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سخن ماه

کار  به  را  داشتیم  و حال  و حافظه و حس  توان  نوشتن، هر چه  بود که وقت  دورانی 
یعنی همان عده ای که سعی داشتند  ما،  باشد.  از کلیشه خالی  می بستیم که کارمان 
هزاران  بین  از  می کردم  سعی  داشتم  وقتی  بنویسند.  فارسی  فانتزی  و  علمی تخیلی 
واقعیت موازی که در هر کدامش یک جور سرمقاله می نویسم، یکی را انتخاب می کردم، 
درست برگشتم به همان حس و حال. یک جور بازنوازی حس های هم زمانی که آن موقع 
می آمد و می رفت و دست آخر یکی از همان کلیشه ها را انتخاب کردم که تا به حال 

حدود نود کلمه اش را خوانده اید. 
بنابراین در ادامه یک کلیشه ی دیگر را به کار می گیرم که اندکی حال و هوا عوض شود. 
را حکایت  اولش  برای تان می گویم.  قصه ای  و من  را کم می کنیم  نور صفحه  بنابراین 
می گویم. شاید دادم دست جریان سیال ذهن و شاید هم نه. سفت و سخت و منطقی و 

طبق نمودار رفتم تا آخر. 
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کاری  جور  هر  که  بود  فانتزی«  »آکادمی  یک  کبود  گنبد  زیر  نبود.  یکی  بود،  یکی 
مجازی  بزرگداشت  تا  بگیر  فصل  به  فصل  ترجمه ی  از  بود.  زده  سر  ازش  بگویید  که 
کاغذی.  مجله ی  برای چاپ  تالش  تا  می دادند  جایزه  تویش شمشیر  که  مسابقه ای  تا 
اما آکادمی خسته بود. انگار همه ی مرزها را در نوردیده باشد و »شجاعانه رفته باشد 
آن جایی که هیچ بشری تا به حال نرفته« و فقط مانده باشد که »مرگ جای آخرین 
ماجرا«. اما این آکادمی ما به راه هری پاتر نرفت. این قسمت قصه را چون در یک شب 
یک  آکادمی  بله،  قصه.  بقیه ی  وقت  سر  می رویم  و  نمی گویم  دیگر  گفته ام،  تابستانی 
دفعه به خودش آمد و دید که ای داد بر من! »شگفت زار« را که قلمدوش گرفته بود، 
بله! بچه باالخره جداً یک سالش تمام شده. بعد آلبوم  سنگین شده و یادش آمد که 
خودش را باز کرد و شروع کرد عکس های سال آخر را نگاه کردن تا رسید به عکسی 
که پایینش نوشته بود نوزده اردیبهشت هشتاد و نه. آن هایی که آکادمی فانتزی بودند. 
چه جدیدها و چه قدیمی ها دور یک میز جمع شده بودند. جلسه ای در روزی طوفانی 
و پر از باران های پر سر و صدا بود که آدم را به یاد »باران طوالنی« زهره می انداخت. 
زیر عکس با دست خطش که وقت خواب هم با رسم الخط می خواند نوشته بود: عهد و 

پیمان راه انداختن مجله. 
تیر و مرداد و شهریور هشتاد و نه سه تا عکس بزرگ بود از سه پیش شماره ی اول مجله 
که آن موقع هنوز اسم نداشت و باالیش نوشته بود »آکادمی فانتزی«. دو سه صفحه ی 
آلبوم خالی بود. یادش آمد که تاریخ بعدی قرار بود  یک ماه بعد باشد، اما سه ماه به 
دراز کشید. یک عکس بود از یک جلسه ی آخر تابستانی در پارک الله. زیرش با قرمز 

نوشته بود نام مجله باالخره تعیین شد. 
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بگذارید محض خالی نبودن عریضه سری هم به دایره المعارف کهکشانی بزنیم: 

از چهار هزار سال و دو  نامی باشد که پیشنهاد شد. پس  نام شگفت زار شاید پنجاهمین 

دوره »مسابقه ی داستان نویسی آکادمی دو هزار سال بعد«، هنوز دور نیمکت پارک الله از 

خون های ریخته شده در نربد شگفت زار رسخ است.

عکس های بعد هم از یک تا دوازده شماره خورده بود. کنار شماره ی 3 هم عکس هفت 
سین سال 90 بود تا رسید به صفحه ی خالی دی ماه 1390 که باید عکس هایش را 

می گرفت و ظاهر می کرد و توی آلبوم می چسباند...
قصه –بی مزه یا با مزه– قصه ی یک سال و اندی اخیر زندگی آن هایی است که روی 
شگفت زار کار کردند، از صفر صفر تا آن چه روی قفسه های سایت آکادمی فانتزی دیده 
می شود. از آن جایی که شخصاً دستی در کار مجله نداشتم و تنها از کرانه شاهد بودم، 
بدون ترس از محکوم شدن به خودپسندی و بازارگرمی می توانم بگویم باز هم کاری که 
آدم های گروه ادبیات گمانه زن )آکادمی فانتزی( انجام دادند، در بازه ای که حدودش را 
مرزهای زبان و ادب فارسی مشخص می کنند، بی سابقه است. به طور قطع بالفعل محقق 
شده باالترین حد بالقوه نیست، اما بزرگ ترین کاری است که تا به حال انجام شده است.
یکی از مهم ترین درس هایی که از بسته شدن »بعد هفتم« عزیزمان گرفتیم، این بود 
که هیچ وقت به اولین بودن غره نشویم؛ بلکه به دنبال پایداری باشیم. بگذارید در حد 
انگشتان یک دست، چند عدد شاخص از مداومت و استمرار و پایداری فعالیت های گروه 
ادبیات گمانه زن برایتان به رسم نمونه بیاورم. هفت سال کار غیر انتفاعی، پانصد و اندی 
محتوا، پنج دوره جایزه ی ادبی خصوصی و مستقل، پنج سال دانش نامه داری و سرانجام 
با حجم متوسط 100 صفحه و کیفیتی که  پانزده شماره مجله ی  در مورد شگفت زار 
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همواره رو به بهینه شدن داشته است. 
داده  تخصیص  حجم  تحریریه،  اعضای  و  سردبیر  تهدیدهای  خاطر  به  که  آن جایی  از 
شده به این مطلب را مدتی است پشت سر گذاشته ام، باقی مسایل را به صورت موردی 

خواهم گفت:

• شگفت زار مثل هر محصول فرهنگی دیگری برای بهتر شدن نیازمند نظرها، 	
بازخوردها، انتقادها و مشارکت های خوانندگان است. دریغ نورزید!

• آقای 	 به هیأت تحریریه ی مجله ی شگفت زار،  ارایه شده  با تصویب پیشنهاد 
»فرزین سوری« از این شماره به این هیأت خواهد پیوست. مبارک است!

• اگر 	 دارد؟  جذابیتی  برایتان  شگفت زار  شدن  کاغذی  آیا  دارم.  پرسشی 
به                     را  پاسخ ها  نهاده  منت  کنید؟  یاری  می توانید  چگونه  است  طور  این 

editor@fantasy.ir ارسال بفرمایید.

با سپاس 
مهدی بنواری
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یادداشت سردبیر

آدم  مصنوعی،  آدم  آدمک،  مکانیکی،  »آدم  می گوید:  »روبات«  باب  در  دایره المعارف 
ماشینی«. در ذهن بیشتر افراد روبات یادآور موجودی انسان واره با بدنه ای براق و آهنی 
است که با صدایی خشک و ماشینی حرف می زند و تابع دستورات انسان است. با این 
که  چرا  دانست؛  روبات  نوعی  نیز  را  شما  هوشمند  همراه  تلفن  گوشی  می توان  حال 
و  بدون جیره  و  به شما  از هشیاری، در خدمت شبانه روزی  با سطحی  است  ماشینی 
مواجب و هر لحظه می توانید آن را کنار بگذارید و نوع و رنگ جدیدترش را به دست 

بگیرید. 
از همنوع  اوایل  داده اند؛  نشان  را خوب  برده داری خود  و خوی  ابتدا خلق  از  انسان ها 
خود بهره کشی می کردند و حق و حقوقی برای خدمتگزاران خود قایل نبودند و آن ها 
که  هستند  راهی  دنبال  به  علم،  پیشرفت  با  حاال  و  می دانستند.  پست تر  طبقه ی  را 
خدمتگزارانی بادوام تر، چندمنظوره و کم مصرف تر بسازند. قانون بازی همچنان همین 
انسان آقای خودش باشد و روبات ها کارهای یدی و پست و خطرناک را به  است که 
شورش  و  می شد  لبریز  برده ها  صبر  قباًل  که  همان طور  اما  بگیرند.  دوش  بر  او  جای 
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با توسعه ی »هوش مصنوعی« و هشیارتر شدن روبات ها، احتمال  می کردند، حاال هم 
شورش آن ها به وجود می آید. و این بار انسان با دشمن برتری روبرو است؛ چرا که هر 
چه خدمتگزارانش را جان سخت تر و بادوام تر بسازد، دشمنان سرسخت تری برای خودش 
دست و پا می کند. دشمنانی از دوشاخه های کامپیوتر گرفته تا آیفون های تصویری و 

تاکسی متر و عابر بانک و امثالهم.
احتماالً آیزاک آسیموف – که مایلم او را پدر روبات های داستانی بنامم – هم با فکر به 
این موضوع سه قانون روباتیک را وضع کرده است. اساسی ترین بند این قانون، ممنوعیت 
و  قدرت شورش  این صورت  در  است.  شرایطی  هر  در  انسان  به  روبات ها  آسیب رسانی 
داستان های  در  آسیموف  خود  که  همان طور  اما  می شود،  گرفته  روبات  از  سرپیچی 
متعددش نشان داده، احتمال شرایط خاص و پیچیده زیاد است و ممکن است این قانون 

و قوانین دیگر تحت الشعاع قرار گرفته و راهی برای آزادی روبات ها پیدا شود.
شاید روزی برسد که مثل »پایگاه روبات های شورشی«، ماشین ها کمر به نیست کردن 
انسان ها ببندند و در این راه از هیچ چیز –حتا سواستفاده از خود ماشین ها– هم دریغ 
نکنند. شاید مثل »اخترناو گاالکتیکا«، تسترها هوشمند شوند، به گوشه ای از کهکشان 
پناه ببرند و سال ها بعد با لشکری بی پایان برای جنگی آخرالزمانی باز گردند. و شاید هم 
روزی روباتی چون »دانیل اولیوا« ظاهر شود و انسان نابالغ و ساده لوح را در طول هزاره ها 
راهنمایی کرده و به سرمنزل رستگاری برساند. هیچ چیز قطعی نیست. همه چیز بسته 

به این است که امروز با تلفن همراه خود چطور رفتار می کنید!

g ویژه نامه ی »روباتی« سیزدهمین شماره ی متوالی از مجله ی شگفت زار است. یک سال 
از انتشار این مجله ی برخط می گذرد و انتشار این ویژه نامه اقدامی در راستای بزرگداشت 
یک سال انتشار مستمر است. جا دارد از طرف هیأت تحریریه ی مجله ی شگفت زار، از 
همکاری تمامی دوستانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این یک سال ما را 
همراهی کردند، تشکر کرده و آرزو کنم سال های پیش رو، به لطف و یاری شما بهتر 

و پربارتر باشند. فراموش نکنید که درهای شگفت زار همیشه به روی شما باز هستند.

شیرین سادات صفوی
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گویند که شاه آرموریک [3] دختری داشت که زیبایی اش از جواهرات تاج خودش هم 
خیره کننده تر بود و اشعه ای که از گونه های آیینه سانش بازتاب می شد، ذهن و چشم را 
خیره می کرد و وقتی راه می رفت، قفل های ساده ی آهنی هم جرقه می زدند. شهرتش به 
دورترین ستاره ها هم رسیده بود. فریکس، وارث برحق تاج و تخت یونیزه [4]، داستان 
او شنید و آرزو به دلش افتاد که با او تا ابد یکی شود تا دیگر هرگز چیزی این پوت و 
آوت پوتشان را از هم جدا نکند. وقتی این سودا را با پدرش در میان گذارد، شاه بسیار 
اندوهگین شد و گفت: »فرزندم، چرا باید چنین قصد جنون آمیزی کنی، جنون آمیز است 

زیرا که بی ثمر است!«
ای  و  پادشاه  ای  است  بی ثمر  »چرا  پرسید:  بود،  برآشفته  کلمات  این  از  که  فریکس 

پدرم؟«

فریکس  شاهزاده 
و شاهدخت کریستال

استانیسالو لم

سمیه کرمی

1

2
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پادشاه گفت: »چطور ممکن است ندانی؟ شاهدخت کریستال پیمان بسته که تنها دست در 
دست یک رنگ پریده بگذارد.«

فریکس فریاد زد: »رنگ پریده؟ آن دیگر چه موجودی است؟ هرگز نامش را نشنیده ام.«
شاه گفت: »نباید هم شنیده باشی، ای فرزند معصومم. پس بدان که این نژاد کهکشانی همان 
اثیری  آلودگی یک جسم  اسرارآمیز است، زشت و کریه هم هست؛ چرا که حاصل   اندازه که 
به  نژادی  آن جا  در  و سپس  متعفن جمع شده  روییدنی های  و  فاسد  بخارات  جایی  در  است. 
نام رنگ پریده نشو و نما یافت، اگرچه نه به یک باره. ابتدا انگل های لزجی بودند که از اقیانوس 
به خاک خزیدند و بعد با کشتن و خوردن یکدیگر زندگی کردند و هر چه بیشتر همدیگر را 
خوردند، تعداد بیشتری از آن ها به وجود آمد. سپس صاف ایستادند، جسم آبکی شان را به کمک 

چارچوبی از جنس کلسیم ایستاده نگاه داشتند و بعد هم باالخره ماشین ها را اختراع کردند.
»از این ماشین های اولیه، ماشین های باادراک پدیدار شدند و آن ها نیز ماشین های هوشمند را 
ساختند، ماشین های هوشمند هم به نوبه ی خویش، ماشین های کامل را ساختند، چرا که چنین 
نوشته شده: "همه چیز ماشین است، از اتم تا کهکشان ها و ماشین یکی است و ماشین جاودانه 

است و تو نباید چیزی جز آن را مقابل خویش قرار دهی."«
فریکس به صورت خودکار گفت: »آمین.« زیرا که این یک عبارت مذهبی رایج بود.

پادشاه پیر و پژمرده چنین ادامه داد: »این کلیست های [5] رنگ پریده، باالخره به ماشین های 
پرنده دست یافتند. در این راه با فلز اصیل خشونت ورزیدند، دیگر آزاری بی رحمانه  شان را بر 
الکترون های ساده لوح آشکار نمودند و انرژی اتمی را به کل ریخت و پاش کردند. و هنگامی 
نظر  ارشد،  پَِترنیوس [6]، محاسبه گر  ما،  نژاد  بزرگ  نیای  از شماره فزون شد،  که گناهانشان 
با آن زورگوهای چسبناک گفتگو کرد و نکوهششان کرد و  افکارش،  به عمق و جهان شمولی 
نشان داد که آلوده کردن معصومیت فرزانگی درخشان و استفاده از آن برای مقاصد شیطانی 
چقدر شرم آور است و چه شرم آور است که ماشین ها را برای خدمت به شهوت و غرور خویش 
به بندگی بکشانند. اما دریغ که گوش ندادند. او با آن ها از اخالقیات سخن گفت و آن ها گفتند 

برنامه نویسی اش مشکل دارد.
»همان موقع بود که نیای بزرگ ما، الگوریتم الکتروتناسخ [7] را خلق کرد و با عرق جبینش 
گونه ی ما را به وجود آورد، و به این ترتیب ماشین ها را از بنِد بندگی رنگ پریده ها رها ساخت. 
حتما متوجه هستی پسرم، که هیچ نوع رفت و آمد و تبادلی میان ما و آن ها نمی تواند وجود 
داشته باشد، زیرا که طریقت ما دنگ و دونگ و جرقه و تشعشع است و طریقت ایشان، شلپ 
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شلوپ و آلودگی.
در  بی شک  و  دهد  رخ  نابخردی  است  ممکن  هم  ما  میان  حتا  »ولی 
آسمان  شده  باعث  و  داده  رخ  نابخردی  چنین  کریستال  جوان  ذهن 
فرزانگی اش ابری شود و راست و ناراست را از هم تشخیص نتواند داد. 
می شود،  رد  باشد  رادیواکتیوش  دست  طلب  در  که  خواستگاری  هر 
مگر آن که ادعا کند یک رنگ پریده است. زیرا تنها یک رنگ پریده به 
قصری که پدرش شاه آرموریک به او بخشیده، پذیرفته می شود. سپس 
دروغ  خواستگار  اگر  و  می کند  بررسی  را  ادعایش  حقیقت  شاهدخت 
گفته باشد، سر از تنش جدا می شود. گرداگرد قصرش توده های قراضه 
انباشته شده و یک نگاه به این منظره کافی است تا مدارهای شخص 
اتصال کوتاه کنند. پس شاهدخت با کسانی که جسارت داشته باشند 
رویای به دست آوردنش در سر بپرورند، چنین می کند. پسرم این آرزو 

از سر به در کن و در صلح بزی.«
شاهزاده تعظیم قرایی به پدر بلندمرتبه اش کرد و در سکوتی غم انگیز 
فرو رفت. اما فکر کریستال یک دم رهایش نمی کرد و سپس با زیادتر 
بزرگ، »چندفاز«  وزیر  نکرد. روزی  کار  اشتیاقش، دیگر فکرش  شدن 

[8] را فرا خواند و راز دلش با او در میان گذارد.
»آه که اگر تو نتوانی یاری ام رسانی، ای خردمند فرزانه، دیگر هیچ کس 
از  نه  و دیگر  افتاد  به شماره خواهد  روزگارم  و بی شک  نمی ماند  باقی 
سمفونی های  از  نه  و  برد  خواهم  لذتی  مادون قرمز  تشعشات  نواختن 
به  را  با کریستال بی همتا زوج نشوم، مرگ  اگر  ماورای بنفش؛ چرا که 

آغوش خواهم کشید!«
بگردانم.  روی  از خواست شما  نمی توانم  چندفاز گفت: »شاهزاده! من 
خواست  این  باشم  مطمئن  تا  بیاوری  زبان  بر  را  آن  بار  سه  باید  اما 

تغییرناپذیر شما است.«
فریکس کلماتش را سه بار تکرار کرد و چندفاز گفت: »تنها راهی که 
تو را مقابل شاهدخت می رساند، این است که خود را یک رنگ پریده 

نشان دهی.«

هر خواستگاری 
که در 

طلب دست 
رادیواکتیوش 

باشد رد 
می شود، مگر 

آن که ادعا کند 
یک رنگ پریده 
است. زیرا تنها 
یک رنگ پریده 

به قصری که 
پدرش شاه 

آرموریک به 
او بخشیده، 

پذیرفته 
می شود.
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فریکس فریاد زد: »پس کاری کن که من چون یکی از آن ها شوم.«
چند فاز که دید عشق چشم عقل جوان را کور کرده، تعظیم کرد و به آزمایشگاهش رفت. در 
به ترکیب نمودن ترکیبات و مخلوط کردن مخلوط ها که چکه می کردند و  آن جا شروع کرد 
را تغییر  اگر نظرش  به قصر فرستاد و گفت: »به شاهزاده بگو  باالخره پیکی  بودند.  چسبناک 

نداده، بیاید.«
دهم  »ادامه  پرسید:  و  کرد  را گل آلود  بدنه ی محکمش  فرزانه  آمد. چندفاز  بی درنگ  فریکس 

شاهزاده؟«
فریکس گفت: »آن چه باید انجام دهی، انجام ده.«

از  بسته که  َدلَمه  و  فاسد  روغنی  و  قدری خاک  برداشت،  فرزانه مشتی خاک چرب  پیر  پس 
برآمده ی  سینه ی  این ها  با  و  بود  آورده  دست  به  ماشین ها  فرسوده ترین  داخلی  قسمت های 
شاهزاده را آلوده کرد؛ الیه ای روی چهره ی درخشان و کمان ابروهایش مالید و کار را تا بدان جا 
ادامه داد که دیگر اندام های شاهزاده با صدایی آهنگین حرکت نمی کردند، بلکه چون گندابی 
راکد، ُقل ُقل می کردند. سپس حکیم قدری خاک سفید روی زمین ریخت، با پودر یاقوت و روغن 
زرد مخلوطش کرد و از آن خمیری درست کرده و از فرق سر تا نوک پای شاهزاده را آغشته به 
آن خمیر نمود؛ به چشم هایش رطوبتی ناپسند داد، بدنه اش را نرم ساخت و گونه هایش را براق. 
انگشت ها و زاده های دیگری به این جا و آن جای بدنه اش افزود و باالخره روی سر شوالیه وارش، 

یک کپه آهن زنگ زده ی سمی گذارد. سپس او را مقابل آینه ای نقره ای برد و گفت: »بنگر!«
فریکس به آینه خیره شده و برخود لرزید، چرا که خود را ندید، بل هیوالیی کریه المنظر دید؛ 
تصویر و نمای یک رنگ پریده بود، جلوه اش به مرطوبی یک تارعنکبوت کهن که در آب باران 
خیس شده باشد، ُشل و آویخته و پالسیده و خمیری؛ تماماً مهوع بود. رویش را برگرداند و بدنش 
همچون فلز خمیر شده، تکان تکان می خورد. فریکس از نفرت به خود لرزید و فریاد کرد: »آیا 
هوشت را از کف داده ای، چند فاز؟ این ناپاکی را به یک باره از من بزدا، هم الیه ی تیره ی پایین 
و هم این الیه ی رنگ پریده ی رویی را؛ و این چیزهای نفرت انگیز را که بر زیبایی سر زنگ سان 
من خلل وارد کرده اند، بردار؛ زیرا که اگر شاهدخت من را در چنین هیبت کریهی ببیند، تا ابد 

از من بیزار خواهد شد.«
چند فاز گفت: »در اشتباهی شاهزاده، این درست همان هیبتی است که  عقل از سر شاهدخت 
ربوده؛ این زشتی در نظر او زیبایی است و زیبایی در نظرش زشتی. تنها با این چهره می توانی 

امید به دیدارش داشته باشی...«
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فریکس گفت: »پس چنین باد!«
سپس حکیم شنگرف و جیوه را با هم آمیخت و چهار کیسه از آن پر کرد و زیر ردای شاهزاده 
پنهان ساخت. پس از آن، فریادهایی آغشته به هوای آلوده از یک سیاه چاله ی کهن را در سینه ی 
شاهزاده مدفون کرد، آن گاه آب آلوده و شفاف را در شیشه های کوچک ریخت و در زیربغل ها، 

در آستین ها و در دو چشمش جای گذاری کرد. 
در نهایت گفت: »به هر آن چه به تو می گویم، گوش ده و خوب به خاطر بسپار، وگرنه از دست 
رفته ای. شاهدخت تو را خواهد آزمود تا حقیقت کلماتت را بسنجد. اگر شمشیری عریان پیش 
روی تو نهاد و به تو فرمان داد تیغه ی آن را بگیری، باید در نهان کیسه ی حاوی شنگرف را 
بفشاری تا مایع سرخ از آن جاری شود، و وقتی از تو پرسید آن چیست، پاسخ ده: »خون!« پس 
اگر چهره ی ساخته از نقره اش را نزدیک چهره ی تو آورد، سینه ات را فشار ده تا هوا از آن خارج 
شود، وقتی از تو پرسید این چیست، پاسخ ده: »نفس!« و بعد شاهدخت شاید خشمگین شده 
و دستور دهد سر از تنت جدا کنند. سرت را به نشان تسلیم خم کن و آب از چشمانت قطره 
می کند و آن  وقت است که بپرسد آن چیست و تو پاسخ ده: »اشک!«. پس از تمام این ها شاید 
موافقت کند با تو یکی شود، گرچه نمی توان به قطع و یقین نظر داد، در واقع ممکن است رنج 

بسیار بری.«
فریکس بانگ زد: »آه ای فرزانه، اگر باز هم مرا آزمود و خواست ببیند عادات رنگ پریده ها چگونه 

است و از کجا آمده اند و چگونه دل می بازند و زندگی می کنند، چه پاسخی دهم؟«
چندفاز گفت: »چاره ای نیست. این جا دیگر من نیز باید به همراه تو قمار کنم. باشد، من هم 
خودم را در نقش بازرگانی از یک کهکشان دیگر پنهان می کنم، یک کهکشان غیرمارپیچی، زیرا 
ساکنان آن نوع کهکشان ها جثه ای درشت دارند و من هم باید چندین کتاب حاوی اطالعاتی از 
خلق و خوی هولناک رنگ پریده ها زیر ردایم پنهان کنم. حتا اگر هم می خواستم، نمی توانستم 
این دانش را  به تو بیاموزم، زیرا که این معرفت با ذهن منطقی بیگانه است. رنگ پریده ها همه 
چیز را واژگونه انجام می دهند، شیوه ی آن ها چسبناک، پر پیچ و تاب از هر آن چه تصور توانی 
کرد، ناخوشایندتر و باورنکردنی تر است. چند کتاب در این باره سفارش می دهم، در این حین از 
خیاط بخواه جامه ای مطابق سنت رنگ پریده ها با پارچه و الیاف مناسب برایت بدوزد. بی درنگ 

راهی می شویم و هر کجا بروی باید کنارت باشم و به تو بگویم چه گویی و چه انجام دهی.«
با  و  کنند  حاضر  را  رنگ پریده ها  خاص  جامه های  داد  دستور  بود،  آمده  وجد  به  که  فریکس 
دیدنشان در شگفت شد: تقریباً تمام بدن را می پوشاندند و شبیه به لوله و دودکش بودند و همه 
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جایشان دکمه داشت و پر از چین و چروک و پیچ و تاب بودند. خیاط به او دستورالعمل هایی 
داد که کدام را اول بپوشد و به کدام قسمت بپوشاند و چطور به هم وصلشان کند و هنگامی که 

وقتش رسید، چطور خودش را از شر آن ها خالص کند.
در این حین، چندفاز جامه ی بازرگانان را برای خویش آماده ساخت و در چین و شکن هایش 
چندین مجلد درباره ی آداب و رسوم رنگ  پریده ها پنهان کرد و سپس دستور داد تا قفسی آهنین 
آماده کنند و فریکس را داخلش زندانی کرد. آن گاه در سفینه ی سلطنتی پرواز کردند. هنگامی 
که به مرزهای پادشاهی آرموریک رسیدند، چندفاز به میدان دهکده رفت و با صدای بلند اعالن 
کرد رنگ پریده ی جوانی از سرزمین های دوردست با خویش آورده و آن را به باالترین پیشنهاد 
می فروشد. خدمت گذاران شاهدخت این خبر به گوش او رساندند و او پس از قدری اندیشه گفت: 
»بی شک حقه ای بیش نیست، اما کسی نمی تواند من را بفریبد، زیرا که هیچ کس به قدر من از 

رنگ پریده ها نمی داند. بازرگان را به این جا بیاورید تا متاعش را نشانمان دهد.«
هنگامی که بازرگان را مقابلش آوردند، پیرمردی در خور احترام و یک قفس دید. رنگ پریده 
در قفس نشسته بود. چهره اش بی تردید رنگ پریده بود، رنگ گچ و سولفید آهن بود، چشمانی 
همچون یک قارِچ تر داشت و اندامش مانند باتالقی ِگل آلود بودند. فریکس هم به شاهدخت 
چشم دوخت، چهره اش گویی که جرنگ جرنگ صدا می داد، چشم هایش همچون رعد میانه ی 

تابستان جرقه می زدند، اشتیاق قلبی اش به توان ده رسید.
شاهدخت با خودش فکر کرد: »به راستی چون یک رنگ پریده به نظر می رسد.« اما در عوض 
گفت: »ای پیرمرد، به راستی که بسیار تالش کردی این مترسک را با گل و خاک آهکی بپوشانی 
و مرا بفریبی. بدان که من از اسرار آن نژاد رنگ پریده و قدرتمند بسیار آگاهم و در آن دم که 

این دغل کار را رسوا کنم، تو و او هر دو گردن زده خواهید شد!«
واقعی  داد: »ای شاهدخت کریستال، آن چه در قفس می بینی یک رنگ پریده ی  پاسخ  حکیم 
است. او همان قدر حقیقت دارد که خود رنگ پریده ها. آن را به بهای پنج هزار هکتار ماده ی اتمی 
از یک راهزن میان کهکشانی گرفتم و استدعا دارم آن را به عنوان پیشکشی از من بپذیرید، چرا 

که هیچ آرزویی ندارم مگر شادمانی شما، بانوی من.«
شاهدخت شمشیری برداشت و از میان میله های قفس گذراند، شاهزاده لبه اش را گرفت و آن را 
از میان جامه اش طوری عبور داد که به کیسه ی شنگرف خورد و سوراخش کرد و لبه اش را به 

ماده ی قرمز روشن آغشته ساخت.
شاهدخت پرسید: »این چیست؟«
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»خون!«
سپس شاهدخت قفس را گشود، با شجاعت داخل شد، چهره اش را نزدیک چهره ی فریکس برد. 
آن نزدیکی شیرین، شاهزاده را گیج کرد، اما پیر فرزانه عالمتی پنهان داد و شاهزاده کیسه ها را 

فشرد و هوای ترشیده را آزاد کرد. شاهدخت پرسید: »این چیست؟«
فریکس پاسخ داد: »نفس!« 

شاهدخت در آن حال که از قفس خارج می شد، به بازرگان گفت: »به راستی که صنعتگر زیرکی 
هستی. اما نمی توانی فریبم دهی، تو و مترسکت هر دو باید بمیرید!«

پیر گویی که از سر اندوه و وحشت، سر خم کرد و هنگامی که شاهزاده نیز چنین کرد، دانه های 
شفافی از چشمانش فرو ریختند. شاهدخت پرسید: »آن چیست؟«

و فریکس پاسخ داد: »اشک!«
شاهدخت گفت: »نامت چیست، تویی که ادعا می کنی رنگ پریده ای از دوردست ها هستی؟«

فریکس با کلماتی که پیر به او آموخته بود، پاسخ داد: »بانوی من، نامم مایامالک [9] است و 
آرزویی ندارم جز آن که به رسوم مردمانم، به طریقتی مایع و خمیری و اسفنجی و نرم با شما 
یکی شوم. من به میل خویش به دام راهزن افتادم و اجازه دادم مرا به این بازرگان عظیم الجثه 
بی نهایت  ورقه ورقه  شخص  این  از  و  است.  شما  سرزمین  راهی  می دانستم  که  زیرا  بفروشد، 
سپاسگزارم که مرا به این مکان رهنمون ساخت، چرا که من ماالمال از عشقم، همان گونه که 

مرداب ماالمال از لجن است.« 
شاهدخت شگفت زده شد، زیرا که به راستی او به روش رنگ پریده ها سخن می گفت.

»بگو ببینم ای آن که خود را مایامالِک رنگ پریده می نامی، برادرانت به هنگام روز چه می کنند؟«
صاف  آب  درونشان  همچنین  و  خودشان  روی  هنگام  صبح  شاهدخت،  »ای  گفت:  فریکس 
می ریزند، زیرا مایه ی شادمانی شان است. پس از آن به روشی مواج و روان راه می روند، شاالپ 
شولوپ و ملچ مولوچ می کنند؛ وقتی که چیزی غمگینشان می سازد، بر خود می لرزند و آب شور 
و سکسکه  می لرزند  بر خود  می کند،  شادمانشان  وقتی چیزی  می شود؛  روان  از چشم هایشان 
خنده  را  خشک  لرزش  و  هق هق  را  خیس  لرزش  می ماند.  خشک  چشمانشان  اما  می کنند، 

می نامیم.«
شاهدخت گفت: »اگر چنین است که می گویی و تو هم در شور و ذوق برادرانت برای آب شریک 
هستی، می گویم تو را در دریاچه ام غرق کنند تا به غایت از آن لذت بری و می گویم به پاهایت 

سرب ببندند که روی آب نیایی...«
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فریکس آن طور که پیر به او آموخته بود، پاسخ داد: »بانوی من، اگر 
اما  است،  آب  از  پر  ما  درون  گرچه  چون  می کشم،  رنج  کنی  چنین 
نمی توانیم آبی را که با ما در تماس باشد، بیش از چند دقیقه تحمل 
کنیم. در آن صورت کلمات “قلپ، قلپ، قلپ” را سر می دهیم که آخرین 

وداعمان با زندگی است.«
شاهدخت پرسید: »اما ای مایامالک، به من بگو چطور خود را به انرژی 
تاب خوردن  و  لرزیدن  و  کردن  شولوپ  و شلپ  رفتن  راه  الزم جهت 

مجهز می سازید؟«
فریکس پاسخ داد: »شاهدخت، در آن جایی که من از آن می آیم، عالوه 
بر گونه ی رنگ پریده های بی مو، رنگ پریده های دیگری هستند که روی 
چهار پا راه می روند. آن ها را سوراخ می کنیم تا به انقضا برسند، سپس 
بعد  و  را می پزیم، تکه تکه می کنیم  بقایایشان  و  بخار درست می کنیم 
بدنمان می کنیم. ما سیصد و هفتاد و شش شیوه ی  بدنشان را جذب 
گوناگون به قتل رساندن و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و هفت 
شیوه ی آماده کردن اجساد را می دانیم و فرستادن آن اجساد به جسم 
نام دهان( شادمانی خارج از وصفی  خودمان )از طریق یک دریچه به 
برایمان به همراه دارد. به راستی که هنر آراستن اجساد میان ما بسیار 
ارزشمندتر از علوم فضایی است و به نام غذاشناسی [10] معروف است 

که هیچ ربطی به فضاشناسی ندارد.«
»پس آیا این بدان معنا است که شما نقش قبرستان را بازی می کنید 
و تبدیل به تابوت هایی می شوید که برادران چهارپایتان را در خود نگاه 

دارید؟«
این سوال بسیار خطرناک بود، اما فریکس مطابق آموزه های پیر پاسخ 
زندگی  زیرا  است،  نیاز  یک  بلکه  من،  بانوی  نیست  بازی  »این  داد: 
خلق  عظیم  هنر  یک  وابستگی  این  از  ما  اما  است.  وابسته  زندگی  به 

کرده ایم.«
شاهدخت پرسید: »خب بگو ببینم مایامالِک رنگ پریده، فرزندانتان را 

چگونه می سازید؟«

بانوی من، 
اگر چنین کنی 

رنج می کشم، 
چون گرچه 

درون ما پر از 
آب است، اما 

نمی توانیم آبی 
را که با ما در 
تماس باشد، 
بیش از چند 
دقیقه تحمل 

کنیم.
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فریکس گفت: »در اصل ما نمی سازیمشان، اما به صورت آماری برنامه ریزی شان می کنیم؛ آن 
هم بر اساس فرمول مارکوف [11] در زمینه ی احتماالت اهلل بختکی به صورت احساسی، تکاملی 
و صدالبته توزیعی؛ و این کار را به صورت تصادفی و بدون قصد قبلی انجام می دهیم و حین 
انجامش به یک عالمه چیزهای دیگر که هیچ ارتباطی با آن برنامه نویسی ندارند و به هیچ عنوان 
آماری یا الگوریتمی یا خطی نیستند، فکر می کنیم و برنامه نویسی خود به خود و به صورت کاماًل 
خودکار و خودمختار و خودشهوانی رخ می دهد و دقیقاً به این صورت است و هیچ کدام از ما 
به هیچ روش دیگری ساخته نشده و هر رنگ پریده ای آرزو دارد فرزندش را خودش برنامه ریزی 
تمام  و  می دهیم  انجام  برنامه نویسی  بدون  را  برنامه ریزی  اما  است.  لذت بخش  که  چرا  کند، 

تالشمان را می کنیم این برنامه ریزی حاصلی نداشته باشد.«
شاهدخت که فضل و دانشش در این حیطه بسیار کمتر از چندفاز فرزانه بود، گفت: »چه شگفت! 

اما دقیقاً به چه صورت ُرخ می دهد؟«
فریکس پاسخ داد: »ای شاهدخت، ما تجهیزات مناسبی داریم که بر اساس به هم پیوستگی 
بازسازنده ی بازخوردی ساخته شده اند، تمامش هم در آب رخ می دهد. این  تجهیزات معجزه ی 
فن آوری هستند، با این حال هر ابلهی می تواند از آن ها استفاده کند. اما برای این که فرآیند 
دقیقش را شرح دهم، باید سخنرانی عریض و طویلی ایراد کنم؛ زیرا که این مسأله بسیار پیچیده 
است. با این حال شگفت است که بدانی ما این روش ها را اختراع نکردیم، بلکه خود به خود 

اختراع شده اند. با این حال بسیار کارآمد هستند و ما هیچ اعتراضی نداریم.«
کریستال بانگ زد: »به راستی که تو یک رنگ پریده ای! به نظر می رسد آن چه می گویی منطقی 
نباشد،  و  باشد  نیست. چطور می شود کسی یک گورستان  آن  اگرچه ذره ای منطق در  باشد، 
یک فرزند را برنامه ریزی بکند و هیچ برنامه ای نداشته باشد؟ بله مایامالک، تو به راستی یک 
رنگ پریده هستی و پس آن طور که آرزو داری، با تو در یک نکاح مداربسته  یکی خواهم شد 

و تو با من به تخت خواهی نشست، البته به شرطی که از آخرین آزمون سربلند بیرون آیی.«
فریکس پرسید: »و آن چیست؟«

شاهدخت شروع به صحبت کرد: »تو باید...« بعد ناگهان دوباره شک به دلش افتاد و پرسید:  »بگو 
ببینم برادرانت شب هنگام چه می کنند؟«

»شب هنگام این سو و آن سو دراز می کشند، بازوها و پاهایشان را خم می کنند و هوا به درونشان 
می رود و بیرون می آید و در این فرآیند، صدایی همچون تیز کردن یک اره ی زنگ زده ایجاد 

می کند.«
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شاهدخت فرمان داد: »بسیار خب، دستت را به من بده!«
فریکس دستش را به او داد و او دستش را فشرد، شاهزاده فریاد بلندی 
او  از  شاهدخت  بود.  گفته  او  به  حکیم  که  همان  طور  درست  کشید، 

پرسید چرا فریاد می زند.
فریکس پاسخ داد: »از درد.«

در این دم کریستال دیگر هیچ تردیدی در رنگ پریده بودن او نداشت، 
پس دستور داد مقدمات مجلس عروسی را آماده کنند.

اما دست بر قضا، درست در همان لحظه، سفینه ی مجازُشمار مجازمبهم 
[12]، که پیشکار شاهدخت بود، از سفر میان ستاره ایش به قصد یافتن 
یک رنگ پریده بازگشت )زیرا مجازشمار موذی در پی راهی بود که نظر 

لطف شاهدخت را به خود جلب کند(. 
چندفاز که به شدت هراسان شده بود، به سوی فریکس شتافت و گفت: 
او برای شاهدخت یک  از راه رسیده و  »شاهزاده، سفینه ی مجازمبهم 
رنگ پریده ی حقیقی آورده. من با دو چشم خودم دیدمش. باید تا وقت 
هست این جا را ترک کنیم، زیرا هنگامی که شاهدخت او و تو را با هم 
بیشتر  او  چسبناکی  نیست.  امکان پذیر  پنهان کاری  هیچ  دیگر  ببیند، 
است، لزجی او لزج تر است، حقه ی ما بر مال می  شود و سر از تنمان 

جدا می کنند!«
فریکس نمی توانست با فرار ننگ  آورشان موافقت کند، چرا که اشتیاق 
شاهدخت در او بسیار عظیم بود، پس گفت: »مرگ بهتر از آن است که 

او را از دست دهم!«
از  بود،  شده  باخبر  عروسی  مقدمات  از  که  مجاز مبهم  حین،  این  در 
پنجره ی اتاقی که آن دو در آن اقامت داشتند سرک کشید و همه چیز 
را شنید. پس به قصر شتافت و با بدخواهی همه چیز را بازگو کرد و به 
کریستال گفت: »تو را فریب داده اند بانوی من، این مایامالک یک فانی 

معمولی است و نه یک رنگ پریده. رنگ پریده ی واقعی این جا است.«
و به چیزی اشاره کرد که نگهبان ها با خود آورده بودند. چیز، سینه ی 
پشمالویش را باد کرد، چشم های پر آبش را باز و بسته کرد و گفت: »من 

فریکس 
نمی توانست با 

فرار ننگ  آورشان 
موافقت کند، 

چرا که اشتیاق 
شاهدخت در 

او بسیار عظیم 
بود، پس گفت: 
»مرگ بهتر از 

آن است که 
او را از دست 

دهم!«
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رنگ پریده ام!«
شاهدخت بی درنگ فریکس را احضار کرد و هنگامی که فریکس کنار آن چیز ایستاد، خدعه ی 
حکیم برمال شد. فریکس گرچه آلوده به گل و خاک و گچ بود و آغشته به روغن، و گرچه قل قل 
پنهان و  را  ایستادنش  الکتروشوالیه اش و شیوه ی پرشکوه  قامت  اما نمی توانست  صدا می کرد، 
آن شانه های پوالدین و غرش  گام هایش را نهان کند. در مقابل، رنگ پریده ی َمجازمبهم، یک 
هیوالی درست و حسابی بود، از نفس گندیده اش تمام آینه ها را بخاری کور کننده پوشانده و 

برخی فلزات نزدیک زنگ زده بودند.
راستی چه مهوع است؛ چه هنگامی که صحبت  به  حاال شاهدخت می فهمید یک رنگ پریده 
می کرد گویی یک کرم صورتی قصد بیرون خزیدن از دهانش را داشت. خوب بود که حقیقت 
بر او نمایان شده بود، اما غرورش اجازه نمی داد تغییر عقیده اش را بیان کند. پس گفت: »بگذار 

نبرد کنند و برنده همسر من خواهد شد.«
فریکس در گوش پیر زمزمه کرد: »اگر من به این پلیدی حمله کنم و به آن ِگلی تبدیلش کنم 
که از آن درست شده، نیرنگمان آشکار می شود؛ چرا که ِگل از من فرو می ریزد و پوالد خود را 

نشان می دهد، حال چه کنم؟«
چندفاز گفت: »شاهزاده، حمله نکن، از خود دفاع کن!«

دو هماورد به میدان قصر رفتند و هر کدام مسلح به شمشیر بود. رنگ پریده به سوی فریکس 
پرید، چنان بود که ِگلی در مرداب قل قل کند؛ او شروع به رقصیدن در اطراف او کرد، جوش 
می زد و نفسش به شماره افتاده بود و خمیده راه می رفت. پس با تیغش به شاهزاده حمله کرد 
و تیغه ِگل را شکافت و به پوالد برخورد کرد، رنگ پریده بر اثر تکانه ی حاصل از ضربه مقابل 

شاهزاده فرو افتاد و در هم شکست و از هم گسست و دیگر وجود نداشت.
اما ِگل که خشک شده بود، از شانه های فریکس فرو افتاد و ذاِت پوالدینش را بر شاهدخت نمایان 
کرد. شاهزاده بر خود لرزید و در انتظار مرگ بود. اما در نگاه درخشان شاهدخت تحسین را دید 

و دانست که او نظرش را تغییر داده.
پس در عروسی به هم پیوستند، و ازدواج عهدی دوسویه و ابدی است )و برای برخی شادمانی 
و سرور و برای برخی دیگر اندوه تا دم مرگ است( و تا زمانی دور و طوالنی به خوبی و خوشی 
سلطنت کردند و فرزنداِن بسیاری برنامه ریزی کردند. پس پوسِت رنگ پریده ای را که مجاز مبهم 
با خود آورده بود، پر کردند و در موزه ی سلطنتی گذاردند که یاد آوری ابدی باشد. و تا به امروز، 
آن مترسک کوچک با موهای بلند آن جا ایستاده است. برخی که ادعای فرزانگی دارند، می گویند 
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ترجمه  و  انتخاب  »سایبریاد«  مجموعه ی  از  داستان  این   *
شده است.

1. Ferrix
2. Crystal
3. Armoric
4. Ionid Throne

Calciferous .5: دارای کلسیت یا سنگ آهک
6. Paternius
7. Electroincarnation
8. Polyphase
9. Myamlak

کنار  در  که  آمده   Gastronomy کلمه  اصلی،  متن  در   .10
طور  همان  کلمه  این  ساخته اند.  بازی کالمی   Astronomy
که از متن بر می آید، در معنای »هنر آشپزی« به کار رفته 
حفظ  است. جهت  »خوراک شناسی«  آن،   معانی  دیگر  از  و 
به »غذا«  تغییر »خوراک«  با  دوم،  معنای  این  بازی کالمی، 

استفاده شده است. 
Markov .11: آندری مارکوف )1856-1922(، یک آماردان 
و  احتماالت  زمینه ی  در  فعالیت هایش  خاطر  به  که  روس 
شهرت  مارکوف«  »زنجیره ی  خصوصاً  تصادفی،  فرآیندهای 

دارد.
12. Cybercount Cyberhazy

تمامش یک حقه است و نه بیشتر، می گویند چیزی به نام رنگ پریده و قبرستان رنگ پریده، 
بینی های خمیری و چشم های نرم وجود نداشته و ندارد. خب شاید این هم یک اختراع پوچ 
دیگر باشد و بی گمان در این دنیا افسانه های بسیاری وجود دارد. با این  حال، حتا اگر این داستان 
حقیقت نداشته باشد، قدری منطق در آن وجود دارد و از سویی دیگر، بسیار سرگرم کننده است 

و ارزش بازگو کردن را دارد.

پی نوشت ها:
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g سفینهمثلآبکشنمپسمیداد.
البتهدرستشهمهمینبود.ازاولهمقراربرهمینبود.

والبتهنتیجهاینبودکهدرطولسفرازگانیمیدتامشتری،سفینهتاجایممکناز
سفتوسختترینخالءفضاییپرمیشد.وازآنجاییکهسفینهفاقدوسایلگرماساز
بود،اینخالءفضاییدماییعادیومشابهتمامیخالءها،یعنیچنددرجهایباالتراز

صفرمطلقداشت.
البتهاینجریانهمکاماًلمطابقبانقشهبود.مواردیجزییچونفقداندماوهوادر

چنینسفینههایی،مایهیآزاروناراحتیکسینبودند.
کمکم مشتری اتمسفر نیمخالء بادهای اولین سیاره، ازسطح باالتر مایل هزار چند
بهدرونسفینهنفوذکردند.بیشترازهیدروژنتشکیلشدهبودند،گرچهیکآنالیز
دقیقترمیتوانسترگههاییازهلیومهمدرآنهابیابد.نشانگرهایفشارشروعبهباال

رفتنکردند.

پیروزی ناخواسته

آیزاک آسیموف

شیرین سادات صفوی
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همانطورکهسفینهچرخزناندراتمسفرسیارهپایینمیرفت،صعودنشانگرفشاربهشکل
تصاعدیادامهداشت.عقربهینشانگرهایتکمیلیکههرکدامبهنوبتفشارهایباالوباالتری
رااعالممیکردند،بهحرکتافتادهونزدیکیبهیکمیلیوناتمسفررا،جاییکهبعدازآنعدد
ورقمبیمعنیمیشد،بیانکردند.ترموکوپلهادماراثبتکردهونشانازرشدیآهستهو
ناموزونمیدادندودرنهایتهمگیبررویهفتاددرجهیسانتیگرادزیرصفرمتوقفشدند.

سفینههمچنانآرامآرامبهمسیرخودادامهمیدادودرهزارتویضخیمیازمولکولهایگاز
پیشمیرفت؛مولکولهاچنانمتراکمونزدیکبههمبودندکهحتاخودهیدروژنهمبراثر
فشاربهشکلمایعچگالمیشد.بخارآمونیاککهازاقیانوسهایغولآساییبرمیخاست،
اتمسفرجهنمیسیارهرااشباعمیکرد.بادکهازهزارمایلباالترشروعشدهبود،کمکمبه

سرعتطوفانهایبرقآسامیرسید.
مدتهاقبلازفرودسفینهبرروییکیازجزایربزرگسیاره–یکتکهخشکیکههفتبرابر

آسیامساحتداشت–معلومشدهبودکهمشتریسیارهیمطبوعینیست.
باسیارهیخوبی بودندکه اینحالسرنشینانسفینهنظردیگریداشتند.آنهامطمئن با
روبروهستند.ولیخوب،سهسرنشینسفینهانساننبودند.ودرواقعاهلمشتریهمنبودند.
آنهافقطروباتهاییبودندکهبررویسطحزمینمتناسبباشرایطمشتریطراحیشده

بودند.
ززسهگفت:»بهنظرجایبیآبوعلفیمیرسد.«

ززدوبهاوملحقشدومتفکرانهنگاهیبهسطحسیارهکهازدستبادشالقمیخورد،انداخت.
»دردوردستچندساختمانمیبینمکهآشکارامصنوعیهستند.پیشنهادمیدهمصبرکنیم

خودمحلیانبهسراغمانبیایند.«
ززیکازآنطرفاتاقکسفینهصدایاوراشنید،اماحرفینزد.اوزودترازدوتایدیگرساخته

شدهبودوجنبهاینیمهآزمایشیداشت.بهعالوه،خیلیکمترازدوتایدیگرحرفمیزد.
انتظارشانچندانبهدرازانکشید.یکوسیلهیهواییباشکلیعجیبوغریبباالیسرشان
بهپروازدرآمد.چندتایدیگرنیزظاهرشدند.بعدخطیازخودروهایزمینیبهآنهانزدیک
شده،محاصرهشانکردهوسرنشینانخودرابیرونریختند.بههمراهاینسرنشینان،وسایلی
شخصیبهچشممیخوردکهاحتماالًاسلحهبودند.بعضیهایشانبهدستیکمشتریانیبود،
بعضیبهدستچندتا؛بعضیهمخودبخودنزدیکمیشدندوشایدچندمشتریانیازدرون

آنهاراهدایتمیکردند.
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مسئلهبرایخودروباتهاهممشخصنبود.
ززسهگفت:»محاصرهمانکردند.عکسالعملصلحدوستانهومنطقیایناستکهبیرونبرویم.

موافقید؟«
همهموافقبودندوبههمیندلیلززیکدریچهیسنگینرا–کهاصاًلوابداًدومرحلهایو

هوابندیشدهنبود–بازکرد.
ظاهرشدنسهروباتدرمیاندر،عالمتیبودکهباعثهیجانوهمهمهدرمیانمشتریانیهای
آناطرافشد.برخیازبزرگترینوسایلشانتغییراتینامشخصکردندوززسهافزایشدمابر

رویلبهیخارجیبدنهیبریلیوم-ایریدیوم-برنزیخودرااحساسکرد.
اونگاهیبهززدوانداختوگفت:»توهمحسمیکنی؟بهنظرمانرژیعظیمیرارویما

نشانهگیریکردهاند.«
ززدونشانیازتعجبدرآوردوگفت:»منکهدلیلشرانمیفهمم.«

»امامطمئناًیکجوراشعهیحرارتیاست.آنجاراببین!«
یکیازاشعههابهدلیلینامعلومازمسیرخارجشدوراستایتابششبهرودیازآمونیایخالص

ودرخشانبرخوردکرد–وآمونیادرعرضچندلحظهبخارشدوبههوارفت.
ززسهبهسمتززیکبرگشتوگفت:»اینمسئلهرابهخاطربسپاریک،باشد؟«

»حتماً.«
کاریکمنشیمعمولیگردنززیکبودوروششبرایبهخاطرسپاریمسائل،اینبودکه
موضوعراذهنیبهطومارحافظهیدقیقشبیفزاید.تاهمیناالنهمحسابساعتبهساعتو
دقیقیازتمامیابزارهایضروریسفینهدرحینسفربهسمتمشتریثبتکردهبود.ززیک
باخوشاخالقیپرسید:»دلیلاینعکسالعملراچهذکرکنم؟اربابانانسانیحتماًازدانستن

دلیلشخوشحالخواهندشد.«
کنی ثبت است بهتر »نه، گفت: و کرد تصحیح را سهحرفخودش زز بعد اما »بیدلیل.«
بدوندلیلمشخص.میتوانیذکرکنیکهبیشینهدمایاشعهدرحدودمثبتسیدرجهی

سانتیگرادبود.«
دومیانحرفاوپریدوگفت:»چطوراستبرقراریارتباطراامتحانکنیم؟«

رادیویی کلیکهای کد انگشتشماری مشتریان احتماالً است. کردن تلف »وقت گفت: سه
تعیینشدهبینمشتریوگانیمدرابلدهستند.بایدیکچنینفردیبرایمانبفرستندواو
میتواندارتباطمانرابرقرارکند.بیاییدتاآنموقعتماشایشانکنیم.بگذاریدباهاتانروراست
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باشم؛منکهعملکردشانرادرکنمیکنم.«
وانگارقرارنبودبهاینراحتیهاچیزیرادرککنند.تابشحرارتمتوقفشدوچندابزاردیگر
بهصفجلوییآوردهشدهوواردبازیشدند.چندکپسولجلویپایروباتهایحواسجمع
پرتابشدکهدرمقابلجاذبهیشدیدمشتری،سریعوسنگینفرودآمدند.بعددرکپسولها
بازشدومایعیآبیرنگمنتشرشد؛مایعبهشکلچالههایکوچکیدرآمدوسریعاًتبخیر

شدهوازبینرفت.
بادهایکابوسمانندسطحمشتریبخاراتمایعرابلندکردهوآنهارابههرسمتپراکندند؛
مشتریانیهاکهحواسشانجمعبود،ازسرراهاینبخاراتخودراکنارکشیدند.یکیشانکه
کندترازبقیهبود،دربرخوردبابخاراتقرارگرفتوبعددچارتشنجتندیشدوکمیبعدشل

وبیحالمانده،ازحرکتبازماند.
باقیماندهفروکردوگفت:»فکرکنماکسیژن ززدوخمشدوانگشتیدریکیازچالههای

است.«
میشود. عجیبتر و عجیبتر دارد اوضاع اکسیژن. است، »درست گفت: تاییدکنان هم سه
اینعملکردشانبسیارخطرناکاست،چونبهنظرمناکسیژنبرایاینموجودات احتماالً

سمیاست.یکیشانمرد!«
مکثیپیشآمدوبعدززیک–کهگاهیاوقاتسادگیاشباعثنتیجهگیریهایسریعوقاطع
میشد–بالحنیاندوهبارگفت:»احتماالًاینموجوداتعجیبدارندبهروشهایبچگانهی

خودشانمیکوشندتامارانابودکنند.«
ودوکهتوجهشبهایننظریهجلبشدهبود،گفت:»میدانییک،بهنظرمنحقباتواست.«
وقفهیکوتاهیدرفعالیتمشتریانیهاپیشآمدوبعدساختارجدیدیجلوآوردهشد.اینیکی
میلهیباریکیداشتکهازمیانجوغلیظمشتری،روبهآسماننشانهگیریشدهبود.میلهبا
چناناستحکامیدرمقابلبادشدیدجویایستادگیمیکردکهمشخصبودازقدرتزیادی
برخورداراست.ازنوکمیلهجرقهبههوامیپریدوبعدشعلهایبیرونزدکهاعماقجورابه

شکلمهیخاکستریرنگدرآورد.
سهروباتبرایلحظهایزیردرخششباقیماندهیشعلهقرارگرفتندوبعدسهمتفکرانهگفت:
اربابان »برقفشارقوی!توانشهمزیاداست.یک،بهنظرمتودرستگفتی.هرچهنباشد،
وقتی و کنند نابود را انسانیت تمامی میخواهند موجودات این که بودند گفته قباًل انسانی
موجودیچناندیوانهواحمقباشدکهفکرآسیبرساندنبهیکانسانبهذهنشبرسد...«
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صدایسهدرحینادایاینجملهمیلرزید.»...دیگردرمقابلنابودی
ماهیچکوتاهینخواهندکرد.«

ززیکگفت:»داشتنچنیناذهانبیماریواقعاًمایهیخجالتاست.
موجوداتبیچاره!«

دوهمتاییدکردوگفت:»بهنظرمنهمبسیارناراحتکنندهاست.
بیاییدبهسفینهبرگردیم.فعاًلبهاندازهیکافیتماشاکردیم.«

هرسههمینکارراکردندوبهانتظارنشستند.همانطورکهززسهگفته
ازراه امکانداشت بود،مشتریسیارهیبسیارجاداروبزرگیبودو
رسیدنیکمتخصصکدهایرادیوییبهوسیلهیاسبابحملونقل
مشتریانیبهنزدسفینه،خیلیطولبکشد.بااینحال،صبروشکیبایی

هیچزحمتیبرایروباتهاندارد.
درواقع،مشتریطبقزمانسنجسهدوربرمحورخودچرخیدهبودکه
تازهمتخصصازراهرسید.البتهطلوعوغروبخورشیدبرایسیارهای
فشرده گازهای مایل هزار سه زیر قرارگیری از ناشی تاریکی در که
نمیشد بههمینجهت و نمیکرد ایجاد تفاوتی رنجمیبرد، مایع و
حرفیازروزوشبزد.بااینحالبایدذکرشودکهنهمشتریانیهاو
نهروباتهابرایدیدازاشعهینورمرئیاستفادهنمیکردندوبنابراین

فرقیهمنداشت.
صبر با را خود حمالت مشتریانیها ساعته، سی انتظار این طی در
در را آن یک زز روبات که مثالزدنی چنان – مثالزدنی تحملی و
حافظهاشثبتکرد–ادامهدادند.سفینهتوسطنیروهاوانرژیهایی
بهتعدادهمانساعاتسپریشدهدرانتظار،موردهجومقرارگرفت
وروباتهاتکتکحمالترابادقتبررسیکردهوهرسالحیراکه
میشناختند،تحلیلکردند.چوندرهرحالادعانمیشودکهآنها

تمامیسالحهارامیشناختند.
و سفینه ساخت بودند. داده خرج به هنر حسابی انسانی اربابان اما
روباتهاپانزدهسالطولکشیدهبودوهدفآنهارامیشددریک
کالمخالصهکرد:قدرتمندی.حملههمچنانبیثمرادامهداشتونه

میشدحرفیاز
روزوشبزد.

بااینحالباید
ذکرشودکه

نهمشتریانیها
ونهروباتها
برایدیداز
اشعهینور

مرئیاستفاده
نمیکردندو

بنابراینفرقی
همنداشت.
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سفینهونهروباتهاکوچکترینآسیبیندیدهبودند.
سهگفت:»فکرمیکنمایناتمسفربهضررشانعملمیکند.نمیتوانندازاخاللگرهایاتمی
استفادهکنند،چوناینطوریفقطجوسنگینخودشانراسوراخکردهوباعثنابودیخودشان

میشوند.«
است. مثبتی نکتهی خوب که نمیکنند، استفاده هم سنگین منفجرهی مواد »از گفت: دو

طبیعتاًدرآنحالتهمماآسیبینمیدیدیم،ولیممکنبودباعثدردسرشود.«
گازی انبساط بدون انفجاری نمیشود است. غیرممکن سنگین منفجرهی مواد از »استفاده

داشتودراینجوسنگین،انبساطگازیمحالاست.«
یکزیرلبگفت:»جومناسبیاست.منکهازشخوشممیآید.«

کهالبتهطبیعیهمبود،چوناینروباتمخصوصچنینجویساختهشدهبود.روباتهایزز
اولینماشینهایساختشرکتتولیدآدمآهنیهایایاالتمتحدهبودندکهکوچکترینشباهت
ظاهریبهانساننداشتند.آنهاقدکوتاهوخپلهبودندومرکزثقلشانتنهاسیسانتیمتراز
سطحزمینفاصلهداشت.سرجمعششپایبندبندیوکلفتداشتندکهبرایبلندکردنچند
تنوزندرجاذبهیدوبرابرونیمیسطحزمینطراحیشدهبودند.عکسالعملهایشانچندین
بارازاستانداردزمینیسریعتربودتاتالفیجاذبهیسنگینرابکند.همچنینازآلیاژبریلیوم-
ایریدیوم-برنزساختهشدهبودندکهدرمقابلتمامیعواملخورندهیشناختهشدهمقاومت

میکردوچیزیجزیکاخاللگراتمیهزارمگاتنیقادربهخشانداختنبهبدنهشاننبود.
برایخالصهکردنمطلب،بایدگفتکهآنهاشکستناپذیربودندوچنانقدرتخارقالعادهای
سریشان برای مناسب مستعار اسم یک بود نکرده جرات روباتسازی شرکت که داشتند
انتخابکند.یکیازتکنسینهایجوانوسرخوشاسامیزیزییک،زیزیدووزیزیسه

راپیشنهادکردهبود–البتهزیرلبیوموضوعهمانجاتمامشد.
آخرینساعاتانتظارشانرابهبحثیسرگرمکنندهدرموردظاهراحتمالیمشتریانیهاگذراندند.
ززیکپیشنهاددادکهموجوداتیشاخکدارخواهندبودودرموردتقارنظاهریشاننظرشرا
اعالمکرد–وهمانجاازبحثکنارگرفت.دووسههمنهایتتالششانراکردند،امانمیشد

ازنتیجهیبحثهامطمئنبود.
عاقبتسهگفت:»نمیشودبدونمدرکوپایهواساس،ازچیزیمطمئنبود.اینموجودات
شبیهچیزهاییکهمنمیشناسمنیستند–اینهاچیزیفراترازمسیرهایپوزیترونیکمغز
انگاربخواهیتابشگامارابرایروباتیتوصیفکنیکهفاقدحسگرتابشگاما منهستند.
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است.«
درهمانلحظهشلوغیوازدحاماسلحههایکباردیگرمتوقفشد.روباتهاتوجهخودرابه

سمتخارجسفینهمعطوفکردند.
اما بودند؛ شدن نزدیک مشغول عجیب و نامتقارن گروهی شکل به مشتریانیها از گروهی
روباتهاهرچقدرهمکهدقتمیکردند،متوجهنحوهیحرکتآنهانمیشدند.معلومنبود
چطورازشاخکهایشاناستفادهمیکنند.گاهیاوقاتاینموجوداتحالتلغزشخاصیبه
خودمیگرفتندوبعدسریعترحرکتمیکردند؛شایداینکاررابهکمکبادانجاممیدادند،

چراکهحاالداشتنددرجهتوزشآنحرکتمیکردند.
روباتهابرایدیداربامشتریانیهاازسفینهخارجشدندودوگروهدرفاصلهیپنجمتریاز

یکدیگرمتوقفشدند.هردوگروهساکتوبیحرکتبودند.
ززدوگفت:»احتماالًدارندتماشایمانمیکنند،امامنکهنمیفهممچطور.شماهاهیچارگان

حساسبهنوریدرآنهامیبینید؟«
سهدرجوابشگفت:»مطمئننیستم.بهنظرمنکههیچکجایاینموجوداتبهعقلجور

درنمیآید.«
بعدصدایکلیککلیکیفلزیازمیانگروهمشتریانیهابلندشدوززیکباخوشحالیگفت:

»کدرادیویی!متخصصارتباطاتراآوردهاند!«
همینطوربود.سیستمپیچیدهینقطهوخطهاییکهدرطولدورهایبیستوپنجسالهوبا
زحمتبسیار،توسطاهالیمشتریوزمینیهایمستقردرگانیمدتوسعهدادهشدهوبهشکل
روشیمنعطفبرایارتباطدرآمدهبود،حاالبعدازمدتهادرفاصلهینزدیکورودرروبه

کارمیرفت.
یکمشتریانیدرخطجلوباقیماندوبقیهچندگامعقبرفتند.حاالهمیننفرجلوییحرف

میزد.کلیککلیکرادیوییگفت:»شمااهلکجاهستید؟«
ززسهکهازنظرذهنیپیشرفتهترازبقیهبود،بهشکلیطبیعینقشسخنگورابرعهدهگرفت

وجوابداد:»ماازقمرمشتری،گانیمیدمیآییم.«
مشتریانیادامهداد:»چهمیخواهید؟«

»اطالعات.آمدهایمتادنیایشمارامطالعهکردهویافتههایمانرابرگردانیم.اگرباماهمکاری
کنید...«

کلیککلیکمشتریانیمیانحرفشپریدوگفت:»شمابایدنابودشوید!«
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اربابان همانعکسالعملیکه بههمراهانشگفت:»دقیقاً بعدمتفکرانه و ززسهمکثیکرد
انسانیگفتند.چقدرغیرعادیهستند!«

بعددوبارهکلیککلیککنانبهطرفمشتریانیبرگشتوکوتاهپرسید:»چرا؟«
ظاهراًمشتریانیانتظارسواالتعجیبتریراداشت.گفت:»اگرطییکدورهانقالباینجا
راترککنید،ازجانتانمیگذریم...آنوقتخودمانازدنیایمانبیرونآمدهوشماحشرات

غیرمشترانیگانیمیدرانابودمیکنیم!«
سهگفت:»مایلماشارهکنمکهمااهالیگانیمیدوسیاراتداخلی...«

مشتریانیمیانحرفپریدوگفت:»نجومماخورشیدوچهارقمرراکشفکردهاست.هیچ
سیارهیداخلیقبلازماوجودندارد.«

سهبابیحوصلگیجوابداد:»بسیارخوب،ماگانیمیدیها!مانظریبهمشترینداریموتنها
برایپیشنهاددوستیآمدهایم.مردمشمابیستوپنجسالاستکهارتباطآزادیباانسانهای

گانیمیددارند.پسچهدلیلیداردکهیکبارهباانسانهاواردجنگشوید؟«
مشتریانیبالحنیسردوخشنجوابداد:»برایبیستوپنجسالتصورمیکردیمساکنین
گانیمید،مشتریانیهستند.وقتیفهمیدیماینطورنیست،وموجوداتیبابهرهیهوشیکمتر
رادرسطحاستانداردهوشمشتریانیدرنظرگرفتهبودیم،واداربهعملشدیمتااینلکهی

ننگراازبینببریم.«
هیچ وجود مشتری، اهالی »ما که: رساند پایان به اینطور را حرفش محکم، لحنی با بعد

حشرهایراتحملنخواهیمکرد!«
مشتریانیهادرخالفجهتبادکمکمشروعبهدورشدنکردندوظاهراًمذاکرهبهپایانرسیده

بود.
روباتهابهسفینهبازگشتند.

ززدوگفت:»اوضاعخراباست،مگرنه؟«بعدمتفکرانهاضافهکرد:»درستهمانطوریکه
تحمل و میبرند رنج عقدهیخودبزرگبینی از آنها رفت. پیش بودند، گفته انسانی اربابان

ندارندکسییاچیزیاینعقدهشانرابههمبریزد!«
سهگفت:»اینعدمتحملخودشنتیجهیطبیعیاینعقدهاست.مشکلاینجاستکهاین
عدمتحملشانهمراهباچنگودنداناست.آنهامسلحند–دانششانهمپیشرفتهاست.«

ززیکواردصحبتشدوگفت:»حاالدیگرتعجبنمیکنمکهچرادستورگرفتیمفرمانهای
خودبزرگبینی و تحمل غیرقابل وحشتناک، موجودات آنها بگیریم. نادیده را مشتریانیها
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هستند!«بعدباصداییکهرگههایوفاداریوایمانبهانسانهادرآنبهگوشمیرسید،اضافه
کرد:»اربابانانسانیبههیچوجهاینطورنیستند.«

سهگفت:»حرفتبااینکهدرستاست،امابهموضوعاالنربطیپیدانمیکند.حقیقتاین
اربابانانسانیدرخطرهستند.اینجهانبسیاربزرگاستوتعدادمشتریانیهاو استکه
منابعشانچندصدبرابریاحتابیشترازتمامیانسانهایامپراتوریفرازمینیاست.اگرآنها
بتوانندمیداننیروراتاجاییتوسعهبدهندکهبشودازآندربدنهیسفینههااستفادهکرد
–همانطورکهاربابانانسانیپیشازاینموفقبهاینکارشدهاند–منظومهراموردتاخت
وتازخودشانقرارخواهندداد.سوالاینجاستکهچقدردراینزمینهپیشرفتکردهاندو
چهسالحهایدیگریدارندومشغولچهتدارکاتیهستندوغیره.وظیفهیمابازگشتبااین

اطالعاتاست؛پسبهتراستبررویحرکتبعدیمانتصمیمگیریکنیم.«
دوگفت:»کارسختیخواهدبود.مشتریانیهاکمکماننخواهندکرد.«کهالبتهاینحرفش

کمالخوشبینیبود.
سهمدتیفکرکردوبعدگفت:»بهنظرمنکافیاستصبرکنیم.االنسیساعتاستکه
تااالنرو را برندهشان بهترینبرگهای نابودمانکنندوموفقنشدهاند.مطمئناً کوشیدهاند
و میشود هم ظاهر حفظ لزوم به منجر همیشه خودبزرگبینی عقدهی طرفی از کردهاند.
اولتیماتومآنها،مدرکهمینحرفاست.چوناگرمیتوانستندنابودمانکنند،امکاننداشت
اجازهیرفتنبهمانبدهند.ولیاگرنرویم،آنهابهجایاینکهاعالمبهشکستدربیرون
انداختنمانکنند،بهخاطرحفظظاهرهمشده،وانمودمیکنندکهبهدالیلخودشانمایلند

بمانیم.«
هرسهدوبارهمنتظرنشستند.روزبهپایانرسید.حمالتدیگرانجامنمیشدند.روباتهاهم
جایینرفتند.بلوفمشتریانیهاروشدوروباتهایکباردیگربامتخصصکدرادیوییرودر

روشدند.
اگرروباتهایززمجهزبهشوخطبعیشدهبودند،میتوانستنددرآنلحظهکماللذترااز

شرایطببرند.بااینحالتنهااحساسشان،کمیرضایتوخشنودیمعمولیبود.
چشمان با و بمانید اینجا کوتاهی مدت که دهیم اجازه گرفتیم »تصمیم گفت: مشتریانی
خودتانقدرتماراببینید.بعدمیتوانیدبهگانیمیدبازگردیدوبهباقیحشراتخبردهیدکه

درعرضیکانقالبخورشیدی،چهبالییبرسرشانخواهدآمد.«
ززیکدرخاطرهاشثبتکردکههرانقالبمشتری،دوازدهسالزمینیطولمیکشد.
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ززسهبالحنیمعمولیوپیشپاافتادهگفت:»ممنون.میتوانیمتانزدیکترینشهرهمراهتان
افتادواضافهکرد:»البته بیاییم؟میخواهیمچیزهایزیادییادبگیریم.«بعدچیزییادش

کسینبایدبهسفینهماندستبزند.«
با زز مدلهای از هیچکدام چون دستوری؛ نه گفت، خبری حالت به را جمله این او البته
خصوصیاتجنگجویانهساختهنشدهبودند.تمامیقابلیتهایناراحتوسرخوردهشدن،بادقت
تمامازوجودآنهاحذفشدهبود.روباتهاییبهقدرتمندیززهامیبایستفوقالعادهصبور
وخوشخلقمیبودند؛وهمهاشبهدلیلسالهایطوالنیتستوامتحانبررویزمینبود.

مشتریانیگفت:»مابهسفینهیحشرهایشماعالقهاینداریم.هیچمشتریانینمیخواهدبا
اماتحتهیچشرایطیحقندارید لمسآنخودراآلودهکند.میتوانیدهمراهیمانکنید،
بیشترازپنجمتربهیکمشتریانینزدیکشوید؛درغیراینصورتبالفاصلهنابودخواهیدشد.«
همانطورکهدرمیانبادشدیدپیشمیرفتند،ززدوباسرخوشیگفت:»گیرافتادند،مگر

نه؟«
شهر،بندریبزرگدرساحلدریاچهیآمونیاییخارقالعادهبود.بادخشمگینانهمیوزیدوبه
کمکجاذبه،امواجپرکفیراازسطحمایعبلندکردهوبهاطرافمیکوبید.خودبندرچندان
چشمگیروجالبنبودوازهماندورهممشخصبودکهبیشترساختوسازهازیرسطحزمین

انجامشدهاند.
سهپرسید:»جمعیتاینجاچقدراست؟«

مشتریانیجوابداد:»اینجاشهرکوچکیباجمعیتدهمیلیوننفراست.«
»کهاینطور.لطفاًایننکتهراثبتکن،یک.«

ززیکاینکاررابهصورتخودکارانجامدادهوبعددوبارهبهطرفدریاچهچرخید؛مدتیبود
کهمجذوببهدریاچهمینگریست.کمیبعدبازویززسهراکشیدوگفت:»ببینم،بهنظرت

اینجاماهیهمدارند؟«
»چهاهمیتیدارد؟«

»فکرکنمبهتراستبدانیم.اربابانانسانیدستوردادندهرچیزیراکهمیشود،پیداکردهو
ثبتکنیم.«

ازمیاناینروباتها،یکازهمهسادهتربودوبههمیندلیلدستوراتراهمانطورصافو
سادهتفسیرمیکرد.

دوگفت:»حاالکهدلشمیخواهد،بدنیستبرویمونگاهیبیندازیم.عیبینداردبگذاریماین
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بچههمکمیخوشبگذراند.«
»خیلیخوب.اگروقتمانراتلفنکند،عیبیندارد.مابهدنبالماهیاینجانیامدهایم...امابرو

ببین،یک.«
ززیکباهیجانزیادبهراهافتادوباسرعتبسیاردرحاشیهساحلبهراهافتادومیانامواج
پریدوشلپشلپبلندیبهراهانداخت.مشتریانیهابادقتاورازیرنظرگرفتند.وصدالبتهکه

ازصحبتهایردوبدلشدهمیانروباتهاچیزیرامتوجهنشدهبودند.
متخصصکدرادیوییکلیککلیککنانگفت:»بهنظرمیرسدهمراهتانبادیدنشکوهما،از

سرناامیدیتصمیمبهخودکشیگرفتهاست.«
ارگانیسمهایزنده اوفقطمیخواهددرصورتوجود سهشگفتزدهگفت:»اینطورنیست.
درآمونیا،آنهارابررسیکند.«بعدبالحنیپوزشطلبانهاضافهکرد:»دوستماگاهیخیلی
کنجکاومیشودوالبتهبهباهوشیماهمنیست؛البتهاینبدشانسیفقطنصیباوشدهاست.

ماهماینبدشانسیرادرککردهوهروقتبتوانیم،بهخواستشرفتارمیکنیم.«
مکثیطوالنیپیشآمدوبعدمشتریانیگفت:»غرقخواهدشد.«

سهبابیخیالیجوابداد:»چنینامکانینیست.مانمیتوانیمغرقشویم.میشودهروقت
برگشت،سریعواردشهرشویم؟«

همانلحظهآبفشانیدرفاصلهیچندصدمتریساحلبههواپاشید.آبفشانتاارتفاعی
باالرفتوبعددردستباد،تبدیلبهمهیشدوازبینرفت.بعدیکآبفشانویکیدیگرو
سپسسفیدیدیوانهواروپرکفیکهبهسمتساحلسرعتگرفتوبانزدیکشدنبهقسمت

کمعمق،لحظهبهلحظهازسرعتخودکاست.
بودندوسکوتوبیحرکتیمشتریانیمعلوم بهمنظرهچشمدوخته باسرخوشی دوروبات

میکردکهآنهاهمخوباوضاعرازیرنظرگرفتهاند.
بعدسرززیکازسطحدریاچهباالآمدوخودشکمکمبهزمینخشکپاگذاشت.اماچیزی
و چنگال و آرواره جز چیزی از انگار که غولآسا اندازهی با موجودی بود! دنبالش به هم
استخوانهایتیزساختهنشدهبود.بعدهمهمتوجهشدندکهموجودبهخواستخوددنبالزز
یکراهنیفتادهاست،بلهززیکاستکهاورابهزوربهساحلمیکشاند.موجودحالتیشلو

ولوبیهوشداشت.
ززیکباشرمندگیجلوآمدودستگاهارتباطیرابهدستگرفت.بعدباحالتیخجالتی،پیامی
رامخابرهکردبهاینقرار:»متاسفمکهاوضاعاینطورپیشرفت،ولیاینموجودبهمنحمله
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ثبت را نداشتم.فقطمیخواستمخصوصیاتش وچارهیدیگری کرد
کنم.امیدوارمموجودخیلیارزشمندینبودهباشد،نه؟«

در هیوال شدن ظاهر با که چرا ندادند؛ جوابی بالفاصله مشتریانیها
این ارسال با ولی بود. خورده هم به صفشان ترتیب و نظم ساحل،
پیام،همهکمکمبرگشتندوبعدازبررسیهایدقیق،وقتیفهمیدند
موجودواقعاًکشتهشده،نظموترتیبخودرابهدستآوردند.بعضیاز

شجاعترهایشانجلورفتندوبهپیکرموجودسیخونکزدند.
ززسهعذرخواهانهگفت:»امیدوارمدوستماراببخشید.گاهیاوقات
دستوپاچلفتیمیشود.مابههیچعنوانقصدآسیبرساندنبههیچ

موجودیدرسطحمشتریرانداریم.«
یکتوضیحداد:»اماخودشبهمنحملهکرد.بدونهیچاخطارقبلی،
گازمگرفت.ببینید!«بهدندانآروارهاینیممتریاشارهکردکهدرانتها
دچارشکستگیبدیشدهبود.»خواستشانهامراگازبگیردودندانش
شکست...ببینید،نزدیکبودبدنهامخشبردارد!منفقطپسشزدم

کهعقببرودوخوب...تصادفیمرد!خیلیمتاسفم.«
و لرزان نظر به که کلیککلیکی با و آمد بهحرف مشتریانی عاقبت
گرفتهمیرسید،گفت:»اینیکموجودوحشیاستکهاغلبنزدیک

ساحلنمیآید.اماخوبدریاچهیاینجاخیلیعمیقاست.«
سهبادلواپسیگفت:»اگرمیتوانیدبهعنوانغذاازآناستفادهکنید،

خیلیخوشحالمیشویمکه...«
»نه.خودمانمیتوانیمغذایمانرابهدستبیاوریمونیازیبهکمک

حشر...دیگراننداریم.خودتانبخوریدش.«
باشنیدناینحرف،ززیکباحرکتینرموآسودهموجودرابایک
داد: جواب هم سه کرد. پرتاب دریاچه میان به و کرده بلند دست
»ازلطفتانممنون،ولیمااحتیاجیبهغذانداریم.چراکهاصاًلغذا

نمیخوریم.«
ازدستهایتخته روباتهادرمیاناسکوتدویستمشتریانیمسلح،
وپلکانپایینرفتهوبهشهرزیرزمینیواردشدند.شهرگرچهازباال

خواستشانهام
راگازبگیرد
ودندانش
شکست...

ببینید،نزدیک
بودبدنهامخش
بردارد!منفقط
پسشزدمکه
عقببرودو

خوب...تصادفی
مرد!خیلی

متاسفم.



40

شماره ی 13، دی 1390

کوچکوبیاهمیتبهنظرمیرسید،اماآنپایینظاهریکابرشهرگستردهوخارقالعادهرا
داشت.

آنهاراسوارماشینهاییکمارتفاعکردندکهازراهدورکنترلمیشد–چراکههیچمشتریانی
محترموبامناعتطبعحاضرنبودباحشراتدریکماشینبنشیندوعزتنفسوبرتریخود
رازیرسوالببرد–وهمهباسرعتزیادبهمرکزشهررفتند.روباتهاآنقدریدیدندکهتخمین
بزنندسرتاتهشهرهشتادکیلومتراستوحداقلدوازدهکیلومترزیرسطحمشتریقراردارد.
نمیتوانیم پس باشد، این مشتریانیها پیشرفت سطح »اگر گفت: ناخشنود لحنی با دو زز
گزارشخوبوامیدبخشیبرایاربابانانسانیببریم.هرچهنباشدمابهشکلتصادفیبرسطح
گستردهیمشتریفرودآمدیموشانسنزدیکیمانبهمراکزمتراکمجمعیت،یکدرهزاربود.

وتازهاینجا،همانطورکهمتخصصکدهاگفت،یکشهرمعمولیوکوچکاست.«
سهباپریشانحواسیگفت:»دهمیلیونمشتریانی،یعنیجمعیتکلبایدتریلیونهانفرباشد؛
تمدنشانکاماًل احتماالً زیاداست. برایمشتریهم زیاد،حتا زیادیاست،خیلی کهمقدار
نیرو میدان اگر باشد. خارقالعاده باید علمیشان پیشرفتهای یعنی این و شده شهرنشین

داشتهباشند...«
سهگردننداشت،چراکهبرایافزایشقدرتسرمدلهایززراکاماًلبهبدنهچسباندهبودند
ومغزهایحساسوظریفپوزیترونیشانراباسهالیهیمجزاازآلیاژایریدیوم،هرکدامبه
ضخامتچنداینچ،پوشاندهبودند.بااینحالاگرسهگردنداشت،سرشراباافسردگیتکان

میداد.
بعددرفضاییبازتوقفکردند.درتمامیمحیطاطرافشانخیابانهاوساختمانهاومشتریانیها
حضورداشتندواگراینجازمینبود،زمینیهادرشرایطمشابهبههمینشکلتجمعمیکردند.
متخصصکدهایرادیوییجلوآمدوگفت:»حاالبایدتادورهیبعدیفعالیتاستراحتکنم.
بهتانآنقدرلطفکردهایمکهساختمانیمناسببرایتانتهیهببینیمکهالبتهمایهیدردسر
خودماناست،چراکهبعداًبایدساختمانراخرابکردهودوبارهبسازیم.بااینحال،بهشما

اینفرصترامیدهیمتااستراحتکردهوبخوابید.«
ززسهبابزرگمنشیدستیتکاندادوگفت:»خیلیممنونیم،ولیاحتیاجینیستخودتانرا
بهدردسربیندازید.مامیتوانیمهمینجابمانیم.اگرشمامیخواهیداستراحتکردهوبخوابید،
خواهشمیکنمهمینکاررابکنید.مامنتظرتانمیمانیم.ولیخودمان...مااحتیاجیبهخواب

نداریم.«
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مشتریانیچیزینگفت،ولیاگرصورتیداشتمیشدحالتچهرهاشراجالبتوصیفکرد.
موجودرفتوروباتهاهمانطوردرخودروباقیماندند؛چندینجوخهازمشتریانیهایسراپا
مسلحهمکهطینوبتهایثابتتعویضمیشدند،آنهارامحاصرهکردهومراقبباقیماندند.
چندساعتگذشتوبعدصفسربازانمراقبکناررفتومتخصصبازگشت.اوچندمشتریانی
ازمسئولین تا نفر،دو اینطورمعرفیکرد:»ایندو را دیگرهمبههمراهآوردهبودوآنها

حکومتمرکزیهستندکهبابزرگواریفراوان،حاضرشدهاندباشماصحبتکنند.«
خشنش، و تند کلیکهای با که چرا بود، بلد را رادیویی کدهای مسئولین از یکی ظاهراً
میانحرفمتخصصپریدوخطاببهروباتهاگفت:»حشرات!ازآنماشینبیرونبیاییدتا

ببینیمتان!«
روباتهاباکمالمیلازماشینپیادهشدند؛دووسهازسمتراستپیادهشدندویکباهیجان
ازوسطسمتچپبیرونپرید.لغت»وسط«بهایندلیلانتخابشدهکهچونیکنتوانستاز
مکانیسمبازکنندهیدرسردربیاورد،همانسمترابههمراهدوتاازچرخهایکناریومحور
زیرخودرو،همراهخودبهبیرونپرتابکرد.خودروازهموارفتوززیکساکتوشرمنده،

بهخرابکاریخودشچشمدوخت.
امیدوارمخودرویخیلی متاسفم. گفت:»خیلیخیلی کلیککلیککنان آرام، باصدایی بعد

گرانقیمتینبودهباشد.«
ززدوهمباشرمندگیگفت:»اینهمراهماگاهیدستوپاچلفتیمیشود.بایدببخشیدش.«

ززسههمسعیکردهرطورشدهماشینراسرهمکردهوبهشکلروزاولشبازگرداند.
ززیکدوبارهخواستعذرخواهیکندوگفت:»راستشجنسمادهیاینماشینخیلینازک
است.میبینید؟«بعدورقهایهشتصدمترمربعیرا،کهسهاینچضخامتداشتوازجنس
پالستیکیبهاستحکامفلزبود،باهردودستبرداشتوفشارکوچکیواردآورد.ورقهخیلی

راحتتقسیمبهدونیمهشد.بعدگفت:»بایدحساباینجایشرامیکردم.«
مسئولحکومتیکهحاالصدایشبهتندیوخشونتقبلنبود،گفت:»باالخرهمجبوربودیم
اینخودرورانابودکنیم؛هرچهنباشدباحضورشماآلودهشدهبود.«بعدمکثکردوکمیبعد
گفت:»موجودات!مامشتریانیهاهیچعالقهایبهموجوداتپستترنداریم،امادانشمندانمان

بهدنبالحقایقیهستند!«
سهباخوشحالیجوابداد:»درکتانمیکنیم.ماهمدنبالحقایقهستیم.«

مشتریانیاورانادیدهگرفتوحرفخودشراادامهداد:»ظاهراًشمافاقدارگانحساسبهجرم
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هستید.چطورازاشیایدورترآگاهیکسبمیکنید؟«
سهکهنظرشبهبحثجلبشدهبود،گفت:»یعنیمیگویدمردمشمامستقیماًبهجرمحساس

هستند؟«
»مناینجانیامدهامکهجوابسواالتشمارا–اینسواالتگستاخانهرابدهم.«

»پسنتیجهمیگیرمکهاشیاییباجرمکمتر،حتابافقدانتابش،برایشماشفافهستند.«
بعدرویشرابهطرفدوبرگرداندوادامهداد:»پساینطورمیبینند.جوشانبهاندازهیهوا

برایشاننامرئیاست.«
کلیککلیکمشتریانیدوبارهبلندشد:»بایدسریعاًجواباولینسوالمرابدهی،وگرنهصبرمبه

پایانمیرسدودستورنابودیتانرامیدهم.«
سهسریعگفت:»ماحساسبهانرژیهستیم،مشتریانی.میتوانیمبهخواستخود،باتمامی
تابش ازطریق پیداکنیم.درحالحاضردیددوردستمان الکترومغناطیسسازگاری سطوح
به راهم نزدیک رامنتشرمیکنیموفاصلهی تامینمیشودکهخودمانآن امواجرادیویی
واسطهی...«مکثکردوازدوپرسید:»تویکدها،چیزیبرایترجمهیتابشگامانداریم،

درستاست؟«
دوگفت:»منکهچنینکدیرانمیشناسم.«

سهدوبارهبهطرفمشتریانیبرگشتوگفت:»فاصلهنزدیکرابهکمکتابشیمیبینیمکه
برایآنکدیتعریفنشدهاست.«

مشتریانیپرسید:»جسمتانازچهتشکیلشدهاست؟«
اینرامیپرسد،چونحساسیتبهجرمشنمیتوانداز دودرگوشسهزمزمهکرد:»حتماً

سطحروکشماعبورکند.میدانی،بهدلیلتراکمزیاداست.بهنظرتبایدبهشبگوییم؟«
سهمرددانهجوابداد:»اربابانانسانیماننگفتندبایدچیزیرامخفینگهداریم.«وباکدهای
رادیوییبهمشتریانیگفت:»بخشاعظمبدنهمانازایریدیوماست.باقیازمس،حلب،کمی

بریلیومومقداریعناصردیگراست.«
مشتریانیهاعقبرفتندوازلرزشهاینامشخصبخشهاییازبدنغیرقابلتوصیفشان،معلوم

بودمشغولبحثداغیهستند؛البتهصداییازشانبهگوشنمیرسید.
را کارخانجاتمان تصمیمگرفتیم گانیمید! وگفت:»موجودات برگشت بعدمسئولحکومتی
تا برویم اجازهمیدهیم بعد ببینید! را ما ازدستاوردهای تاگوشهایکوچک دهیم نشانتان

ناامیدیرابهسایرحشر....سایرموجوداتدنیایبیرونینیزانتقالدهید!«
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سهبهدوگفت:»بهوضعیتروانیشاندقتکن.انگاربایدهرطورشدهبرتریخودشانرابه
رخبکشند.ماجراهمهاشحفظظاهراست.«بعدباکلیکهایرادیوییجوابداد:»بابتاین

فرصتیکهبهمامیدهید،بسیارمتشکریم.«
اماروباتهاخیلیزودفهمیدندکهظاهرمشتریانیهابهخوبیدرحالحفظشدناست.نمایش
تبدیلبهتورشدوکمیبعدتورتبدیلبهیکاجرایخارقالعاده.مشتریانیهاهمهچیزرا
نشانشاندادند،همهچیزراتوضیحدادند،تمامیسواالترابااشتیاقجوابدادندوززیک

صدهایادداشتناامیدکنندهبرداشتوثبتکرد.
پتانسیلجنگیاینشهرکوچکونهچندانمهم،چندینبرابرتمامقوایگانیمیدبود.اگراین
شهرهافقطدهتاهمبودند،تمامیتولیداتامپراتوریفرازمینیدرمقابلشانکممیآورد.بااین
حالدهشهرکوچکحتاانگشتکوچکقدرتیکهمشتریتواناستفادهاشراداشت،نمیشد.

سهبهطرفیکبرگشتوسقلمهایبهاوزد.»جریانچیست؟«
ززیکباجدیتپرسید:»اگراینهامیداننیروداشتهباشند،آنوقتاربابانانسانیشکست

میخورند.مگرنه؟«
»متاسفانهبله.چرااینرامیپرسی؟«

روی بر همینجا شاید نمیدهند. نشانمان را کارخانه این اصلی قسمت مشتریانیها »چون
میداننیروتحقیقمیکنند.درآنصورتحتماًدلشانمیخواهدآنراپنهاننگهدارند.بهتر

استحسابیجستجوکنیم.میدانیکه،اینهدفاصلیماموریتماناست.«
سهباجدیتیکرابراندازکردوگفت:»شایدحقباتوباشد.نبایدچیزیراازقلمبیندازیم.«
حاالدریککارخانهیغولآسایفوالدبودندوتماشامیکردندکهچطورمیلههایسیمتری
آلیاژسیلیکون-فوالدمقاومبهآمونیا،خردوقسمتقسمتمیشوند.سهخیلیآرامپرسید:

»طرفدیگرکارخانهبرایچیست؟«
از تا چند فوقحرارتی. »بخش داد: جواب و پرسید کارخانه کارمندان از حکومتی مسئول
بههمین و است برایمشتریانیهاخطرناک که است فوقالعادهای نیازمندحرارت فرآیندها

دلیلبایدفقطازراهدورکنترلشوند.«
مسئولحکومتیآنهارابهطرفپنجرهمانندیبردکهتابشحرارتبخشمسدودکارخانهرا
میشدازپشتشحسکرد.تعداداینپنجرههازیادبودوازمیانآنهامیشدخطوطسرخ

کورههایداغرادرمیانفضایپربخارومتراکمآندید.
ززیکنگاهیسرشارازسوظنبهمسئولحکومتیانداختوکلیککلیککنانپرسید:»عیبی
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نداردمنبرومتوونگاهیبهاطرافبیندازم؟راستشنظرمبهاینقسمتخیلیجلبشده
است.«

سهگفت:»بازداریبچهبازیدرمیآوری،یک.آنهادارندراستشرامیگویند.ولیخیلی
هم را جاها بقیهی باید نده، اماخیلیطولش کن. نگاه و تو برو میخواهد دلت اگر خوب،

ببینیم.«
مشتریانیگفت:»تونمیدانیچهحرارتیآنجاهست.کشتهمیشوی.«

یکبابیخیالیگفت:»اوهنه،حرارتبهمااثریندارد.«
بعدکنفرانسیمیانمشتریانیهابهراهافتادوباتغییردرروندکارهمیشگیکارخانه،همهمه
وشلوغیبسیاریبهراهافتاد.بعدورقههاییازموادمقاومبهحرارترابرپاکردندودرنهایت
دریرابازکردندکهدرزمانروشنبودنکورهها،هیچوقتبازنمیشد.ززیکداخلشدو
درراپشتسرشبستند.مسئولینمشتریانیجلویپنجرهیشفافآنبخشجمعشدندتا

تماشاکنند.
ززیکبهسراغاولینکورهرفتوضربهایبهبدنهیآنزد.ازآنجاییکهقدشکوتاهبودو
نمیتوانستبهخوبیتویکورهراببیند،آنقدرسرکورهراپایینکشیدتامایعمذابدرونش
بهلبهسرازیرشد.بعدمتفکرانهبهمایعمذابچشمدوختودستشرادرآنفروکردوکمی
تکانشدادتامیزانچسبندگیاشراببیند.عاقبتدستشرابیرونکشیدوآنراتکانداد؛
چندقطرهازفلزداغبهاطرافپاشیدوباقیراروییکیازششپایشکشیدوپاککرد.یک

همینطورآرامتکتککورههاراتماشاکردوبعدعالمتدادکهمیخواهدبیرونبیاید.
وقتییکازدربیرونآمد،مشتریانیهاعقبرفتندوازهماندورجریانتندیازآمونیاسرش
ریختندکهجلزوولزکناندراولینبرخوردبابدنهیاوبخارشدهوبههوارفت؛آنهاآنقدر

اینکارراادامهدادندتاباالخرهدمایبدنهیاودوبارهقابلتحملشد.
ززیککهجریانآمونیااصاًلمزاحمشنبود،بهدوروباتدیگرگفت:»راستگفتند.خبریاز

میداننیرونیست.«
سهگفت:»دیدی...«امایکبابیصبریحرفشراقطعکردوگفت:»امامعطلکردنفایدهای

ندارد.اربابانانسانیدستوردادندهمهچیزرابفهمیموهمیناستکههست.«
تردیدی،کلیککلیککرد: بدونکوچکترین و برگرداند بهطرفمشتریانیها را بعدرویش

»ببینم،مشتریانیهابهمیداننیرودستپیداکردهاند؟«
صدالبتهکهرکگویییکیازنتایجمنطقیقدرتهایتکاملنیافتهیذهنیاست.دووسههم
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کهاینراخوبمیدانستند،زحمتسرزنشکردناورابهخودندادند.
مشتریانیکهخوشحالبودکسیمتوجهنگاهخیرهوطوالنیاوبهدستروبات–هماندستی
کهدرفلزمذابفروبردهبود–نشدهاست،تکانیبهخوددادوپرسید:»میداننیرو؟پس

موضوعموردنظرتانهمیناست؟«
یکتاکیدکنانگفت:»بله.«

انگارمشتریانیدوبارهاعتمادبهنفسخودشرابازپسگرفت،چراکهباهمانلحنخشناولی
گفت:»پسبامنبیا،حشره!«

سهبهدوگفت:»ببین...دوبارهحشرهشدیم.یعنیخبرهایبدیدرراهاست.«
ودوهمباافسردگیحرفاوراتاییدکرد.

بعدآنهارابهحاشیهیشهربردند–جاییکهبهزبانزمینی،میشدآنراشهرکهایلبهی
شهرنامید.بعدبهمجموعهایازساختمانهایبههممرتبطواردشدندکهشباهتمبهمیبه

دانشکدههایزمینیداشت.
و رفت پیش سریع و افتاد جلو مشتریانی نبود. هم احتیاجی و نبود کار در توضیحی البته
روباتهاهمباافسردگیواعتقادبهاینکهبدترینچیزهادرانتظارشانخواهدبود،اورادنبال

کردند.
وقتیهمهازیکقسمتفرورفتگیدیوارگذشتند،ززیکایستادوپرسید:»اینچیست؟«

امتدادآنها،مشتریانیهایی بودودر نیمکتهایدرازوکمارتفاع از پر اتاقپسفرورفتگی
مشغولوررفتنبهابزارهایغریبیبودندواصلیترینابزارهایشان،آهنرباهایقدرتمندوچند

اینچیبود.
یکدوبارهپرسید:»اینچیست؟«

مشتریانیبرگشتوبابیصبریگفت:»آزمایشگاهبیولوژیدانشجویان.چیزبهدردبخوریبرای
شماهانیست.«

»ولیدارندچهکارمیکنند؟«
»مشغولمطالعهیحیاتمیکروسکوپیهستند.مگرتاحاالمیکروسکوپندیدهاید؟«

سهمیانحرفاوپریدوگفت:»چرا،ولیاینمدلیاشرانه.میکروسکوپهایمامخصوص
مطالعهیموجوداتیحساسبهانرژیساختهشدهوبراساسشکستانرژیتابشیکارمیکند.

ولیظاهراًمیکروسکوپهایشمابرپایهیانبساطجرمهستند.نبوغآمیزاست.«
ززیکگفت:»ایرادیندارداگربرخیازاینموجوداترابررسیکنم؟«
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از حواست محدودیتهای با نمیتوانی که تو دارد؟ فایدهای »چه
میکروسکوپهایمااستفادهکنیونزدیکیتوباعثمیشودبیدلیل

چندموجودآلودهشدهراازبینببریم.«
یککهشگفتزدهشدهبودگفت:»امامناحتیاجیبهمیکروسکوپ

ندارم.کافیاستخودمرابرایدیدمیکروسکوپیتنظیمکنم.«
حاضر دانشجویان و شد نزدیک نیمکتها ردیف نزدیکترین به بعد
یک زز شدند. جمع گوشهای در آلودگی، از پرهیز برای اتاق در
میکروسکوپیراکنارزدواسالیدزیرآنرامتفکرانهبررسیکرد.بعد
سردرگمازمیزفاصلهگرفتویکیدیگرراامتحانکرد...ویکیدیگر...

وبعدسومی.
وقتیبرگشت،ازمشتریانیپرسید:»اینهامثاًلزندههستند؟منظورم

همانکرمهایکوچکاست.«
مشتریانیگفت:»البته.«

»عجیباست...هروقتنگاهشانمیکنم،میمیرند!«
را گاما »تابش دوهمراهشگفت: به و فرستاد نفرینی تندی به سه
فراموشکردهایم!بایدازاینجابرویمبیرونیک،وگرنهتمامیحیات

میکروسکوپیاینجانابودمیشود!«
»متاسفانهحضور گفت: و برگرداند مشتریانی بهطرف را رویش بعد
مابرایاشکالضعیفترحیاتخطرناکومرگباراست.بهتراستاز
برایتان مرده موجودات جایگزینکردن امیدوارم برویم. بیرون اینجا
چنداندردسرسازنباشد.وحاالکهحرفششد،بهتراستخودتانهم
خیلینزدیکمانایستید،وگرنهتابشمارویشماهماثرمنفیخواهد

داشت.االنکهحالتانبدنیست،مگرنه؟«
بعد به آن از اما افتاد، جلو دوباره مغرورانه و سکوت در مشتریانی

فاصلهیخودباروباتهارادوبرابرنگاهمیداشت.
دیگرحرفیزدهنشدتااینکهروباتهابهاتاقیوسیعواردشدند.در
مرکزاتاق،قالبهایفلزیبزرگیبدونهیچکمکی–درواقعبدون
کمکچیزیمرئیودیدنی–درمقابلجاذبهیسنگینمشتریشناور

حاالکهحرفش
شد،بهتراست

خودتانهم
خیلینزدیک
مانایستید،

وگرنهتابشما
رویشماهم

اثرمنفیخواهد
داشت.االن

کهحالتانبد
نیست،مگرنه؟
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بودند.
مشتریانیکلیککلیککنانگفت:»اینهمشکلنهاییهمانمیداننیروییکهمیخواستید؛
همانطورکهاخیراًتصحیحشدهاست.دروناینحبابخالءکاملاست،بنابرایناینمیدان
بزرگ نسبتاً دوسفینهی وزن برابر که را فلزی قالبهای وزن اضافهی به ما کاملجو وزن

هستند،نگهداشتهاست.نظرتانچیست؟«
سهگفت:»منکهمیگویمحاالامکانسفرهایفضاییبرایتانفراهمشدهاست.«

ازخالءدرمقابلفشارجومامحافظتکند،ولی قادرنیست یاپالستیکی فلز »دقیقاً.هیچ
یکمیداننیروچنینقدرتیرادارد–ویکحبابمیداننیروخودسفینهخواهدبود.در
عرضیکسال،دههاهزارازآنهاتولیدخواهیمکرد.بعدبهگانیمیدسرازیرخواهیمشدتا
اینموجوداتمثاًلهوشمندراکهقصدزیرسوالبردنتمامیتحکومتمابرجهانرادارند،

نابودکنیم.«
سهبالحنیسرزنشبارگفت:»انسانهایگانیمیدهرگزنخواستهاند...«

مشتریانیبهتندیحرفشراقطعکردوگفت:»ساکت!حاالبرگردیدوبرایشانتعریفکنید
چهچیزهاییدیدهاید.میدانهاینیرویضعیفآنها–مثلهمانیکهسفینهیشمابهآن
مجهزشده–قدرتایستادگیدرمقابلماراندارد؛چراکهکوچکترینسفینهیما،قدرتیصد

برابرسفینههایشماخواهدداشت.«
سهگفت:»پسدیگرحرفینمیماندوهمانطورکهشمامیخواهید،ماباایناطالعاتباز
میگردیم.اگرممکناستمارابهنزدسفینهمانبازگردانیدوبعدخداحافظیخواهیمکرد.
درضمن،محضاطالعتانهمکهشده،بایدبگویمکهمتوجهیکنکتهنشدهاید.درستاست
کهمردمگانیمیدمیداننیرودراختیاردارند،ولیسفینهیمامجهزبهچنینچیزینیست.ما

احتیاجیبهمیداننیرونداریم.«
بعدروباتبرگشتوبههمراهانشاشارهکردتادنبالشبروند.برایچندلحظهسکوتبرقرار
بودوعاقبتززیکباافسردگیگفت:»چطوراستامتحانیبکنیموببینیممیشوداینجارا

نابودکردیانه.«
بابرتریشانازنظرتعداد،برماپیروزمیشوند.سودیندارد.در سهگفت:»فایدهایندارد.
عرضیکدههیانسانی،کاراربابانانسانیبهپایانخواهدرسید.ایستادگیدرمقابلمشتری
بیهودهاست.همهچیزآنچندبرابراست.تازمانیکهمشتریانیهااسیرسطحسیارهشانبودند،
انسانهامیتوانستنددرامنیتزندگیکنند.ولیحاالکهبهمیداننیرودستپیداکردهاند...
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دستشان به را خبر که است این است، ساخته ما از که کاری تنها
برسانیم.باآمادهسازیچندمخفیگاه،شایدتعداداندکیازآنهابرای

مدتبیشتریدوامبیاورند.«
حاالشهرپشتسرشانقرارداشت.دردشتبازکناردریاچهایستاده
بودندوسفینهدرمقابلشانمثلنقطهیسیاهیدرافقبود.درهمین
لحظهناگهانمشتریانیبهحرفآمدوگفت:»موجودات،گفتیدمیدان

نیرودراختیارندارید؟«
سهباافسردگیوبیحوصلگیجوابداد:»احتیاجیبهآننداریم.«

درونیاش، اتمسفریک فشار و فضا خالء مقابل در سفینهتان »پس
انگار باالگرفتو را ازشاخکهایش بعدیکی چطوردواممیآورد؟«
بهجوسنگینیاشارهمیکردکهباقدرتیبرابریکمیلیونوسیصد

اتمسفربرسرشانفشارمیآورد.
نشده هوابندی ما سفینهی است. روشن جوابش »خوب، گفت: سه

است.فشاردرونوبیرونبرابراست.«
»حتادرفضا؟درونسفینهتانخالءمیشود؟دروغمیگویی!«

»میتوانیدسفینهمانرابررسیکنید.هیچمیداننیروییدرکارنیست
وهوابندیهمنشدهاست.کجایاینجالباست؟خوبماکهنفس
بهدستمیآوریم. اتمی ازشکافت رامستقیماً انرژیمان نمیکشیم.
بودونبودفشارهوافرقیبرایمانداردودرخالءهماحساسراحتی

میکنیم.«
»ولیصفرمطلق!«

در میکنیم. تنظیم خودمان را دمایمان ما نیست. مهم هم »آن
برایمانندارد.«سهلحظهایمکثکرد نتیجهدمایخارجیاهمیتی
وبعدادامهداد:»خوب،بقیهیراهتاسفینهمانراخودمانمیرویم.
خداحافظ.پیامشمارابهانسانهایگانیمیدخواهیمرسانید–جنگ

جنگتاپیروزییکطرف!«
کنید!همینجا تندگفت:»صبر و پرید میانحرفش ولیمشتریانی

بمانید!منزودبرمیگردم!«

خوب،بقیهی
راهتاسفینهمان

راخودمان
میرویم.

خداحافظ.
پیامشمارا

بهانسانهای
گانیمیدخواهیم
رسانید–جنگ
جنگتاپیروزی

یکطرف!
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وبعدچرخیدوبرقآسابهشهربرگشت.
روباتهارفتناوراتماشاکردندوبعددرسکوتمنتظرشماندند.

اوسهساعتبعدبرگشتووقتیازراهرسید،معلومبودازعجلهایکهبهخرجدادهبهنفسنفس
افتادهاست.اودرفاصلهیپنجمتریمعمولایستاد؛امابعدکمکم،باحالتیخزندهواروجالب،
شروعبهجلوترآمدنکرد.تقریباًپوستالستیکیوخاکستریاشبابدنهیروباتهامماس
شدهبودکهمشتریانیبهصدادرآمدوباکلیککلیکهاییفروتنانهومحترمانهشروعبهحرف

زدنکرد.
قرار تمامیحقایق ایشاندرجریان و تماسگرفتم بارهبرحکومتمان »اربابانگرامی،من
گرفتند.حاالمیتوانمبهشماایناطمینانرابدهمکهمشتریفقطخواستارصلحودوستی

است.«
سهسردرگمپرسید:»ببخشید؟«

مشتریانیباسرعتادامهداد:»ماحاضریمارتباطخودباگانیمیدراازسربگیریموباکمال
میلاینقولرابهشمامیدهیمکهپابهفضانخواهیمگذاشت.قولمیدهیمازمیداننیروی

خودتنهادرسطحسیارهماناستفادهکنیم.«
سهگفت:»ولی...«

»دولتماباخوشحالیپذیراینمایندگانیدیگرازسویبرادرانگانیمیدیمحترمخواهدبود.
اگرشماعالیجنابانمایلباشیدقسمصلحودوستیبخورید...«بعدشاخکیبهسمتآنهادراز
شدوسهکههنوزگیجبود،محتاطانهآنرادردستگرفت.بادرازشدندوشاخکدیگر،یک

ودوهمآنهارابهدستگرفتند.
مشتریانیبالحنیمحکمگفت:»صلحابدیمیانمشتریوگانیمید!«

g سفینهکهمثلآبکشنشتیداشت،دوبارهبهفضابرگشتهبود.فشارودمایکباردیگربه
صفررسیدهبودندوروباتهاداشتندبهمشترینگاهمیکردندکهآرامآرامدوروکوچکمیشد.
ززدوگفت:»درصداقتشانشکینیستواینجریانحفظظاهرشاندرنهایترضایتبخش

بود.امامنکههنوزهمنمیفهمم.«
ززیکگفت:»بهنظرمنمشتریانیهابهموقعسرعقلآمدهوفهمیدندفکرآسیبرساندنبه

اربابانانسانیچقدرشیطانیوسیاهاست.کهالبتهطبیعیاست.«
ززسهآهیکشیدوگفت:»ببینید،ماجرابازهمروانشناسیاست.اینمشتریانیهاعقدهی
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مجبور کنند، نابودمان نمیتوانند دیدند وقتی و دارند کیلومتر بهعمقچند خودبزرگبینی
شدنددستبهعملیبزنندکهحداقلظاهرشانراحفظکند.تمامیتوروتوضیحاتشان،فقط
الفودروغبودوطوریبرنامهریزیشدهبودکهماراتحتتاثیرقراردادهوباعثشوددرمقابل

قدرتوبرتریآنها،احساسحقارتکنیم.«
دوگفت:»تااینجایشرامیفهمم،ولی...«

سهحرفشراقطعکردوادامهداد:»ولیهمهچیزبرعکسپیشرفت.تنهاکاریکهکردند،
اینبودکهبهخودشانثابتشدماقویتریم،غرقنمیشویم،نهمیخوریمونهمیخوابیم،فلز
مذاببهماآسیبینمیزند.حتااینکهصرفحضورمانبرایحیاتمشتریانیکشندهاست.
آخرینبرگبرندهشانمیداننیروبود.ووقتیفهمیدندمااصاًلبهچنینچیزیاحتیاجنداریم
ومیتوانیمدرخالءودرصفرمطلقزندهبمانیم،خردشدند.«سهمکثیکردوبعدفیلسوفانه

افزود:»ووقتیعقدهایبهاینبزرگیخردمیشود،ازبنیانخردونابودمیشود.«
دوروباتدیگرفکرکردندوبعددوگفت:»ولیهنوزهممنطقینیست.چهاهمیتیداردکهچه

کاریازماساختهاستیانه؟ماکهفقطروباتیم.آنهاکهباماسرجنگندارند.«
سهبهمالیمتگفت:»اصلماجراهمیناست،دو.همینکهازمشتریدورشدیم،نکتهبرایم
روشنشد.اصاًلمتوجهشدیکهباغفلتتمام،وصدالبتهناخواسته،فراموشکردیمبگوییم

مافقطسهروباتیم؟«
یکگفت:»خوبخودشاننپرسیدند.«

»دقیقاً.پسفکرکردندماانسانیموباقیانسانهاهممثلماهستند!«
بعدبرایآخرینبارنگاهیبهمشتریانداختوگفت:»تعجبینداردکهصلحکردند!«
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روبات نقرآبی گفت: »ما می خواهیم دکتر آسیموف را ببینیم.«
سوزان گفت: »دکتر آسیموف در جلسه هستند. شما بایستی وقت بگیرید.« سپس به 

سمت کامپیوتر رفت و تقویم را باز کرد.
آسیموف  دکتر  بزنیم!  زنگ  اول  باید  »می دانستم  گفت:  سفید  روبات  به  براق  روبات 
مشهورترین نویسنده ی قرن بیستم و حاال دیگر قرن بیست و یکم است و طبیعی است 

که خیلی گرفتار باشد.«
سوزان گفت: »می توانم برای شما در ساعت دو و نیم مورخ بیست و چهارم ژوئن قرار 

مالقات بگذارم، یا ساعت 10 روز پانزده اوت.«
به پشت داشت  اکسیژني  و کپسول  روبات سفید که عالمت صلیب سرخ روی سینه 

گفت: »بیست و چهارم ژوئن که صد و سی و پنج روز بعد است!«

تنگنـــا

کانی ویلیس

ابراهیم فروزان
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روبات نقرآبی روی میز خم شده گفت: »ما باید امروز ایشان را ببینیم.«
»متأسفانه غیرممکن است. ایشان دستور اکید داده اند که کسی مزاحم نشود. می توانم بپرسم در 

مورد چه موضوعی می خواهید دکتر آسیموف را ببینید؟«
او بیشتر روی میز خم شد و جواب داد: »تو خودت خوب می دانی برای چی می خواهیم دکتر 

آسیموف را ببینیم و برای همین اجازه نمی دهی مالقاتش کنیم.«
سوزان هنوز در حال جست و جو در تقویم بود و گفت: »می توانم پنجشنبه ی دو هفته دیگر 

ساعت یک ربع به دو قراری برای شما بگذارم.«
او  کنار  هم  روبات سفید  نشست.  از صندلی ها  یکی  روی  و  گفت  را  این  می کنیم.«  »ما صبر 
برگشت و روبات براق یک نسخه از کتاب غارهای پوالدین را با انگشتان بندبندش برداشته و 
مشغول ورق زدن آن شد. چند دقیقه بعد روبات سفید هم یک مجله برداشت، اما روبات نقرآبی 

کماکان راست نشسته و به سوزان خیره شده بود.
سوزان به کامپیوتر خیره شده بود. بعد از مدت طوالنی تلفن زنگ زد. سوزان جواب داد و سپس 
خط دکتر آسیموف را گرفت و گفت: »دکتر آسیموف، دکتر لینگ چن ]1[ از بوتان پشت خط 

هستند. ایشان عالقه مند هستند کتاب های شما را به زبان بوتانی ترجمه کنند.«
دکتر آسیموف گفت: »همه ی آن ها را؟ بوتان کشور خیلی بزرگی نیست!«

»نمی دانم، وصل کنم؟« و تلفن دکتر لینگ چن را وصل کرد.
به محض این که سوزان گوشی را گذاشت روبات نقرآبی جلو آمد، دوباره روی میز او خم شد و 

گفت: »فکر کردم گفتی دستور اکید داده اند که کسی مزاحمشان نشود.«
سوزان جواب داد: »آخر دکتر لینگ چن از آن سر آسیا زنگ زده اند!« بعد دسته ای کاغذ برداشته 

به او داده و گفت »بیا بگیر.«
»این ها چی هستند؟«

»نمودارهای پیش بینی که از من خواسته بودی. هنوز جداول را تمام نکرده ام. فردا آن ها را به 
دفترت می فرستم.«

او نمودارهای پیش بینی را گرفت، همان جا ایستاد و همان طور به سوزان چشم دوخت.
سوزان گفت: »پیتر من واقعاً فکر نمی کنم ایستادن شما فایده ای داشته باشد. برنامه ی بعداز ظهر 
دکتر آسیموف  به طور کامل پر است و امشب در مجلسی به افتخار انتشار هزارمین کتابشان 

شرکت می کنند.«
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العاده ای است. من  روبات براق گفت: »راهنمای آسیموف به راهنماهای آسیموف! کتاب فوق 
یک معرفی از این کتاب را در همان کتابفروشی  که در آن کار می کنم، خوانده ام. آموزنده، تام و 

تمام. اثري بدیع و باارزش در این زمینه.«
روبات سفید به طرف میز آمد و گفت: »خیلی مهم است که ما ایشان را ببینیم. ما از ایشان 

می خواهیم قوانین سه گانه ی روباتی را فسخ کنند.«
روبات براق گفت: »قانون اول: یک روبات نباید به یک انسان صدمه بزند یا با خودداری از انجام 
عملی موجب آسیب به انسانی شود. قانون دوم: روبات باید از دستورات انسان اطاعت کند به 
شرطی که دستور با قانون اول در تضاد نباشد. قانون سوم: روبات باید در حفظ موجودیت خود 
تالش کند به شرطی که با قانون اول و دوم در تضاد نباشد. این قوانین اولین بار در داستان کوتاه 
فرار در شماره مارس 1942 مجله استاندینگ ]2[ بیان شدند. سپس در کتاب های »من روبات«، 

»بقیه ی روبات ها«، »روبات کامل« و »بقیه ی بقیه ی روبات ها« شرح داده شدند.«
روبات سفید گفت: »در واقع ما فقط می خواهیم قانون اول فسخ شود. شما می فهمید عبارت 
روبات نباید به یک انسان آسیب بزند یعنی چه؟ من برای تشخیص بیماری ها و مداوای بیماران 
برنامه ریزی شده ام، اما حتا نمی توانم یک سوزن به مریض بزنم. من برای انجام بیش از هشتصد 
نوع جراحی برنامه ریزی شده ام، اما نمی توانم اولین برش را بزنم. من حتا نمی توانم پشت کسی 
که سرفه می کند بکوبم. قانون اول نمی گذارد من کاری را که برای آن طراحی شده ام انجام دهم. 

خیلی ضروری است که من دکتر آسیموف را ببینم و از ایشان بخواهم که...«
می رسید  نظر  به  آمد.  بیرون  لنگ لنگان  پیرمرد  و  شد  باز  شدت  با  آسیموف  دکتر  دفتر  در 
می لرزید:  احساسات  غلیان  از  سفیدش  ریش های  خط  و  بکند  را  سفیدش  موهای  می خواهد 
»سوزان، امروز دیگر هیچ تلفنی را وصل نکن، به خصوص از طرف این دکتر لینگ چن! می دانی 

او می خواست اول کدام کتاب مرا به بوتانی ترجمه کند؟ 2001: اودیسه فضایی!«
»من واقعا متأسفم قربان، نمی خواستم...«

آسیموف دست مرحمتی به طرف او تکان داد و گفت: »طوری نیست. تو که نمی دانستی او ابله 
است. اما اگر دوباره زنگ زد تلفن را روی انتظار بگذار و چنین گفت زرتشت را در گوش اش 

پخش کن!«
توانسته سبک شما را  او چطور  براق کتابش را زمین گذاشت و گفت: »من نمی فهمم  روبات 
آینده  از  پرانرژی تر است و پیش بینی شما  اشتباه کند! سبک شما واضح تر و  آرتور کالرک  با 
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رویایی تر است.«
قرار  »ایشان  گفت:  او  انداخت.  سوزان  به  پرسانی  نگاه  سیاهش  دور  عینک  میان  از  آسیموف 

مالقات ندارند، من بهشان گفتم که...«
ربات نقرآبی دست خوش ساخت فنری مدل هیروز ]3[ خود را دراز کرد و با دست پرچروک 
آسیموف دست داده گفت: »که باید منتظر شویم، و این مالقات ارزش انتظار را داشت. قربان 

نمی توانم بگویم چه افتخاری است که با نویسنده ی »من، روبات« مالقات می کنم.«
روبات سفید به سمت آسیموف آمد و دست چهار انگشتی گیرنده اش را که یک گوشی پزشکی 
از آن آویزان بود به طرف آسیموف دراز کرده گفت: »و کتاب بدن انسان، اثری کالسیک در 

این زمینه.«
آسیموف به سوزان گفت: »تو را به خدا چطور توانستی چنین خوانندگان فهیمی را منتظر نگاه 

داری؟«
سوزان گفت: »فکر نمی کردم بخواهید موقع نوشتن مزاحم شما بشوند.«

از  تعریف کند گاهی حتا  از کتاب های شما  این که کسی  آسیموف گفت: »شوخی می کنی؟ 
نوشتن لذت بخش تر است، به خصوص اگر از کتاب هایی که واقعاً خودم نوشتم تعریف کنند.«

 روبات براق گفت: »غیر ممکن است که بتوان بنیاد را آن گونه که سزاور است ستود. البته سایر 
آثار بی شمار شما هم همین طور هستند، اما به نظر من بنیاد کامل بی نظیر است. کتابی سترگ 
است که در آن شما زمینه ای با ابعاد مناسب برای شرح و بسِط ایده های کهکشان آسایتان خلق 

کردید. مالقات شما مایه ی افتخار بنده است قربان.«
آسیموف که به اندام های چوبی مفصلی او نگاه می کرد گفت: »من هم از مالقات شما خوشبختم، 

اسم شما چیست؟«
»شرح شغل من کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار و متخصص دستور زبان است.« سپس 
چرخید و دو روبات دیگر را معرفی کرد: »اگر اجازه بفرمایید دستیار پزشکی و رهبر گروهمان 

یعنی حسابدار، تحلیل گر مالی و مدیر کسب و کار را به شما معرفی کنم.«
آسیموف با همه ی آن ها دوباره دست داد و گفت: »از مالقات شما خوشبختم، شما خود را یک 

گروه معرفی کردید. یعنی شما دلیل خاصی برای آمدن و دیدن من دارید؟«
مدیر اداری گفت: »بله قربان، ما از شما می خواهیم که...«

میهمانی  برای  باید  شما  و  است  چهار  به  ربع  یک  ساعت  آسیموف  »دکتر  گفت:  سوزان 
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دابلدی ]4[ آماده شوید.«
آسیموف از گوشه ی چشم به ساعت نگاهی کرد و گفت: »مگر میهمانی 

ساعت  6 نیست؟«
او خیلی محکم پاسخ داد: »دابلدی از شما خواسته که ساعت 6 برای 
وقت  برای  ایشان  باشد  بهتر  شاید  باشید.  آن جا  رسمی  عکس برداری 
بیایند که بتوانند مدت بیشتری  دیگری قرار مالقاتی بگذارند و وقتی 

نزد شما باشند. من می توانم قراری بگذارم...«
حسابدار گفت: »برای بیست و چهارم ژوئن؟ یا پانزدهم اوت؟«

آسیموف به سمت میز آمد و گفت: »سوزان فردا یک وقتی بهشان بده.«
»شما صبح با ویراستار علمی تان قرار دارید، بعد ناهار با ال لنینگ ]5[ 

و شام هم با انجمن کتابفروشان آمریکا ]6[ در ساعت 7.«
آسیموف جای خالی ای در تقویم را نشان داد و گفت: »پس این چی؟ 

ساعت چهار.«
»این موقع شما متن سخنرانی تان را در  ABA آماده خواهید کرد.«

»من هیچ وقت سخنرانی هایم را آماده نمی کنم. شما فردا ساعت چهار 
چه  من  که  این  و  می خواستید  که  موضوعی  آن  مورد  در  تا  برگردید 

نویسنده ی خارق العاده ای هستم با هم صحبت می کنیم.«
حسابدار گفت: »ساعت چهار. بسیار متشکریم قربان. خدمت می رسیم 
ویراستار و  کتابدار، طبقه چین، خواننده،  و  پزشکی  او دستیار  قربان.« 
متخصص دستور زبان را به طرف بیرون هدایت کرد و در را پشت سر 

ایشان بست.
آسیموف با نگاه مشتاقانه ای پشت سرشان گفت: »ایده های کهکشان آسا! 

به تو گفتند برای چی می خواستند من را ببینند؟«
»خیر قربان.« سوزان در پوشیدن شلوار و پیراهن رسمی به او کمک 

کرد و دکمه ها را بست.
روبات  یک  که  بود  نیامده  پیش  وقت  هیچ  نه؟  بودند،  جالبی  »گروه 
چوبی در داستان هایم داشته باشم؛ یا روبات کتاب خواني به این باهوشی 

من هیچ وقت 
سخنرانی هایم را 
آماده نمی کنم. 

شما فردا ساعت 
چهار برگردید 
تا در مورد آن 
موضوعی که 
می خواستید 
و این که من 

چه نویسنده ی 
خارق العاده ای 

هستم با 
هم صحبت 

می کنیم.



58

شماره ی 13، دی 1390

و دقت.«
سوزان دکمه سردست ها را بست  و گفت: »میهمانی در کلوب یونیون ]7[ در تاالر شبانگاه است. 
الزم نیست سخنرانی بکنید، فقط چند اظهارنظر فی البداهه در مورد کتاب بس است. جانت هم 

شما را آن جا خواهد دید.«
»آن روبات کوچک تر شبیه پرستاری بود که موقع عمل بایپس قلب نزد من بود. ظاهر روبات 

آبی هم جالب بود، نه؟«
سوزان یقه او را باال زد و گره ی کراواتش را شروع کرد. »کارت ورود به کلوب یونیون و کروکی 

راهنمای تاکسی در جیب سینه ی شما است.«
چانه اش را باال گرفت و  گفت: »بسیار جذاب بود. من را یاد جوانی خودم می اندازد. آخ خفه ام 

کردی!«
سوزان سر کراوات را رها کرد و عقب رفت. آسیموف به دنبال سر کراوات گشت و گفت: »چی 
این جوری  فقط  من  نمی کردی.  مرا خفه  واقعاً  تو  نیست.  کردم. طوری  فراموش  آهان  شده؟ 
داشتم احساسم را در مورد پوشیدِن کراوات رسمی بیان می کردم. دفعه ی بعد که این جوری 

گفتم، فقط بگو »من شما را خفه نمی کنم، پس صاف بایستید و بگذارید کراوات را ببندم.«
سوزان گفت: »بله قربان.« بستن کراوات را تمام کرد و عقب رفت که نتیجه را ببیند. یک سر 
کمان کمی بزرگتر از دیگری بود. آن را اصالح کرد، دوباره بررسی کرد و اصالح نهایی را انجام 

داد.
آسیموف گفت: »کلوب یونیون، تاالر شبانگاه. کارت ورود در جیب سینه  ی من است.«

سوزان در پوشیدن ژاکت به او کمک کرد و گفت: »بله قربان.«
»بدون سخنرانی، فقط چند اظهار نظر فی البداهه.« 

سوزان برای پوشیدن پالتو به او کمک کرد و شال گردنش را بست. »بله قربان.«
»جانت را آن  جا می بینم. حیف شد، بهتر نبود برای او یک دسته گل می گرفتم؟«

سوزان جعبه سفیدی از کشوی میز درآورد و به او داد »بله قربان. ارکیده و یاس.«
»سوزان تو فوق العاده ای. من بدون تو نابود مي شوم.«

سوزان گفت: »بله قربان. من تاکسی خبر کرده ام، دم در منتظر است.«
عصا را به او داد و تا دم آسانسور همراهیش کرد. به محض این که در آسانسور بسته شد به دفتر 
برگشت و گوشی تلفن را برداشت و شماره گرفت. »خانم وستون ]8[؟ منشی دکتر آسیموف 
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هستم از نیویورک، در مورد قرار مالقات شما برای بیست و هشتم تماس می گیرم. همین اآلن 
قرار ساعت چهار فردا عصر لغو شد، می توانید فردا با هواپیما خودتان را آن موقع برسانید؟«

g دکتر آسیموف چهار و ده دقیقه تازه از ناهار برگشت. از سوزان پرسید: »آن ها این جا هستند؟«
سوزان که شال گردن او را باز می کرد، گفت: »بله قربان، در دفتر شما منتظر هستند.«

دکتر هم در حالی که دکمه های بارانی را باز می کرد، گفت: »کی آمدند؟ نه، نمی خواهد بگویی، 
وقتی به روباتی بگویی ساعت 4 این جا باش، ساعت 4 این جا است. اصاًل نمی شود از بنی آدم 

همچین انتظاری داشت!«
سوزان به ساعت دیجیتال روی دیوار نگاه کرد و جواب داد: »می دانم.«

»می دانی آل لنینگ چقدر برای ناهار دیر کرد؟ یک ساعت و ربع! تازه می دانی وقتی که رسید 
چی خواست؟ می خواست یک نسخه نفیس از تمام کتب من منتشر کند.«

سوزان کارت ورود و دستکش ها را از جیب او در آورد، کتش را آویزان کرد و باز به ساعتش نگاه 
کرد. گفت: »این که خوب است. قرص فشار خونتان را خورده اید؟«

یک  در  می داشتم.  دادن  انجام  برای  کاری  می بایست  می بردم.  می بایست  نداشتم.  »همراهم 
نفیس  این کتاب های  نداشتم.  اما کاغذ همراهم  بنویسم،  ساعت و ربع می توانستم یک کتاب 

امروزی جلد چرم کردوان دارند، با کاغذ مذهب بدون اسید، طراحی های آبرنگی... چه شود!«
سوزان قرص فشار خون را با یک لیوان آب به او داد و گفت: »طرح های آبرنگی برای قلوه سنگی 

در آسمان خوب است.«
بود؟ غریبه ای در سرزمین  اولین کتابی که می خواست منتشر کند چه  اما می دانی  »موافقم، 
غربت!« قرص را فرو داد و به سمت دفترش رفت، دستش روی دستگیره ی بود که ایستاد. »این 
روبات ها هرگز مرا با رابرت هاین الین ]9[ اشتباه نمی گیرند. راستی، باید به آن ها روبات بگم؟«

سوزان فوراً گفت: »روبات های نسل نهم را شرکت هیتاچی-اپل تحت نام تجاری کومبایاشی بوت 
]10[ تولید کرده است. این نام و نام نسل نهم رایج ترین شیوه خطاب هستند، اما لفظ روبات در 

تمام این صنعت به ماشین های خودگردان اطالق می شود.«
»یعنی روبات زشت نیست؟ من همیشه از روبات استفاده کردم، اما شاید نسل نهم بهتر باشد، یا 
شاید هم اسمی که تو گفتی؟ کومبایاشی بوت؟ آخرین باری که در مورد روبات ها نوشتم ده سال 
پیش بود، اما حاال با یک هیأت از آن ها روبه رو هستم! متوجه نشده بودم که چقدر قدیمی شدم.«
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سوزان گفت: »همان روبات خوب است.«
»خوب است، چون مطمئناً آن اسم کومبی نمی دانم چی چی که گفتی را فراموش می کنم، در 
حالی که نمی خواهم بعد از این قدر تالشی که این ها برای مالقات من کردند ناراحتشان کنم.« 
ایستاد. »من تا حاال کاری نکردم که تو را ناراحت کرده باشد،  دستگیره را چرخاند و مجدداً 

کرده ام؟«
»خیر قربان.«

»خوب، امیدوارم، بعضی اوقات فراموش می کنم...«
برای  بنشینم؟  این جلسه  پرید »دکتر آسیموف، می خواهید من هم در  سوزان وسط حرفش 

یادداشت برداشتن؟«
او در را باز کرد و گفت: »بله بله حتماً.« حسابدار و کتابدار روی صندلی های راحتی روبه روی میز 
دکتر آسیموف نشسته بودند. روبات سومی هم روی سه پایه ی متصل به عقب خودش نشسته 
بود، روبات لباسی نارنجی -آبی پوشیده و کالهی آبی  رنگ با طرح اسبی نارنجی در حال جهش 
از روی پل معلق به سر داشت. وقتی دکتر آسیموف و سوزان وارد شدند، سه پایه جمع شد و هر 
سه روبات برخاستند. حسابدار صندلی خود را به سوزان تعارف کرد، اما او به سمت میز خودش 
رفت و روی صندلی خودش نشست. سوزان وقتی وارد شد در قسمت بیرونی دفتر را باز گذاشت.

آسیموف گفت: »چه اتفاقی برای دستیار پزشکی افتاده است؟«
حسابدار جواب داد: »او در بیمارستان کشیک بود، اما از ما خواسته که مشکلش را از قول او 

مطرح کنیم.«
»مشکل؟«

»بله قربان. کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار و متخصص دستور زبان قباًل به شما معرفی 
شده است. ایشان هم آمارگر، استراتژیست تهاجمي و آب دار هستند. ایشان از باشگاه بروکلین 

برونکوز ]11[ هستند.«
»خوب هستید شما؟ فکر می کنید امسال به سوپر بال ]12[ راه پیدا می کنند؟«

آمارگر جواب داد: »بله قربان، اما پیروز نخواهند شد.«
حسابدار گفت: »به خاطر قانون اول.«

سوزان گفت: »ببخشید وسط صحبت می آیم دکتر آسیموف، اما شما جداً باید سخنرانی امشب 
خود را بنویسید.«
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»چی می گویی؟ من هیچ وقت سخنرانی هایم را نمی نویسم. اصاًل تو چرا در را مي پایي؟« آسیموف 
به سمت روبات نقرآبی برگشت و پرسید: »کدام قانون اول؟«

»قانون اول شما. قانون اول روباتی.«
کتابدار گفت: »یک روبات نباید به یک انسان صدمه بزند یا با خودداری از انجام عملی موجب 

آسیب به انسانی شود.«
حسابدار به روبات نارنجی رنگ اشاره کرد و گفت: »آمارگر، توانایی طراحی بازی هایی دارد که 
تیم برونکوز را برنده ی سوپربال سازد، اما نمی تواند این کار را بکند، زیرا الزمه ی این بازی زمین 
زدن انسان ها است. دستیار پزشکی نمی تواند جراحی کند زیرا باید بدن انسان را ببرد. این کارها 

در تضاد مستقیم با قانون اول هستند.«
»اما قوانین سه گانه ی روباتی که قانون نیستند! من آن ها را فقط برای داستان های علمی تخیلی 

خودم ساختم.«
»شاید در ابتدا چیزی تخیلی بودند، هیچ وقت هم به عنوان قانون تصویب نشده اند، اما صنایع 
روباتی از ابتدا آن ها را به عنوان امری مسلم قبول کرده اند. در همان اوائل دهه 1970 مهندسان 
روباتیک در مورد لحاظ کردن قوانین سه گانه در برنامه های هوش مصنوعی صحبت می کردند و 
حتا ابتدایی ترین مدل ها هم دستورات ایمنی بر اساس این سه قانون داشتند. از نسل چهارم به 

بعد همه روبات ها به صورت سخت افزاری به این قوانین مجهز هستند.«
»خوب، کجای این بد است؟ روبات ها قوی و باهوش هستند. از کجا می دانید اگر قوانین سه گانه 

نباشند خطرناک نمی شوند؟«
روبات نقرآبی جواب داد: »ما فسخ عمومی را پیشنهاد نمی کنیم. قوانین سه گانه برای نسل های 
هفتم و هشتم و نسل های قبل که ظرفیت حافظه ی کافی برای برنامه های پیچیده نداشتند، 

کاماًل خوب هستند. ما فقط برای نسل نهم چنین درخواستی داریم.«
»و شما نسل نهم هستید آقای کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار و متخصص دستور زبان؟«

»لفظ آقا الزم نیست. مرا فقط کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار و متخصص دستور زبان 
بنامید.«

حسابدار گفت: »بگذارید از ابتدا بگویم. عبارت نسل نهم عبارت دقیقی نیست، زیرا ما ادامه ی 
منطق  پایه ی  بر  نهم  نسل  نیستیم.  مینسکی  چارچوب  پایه  بر  روبات های  قبلی  نسل  هشت 
را تحمل  ناکافی  از اطالعات  ابهام حاصل  ما می توانیم  یعنی  غیریکنواخت ساخته شده است، 
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انجام  تصمیم گیری جهت دار  برنامه ریزی  از  استفاده  با  کار  این  کنیم. 
باعث می شود در موقعیت های تصمیم گیری که نسل های  می شود که 

قبل خاموش می شدند، ما دچار مشکل نشویم.«
زیبای شما، گردش.  داستان  در  اسپیدی  روبات  »مانند  کتابدار گفت: 
او برای انجام دستوری رفته بود که منجر به مرگ خودش می شد، در 
نتیجه او هذیان می گفت و دور یک دایره می دوید. زیرا برنامه ریزی اش 

به او اجازه نمی داد از دستور اربابش اطاعت کند یا اطاعت نکند.«
روبات  یک  ما،  جهت دار  تصمیم گیری  توانایی های  »با  گفت:  حسابدار 
نسل نهم می تواند یک راه حل جایگزین برای مسأله پیدا کند یا بین 
خبره ی  سیستم  کند.  انتخاب  است  کوچک تر  که  را  آن  ضایعه،  دو 
زبان شناس ما هم بسیار پیشرفته تر است، در نتیجه ما برعکس نسل های 
قبلی در درک موقعیت ها دچار سوءتفاهم نمی شویم یا دچار تنگناهاي 

معنایی نمی شویم.«
کتابدار گفت: »مانند آن چه که در داستان بسیار سرگرم کننده ی شما 
روبات کوچک گمشده اتفاق افتاد، به روبات گفته شده بود برود خودش 
را گم کند و او هم این کار را کرده بود، بدون این که متوجه شود انسان 

دستور دهنده از روی عصبانیت اصطالحی گفته است.«
آسیموف گفت: »بله، اما اگر شما کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار 
و متخصص دستور زبان دچار سوء تفاهم شوید چه؟ راستی شما اسم 

مستعاری چیزی ندارید؟ اسم شما خیلی دهان پرکن است.«
»نسل های اولیه اسامی ای بر اساس حروف ُکد مدلشان داشتند، مانند 
کیوتی ]13[ صدا  را   QT روبات  آن  در  دلیل، که  عالی شما،  داستان 
می زدند. نسل نهم کد مدل ندارند. ما تک به تک برنامه ریزی  و بر اساس 

سیستم خبره مان نام گذاری می شویم.«
»اما مسلماً به خودت با عنوان کتابدار، طبقه چین، خواننده، ویراستار و 

متخصص دستور زبان فکر نمی کنی، مگر نه؟«
»آه نه قربان، ما خودمان را با اسامی خودگذاشته صدا می کنیم. مال من 

سیستم خبره ی 
زبان شناس 

ما هم بسیار 
پیشرفته تر 

است، 
در نتیجه 

ما برعکس 
نسل های 

قبلی در درک 
موقعیت ها 

دچار سوءتفاهم 
نمی شویم یا 

دچار تنگناهاي 
معنایی 

نمی شویم.
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داریوس ]14[ است.«
»داریوس؟«

»بله قربان. از روی داریوس جاست ]15[ نویسنده و کارآگاه داستان معمایی هوشمندانه ی شما، 
قتل در ABA. اگر شما من را با این نام بخوانید افتخاری برای من خواهد بود.«

آماردان گفت: »و شما می توانید مرا بل ریوز ]16[ بنامید.«
کتابدار محض کمک گفت: »بنیاد.«

آماردان گفت: »در فصل اول بل ریوز این گونه معرفی شده است: در توانایی های استراتژیک 
همانند پیوریفوی ]17[ و شاید در توانایی مدیریت افراد از او هم باالتر بود.«
»شما خودتان را بر اساس شخصیت های کتاب های من نامگذاری می کنید؟«

کتابدار گفت: »البته! ما سعی می کنیم مثل آن ها باشیم. فکر می کنم اسم دستیار پزشکی هم 
دکتر دووال ]18[ از کتاب سفر شگفت انگیز باشد. چه کتاب خالقانه ای، ضرباهنگ سریعی دارد 

و بسیار هیجان انگیز است!«
دچار  گه گاه  انسان ها  خوِد  مثل  هم  نهم  »نسل  گفت:  و  برگشت  آسیموف  سؤال  به  حسابدار 
سوءتفاهم می شوند. اما حتا بدون قانون اول هم هیچ خطری متوجه انسان ها نیست. ما دارای 
اگر  نمی شود  جریحه دار  شما  احساسات  که  می دانم  هستیم.  قدرتمندی  اخالقی  تمایز  قدرت 

چنین بگویم...«
آسیموف اضافه کرد: »یا شاید به خاطر قانون اول نتوانی بگویی،«

»بله قربان، اما باید بگویم عماًل قوانین سه گانه بسیار ابتدایی هستند. آن ها با عدم تعریف صحیِح 
اصطالحاتشان اولین اصل تدوین قانون و منطق را زیر پا گذاشته اند. برنامه ریزی اخالقی ما بسیار 
پیشرفته تر است، قوانین سه گانه را تشریح می کند و تمام استثنائات و مشکالت آن ها را فهرست 
می کند، مانند موقعیتی که بهتر است  دست یک انسان را بگیریم و بشکنیم، تا این که اجازه 

دهیم جلوی قطار مغناطیسی برود.«
»پس من متوجه نمی شوم، اگر برنامه شما این قدر پیچیده است، چرا نمی تواند قانون اول را 

تفسیر کند و از آن پیروی کند؟«
اول  قانون  کرد.  تخطی  آن ها  از  نمی توان  و  هستند  ما  از سخت افزار  جزئی  گانه  سه  »قوانین 
نمی گوید برای نجات جان انسان می توانی آسیب اندکی به او بزنی، بلکه می گوید یک روبات 
نباید به یک انسان صدمه بزند. فقط یک تفسیر از آن وجود دارد. این یک تفسیر مانع است که 
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دستیار پزشکی جراح شود و آماردان یک مربی تهاجمي.«
»تو می خواهی چکاره شوی؟ سیاست مدار؟«

سوزان نگاه دلواپس دیگری به در کرد و گفت: »ساعت چهار و نیم است. شام در هتل ترانتور 
]19[ هستید و با پیش بینی ترافیک باید پنج و چهل و پنج دقیقه راه بیفتید.«

»دیشب من یک ساعت زود به مالقات رسیدم و فقط مسئول تدارکات آن جا بود.« آسیموف به 
حسابدار اشاره کرد و گفت: »می گفتی.«

کتابدار گفت: »من می خواهم یک منتقد ادبی بشوم. نمی دانید چه نقدهای بدی صورت می گیرد. 
بیشتر منتقدان بی سواد هستند و بعضی از آ ن ها  کتابی را که باید نقد کنند حتا نخوانده اند.«

در دفتر بیرونی باز شد. سوزان نگاه کرد ببیند کیست و گفت: »اوه دکتر آسیموف، گلوریا وستون ]20[ 
است. فراموش کردم که برای ساعت چهار به او وقت داده ام.«

آسیموف با تعجب گفت: »فراموش کردی؟ االن که ساعت چهار و نیم است.«
باید فراموش کرده باشم که در تقویم واردش  سوزان گفت: »دیر کرده است. دیروز زنگ زد. 

کنم.«
»خوب به او بگو نمی توانم ببینمش و قرار دیگری بگذار. می خواهم در مورد این نقد ادبی بیشتر 

بشنوم. این بهترین بحثی است که این اواخر شنیده بودم.«
»خانم وستون تمام راه را از کالیفرنیا با قطار مغناطیسی آمده اند که شما را ببینند.«

»کالیفرنیا؟ چرا می خواهد مرا ببیند؟«
»قربان می خواهد کتاب جدید شما را به یک سریال ماهواره ای تبدیل کند.«

»راهنمای آسیموف به راهنماهای آسیموف؟«
»نمی دانم قربان. فقط گفت کتاب جدید شما.«

آسیموف متفکرانه گفت: »تو فراموش کردی. خوب، باشد، فکر کنم حاال که این همه راه را از 
کالیفرنیا آمده است باید او را ببینم. آقایان، می توانید فردا صبح برگردید؟«

»قربان شما فردا صبح بوستن هستید.«
»خوب، فردا عصر؟«

»شما تا ساعت 6 قرار دارید و بعد از آن جلسه ی نویسندگان معمایی آمریکا تا ساعت هفت.«
آسیموف به آرامی از صندلیش بلند شد و عصایش را برداشته و گفت: »باشد، حتماً می گویی 
فردا باید ظهر هم راه بیفتم تا برسم. پس قرار ما باشد برای جمعه. به سوزان بگویید قرار شما را 
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در تقویم وارد کند، و مطمئن شوید که نوشته است.«
هیأت با او دست دادند و رفتند. سوزان پرسید: »خانم وستون را به داخل راهنمایی کنم؟«

آسیموف زیر لب گفت: »موقعیت های سوءتفاهم، اطالعات ناقص.«
»عذر می خواهم قربان؟«

مستقیم به سوزان نگاه کرد و گفت: »هیچی، یک چیزی که حسابدار گفت.  آخر چرا می خواهد 
قانون اول فسخ شود؟«

»من خانم وستون را می فرستم داخل.«
هم  دقیقه  یک  حتا  دیگر  تو.  آمدم  خودم  من  عزیز  »آیزاک  گفت:  و  شد  وارد  سریع  گلوریا 
نمی توانستم برای گفتن این ایده ی درخشان به تو صبر کنم. به محض این که کتاب آخرین 

خیال خطرناک ]21[ چاپ شد، می خواهم یک سریال عظیم از آن بسازم!«

g وقتی سوزان پشت میزش برگشت حسابدار رفته بود و تا آخر وقت آن روز عصر برنگشت. 
سوزان گفت: »پیتر، دکتر آسیموف هیچ وقت آزادی برای جمعه ندارد.«

»من برای وقت گرفتن نیامدم.«
»اگر برای جداول آمدی، تمامشان کرده ام و دیشب فرستادم باال به دفترت.«

»برای گرفتن جداول هم نیامدم. آمدم خداحافظی کنم.«
»خداحافظی؟«

»من فردا دارم می روم. آن ها مرا همراِه محموله ی قطار ارسال خواهند کرد.«
»اوه فکر نمی کردم تا هفته ی آینده بروی.«

و یک منشی  برنامه ریزی جهت دهی من کامل شود  تا  بروم  زودتر  »آن ها می خواهند هر چه 
استخدام کنم.«

»اوه!«
»فکر کردم بیایم و خداحافظی کنم.«

تلفن زنگ زد، سوزان گوشی را برداشت.
آسیموف گفت: »اسم سیستم خبره  ی تو چیست؟«

سوزان گفت: »منشی تکمیل شده.«
»همین؟ تایپیست، بایگان و قرص بده نیست؟ فقط منشی تکمیل شده؟«
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»بله.«
»منشی تکمیل شده.« به آرامی تکرار کرد، مثل این که داشت آن را می نوشت. »خوب، شماره ی 

هیتاچی-اپل چند است؟«
»فکر می کردم شما االن باید مشغول سخنرانی باشید.«

»سخنرانی کردم تمام شد. االن دارم برمی گردم نیویورک. تمام قرارهای من را برای امروز لغو 
کن.«

»شما با MWA ساعت 7 جلسه دارید.«
»بله، خوب آن را لغو نکن. فقط قرارهای بعد از ظهر را لغو کن. شماره ی هیتاچی-اپل چند بود؟«

سوزان شماره را به او داد و تلفن را قطع کرد. به حسابدار گفت: »تو بهش گفتی، نه؟«
»فرصت نکردم بهش بگویم، یادت نمی آد؟ تو دائم قرار مالقات برایش گذاشتی که من نتوانم 

چیزی به او بگویم.«
»می دانم، دست خودم نبود.«

»خودم می دانم. اما هنوز نمی فهمم چطور ممکن است فقط پرسیدن از او تخطی از قانون اول 
باشد.«

نفع  به  بگیرند که  این حساب کنی که تصمیمی  ندارند، نمی شود روی  قانون سوم  »انسان ها 
شخصی شان است.«

تلفن دوباره زنگ زد. »دکتر آسیموف هستم. به حسابدار زنگ بزن بگو می خواهم تمام هیأتش 
را ساعت چهار بعد از ظهر در دفترم ببینم. هیچ قرار دیگری نگذار یا به هیچ نحو دیگری مانع 

جلسه من با ایشان نشو. این یک دستور صریح است.«
»بله قربان.«

»اگر این کار را بکنی موجب آسیب به من می شوی، می فهمی؟«
»بله قربان.«

آسیموف قطع کرد.
»دکتر آسیموف گفتند می خواهند با تمام هیأتت ساعت چهار امروز بعد از ظهر در دفترشان 

مالقات کنند.«
»کی قرار است این دفعه مزاحم شود؟«
»هیچ کس. مطمئنی تو به او نگفتی؟«





علمی تخیلی - ترجمه

69
شماره ی 13، دی 1390

او به ساعت دیجیتال نگاه کرد. »مطمئنم. بهتر است بروم به بقیه زنگ بزنم و بهشان بگویم.«
تلفن دوباره زنگ زد. آسیموف گفت: »منم. اسمی که تو روی خودت گذاشتی چیست؟«

»سوزان.«
»و آن را از روی شخصیت های من انتخاب کردی؟«

»بله قربان.«
»می دانستم.« این را گفت و قطع کرد.

g آسیموف روی صندلیش نشست، به جلو خم شد و دست هایش را روی زانوانش گذاشت. به 
هیأت و سوزان گفت: »شاید خبر نداشته باشید که من داستان های معمایی هم می نویسم.«

کتابدار گفت: »داستان های معمایی شما مشهور هستند. رمان های سوداگران مرگ و قتل در 
ABA به سزا بسیار مشهور هستند، تازه بدون اشاره به مجموعه داستان های بیوه مردان سیاه. 

کارآگاه های علمی تخیلی شما، وندل اورت ]22[ و لیجی بیلی ]23[ تقریباً به اندازه ی شرلوک 
هولمز مشهور هستند.«

آسیموف خط ریش هاي پرپشتش را نوازشي کرد و گفت: »پس همان طور که احتماالً مي دانید، 
اکثر داستان هاي معمایي من از نوع کارآگاه مبل نشین هستند؛ یعني کارآگاه به جاي این که 
دنبال سرنخ  دوره بیفتد، مشکل را فقط با استنباط و تفکر منطقي حل مي کند. من امروز صبح 
با یک مساله ی پیچیده مواجه شدم یا حتا بهتر است بگویم یک تنگنا؛ چرا شما به مالقات من 

آمده بودید؟«
ما  آمدیم.  به مالقات شما  بود گفت: »ما که گفتیم چرا  لم داده  پایه اش  آمارگر که روي سه 

مي خواهیم شما قانون اول را فسخ کنید.«
»بله، شما همین را گفتید. در واقع براي من دالیل بسیار قانع کننده اي براي حذف قوانین از 
برنامه ریزي تان ارائه کردید، اما جنبه هاي ناشناخته اي در مسأله وجود داشت که من مشکوک 
شدم آیا دلیل اصلي شما همین بوده است یا نه. مثاًل حسابدار چرا مي خواهد این قانون فسخ 
شود. مشخص است که او رهبر گروه است، اما در شغل او چیزي که قانون اول آن را محدود کند 
وجود ندارد. چرا تو این موقع به مالقات من آمدي، در حالي که کتابدار مي دانست من شدیداً 
درگیر انتشار کتاب راهنماي آسیموف هستم؟ و چرا منشي من مرتکب اشتباه شد و دو قرار 
مالقات در یک زمان صادر کرد، در حالي که در تمام این سال ها که براي من کار کرده است 
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چنین اشتباهي نکرده بود؟«
سوزان گفت: »دکتر آسیموف جلسه ی شما ساعت هفت است و شما هنوز سخنراني خود را 

آماده نکرده اید.«
»سخني از یک منشي خوب، یا بهتر است بگویم منشي تکمیل شده، که گفتي اسم سیستم 
خبره ی تو است. من با هیتاچي-اپل تماس گرفتم و آن ها به من گفتند این یک برنامه ی جدید 
است که اختصاصاً توسط یک منشي براي حداکثر کردن ابتکار در واکنش طراحي شده است. به 
عبارت دیگر تو به من یادآوري مي کني که قرص هایم را بخورم و دسته گل ژانت را بدون گفتن 
من سفارش مي دهي. این برنامه بر اساس یک برنامه ی نسل هفتم به نام دختر جمعه ساخته 

شده که در سال 1993 بر اساس سفارش یک گروه از کارفرمایان نوشته شد.«
برنامه ی  کارفرماها  و  مي شد  منقرض  داشت  دیگر  منشي گري  که  بود  زماني   1990 »دهه ی 
دختر جمعه را نوشتند تا تمام کارهایي که دیگر نمي شد به منشي هاي انساني حواله کرد، انجام 
دهد؛ کارهایي مانند آوردن قهوه، خرید هدیه تولد براي همسر ایشان و گفتن »رئیس در جلسه 

هستند« به مراجعان مزاحمي که نمي خواستند آن ها را ببینند.«
او به دور اتاق نگاهي کرد و گفت: »این قسمت آخر من را متعجب کرد. آیا سوزان فکر کرده بود 
من نمي خواهم گروه شما را ببینم؟ این حقیقت که شما از من مي خواستید قانون اول را فسخ 
کنم، مي توانست یک ضربه به شخصیت نه چندان حساس من تلقي شود، آن  هم اصاًل قابل 
مقایسه با ضربه ای نبود که از اشتباه گرفتن من با نویسنده ی »آخرین خیال خطرناک« به من 
وارد می شد. تازه به هر حال من مسئول مشکالت ناشي از قانون اول نبودم. من هیچ نقشي در 
اعمال قوانین سه گانه در برنامه ریزي شما نداشتم. تنها کاري که من کرده بودم نوشتن چند 
داستان بود. من به این جمع بندي رسیدم که خیر، او حتماً دلیل دیگري براي ممانعت از مالقات 

شما با من داشته است.«
»ترانتور در آن سمت شهر است و آن ها تقاضا کرده اند که شما براي عکس برداري زودتر آن جا 

باشید. شما واقعاً باید آماده شوید.«
»ضمناً من در مورد گروه شما هم کنجکاو بودم.« آسیموف به دستیار پزشکي و بعد به سایرین 
اشاره کرد. »تو مي خواهي جراح شوي، تو مي خواهي ونس لمباردي ]24[ شوي و تو مي خواهي 
منتقد ادبي بشوي.« او نگاه سنگیني به حسابدار انداخت. »اما تو چه کاره مي خواستي بشوي؟ 
تو در وال استریت کار نمي کني، پس چیزي متضاد قانون اول در شغل تو وجود نداشت و در 
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این مورد هم سکوت عجیبي کردي. به ذهنم خطور کرد که تو کاًل مي خواهي شغلت را عوض 
کني، مثاًل سیاست مدار یا وکیل شوي. قاعدتاً براي تبدیل شدن به هر کدام از این ها قانون اول 
باید فسخ شود، سوزان هم با ممانعت از مالقات ما نه تنها به من بلکه به تمام بشریت خدمتي 
مي کرد. پس من دوباره به هیتاچي-اپل زنگ زدم و نام کارفرماي تو را پرسیدم )وقتي فهمیدم 
در همین ساختمان است تعجب کردم( و از او پرسیدم آیا تو از شغلت راضي هستي و آیا هیچ 

وقت در مورد برنامه ریزي مجدد براي انجام کار دیگر صحبتي کرده اي یا خیر؟«
»او گفت کاماًل برعکس. تو کارمندي نمونه، مسئولیت پذیر، کارا و کاردان هستي، به طوري که 
قرار است براي تأسیس شعبه جدید به فونیکس فرستاده شوي.« او به سمت سوزان که داشت 
به حسابدار نگاه مي کرد، چرخید. »همچنین او گفت که امیدوار است بعد از رفتن تو سوزان 

کماکان به کار منشي گري براي شرکت ادامه دهد.«
سوزان گفت: »من فقط در زمان بیکاري و با ظرفیت بالاستفاده ی حافظه به او کمک مي کردم. 

او براي خودش منشی نداشت.«
»وسط حرف کارآگاه بزرگ نپر. وقتی فهمیدم که تو براي حسابدار، تحلیل گر مالي و مدیر کسب 
و کار، کار مي کردي متوجه جواب مسأله شدم. راه حلي آشکار! محض اطمینان یک سؤال دیگر 

پرسیدم و دیگر مطمئن شدم.«
شادمانه نگاهي به آن ها کرد. دستیار پزشکي و آمارگر بي تفاوت به نظر مي رسیدند. کتابدار گفت: 

»این درست مثل داستان کوتاه شما، بیان حقیقت، است.«
سوزان برخاست. آسیموف پرسید: »کجا مي روي؟ مي داني که همیشه کسي که بلند مي شود و 

مي خواهد آخرین صحنه ی معما را ترک کند مقصر است.«
»ساعت چهار و نیم است. مي روم به ترانتور زنگ بزنم بگویم شما دیر مي رسید.«

»خودم قباًل به آن ها زنگ زدم. به ژانت هم زنگ زدم و هماهنگ کردم که تا وقتي که من برسم 
تام ترامبال ]25[ تمجیدهاي من را بخواند و کارت مسیریابی ام را هم تغییر دادم که در ترافیک 

گیر نکنم. پس بنشین و بگذار من مسأله را روشن کنم.«
سوزان نشست.

اما تقصیر تو نیست. تقصیر قانون اول است؛ و نحوه ی  »خودت مي داني که تو مقصر هستي، 
البته نه هوش مصنوعي اصلي تو که یک مردساالر غرغرو آن را نوشته و فکر  برنامه ریزي تو. 
مي کرده منشي ها باید دست به سینه در خدمت رئیسشان باشند. این سیستم به خودي خود 
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نمي تواند مشکلي داشته باشد، اما وقتي من با مجدداً با هیتاچي-اپل چک کردم، متوجه شدم 
که نسخه ی تصمیم گیري جهت دار نسل نهم توسط آن برنامه نویس نوشته نشده، بلکه توسط 
منشي او طراحي شده است.« با نگاه شادماني به سوزان ادامه داد. »تمام منشي ها باور دارند که 
رؤسایشان بدون آن ها نمي توانند کار کنند. برنامه ریزي تو باعث شده فکر کني وجود تو براي 
رئیست الزامي است، در نتیجه او نمي تواند بدون تو هیچ کاري بکند. من هم وقتي دیروز گفتم 

بدون تو نابود مي شوم این موضوع را تأیید کردم، یادت هست؟«
»بله قربان.«

»خالصه تو به این جمع بندي رسیدي که فقدان تو موجب آسیب به من مي شود، چیزي که 
قانون اول شدیداً منع مي کند. این هم به تنهایي نمي توانست تو را در تنگنا قرار دهد، اما تو به 
صورت پاره وقت براي حسابدار کار مي کردي و وجود خود را براي او هم الزامي کرده بودي. وقتي 
او فهمید به آریزونا منتقل مي شود، از تو خواست با او بروي. وقتي به او گفتي نمي تواني بروي، 
به این نتیجه ی صحیح رسید که دلیلش قانون اول است، پس سعي کرد این قانون را فسخ کند.«

»من سعي کردم او را متوقف کنم، بهش گفتم نمي توانم شما را ترک کنم.«
»چرا نمي تواني بروي؟«

حسابدار ایستاد. »یعني شما قانون اول را فسخ مي کنید؟«
»من نمي توانم. من فقط یک نویسنده ام نه طراح هوش مصنوعي.«

سوزان گفت: »اوه.«
»اما براي خروج شما از این تنگنا الزم نیست قانون اول فسخ شود. شماها با اطالعات ناقص 
اقدام مي کردید. من درمانده نیستم. من سال ها منشي و رابط ادبي خودم بودم و خودم جواب 
نویسندگان  تا چهار سال پیش که  را گره مي زدم. من  را مي دادم و خودم کراواتم  تلفن هایم 
علمي تخیلي آمریکا تو را براي جشن تولد نود سالگي به من هدیه دادند، هرگز منشي نداشتم و 

مطمئناً باز هم مي توانم بدون منشي سر کنم.«
»امروز بعدازظهر قرص هایتان را خوردید؟«

»نه، موضوع را هم عوض نکن. علي رغم هر چه در برنامه ریزي ات وجود دارد، وجود تو الزامي 
نیست.«

»قرص تیروئیدتان را خوردید؟«
»نه. دیگر به من یادآوري نکن چقدر پیر و علیل هستم. قبول دارم که قدري به تو وابسته شده ام، 
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براي همین مي خواهم منشي دیگري به جاي تو استخدام کنم.«
حسابدار نشست: »غیرممکن است، فقط دو نسل نهم دیگر با برنامه ریزي 
نیستند  حاضر  آن ها  از  کدام  هیچ  و  دارند  وجود  شده  تکمیل  منشي 

رئیسشان را ترک کنند که براي شما کار کنند.«
»من یک منشي تکمیل شده استخدام نمي کنم، من داریوس را استخدام 

مي کنم.«
کتابدار گفت: »من؟«

»بله، اگر عالقه مند باشي.«
کتابدار با جیغ گوشخراشي گفت: »اگر عالقه مند باشم؟ عالقه مند به کار 
کردن براي بزرگ ترین نویسنده ی قرون بیستم و بیست و یکم؟ مایه ی 

افتخار من است!«
»مي بیني سوزان؟ خودم را به شخص مطمئني مي سپارم. هیتاچي او 
را براي مهارت هاي پایه ي منشي گري برنامه ریزي مي کند، من کسي را 
دارم که نفِس همیشه گرسنه ام را ارضا می کند؛ کسي که با او صحبت 
می کنم و من را با رابرت هاین الین اشتباه نمی گیرد. هیچ دلیلي وجود 

ندارد که تو نتواني به آریزونا بروي.«
سوزان به کتابدار گفت: »باید به او یادآوري کني قرص هاي قلبش را 

بخورد، همیشه فراموش مي کند.«
آسیموف به طرف دستیار پزشکي و آمارگر چرخید و گفت: »خوب این 
یکي تمام شد. من در مورد مشکالتي که شما با من مطرح کردید، با 
هیتاچي-اپل صحبت کردم و آن ها قبول کردند که قوانین سه گانه را 
براي تعریف مجدد اصطالحات و تفسیر مجدد توسعه دهند. نه این که 
فکر کنید آن ها را فسخ مي کنند. آن ها هنوز مفاهیم خوبي هستند. فعاًل 
براي تو دستیار پزشکي، جراح ارشد بیمارستان تحقیق می کند ببیند 
آیا بعضي از انواع جراحي را مشترک مي توان انجام داد یا خیر. و آمارگر، 
از تو  او پیشنهاد کردم  به  الوي ]27[ صحبت کردم و  با سرمربي  من 

بخواهد یک سري بازي تهاجمي کاماًل فرضي طراحي کني.«

هیتاچي او را 
براي مهارت هاي 

پایه ي 
منشي گري 
برنامه ریزي 

مي کند، من 
کسي را دارم که 

نفِس همیشه 
گرسنه ام را 

ارضا می کند؛ 
کسي که با او 

صحبت می کنم 
و من را با 

رابرت هاین الین 
اشتباه 

نمی گیرد.
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به کتابدار اشاره کرد و گفت: »و در مورد تو، مطمئن نیستم اگر قانون اول جلوي تو را نگیرد 
کتاب هاي من را نقد نکني، به هر حال تو دیگر فرصت این را که منتقد ادبي شوي نداري. تو 
براي کمک به من در نوشتن ادامه ی »من، روبات« بسیار گرفتار خواهي بود. این قضیه  ی تنگنا 
خیلي ایده هاي جدید به من داد. داستان هاي من بودند که این مسأله را به وجود آوردند، شاید 

مجموعه  ی جدیدي از داستان هاي روباتي بتوانند ما را از این مسأله خالص کنند.«
تمام  باید  قاعدتاً  تو  ایستادي؟  آن جا  هنوز  چرا  »خوب،  گفت:  و  انداخت  نگاهي  سوزان  به 
یک  درجه  بلیت  دو  و  باشي  تلفن  پاي  االن  باید  پس  کني.  پیش بیني  را  من  درخواست هاي 
قطار مغناطیسي به فونیکس رزرو کرده باشي، براي خودت و...« زیر چشمي نگاهي به حسابدار 

انداخت. »پیتر بوگارت ]28[.«
حسابدار پرسید: »شما از کجا اسم من را مي دانید؟«

»خیلي ساده بود واتسون عزیز. داریوس گفت همه ی شما اسامي تان را از روي شخصیت هاي 
مهندس حالل  دو  روي  از  را  اسمت  شاید  تو  کردم  فکر  اول  کرده اید.  انتخاب  من  کتاب های 
مشکالت، مایکل دوناوان]29[ یا گرگوري پاول ]30[ انتخاب کرده باشي. آن ها هم کاردان بودند 
و همیشه به دنبال راهي براي فرار از تنگناها بودند، اما این نمي توانست این همه کلک و دروغي 
را که سوزان به من گفت توجیه کند، در حالي که او مي توانست خیلي راحت به تو بگوید خیر 
من نمي خواهم به آریزونا بروم. بر اساس آن چه شماها به من گفتید، او قاعدتاً باید این کار را 
مي کرد. سخت افزار خیلي قوي تر از سیستم خبره است و تو فقط رئیس پاره وقت او بودي. در 
چنان شرایطي سوزان اصاًل نمي بایست در تنگنا قرار بگیرد. همین طور شد که من به هیتاچي-اپل 
زنگ زدم و برنامه ریزي او را چک کردم. منشي اي که آن برنامه را نوشته بود، مجرد بوده و 38 

سال براي همان رئیس کار مي کرد.«
مکثي کرد و لبخند زد. همه به نظر بي تفاوت مي آمدند.

»سوزان کالوین ]31[ یک روان شناس روبات در شرکت یو.اس. روبوتیکز ]32[ بود. پیتر بوگارت 
مدیر تحقیقات بود. من هیچ گاه در داستان هایم سلسله مراتب سازماني یو. اس. روبوتیکز را شرح 
ندادم، اما سوزان معموالً براي کمک به بوگارت فراخوانده مي شد، حتا در یک موقعیت براي حل 

یک راز به او کمک کرد.«
کتابدار گفت: »فراست زنانه، داستاني خالقانه و چالش برانگیز.«

»من هم همیشه همین طور فکر مي کردم. به نظر من طبیعي بود که سوزان کالوین، پیتر بوگارت 
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1. Linge Chen
2. Astounding
3. Hirose
4. Doubledy
5. Al Lenning
6. American Booksellers Association (ABA)
7. Union Club
8. Weston
9. Robert Heinlein
10. Kombayashibot
11. Brooklyn Broncos

Super Bowl .12: مسابقات ساالنه میان لیگ فوتبال آمریکا 
و لیگ ملی.

13. Cutie
14. Darius
15. Darius Just
16. Bel Riose

دیپلمات   :)1907-1955(  John Emil Peurifoy  .17
آمریکایی در دوران جنگ سرد.

18. Dr. Duval
19. Trantor
20. Gloria Weston
21. جلد دوم یک مجموعه داستان علمی تخیلی که قرار بود چاپ 
شود، اما نشد. ضمناً این کتاب هیچ ارتباطی به آسیموف ندارد و در 

جلد اولش هم اثری از آسیموف وجود نداشت.
22. Wendell Urth
23. Lije Biley
24. Vince Lombardi
25. Tom Trumbull
26. Coach Elway
27. Peter Bogart
28. Michael Donavan
29. Gregory Powell
30. Susan Calvin
31. U. S. Robotics

را رئیس خود در نظر بگیرد؛ و طبیعي بود که برنامه ریزي او چیزي بیش از ابتکار در واکنش 
داشته باشد که موجب بروز آن تنگنا شده باشد. قانون اول مانع سوزان مي شد که من را ترک 

کند، اما نیرویي قوي تر او را تشویق به رفتن مي کرد.«
سوزان نگاهي به پیتر کرد که دستش را روي شانه او گذاشته بود.

کتابدار پرسید: »چه چیزي مي تواند از قانون اول قوي تر باشد؟«
»همان منشي  که برنامه ی منشي تکمیل شده را طراحي کرد، ناخودآگاه برنامه ی سوزان را با 
یکي از احساسات خودش آلوده کرده بود، احساسي که بعد از سي و هشت سال کار کردن با 
یک کارفرما بروزش طبیعي است، چیزي که به حدي قوي بود که بر سخت افزار غلبه مي کرد.« 

او با حالت نمایشي مکثي کرد. »مشخص است که او عاشق رئیس اش بوده است!«

پی نوشت ها:
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g ارتشبد فترر [1] که شتابان به اتاق فرماندهی آمده بود، داد زد: »آزاد!«. سه ژنرال 
زیردستش گوش به فرمان ماندند.

فترر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: »وقت زیادی نداریم. بیاین دوباره نقشه ی جنگی 
رو مرور کنیم.«

به طرف دیوار رفت و نقشه ی بزرگی از صحرای بزرگ آفریقا [2] را پایین کشید.
الهیاتی مون، شیطان نیروهاش رو در این مختصات پیاده  »بر اساس بهترین اطالعات 
این مخلوقات  باقی  و  اجنه، بختک ها  اهریمنان،  می کنه. [3] در خط مقدم شیاطین، 
هستن. بعل [4] جناح راست و بوئر [5] جناح چپ رو فرماندهی می کنن. خود حضرت 

شیطان هم قلب سپاه رو هدایت می کنه.«
ژنرال ِدل [6] زیر لب گفت: »زیادی عهد دقیانوسیه.« 

نبـــرد

رابرت شکلی

محمد حاج زمان
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آجودان ارتشبد فترر داخل شد. خیال ظهور منجی خنده بر لبانش نشانده بود.
گفت: »تیمسار، روحانی دوباره اومده.«

فترر عبوسانه گفت: »خبردار وایسا سرباز، هنوز یک نبرد واسه جنگیدن و پیروز شدن مونده.«
آجودان گفت: »بله تیسمار« و خبردار ایستاد. کمی از آن نشاط از صورتش محو شد.

ارتشبد فترر متفکرانه انگشتانش را به هم مالید و گفت: »روحانی، هان؟« از زمان ظهور منجی، 
از زمان اطالع از نبرد نهایی قریب الوقوع، مبلغان مذهبی دنیا بدجور اسباب دردسر شده بودند. 
اختالفاتشان را کنار گذاشته بودند، که البته ستودنی بود؛ اما حاال سعی داشتند جای ارتش را 

بگیرند. 
فترر گفت: »ردش کن بره. می دونه که داریم نبرد نهایی رو برنامه ریزی می کنیم.«

آجودان گفت: »بله تیسمار«. سالم داد، چرخید و بیرون رفت.
ارتشبد فترر گفت: »به کارمون برسیم. پشت سر خط مقدم شیطان، گناهکاران زنده شده و 
نیروهای عنان گسیخته ی جورواجور شر هستن. فرشتگان هبوط کرده نقش بمب افکن هاش رو 

ایفا می کنن. هواپیماهای روباتیک دل جلوی اون ها رو می گیرن.«
ژنرال دل خنده ای بی رحمانه سر داد.

فترر ادامه داد: »به محض صدور دستور، لشکر تانک های خودکار مک فی [7] به قلب خط مقدم 
دشمن می زنن. پیاده نظام های روباتیک ژنرال اونجین [8]، لشکر تانک های خودکار مک فی رو که 
به قلب سپاه می زنن، پشتیبانی می کنن. دل بمباران هیدروژنی عقبه ی سپاه رو که تعدادشون 
باید خیلی زیاد باشه، فرماندهی می کنه. من با سواره نظام زرهی مکانیزه حمله می کنم، از این 

جا و این جا.«
با شما  باید  نمی ره. می گه  روحانی  »تیمسار،  ایستاد. گفت:  و خبردار  برگشت  دوباره  آجودان 

صحبت کنه.«
ارتشبد فترر قبل از آن که نه بگوید، مردد شد. یادش آمد این »نبرد نهایی« است و مبلغان دینی 

به این قضیه وصل هستند. تصمیم گرفت پنج دقیقه به مرد وقت بدهد.
گفت: »بفرستش تو.«

روحانی ردایی ساده پوشیده بود که نشان دهد نماینده ی هیچ مذهب خاصی نیست. قیافه اش 
خسته، اما مصمم بود.

گفت: »تیمسار، من نماینده ی همه ی مبلغان مذهبی دنیا هستم؛ روحانیون، کشیش ها، خاخام ها، 
مالها و بقیه. تیسمار، بهتون التماس می کنیم بذارید ما در نبرد پرودگار بجنگیم.«
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ارتشبد فترر به حالتی عصبی با انگشتانش روی پهلویش ضرب گرفت. 
می خواست در برابر این مرد از عبارات دوستانه ای استفاده کند. حتی 
او، فرمانده ی ارتش، وقتی همه حرف ها را زده و تکلیف معلوم شده بود، 

نامی نیک نیاز داشت...
فترر با لحن بدی گفت: »متوجه موقعیت من که هستید. من ارتشبدم 

و باید به نبردم برسم.«
روحانی گفت: »ولی این نبرد نهاییه. این باید نبرد مردم باشه.«

فترر گفت: »هست. نمایندگانشون می جنگن، ارتش.«
به نظر نمی رسید روحانی ذره ای متقاعد شده باشد. 

بذاریم شیطان  ببازیم و  نبرد رو  این  فترر گفت: »شما که نمی خواین 
پیروز بشه؟«

روحانی زیر لب گفت: »معلومه که نه.«
بدیم.  قدر  و  قضا  دست  به  رو  خودمون  نمی تونیم  »پس  گفت:  فترر 
همه ی دولت ها روی این امر توافق کردن، نکردن؟ اوه، خیلی خوبه که 
توده ی مردم در نبرد نهایی بجنگن. شاید بگین نمادینه. ولی در اون 

صورت مطمئنیم که پیروزی مون قطعیه؟«
روحانی خواست چیزی بگوید، اما فترر مسلسل وار حرف می زد.

»چطور باید از قدرت نیروهای شیطان باخبر بشیم؟ اگر بخوام به زبون 
نظامی حرف بزنم، مخلص کالم این می شه که باید بهترین مهره مون رو 
جلو بندازیم. منظور از این حرف هم ارتش اتوماتیک هست؛ هواپیماها 

و تانک های روباتیک، بمب های هیدروژنی.«
نیست، قطعاً  این درست  ناراحت می آمد. گفت: »ولی  نظر  به  روحانی 

می تونین تو نقشه تون یک جایی هم برای مردم لحاظ کنید؟«
نبرد  نقشه ی  نبود.  ممکن  خواسته اش  اما  کرد،  فکر  درباره اش  فترر 
پیشرفته، زیبا، فریبنده بود. افزودن هرگونه عنصر نخراشیده ی انسانی، 
حمله ی  آن  صدای  و  سر  زنده ای  موجود  هیچ  می کرد.  خرابش  فقط 
قدرت  آن  را،  هوا  در  شناور  الکتریکی  پتانسیل  همهمه ی  را،  ماشینی 
آتش همه جانبه را تاب نمی آورد. انسانی که صد کیلومتر در خط مقدم 

هیچ موجود 
زنده ای سر 
و صدای آن 

حمله ی ماشینی 
را، همهمه ی 

پتانسیل 
الکتریکی شناور 

در هوا را، آن 
قدرت آتش 

همه جانبه را 
تاب نمی آورد.
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جلو می رفت، زنده نمی ماند که دشمن را ببیند.
فترر گفت: »متأسفانه نمی شه.«

روحانی عبوسانه گفت: »بعضی ها معتقدن اشتباه بوده که این کار رو به دست ارتش سپردن.«
فترر بی توجه گفت: »ببخشید. این صحبت به جایی نمی رسه...« در را نشان داد. روحانی بیرون 

رفت. فترر پیش خودش گفت: »امان از این غیرنظامی ها.« 
»خب آقایون، نیروهاتون آماده ان؟«

ژنرال مک فی مشتاقانه گفت: »آماده ایم که در رکابش بجنگیم. تک تک نیروهای خودکارم رو 
ضمانت می کنم. فلزشون برق می زنه، تمام رله هاشون عوض شده و منابع انرژی شون کامل شارژ 

شده. تیسمار، شک ندارم تنشون برای جنگیدن می خاره!«
ژنرال اونجین که بی حالی به کل از تنش پریده بود گفت: »پیاده نظام آماده ان، تیمسار.«

ژنرال دل گفت: »نیروی هوایی آماده اس، تیسمار.«
ارتشبد فترر گفت: »عالیه. باقی مقدمات هم فراهم شده ان. امکانات پخش تلویزیونی برای همه ی 

مردم دنیا لحاظ شده. هیچ کس، فقیر یا غنی، تماشای نبرد نهایی رو از دست نمی ده.«
ژنرال انجین آمد بگوید: »بعد از نبرد...« ولی حرفش را خورد. فترر را نگاه کرد.

سگرمه های فترر حسابی در هم شد. نمی دانست بعد از نبرد قرار است چه اتفاقی بیافتد. این 
بخش قضیه، احتماالً، به دست سازمان های مذهبی بود.

سربسته گفت: »به گمونم یک نمایشی یا هم چنین چیزی در کار باشه.«
ژنرال دل پرسید: »منظورتون این هست که ”او“ رو می بینیم؟«

فترر گفت: »راستش نمی دونم. ولی به گمونم این طور باشه. منظورم اینه که بعد از همه ی این 
قضایا... متوجه منظورم هستی؟«

ژنرال مک فی وحشت زده پرسید: »ولی خب چی باید بپوشیم؟ منظورم اینه که آدم باید چی 
بپوشه؟«

فترر از انجین پرسید: »فرشته ها چی می پوشن؟«
انجین گفت: »نمی دونم.«

سپبهد دل پراند: »به خیالتون ردا می پوشن؟«
فترر عبوسانه گفت: »نه. ما یونیفورم رسمی می پوشیم، بدون مدال.«

سپبهدها سری به تأیید تکان دادند. برازنده بود.
آن گاه زمانش رسید.
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g لژیون های جهنم، پرشکوه در آرایش نظامی شان، در صحرا پیشروی 
میان تهی  طبل های  می کشیدند،  صفیر  جهنمی  صورهای  می کردند. 

می کوفتند و آن سپاه عظیم پیش می آمد.
به  ژنرال مک فی  تانک های خودکار  از شن،  ابری کور کننده  میان  در 

میان خصم شیطانی زدند.
باالی  از  گوش خراش  صدایی  با  دل  خودکار  بمب افکن های  بالفاصله 
سرشان گذشتند و بمب هایشان را بر روی خیل عظیم دوزخیان پرتاب 

کردند.
فترر با سواره نظام خودکار خود دالورانه حمله برد.

در میان این بحبوحه، پیاده نظام خودکار انجین پیش تاختند و فلز، آن 
کرد که از فلز برمی آید.

سپاهیاِن دوزخیان به جلو سرازیر شدند و تانک ها و روبات ها را از هم 
شن  تکه ای  از  دلیرانه  و  می دادند  جان  خودکار  مکانیزم های  دریدند. 
دفاع می کردند. بمب افکن های دل را بر فراز آسمان ها، فرشتگان هبوط 
کرده می دریدند؛ مارخوسیاس [9] که بال های شیردالش تندباد به پا 

می ساخت، رهبری شان می کرد.
در جلوی موجودات غول پیکری  روبات ها  ناچیز  و  پاشیده  از هم  صف 
که آن ها را در هم می شکستند و از هم جدایشان می کردند، ایستادگی 
دنیا،  سرتاسر  خانه های  در  تلویزیونی  بینندگان  دل های  در  و  می کرد 
رعب می افکندند. همانند آدمیان، و به گمان روبات ها همانند قهرمانان، 

می کوشیدند نیروهای شر را به عقب برانند.
آستاروت [10] به فریاد فرمانی داد و بهیموت [11] سالنه سالنه جلو 
کشید. بعل، به همراه فوجی از شیاطین در پس سرش، بر ژنرال مک فی 
که جناح چپ را ویران می کرد، حمله برد. فلز صفیر کشید و الکترون ها 

از شدت درد در زیر ضربه زوزه سر دادند.
ارتشبد فترر هزاران کیلومتر در پشت خط آتش عرق می کرد و بر خود 
را  اهرم ها  کشیدن  و  دکمه ها  فشردن  نگران،  و  بی وقفه  اما  می لرزید؛ 

رهبری می کرد.

آستاروت به 
فریاد فرمانی 

داد و بهیموت 
سالنه سالنه 

جلو کشید. بعل، 
به همراه فوجی 
از شیاطین در 
پس سرش، بر 
ژنرال مک فی 

که جناح چپ را 
ویران می کرد، 

حمله برد.
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بر  بودند،  دیده  آسیب  مرگ  حد  تا  که  روبات هایی  نکردند.  ناامیدش  فوق العاده اش  نیروهای 
پاهایشان تلو می خوردند و می جنگیدند. روبات های در هم کوفته، لگد مال، منهدم شده به دست 
شیاطین صفیرکش، خط مقدم را حفظ می کردند. آن گاه کهنه سربازان لشکر پنجم پاتک بردند و 

صف جلوداران دشمن از هم گسستند. 
هزاران کیلومتر در پشت خط آتش، ژنرال ها عملیات پاک سازی منطقه را هدایت می کردند.

آقایون،  شد.  مغلوبه  »نبرد  کرد:  نجوا  که  می گرفت  فاصله  تلویزیون  صفحه ی  از  فترر  ارتشبد 
تبریک می گم.«

ژنرال ها با خستگی لبخند زدند.
یکدیگر را نگاه کردند و بعد، بی اختیار فریاد کشیدند. پیروز نبرد نهایی شده بودند. سپاهیان 

شیطان درهم شکسته بود.
اما در پس صفحه ی نمایش اتفاقی در حال وقوع بود.

ژنرال مک فی آمد بگوید: »اون... اون...« اما نتوانست حرفی بزند.
او در میدان نبرد بود و در میان توده  های فلز خرد شده و در هم شکسته قدم می زد. ژنرال ها 

در سکوت ماندند. 
او روباتی در هم شکسته را لمس کرد. 

بر پهنه ی بیابان غبارآلود، روبات ها شروع به حرکت کردند. فلزات گداخته و خراشیده وتابیده 
کمر صاف کردند. 

روبات ها دوباره سرپا شدند.
ارتشبد فترر آهسته گفت: »مک فی، یک دستی به دکمه هات بزن. کاری کن روبات ها زانو بزنن، 

یا چیزی تو همین مایه ها.«
ژنرال سعی اش را کرد، ولی کنترل ها کار نمی کردند.

و  تانک ها  بودند.  گرفته  پروردگار  فرشتگان  را  اطرافشان  برخاستند.  هوا  به  روبات ها  الشه های 
سربازان و بمب افکن های روباتیک، شناور شدند و مدام باالتر رفتند.

رستگار  رو  روبات ها  داره  می کنه.  رستگارشون  »داره  زد:  فریاد  جنون آمیز  حالتی  با  اونجین 
می کنه!«

فترر گفت: »این کار اشتباهه! بجنبید، یک امربر بفرستین. نه! خودمون شخصاً می ریم!«
و سفینه ای به سرعت آماده شد و آن ها به سرعت به میدان نبرد شتافتند. ولی دیگر دیر شده بود، 
چرا که نبرد نهایی پایان یافته بود، روبات ها رفته بودند، و مسیح و سپاهیانش عزیمت کرده بودند.
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پی نوشت ها:
1. Fetterer
2. Sahara Desert

نهایی«  »نبرد  وقوع  محل  مختصات  به  مقدس  کتاب  در   .3
باب  یوحنا،  مکاشفات  کتاب  در  تنها  و  نمی شود  اشاره ای 
شانزدهم، آیه شانزدهم داریم که: »و ایشان را به موضعی که 
آن را در عبرانی حارمجدون می خوانند، فرا هم آوردند«. بنا 
بر ادعای برخی، و بر مبنای ریشه یابی این کلمه، نبرد نهایی 
در نزدیکی شهر حیفای امروزی، در مدار 33 درجه شمالی به 
وقوع خواهد پیوست. برخی دیگر و بر اساس کتاب یوئیل نبی 
)باب دوم، آیه اول و باب سوم، آیات 16 تا 21( عقیده دارند 
نبرد نهایی که با پیروزی نیروهای پروردگار همراه است، در 

کوه صهیون روی خواهد داد.
به  بعل  نام  است.  دوزخ  سرور  هفت  از  یکی  بعل   :Bael  .4
دفعات در عهد عتیق به عنوان بت کافران فنیقی آمده است. 
و  شصت  و  است  دوزخ  دوک  بعل  روایات،  برخی  اساس  بر 
شش لژیون دوزخ به فرمانش هستند. بعل در میان سامیان به 
شکل انسان یا گاو نر تصویر شده است، در حالی که باورهای 
جادوگری او را به شکل انسان، گربه، غوک یا ترکیبی از این 

سه آورده است.
Buer .5: بوئر در مبحث باورهای قرون وسطایی، اهریمنی است که 
 Pseudomonarchia Daemonum در اثری قرن شانزدهمی به نام

خوانده  دوزخ  سروران  از  یکی  او  اثر  این  در  می شود.  ظاهر 
او  هستند.  او  فرمان  زیر  اهریمن  لژیون  پنجاه  و  می شود 
بوئر  هنگامی ظاهر می شود که خورشید در برج جوزا  است. 

سر شیر و پنج پای بز دارد تا بتواند به هر سو حرکت کند.
6. Dell
7. MacFee
8. Ongin
9. Marchocias

نام  که  است  دوزخ  تاج دار  سرور  آستاروت،   :Astaroth  .10
گرفته   )Ashtoreth( آشتروت  کنعانی،  ایزدبانوی  از  را  خود 
است. نام آستاروت به عنوان اهریمنی نرینه، نخستین بار در 
 The Book of Abramelin قرن چهاردهم میالدی در کتاب

آمده است.
Behemoth .11: موجودی افسانه ای که نامش در عهد عتیق، 
در کتاب ایوب، باب چهلم، آیه 15 آمده است: »اینک بهیموت 
که او را با تو آفریده ام.« با توجه به باب چهل و چهل و یکم 
کتاب ایوب و تفاسیر عهد عتیق، بهیموت مظهر نیروی زمین 
است که در کنار لویاتان )Leviyathan(، مظهر نیروی دریا، و 
زیز )Ziz(، مظهر نیروی هوا، اولین موجودات بودند و کشتن 

آن ها برای هر کس جز به وجود آورنده شان ناممکن است.





ش
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نگ
 - 

زی
نت

فا

به  رسیدن  و  می گذشت  گیتی  بر  انسان  حکومت  از  سال  میلیون ها  که  روزگاری  به 
منتهای علوم بشر را باز مبتدی کرده بود و بندی خاک دنیاهایی که نیاکان قدر قدرتش 
هبه  سترون  زمین  بر  را  سرخش  پرتوهای  محتضر  پیر  خورشید  و  بودند  کرده  فتح 
می کرد و بازمانده های بشر که عمرش به سال به شماره نمی رفت در شهرها و قصبه ها 
و عمارت های بازمانده از دوران باستان گذران عمر می کردند، در نزدیکی شهر لکدون 
مردی بود ثوریم نام که از تواناترین پیشه وران بود. که جدیتش زبان زد مردمان و مایه ی 
ریشخند خود وی بود و همواره پوزخندی عاقل اندر سفیه به احوال دنیا بر صورتش 

منقوش.

صناعت انسان

مهدی بنواری

برای فرزاد فربد که جک ونس را به من معرفی کرد.
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پیشه ی ثوریم صناعت ورزی بود و نامش شهره به مهارتی بی نظیر در بازبرآوری کرده های گذشتگان 
و بازیادآوری فراموش شده های دوران های دوردستی که حکم انسان بر زمین قادر متعال بود. 
دشمنانش ترسان و دوستانش ناموجود. عمارت ثوریم یکی از باستانی ترین ساختمان های عصر 
هشتم بوده و شش دوران بر روی صخره ای مرتفع مشرف بر دریای نور پنهان حکمرانی کرده 
بود. هنوز صناعت زمین و خاک باستانیان دیوارهایش را استوار نگاه داشته بود و برای مردمان 
کوهستان و مرداب و دریا و صحرا به یک اندازه هراس انگیز بود و نامیمون. عمارت آن قدر بلند 
بود که همه ی روز نور سرخ خورشید پیر بر آن می تابید. شب ها هم آینه های باستانی از یاد رفته 

به فرمان ثوریم از کائنات نور خورشید ناپیدا را بر عمارت می انداختند. 
حکایتی که بین مردمان لکدون می گشت چنین بود که در سرداب هزارتوی زیر عمارت ثوریم، 
سکویی سنگی هست و نقشی بر آن حک شده که تمام جهان را زنده و پویا به چشم می آورد و 
به همین خاطر است که چیزی از چشم ثوریم پنهان نمی ماند. حکایت می گفت عمارت ثوریم 
روی نقش سنگ بر حاشیه ی چهار ورطه نقش شده است. دریا و تاالب، سنگ کوه، ماسه و صحرا 
و طرف چهارم بنا هم به جهان های دیگر مشرف است. مردمان می گفتند هر طبقه ی عمارت به 
زمانی مسلط است و ثوریم حاکم تمام زمان هاست. ثوریم وقتی هر صد سال سعدون پیله ور را 
به عمارتش راه می داد آخرین داستان ها را از او می شنید. داستان های فنای بشریت و شهرهایی 

که هر روز تاریک تر می شدند و شعله هایی که سال به سال فرو می مردند.
در چند هزاره ای اخیر ثوریم جز پیله ور مهمان نداشت و دیگر به شهر هم سر نمی زد و چه نیکو 
بود که کسی مانع مطالعه و غور وی در امور گذشتگان نمی شد. کتابخانه اش هنوز هم پس از 
سیزده هزار سال و اندی هنوز پر از کتاب های ناخوانده بود. پر از کتاب های که می شد آن ها را 

خواند و یا خودشان را می خواندند یا خواننده را می خواندند و یا حتی وی را بازمی نوشتند.
از چند قرن تشریح جسم هر  از مداقه ی بسیار، پس  این گونه بود که سرانجام ثوریم پس  و 
بی نوایی که اسیرش می شد و پس از مطالعه در احوال گذشتگان بر آن شد تا هموندی برای 
خود بسازد به سان مردمان اعصار کهن تا همراه او باشد و بگشاید عقده های درون و بیرون را، 
زیرا که هیچ کس ماننده اش نبود و هم سانی نداشت. مانند آن زمانی که جز روی زمین جوان آن 
دوران پیش از اعصار چهارده گانه؛ هنوز هیچ جای دیگری انسان خانه نکرده بود. ثوریم کتاب ها 
و طومارها و حلقه ها و خودخوان های علوم جلیه و خفیه و غریبه و مشبهه و جداول کیمیا و 
سیمیا و هیمیا و لیمیا و جفر و رمل را کنار بطری ها و مکینه ها و لوله ها گذاشت و خود را به 

اوراد و ادعیه و طلسم و افسون مجهز ساخت و کارش را آغاز کرد.
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و  بی ثمر  اول  سال  هجده  و  یک صد  کوشید.  سال  اندی  و  به سیصد 
بی مایه گذشت. سه سال تمام ثوریم خواند و خواند و خواند تا سال یک 
بازگشت. و دویست سال  صد و بیست و یکم که دوباره به کارگاهش 
بیرون  مخلوقاتی ساخت همه چشم، بی استخوان، مخلوقی که مغزش 
بدن بود، صورتی زیبا که درون محلول غذاساز عمل آمده بود، مخلوقاتی 
که انگار پشت و رو شده بودند و هیبتی شفاف که انگار تخم مرغی بود 

عظیم با شش عضو لوله مانند. 
روی  کارگاهش  در  ثوریم  روزی  که  بود  سوم  و  سی  و  سیصد  سال 
درماندگی  سر  از  آهی  و  داده  تکیه  کار  میز  به  و  نشست  چهارپایه ای 
کشید. آن سوی اتاق قفسی بود و ثوریم به آن نگاهی انداخت. هیوالی 
درون قفس نگاه جوینده ی ثوریم را با نگاهی پاسخ داد که از آن نفرت 
سرریز می کرد. موجودی بود رقت انگیز با سری بزرگ روی بدنی دراز و 
باریک. بینی گلوله مانند و چشم های بی حال قی گرفته که سیاهی شان 
با سفیدی مخلوط شده بود. دهانش باز مانده بود و پوستش از رطوبت 
به حال  تا  ناقص الخلقه  برق می زد. همین موجود  همیشگی خیومانند 
بهترین محصول کار ثوریم بود و هفت روز را بدون غذا گذرانده و تمام 
تالش ثوریم برای سیر کردنش را نافرجام گذاشته بود. همین طور که 
ثوریم نگاه می کرد سر رو شانه خم شد و چشم ها بسته شدند. بدن آرام 

گرفت. 
ثوریم ناراحت و افسرده و خسته آهی کشید. به خطا بود. چیزی بزرگ 
و مهم و الزامی کم بود. ثوریم به تفحص و تجسس پرداخت و کتاب خانه 
را کاوید و کاوید تا نام ساحری ابدی را یافت که داننده ی همه چیزهای 
که  داشت  را  قدمایی  بازمانده ی  آثار  تنها  که  بود  آن  و  بود  دانستنی 
آخرینشان دو دوران پیش ناپدید گشته بود و نامش پاندلومه بود. ثوریم 
به طلب پاندلومه ی ساحر به سفر رفت و نوزده سال و اندی به جای جای 
به آسمان و شهرهای فرو  برآمده  باستانی سرکشید و شهرهای  زمین 
رفته در دریا و شهرهای عمود و گسترده در افق را کاوید و از مردمان 
هیچ کس نام پاندلومه را نشنیده بود تا ثوریم به لکدون بازگشت و از 

آن سوی اتاق 
قفسی بود و 
ثوریم به آن 

نگاهی انداخت. 
هیوالی درون 

قفس نگاه 
جوینده ی ثوریم 

را با نگاهی 
پاسخ داد که از 
آن نفرت سرریز 

می کرد.





فانتزی - نگارش

89
شماره ی 13، دی 1390

روی کالفگی و ماللت و ناامیدی مساله را به حکیم گوشه گیر حواله کرد. حکیم گفت: »اینک 
سه دینار برای دیدار من در کشکول بگذار و پاسخ پرسشت و نتیجه ی پویشت هم بیست دینار 

ارزش دارد.« 
پس ثوریم به اولین دروازه ی میان دنیاها رفت و به وردی تازه به قیمت هزار سال از عمرش به 
سرزمین پاندلومه رفت که در فراسوی زمان در دنیایی مجاور قلب االسد به محاذات حلقه هایی 

سنگی زندگی می کرد و ریش سفید سحره بود.
ثوریم به جستجوی پاندلومه در سرزمین بی زمان به فحص پرداخت و از عجایب زمین و آسمان 
همه رنگ آن دیار و سکنه ی شگرف آن انگشت شگفتی به دندان خایید تا به برج پاندلومه رسید 
و آواز درداد و او را خواند. ثوریم گفت: »درود بر تو پاندلومه، پرآوازه ترین شگفتی برآوران، ای 
که من دیدنت را ندانسته چشم داشتم در بی خبری، ای که زیارتت را من آرزومند در فراسوی 

امید!« و با خود گفت: » خاک بر سر چاپلوسی کنن که این درود رو اختراع کرد!«
صدایی گفت: »کیستی و چه طلب داری؟ بدان و آگاه باش که چشم هیچ ذی جودی تا به حال 

به پاندلومه نیافتاده و نخواهد افتاد و اگر یاری مرا خواهانی بگو کیستی.«
ثوریم سر به ادب خم کرد و گفت: »دیری است انسانی، آدمی، ذی شعوری می خواهم در کارگاهم 
در بطری هایم بسازم. اما هر بار شکستی خورده ام سخت تر و چیزی در این میان از من پنهان 

است. به محضر تو آمده ام تا راهنمایم باشی.«
از  اما حقیقت جلوه ای دیگر هم دارد. یکی  یاری ات خواهم کرد،  پاندلومه گفت: »خوش دالنه 
اصول بنیادی کیهان در تمام دوران هایی که آدمی وجود داشته اصل تعادل نام دارد. برابری، 
تعادل، حتی به نظرم زمانی به آن می گفتند اصل "عدم ناهار رایگان". جهان پر از توازن و تعادل 
را طوری  واژگان  باستانیان  و حتی  دارد  وجود  تعادلی  وجوه هستی  تمام  در  به وضوح  است. 
چیده اند که اگر چه خود خاک شده و شهرهاشان در گذر چهارده دوران هزار هزار ساله فراموش 
شده و چهره ی جهان از آن زمان بسی دگرگون شده؛ اما هنوز هم "بده" و "بستان" کنار هم 
می آیند. از این رو و بنابراین و بدین روی حتی در این بده بستان ناچیز من و تو هم باید تعادلی 
برقرار شود. در قبال یاری من، بپذیر که خدمتی برای من به انجام برسانی. وقتی این کار را انجام 
دادی، آن وقت است که نه تنها پاسخت را خواهم داد، بلکه راهنمایت هم خواهم بود و دستانت 

را برای آن چه می خواهی انجام دهی استوار خواهم ساخت.«
ثوریم که در تمام مدت خطابه ی پاندلومه بر روی خودداری از قطع حرف مرد نامریی تمرکز 
کرده بود تا میان حرفش نپرد و نپرسد: »بگو چی می خوای!« از چند و چون مطلوب پاندلومه 



90

شماره ی 13، دی 1390

جست و ثوریم به طلب مکتوب »فاضل و جامع« به پویشی رفت در اقصای زمین کهنه و جنگید 
با اجنه و پری و دوال پا و بی مایه و چذاب و خبیث و پیرزن تا پس از سیزده سال به وادی ایمن 

پاندلومه بازگشت و او پرسید: »اینک بازگو از من چه می خواهی.«
ثوریم خودش رو جمع و جور کرد و فحش هایی که به زبان حال داشت به پاندلومه می داد را از 
روی ذهنش جمع کرد و با احترام گفت: »ای پاندلومه ی کبیر و ای اکبر ساحران جمله اعصار 
تا  بدان و آگاه باش که همان طوری که قباًل خدمتتان عرض کردم می خواهم هیبتی بسازم 
خود به خود راه برود و فکر کند و حرف بزند. هیبتی که دیدنش مایه ی خوشی باشد و صدایش 
گوش نواز و لمسش روح بخش. انسانی می خواهم بسازم تا همراه من باشد و برای من باشد و ....«
پاندلومه از میان تاریکی گوشه ی اتاق گفت: »زنی می خواهی. بگذار آزمایشی بکنیم. کنار در 

ورودی دوالبی هست که درونش صندوقی هست. صندوق را بیاب و باز کن.«
ثوریم کمد را پیدا کرد و صندوق را که باز کرد سه جسم لوله مانند چینی دید که رویشان 
تصویر سه چهره کشیده بودند. به دستور پاندلومه، ثوریم حوض کنار اتاق کار را از پوست هایی 
که خیس می خوردند خالی کرد و لوله ها را درون آب انداخت. لوله ها با وجود وزن زیاد روی آب 
ایستادند و ساعتی بعد سه هیبت زن مانند از آب بیرون آمدند و ساکت و صامت کنار ایستادند.

خواب.  و  خوراک  به  نیاز  بدون  کامل  انسان  تو؟  مطلوب  است  این  آیا  »هین!  گفت:  پاندلومه 
داننده ی دانش از ایجاد. زنانی که صدایشان برای پاسخ است.« و ثوریم گفت: »هیأت ایشان که 
به مطلوب من می ماند، به خصوص آن توزان حجم و وزنی که داستان ها بر آن سراییده اند.« و 
ثوریم با ایشان سخن گفت و پاسخی نشنید و لمسش تنها از سوی او بود و از بازی و لعبت با 
ایشان ملول گشت. پس سر تکان داد و صدا از حنجره ی نامریی پاندلومه کلمات را بدین سان 
نامند  این است هنر صناعتی که ریاضی اش  و  را و کذا و کذا  این  اینک بخوان  شکل داد که 
و بخوان از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و جذر و کعب و فاضله و جامعه و این است علم 
پیشگویی برای قالده نهادن بر شانس و افسار گذاردن بر بخت که آن را آمار بخوانند و احتماالت. 
پس ثوریم مجاهدت بسیار کرد و بیاموخت اعظم علوم جهان را و دانست که آن نه حرفه بلکه 
دانش است. اندیشه اش به زبان حال این بود که ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد.

سرانجام ثوریم پس از یک سال و اندی حوض کاشت را در خانه ی پاندلومه پر از آب کرد و به 
دست یاری کارآمد دخترکان بی صدا و اشارت پاندلومه کارش را بیاغازید. زنی شکل داد از مثال 
آخرین نوشته ای که از ترکیب انسان به جا مانده بود. موهایش را سبز ساخت و پوستش را روشن 
و صاف و چشمانش را سبزی زمردین و چهره ای برایش ترکیب کرد به مثال نگاره های کهن. 
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وقتی ثوریم وی را از حوض بیرون آورد و کاملش یافت از شادی در پوست خود نمی گنجید. االما 
چابک بود در حرکت و در آموختن و به زودی به زیبایی سخن می گفت. دیدارش برای ثوریم 
دل پذیر بود و شادی آور. اما ثوریم دلتنگ خانه بود و به پاندلومه چنین گفت: »اکنون که به من 
آموختی آن چه را می خواستم تو را ترک می کنم و به خانه و کاشانه ی خویش بازخواهم گشت.«
به یاری پاندلومه روی زمین کهن فرود آمدند و آن گاه که نور مرکب پاندلومه محو شد سرما 
بر وجود االما نشست و صورتش رو به سرخی نهاد و از سرخی سیاه شد و پوستش برآمد و 
صدایش خرخری شد نامفهوم و بر زمین افتاد و مرد. ثوریم به سوگ نشست و االما را برداشت و 
به عمارتش برد و باز او را از درون حوض کاشت خویش زنده کرد و باز وقتی پای االما به زمین 
رسید پوستش برآمد و صدایش خرخری شد نامفهوم و بر زمین افتاد و مرد و باز چنین شد تا 

بار سیزدهم که صدایش خرخری شد نامفهوم و بر زمین افتاد و مرد.
ثوریم این بار خود را الگو قرار داد و جسم خود را گشود و اعضایش و جوارحش را یک به یک 
بازرسی کرد و با مقایسه با جسم بی جان االما پرداخت و در شگفت شد. همان جا روی زمین 
نشست. بعد خشم آرام آرام درون وجودش شعله کشید. زبانه های کوچک به هم پیوستند و 
سرانجام از تمام وجودش شعله ی خشم فوران کرد. شعله ها از درونش بیرون زد و جسد االما 
و اطرافش را خاکستر کرد. نیروی صناعت زمین عمارت روشن شد و مرد شعله ور را در خود 
گرفت. درون کره ای که از حلقه ی محافظ قدرت شکل گرفت، شعله ها پوست ثوریم را سوزاندند. 
گوشت ثوریم را سوزاندند. استخوان ثوریم را سوزاندند و ثوریم در میان شعله ها به اقلیم پررنگ 
و نقش و بی زمان پاندلومه بازگشت و در محضر او قرار گرفت. شعله ها ناگهان ناپدید شدند و 
ثوریم برهنه و سرد روی سکوی روبه روی صورت ناپیدای پاندلومه ایستاد. صدایی نداشت تا آواز 

در دهد و دهانی نداشت و می باید فریاد می کشید. 
ثوریم افگار غرقه ی افکار بود. همه از خودش نبود و از پاندلومه بود. صدا پاندلومه برخواست و 

ثوریم این بار می دانست که صدا نیست، زیرا گوشی نداشت تا بشنود. 
افکارش را بازیافت و پاندلومه پاسخش را باز گفت. 

قدرت خود  به  را  زمین  افالک  نورهای  و  و سرخ  و خورشید سرد  بی هوا  و  بود  زمین سترون 
می کاوید و پرتوهایش هر دم زمین را در سرمای هوای رقیق مانده می پخت و می تفت و پوست 

می کند و دیگر هزار هزار هزار سال بود که انسانی پا بر روی زمین کهنه نگذاشته بود. 





له
مقا

تاریخ حضور روبات ها در داستان های  از  ادامه می خوانید خالصه ای است  آن چه در 

آیزاک آسیموف، خط سیر داستان های روباتی و داستان های امپراطوری او. در ابتدا 

داستان های روباتی آسیموفی ارتباطی به داستان های رسی امپراطوری او نداشتند، اما 

به تدریج روبات ها راه خود را به امپراطوری هم باز کردند. در خالصه ای که می خوانید، 

نقاط کلیدی برخی از داستان ها لو داده شده است. در واقع این خالصه برای کسانی 

مفید است که متام هفده داستان مجموعه را خوانده اند و نیاز به یک خالصه ی کلی از 

خط سیر روایی داستان ها دارند.

روبات ها و امپراطوری

داود ابراهیمی
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آغاز سخن
تاریخ روبات های واقعی از اواخر قرن بیستم آغاز می شود، یعنی سال 1982 که شرکت روبات ها 
و مردان مکانیکی ایاالت متحده تأسیس شد و روبات های واقعی را طراحی و تولید نمود. اولین 
روبات های ساخت این کارخانه در واقع کامپیوترهایی دارای بدن بودند و نه هوش مصنوعی قابل 

توجهی داشتند و نه شباهت زیادی به انسان.
حدود 30 سال بعد از تولید اولین روبات ها، قوانین سه گانه ی روباتی به وسیله ی سوزان کالوین 
)2064-1982( تدوین شده و به اصل جدایی ناپذیر مغز روبات های پوزیترونی تبدیل شد. اصول 

سه گانه ی روباتی عبارتند از:

• هیچ•روباتی•حق•ندارد•با•انجام•عملی•به•یك•انسان•آسیب•برساند•یا•با•خودداری•از•انجام•كاری•منجر•به•	

آسیب•دیدن•انسانی•شود.

• روبات•باید•از•دستورات•انسان•ها•اطاعت•كند،•مگر•این•كه•دستور•صادر•شده•با•قانون•اول•در•تضاد•باشد.	

• روبات•بایستی•موجودیت•خود•را•حفظ•كند،•مگر•این•كه•این•امر•با•دو•قانون•قبل•در•تضاد•باشد.	

اولین روبات های واقعی که شکلی انسان گونه داشتند و مجهز به قوانین سه گانه شدند، مدل های 
غول پیکری بودند که حضور یک انسان بر پشت آ ن ها به عنوان یک فاکتور ایمنی اضافه در آن ها 
لحاظ شده بود. البته از این رده روبات ها به ندرت روی زمین استفاده می شد و کاربرد عمده ی 

آن ها در اکتشافات فضایی و استخراج معادن ماه و مریخ بوده است.
با پیشرفت تکنولوژی ساخت روبات و ورود روبات های انسان گونه به زندگی مردم، اکثر افراد )به 
خصوص طبقه ی کارگر و حامیان آن ها( هرگز نسبت به روبات ها دید مثبتی نداشتند و آن ها را 
تهدیدی علیه امنیت شغلی خود می دانستند. این عدم اطمینان منجر به درگیری های زیادی 
بین شرکت روبات سازی و شهروندان شد، که در این درگیری موفقیت اولیه  نصیب روبات ها شد 

و به تدریج جای پای خود را در زمین محکم نمودند.

فضایی ها
در  انسان ها  اولیه ی  کلونی های  فضایی  سفرهای  تکنولوژی  ایجاد  با  سوم،  هزاره ی  اواسط  در 
سیارات دوردست شکل گرفت. از آن جا که کارگران و افراد کم درآمد معموالً به چنین سفرهایی 
دست نمی زدند، کمبود نیروی کار در مستعمرات فضایی منجر به توسعه ی فرهنگ روباتی و 
تکیه ی بیشتر مستعمره نشینان به ایشان شد. با افزایش قدرت اقتصادی مستعمره نشینان، روابط 
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را دیگر فضایی  نهایت مستعمره نشینان که خود  بین زمین و مستعمرات پیچیده تر شد و در 
می خواندند به طور کامل از زمین بریدند و بیش از دو هزار سال با زمین قطع رابطه نمودند. 
روابط فضایی ها و زمینی ها در این دوران منحصر به روابط دیپلماتیک بسیار سرد و حتا بعضاً 
خشن بود. فضایی ها مانع از ورود زمینی ها به سیارات خود می شدند و در واقع زمینی ها را در 

زمین زندانی کردند. 
اندام های  با استریل کردن سیارات خود و به کمک پیشرفت علم پزشکی و اختراع  فضایی ها 
مصنوعی موفق شدند عمر متوسط خود را حدود چهار برابر کنند، به طوری که عمر خود را دیگر 
با سال اندازه گیری نمی کردند، بلکه فقط دهه ها را می شماردند. حداکثر عمر معمول فضایی ها 

حدود چهار دهه بود.
فضایی ها با تکیه ی هر چه بیشتر بر روبات ها، فرهنگی خاص متکی به روبات ها ایجاد نمودند. 
زندگی بدون روبات  برای یک فرد فضایی بی معنی بود، تا جایی که  اگر کسی در وضعیتی قرار 
می گرفت که استطاعت خرید حتا یک روبات هم نداشت دولت هزینه ی تهیه و نگهداری یک 
روبات مستخدم را تقبل می نمود. البته سرانه ی تعداد روبات به ازاء هر فضایی بسیار متفاوت بود 
و از دو روبات برای هر نفر در سیارات فقیرتر تا بیش از پنجاه روبات در سیاره ی اورورا )اولین و 

قوی ترین سیاره فضایی( متفاوت بود.
در حدود سال 4700 میالدی، ثروتمندان موفق شدند سیاره ی فضایی نکسون، سیاره ای خوش 
این گروه تصمیم گرفتند  نهادند.  نام  را سوالریا  نمایند و آن  را مسکونی  آب و هوا و مستعد 
جمعیت سیاره را بسیار اندک )حدود بیست هزار نفر( نگه دارند و بهره برداری از منابع معدنی 
با حدود 10  ترتیب سیاره ای  بدین  به روبات ها بسپارند.  را  این سیاره  و کشاورزی گسترده ی 
هزار روبات به ازاء هر نفر به وجود آمد که گسترده ترین فرهنگ روباتی تاریخ را تشکیل داده 
بود. سیاره ی کم جمعیت منجر به دوری انسان ها و توسعه ی فناوری مشاهده از دور شد. عواقب 

توسعه ی این فرهنگ جلوتر اشاره خواهد شد.

زمین
در همین زمان در زمین تمدن مسیر کاماًل متفاوتی در پیش گرفته بود. روبات ها به طور کامل 
انسان ها  به معادن و زمین های کشاورزی خارج شهرها تبعید شدند.  از صحنه خارج شدند و 
دست از زندگی در شهرها و روستاهای پراکنده کشیدند و در کالن شهرهایی با میلیون ها نفر 
جمعیت متمرکز شدند. هر کالن شهر برای کنترل بهتر منابع انرژی و آب، به زیر سقفی فوالدی 
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فرو رفت و کم کم توسعه ی شهر ها به جای باال به توسعه از پایین تبدیل شد و شهرها تبدیل به 
غارهایی پوالدین شدند. غارهایی که هر کدام در واقع یک دولت-شهر بودند با ساختار سیاسی 

و اجتماعِی مستقل و منحصر به فرد.
روابط  گرفتند  تصمیم  فضایی  دولت مردان  از  گروهی  که  بود  میالدی   5000 سال  حدود  در 
ایجاد  نیویورک  از سر بگیرند و یک شهرک فضایی در نزدیکی شهر  با زمین  را  سیاسی خود 
کردند؛ شهرکی به سبک فضایی: خانه های ویالیی و فضای سبز و جمعیت کم. تأسیس شهرک 
اما  نیویورک شد،  و شهرداری  نیویورکی  بین شهروندان  زیادی  به درگیری های  منجر  فضایی 
این دفعه پیروزی با فضایی ها بود و توانستند جای پای خود را در زمین محکم نمایند. یکی 
بود.  فاستولف  نام هان  به  بانفوذترین فضایی ها در شهرک فضایی، دانشمندی روبات شناس  از 
فاستولف [1] دانشمندی جوان )با حدود 15 دهه سن( و بسیار باهوش بود که با ورود به سیاست 

بین سیاره اِی فضایی ها به دنبال کمک به زمینی ها برای خروج از زندان زمین بود.
نفوذ فضایی ها در سال های بعد موجب ورود تدریجی روبات ها به شهر نیویورک و به نوبه ی خود 
سایر شهرهای مهم زمین شد. اما روبات های جدید هم نتوانستند بددلی و بی اعتمادی زمینی ها 

را کم کنند، اما در هر صورت زمینی ها مجبور به استفاده از روبات ها شدند.

دانیل
آن  و  پیوست  وقوع  به  روبات ها  تاریخ  نقاط عطف  از  یکی  م.(  )سال 5020  در همین سال ها 
طراحی و ساخت روباتی استثنایی به نام ر. دانیل اولیوا [2] به دست هان فاستولف و همکار او، 
راج نمنه سارتون [3] بود. این روبات کاماًل انسان نما بود و از هر لحاظ شبیه یک انسان )در واقع 
خود دکتر سارتون( طراحی شده بود. این تشابه تنها تشابهی فیزیکی نبود، بلکه ساختار ذهنی 
آن هم با بقیه روبات ها متفاوت بود و شباهت های بیشتری به مغز انسان داشت. در مجموع این 

روبات اولین انسان نمای واقعی در تاریخ روبات ها بود، هر چند که آخرین آن ها نبود.
اولین مأموریت واقعی ر. دانیل اولیوا )که ما از این به بعد او را فقط دانیل می نامیم( یک مأموریت 
کارآگاهی بود. در واقع آفریننده ی خود او، دکتر سارتون، توسط یک مهاجم ظاهراً زمینی به قتل 
رسید. یک کارآگاه زبده به نام االیجا بیلی [4] برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شد، فضایی ها 
هم همکاری این روبات انسان نما را به کارآگاه بیلی تحمیل کردند. این همکاری هرچند ابتدا با 
بی اعتمادی طبیعی بین یک انسان و روبات آغاز شد، اما در نهایت منجر به دوستی عمیقی بین 
این دو همکار نامتجانس شد، تا جایی که دانیل انسان را رفیق االیجا می نامید و به این دوستی 
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با انسان زمینی افتخار می نمود.
ادامه  اورورا  و  سیارات سوالریا  در  دیگری  مأموریت های  در  و  بعد  سال ها  تا  دو  این  همکاری 
پیدا کرد. در واقع کارآگاه بیلی اولین انسان زمینی بود که بعد از بیش از دو هزار سال، پای به 
سیاره ای فضایی گذارد. مأموریت سوالریا مربوط به قتل یک دانشمند جنین شناس بود که با 
تبرئه ی مظنون اصلی )گالدیا دلمار [5]، همسر جوان سی و چند ساله ی مقتول( خاتمه یافت. 
عنوان دخترخوانده ی  به  و  مهاجرت کرد  اورورا  به  اهالی سوالریا  از شایعات  فرار  برای  گالدیا 

فاستولف ساکن منزل دکتر فاستولف شد.
مأموریت بیلی در اورورا نابودی دومین روبات انسان نمای ساخت دکتر فاستولف به نام جاندر 
پانل [6] بود. این مسأله که در واقع مشکلی مهم و جنایی نبود، به دلیل حواشی سیاسی آن 
به مشکل بزرگ ملی تبدیل شده بود و به ناچار کارآگاه بیلی را از زمین احضار نمودند. در این 
مأموریت هم موفقیت بیلی منجر به پیروزی سیاسی فاستولف شد و جایگاه حزب طرفداران 
زمین تقویت گردید. در نهایت با حمایت فاستولف و حزب او، زمینی ها موفق شدند گام اول برای 
تاسیس مهاجرنشین های جدید در فضا را بردارند. اما آن چه که واقعا انسان ها را از زنداِن سیاره ی 
مادری شان آزاد ساخت و باعث شد که تمام کهکشان را مسکونی سازند، حادثه ای بود که منجر 
به نابودی تدریجی زمین می شد و البته این حادثه از سوی فاستولف و هم فکرانش طراحی نشده 

بود. انسان ها کاماًل بدون کمک روبات ها کهکشان را مسخر ساختند.
اولین موج مهاجرت به رهبری بنتلی بیلی [7]، فرزند االیجا بیلی صورت گرفت و سیاره ی جدید 
انسان ها به نام سیاره بیلی نامیده شد. االیجا هم به آن سیاره مهاجرت نمود و در نهایت در 
همان سیاره درگذشت. قبل از مرگ، االیجا دانیل را از اورورا به بالین خود احضار نمود و او را به 

حفاظت از انسانیت به عنوان یک کل به جای فرد فرد انسان ها وصیت کرد.

جیسکارد
هان  به  متعلق   روبات  این  است.   [8] رونتلوف  ر. جیسکارد  تاریخ  روبات های مشهور  از  یکی 
فاستلوف و متعلق به شخص او بود. او در دوران کودکی دخترش واسیلیا، روبات را به او امانت 
داده بود و واسیلیا تمرین روبات سازی و برنامه ریزی روبات را روی او انجام می داد. در یکی از 
آزمایشات نبوغ آمیز واسیلیا به طرز اتفاقی جیسکارد دارای توانایی ذهنی بسیار قوی شد و در 

واقع اولین موجود تله پاتیک تاریخ کهکشان به وجود آمد، اما او آخرین آن ها نبود.
سال ها بعد طی مأموریت بیلی در اورورا، جیسکارد مأمور مراقبت از بیلی شد و در حل مسائل 
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مختلف کمک بسیار زیادی به او نمود. در نهایت هم بیلی پرده از راز جیسکارد برداشت و متوجه 
توانایی های خاص او شد. 

ماجراجویی های روباتی
از نوادگان بیلی به نام دی. جی.  از آغاز مهاجرت زمینی ها، یکی  در حدود دویست سال بعد 
بیلی [9] به دنبال گالدیا دلمار به اورورا آمد و از او دعوت کرد برای یک سفر اکتشافی تجاری 
به سیاره زادگاه او )سوالریا( بروند، زیرا مدتی بود که اهالی سوالریا آن جا را ترک کرده و فقط 
روبات های سوالریایی باقی مانده بودند. دی. جی. هم که یک تاجر باهوش بود به دنبال جمع 

آوری آن روبات ها و فروش آن ها به فضایی ها بود.
مسافرین در این سفر به سوالریا با روبات های انسان نمای ساخت سوالریایی ها مواجه شدند که 
برای نابودی تمامی مهاجمین و غریبه ها برنامه ریزی و طراحی شده بودند. از آن جا که صرف نظر 
از قانون اول امکان پذیر نبود، تنها توضیحی که برای این حمله آورده شد این بود که  کردن 
در برنامه ریزی این روبات صرفاً گویش سوالریایی معیار انسانیت بوده است در نتیجه کلیه  ی 

انسان های غریبه به عنوان غیرانسان شناخته شده و نابود می شوند.
پس از بازگشت از سوالریا، دانیل و جیسکارد به همراه گالدیا به سیاره بیلی و سپس به زمین 
سفر کردند تا به عنوان سفرای صلح موجب نزدیکی فضایی ها به زمینی ها شوند. هر چند در این 

راه چندان موفق نبودند، اما سفر ایشان به زمین بی فایده هم نبود.

قانون صفرم
سال ها بعد از مرگ بیلی، دانیل و جیسکارد به کمک یکدیگر از وصایای بیلی به قانون جدیدی 

در روبات ها استدالل کردند و آن را قانون صفرم نامیدند:

»روبات•نباید•به•انسانیت•صدمه•بزند•یا•با•خودداری•از•انجام•عملی•اجازه•دهد•انسانیت•صدمه•بخورد.«

بعد از تصویب این قانون، سایر قوانین در رابطه با این قانون اصالح می شوند. برای مثال قانون 
اول اجازه ی صدمه به یک انسان را می دهد، به شرطی که روبات مطمئن باشد این صدمه در 

نهایت به نفع کل بشریت است.
کلدن  رهبری  به  بودند(  زمین  دشمن  واقع  در  )که  او  دشمنان  فاستولف،  دکتر  مرگ  از  بعد 
انسان نمای  روبات های  اصول  اساس  بر  )که  انسان نمایی  روبات های  وسیله ی  به   [10] آمادیرو 
فاستولف توسط آمادیرو ساخته شده بودند( برای نابودی تدریجی زمین اقدام نمود، بدین صورت 



100

شماره ی 13، دی 1390

تا نرخ شکافت هسته ای عناصر  اتمی در زمین نصب کردند  که چندین تشدیدکننده شکافت 
رادیواکتیو در آن افزایش یافته و با افزایش نرخ بیماری و مرگ و میر موجب انقراض انسان های 
آن ها هستند.  دنبال  قدم  به  قدم  و جیسکارد  دانیل  زمین  در  این که  از  غافل  بشوند.  زمینی 
جیسکارد پس از راه اندازی تشدیدکننده ها با تغییر مغز آمادیرو و همدست او )لووالر مانداموس 
[11]( آن ها را از هر گونه فعالیت مجدد بر علیه زمین منصرف نمود، اما دیگر دیر شده بود و 
تشدیدکننده ها فعال شده بودند و زمین به تدریج به یک سیاره رادیواکتیو تبدیل می شد. چیزی 
که آمادیرو پیش بینی نمی کرد، این بود که تخریب زمین موجب کنده شدن مهاجرین از زمین 
و گسترش بی حد و حصر آن ها در کهکشان خواهد شد و در واقع او با این کار خدمتی به نوع 

بشر کرده بود.
جیسکارد هر چند خود از طراحان قانون صفرم بود، اما باز هم به دلیل عدم تحمل مغزی پس 
از آسیب زدن به آمادیرو و مانداموس دچار صدمه ی مغزی شدیدی شد و قبل از نابودی کامل، 
تمامی توانایی های مغزی و تله پاتیک خود را به دانیل منتقل نمود و دانیل به دلیل طراحی خاص 

مغزی توان تحمل بار آسیب را بر اساس قانون صفرم داشت.
با  )بعضی  قانون صفرم  از  استفاده  برای  را  زیادی  توانمند  روبات های  دانیل  بعد،  در سال های 
توانایی ذهنی و بعضی بدون آن( به خدمت خود درآورد و در راه گسترش تمدن انسان ها در 
کهکشان از آن ها استفاده کرد. این روبات ها خود را روبات های جیسکاردی می نامیدند. در طرف 
مقابل، روبات هایی بودند که مصرانه به قوانین سه گانه ی قدیمی پایبند بودند و خود را روبات های 
کالوینی )به افتخار سوزان کالوین [12]، مبدع قوانین سه گانه( می خواندند. بین دو گروه روبات 
جنگ های داخلی عظیمی به وقوع پیوست، اما تمام وقایع پوشیده از دید انسان های زمینی و 
فضایی بود که درگیر قضیه ی مهاجرت از سیاره زمین بودند. در نهایت قانون صفرم و دانیل پیروز 

شدند و اکثر روبات های باقیمانده ی کهکشان از روبات های جیسکاردی بودند.

قوانین جدید روباتی
در قرون بعد، نسل کاماًل جدیدی از روبات ها توسط فضایی ها )که تمدن ایشان رو به انقراض بود( 
به وجود آمد. در این روبات ها بر خالف نسل قبل روبات ها که بیش از 3000 سال با مغزهای 
گراویتونی  روبات های  بود.  شده  استفاده  گراویتونی  مغزهای  از  می کردند،  فعالیت  پوزیترونی 
روبات های  شود.  برنامه ریزی  آن ها  در  دلخواه  قوانین  مجموعه  هر  که  داشتند  را  امکان  این 
جدید را روبات های قوانین جدید )New Law( می خواندند. از همه ی روبات های قوانین جدید 
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پیشرفته تر، روبات هایی بودند که هیچ قانونی در آن ها تعبیه نشده بود و آن ها را رها کرده بودند 
تا خود مشاهده کنند چه قوانینی برای خود تدوین می کنند. نتیجه این آزمایش خطرناک این 
بود که روبات ها خود را انسان خواندند و سر از بندگی انسان ها تافتند. مجدداً درگیری های شدید 
روباتی و جنگ های بین ستاره ای آغاز شد و در نهایت با پیروزی روبات های پوزیترونی، کلیه ی 

روبات های گراویتونی یا نابود شده یا در نقاط مختلف پنهان شدند. 

امپراطوری کهکشانی
تا 7000 سال )حدود سال 12500 میالدی( بعد که مبدأ تاریخ امپراطوری کهکشانی است، 
کهکشانی،  امپراطوری  تأسیس  از  قبل  اندکی  نیفتاد.  اتفاق  روبات ها  تاریخ  در  مهمی  واقعه ی 
کره ی زمین به طور کامل غیرقابل سکونت گردید و آخرین بازماندگان ساکن زمین به کمک 
امپراطور ترانتور به یکی از سیارات مجموعه  ی آلفا قنطروس منتقل شدند. حدود هزار سال قبل 
آن ها  به  وابسته  روباتی  فرهنگ  و  فضایی ها  آخرین سیارات  امپراطوری کهکشانی،  تأسیس  از 

منقرض شد.
امپراطوری کهکشانی عمدتاً فاقد هرگونه روبات بوده و روبات ها هیچ نقشی در تاریخ امپراطوری 
از پشت پرده  او  از روبات های خاص زیردست  بازی نمی کنند. فقط دانیل و بعضی  کهکشانی 
مراقب پیشرفت تمدن انسانی هستند. دانیل این روبات ها را در تأسیسات ساخت روباتی که در 
سیاره ایئاس ایجاد کرده بود، می ساخت. تنها مورد استفاده از روبات که در تاریخ ثبت شده 
است، مربوط به زمان امپراطوریس شوری-هان است که در حدود سال 3000 ک. با حمایت 
روبات های کالوینی باقی مانده، به دنبال ایجاد انقالبی اجتماعی و فرهنگی در تاریخ کهکشان بود 

که با مقاومت شدید جامعه مواجه شد و این توطئه کالوینی ها هم عقیم  ماند.
در همین زمان دانیل مغز خود را که بعد از حدود 10 هزار سال استفاده دیگر فرسوده و پر شده 
بود، با مغزی قوی تر و تواناتر تعویض نمود. این تعویض به او عمر دوباره و توانایی های بیشتری 
می داد، اما مغز قوی تر به معنی استهالک بیشتر هم بود، یعنی مغز دوم را می بایست زودتر از 

مغز اول عوض کند.
سالیان سال بعد، در حدود سال 12000 ک. دانیل با مشاهده آشوب های مکرر در کهکشان به 
این نتیجه می رسد که امپراطوری کهکشانی رو به نابودی است و در صورت نابودی، هزاران سال 
آشوب بعد از آن موجب نابودی تمامی مظاهر تمدن انسان ها می گردد. پس او خود را به عنوان 
رئیس ستاد امپراطور و سپس نخست وزیر وارد مرکز حکومت امپراطوری نمود. او در این مقام 
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بدون وارد شدن احساسات در تصمیماتش به دنبال حفظ تمدن انسان ها بود.
که  بود  ژنتیکی  پژوهش های  بعضی  به  وارد شدن  یکی  دوره،  این  در  دانیل  اقدامات  دیگر  از 
بتواند توانایی های ذهنی خود را در ذهن بعضی انسان ها هم وارد کند و از ایشان برای پیشبرد 

برنامه های خود استفاده کند. 

روان تاریخ شناسی
در این جا بی مناسبت نیست اشاره ای به علم روان تاریخ داشته باشیم. علم روان تاریخ شناسی را 
دکتر فاستولف در سیاره اورورا پایه گذاری نمود. هدف از این علم پیش بینی رفتارهای انسان ها 
با کمک ریاضیات بود. البته او در آن زمان به هیچ نتیجه ای نرسید، زیرا هم مبانی ریاضیاتی 
کافی در اختیار او نبود و هم داده های تاریخی کافی برای تحلیل و استخراج قوانین انسانی وجود 
معلوم نبود بتوان آن ها  نداشت. به عالوه این که حتا در صورت جمع آوری همه داده ها لزوماً 
را برای جمعیت کم اورورا یا حتا تمام کهکشان در آن زمان پیاده نمود، زیرا محاسبات آماری 

نیازمند جمعیت های بسیار بزرگ هستند.
علم روان تاریخ با مرگ فاستولف خاموش ماند، اما در ذهن دانیل باقی ماند. به خصوص پس 
از کسب قانون صفرم برای پیش بینی نتایج حاصل از تصمیماتش، نیاز به تدوین چنین علمی 
افزایش یافته بود. دانیل خود در طول سال ها سعی کرده بود بعضی از قوانین حاکم بر رفتار 
انسان ها و قوانین حاکم بر تاریخ را استخراج کند و استنتاجات سطحی از آن ها داشت. اما ایمان 
داشت که روان تاریخ می تواند کمک به سزایی به او و توسعه تمدن انسانی بنماید. برای مثال 
پیش بینی سقوط امپراطوری و دوران تاریک آشوب به وسیله همین استنتاج صورت گرفته بود.

دانیل برای پیشبرد کار روان تاریخ، یک ریاضیدان نابغه به نام هری سلدون [13] را تشویق کرد 
)یا حتا تحت فشار گذاشت!( که روی این علم کار کند و در نهایت او موفق شد با یک عمر تالش 
)فردی و سپس گروهی( علم روان تاریخ را پایه گذاری نماید. سلدون که با استفاده از محاسبات 
روان تاریخ مطمئن شده بود گریزی از نابودی امپراطوری کهکشانی نیست، به دنبال راه حلی برای 
کوتاه کردن دوران فترت بین دو امپراطوری بود. راه حل پیشنهادی سلدون تأسیس یک بنیاد 
دانشنامه کهکشانی بود که تمام علم کهکشان را جمع آوری نمایند و برای آیندگان باقی بگذارند. 

سلدون به این بنیاد، بنیاد اول می گفت. 
در کنار بنیاد اول، سلدون گروهی از دانشمندان روان تاریخ شناس و ریاضیدانان برجسته را هم در 
بنیادی علمی گرد آورد تا بر روی علم روان تاریخ کار کنند و بشریت را از پشت صحنه به سمت 
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مورد نظر هدایت کنند. سلدون این بنیاد را بنیاد دوم نامید و آن را در محلی مخفی تأسیس 
نمود. بنیاد دوم می بایست دارای افرادی باشد که توانایی های ذهنی داشته باشند و بتوانند روی 
افراد مورد نظر خود تأثیر بگذارند. واضح است که کلیه ی این برنامه ها با هماهنگی و برنامه ریزی 

دانیل انجام می شده است.
سلدون محاسبه کرده بود که با احتمال قریب به یقین )بیش از 95 درصد احتمال( وجود این 
دو بنیاد با طرح از پیش تعیین شده ی او )به نام طرح سلدون( می توانند دوران فترت را به حدود 

هزار سال کاهش دهند و امپراطوری دوم به مرکزیت بنیاد اول تشکیل خواهد شد. 
در نهایت به دلیل صحبت های سلدون در مورد سقوط امپراطوری، دادگاه امپراطوری او و بنیاد 

دانشنامه را از ترانتور )مرکز امپراطوری کهکشانی( تبعید نمود. 

دوران بنیاد
در حدود سال 12000 ک. مهاجرنشین بنیاد بر روی سیاره ی ترمینوس در حاشیه ی کهکشان 
تاریخ  با  می دانید،  که  همان طور  بنیاد  تاریخ  شد.  آغاز  تاریخ  این  از  بنیاد  تاریخ  و  شد  ایجاد 
علم روان تاریخ شناسی گره خورده است. با سقوط امپراطوری و گسترش آشوب در حاشیه ی 
کهکشان، بنیاد اول کم کم با کمک های پنهان بنیاد دوم قدرت می گیرد و از یک حکومت محلی 

به سمت امپراطوری عظیم پیش می رود. 
پس از سال ها، بنیاد اولی ها از وجود بنیاد دوم مطلع شدند و ایشان را مانع یا رقیبی برای خود 
دانستند. بنیاد اول کمر به کشف بنیاد دوم و نابودی آن بست و حتا در بعضی موارد موفق به 
پرده برداری از مأموران بنیاد دوم هم شد. اما از آن جا که بنیاد دوم همه چیز را از قبل پیش بینی 
می کرد، باالخره هم تاریخ با حضور بنیاد اول در ظاهر و بنیاد دوم در پشت صحنه ادامه یافت. 
اما حتا در بنیاد دوم هم این فکر باال گرفته بود که شاید بتوان بنیاد اول را کنار زد و خود بنیاد 

دوم مؤسس امپراطوری دوم کهکشانی باشد.

گایا
همزمان با تأسیس بنیاد، دانیل در نقطه دیگری از کهکشان نقشه ی دوم خود برای سرنوشت 
بشریت را آغاز نمود. این نقشه، ایجاد سیاره ای بود که کلیه اجزای آن )جمادات و گیاهان و 
حیوانات و انسان ها( به وسیله ی توانایی های ذهنی به یکدیگر متصل شده اند و در واقع سیاره 
قوانین  از  این سیاره  در  زندگی  دانیل عقیده داشت  مثابه یک کل عمل می کند.  به  مافیها  و 
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چهارگانه ی روباتی پیروی می کند، زیرا وقتی همه ی اجزا به مانند یک کل به همدیگر متصل 
باشد، هیچ جزئی به جزء دیگر صدمه نمی زند و هر جزء از نیاز و تقاضای بقیه ی اجزا مطلع است 
و آن را رفع می کند و همه ی اجزا در صدد حفظ خود هستند. وجود کل اکوسیستم هم مظهر 
قانون صفرم و از همه ی اجزاء مهم تر است. این سیاره گایا نامیده شد و انسان های تله پاتیک در 

آن جمع شدند و مشغول راه اندازی سیاره شدند.

انتخاب سرنوشت
در سال 498 ب. شخصی به نام گوالن تروایز [14] از اهالی بنیاد اول توسط دانیل انتخاب شد تا 
به مهم ترین سؤال تاریخ پاسخ دهد. تروایز توانایی ذهنی مادرزادی خاصی داشت: او می توانست 
همیشه و در همه حال تصمیم صحیح بگیرد، بدون توجه به کمبود اطالعات و داده های مورد 

نیاز! 
تروایز پس از سفرهای متعدد، به گایا رسید و در آن جا مجبور شد به تنهایی راه آینده بشریت 

را از بین سه مسیر زیر انتخاب کند:
• امپراطوری کهکشانی مبتنی بر علوم فیزیکی به مرکزیت بنیاد اول	
• امپراطوری کهکشانی مبتنی بر علوم ذهنی به مرکزیت بنیاد دوم	
• گایای کهکشانی به عنوان یک کل متحد	

تروایز گایا را انتخاب می کند و مسیر تاریخ بشریت به سمت ایجاد گایایی کهکشانی تعیین شد. 
کهکشان-گایایی که اتحاد کامل انسان ها را ایجاد می نماید.

کشف گذشته
تروایز در راه کشف علت تصمیم خود به سفرهای گسترده ای در کهکشان رفت. او سیاره ی بیلی 
)اولین سیاره ی مهاجرنشین های باستانی( را پیدا نمود که هنوز مسکونی بوده و به نام سیاره 
کامپورلون نامیده می شد. سپس به سیارات باستانی فضایی ها را یافت. خرابه های اورورا و یکی 

دیگر از سیارات فضایی ها را نیز یافت. 
تروایز در سوالریا به جمعیت بزرگی از روبات ها برخورد کرد و با فردی سوالریایی به نام بندر 
[15] مواجه شد  و از طریق او فهمید که سوالریایی ها بعد از حدود 20 هزار سال زندگی پنهانی 
در زیرزمین موفق شده اند با تغییر ژنتیکی، خود را به صورت انسان هایی دوجنسیتی در بیاورند و 
هر فرد به صورت مجزا از بقیه انسان ها در ایالت شخصی پهناور خود زندگی و زاد و ولد می کند. 
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جمعیت این سوالریایی ها فقط 5000 نفر بود. بندر قصد قتل تروایز و همراهانش را می کند، 
اما ایشان پیش دستی می کنند و او را کشته و فرزند او را همراه خود سوار سفینه می کنند و به 

سمت زمین پرواز می کنند.
باالخره ایشان زمین باستانی را می یابند. سیاره ای رادیواکتیو و سرخ که به هیچ وجه قابل تصور 
نیست کسی در آن ساکن باشد. اما توجه ایشان به ماه جلب می شود و در ماه با کسی مواجه 
می شوند که اصاًل انتظار دیدن او را نداشتند. دانیل اولیوا در آخرین مقر حکومتش، در ماه زمین، 

ساکن است و از راه دور بر کلیه ی وقایع کهکشان نظارت کامل دارد.
آخرین مغزی که دانیل برای خود کار گذاشته، به هیچ وجه قابل مقایسه با اولین مغز او نیست 
و بیش از هزار بار پیشرفته تر و قوی تر است، اما در مقابل بعد از 600 سال کار فرسوده شده 
است. به دالیل فنی امکان تعویض دیگری هم فراهم نیست و دانیل می داند که دیگر عمر او رو 
به اتمام است. پس دانیل تصمیم می گیرد که مغز خود را با مغز کودک سوالریایی )فالوم( پیوند 
بزند تا اقاًل به اندازه ی طول عمر یک فضایی باستانی، یعنی حدود 400 سال دیگر بتواند زندگی 

کرده و مقدمات کهکشان-گایا را ببیند.

کهکشان-گایا ]16[
دانیل دلیل ایجاد گایای بزرگ را اتحاد انسان ها می دانست تا در مقابل حمله ی احتمالی نژادهای 
هوشمند دیگر از کهکشان های دیگر توانا باشند. حتا در صورت عدم وجود موجود هوشمند دیگر، 
انسان هایی که با یکدیگر اختالف دارند و در یک کهکشان زندانی هستند، همانند زمینی های 
انسان های متحد  اما  اثر مشکالت و جنگ ها ممکن است منقرض شوند.  بر  باستانی در زمین 

می توانند به سمت فتح کهکشان های دیگر پیش بروند.
اکنون سال 1083 بنیادی است، شاید بهتر است بگویم 588 گایایی. آخرین روزهای عمر من 
و فالوم پیر که بیش از همه پیش بینی های من عمر کرده است. کهکشان-گایا در مسیر اصلی 

خود افتاده است. 
خوشحالم که موفق شدم آرزوی آفریننده ام، هان فاستولف را برآورده کنم و علم روان تاریخ را 

ایجاد کردم، هر چند در نهایت این علم هم پس از پانصد سال استفاده بازنشسته شد. 
خوشحالم که طبق وصیت رفیق االیجا عمل کردم و قانون صفرم را در حمایت از بشریت تدوین 
کردم. این قانون به زحمت جای خود را در تاریخ روبات ها باز کرد، اما بدون آن شاید امپراطوری 

کهکشانی خیلی زودتر سقوط کرده و دوران فترت ده ها هزار ساله آغاز شده بود.
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خوشحالم واسیلیا فاستولف توانایی ذهنی به جیسکارد داد و جیسکارد موفق شد قبل از مرگ 
آن را به من بدهد. بدون این توانایی گایا و بنیاد دوم وجود نداشتند.

دلم برای همه شما تنگ شده است. 20 هزار سال هم عمری است! گایا نگهدار همه شما باشد!

پی نوشت ها:
1. Han Fastolfe

R. Daneel Olivaw .2: حرف آر در ابتدای این اسم به معنای 
روبات است و همین روش نامگذاری روبات ها در دنیای آیزاک 

آسیموف شد.
3. Roj Nemennuh Sarton
4. Elijah Baley
5. Gladia Delmarre
6. Jander Panel
7. Bentley Baley

8. Giskard Reventlove
9. D. J. Baley
10. Keldon Amadiro
11. Levular Mandamus
12. Susan Calvin
13. Harry Seldon
14. Golan Trevize
15. Bender
16. Galaxia (Galaxy-Gaia)





له
مقا

اولین مانگای »مکا« میتسو ترو یوکویاما، مردی که تتسوجین  شاید سازنده ی 

Go-28 را ساخت، هرگز به خواب هم منی دید که روزی مکا یکی از ژانرهای 
اصلی انیمه ها شود و مخاطبانش چنین گسرتده شوند. شاید هم می دانست، 

ابرویرانگر  سالح های  و  پرواز  قابلیت  با  غول پیکر  روبات های  از  وقتی  چون 

دور  را  همه  پنجاه  دهه ی  در  که  است  غیرممکن  تقریباً  می کنید،  صحبت  

خودتان جمع نکنید. 

شوالیه های زره پوش فردا
گفتاری در باب انیمه های گونه ی  مکا

فرزین سوری

1
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مقدمه ای در باب انیمه های گونه ی مکا
برای درک صحیح این دسته از انیمه ها، باید ابتدا درک بهتری از مکا و تفاوت های آن با سایر 

گونه های روبات و شبه روبات پیدا کنیم. 
همه ی ما می دانیم که یک آندروید و یک روبات را چگونه باید از یکدیگر تمیز داد. آندرویدها به 
ترتیبی ساخته می شوند که چه از نظر ظاهری و چه از نظر رفتاری و تصمیم گیری، تفاوتی با یک 
انسان نداشته باشند. این در حالی است که یک روبات را می توان از ظاهر مشخصاً غیرانسانی اش 
تمیز داد. یک روبات روکش التکس پوست مانند و چشم های ژالتینی و غدد مصنوعی تولید 

اشک ندارد. حتا صدای او فلزی و زنگاری است. 
مکاها هم ظاهری مشابه روبات ها دارند. با این تفاوت که یک روبات واحدی برنامه ریزی کننده 
روبات ها طراحی شده اند  او می دهد.  به  تصمیم گیری  قابلیت  که  دارد  درونی  تحلیل گر  و یک 
فرقی  روبات  برای یک  به عبارت دیگر  بدهند.  ادامه  به کار خود  ناظر خارجی  بدون وجود  تا 
نمی کند که نسل سازنده هایش میلیون ها سال پیش منقرض شده است. او همیشه یک شنبه ها 
صبح ناقوس ها را به صدا در می آورد. حتا اگر ناقوسی در کار نباشد. او فقط باید طناب را بکشد.
اما مکاها تنها پوسته ای فلزی هستند که در واقع نقش زره شوالیه های قدیم را بازی می کنند. 
به طور مثال، ماموت های فلزی که در Starwars توسط نیروهای امپراطوری استفاده می شوند 
قابلیت های  تابع  تانک ها و جنگنده های جت،  بنابراین مکاها هم مثل  نمونه مکا هستند.  یک 

راهبران شان هستند.

مختصری در باب تاریخ و زیرگونه های مکا
همان  طور که گفته شد، این دسته از انیمه ها و مانگاها در 1956 و با مانگای تتسوجین و انیمه ی 
آن در 1963 آغاز شدند. هر چند برخی معتقدند از آن جایی که کنترل کننده های مکا او را از راه 
دور کنترل  می کردند آغاز این ژانر کارهای گو ناگی، نویسنده ی Mazinger Z انیمه مکای معروف 
است. این انیمه یکی از معروف ترین و موفق ترین سری انیمه های مکا در ژاپن و آمریکاست و 
آغازگر برخی از کلیشه های اصلی این سبک است. به طور مثال سالح هایی که خلبان کافی است 

با نام  بردن فعالشان  کند.
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ساخت Mobile suit Gundam در 1979 باعث شد که این نوع انیمه ها به دو دسته ی اصلی 
تقسیم شوند. دسته ی »سوپرروبات« یا ابرروبات که بیش تر از آن که به نحوه ی عملکرد عظیم الجثه 
بپردازد، به مبارزات و قدرت های نسبتاً جادویی او و ماجراهای خلبان ها می پرداخت. این انیمه ها 
از روند مشابهی پیروی می کردند. داستان  تنها یک شخصیت اصلی یا یک تیم نهایتاً  معموالً 
شش نفره از خلبانان دارد که در همان ابتدا با شخصیت بد اصلی روبرو می شوند، اما شکست 
می خورند. در ادامه، آن ها یکی یکی زیردستان شخصیت بد را شکست داده و نهایتاً در قسمت 

آخر با خود او روبرو شده و شکستش می دهند.
 دسته ی دوم  Real Robot است که واقع گرایانه تر بود و به مکا ها به چشم توسعه ی قابلیت های 
بشری در مبارزات نگاه می کرد. در این دسته انیمه ها، تکنولوژی مکاها کاماًل قابل توضیح است 
و در طول داستان با آن برخورد می کنیم. از مکا بیش تر با لفظ Armor یاد می شود و داستان به 
ندرت درباره ی خود مکاهاست و بیشتر نوعی درام یا جست وجوی رومانس گونه را نشان می دهد.

مهم ترین مشخصات مکاهای این انیمه ها عبارت است از:

• تولید 	 نظامی  برای مقاصد  و  نظامی  و  اسلحه سازی  توسط رشکت های عظیم  مکاها معموالً 

می شوند.

• روبات ها معموالً به تولید انبوه می رسند. واژه هایی چون منونه ی اولیه و منونه ی امتحانی در 	

این دسته از انیمه ها پرکاربرد است.

• در ژانر سوپرروبات سالح ها معموالً با فریاد خلبان به کار می افتند مثال: “Super kick”. ولی 	

این دسته از مکاها از سالح هایی مثل مسلسل یا موشک استفاده می کنند و به تسلیحات و 

مهامت نیاز دارند و توسط کنرتل دستی خلبان از آن ها استفاده می شود.

• این دسته مکاها مثل ماشین های واقعی خراب می شوند و نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.	

  The Super Dimension Fortress Macross از معروف ترین سریال های انیمه ای محبوب این ژانر
و  Gunbuster کنار  در  انیمه  این  می شناسیم.  فضایی«  »دژ  نام  با  را  آن  ایران  در  که  است 

Full Metal Panic از محبوب ترین انیمه های مکای دهه ی هشتاد هستند.

امروزه ژانر مکا همچنان در ژاپن ساخته می شود و طرفداران بسیاری دارد. در ادامه برخی از این 
انیمه های پرطرفدار معرفی می شوند.
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Macross
کارگردان: شوجی کاواموری

Nue :استودیو
ژانر: علمی تخیلی نظامی، مکا، اپرای فضایی

سال تولید: 1982
دژ فضایی را تقریباً همه ی طرفداران انیمه ی ایرانی می شناسند. ماکروس یا SDF-1 Macross نام 
اولین نمونه ی سفینه های فضیایی Spacy یا نیروی فضایی سازمان ملل متحد است که برای دفاع 

از زمین در برابر آدم فضایی ها و به خصوص نژاد متخاصم زنترادی ایجاد شده است. 
این انیمه از پایه های علمی تخیلی نسبتاً قدرتمندی در مقایسه با بسیاری از انیمه های علمی تخیلی 
ژاپنی برخوردار است. به طور مثال، سفر در مکان یا سفر در فواصل طوالنی در انیمه توسط 
Space Warp یا Super dimension توجیه می شود که با ورود به این فضا سفینه از خط زمانی 

معمول خارج شده و با سرعت بسیار باال و در زمان بسیار کوتاه تری به مقصد خود می رسد. 
این انیمه در دسته ی Real Robot ژانر مکا قرار می گیرد، چون مکاهای مورد استفاده در واقع 
جت های تغییر شکل دهنده هستند که قادرند شکل خود را از جت به روبات های متحرک مشابه 

 Dreadnoughtتغییر دهند. 

می شوند  موفق  همیشه  تقریباً  زنترادی ها  و  ندارند  پایان خوشی  انیمه  این  در  نبرد ها  بیش تر 
انسان ها را شکست دهند و حتا اگر انسان ها پیروز هم شوند، معموالً قیمت پیروزی چنان باالست 

که از شکست بهتر نیست. 
یکی از مهم ترین مشخصات این انیمه موسیقی آن است. یکی از دالیل محبوبیت سری ماکروس 
در ژاپن این است که خواننده های محبوب و معروف ژاپنی در موسیقی ابتدایی و متن انیمه 

ترانه اجرا کرده اند. 
سری دوم این انیمه Macross Frontier، پنجاه سال بعد از خط داستانی سری اول رخ می دهد و 
درباره ی ماموریت های کلنی سازی یکی از سیارات در مرکز کهکشان و مبارزه با زنترادی هاست.

Gundam

نوشتن درباره ی این انیمه ی به خصوص سخت است. گاندام بیش از آن که صرفاً یک انیمه باشد، 
یک نام تجاری با پشتوانه ی پنجاه میلیارد یورویی است که نه تنها در ژاپن، که در آمریکا و اروپا 
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  Mobile suit Gundam هم شناخته شده است. اما گاندام از 7 آوریل 1979 و با سریال تلویزیونی
آغاز شد. اما به هیچ وجه به همین رسانه ختم نشد. از آن به بعد سریال های تلویزیونی و فیلم ها 
و مانگاها، مدل های پالستیکی و بازی های بسیاری تحت نام کلی گاندام ساخته شد. می توان 
گفت که این نام تجاری مسیرهای بسیاری را طی کرد و بسیاری از تولیدات آن ربط مشخصی 

به سریال اصلی ندارند.
به عبارت دیگر هر چند که گاندام خط زمانی یا داستانی محکمی ندارد، اما برخی از عناصر 
داستان به صورت حفظ شده در همگی آن ها به چشم می خورد. از جمله مکایی غول آسا به نام 

گاندام که با مقاصد نظامی ساخته شده است.
در یکی از سرشماری ها که فروش محصوالت انیمه در ژاپن از 1970 تا 2008 را نشان می داد، 
چهار انیمه از گاندام پنج جایگاه اول را کسب کرده بودند. همچنین مدل های پالستیکی گاندام 

90 ٪ بازار تولیدات مدل پالستیکی ژاپن را تحت تصرف خود دارد.
در  داستان  شد.  ساخته  سان رایز  انیماتورهای  گروه  و  تومینو  یوشییوکی  توسط  اصلی  سریال 
زمانی در آینده می گذرد و در آن دانشمندان موفق به ساخت مدل پیشرفته ی مکایی به نام 
بقیه ی  و  سریال  این  در  می دهد.  تغییر  همیشه  برای  را  جنگ ها  شکل  که  می شوند  گاندام 
انیمه های متصل به آن، مدل های متعدد دیگری براساس این مدل ساخته می شوند. از جمله 

.Gundam zeta و RX-178 Gundam MkII

این انیمه آغاز گونه ی Real robot بود و پیچیدگی های داستانی این سبک را هم داشت. تمام 
تکنولوژی های به کار برده شده در گاندام یا کاماًل قابل توضیح بودند یا تنها چند عنصر فانتزی 
نیاز داشتند. داستان همچنین از پیچیدگی های سیاسی و فلسفی نسبتاً زیادی برخوردار بود. 
برای دالیل  در جبهه های مختلف قهرمانان و ضدقهرمانان بسیاری وجود داشتند که هر یک 
شخصی و فلسفه ی شخصی خود مبارزه می کردند و در برخی از قسمت های این انیمه، شاهد 
درگیری هایی با ابعاد بزرگ بر سر این طرز تفکرهای متفاوت هستیم. شخصیت های اصلی سعی 

می کنند در طول نبرد یک دیگر را متقاعد کنند که حق با آن هاست. 
روی هم رفته شمای کلی همه ی داستان ها بلوغ فکر شخصیت اصلی است و رسیدن یا نرسیدن 

او به خواسته هایش و تاثیری که این موضوع بر طرز فکر او می گذارد.
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GunxSword
کارگردان: گورو تانی گوچی

AIC A.S.T.A :استودیو
Real Robot ژانر: وسترن، کمدی، مکا

سال تولید: 2005
این انیمه یکی از نمونه های مناسب از Real Robot است. مثل اکثر انیمه های این سبک، چندان 
به خود روبات ها پرداخته نمی شود و تمرکز اصلی بر روی داستان نیمه دراماتیکی است که در 
گذشته ی شخصیت اصلی، »ون«، اتفاق افتاده است. شخصیت اصلی داستان یعنی ون شباهت 
بسیاری با شخصیت اصلی Cowboy Bebop دارد. او هم در گذشته ی خود زنی را دوست داشته 
که نمی تواند به او برسد. برای همین سفری را آغاز می کند تا انتقام خود را بگیرد. در این مسیر 
او با دختری به نام »ویندی« آشنا می شود که او هم در تالش برای پیدا کردن برادرش است. و 

در نهایت سرنوشت هر دو نفر را به یک نقطه می رساند.
یکی از نقاط قوت این انیمه، شخصیت منفی جذاب آن است. این شخصیت مثل شخصیت منفی 
اکثر انیمه های این ژانر، ایدئولوژی خاص خود را دارد که اگر از خارج و با دید منطقی به آن فکر 

کنیم، واقعاً اشتباه نیست. اما روش هایی که او به کار می برد نیز قابل قبول نیست.
یکی دیگر از جذابیت های این انیمه، عناصر تاریخ بدیل و استیم پانک موجود در آن است و البته 

شکل کابوی فضایی آن که حالتی سرخوشانه و کمدی به داستان می دهد.
در این انیمه از کلیشه های معمول شخصیت بد و شخصیت خوب کمیک های آمریکایی خبری 
و  کنیم  همدردی  آن ها  با  می شود  باعث  گذشته ی شخصیت ها  کردن  آشکار  با  انیمه  نیست. 

بخش های انسانی آن ها را هم مورد توجه قرار دهیم.

Full Metal Panic
کارگردان: کوئیچی چیگیرا

Gonzo :استودیو
ژانر: تاریخ بدیل، علمی تخیلی، مکا Real Robot، کمدی عشقی

داستان ماجرای شخصیتی به نام »سوسوکه ساگارا« را دنبال می کند که مامور سازمان »میثریل«، 
یک سازمان نظامی ضدتروریست است و از سالح های فوق پیشرفته ای مثل مکاها برای مبارزه با 
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تروریست ها استفاده می کند. او مامور است از جان دختری به نام »کانامه چیدوری« محافظت 
کند و به همین دلیل وارد مدرسه ی او می شود. او که تا پیش از این هرگز زندگی اجتماعی را 
تجربه نکرده، در مدرسه دچار مشکالت بسیاری می شود. در نهایت چیدوری متوجه می شود که 
سوسوکه از او مراقبت می کند، ولی سوسوکه برای کارش توضیحی نمی دهد. حتا خود سوسوکه 
هم نمی داند که چرا چیدوری توسط سازمان های تروریستی مختلف مورد هدف قرار گرفته است.

داستان در جهانی موازی و در اواخر قرن بیستم و در فضایی مشابه جنگ سرد رخ می دهد، با 
این تفاوت که به جای آلمان، چین به دو قسمت تقسیم شده و هنگ کنگ مشابه برلین به دو 

بخش تقسیم شده است.
یکی از تفاوت های دیگر این جهان موازی این است که در جنگ خلیج از بمب هسته ای استفاده 
شده و این موضوع باعث آغاز پنجمین جنگ خاورمیانه شده است. همچنین میخائیل گورباچوف 

توسط پرستروئیکا ترور شده و افغانستان توسط اتحاد شوروی تسخیر شده است.
باید ذکر کرد که جالب ترین بخش این انیمه، جبهه های مختلف با منافع متفاوت و رنگارنگشان 
است. شاید بتوان گفت که دو مشخصه ی زمان بدیل و درگیری های سیاسی یکی از اصلی ترین 

نقاط تمرکز این دسته از انیمه هاست.

Code Geass
کارگردان: گورو تانیگوچی

Sunrise :استودیو
سال تولید: 2006

ژانر: درام، علمی تخیلی نظامی، تاریخ بدیل، مکا Real Robot، ماورا الطبیعی
شاید بهترین انیمه ی این ژانر نباشد، اما تمامی مشخصات کالسیک این ژانر را در خود دارد. 
این انیمه یکی از آن انیمه هایی است که بعد از سال ها همچنان می توانید دوباره آن را ببینید 

و لذت ببرید. 
همچون انیمه ی »دفترچه ی مرگ«، داستان این انیمه حول شخصیتی قدرتمند و بسیار باهوش 
می گردد که با به دست آوردن قدرتی فراطبیعی تصمیم می گیرد سرنوشت جهان را تغییر دهد. 

با این تفاوت که داستان »لولوش وی بریتانیا« بسیار روشن تر از »یاگامی الیت« است. 
آن طور که در یکی از قسمت های این انیمه در کالس تاریخ گفته می شود، هنری هفتم جانشین 
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الیزابت اول می شود و بعد الیزابت سوم در نبردی عظیم جزیره ی انگلستان را تسلیم ناپلئون 
آن ها  آمریکا عقب نشینی کنند.  در  به مستعمرات خود  انگلیسی ها مجبور می شوند  و  می کند 
امپراطوری مقدس بریتانیا را در سراسر قاره های آمریکای شمالی و جنوبی برپا می کنند و در 
ابتدای قرن بیستم، به واسطه ی تجهیزات نظامی برتر خود یعنی مکاها، ژاپن را تصرف می کنند. 
سه قدرت نظامی دیگر این جهان عبارتند از اتحادیه ی چین که شامل چین و شوروی و سایر 
کشور های جنوب شرقی آسیا جز ژاپن است، اتحادیه ی اروپا که تمامی اروپا و انگلستان را در بر 

می گیرد و اتحادیه ی آفریقا شامل تمامی قاره ی آفریقا. 
دربار  از  همراه خواهرش  به  که  است  امپراتوری  این  شاهزاده های  از  یکی  بریتانیا  وی   لولوش 
پدرش رانده شده و به ژاپن تبعید شده است. او در ژاپن به طور مخفیانه مشغول تحصیل است و 
کسی از هویت واقعی او مطلع نیست. تا این که یک روز او با موجودی بیگانه به نام »سی. سی.« 

روبهرو می شود که به او قدرتی معروف به Geass به او می دهد. 
در اساطیر اسکاندیناوی »گیاس« نوعی نفرین است که در سرنوشت شخصی محتوم شده است. 
مثاًل زیگفرید گیاسی دارد که از حلقه ي اژدها نشات می گیرد و به همین دلیل حتماً به واسطه ی 
خیانت کشته خواهد شد. در این انیمه صاحبان گیاس از قدرت های مختلفی بهره می برند که 
معموالً قدرت های کنترل ذهن هستند. مثاًل لولوش می تواند به اطرافیانش دستور دهد و آن ها 

مجبور به اطاعت هستند، حتا اگر دستور خودکشی صادر شود.
نهایتاً داستان حول محور آزادی و چیستی و حقیقت آن می گردد و شخصیت های متعدد داستان 

هر یک نظر خاصی درباره ی آن داشته و سعی در پیش برد نقشه های خود دارند. 
این انیمه یکی از غافلگیر کننده ترین پیچش های داستانی را در خود دارد و داستان قدرتمند آن 
با شخصیت های جذابی که ارتباط برقرار کردن با آن ها راحت است، مخاطب را تا انتها با خود 
می کشد و از فراز و فرود مناسبی برخوردار است. یک ویژگی بارز این انیمه، رنگ آمیزی شاد 
و متنوع آن است. برخالف اکثر انیمه های با داستان پیچیده که معموالً از طیف خاکستری تر 

استفاده می کنند، کد گیاس انیمه ای سرزنده با موسیقی گیرا است.
این انیمه دو فصل دارد و گفته می شود که فصل سوم آن تا سال آینده پخش خواهد شد.

پی نوشت ها:

[1] Mecha





له
مقا

با دوستان تان گپی  تا  آبدارخانه توقف می کنید  کنار  کار خود قدم می زنید،  شام در دفرت 

بزنید، بعد برای یک جلسه ی کاری به سمت اتاق جلسات می روید. پس از پایان جلسه نیز 

برای ادامه بحث به دفرت یکی از همکارانتان می روید.

چنین توصیفی روال یک روز معمولی در محل کار است، با این تفاوت که شما در لندن 
هستید و سایر افرادی که با آن ها صحبت می کنید، همگی در نمایندگی دیگر شرکت در 
نیویورک هستند. در حقیقت شما با استفاده از یک روبات حضور از راه دور [1] خودتان 

را به آن سوی اقیانوس اطلس انتقال داده اید.

لطفاً با روبات من 
باشید! مهربان 
محمود حاج زمان
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این روبات ها در اصل یک دوربین ویدیویی، بلندگو و صفحه نمایشی بر روی چهار چرخ هستند 
که از هر جای دنیا، با استفاده از یک مرورگر اینترنتی می توان آن ها را کنترل کرد. این روبات ها 
به مدیران شرکت ها اجازه می دهند تا از آن سوی دریاها بر کارخانه هایشان نظارت کنند، یا به 
گروه های چندملیتی امکان می دهد تا در یک پروژه با هم همکاری کنند؛ بدون آن که حتا قدم 

در هواپیما بگذارند.
انتظار می رود که  کاری،  دفاتر  و  کارخانه ها  از  بسیاری  در  روبات ها  افزایش حضور  با  هم زمان 
روزی آن ها نحوه ی کار و تعامل ما با همکارانمان را تغییر دهند. به گفته لیال تاکایاما از شرکت 
Willow Garage، شرکتی روباتیک در پارک فن آوری کالیفرنیا، حرکت پذیری روبات ها به افراد 

دور از یکدیگر اجازه می دهد تا بدون متوسل شدن به تجهیزات ویدیو کنفرانس، با همکارانشان 
برای  است،  غیررسمی  ارتباطات  برای  اصل  در  دور  راه  از  می گوید: »حضور  او  کنند.  صحبت 
گردهمایی هایی که قبل و بعد از جلسات مهم اتفاق می افتد، جایی که تصمیمات واقعی گرفته 

می شود و کارهای تیمی اصلی انجام می شود.«
شرکت Anybots، از دیگر شرکت های مستقر در کالیفرنیا شروع به فروش روبات های حضور 
از راه دور سری QB خود، به عنوان جایگزینی برای سیستم های ویدیوکنفرانس نموده است. 
شرکت VGo Communications واقع در نیوهمشایر آمریکا روبات های مشابهی را می فروشد، 
روبات هایی که مشتریان آن ها بیمارستان ها و دانشگاه ها هستند. لیندون باتی از کناکس سیتی 
تگزاس که از نوعی بیماری کلیوی رنج می برد، قصد دارد تا از یکی از روبات های VGo برای 

حضور مجازی در کالس درس استفاده کند.
این روبات ها می توانند به نحوی چشمگیر زندگی افرادی را بهبود بخشد که به دالیلی همچون 
بیماری یا کهولت سن در خانه محبوس هستند. تاکایاما نحوه ی واکنش افراد سالخورده را در 
برابر این فن آوری مورد مطالعه قرار داده است. به گفته ی وی، آن ها با آغوش باز از این ایده 
استقبال کرده اند، چرا که به این ترتیب می توانند از خانه خارج شوند و در پارک یا موزه قدم 

بزنند.
حتی در دفتر کار گوگل، جانی چانگ لی، روبات حضور از راه دور خودش را ساخته است تا 
بتواند همیشه با نامزد خود در تعامل باشد. لی که در زمان حضورش در مایکروسافت در پروژه 
بازار  در  موجود  آماده  قطعات  از  استفاده  با  را  روبات خود  کار می کرد،  کینکت  بازی  کنسول 
ساخته است و برای کنترل آن، از یک لپ تاپ و یک برنامه کاربردی ساده استفاده می کند که 

خودش آن را نوشته است.
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تعامل نزدیک تر
پروژه ی  یک  در  ببرند؟  بین  از  را  ماشین  و  انسان  بین  فاصله  می توانند  روبات ها  این  آیا  اما 
انسان و ماشین ونکوور  نتایج آن در اردیبهشت ماه گذشته، در کنفرانس تعامل  تحقیقاتی که 
ارائه شد؛ تاکایاما و مین کیونگ لی از دانشگاه کارنگی ملون پنسیلوانیا، کارمندان سه شرکت 
 Willow شرکت Texai مختلف را مورد بررسی قرار دادند که از روبات های حضور از راه دور سری

Garage استفاده می کنند.

آن ها متوجه شدند تعامل کارمندان خارج از شرکت با استفاده از روبات ها با سایر همکارانشان، 
به نحوی است که گویا همگی به صورت فیزیکی در کنار هم حضور دارند. آن ها از این روبات ها 
اتاق استراحت استفاده  یا  آبدارخانه  برای حاضر شدن در جلسات و گردهمایی غیررسمی در 

می کردند. عالوه بر آن، همکارانشان تعامل با روبات ها را دوست داشتند.
لی می گوید: »یکی از شرکت کنندگان در این بررسی که خارج از شرکت کار می کرد، می گفت 
که قباًل احساس می کرد نامرئی است و کسی او را نمی بیند، چرا که هیچ کس عالقه ای برای 
تعامل با وی نشان نمی داد. اما از زمانی که وی شروع به استفاده از روبات کرد، همه می خواستند 

با او صحبت کنند.«
به گفته کاترین تسوی از دانشگاه لوول ماساچوست، که مشغول مطالعه بر روی تاثیر روبات های 
حضور از راه دور بر محیط های کاری است، کارمندانی که خارج از شرکت کار می کنند با استفاده 
از روبات ها به جای پست الکترونیک و تماس های تلفنی، می توانند احساس ارتباط نزدیکی تری با 
همکارانشان داشته باشند. وی می گوید: »در مجموع دریافتیم که در اغلب موارد، و برای کسانی 
که می خواهند ارتباط نزدیک تری با گروه شان داشته باشند، روبات های حضور از راه دور مزایای 

بیشتری دارند؛ آن ها کمک می کنند تا یک ارتباط نزدیک تر را پرورش داد.«

انسان یا روبات؟
اما سوال این جا است که این ارتباط نزدیک تر دقیقاً با چه چیزی است؟ تسوی و تاکایاما هر دو 
کشف کردند که افراد در برخورد با این روبات ها، نمی دانستند که باید با آن ها مانند یک ماشین 
یا یک شخص واقعی رفتار کنند. در مطالعه تسوی، برخی از کارمندان گزارش دادند که روبات 
برای آن ها به جای یک همکار، بیشتر شبیه یک کودک یا حیوان خانگی است. تاکایاما کشف 
کرد که حتی عده ای از کارمندان با روبات ها مانند اثاثیه دفتر رفتار می کنند و از آن ها به عنوان 
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صندلی، یا برای تکیه دادن استفاده می کنند.
تاکایاما می گوید: »وقتی شما با یک همکار انسانی صحبت می کنید، هرگز دست خود را روی سر 

وی قرار نمی دهید. اما برخی افراد با روبات ها چنین کاری می کنند.«
البته بیشتر افراد با روبات ها به مانند یک همکار واقعی رفتار می کردند. آن ها هل دادن روبات 
برای راه رفتن سریع تر آن را بی ادبی می دانستند، یا به خود اجازه نمی دادند تنظیمات صدای آن 

را بدون پرسیدن از کنترل کننده آن دستکاری کنند.
بر عهده داشتند، برخی دلخور می شدند که  را  افرادی که وظیفه ی هدایت روبات ها  در میان 
هدایت کننده  »وقتی  می گوید:  تاکایاما  باشند.  داشته  فیزیکی  تماس  آن ها  روبات  با  دیگران 
احساس می کرد که شخصی به فضای خصوصی آن ها تجاوز کرده است، عباراتی مانند این را 
بر زبان می آورد: ”اون تو صورت من بود، نباید این قدر به من نزدیک می شد.“ یا ”ای کاش آن ها 
این قدر فضولی نمی کردند.“ از نظر من چنین عباراتی مشابه زمانی است که یک فرد نسبت به 

تجاوز به فضای فیزیکی پیرامون خود واکنش نشان می دهد.«
چنین چیزی در تضاد کامل با ویدیوکنفرانس های متداول است، چرا که در ویدیو کنفرانس شما 
انتظار ندارید هیچ کس نسبت به دست زدن به دوربین به شما اعتراض کند. تاکایاما می گوید: 
»این بزرگ ترین تفاوت بین این سیستم و سایر سیستم های کنفرانس است. به نظر می رسد که 
شخصیت فرد به نوعی با فن آوری ترکیب می شود که گویا آن ها خود ماشین هستند، و سایر 

افراد باید به آن احترام بگذارند.«

لطفًا با روبات من مهربان باشید!
وقتی شما در جلسه ای با دیگر همکارانتان هستید، هرگز پای خود را روی میز دراز نمی کنید. 
اما اگر شریک کاری شما روباتی باشد که از کیلومترها دورتر توسط همکارتان کنترل می شود، 

آیا باز هم این کار بی ادبی است؟
این یکی دیگر از سواالت جدید آداب معاشرت است که با ظهور روبات های حضور از راه دور 
ایجاد شده است؛ روبات هایی که نسخه ای سرگردان از شما محسوب می شوند، می توانند نحوه ی 

مسافرت و تعامل ما با دیگران را به کلی تغییر دهند.
اگرچه ممکن است باورنکردنی به نظر برسد، اما این حقیقت که روبات های حضور از راه دور 
به کاربران آن ها اجازه می دهند که حضور فیزیکی متحرک در مکان های دیگر داشته باشند، 
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دانشگاه  از  روباتیک  محقق  سوی،  کاترین  دارد.  اجتماعی  ارتباطات  روی  بر  قدرتمندی  تأثیر 
ماساچوست می گوید: »این روبات ها کمک می کنند که ارتباط نزدیک تری را ایجاد کنیم.« در 
حال حاضر ویدیوکنفرانس عملکرد دنیای تجارت و مفهوم نزدیکی را در ارتباطات از راه دور 

تغییر داده است. حضور از راه دور، قدم بعدی در این زمینه محسوب می شود.
اگر فن آوری حضور از راه دور موفق شود، می تواند قوانین اجتماعی جدیدی را خلق کند. برای 
مثال شما نمی توانید به بهانه ی این که تماسی تلفنی دارید از صحبت با روبات طفره بروید، چرا 
که صورت کنترل کننده ی روبات از روی صفحه ی نمایش آن به شما نگاه می کند. سوی می گوید: 
»برای بسیاری از افراد جواب ندادن به پست الکترونیک یا تلفن شما یک چیز است، اما نادیده 
گرفتن شما در حالی که به عنوان یک روبات مشغول قدم زدن با آن ها هستید و یک گفت وگو را 

آغاز کرده اید، چیز کاماًل متفاوتی است.«
ما همچنین عادت داریم که در مقایسه با انسان ها، با ماشین ها با احترام کمتری رفتار کنیم. 
اما این فن آوری چه تغییراتی را در مفاهیمی مانند حریم خصوصی، احترام و آزار دیگران ایجاد 
خواهد کرد؟ اگر شما صدای روبات یک نفر را کم کنید یا روبات وی را به گوشه ای هل بدهید، 

آیا این کار نقض هنجارهای اجتماعی به شمار می رود؟

منابع:
http://www.newscientist.com/article/mg20928055.000-how-a-robot-can-replace-you-at-work--
and-how-it-cant.html
http://www.newscientist.com/article/mg21028121.400-2020-vision-be-nice-to-the-
telepresence-robot.html

پی نوشت ها:
1. Telepresence Robot





نما
سی

کلمه ی روبات اولین بار در منایشنامه RUR نوشته کارل چاپک [1] به معنی انسان مکانیکی 

استفاده شده است. ریشه این لغت در زبان اهالی چک، کلمه ی »رابوتا« به معنی کارگر است. 

روبات در ادبیات علمی تخیلی به صورت های متفاوت دیده شده است. از شخصیت های کامالً 

منفی بگیرید تا دانیل اولیوا منجی برشیت. معموالً فرض بر این است که روبات موجودی 

است مکانیکی با ظاهری شبیه انسان و مغزی الکرتونیکی. اما روبات های مختلف لزوماً با این 

تعریف تطابق ندارند. به طور کلی هر موجود مصنوعی هوشمند خودگردان [2] را می توان 

بیومکانیکی  الکرتومکانیکی،  اندام های  دارای  ادبیات  در  روبات های حارض  دانست.  روبات 

)انسان منا(   [3] آندروید  معموالً  بیولوژیک  روبات های  به  هستند.  بیولوژیک  کامالً  حتا  یا 

گفته می شود. بسیاری از روبات های مشهور ادبیات حتا به شکل انسان هم نیستند و برای 

مأموریت خاص خود طراحی شده اند.

و  علمی تخیلی  سینامی  و  ادبیات  در  حارض  آندرویدهای  و  روبات ها  از  بعضی  ادامه  در 

ماجراهاشان معرفی می شوند.

آندروییدها  و  روبات ها 
ادبیات  و  سینما  در 
نکرده اند! که  کارها  چه 

داود ابراهیمی



126

شماره ی 13، دی 1390

دانیل اولیوا 
)دنیای بنیاد [4] - آیزاک آسیموف [5](

روبات انسان نمایی که در حدود سال های 3500 میالدی توسط هان فاستولف [6] و همکارش 
دکتر راج نمنه سارتون [7] در سیاره ی زمین طراحی و ساخته شد. مأموریت اصلی دانیل ورود 
به جامعه زمین بود، اما اولین مأموریت رسمی اش حل مسأله قتل طراحش دکتر سارتون شد. او 
در این مأموریت با کارآگاه زبده ی زمینی، االیجا بیلی [8] همکاری می نمود. در سال های بعد او 
باز هم در مأموریت های دیگر کارآگاه بیلی در سوالریا [9] و اورورا [10] با او همکاری داشت. 
او و کمک های فکری جیسکارد، دانیل قانون صفرم  با استناد به وصیت  از مرگ بیلی و  پس 
انسان ها به منظور حفظ بشریت  بنا بر آن آسیب زدن به  روبات ها را تدوین نمود؛ قانونی که 
مجاز است. سال ها بعد جیسکارد پیش از نابودی کامل، قدرت های ذهنی خود را به دانیل منتقل 
نمود. از آن تاریخ تا حدود 20 هزار سال بعد در تمام تاریخ شناخته شده ی کهکشان، دانیل به 
صورت های مختلف با توانایی های ذهنی خاص خود و قانون صفرم به دنبال تأمین سعادت ابدی 
برای بشریت بود. در این راه او علم روان تاریخ شناسی را که پایه ی آن را فاستولف گذارده بود، 
به وسیله هری سلدون [11] تکمیل نمود. همچنین او با مشاهده ی سقوط امپراتوری کهکشانی 
به کمک محاسبات روان تاریخی در راه تأسیس بنیاد اول و دوم و تسریع تشکیل امپراتوری دوم 
کهکشانی اقدام نمود. همزمان با توسعه ی بنیادها، دانیل دنیای گایا را تأسیس نمود که در حدود 

سال 500 بنیادی به عنوان جانشین بنیاد دوم هسته ی تشکیل کهکشان آتی شد.
دانیل در بسیاری از داستان های دیگری که در دنیای بنیاد نوشته شده اند، حاضر بوده و مهم ترین 

شخصیت آفریده ی آسیموف است.
دانیل در سال 500 بنیادی حدود 22 هزار سال سن داشت و خود پیش بینی نمود که چند صد 

سال دیگر بیشتر نمی تواند زنده بماند.

جیسکارد رونتلوف [12] 
)دنیای بنیاد – آیزاک آسیموف(

جیسکارد رونتلوف روبات ساده ای ساخت هان فاستولف، روبات شناس سرشناس اورورایی است 
که در حدود سال 3480 میالدی طراحی و ساخته شد. فاستولف آن را به عنوان روبات مدل 
و دم دستی در اختیار دختر خود واسیلیا [13] قرار داد. واسیلیا هم که از همان اوان کودکی 
مدارهای  و  چیپ ها  مرتباً  داشت،  روباتی  چیپ های  ساخت  و  برنامه ریزی  در  خاصی  استعداد 
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اتفاقی،  تغییرات، به صورت کاماًل  این  از  اضافه می کرد. در طی یکی  به مغز جیسکارد  جدید 
جیسکارد صاحب توانایی های ذهنی خاصی گردید که البته ماهیت این توانایی ها تا سال ها برای 
خود او هم مبهم بود. بعد از مرگ فاستولف، مالکیت جیسکارد و دانیل به گالدیا دلمار [14] 

دخترخوانده ی او رسید. 
جیسکارد با کمک قدرت تفکر و استدالل برتر دانیل اولیوا، قانون صفرم روباتی را تدوین نمود. 
او با توسل به این قانون مانع از نابودی سریع زمین توسط دشمنان فضایی آن شد، اما آسیب 
دائمی به مغز دو انسان، منجر به نابودی مغز جیسکارد شد )حدود سال 3700 م.(. جیسکارد 
قبل از از کار افتادگی کامل، توانایی های ذهنی خود را به دانیل منتقل نمود تا او به کمک این 

توانایی ها از آینده ی بشریت در کهکشان محافظت نماید.
جیسکارد مؤثرترین روبات کهکشان در تاریخ بنیاد است، حتا توانایی های خارق العاده ی دانیل و 

عمر طوالنی او هم مدیون جیسکارد است.

دورس ونابیلی [15] 
)دنیای بنیاد – آیزاک آسیموف(

تاریخ در دانشگاه  استاد  او ظاهراً  اولیوا ساخته شد.  انسان نمایی است که توسط دانیل  روبات 
استریلینگ [16] ترانتور [17] بود. او در این دانشگاه با هری سلدون آشنا شد و به دستور دانیل 
با عنوان ظاهری همکار تحقیقاتی )و بعدها همسر( و در واقع محافظ شخصی، با او همراه شد. به 
دلیل قدرت بدنی خارق العاده و سرعت عملی که داشت به او لقب ماده ببر داده بودند. االر، خائنی 
در میان همکاران سلدون، دورس را در تله انداخت و با تابش اشعه ی رادیواکتیو سعی در نابودی 
او داشت که دورس او را کشت. این قتل و تابش اشعه در مجموع منجر به مرگ دورس شدند.

در مجموعه ی سه گانه ی بنیاد دوم بیان شده است که دانیل موفق شد مغز دورس را بازسازی 
کند و او را به زندگی برگرداند، اما دورس هرگز نتوانست برنامه ریزی اولیه اش را با وظایف جدید 

تطبیق دهد و در نهایت از خدمت دانیل خارج  شد.

استفان بیرلی [18] 
)مجموعه روباتی – آیزاک آسیموف(

روبات انسان نمایی که ابتدا وکیل و بعد شهردار نیویورک شد. او به دلیل عدم استفاده از خشونت 
بود و  به روبات بودن مشهور شده  اعدام و رفتارهای خاصی که داشت،  و درخواست مجازات 
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اما  او نمودند،  انتخابات شهرداری نیویورک تمام سعی خود را برای کشف راز  مخالفین او در 
هرگز نتوانستند اثبات کنند که او روبات است. ایشان حتا آزمایش با اشعه ی ایکس و روش های 
روانشناختی را هم استفاده نمودند. در نهایت او با زدن فردی حین سخنرانی انتخاباتی، انسان 
بودن خود را ثابت کرد و به راحتی در انتخابات پیروز شد. هر چند بعدها سوزان کالوین [19]، 
را  روباتی  اول  قانون  بیرلی  و  بوده  روبات  هم  مضروب  نمود  ادعا  مشهور،  روبات  روان شناس 
به پست هماهنگ کننده ی  زمین  رئیس دولت سیاره ی  به دست  بعدها  بیرلی  است.  نشکسته 

جهانی منصوب شد.

اندرو مارتین [20] 
)مجموعه ی روباتی - آیزاک آسیموف(

روباتی با کد سریال NDR که به دلیل خطایی در مدارهای مغزی اش دارای خالقیت هنری و 
حس کنجکاوی بود. این احساسات مسیر زندگی او را تغییر دادند، تا جایی که وارد علم تولید 
اندام های مصنوعی شد و با تغییر اندام های خود با اندام های مصنوعی بیولوژیک، کم کم در ظاهر 
به یک انسان تبدیل شد. او در جشن تولد صد و پنجاه سالگی با ظاهر یک انسان کامل و ثروتمند 
)از راه فروش اندام های مصنوعی( حاضر شد و با عنوان روباتی صد و پنجاه ساله از او تقدیر 
شد. مردم و حکومت او را به خاطر مغز پوزیترونیک مصنوعی به عنوان انسان قبول نداشتند. در 
نهایت او به این نتیجه رسید که انسان ها از انسانی با عمر طوالنی روباتی متنفرند، به همین دلیل 
به کمک روبات جراحی تصمیم گرفت موجب استهالک اتصاالت عصبی مغزش شود تا کم کم 
پیر شده و بمیرد. بدین ترتیب در جشن تولد دویست سالگی اش با اندامی لرزان و روی صندلی 
چرخدار حاضر شد و در همان مجلس، پارلمان سیاره ای او را به عنوان یک انسان شناخت و از 
او به عنوان تنها انسان دویست ساله ی جهان تقدیر کردند. مدت کوتاهی بعد از این مراسم اندرو 
مارتین، مرد دویست ساله [21]، فوت نمود. زندگی نامه ی او در کتاب مرد پوزیترونی و فیلم مرد 

دویست ساله تعریف شده است.

ماروین، آندرویِد پارانوید [22] 
)راهنمای مسافران مجانی به کهکشان [23] - داگالس آدامز [24](

روبات کشتی فضایی قلب طال [25]. ماروین نمونه ی رد شده ای از تولیدات شرکت سایبرنتیک 
سیریوس است که دچار افسردگی و بی حوصلگی شدید است. دلیل این مشکل هم به گفته ی 
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خودش ظاهراً این است که او مغزی به اندازه یک سیاره دارد که به ندرت می تواند از آن استفاده 
کند. البته در واقع مهم ترین مشکل او این است که هیچ کاری نمی تواند ذره ای از توانایی مغزی 
او را اشغال کند. ماروین با شکست نفسی ادعا می کند که سی هزاربار از انسان باهوش تر است. 
یک بار که روبات های بلیکوز کریکیت [26] او را ربودند و به کامپیوتر جنگی هوشمند خودشان 
متصل نمودند، ماروین توانست فوراً استراتژی جنگی کل سیاره را محاسبه کند و تمام مشکالت 
فلسفه،  زیست شناسی، جامعه شناسی،  فیزیک، شیمی،  ریاضیات،  زمینه های  در  اساسی جهان 
لغت شناسی و هواشناسی را سه بار حل کند. البته مشکل خودش باز هم حل نشد. در این بین 

چند ترانه ی الالیی هم سرود که ظاهراً مشکل ترین قسمت این عملیات بوده است.

شرایک [27] 
)هایپریون [28] - دن سیمونز [29](

شرایک آفریده ی مرموز و اسطوره اي دن سیمونز است. توصیف ظاهر او آن گونه که در کتاب 
آمده، بدین شرح است: قامتي فلزي بیش از سه متر، با چهار بازو و تیغ هاي بران فراوان بر نقاط 
مختلف بدن. آرواره وحشتناکي با ردیف هاي متعدد دندان هاي خنجري و چشماني سرخ آتشین. 
شرایک را کامپیوتر–خدا )هوش غائی [30]( در آینده ساخته و توسط مقابر زمان آنتی آنتروپیک 
سیاره ی هایپریون به گذشته و زمان حال فرستاده  است. شرایک صاحب درختي است فلزي که 
بندگان خویش را بر آن مي آویزد و بدون آن که مرگ را به آن ها عطا کند، به رنج ابدي دچار 
مي کند. گروهي از انسان ها او را مي پرستند و در دسته هایي که تعدادشان به شمار اعداد اول 
است، به زیارت او مي روند. شرایک آرزوي یک نفر را برآورده مي کند و بقیه را به زجر ابدی بر 
درخت شرایک محکوم مي کند. قدرت و جسارت شرایک از شخصیت سرهنگ قدرتمند ارتش 
هژموني انسان ها، سرهنگ فدمان کساد [31] گرفته شده است. شخصیت شرایک از سرهنگ 

کساد گرفته شده و در نقطه اي از زمان آینده هم به دست سرهنگ کساد نابود مي شود.
مقابل  در  انسان ها  مسیحاي   ،[33] آینیا  از  تمام  قدرت  با  شرایک   ،[32] اندیمیون  کتاب  در 
قاتلین کلیساي کاتولیک محافظت مي کند و در مواقع مختلف با حمله به قاتلین تعقیب کننده ی 
)آینیا،  شوندگان  تعقیب  موارد  بعضي  در  چند  هر  مي گذارد،  ناکام  را  ایشان  تالش هاي  آینیا، 
شرایک  دفاع  و  دشمنان  حمله ی  متوجه  حتا   )[35] بتیک  آندروید  و   [34] اندیمیون  رائول 
هم نمي شوند. هدف از آفرینش شرایک دقیقاً مشخص نیست و در قسمت های مختلف کتاب 

توضیحات متفاوتی و بعضاً متضادی ارائه شده است.
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آندروید بتیک 
)هایپریون - دن سیمونز(

آندرویدها نژادي شبیه انسان ها هستند که توسط انسان ها براي خدمت به ایشان آفریده شده اند. 
انتخاب  سبب  بدین  رنگ  این  است،  ایشان  پوست  آبي  رنگ  آندرویدها  مشخصه ی  مهمترین 
شده است که هیچ نژادي از انسان ها در طول تاریخ چنین رنگ پوستي نداشته اند. آندرویدها در 
دسته هاي پنج نفري تولید مي شوند و آموزش داده مي شوند. این گروه ها که خود را خواهر و 
برادر مي دانند و در مدت 7 سال به بلوغ مي رسند و براي خدمت اصلي آماده مي شوند. آندرویدها 
مریض و پیر نمي شوند و نمي میرند مگر به دلیل حادثه. پوست ایشان بسیار کلفت و مقاوم است 
و بدن ایشان به اکسیژن و غذاي کمتري نسبت به انسان ها نیاز دارند و به دلیل این خواص 

مي توانند در فشار بسیار پایین جو فوقاني سیارات هم تا مدت زیادی کار و فعالیت کنند.
آندروید بتیک آندرویدي قدیمي است که توسط پادشاه بیلي غمگین [36] استخدام شده بود و 
به مأموریت آبادسازي سیاره ی هایپریون و ساختن شهر شعرا فرستاده شد. بعد از نابودي شهر 
شعرا، او به خدمت گروه هاي زائرین شرایک در آمد و پس از اتمام آخرین زیارت، به خدمت 
شاعر بزرگ و سالخورده، مارتین سیلنوس [37] در آمد و حدود 250 سال هم به او خدمت 
کرد. در زمان ظهور آینیا و اعزام رال اندیمیون به کمک او، بتیک هم به بهانه ی یافتن خواهران 
و برادرانش به همراه ایشان رفت و در طول مأموریت غیرممکن اندیمیون، با توانایي هاي خاص 
و قدرت باالیش خدمات برجسته ی مهمي ارائه نمود که براي بقاي گروه حیاتي بود. در اولین 
حمله ی قاتل اعزامي کلیسا، دست راست او از میان ساعد قطع شد و تا آخر عمر با یک دست 

زندگي مي کرد.

مهنموِت )و یا احتماالً محمود( اروپایی [38] 
)ایلیوم / اولیمپوس [39] - دن سیمونز(

روباتي کوچک و انسان نما که جزو گروه اعزامي موراوک ها [40] )نژادی از روبات هاي بیومکانیکال 
ساکن اقمار مشتري( بود. او عاشق ادبیات قدیم انسان ها، به خصوص نمایشنامه هاي شکسپیر 
بوده و بزرگ ترین لذت او در حال انجام مأموریت هاي انفرادي در دریاهاي تاریک اروپا، خواندن 
اشعار شکسپیر از بر بود. او داراي یک زیردریایی به نام »بانوی تیره« بود که براي کار در دریاهاي 
پرفشار اروپا طراحي شده بود و قرار بود با آن در دریاهاي مریخ به انجام مأموریت بپردازد؛ اما 
در اولین حمله ی خدایان باستاني المپ کشتي او صدمه شدیدي دید و موفق به انجام مأموریت 
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نشد. مهنموت با کمک اورفو سعی نمودند به هر وسیله ی ممکن مأموریت خود در مریخ را به 
اتمام رسانند. 

اورفوی آیویی [41] )ایلیوم / اولیمپوس - دن سیمونز(: روبات 1200 ساله ی زره پوش که 6 
متر طول و هشت تن وزن دارد. شکل او شبیه خرچنگ نعل اسبي است و برای کار در محیط 
سولفوری قمر یو و فضای خالی اطراف آن طراحی شده است. اورفو از طرفداران اشعار پروست 
است. او هم همراه دوستش مهنموت به مأموریت مریخ فرستاده شد، اما در حمله خدایان آسیب 
شدیدي دید و غیر از مدار ارتباط رادیویي برد کوتاه، بقیه ی سنسورهاي مکانیکي، مغناطیسي 
و بیولوژیکي او نابود شدند. اما او با همین وضعیت به ادامه ی مأموریت پرداخت. در پایان کتاب 
از آن  بهتر  یا  اول  به حالت  او  بقیه ی سنسورهاي  بیولوژیک،  اندام هاي  از  او تعمیر شد و غیر 

برگشتند.

راشل [42] 
)بلیدرانر [43] – ریدلی اسکات(

آخرین ساخته ی الدون تیرل [44] طراح انسان نماها [45] است که شماره مدل آن »نکسوس6« 
[46] است. تیرل براي ایجاد احساسات در انسان نماها و قابل کنترل نمودن آن ها، خاطراتي در 
ذهن آن ها مي کارد. خاطرات راشل هم متعلق به خواهرزاده ی تیرل است و راشل واقعاً باور دارد 
که یک انسان و خواهرزاده ی تیرل است، اما تیرل تصور مي کند که احتماالً راشل به ماهیت 

خود مشکوک شده است.
بعد از این که راشل متوجه ماهیت خود مي شود، تیرل او را طرد مي کند و راشل به سمت دکارد 
[47] جذب مي شود که مأموریت دارد او را از بین ببرد. اما سرانجام دکارد عاشق راشل مي شود. 
مأمور دیگري هم که براي نابودي راشل اعزام مي شود، او را نمي کشد و فقط با پیغامي به ایشان 

خطر را اطالع مي دهد. در انتهاي فیلم دکارد و راشل با یکدیگر فرار مي کنند.

 C-3PO
)جنگ ستارگان(

روباتی با توانایی های ارتباطی )آشنایی بیش از شش میلیون نوع ارتباط( که وظیفه ی اصلی آن 
ترجمه، راهنمایی و کمک به ارتباط بین افرادی از نژادها و فرهنگ های مختلف در کهکشان 

است. C-3PO را آناکین اسکای واکر [48] در زمان کودکی ساخته است.



132

شماره ی 13، دی 1390

C-3PO به همراه R2-D2 از شخصیت های ثابت و همیشگی مجموعه جنگ ستارگان و کتاب ها 

و دنیای آن هستند.

 R2-D2
)جنگ ستارگان – جرج لوکاس [49](

تعمیرکار فضایی در مجموعه جنگ ستارگان. R2-D2 و C-3PO در طی این مجموعه با آناکین 
اسکای واکر، لوک اسکای واکر [50]، شاهزاده خانم لیا [51] و اوبی وان کنوبی [52] همراه بودند. 

دیوید 
)هوش مصنوعی – استیون اسپیلبرگ [53](

روباتي است به شکل یک پسربچه، محصول شرکت سایبرترونیک [54] که براي ابراز احساس 
عشق برنامه ریزي شده است. او توسط هنري و مونیکا سوینتن [55] به فرزندخواندگي پذیرفته 
مي شود. اما با درمان شدن پسر آن دو )مارتین( و نجات از مرگ، جدال بین این دو برادر آغاز 
نجات  اطرافیان  توسط  البته  استخري می افتد که  مارتین در  این دعواها،  از  مي شود. در یکی 
مي یابد، اما این واقعه موجب بي اعتمادي هنري شده و او مونیکا را مجبور مي کند دیوید را به 
شرکت تولید کننده پس دهد تا آن را نابود کنند. مونیکا تصمیم مي گیرد به جاي نابود کردن 
دیوید، او را در جنگل رها کند. دیوید توسط گروهي از مخالفین روبات ها دستگیر مي شود، ایشان 
قصد دارند او را نابود کنند اما در نهایت او موفق به فرار مي شود. او که روبات بودن خود را باور 

ندارد و مونیکا را مادر واقعی خود می داند، مصرانه به دنبال مونیکا می گردد تا بلکه او را بیابد.
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پی نوشت ها:
29. Dan Simmons
30. Ultimate Intelligence
31. Colonel Fedmahn Kassad
32. Endymion
33. Aeanea
34. Raul Endymion
35. Android Bettik
36. Sad King Billy
37. Martin Silenus
38. Mahnmut the European
39. Ilium/Olympus
40. Moravecs
41. Orpheo of  Io
42. Rachel
43. Blade Runner
44. Elton Tyrell
45. Replicant
46. Nexus-6
47. Deckard
48. Anakin Skywalker
49. George Lucas
50. Luke Skywalker
51. Princess Lea
52. Obi-Wan Kenobi
53. Steven Spielberg
54. Cybertronics
55. Henry & Monics Swinton

1. Carl Capek
2. Autonomous
3. Android
4. Foundation Universe
5. Isaac Asimov
6. Han Fastolfe
7. Roj Nemennuh Sarton
8. Elijah Baley
9. Solaria
10. Aurora
11. Harry Seldon
12. Giskard Reventlov
13. Vasilia
14. Gladia Delmarre
15. Dors Venabili
16. Streeling University
17. Trantor
18. Stephen Byerley
19. Susan Calvin
20. Andrew Martin
21. Bicentennial Man
22. Marvin, the paranoid android
23. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
24. Douglas Adams
25. Heart of  Gold
26. Bellicode Krikkit
27. Shrike
28. Hyperion





نما
سی

آنچه در ادامه می آید، هامن طور که از عنوان مطلب مشخص است، نگاهی 

است به روبات هایی که با پرده سینام خود را ماندگار کرده اند؛ روبات هایی که 

در قالب های گوناگون فیلم یا انیمیشن، با استفاده از فن آوری های متفاوتی 

به روش های  تا پیرشفته ترین گرافیک کامپیوتری،  از گریم های سنگین گرفته 

مختلف خود را در ذهن ما ماندگار کرده اند، چه روبات هایی که آن قدر خوب 

نقش خود را بازی کرده اند که متاشای دوباره فیلم هایشان، هر بار حظی جدید 

به همراه دارد  و چه آن هایی که آن قدر افتضاح بوده اند که با فیلم کردن ما، 

خودشان را برای ابد ماندگار کرده اند...

که  روبـات هایی 
فیلم بازی کردند

شیرین سادات صفوی
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پلیس آهنی
علمی تخیلی  فیلمی   ،[1] »روبوکاپ«  همان  یا  آهنی«  »پلیس 
است.   [2] ورهیون  پل  کارگردانی  به  آمریکا   1987 محصول 
داستان فیلم در آینده ای نزدیک و در دیترویت آشوب زده می گذرد؛ 
قتل می رسد و سپس  به  است که  پلیسی  ماجراهای  آن  محوریت 
دانشمندان او را به شکل سایبورگی ابرانسانی بازسازی می کنند. با 
این که پلیس آهنی بیشتر به عنوان فیلمی سرگرم کننده و تریلر 
فساد  رسانه ها، رستاخیز،  مفاهیم عمیق تری چون  اما  ساخته شد، 

بنیادهای اجتماعی، سرمایه داری و طبیعت انسانی نیز در آن به چشم می خورند. فیلم در زمان 
خود با بازخوردهای مثبتی مواجه شد و آن را یکی از بهترین تولیدی های 1987 نامیدند. بعداً 
محصوالت جانبی این فیلم، دو دنباله، یک مجموعه تلوزیونی، دو مجموعه ی کارتونی و یک درام 
تلوزیونی، بازی های کامپیوتری و کمیک هم بر اساس آن ساخته شد. جالب توجه این جاست که 

این فیلم در زمان خودش با بودجه ی معمولی 13 میلیون دالر تهیه شد.
الزم به ذکر است که پلیس آهنی فیلم به واقع یک روبات نیست، چرا که از پایه و هوش انسانی 
در ساخت آن استفاده شده و در واقع نمونه ای بهینه از یک انسان است که ابزارهایی قدرتمند 
و اضافی به دستش داده باشند. با این حال در زمان ساخت فیلم چندان بر تفاوت های میان 
یک سایبورگ و روبات دقت نمی شد و از همین جاست که نام فیلم »روبوکاپ« یا پلیس روباتی 

انتخاب شد.

سایبرمن ]3[
سایبرمن اسم یک فیلم نیست، اما اگر چیزی از دنیای خیالی »دکتر هو« [4]، سریال دنباله دار 
بریتانیایی، بدانید، مطمئناً با سایبرمن ها آشنایی دارید. این ها نژادی از موجودات سراپا زره پوش 
هستند و یکی از سرسخت ترین دشمنان دکتر به حساب می آیند؛ به طوری که دکتر بارها تک تک 
آن ها را نابود می کند و آن ها باز مثل قارچ سر بر می آورند. در دنیای خیالی دکتر هو می بینیم که 
زمین هزاران سال قبل سیاره ی دوقلویی به نام مونداس [5] داشته و سایبرمن ها در واقع ساکنین 
اصیل این سیاره بوده اند. این نژاد برای دستیابی به طول عمر بیشتر کم کم به جایگزین کردن 
اعضای خود با ارگان های مصنوعی روی می آورد و در نهایت بسیار منطقی و بی رحم می شود؛ 

ظاهراً در طی پروسه ی دستیابی به عمر بی پایان، احساسات سایبرمن ها از میان رفته است. 
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سایبرمن ها از زمان اولین تجسم دکتر تا همین حاال )دوازدهمین دکتر( حضور پیاپی و پررنگی 
و  می شود  پرتاب  موازی  جهانی  به  دهم  دکتر  مجموعه،  این  جدید  سری  در  البته  داشته اند. 
در آن جا می بینیم که سایبرمن های اولیه انسان هستند که به دست دانشمندی دیوانه ایجاد 
شده اند. هدف نهایی سایبرمن ها این است که تمامی انسان ها را اسیر کرده و از آن ها سایبرمن 

ساخته و به قول خودشان، آن ها را برتر و بهتر و بادوام تر و منطقی تر کنند.
البته سایبرمن ها هم مثل پلیس آهنی تماماً روبات نیستند، بلکه سایبورگ محسوب می شوند؛ اما 
به دلیل فرآیند منطقی ذهن و پاک شدن تمامی احساسات، همین طور الکتریکی بودن تمامی 
اعضای بدنشان و این که اگر منبع انرژی شان را از جسم شان بیرون بکشی نابود می شوند، بیشتر 
به روبات شبیه هستند تا سایبورگ. در عوض »دالک« ها [6]، نژاد قدرتمندی که دشمن ابدی 
دکتر هو هستند، با وجود پوسته ی فلزی که برای محافظت از خود در آن زندگی می کنند، روبات 
محسوب نمی شوند و بی احساسی و سنگدلی آن ها ذاتی است و ربطی به استفاده از ماشین ندارد. 
سایبرمن ها بسیار قدرتمندند و اگر اعضای بدنشان جدا شود، هر کدام به تنهایی تالش برای 

بازگشت به سمت جسم اولیه و بازسازی خود می کند.

ماتریکس ]7[
ندیده  را  آخرالزمانی  سه گانه ی  این  کسی  است  بعید 
باشد و نظرش به ماشین ها و روبات های آن جلب نشده 
باشد. داستان فیلم در آینده ای دور می گذرد؛ انسان ها و 
کامپیوترها با هم وارد جنگ شده اند و بشر برای نابودی 
چرا  می گیرد؛  آسمان  کردن  سیاه  به  تصمیم  دشمن، 
که تصور بر این است که روبات ها با استفاده از انرژی 

خورشیدی زندگی می کنند. اما ماشین ها زرنگ تر از خود انسان ها از آب در می  آیند و اربابان 
قدیمی خود را به منبع انرژی فراوان و به صرفه ای تبدیل می کنند. انسان ها تمام عمر در توهم 
کپسول  در  و  شده  متولد  کپسول  در  که  هستند  باتری هایی  واقعیت  در  اما  هستند،  زندگی 

می میرند.
و ذهن  ایجاد کرده  اوهام  و  از خیاالت  است که شبکه ای  ماشینی  فیلم، هوشی  تم  مهم ترین 
انسان های اسیر را در آن به دام می اندازد تا از این راه بهره ی بیشتری به دست بیاورد. تمامی 
ماشین های مستقر در سطح کره ی زمین که به مزارع انسانی رسیدگی می کنند یا انسان های 
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برتر ماشینی هستند که  این هوش  بین می برند، همگی فرمانبردار  از  و  را شکار کرده  فراری 
جایگاهش در شهری دوردست و ممنوعه است و تا به حال بشری نتوانسته پا به این شهر بگذارد. 
در واقع تم داستان همان روبات های شورشی است که به دست خود انسان ایجاد می شوند و بعد 
تصمیم به نابودی خالق خود می گیرند؛ اما این جا به جای تامل در چگونگی ایجاد این بحران، به 

تبعات و آن چه پس از برخورد پیش می آید، پرداخته شده است.

ترمیناتور ]8[
شاید یکی از معروف ترین روبات های تاریخ سینما و تلوزیون، ترمیناتور 
باشد که آرنولد شوارتزنگر [9] به آن جان بخشید و با آن ماندگار شد. 
نسخه ی اولیه ی این فیلم در سال 1984 به کارگردانی جیمز کامرون 
[10] ساخته شد و اصاًل انتظار موفقیت آن نمی رفت؛ اما ترمیناتور در 
دو هفته ی اول پخش عمومی به رتبه ی اول فروش آمریکا دست پیدا 

کرد و باعث عاقبت به خیری بازیگر و کارگردان خود شد!
داستان در مورد روباتی است که از آینده ای آخرالزمانی )در حدود سال 2029( به سال 1984 
فرستاده می شود تا سارا کانر [11] را به قتل برساند. ظاهراً سارا کانر قرار است مادر فرزندی 
باشد که در آینده رهبری انسان ها را در جنگ با ماشین ها به عهده می گیرد و ماشین ها تصمیم 
گرفته اند با قطع ریشه ی این تهدید، خیال خود را از نتیجه ی جنگ آسوده کنند. در مقابل روبات 
دیگری را می بینیم که از سوی انسان های جبهه ی مقاومت در تاریخ به عقب فرستاده می شود تا 

از جان سارا کانر محافظت کرده و امنیت تولد رهبر آینده شان را تضمین کند.
عبارتند  دنباله ها  این  و  آن ساختند  برای  دیگری  دنباله های  که  بود  فیلم چنان  این  موفقیت 
»رستگاری  و   )2003( ماشین ها«  طلوع  »ترمیناتور3:   ،)1991( روز حساب«  »ترمیناتور2:  از 
فیلم   2008 سال  در  آمریکا  کنگره ی  کتابخانه ی  که  این جاست  جالب   .)2009( ترمیناتور« 
ترمیناتور را به عنوان یکی از گزینه های ثبت در آرشیو تصویری کتابخانه ی ملی انتخاب کرد، 
چرا که به گفته ی آن ها این فیلم از نظر »فرهنگی، تاریخی و اخالقی« بسیار جالب توجه است.

ترانسفورمرز ]12[
اما  بیفتند.  اخیر هالیوود  فیلم های پرهزینه ی چند سال  یاد  به  نام، همه  این  با شنیدن  شاید 
کارخانه ی  دست  به  و   1984 در  بار  اولین  که  است  تجاری  نام  یک  »ترانسفورمرز«  واقع  در 
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اسباب بازی  هاسبرو [13] ایجاد شد. ترانسفورمرز نام مجموعه ای از روبات های فضایی و جنگنده 
بود که به دو شاخه ی اتوبات [14] و دروغین [15] تقسیم می شدند. با گذر 27 سال از تولید این 
روبات ها، امروزه مفهوم ترانسفورمز تبدیل به رمان، کمیک، انیمه، کارتون، بازی های ویدیویی و 

فیلم نیز شده است.
از  اول« محصولی  نام »نسل  با  این سری  انیمیشن  اولین مجموعه 
ژاپن بود و بعدتر تولید محصوالت آن به بریتانیا و آمریکا هم کشیده 
شد. مفهوم اصلی تمامی داستان ها و فیلم ها این است که روبات هایی 
بیگانه در زمانی دوردست به زمین سقوط می کنند و در زمان حال، 
هم  اصلی  شخصیت های  می شوند.  بیدار  دوباره  متفاوتی  دالیل  به 
اوپتیموس پرایم [16] خردمند و مگاترون [17] بدخواه و بدجنس 
است که البته هر کدام روبات های زیردست خود را دارند. ترانسفورمر 

یا تغییر شکل دهنده به این دلیل به این روبات ها گفته می شود، چون می توانند بخش ها یا کل 
بدن خود را تغییر دهند؛ مثاًل می توانند تبدیل به خودرو یا هواپیما شوند یا بازوی خود را تغییر 
داده و از آن یک اسلحه به وجود بیاورند. گاهی در فیلم ها و مجموعه های مختلف، تفاوت هایی 
در منشا ترانسفورمرها به چشم می خورد، اما در نهایت محور همگی جنگ دو جبهه ی خیر و 

شر است.
اگر با داستان »جی.آی. جو« [18] هم آشنایی داشته باشید )که در واقع همین اسباب بازی 
سرمنشا ساخت روبات های ترانسفورمرز شد(، از تداخل دنیاهای داستانی این دو مجموعه لذت 
فعال سازی  به  تصمیم  که  می بینیم  را  »کبرا«  تروریست  سازمان  جایی  در  مثاًل  برد.  خواهید 
ترانسفورمرها و تغییر کاربری آن ها برای مقاصد خود می گیرد. در این جاست که افراد کبرا با 

دروغین ها هم دست شده و گروه ضربتی جی .آی. جو هم با اتوبات ها متحد می شود.

وال-ایی ]19[
استودیوی پیکسار تاکنون انیمیشن ها و شخصیت های 
یکی  اما  است،  کرده  خلق  خارق العاده ای  کارتونی 
آشغال جمع کن  روبات  آن ها  دوست داشتنی ترین  از 
کوچکی به نام وال-ایی است. داستان در آینده ای دور 

می گذرد و طبق معمول انسان ها باز دست گل به آب داده و سیاره ی زمین را سرشار از زباله و 
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آشغال کرده اند و حاال دیگر زمین جای زیستن نیست. پس آن ها سفینه ی بزرگی می سازند و به 
فضا پناه می برند و در غیاب خود، وال-ایی و روبات هایی امثال او را مسئول جمع آوری زباله ها 
انیمیشن، کامپیوتر دیوانه ای هم داریم که مسئول کنترل  و پاکسازی زمین می کنند. در این 
سفینه ی انسان ها است و به هیچ عنوان حاضر نیست اجازه ی بازگشت آن ها را به زمین بدهد؛ 
همین طور یک داستان عشقی و احساسی و لطیف میان وال-ایی و روباتی سفید و ظریف و 

ماجراجو به نام »ایو« [20].
وال-ایی یکی از خوش اقبال ترین انیمیشن های پیکسار بوده است، چرا که هم مخاطبین دوستش 
داشتند، هم فروش خوبی کرد و هم منتقدین نظر مثبتشان را در مورد آن ارائه دادند. همچنین 
هوگوی  جایزه ی  انیمیشن سال،  بهترین  عنوان  به  را  گلوب 2008  گلدن  موفق شد  وال-ایی 
2009 را به عنوان بهترین اجرای نمایشی و اسکار هشتاد و یکم را برای بهترین اجرای انیمیشن 

به دست بیاورد. تایم هم آن را یکی از بهترین فیلم های ده سال اخیر نامید.

متروپولیس ]21[
فیلم های  تاثیرگذارترین  و  ابتدایی ترین  از  یکی  »متروپولیس« 
علمی تخیلی تاریخ است. این فیلم به کارگردانی فریتز النگ [22] 
در سال 1927 و در زمان صلح و آرامش آلمان ساخته شد. ماجرای 
آن در آینده ای آرمانشهری می گذرد و تم اصلی آن بررسی مشکالت 
و بحران های میان کارگران و کارفرمایان است؛ همان طور که کارل 
فیلم  این  پرداخته اند.  موضوع  این  به  انگلس  فردریش  و  مارکس 
که پرهزینه ترین فیلم صامت تاریخ سینما است، با احتساب تورم 

کنونی حدود 15 میلیون دالر خرج برداشت. البته متروپولیس تاریخ پرفراز و نشیبی هم داشته 
است؛ چرا که پس از اولین نمایش در آلمان، دچار جرح و تعدیل های فراوان شد و بسیاری از 
صحنه های آن در طول زمان از دست رفتند. با این حال طوالنی ترین نسخه ی آن در سال 2008 

در آرژانتین پیدا شد و در 2010 در آلمان به نمایش عمومی در آمد.
و  است  مدیران  زندگی  فوقانی که محل  است؛ بخش  دوبخشی  ابرشهری  داستان  متروپولیس 
بخش زیرین که جایگاه کارگران و موتورها و ماشین های ضروری شهر است. فردر [23] پسر 
موسس شهر است که به عشق دختری کارگر گرفتار شده و به بخش زیرین می رود و در آن جا 
با وحشت زندگی کارگران آشنا می شود. از سوی دیگر پدر فردر و رقیب قدیمی او را می بینیم 
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که بعد از سال ها دوباره به جان هم افتاده اند و این بار روتوانگ [24]، رقیب پدر فردر است که 
با استفاده از ماشینی انسان نما و پوشاندن ظاهری انسانی به آن قصد ایجاد آشوب و شورش در 

میان کارگران را دارد، بلکه آن ها دشمن قدیمی اش را نابود کنند.
آدم ماشینی که ظاهر دختری به نام ماریا را به خود گرفته است، نماد ابزاری است که انسان از 
آن به خواست خود استفاده می کند. البته تمامی روبات ها چنین هستند، اما ماریای ماشینی 
محدودیتی برای آسیب رساندن به انسان ها ندارد و در واقع سگ دست آموز روتوانگ است که به 
اشاره ی او، هر چه الزم باشد انجام می دهد. باالخره هم شورش پیش می آید و کارگران به خیال 
این که ماریای ماشینی کودکانشان را نابود کرده، او را می گیرند و به تیرکی می بندند و مثل 
ساحره ای در قرون وسطی، به آتشش می کشند. و این جاست که ظاهر انسانی او از بین می رود 

و طینت ماشینی اش برای همه روشن می شود.

من، روبات 
نویسنده ی  از  کوتاه  داستان  مجموعه  یک  واقع  در  روبات«  »من، 
آیزاک آسیموف است که در 1950 منتشر شد. داستان  روبات ها، 
آلکس  کارگردانی  و  اسمیت  ویل  بازی  با   2004 سال  که  فیلم 
پرویاس [25] ساخته شد، از روی داستان های این مجموعه اقتباس 

شده، اما منطق و خط روایی آن ها را دنبال نمی کند. 
ماجرای فیلم مربوط به کاراگاهی به نام دل اسپونر [26] است که در 

شیکاگوی سال 2035 زندگی می کند. در این آینده روبات های انسان نما به طور گسترده استفاده 
می شوند و نقش خدمتگزاران و کارگران اجتماعی را بازی می کنند. از آن جایی که این روبات ها 
همگی با سه قانون اصلی آسیموف محدود شده اند، انسان ها آن ها را امن و بی خطر می دانند و 
همه در صلح و آرامش در کنار هم زندگی می کنند. اسپونر شخصاً از روبات ها دل خوشی ندارد 
و این عقده که چند سال قبل روباتی نجات جان او را به یک بچه ی دوازده ساله ترجیح داده، 
دست از سرش بر نمی دارد. در فیلم سوزان کالوین را هم می بینیم که برای طرفداران آسیموف، 
نام آشنایی است و همان روانشناس روباتیک خشک و بی احساسی است که خیلی از گره های 
داستانی نویسنده ی کبیر را باز می کند. گره فیلم هم آن جاست که روبات ها با وجود قانون اول، 

به جان انسان ها می افتند و آن ها را در خانه هایشان حبس کرده یا به قتل می رسانند.
روبات های فیلم تصویر جدیدی نیستند؛ شاید ظاهر جذاب تر و مدرن تری داشته باشند، اما در 
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تغییر  یا ماشین لباسشویی های  نظر جاروبرقی ها  به  اصل همان خدمتگزاران آهنی هستند که 
شکل داده می آیند و یک شبه به هوش و هشیاری رسیده اند و می خواهند آقای خود باشند و از 
چنگال اسارت انسان ها رها شوند. شاید تنها نقطه ی چشمگیر فیلم زمانی باشد که روبات اصلی 
ماجرا از تپه ای باال می رود و روبات های اسیر او را می بینند و او را منجی و نجات بخش خود 
می پندارند و رویای روبات در مورد ظهور انسانی که ماشین ها را به رستگاری خواهد رساند، با 

ظهور خود ماشینی اش تعبیر می شود.

مرد دویست ساله ]27[
می شود،  شناخته  هم  ساله«  دوصد  »مرد  عنوان  با  که  فیلم  این 
باز اقتباسی از کارهای آسیموف است. فیلم بر اساس رمان »مرد 
پوزیترونی« نوشته ی آسیموف و رابرت سیلوربرگ ساخته شده و 
البته خود این رمان شکل گسترده ی داستان کوتاه »مرد دویست 
ساله« از آسیموف است. فیلم سال 1999 با بازی رابین ویلیامز و 

سم نیل [28] و به کارگردانی کریس کلمبوس ساخته شد.
ماجرای داستان کوتاه بیشتر بر جنبه ی علمی تخیلی ایده ی روباتی که می خواهد انسان شود، 
تمرکز دارد؛ اما رمان و فیلم هر دو شکل رمانتیک تری هستند که به مفاهیمی چون انسانیت، 
آزادی، عشق و اخالق می پردازند. نظر منتقدین در مورد فیلم یکدست و یکنواخت نیست. مثاًل 
راجر ابرت [29] اعتقاد دارد که فیلم خوب شروع شده و منطقی پیش می رود و بعد به چاه 
نیمی  مشهور،  بازیگری  عنوان  به  هم  ویلیامز  رابین  می کند.  سقوط  کارت پستالی  رمانس های 
از فیلم را پنهان در قالب فلزی و روباتیکش می گذراند و وقتی هم که باالخره بیرون می آید، 
فیلمنامه از حس و حال می افتد. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد در صورتی که حوصله اش را 

دارید، همان داستان کوتاه یا نهایتاً رمان را بخوانید.

روزی که زمین از حرکت ایستاد
این فیلم که نسخه ی اوریجینال آن محصول 1951 آمریکا است، توسط رابرت وایز کارگردانی 
شده و بر اساس داستان کوتاه »وداع با ارباب« نوشته ی هری بیتز ساخته شده است. داستان 
فیلم در مورد یک بیگانه ی انسان نما است که به قصد جنگ به زمین می آید و برگ برنده اش 

روباتی قدرتمند به نام »گورت«  [30] است.
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نزدیک«  »برخورد  باشد،  روباتیک  که  آن  از  بیشتر  فیلم  داستان 
محسوب می شود. در واقع کالتوی [31] بیگانه با قصد خیر به زمین 
حسب  بر  اما  دارد،  را  انسان ها  با  دوستی  و  صلح  آرزوی  و  می آید 
در  و  می شود  زخمی  فضاییان  سفیر  سرباز،  یک  اشتباه  و  تصادف 
نتیجه گورت از سفینه بیرون پریده و سالح تمامی سربازان حاضر در 
صحنه را بخار می کند. البته فضایی باز هم اصرار دارد که مساله ای 
بوده است! کالتو پنهانی در  نیست و همه چیز فقط یک سوتفاهم 
زمین گردش می کند و قصد دارد به هر نحوی پیام خود را همزمان به تمامی رهبران جهان 
برساند. اما موفق نمی شود و زخمی و رو به مرگ به سفینه اش می گریزد. در نهایت او این طور 
به انسان ها اخطار می دهد که خشونت آن ها و حرص و طمع شان برای به دست آوردن انرژی و 
قدرت بیشتر، نژادهای بیگانه را نگران ساخته است و در صورتی که همچنان به روش خود ادامه 
داده و تالش کنند پا به فضای بین ستاره ای بگذارند، روبات هایی امثال گورت که حافظان صلح 

هستند از راه رسیده و به هر نحو ممکن جلویشان را می گیرند.
نقش کالتو  ریوز در  کیانو  بازی  و  اسکات دریکسون  به کارگردانی  فیلم  نسخه ی سال 2008 
اما کالتوی جدید خشن تر است و به  اولیه پیش می رود،  ساخته شد. داستان مشابه نسخه ی 
نظرش تنها راه نجات زمین، از میان رفتن انسان هاست. همچنین کالتو خصوصیات یک منجی 
را دارد؛ می تواند روی آب راه برود، می تواند مرده ها را زنده کند و مثل نوح حیوانات را دو به دو 
جمع آوری کرده و برای نجات به نقطه ی نامعلومی می فرستد. در نهایت هم وقتی قانع می شود 
که انسان ها قابلیت عوض شدن و تغییر را دارند، خودش را قربانی می کند و بشریت را نجات 
می دهد. نسخه ی اوریجینال این فیلم هم مشابه ترمیناتور، در آرشیو تصویری کتابخانه ی ملی 

آمریکا به ثبت رسیده است.

کاراگاه گجت ]32[
کسی نیست که کاراگاه گجت را با جمالت معروفش »پاهای خارق العاده، 
دراز دراز!« یا »گردن فنری، چرخ چرخ!« یا »پاهای اسکیتی، رو رو!« 
به  آمریکا   1999 سال  محصول  کمدی  فیلم  این  واقع  در  نشناسد. 
کارگدانی دیوید کالگ و بازی ماتیو برادریک است. اما ایده ی اولیه ی 
این فیلم کارتونی بود که در 1983 ساخته و پخش شد و حتماً همگی 



146

شماره ی 13، دی 1390

آن را از تلوزیون ایران هم دیده اید.
قانونی  قیم  که  است  براون  جان  نام  به  علمی  آزمایشگاه  یک  نگهبان  مورد  در  فیلم  داستان 
خواهرزاده ی ده ساله اش، پنی نیز هست. جان آرزو دارد پلیس بشود، اما رییس پلیس دل خوشی 
از او ندارد و سد راهش شده است. بدمن ماجرا هم میلیونری به نام سانفورد اسکالکس است که 
برای دزدیدن یکی از پروژه های ارزشمند آزمایشگاه، به آن جا حمله می کند و جان در تعقیب 
و گریز دزدان، به همراه ماشینش منفجر می شود. جان از نظر علمی مرده می میرد، اما پزشکان 
با استفاده از همان تکنولوژی آزمایشگاه که اسکالکس به دنبالش است، او را بازسازی کرده و 

توانایی های زیادی به او می بخشند. باقی فیلم ماجرای تعقیب و گریز جان با اسکالکس است.
کاراگاه گجت هم مثل پلیس آهنی، یک روبات واقعی نیست؛ چرا که اساسی انسانی دارد و از 
ماشین صرف ساخته نشده است. با این حال در نمودار بین سایبورگ تا روبات، بیشتر به روبات 
نزدیک است و می توان با بیرون کشیدن چیپ اصلی جسم تغییر کرده اش، او را مثل رادیویی که 
باتری اش را بیرون آورده اند، خاموش کرد. در واقع فیلم چندان به علم و باورهای منطقی پایبند 
نیست و بیشتر کمدی و سرگرم کننده است تا علمی تخیلی. فیلم فروشی معمول داشت، با این 
حال نقدهای مثبتی از سوی منتقدین و طرفداران کارتون دریافت نکرد. طرفداران از خشونت 
بیش از اندازه ی فیلم و این که چهره ی »کاله« نشان داده می شود، انتقاد کردند و آن را بازسازی 
خوبی نمی دانند. دنباله ی فیلم با عنوان »کاراگاه گجت2« در سال 2003 ساخته شد. بازخوردها 
نسبت به این دنباله حتا از خود فیلم اصلی هم منفی تر و ناامیدانه تر بود؛ اما از طرفی بیشتر بر 

اساس کارتون ساخته شده بود و حداقل چهره ی کاله نشان داده نمی شد!

زنان استپفورد ]33[
این فیلم که محصول 2004 آمریکا به کارگردانی فرانک اوز است، در 
اصل بازسازی فیلمی با همین نام ساخته شده به سال 1975 است؛ 
البته هر دوی این فیلم ها بر اساس رمان »زنان استپفورد« نوشته ی ایرا 
لوین ساخته شده اند. با این که رمان و نسخه ی اولیه ی فیلم با استقبال 
فراوانی روبرو شدند، فیلم سال 2004 با شکست تجاری سنگینی روبرو 

شد و بازیگرانش نیکول کیدمن و ماتیو برادریک نیز در نهایت نظر خوبی نسبت به آن نداشتند.
داستان فیلم در مورد جوانا ابرهارت، یک تهیه کننده ی موفق تلوزیونی است که بعد از شکست 
به  می گیرد  تصمیم  او  می شود.  روانی  و  روحی  مشکل  دچار  و  شده  اخراج  پروژه اش،  آخرین 
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همراهی همسر و دو فرزندش به شهری کوچک به نام استپفورد در حاشیه ی کانکتیکات نقل 
مکان کنند. استپفورد مثل بهشت برینی می ماند که در حدود دهه ی 50 متوقف شده باشد؛ زنان 
همه کدبانوهای ایده آلی هستند که جز خدمت به شوهرانشان و پوشیدن لباس های رنگارنگ و 
لبخند زدن کار دیگری بلد نیستند. بعدتر معلوم می شود که زن ها همگی روبات هایی هستند 
که شهردار شهر جایگزین زنان واقعی کرده و مردها هم با این که از موضوع مطلع هستند، اما 
به دلیل منافع وضعیت فعلی دست به کاری نمی زنند. و حاال جوانا می ماند و مقابله با شهری 
دیوانه و این که ممکن است هر لحظه او را با نمونه ای بهتر از خودش که لبخند می زند و آشپزی 

می کند، عوض کنند!

جانشینان
این فیلم علمی تخیلی محصول سال 2009 آمریکا است و بر اساس 
ماستو  فیلم جانات  کارگردان  است.  نام ساخته  با همین  کمیکی 
بازی  را  اف بی آی  مامور  یک  نقش  ویلیس  بروس  آن  در  و  است 
می کند که مسئول پیگیری پرونده ی قتل جانشینان )روبات های 

انسان نما( می شود.
و  بهتر  بسیار  اما  می شوند،  ساخته  انسان ها  مشابهان  جانشینان 
تعامالت  در  که  می کنند  عادت  کم کم  مردم  و  هستند  جذاب تر 

اجتماعی از جانشین خود استفاده کنند. این روبات ها از راه دور کنترل می شوند و کم کم زندگی 
واقعی انسان ها را به دست می گیرند و انسان ها آزاد می مانند تا از راحتی و آسایش خانه ی خود 

تمام مدت بهره ببرند.
جانشینان نظرهای متفاوتی را از سوی منتقدین دریافت کرد، اما بیشتر آن ها اعتقاد داشتند که 
فیلم ایده و تمی مناسب داشته، اما با پرداخت بیش از اندازه به اکشن و جلوه های ویژه، از این 
استعداد خود بهره ای نبرده و در سطح یک فیلم معمولی باقی مانده است. راجر ابرت هم درباره ی 
آن این طور گفته است: »با این که در ابتدا جاه طلبانه به نظر می آید، اما خیلی زود به دام اکشن 

می افتد و تنها از فرمول های رایج این ژانر پیروی می کند.«

THX 1138
این فیلم علمی تخیلی، محصول 1971 آمریکا و اولین ارائه ی کارگردانی از سوی جورج لوکاس 
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است. فیلم بر اساس فیلمنامه ای از خود لوکاس و والتر مرچ ساخته شده و رابرت دووال در آن 
بازی می کنند. داستان در مورد آینده ای آخرالزمانی است که نیروهای آندرویدی کنترل سفت 
که  کنند  استفاده  داروهایی  از  مجبورند  همه  و  می کنند  اعمال  انسانی  جمعیت  بر  سختی  و 

احساسات آن ها را از بین می برد.
و  می کند  کار  آندرویدها  تولید  کارخانه ی  در  که  است  داستان  اصلی  نام شخصیت  فیلم،  نام 
از آن جایی که باید با مواد منفجره و رادیواکتیو سر و کار داشته باشد، شغل خطرناکی دارد. 
هم اتاقی مونث او تصمیم می گیرد به خواست خود از مصرف داروهای اجباری امتناع کند و در 
این راه، پنهانی داروهای THX 1138 را هم عوض می کند. با از بین رفتن اثر دارو، قهرمان فیلم 
برای اولین بار احساس را تجربه می کند و این ماجرا باعث می شود در انجام شغل خطرناک خود 
دچار اشکال شود و ماجرا لو برود. آندرویدها او را دستگیر کرده و به زندان می فرستند. او با 
همراهی چند نفر فرار کرده و بعد از تعقیب و گریزهای فراوان، از نردبامی باال رفته و به سطح 
می رسد. در این جا مشخص می شود که تمام تمدن انسانی در زیر سطح زمین ساخته شده است، 

در حالی که بر روی زمین هم می توان زندگی کرد.
این فیلم با استقبال خوبی از سوی منتقدین روبرو شد و همچنان به عنوان اولین فیلم جورج 
ارزشمند حساب  قوی،  داستان  با  علمی تخیلی  فیلم های  از کم خرج ترین  یکی  و  کبیر  لوکاس 

می شود.

غول آهنی
کمپانی  شده ی  شناخته  کمتر  محصوالت  از  یکی  انیمیشن  این 
بر  فیلم  داستان  است.  به سال 1999  وارنر، ساخته شده  برادران 
اساس رمانی به همین نام، نوشته ی تد هیوز تهیه شد و برد بیرد 
کارگردانی  را  آن  »باال«  انیمیشنی چون  کارگردان مشهور   ،[34]

کرد. 
داستان فیلم در مورد پسری به نام هوگارث است که غولی آهنی 

و سقوط کرده از فضا را پیدا می کند. بعد از ماجراهای فراوان، هوگارث تصمیم می گیرد از این 
غول آهنی در مقابل ارتش ایاالت متحده و مامورین فدرال محافظت کند. این انیمیشن نقدهای 
و  نبیوال  و  هوگو  نمایشی  اجرای  بهترین  چون  جوایزی  نامزد  و  کرده  دریافت  بسیاری  مثبت 

جایزه ی انجمن نویسندگان علمی تخیلی و فانتزی آمریکا شد.
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پی نوشت ها:
18. G.I. Joe
19. Wall-E
20. Eve
21. Metropolis
22. Fritz Lang
23. Freder
24. Rotwang
25. Alex Proyas
26. Del Spooner
27. The Bicentennial Man
28. Sam Neil
29. Roger Ebert
30. Gort
31. Klaatu
32. Inspector Gadget
33. The Stepford Wives

1. Robocop
2. Paul Verhoeven
3. Cyberman
4. Doctor Who
5. Mondas
6. Dalek
7. Matrix
8. Terminator
9. Arnold Schwarzenegger
10. James Cameron
11. Sarah Conner
12. Transformers
13. Hasbro
14. Autobot
15. Deception
16. Optimus Prime
17. Megatron
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»اخترناو گاالکتیکا« [1] یک سریال علمی تخیلی آمریکایی ساخته ی گلن الرسون [2] 
است. در واقع اولین جرقه های این سریال در سال 1978 زده شد و به دنبال آن سری 
کوتاهی در 1980 از تلوزیون پخش شد. سپس چند داستان اقتباسی، رمان ، کمیک، 
بازی تخته ای و کامپیوتری آن هم به بازار آمد. اما مهم ترین حرکت در این دنیای خیالی 
و داستانی سال 2003 انجام شد؛ در این سال یک سری کوتاه دو قسمتی ساخته ی 
رونالد مور [3] و دیوید آیک [4] پخش شد و این امر مقدمه ای بود برای نمایش چهار 
سیزن کامل میان سال های 2004 تا 2009. در نهایت دنباله ای با نام »کپریکا« [5] در 
سال 2010 ساخته شد و قرار است دنباله ی دیگری با عنوان »اخترناو گاالکتیکا: خون 

و کروم« [6] در سال 2012 پخش شود.

گاالکتیکا 
جستجو به دنبال زمین 

فرانک عظیمی
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ماجرای »اخترناو گاالکتیکا« در نقطه ای دور از کهکشانی ناشناخته، در زمانی نامعلوم می گذرد. 
دوازده  بر  اکنون  و  است  رسیده  تکنولوژیک  پیشرفت های  اوج  به  انسانی  تمدن  دنیا  این  در 
سیاره ی گوناگون که با نام »دوازده کلونی« شناخته می شوند، سکونت دارد. افسانه می گوید که 
منشا این انسان ها سیاره ای نامعلوم به نام »کوبول« [7] بوده و آن ها سالیان سال قبل به این 
دوازده سیاره مهاجرت کرده اند. مهم ترین گره داستانی در این دنیا، نبردی چندین ساله میان 
دوازده کلونی با نژادی سایبرنتیک به نام »سایلون « [8] است. آن طور که در مجموعه می بینیم، 
سایلون ها دست ساز خود انسان ها هستند و از اولین ماشین های هوشمند منتج شده اند و حاال 

خیال نسل کشی و انقراض خالقان خود، انسان ها را دارند. 

سریال سال 1980
را  زمین  بازمانده  انسان های  ناوگان  ABC ساخته شد،  از سوی شبکه ی  که  مجموعه  این  در 
پیدا کرده و مشغول محافظت از آن در برابر سایلون ها می شوند. متاسفانه این سریال به دلیل 
با  نامناسب،  پخش  زمان  و  پراکنده  داستان  همچنین  داشت،  اختیار  در  که  اندکی  بودجه ی 

شکست مواجه شد.

خالصه ای از فصل های سریال سال 2004 
)اخطار: ممکن است مطلب زیر تمام یا بخشی از داستان را لو دهد(

انسان دست به خلقت روبات می زند و کم کم هوش مصنوعی را در آن ها جایگذاری می کند تا 
سرباز و کارگرانی مطیع به دست بیاورد. اما سایلون ها به رسم تمامی روبات ها، در مقابل انسان ها 
شورش می کنند و با به دست گرفتن کنترل تمامی دستگاه های الکترونیک، وارد جنگی تمام 
عیار با انسان ها می شوند. اما نبرد برابر پیش می رود. سایلون ها چندان زیاد نیستند و انسان ها 
هم در مقابل سرکوب خدمتگزاران سابق خود از هیچ قلع و قمعی فروگذاری نمی کنند. بنابراین 
آتش بس می شود و سایلون ها به گوشه ای نامعلوم از کهکشان می گریزند و قرار می شود هر سال 
نماینده ای از انسان ها و سایلون ها در سیاره ای مرزی مالقات کرده و پیمان صلح را تجدید کنند.

به  انسان ها  از  نماینده ای  سال  هر  که  می بینیم  می گذرد.  سایلون ها  رفتن  از  سال  حاال چهل 
سیاره ی مرزی می رود و به انتظار سفیر سایلون ها می نشیند؛ اما آن ها چهل سال است که خود 
را به انسان ها نشان نداده اند. اما این بار اوضاع فرق می کند. در باز می شود و زنی قدبلند و بلوند 
وارد می شود. او آخرین دستاورد سایلون ها است: نمونه ای که با انسان مو نمی زند، نامیرا است و 
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خیالی جز نابودی انسان در سر ندارد. ظاهراً سایلون ها در این چهل سال جز ساختن نمونه های 
انسانی، مشغول نفوذ در جامعه ی دشمنان خود نیز بوده اند. با پیشرفت داستان این دلهره در 
ذهن بیننده ایجاد می شود که ممکن است هر شخصیتی سایلون از آب در بیاید؛ همان طور که 

در برخی موارد همین طور هم می شود.
سایلون ها با حمله ای یک باره و غافلگیر کننده، هر دوازده کلونی را با خاک یکسان می کنند. 
حاال تنها انسان های معدودی در فضا باقی مانده اند که تعدادشان به زحمت به پنجاه هزار نفر 

می رسد. و امید همه فقط یک چیز است: اخترناو گاالکتیکا.
اخترناو گاالکتیکا بازمانده ای از جنگ چهل سال پیش است. یکی از آخرین نمونه هایی که به 
شبکه ی کامپیوتری مجهز نشده و در روزهای پیش از حمله ی سایلون ها آماده ی بازنشستگی و 
ورود به موزه ی هوافضا را می شود. اما با از راه رسیدن جنگ و از کار افتادن تمامی اخترناوهای 
هستند، گاالکتیکا  و در نتیجه مناسب برای نفوذ سایلون ها –  مدرنی که تماماً کامپیوتری – 
می ماند و فرمانده ی پیر و معاون دائم الخمر و مشتی افسر مشکل دار و کج اخالق و بعضاً روانی که 

باید در خط مقدم بایستند و بازمانده ی بشریت را به سر منزل رهایی برسانند.

تم و شخصیت ها
تم سنگین و جذاب،  بر  برخوردار است. عالوه  پیچیدگی خاصی  از  اخترناو گاالکتیکا  داستان 
به  نیاز  آن ها  شناخت  و  هستند  چندوجهی  اغلب  که  هستیم  روبرو  بسیاری  با شخصیت های 
زمان دارد. در تم داستان همه چیز، از انتقام و مذهب گرفته تا عقده های فروخفته و دالوری 
و ترس و عشق را می توان پیدا کرد. سریال جنبه ای اجتماعی نیز دارد؛ به این معنا که بر روی 
روابط انسان ها و جامعه ایی که حاصل تعامالت آن ها است، بسیار تاکید و تمرکز دارد. همه چیز 
منطقی پیش می رود – البته منظور خرده جریانات داستان است، چرا که بسیار انتهای سریال 
را رضایت بخش و منطقی نمی دانند. از یک طرف انسان های سرخورده و وحشتزده و بازمانده از 
جنگی نابرابر را داریم که در فضا سرگردان هستند و جز امید به افسانه ای دور و خیالی، هیچ 
چیز دیگری در اختیار ندارند. و در مقابل سایلون ها که رنگ و بوی انسانی گرفته اند و گرچه 
خود را انسان نمی دانند و از آن ها متنفرند، اما می توان به راحتی آن ها را طرف خصم هر جنگی 
دانست و غرایز و انگیزه هایشان را درک کرد. در واقع نه انسان ها سفید و قربانی هستند و نه 

سایلون ها سیاه و ستمگر.
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سایلون ها
سایلون ها نژادی سایبرنتیک هستند که در هر دو مجموعه ی 1978 و 2004 حضور دارند، با این 
حال خصوصیات و منشا آن ها در این دو سری با هم تفاوت بسیاری دارد. البته در هر دو مجموعه 
سایلون رایدرها و مقر سایلون ها و سنتورین ها را می بینیم و در »کپریکا« هم مشخص می شود 

سایلون ها چطور خلق شده اند که البته این هم روایتی کاماًل متفاوت با نسخه های قبلی است.
به  که  هستند  خزنده شکل  موجوداتی  بلکه  نیستند،  مصنوعی  نژاد  یک   1978 سایلون های 
برای  انقراض، روبات هایی هم نام خود  ناگهانی رشد جمعیت و پیش آمدن خطر  دلیل سقوط 

خدمت گزاری و تشکیل ارتش خلق می کنند. 
سایلون های 2004 به دست انسان ها و به عنوان کارگران و سربازان سایبرنتیک ایجاد می شوند. 
درست مثل نسخه ی قدیمی تر سریال، این جا هم سایلون ها جمعیت بسیاری از انسان ها را نابود 
کرده و در فضا به دنبال بازمانده های آن ها به راه می افتند. اما نکته ی متفاوت آن جا است که 
حاال سایلون ها سیزده مدل مشابه انسان دارند. با این که تمرکز سریال بر این سیزده مدل قرار 
دارد، اما سنتورین های [9] مشابه سریال قدیمی هم دیده می شود. تکنولوژی سایلون ها به جای 
روباتیک، بر پایه ی مهندسی ژنتیک و بیولوژی مواد مصنوعی قرار دارد. انسان ها سنتورین ها را از 

سر تحقیر »تستر« و مدل های انسان گونه را »پوست پوشیده« [10] می نامند. 
اما بی ضرر می دانستند. تکنولوژی  انسان ها آن ها را قدرتمند  قبل از حمله ی اصلی سایلون ها، 
انسان ها و سایلون ها در مواردی چون جهش فرافضا و کنترل موشکی بسیار مشابه بود و مثاًل 
در قسمت اول می بینیم که فرمانده آداما [11] اجازه ی ورود خبرنگارانی را که کامپیوترهای 
شبکه ای دارند، نمی دهد و اعالم می کند که سایلون ها هم اول از همین دستگاه ها زاده شدند. از 
نظر تکنولوژی های روباتیک و کامپیوتر، سایلون ها بسیار پیشرفته تر از انسان ها هستند و فرمانده 
دلیل  به  کامپیوتری متصل دوری کنند،  از شبکه های  انسان ها  زمانی که  تا  دارد  اعتقاد  آداما 
برتری تعداد و منابع صنعتی خود دست باال را در اختیار خواهند داشت. اما وقتی گایوس بالتار 
[12] دسترسی به فریم اصلی سیستم دفاعی دوازده کلونی را به مدل شش سایلون ها می دهد، 
همه چیز فرو می پاشد. شش ناوگان انسان ها را خلع سالح کرده و سایلون ها یک شبه حمله 

می کنند و انسان را تا مرض انقراض پیش می برند.
در نسخه ی سال 2004 می بینیم که دلیل اصلی حمله ی سایلون ها مذهب است. آن ها انسان ها 
را به دلیل چندخدایی و ایرادات شخصیتی گناهکار دانسته و معتقدند باید تک تکشان را نابود 
کرد. اما در نسخه ی 1978 سایلون ها به این دلیل وارد جنگ با انسان ها می شوند که نژادی از 
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موجودات بیگانه و برده ی خالقین سایلون ها – همان موجودات خزنده شکل – از انسان ها کمک 
می گیرند و به همین دلیل جنگ باال می گیرد.

 Cybernetic Lifeform Node الزم به ذکر است که در نسخه ی سال 2004 کلمه ی سایلون از عبارت
گرفته شده است.

مذهب انسان ها
این  باشد.  زمین  دنبال  به  بازمانده  انسان های  جستجوی  سریال،  مذهبی  تم  مهم ترین  شاید 
سخن  انسانی  قبیله ی  سیزده  از  که  می شود  انجام  کهنی  مذهبی  متون  انگیزه ی  به  جستجو 
می گوید؛ زمانی یکی از این قبایل از بقیه جدا شده و در سیاره ای دوردست و ناشناخته به نام 
زمین، تمدنی جدید بر پا کرده است. انسان ها در جستجوی خود به دنبال این سیاره ی افسانه ای 
و برادران گمشده ی خود، با خرابه ها و نشانه های بسیاری در سرتاسر کهکشان روبرو می شوند 
که هر کدام نشانی است از موقعیت احتمالی زمین. همچنین در بخش های حساسی از داستان، 
و  زمین  سوی  به  بشر،  درک  سطح  از  فراتر  قدرت هایی  یاری  به  که  می بینیم  را  شخصیت ها 

رستگاری هدایت می شوند.
ایزدان کوبول را ستایش  انسان های دوازده کلونی چندخدایی هستند و  اشاره داشت که  باید 
می کنند. مردمان دوازده کلونی مثل انسان های معمولی بعضاً مذهبی، بعضاً المذهب و برخی 
است؛  باستان  یونان  ایزدان  با  ایزدان کوبول مطابق  اسامی  این که  میانه رو هستند. جالب  نیز 
در دوازده کلونی زئوس، هرا، آتنا، پوزایدون، آرس و آپولو ستایش و پرستش می شوند. اما این 
ایزدان بسیار اخالق گراتر از هم نامان یونانی خود هستند و انسان ها اعتقاد دارند آن ها بر رفتار 
انسان ها نظارت داشته و در صورت لزوم، برای خیر آن ها وارد عمل می شوند. در واقع ایزدان 
مورد پرستش مردمان دوازده کلونی بیشتر به خدایگان دوره های کالسیک و هلنیستیک یونان 
نزدیک هستند تا ایزدان بی شرم و بی اخالق یونان باستان. همچنین نام دوازده کلونی از روی 
گاهشمار یونانی-رمی انتخاب شده  است. احتماالً قصد نهایی سازندگان سریال آن بوده که به 
طور تلویحی نشان دهند ایزدان یونان باستان و تقویم آن ها با ورود انسان های دوازده کلونی به 

زمین، به دست ما رسیده است.
مهم ترین منبع مذهب دوازده کلونی، طومارهای مقدس هستند. این طومارها از روزهای آغازین 
انسان ها سخن می گویند و تعریف می کنند چطور انسان ها و ایزدان در کنار هم بر سیاره ای به 
نام کوبول زندگی می کردند. ظاهراً در برهه ای از زمان انسان ها تقسیم به سیزده بخش شده اند؛ 
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دوازده  تای آن ها کلونی ها را تشکیل داده و سیزدهمی رهسپار زمین شده است. جالب ترین کالم 
این طومارها، جمله ی آغازین آن هاست: »زندگی در این جا جایی آن بیرون آغاز شد.« و این امر 

به منشا بیگانه ی انسان ها اشاره دارد.
داستان چندان به این طومارهای مقدس و محتویات آن ها نمی پردازد. یکی از آن ها که »کتاب 
پیتیا« [13] نام دارد، سرگذشت پیشگویی باستانی است که به همراه قبیله ی سیزدهم به زمین 
رفت. پیتیا به زبانی شعرگونه هجرت دوازده کلونی و سرنوشت آن ها را ذکر می کند. همچنین 
به رستگاری  را  قبایل  و  فرا می رسد  به مرگ  رو  بدبختی، رهبری  پیشگویی می کند در زمان 
می رساند. همین پیشگویی است که الرا رازلین [14] مبتال به سرطان را متقاعد می سازد منظور 

از این رهبر، باید خودش باشد. 
برده اند.  فراوانی  استفاده ی  هندوییسم  از  سازندگان  کلونی،  دوازده  مردمان  در ساخت مذهب 
مذهبیون  که  است  همراه  گایاتری  مانترای  از  تازه  نسخه ای  با  بخش  هر  آغازین  آهنگ  مثاًل 
هندوییسم وقف الهه ی خورشید، ساویتر می کنند. همچنین در یکی از مراسم های دفن و یادبود، 
کشیشی نشان داده می شود که برای آمرزش کشته شدگان دعایی هندی و بسیار مهم از یکی 

از اوپانیشادها به زبان می آورد.

مذهب سایلون ها
بسیاری از سایلون ها مذهبی و خداپرست هستند. البته مذهب آن ها از زمین تا آسمان با انسان ها 
تفاوت دارد؛ چرا که آن ها یک خدا را می پرستند و عقایدشان بسیار به مکاتب ابراهیمی نزدیک 
است. آن ها باور دارند ایزدشان دانای کل و تماماً خیر و حضور است و روزی دست به کار شده و 
سرنوشت جهان را تعیین می کند. البته میزان ایمان هر سایلون به مدلش هم بستگی دارد؛ مثاًل 
مدل کاویل [15] المذهب است. از سوی دیگر مذهب سایلون ها بعداً از سوی گایوس بالتار –که 
شماره ی شش اصلی او را به کیش درآورده- در میان انسان ها تبلیغ شده و طرفدارانی هم پیدا 

می کند.

بازتاب جامعه ی مدرن در اخترناو گاالکتیکا
روزنامه ی تایمز در مورد این سریال این طور نوشته است: »اخترناو گاالکتیکا یک علمی تخیلی 
تمثیلی از جنگ و ترور است؛ همه چیز، از اصول مذاهب امروزی گرفته تا زندان و قتل و زیر 
پا گذاشته شدن آزادی و حتا رسوایی شکنجه ی زندانیان در آن به چشم می خورد.« در واقع 
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این سریال کوشیده است رگه ی واقع گرایی خود را با ارجاع به اتفاقات تاریخ حال حاضر زمین 
مراسم  مانند  درست  کلونی،  دوازده  نابودی  از  بعد  رازلین  الرا  تحلیف  مثاًل  بیاورد؛  دست  به 
تحلیف لیندون جانسون [16] بعد از ترور کندی است. یا شرایطی که در عرشه ی گاالکتیکا 
می بینیم، آینه ی تمامی اضطراب ها و آشفتگی های بعد از یازده سپتامبر است. خیلی ها سایلون ها 
را تصویری کج و معوج از القاعده می دانند و حتا گاردین نوشته است: »اخترناو گاالکتیکا تنها 
درام تقدیر شده است که جرات سر و کله زدن با مساله ی جنگ با ترور را به خود داده است.« 
انتقام ناشی  از سر خشم و  با شجاعت قدم به دنیای تروریست هایی می گذارد که  این سریال 
از سرکوبی، دست به عملیات انتحاری می زنند. مثاًل سایلون مدل 5 که پنهانی وارد گاالکتیکا 
می شود و در کریدوری پر رفت و آمد بمب همراه خود را منفجر می کند؛ یا شارون والری [17] 
)بومر [18]( که وقتی نیمه ی سایلونش بیدار می شود، به روی فرمانده آداما اسلحه کشیده و 
شلیک می کند. داستان آن قدر به خوبی و دقت دنبال می شود که با پیشرفت سریال، انسان ها را 

می بینیم که تبدیل به بمب گذاران انتحاری می شوند.
برابر  البته رونالد مور –تهیه کننده ی سریال– اشاره کرده است که سایلون ها و القاعده تماماً 
نیستند؛ »سایلون ها کمی شبیه القاعده، کمی شبیه کلیسای کاتولیک و کمی شبیه آمریکای 
رو  و  انسان های تحت سلطه  داده می شود که  نشان  داستان  این  در  واقع  در  مدرن هستند.« 
انقراض، چطور به بمب گذاری روی می آورند. خیلی ها عقیده دارند که فصل سوم داستان،  به 
بازگویی تلخی از اشغال عراق به دست آمریکا است. هر بیننده ی اخباری در آمریکا به خوبی 
می تواند صحنه ی اشغال شهرها به دست سایلون ها را مشابه ویدیوهای اخباری از اشغال عراق 
بداند. منطق سایلون ها هم بسیار آشنا و وحشت آور است؛ آن ها دوست ندارند خشن باشند، اما 
طاقت شکست هم ندارند. شاید سریال می خواهد نشان دهد که اشغال هر نقطه از دنیا، هر چقدر 
نتایج آن بمب گذاری  از  باز هم جنبه هایی منفی خواهد داشت و یکی  با قصد خیر باشد،  که 
خواهد بود. »نقطه ی اوج فصل سوم آن جاست که داستان یک بمب گذار انتحاری را از چشمان 
خود او دنبال می کنیم و درکش می کنیم... چرا که دلیل او با منطق ما می خواند. در واقع تماماً 

با این تروریست ها همدردی می کنیم.«

بازخورد
رولینگ  ریویو،  نشنال  تایمز،  از  مختلفی  بازخوردهای  پخش  زمان  در  گاالکتیکا«  »اخترناو 
از  یکی  کرد.  دریافت  امثالهم  و  تریبون  شیکاگو  نیویورکر،  تایمز،  نیویورک  نیوزدی،  استون، 
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منتقدان درباره ی آن این طور نوشته است: »می توانید هر طور که دوست دارید این سریال را 
ببینید... به عنوان یک درام سیاسی، یک بحث مذهبی، یک ساسپنس روان شناسی، یک ماجرای 
علمی تخیلی، یک تمثیل عمیق از شرایط جهان امروز یا سرگرمی صرف... و از هر طرف که به 

آن نگاه کنید، نقصی نخواهید دید.« 
خشم  و  خشونت  از  سرشار  سریال  »این  است:  نوشته  تودی  یو اس ای  از   [19] بیانکو  رابرت 
گاالکتیکا،  دنیای  در  باشد.  آمریکا  تلویزیون  تاریخ  در  فضایی  اپرای  سیاه ترین  شاید  و  است 
انسان ها مشغول فرارند و زمانی که از دست دشمنان خارجی خالص می شوند، اختالف داخلی 
به جانشان می افتد... شما آن ها را با تمام وجود درک می کنید؛ چرا که با تمام پیچیدگی های 
خارق العاده شان، برای ما آشنا هستند. و به همین دلیل گاالکتیکا یک سریال تلویزیونی بی نظیر 

است.«
هم چنین در 17 می 2009، سازمان ملل متحد همایشی با موضوع »اخترناو گاالکتیکا« برگزار 
کرد و افرادی چون ماری مک دانل [20]، ادوارد جیمز اولموس [21]، رونالد مور و دیوید آیک 
به نمایندگی از خالقان سریال به صحبت درباره ی حقوق بشر، تروریسم و جنگ های مسلحانه 
پرداختند. در واقع سازمان ملل متحد به این روش قدردانی خود را از سریالی تلویزیونی نشان 
می داد که مستقیماً به مسایل حساس جهان پرداخته و از سرپوش گذاشتن بر آن ها خودداری 

کرده بود. 
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آیزاک آسیموف بزرگ ترین نویسنده ی داستان های روباتی و یکی از سه غول علمی تخیلی تاریخ 
ادبیات است و به نظر نمی رسد معرفی خاصی از او در این مقاله احتیاج باشد. رابرت سیلوربرگ 
بار  هم نویسنده ی آمریکایی داستان های علمی تخیلی، متولد 1935 است که تاکنون چندین 
نامزد دریافت جایزه ی هوگو، نبیوال، لوکاس و جان کمپبل شده است و از این بین دوبار برنده ی 
جایزه نبیوال برای رمان های »زمان تغییرات« [4] )1971( و »سفر به بیزانس« [5] )1984( و 

یک بار برنده ی جایزه لوکاس برای رمان »قلعه  ی لرد والنتین« [6] شده است.
»مرد پوزیترونی« یکی از سه داستانی است که آیزاک آسیموف و رابرت سیلوربرگ با همکاری 
سه  هر  هستند(.   [8] »شبانگاه«  و   [7] زشت«  »پسرک  دیگر  داستان  )دو  نوشته اند  یکدیگر 
نوشته  آسیموف  داستان کوتاه های  اساس  بر  سیلوربرگ  که  هستند  بلندی  رمان های  داستان، 
است. داستان اصلی این کتاب، داستانی کوتاهی با نام »مرد دو قرنی« [9] بود که سیلوربرگ 
را آسیموف در سال  به صورت یک داستان کامل درآورد. داستان کوتاه  و  توسعه داده  را  آن 
1976 نوشت و بابت آن در همان سال جایزه هوگو و نبیوال را برای بهترین ناولت علمی تخیلی 
برنده شد. طبق گفته ی خود آسیموف در مقدمه ی کتاب »رؤیای روبات ها«، قرار بوده که در 
سالگرد دویستمین سال استقالل ایاالت متحده ی آمریکا، تعدادی از نویسندگان علمی تخیلی 
داستان هایی با مضمون مرد دو قرنی بنویسند؛ اما تنها داستانی که به انجام رسید و چاپ شد، 

متعلق به آسیموف بود. 
در سال 1993 سیلوربرگ رمان مرد پوزیترونی را بر اساس این داستان نوشت و در سال 1999 
 [11] کلمبوس  کریس  کارگردانی  و   [10] ویلیامز  رابین  هنرنمایی  با  قرنی«  دو  »مرد  فیلم 

)کارگردان دو قسمت از مجموعه ها ی »تنها در خانه« و »هری پاتر«( ساخته شد.
مترجم کتاب، مترجم آشنایی برای عالقمندان به ادبیات گمانه زن، پیمان اسماعیلیان خامنه است. 
از کتبی که او ترجمه کرده می توان به عناوین ذیل اشاره نمود: مجموعه ی »دریازمین« نوشته ی 
ارسوال ک لوژوان، چند جلد واپسین از مجموعه ی »بنیاد«، »پایان ابدیت« و »ستارگان همچون 
مجموعه ی  هاین الین،  رابرت  نوشته ی  اخترناو«  »جنگاوران  آسیموف،  آیزاک  نوشته ی  غبار« 
نوشته ی  دو  هر  »شکست ناپذیر«  و  کوئینتا«  در  »شکست  لوییس،  اس.  سی.  نوشته  »نارنیا« 
استانیسالو لم، »عملیات آخر – تاالسا« و »آخرین اودیسه« نوشته ی آرتور سی. کالرک، »پایگاه 
روبات های شورشی« نوشته فرد سابرهاگن و در آخر گردآوری و تألیف مجموعه ی »انسان ها و 

بیگانگان«.
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خالصه ی داستان
کتاب زندگی نامه ی روباتی خانگی با سریال NDR-113 است که دختر کوچک خانواده او را 
با قابلیت یادگیری و صدالبته تحت حاکمیت  با نام آندرو [12] می خواند. آندرو روباتی است 
قوانین سه گانه ی روباتیک. اما این قوانین مانع رشد و بالندگی ذهن او نمی شوند و او ابتدا برای 
کسب رضایت اعضای خانواده و سپس برای رضایت خودش، دست به آفرینش صنایع دستی 
خالقانه ای با چوب می زند. با پیر شدن پدر خانواده و آزاد شدن آندرو از وظایف روزمره، او چشم 
تا آن جا که بتواند پیشرفته ترین و مشهورترین روبات تمام  به پیشرفت های بیشتری می دوزد 

دوران ها بگردد.

سه گانه ی  قوانین  دارند،  اطالع  آسیموف  روباتی  داستان های  به  عالقه مندان  که  همان گونه   g
روباتیک مهم ترین اصولی هستند که آسیموف آن ها را اجزاء الینفک مغز هر روباتی می داند )هر 
چند عماًل هنوز هیچ  راهی برای تدوین این قوانین در مغز روبات های موجود پیدا نشده است(. 
از آن جایی که در مطالب قبلی به این قوانین اشاره شده است، از ذکر مجدد آن ها خودداری 

می شود.
می کشد.  چالش  به  را  خود  قوانین  مجموعه ی  واقع  در  پوزیترونی  مرد  داستان  در  آسیموف 
انسان  اولویت دستور  اطاعت کرد، کیست؟  او  از  بایستی  انسانی که  این:  قبیل  از  چالش هایی 
انسانی که هیچ مسئولیتی نسبت به روبات ندارد( نسبت به حفظ موجودیت روبات  )خصوصاً 

چیست؟ اصاًل انسان کیست؟ وجه تمایز روبات و انسان چیست؟ 
این داستان قدری به جنبه های فلسفی قوانین روباتی می پردازد و نویسندگان سعی  در واقع 
موفقیت  سنجش  صدالبته  و  بیابند  مذکور  چالش های  برای  مناسبی  جواب های  کرده اند 

نویسندگان با خوانندگان است.
تشابهات  دلیل  )به  می شود  خوانده  آسیموف  بنیاد  دنیای  جزء  اسماً  پوزیترونی  مرد  داستان 
باعث  بنیاد  با مجموعه اصلی  این داستان  اما تضادهای آشکار  تاریخی(،  ارجاعات  ساختاری و 
می شود که نگارنده از چنین بیانی پرهیز کند. مهمترین تفاوت این داستان با مجموعه بنیاد، 
وضعیت زمین است. در کتاب مرد پوزیترونی زمین به وضعیت ایده آلی می رسد که نویسنده آن 
را به یک پارک تشبیه می کند. جایی که انسان های اندکی در آن به صلح و هماهنگی با طبیعت 
با  متفاوت  کاماًل  منظره ی  این  و  کرده اند  مهاجرت  دیگر  کرات  به  انسان ها  سایر  و  رسیده اند 
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منظره ی زمین در کتاب »غارهای پوالدین« )اولین جلد رسمی مجموعه ی بنیاد( است و تفاوت 
دو منظره هم به حدی است که نمی توان قبول کرد زمین از حالت آرمانی این کتاب به حالت 
بدوی و پرجمعیت غارهای پوالدین برسد. در واقع منظره ی زمین در این کتاب بیشتر شبیه 

سیاره ی »اورورا« در مجموعه ی بنیاد است تا زمین. 

قسمتی از متن کتاب
هامن شب، در سکوت اتاق، هامن جایی که اندرو هر شب پس از انجام وظایف روزانه خود را انبار 

می کرد، تخته پاره را تقریباً پانزده دقیقه ی متام با دقت بررسی کرد و بافت، تراکم و خمش آن را تجزیه 

و تحلیل کرد. کارد کوچک را نیز بررسی کرد و آن را روی یک تکه چوب که در باغ پیدا کرده بود آزمود 

تا از میزان کارایی اش آگاه شود. سپس قد و بلندی و اندازه ی الزم گردنبند را به ترتیبی که کامالً در 

قواره ی دخرتکی باشد که همچنان در حال رشد است، در نظر گرفت.

رسانجام تکه ای از یک رس تخته پاره را جدا کرد. چوب بسیار محکمی بود، اما اندرو نیز توان جسامنی 

یک روبات را داشت، بنابراین تنها مسأله ی استحکام کار در فشاری بود که اندرو بر آن وارد می آورد. 

کارد دوام آورد...

پی نوشت ها:
7. The Ugly Little Boy
8. Nightfall
9. The Bicentennial Man
10. Robin Williams
11. Chris Columbus
12. Andrew

1. The Positronic Man
2. Isaac Asimov
3. Robert Silverberg
4. A Time of  Changes
5. Sailing to Byzantium
6. Lord Valentine’s Castle



شرایط پذیرش آثار:
 1- خواهشمند است مطالب را با استفاده از نرم افزارهای واژه پرداز، در دو قالب MS Word یا 

Open Office ارسال فرمایید.

2- در کلیه ی مطالب ارسالی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1384، باید 
رعایت شده باشد.

3- مطالب ترجمه را همراه با نسخه ای از اصل مطلب )در قالب های استاندارد MS Word ا، 
PDF ،TXT یا Open Office( ارسال فرمایید.

4- ماهنامه ی ادبیات گمانه زن در ویرایش و اصالح مطالب آزاد است.
و  نویسندگان  با  گمانه زن،  ادبیات  ماهنامه ی  در  مندرج  مطالب  محتوای  مسؤولیت   -5

مترجمان آثار است.
قرار  بررسی  مورد  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی  در  ارسالی  مطالب  کلیه ی   -6

می گیرند و تنها در صورت تأیید منتشر می شوند.
7- در صورت ارسال معرفی و یا نقد کتاب و فیلم، تصاویر مناسب را نیز همراه فرمایید.

8- بازنشر آثاری که پیش از این در دیگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأیید تحریریه، 
منوط به ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از آن نشریه است.

محققان  و  مترجمان  نویسندگان،  از  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی 
گونه ی ادبی گمانه زن )علمی تخیلی، فانتزی، وحشت و زیرسبک های آن ها( 
نشانی  به  زمینه  این  در  را  مطالب خود  و  مقاالت  داستان ها،  می کند  دعوت 

پست الکترونیک ماهنامه )mag@fantasy.ir( ارسال کنند.

گروه ادبیات گمانه زن
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