خوش ساخت و پیچیده است .اگر

چرا «دارک» ارزش تماشا دارد؟!
فضای سریال از ابتدا آرام و تاریک است و شاید تصور کنید با یک
داستان جنایی خسته کننده طرف هستید اما ...
این سریال با نشان دادن چهره مردی مستأصل شروع میشود که در حال
گذاشتن نامهای داخل پاکت است که پشت آن نوشته شده« :تا قبل از چهارم
نوامبرساعت 22:13بازنشود».بهطورخالصهسریال«تاریک»باگمشدنیک
پسرنوجواندرشهرکوچکیبهنام«ویندن»کهدرنزدیکییکنیروگاههستهای
قراردارد،آغازمیشود.پسازماجرایگمشدناینپسر،خاطراتافسرپرونده
مرورمیشودکهبراساسآن،اونیز 33سالپیشبرادرشراگمکردهبود.درادامه
داستاننیزشاهدپیداشدنجسدپسرنوجوانیهستیمکهلباسهایدوراندهه
 80میالدی را بر تن دارد و گردن بندی همراهش است که عبارت 1986روی
آنحکشدهاست.فضایسریالازابتداآرام،ساکتوتاریکاستوشماممکن
استتصورکنیدبایکداستانهمیشگیجناییطرفهستیدولیبهمرورزمان
میفهمیدقضیهپیچیدهترازاینحرفهاست.برایدرکآنچهدرسریالتاریک
خواهید دید ،حتما نیاز به تمرکز و شاید یک دفترچه یادداشت خواهید داشت
تا بتوانید جزئیات سریال را در آن یادداشت و ارتباطات منطقی بین سکانسها
را کشف کنید« .تاریک» شبیه آثاری نیست که قبال در این ژانر دیده بودید .مثال
خیلیهاآنراباسریال«چیزهایعجیبتر»مقایسهمیکنندامافضای«چیزهای
عجیبتر»بهماجراجوییهایفانتزیوبامز هیکسریبچهدرمحلهشانخالصه
میشود و «تاریک» حال و هوای بسیار واقعگرایانهتر و تکاندهندهتری دارد .اما
شاید بهتر باشد تاریک را از نظر پرداختن به معماهای علم فیزیک جدید( ،مانند
جهانهای موازی) با سریال فاخر «فرینچ» مقایسه کرد یا اینکه از نظر روابط
تودرتویشخصیتهابااثریاروپاییطرفیمکهآبورنگزیبایهالیوودراندارد
اما بسیار ملموس و قابل درک است .به همین دلیل سریال را بابت فضاسازی،
داستان،شخصیتهاوروابطماتریسیشانبایدترکیبیاز«فرینچ»«،چیزهای
عجیب تر»« ،کارآگاه حقیقی» و «الست» و حتی فیلم هایی مثل «بین ستاره ای»
دانست.خبترکیبسختیاست.شخصیتهایسریال،قهرمانوضدقهرمان
نیستند .هر کــدام خصوصیات تاریک و روشــن دارنــد که جزء الینفک وجود
آنهاست.فضایتاریکوبارانیجنگل،اضطرابونگرانیمادریکهفرزندش
گم شده و ساعتها با جارو برقی خاموش به دیوار نگاه میکند ،پدر خانواده که
لحظهای آرامش ندارد و تغییر اولویتها که نشان میدهد وقتی افسر پلیس به
جایفرزندگمشدهاش،تهانباری موادمخدرپیدامیکنددنبالدستگیریمواد
فروشنیستوسرخوردهمحلراترکمیکند.همذاتپنداریودرکگسترده
حالوروزشخصیتها،بازیهایقویو...باعثشدهتابااثریبسیارفاخرروبهرو
باشیمکهارزشدیدندارد.

سریالبینباشید،بایدبدانیداینبارباسریالیروبهروهستیدکهنسبتاسنگینبودهونمیشودجلویآن
آشپزیکرد،باگوشیتلفنهمراهوررفتیاحتیچایخوردچراکهاینسریال،بسیارپرشخصیتاست
وایننکتهزمانیبغرنجترمیشودکههرشخصیت،دارایسهنسخ هحال،گذشتهوآیندهخودشاست!
اگرشماتاریکرادیدهایدوبهسرعتآنراکنارگذاشتهاید،خیلیجایتعجبنداردچونسریالسعی
داردتاباجمعبندیمبانیعلمیمتعدددرزمینهفیزیکجدید،نظریهایارائهبدهدوبگویدمیشود
سریال سرگیجهآور و
طبق قواعدی به گذشته و آینده سفر کرد .در این پرونده سعی بر آن است تا این
ِ
پازلیراباتوضیحدادننظریههایعلمیآنبرایتانتاحدیآسانکنیم.بعدازخواندناینپروندهشما
میتوانید دوباره سریال را ببینید تا بهتر متوجه شوید اما گوشزد میکنم اگر تا به حال آن را ندیدهاید،
ممکناستخواندناینصفحه،داستانفیلموجذابیتهایشراکمیلوبدهد.

هدفشماازتماشاییکسریالچیست؟سرگرمشوید؟چیزهایتازهیادبگیرید؟ازمسیرهمذات
پنداریباشخصیتها،تجربههاییرالمسکنیدکهشایددرزندگیواقعی،هیچکدامازآنهابرای
شمامحققنمیشود؟بهاندازهشخصیتهایسریالوچالشهایشانزندگیکنیدودرکتانرااز
مفهومزندگیارتقادهید؟میتوانهدفهایمختلفیازتماشاییکسریالداشتامادرباره«دارک»
بدانید که نباید با هدف سرگرمی ،به سراغ این سریال پیچیده بروید .دارک شما را درگیر می کند،
سرگرممیشویدامااینتمامکارکرداثردرذهنشمانیست.بعدازتماشایهرقسمتدوستداریدبه
سراغنظریههاوفرضیههایعلمیمطرحشدهدرداستانبروید.بهمطالعهفیزیکعالقهمندمیشوید.
درکتازهتریازدنیاپیدامیکنید.دارکیکسریالفانتزینیست.برایهرچیزیکهدرسریالمی
بینیدیکایدهعلمیوجودداردوهنرعواملسریالاینبودهکهآنموضوععلمیرادراماتیزهکردهاند
تاکارکردیدرداستانپیچیدهسریالداشتهباشد.یکسریالخوب،مثلدارکافقدیدمخاطبرا
عوضمیکند؛حتیاگرخیلیازایدههایفلسفیوعلمیدارکرانپسندیدیاقبولنداشتهباشید،
باز هم نمی توانید اصل موفقیت سریال در درگیر کردن ذهن مخاطب را نادیده بگیرید به خصوص
اگرمنطقسریالرابپذیریدوخودتانرابهدستخالقیتبدونمرزفیلمنامهنویس واجرایپرقدرت
کارگردان بسپارید .می توان با سخت گیری به سریال نقد وارد کرد ،به طور مثال چطور ممکن است
یکنفرباخودشدرزماندیگریمواجهشود؟اگرمیتوانازطریقمیدانیکوانتومییاباکمکیک
کرمچالهدرزمانسفرکردچرابایدیکدستگاهبرایاینکارساخت؟مابهشماپیشنهادمیکنیماز
مباحثعلمیسریاللذتببریدوذهنتانرابرایمباحثفلسفیآنفعالنگهداریدتااثربدیروی
ذهنتاننگذارد.درامپرکششآنهمکهجایخودش،لذتمباحثعلمیرادوچندانمیکند.

مروری بر نظریههای علمی مطرح شده در این سریال درباره برگشتپذیر بودن زمان به زبان ساده

از سفر در زمان تا جهان های موازی
در سریال «تاریک» ،یک داستان واحد از چند زاویه و زمان روایت میشود اما تمامی اتفاقات به هم مربوط هستند .در واقع صحبت از این است
ِ
دار گذشته نیست بلکه گاهی ممکن است از آینده نشئت بگیرد .یعنی زمان به باور همیشگی ما به صورت خطی
که
اتفاقات امروز ما فقط میراث ِ
ممتد و غیرقابل بازگشت نشان داده نمیشود بلکه به معنی نظریه اینشتین(مبنی بر مکان-زمان) یک چیز واحد است .چند نظریه از این دست
در سریال مطرح میشود که در ادامه به زبان ساده به آنها میپردازیم:
چرخه 33ساله
در سریال تاریک ،مسئله سفر در زمان در دورههای  33ساله اتفاق میافتد.
مثال برای شخصیتها امکان سفر به 33سال آینده یا 33سال گذشته فراهم
تحویلسال،ساعت
میشود.اگردقتکنیددرآغازهرسال،لحظه
ِ
و زمان خاصی دارد .مثال یک بار ساعت 8:20صبح ،یک بار
ساعت  1:30بامداد و یک بار تقریبا  9صبح و  . ...اینها
به این معناست که سال ما دقیقا  365روز نیست بلکه
تحویل سال
یک دوره  33ساله طول میکشد تا لحظه
ِ
دوباره به همان ساعت و زمان خاص برسد و مثال بشود
. 8:20البتهدرمتونکهنیهودهماینچرخه 33ساله
آمدهاست.
تناقض«پدربزرگ»
این تناقض به شکل جذابی در «تاریک» مطرح شده است .یکی از دالیلی که
فیزیکدانانراازقبولایدهسفردرزمانبازمیدارد،مسئلهوجودتناقضهای
ترین آنها «تناقض
زمانی است که شامل چند مورد میشود .یکی از معروف ِ
پدربزرگ»استکهاولینبارنویسندهایفرانسویدرسال 1943آنرامطرح
کرد که میگوید« :فرض کنید شما بتوانید به گذشته دور سفر کنید و در آنجا
پدربزرگ خود را بکشید .این موضوع به این معنی است که شما دیگر به وجود
نمیآییدتابهگذشتهسفرکنیدوپدربزرگتانرابکشید!»سریالرویتاثیرآینده
بر گذشته و زمان که به جای شکل خطی ،دایره وار است و تاثیرات زمان های
مختلفبرهمتاکیداتجالبیدارد.
تناقض«خودساخته»
در جایی دیگر از سریال «تاریک» میبینیم که یک نفر مخترع «وسیله» یا همان
شخص دیگری از آینده ،این وسیله اختراع
«ماشین زمان» است که در اصل
ِ
شده را به او تحویل میدهد تا از رویش بسازد .در واقع مخترع ،اگر وسیله کامل
شدهآیندهرانمیدید،امکانودانشساختشراپیدانمیکردوچونآنرادیده
ماشینزمانرابسازد(!)حاالسوالاینجاستکهچهکسیواقعا
بود،توانست
ِ
ماشینراساخته؟
جهانهایموازی
درانتهایفصل،2باتمامشدنسریال«،مارتا»یکیازکاراکترهاظاهرمیشود
کههمانلحظه،جناز هخودشرویزمیناست«.جوناس»شخصیتمقابلش
از او میپرسد تو از کدام زمان آمدی؟ مارتا پاسخ میدهد« :بهتر است بپرسی
از کدام جهان؟» ایده جهانهای مــوازی از نظریه «گربه شرودینگر» گرفته
شده است« .اروین شرودینگر» ،فیزیکدان اتریشی و از بنیانگذاران فیزیک
کوانتوم ،برای درک بهتر کوانتوم میگوید« :تصور کنید یک گربه داخل یک

گاوصندوقباشدوبهگاوصندوقهمسمگازیمتصلکنید.مسلماتاقبلازباز
کردن در گاو صندوق ،گربه هم مرده است و هم زنده و تا آن را باز نکنیم متوجه
جهاندیگریاینگربهزنده
نمیشویم.ازاینجاجرقهایتولیدشدکهشایددر
ِ
باشدودرجهانیمرده(!)»درسکانسهایمختلفیازسریال«تاریک»
اشاره به جهانهای موازی میشود .به طور مثال ،شخصیت
پیر «جوناس»(که هنوز نمیدانیم چرا اسمش شده «آدام»)
جوناس جوان میگوید« :من میدانم
به گذشته رفته و به
ِ
جنگهاکیشروعوکیتماممیشوند؟کدامسهمرابخرم
وکجاسرمایهگذاریکنم؟میدانمتوبهچهفکرمیکنیاما
نمیدانم همتای خودم(در جهانی موازی) چه میکند؟»
یا در ابتدای سریال ،عکسی از خانواده کانوالد نشان داده
میشود که همگی میخندند و در جایی دیگر همان عکس را
میبینیمولیهیچکدامدرآننمیخندند!(اشارهبهجهانی موازی).
کوانتومومیدانهیگز
اینیکیازآنموضوعهاستکهاگرکوانتومرادرکنمیکنید،بایدبگویمتنها
نیستید.بسیاریازفیزیکدانانبزرگاذعانکردهاندکسیکهبگویدکوانتومرا
فهمید مدرواقعآنرانفهمیده.مثالدرکوانتوموقتییکتوپراپرتابمیکنیم
ممکناستازشهردیگریسردرآوردیااگرتوپمدامدرحالرفتوبرگشتبه
دوسمتخیابانباشد،بعدازمدتینمیایستدبلکهسرعتشبینهایتمیشود.
در ادامه به سادهترین شکل ،این قسمت کوانتومی را توضیح می دهیم .تقریبا
همهمیداننداتمچهشکلیاست.فرضکنیدداخلاتممانندمنظومهشمسی
خودماست.اتمازذراتزیادزیراتمیتشکیلشدهاستکهماباچندتایآنکار
داریم؛هستههاوالکترونها.تقریبا 99.9درصدفضایداخلاتمخالیاست.
اتمها مولکول میسازند و مولکولها مواد ،اجسام و جانداران را .بنابراین هر
چیزی که میبینیم  99.9درصدش خالی است پس چه چیزی
سببمیشوداجساموزنداشتهباشند؟
اثــر حضور :مــا نمیتوانیم داخــل اتــم را ببینیم.
چشم ما بــرای دیــدن هر چیزی نیاز به بازتابش دارد.
میکروسکوپها هم فقط این بازتابش را بزرگنمایی
میکنند.درمیکروسکوپالکترونیبهجایباریکه
نور از باریکه الکترون استفاده میشود .برخورد
یک باریکه از الکترون به جسم و بازتابش آن
میشود تصویری که میبینیم اما یک باریکه
ازالکترونبرایاتممانندایناستکهمقدار
بسیارزیادیسیارهواردمنظومهشمسیما
شوند.مطمئنانظممنظومهبههمخورده
و دیگر حالت قبل را ندارد ،برای همین

نمیشودباوسایلسادهوحتیپیشرفتهداخلاتمرادیدچونتابهآننگاهکنیم
تغییر میکند .این به فلسفهای ربط پیدا میکند که میگوید اگر ما به چیزی
نگاهکنیمآنچیزمثلقبلنخواهدبودوحضورماباعثتغییرمحیطمیشود.
بوزون هیگز :اگر فضای داخل اتم واقعا خالی است پس چهچیزی باعث
جرمدار شدن ما و تمامی اجرام میشود؟ برای دیدن داخل اتم ،دانشمندان
تونلهای بسیار طویلی ساختند تا با آن ،اتمها را از جهات مخالف با سرعت نور
به هم برخورد دهند .وقتی دو اتم بههم میخورند یا یک هسته سنگین به یک
اتم میخورد انفجاری صورت میگیرد که آثارش در حد هزارم ثانیه است اما
بسیارمهم.پسازچندینسالآزمایشواستفادهازاتمهایگوناگوندرنهایت
ذرهایزیراتمیکشفشدکهقبالپیشبینیشدهبود؛«ذرههیگز» کهمسئول
جرمدار کردن تمامی مواد است .تمام اینها را گفتیم تا برسیم به ذرهای که در
سریال «تاریک» ادعا میشد ،آن را کشف کرده اند و در اختیار دارند .به همین
دلیلمیدانیکرویدرسریالبهتصویرکشیدهمیشدکهتوسطآنمیشودبه
زمانهایمختلفسفرکرد(یاحتیدنیاهایموازی).اینکرهازهمینمیدان
هیگزساختهشدهاستالبتهباچاشنیتخیلزیاد.
کرمچاله
در سال  ۱۹۳۵فیزیک دانان «آلبرت اینشتین» و «نیتن روزن» با استفاده از
نظری ه نسبیت عام ،پیشنهاد وجود پلی را میان فضا-زمان مطرح کردند .این
مسیربهافتخارایندودانشمندبزرگپلاینشتین-روزننامگذاریشد.طبق
این نظریه پل اینشتین-روزن یا کرمچال ه دو قسمت مختلف از فضا-زمان را به
یکدیگرمتصلمیکندکهباعبورازاینمیانبر،میتوانازنقطهایدرفضا-زمان
بهنقطهایدیگرمنتقلشد.ازنقاطقوتسریال«تاریک»ایناستکهکرمچاله
رابهدرستیتصویرکردهاست.کرمچالهبهصورتکروییکیازمباحثدقیق
علمیاست.وقتییک ُکرهازسطحدوبعدیعبورکند،اثرمیشوددایرهووقتی
یک َا َبر ُک ُ
ره(کرهایبابیشازسهبعد)ازدنیایماعبورکندحتمااثرشمیشود
یک ُکره.درواقعدروازههایعبور،آنچهماتصورمیکنیم،نیستند.
تالشبرایتغییراتفاقاتگذشتهازلحاظعلمی
درسریالمیبینمکه«اولریخ»همراه«هلگه»بهگذشتهسفرمیکندتاجلویاو
را بگیرد ولی همان اتفاقی میافتد که قرار بوده است .در واقع این سریال بیان
میکندتالشمابرایتغییرلزوماملموسنیستچوناگربهگذشتهسفرکنیم
وچیزیراتغییردهیم،دودنیارانمیبینیمکهبتوانیممقایسهکنیمبلکهدنیااز
اول همان بوده که ما تغییر دادیم .مثال فکر کنید ما به گذشته بر میگردیم
وهیتلررامیکشیم.وقتیبهآیندهبرمیگردیمخودمانهمنمیفهمیم
هیتلری وجود داشته که آنقدر جنایت کند! پس خط زمانی دایرهوار
و حلقهها همیشه وجود دارند.در پایان الزم است اشاره کنیم
این پرونده جنبه و مصداق علمی ندارد و فقط برای راحتی
مخاطببهسادهترینشکلممکنبیانشدهوممکناستدر
جاهاییازنظرعلمیخطاداشتهباشد.توجهکنیداینمطلب،
یکراهنماییسادهبرایدرکسریالیعلمیاستکهسعی
داردبزرگتریننظریهقرنیعنیدرهمتنیدگیزمانوماده
راشرحدهد.امیدوارمازدیدنفیلملذتببرید.

