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فصل اول

من با کشتی هایی که راهبر رباتی دارند، واقعًا مشکل دارم.
اولین بار که سـوار یکی از این کشـتی ها شـدم، خیلی راحت قانع شـد که 
سـوارم کنـد و مـن هم در عـوض، تمام مجموعـه ی فیلم و سـریال هایم را در 
اختیارش بگذارم. پس از آن، ربات راهبر کشتی آن قدر سرگرم کارش شده بود 
که هیچ حرفی بینمان ردوبدل نشـد البته به جز چند مکالمه ی سـاده که فراتر 
از مکالمه با ربات های باربر ساده نبودند. در کل سفر، خودم بودم و ذخیره ی 
سـریال هایم؛ درسـت همان طور که دوسـت داشـتم. این تجربه باعث شـد با 
خوش خیالی فکر کنم که همه ی ربات های راهبر کشتی، همین طور هستند. 

بعد، سـروکله ی کشـتی تحقیقاتی پیدا شد که من اسمش را گذاشتم کت. 
کت را برای تحقیق در اعماق فضا ساخته بودند. رابطه ی ما بسیار پرفرازونشیب 
بود؛ کت چند بار من را به مرگ تهدید کرد؛ با هم سریال های محبوبم را تماشا 
کردیم؛ کت بدنم را جوری تغییر داد که دیگر شبیه بقیه ی یونیت های امنیتی1 
نباشـم و وقتی موقع مأموریت به کمک فوری نیاز داشـتم، کمکم کرد و قانعم 
کرد که خودم را سایبورگ2 جا بزنم تا بتوانم مشاور امنیتِی گروهی از محققان 
بشـوم. بعـد هم جـان کارفرماهایم را در حسـاس ترین موقعیـت نجات داد و 
بعد از اینکه تعدادی آدم (خیلی بد و جنایتکار) را به قتل رسـاندم، تمیزکاری 

1. SecUnit 2. Augmented Human
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 و معـدوم  کـردن مـدارک جـرم را بـه عهـده گرفت. واقعـًا دلم بـرای کت تنگ 
شده است. 

بعد هم سوار این کشتی شدم. 
ایـن کشـتی هـم خدمـه نداشـت و راهبـرش ربـات بـود، ولـی مسـافرانی 
داشـت که بیشترشـان کارگرهایی با تخصص اندک یا متوسـط بودند؛ آدم ها و 
سـایبورگ هایی کـه به خاطـر قراردادهای کاری موقت از ایسـتگاه های ترانزیت 
می آمدند یا به ایسـتگاه های ترانزیت می رفتند. راسـتش سـفر با این کشـتی، 
گزینه ی دلخواهم نبود ولی این تنها کشتی ای بود که مسیرش به من می خورد. 
این کشـتی هم مثل سـایر کشتی هایی که راهبرشـان مانند کت ابررایانه ای 
فوق العـاده نبـود، از طریـق تصویـر ارتبـاط برقرار می کـرد و قبول کـرده بود در 
ازای دسترسـی بـه ذخیـره ی محتوایی سـرگرمی هایم، به من سـواری بدهد. 
چون فهرسـت مسـافران در فید کشتی بود و همه ی مسافران به آن دسترسی 
داشتند، از او خواستم اسم من را هم در فهرست قرار بدهد تا اگر کسی بررسی 
کرد، مشـکلی پیش نیاید. در برگه ی مشـخصات مسـافر، بخشـی مربوط به 

شغل وجود داشت که من کمی حماقت کردم و نوشتم مشاور امنیتی. 
کشـتی هـم این طور برداشـت کرد کـه می تواند از من به جای مسـئول امنیت 
کشتی استفاده کند و هر وقت بین مسافرهایش درگیری پیش می آمد، به من 
اطالع می داد. مِن احمق هم جوابش را دادم؛ راسـتش خودم هم نمی دانم چرا. 
شاید چون این طور برنامه ریزی شده ام که حرف شنو باشم و درضمن این ویژگی 
در دی ان ای بخش ارگانیکم هم ثبت شده بود. (کاش کدی خطا در سیستمم بود 
با این مضمون: »درخواست شما ثبت شد اما تصمیم گرفتم آن را نادیده بگیرم.«(

درخواسـت ها اوایل جزئی و آسـان بودند و خیلی راحت سر و ته قضیه هم 
می آمد. (مثاًل کافی بود به مزاحم بگویم »یه بار دیگه مزاحم خانم بشی، تمام 
اسـتخون های دسـت و بازوت رو دونه به دونه خرد می کنم؛ یه سـاعت بیشتر 
طول نمی کشه.«) ولی کم کم اوضاع پیچیده شد و حتی مسافرهایی که هنگام 
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آغـاز سـفر از هـم خوششـان می آمد، به جان هـم افتادند. خالصـه این طوری 
وقت عزیزم را (که می توانستم صرف تماشای فیلم و سریال یا کتاب  خواندن 

بکنم) صرف دعواهایی می کردم که ذره ای برایم اهمیت نداشتند. 
آخرین دوره ی1 سفر بود و به طرزی معجزه آسا همه ی مسافرها زنده مانده 
بودند؛ من هم داشـتم به سـالن غذاخوری می رفتم تا یکی دیگر از دعواهای 

مسخره ی بین آدم های احمق را حل وفصل کنم.
کشـتی، پهپاد نداشـت ولـی مجموعه ای محـدود از دوربین های مداربسـته  
داشت که به من اجازه می داد قبل از باز کردن در سالن بدانم هرکدام از انسان ها 
در چـه موقعیتـی قرار دارند. طول اتاق را طی کردم و از میان هزارتوی آدم هایی 
که فریاد می کشیدند و میز و صندلی هایی که برگشته بودند، عبور کردم و خودم 
را بیـن دو آدمـی انداختـم کـه با هم درگیر شـده بودند. یکی  از افـراد نوعی ابزار 
غذا خوری را به جای سـالح در دسـت گرفته بود و من بدون اینکه هیچ کدام از 
انگشت هایش را بشکنم، آن وسیله را با یک حرکت از دستش بیرون کشیدم. 
شـاید فکر کنید وقتی مشـاور امنیتی کشـتی سـر می رسـد و کسـی را خلع 
سـالح می کند، اولویت های افراد درگیر دعوا تغییر می کند و دسـت از خشونت 
می کشـند. خـب، اشـتباه فکـر می کنیـد؛ یاروهـا به عقـب تلوتلو خوردنـد ولی 
همچنان چاک دهانشـان بازِ باز بود و داشـتند به هم ناسـزا می گفتند. بقیه ی 
افراد حاضر در سـالن هم از ناسـزا گفتن به آن دو نفر دسـت کشـیدند و سعی 
کردنـد فریادزنـان ماجـرا را برایم تعریـف کنند. من هم برگشـتم و رو به آن ها 

فریاد زدم: »خفه خون بگیرین!«
(یکی از خوبی های تظاهر به سـایبورگ متخصص امنیت بودن، این اسـت 
که می توانید به آدم ها بگویید دهانشان را ببندند؛ یونیت های امنیتی نمی توانند 

از این کارها بکنند.)

استفاده  »دوره«  واژه ی  از  »شبانه روز«  واژه ی  به جای  ندارد،  وجود  ثابت  نور  منبع  همیشه  فضا  در  چون   .1
می کنند که بیست وچهار ساعت و معادل یک شبانه روز کره ی زمین است.
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همه ساکت شدند. 
آیـرس1 که همچنان نفس نفس می زد، گفت: »مشـاور رین، شـما که گفتی 

دلت نمی خواد دیگه بیای این باال.«
البیـک2، طـرف دیگر دعوا، پرید وسـط حرفش و با حالتی نمایشـی گفت: 

»مشاور رین، این گفت که می خواد...«
هرچند در راوی هیرال3 از اسـم ایدن4 اسـتفاده کرده بودم، به کشـتی گفته 
بـودم اسـمم را ریـن ثبـت کند. البتـه مطمئـن بـودم اداره ی امنیت ایسـتگاه 
راوی هیرال ارتباطی بین ایدن و قتل های صورت گرفته در شـاتل شـخصی پیدا 
نمی کند و تازه اگر هم چنین اتفاقی می افتاد، بعید بود موضوع را پیگیری کنند 
مگر اینکه به خاطرش قراردادی می بستند. بااین حال به  نظرم رسید این طوری 

امنیتم بیشتر است. 
بقیه ی حضار داشتند از پشت حصارهای فکسنِی میز و صندلی های واژگون 
بیـرون می آمدنـد و سـعی می کردند توضیـح بدهند چه اتفاقی افتاده اسـت؛ 
خالصـه همگـی داشـتند دست هایشـان را در هـوا تـکان می دادنـد و دادوقال 
می کردنـد. چنیـن اتفاقی در این موقعیـت کاماًل معمول بود. (اگر تماشـاچی 
پروپاقـرص سـریال نبودم، ممکن بود باورم بشـود که تنهـا راه ارتباطی آدم ها 

اشاره ی دست و فریاد زدن است.)
درست است که بیست وشش دوره در سفر بودیم ولی از نظر بار ذهنی حداقل 
دویست وسی دوره به نظر می رسید. در این مدت سعی کرده بودم حواسشان 
را با سریال پرت کنم. همه ی ذخیره ی سریال هایم را روی کنسول های عمومی 
کشـتی آپلـود کرده بـودم و این طوری همه می توانسـتند بـا صفحه ی نمایش 
شخصی شان سریال ببینند؛ این کار میزان گریه  کردن (کودکان و بزرگساالن) 
را بـه حداقـل رسـانده بود. تعداد دعواها هم از وقتی یکـی از طرفین دعوا را با 

1. Ayres 2. Elbik
3. RaviHyral 4. Eden
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یک دست چسبانده بودم بیخ دیوار و قوانین را با صدای بلند برای همه اعالم 
کرده بودم، حسـابی کم شـده بود. (قانون اول: کسـی حق نداره به مشاور رین 
دسـت بزنه.) البته فایده نداشـت. همچنان گاه وبی گاه مجبور بودم آن وسـط 
بایسـتم و به شـکایت ها و نق نق هایشـان درباره ی همدیگر یا ابرشـرکت های1 
مختلفـی کـه کاله سرشـان گذاشـته بودنـد (آخ که دل خودم هم از دستشـان 
خون بود!) و کاًل مشکالت وجودی شان گوش بدهم. باور کنید گوش  دادن به 

زرزر مردم از هر شکنجه ای برایم بدتر است. 
این بار برخالف معمول گفتم: »به من هیچ ربطی نداره.«

همه مجددًا ساکت شدند. 
ادامـه دادم: »شـش سـاعت دیگـه ایـن کشـتی به مقصـد می رسـه و پهلو 

می گیره. بعدش هر بالیی خواستین سر هم بیارین.«
فایده نداشت! همچنان به  نظرشان باید برایم توضیح می دادند که آن دعوا 
چطور شـروع شـده بود. (االن هم نمی دانم دعوا سر چه بود، چون تمام ماجرا 

را به محض خروج از سالن غذاخوری از حافظه ام پاک کردم.)
همه شـان آدم هایـی اعصاب خردکـن و واقعـًا به دردنخـور بودنـد ولـی دلم 
نمی خواست بکشمشان؛ خب راستش را بخواهید، کمی وسوسه شده بودم. 

وظیفه ی یونیت های امنیتی محافظت از کارفرماها در برابر هرچیزی اسـت 
که قصد کشـتن یا آسـیب  رساندن به آن ها را داشته باشد. وظیفه ی دیگرشان 
هـم تـالش برای منصـرف  کردن کارفرماها از کشـتن و ناقص  کـردن همدیگر 
اسـت. حـاال اینکه چـرا کارفرماها می خواهنـد همدیگر را بکشـند، ناقص کنند 
یـا هر بالی دیگری سـر هـم بیاورند، دیگر به یونیت هـای امنیتی ربطی ندارد. 
وظیفه ی سرپرست گروه است که به این مسائل رسیدگی کند. (یا کاًل مشکل 

Corporation  .1؛ َاَبرشرکتی معمواًل بین المللی که چندین شرکت کوچک تر را اداره می کند و زیر نظر دولت 
یا سیستم سیاسی خاصی نیست. ابرشرکت ها در داستان های علمی تخیلی معمواًل نقشی منفی دارند، چون 
سودمحور هستند و با کارکنانشان برخوردی غیرانسانی دارند. در حال حاضر، شرکت هایی مثل آمازون چنین 

تصویری در جهان دارند.
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را آن قدر نادیده بگیرد که حل  کردنش کار حضرت فیل شود و آن قدر به یونیت 
امنیتی بدبخت اسـترس وارد کند که آرزوی مرگ بر اثر انفجار در خأل را بکند. 

از سر تجربه ی شخصی عرض می کنم.)
بااین حـال، در ایـن کشـتی خبری از سرپرسـت انسـانی نبـود. فقط خودم 
بودم. خالصه که خوب مشکلشـان را می دانسـتم و خودشـان هم می دانستند 
مشکلشان چه بود. البته در نهایت دلشان می خواست برایم توضیح بدهند که 
وینیگو1 و ایوا یک بسته میوه ی شبیه سازی شده ی اضافه برداشته اند که باعث 
فالن اتفاق شـده اسـت. خالصه به حرفشان گوش می دادم و تظاهر می کردم 
برای یافتن مجرمی که کاغذ بسـته ی بیسـکویتش را داخل روشـویی انداخته 

بود، تحقیقاتی گسترده به راه خواهم انداخت. 
همگـی عـازم اردوگاه کاری در یکـی از آن سـیاره های دورافتاده ای بودند که 
کسـی به خواسـت خودش بهشـان سـفر نمی کرد. آیرس برایـم تعریف کرده 
بـود کـه همه شـان در ازای حقوقی هنگفت، به بیسـت سـال خدمـت کارگری 
متعهـد شـده بودند. البته خودش می دانسـت کـه بد معاملـه ای کرده اند ولی 
این را هم برایم توضیح داد که این بهترین گزینه ی پیش رویشـان بوده اسـت 
و گزینه های دیگر از این هم بدتر بوده اند. قراردادشـان شـامل اقامتگاه مجانی 
می شـد ولـی برای هر چیز دیگری از حقوقشـان کسـر می کردنـد، از جمله غذا 
و انـرژی مصرفـی و هرگونـه خدمات بهداشـتی و درمانی که شـامل اقدامات 

پیشگیرانه هم می شد. 
(می دانم که به نظر رتهی2 استفاده از سازه هایی3 مثل من برده داری است، 
ولـی الاقـل مـن مجبور نبـودم بابت تعمیرات و فشـنگ و زره به شـرکت پول 
بدهـم. البتـه کسـی هم از من نپرسـیده بود که دلم می خواهـد یونیت امنیتی 

باشم یا نه ولی آن قضیه اش فرق دارد و اصاًل در این بحث مصداق ندارد.)

1. Vinigo 2. Ratthi

Construct .3؛ موجوداتی که ترکیبی از بخش های رباتیک، زیستی و ارگانیک هستند.
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(یادآوری: معنی کلمه ی مصداق را بررسی کن.)
از آیرس پرسیدم این بیست سال بر اساس تقویم سیاره ی مزبور است یا 
بر اسـاس تقویم اسـتاندارد ابرشـرکت صاحب عملیات محاسبه می شود یا بر 
اساس تقویم استاندارد موردتأیید مجمع ابرشرکت های کهکشان است یا چه؟ 

نمی دانست و به  نظرم متوجه اهمیت موضوع هم نبود.
راسـتش برای همین هم دلم نمی خواسـت به هیچ کدامشـان حتی ذره ای 

دلبسته شوم.
از اولش هم دلم نمی خواست این کشتی را انتخاب کنم، ولی تنها کشتی ای 
بود که به ایسـتگاه ترانزیتی می رفت که سـر راه مقصد بعدی من قرار داشـت. 
قصد داشتم به جایی به اسم میلو1 بروم که خارج از محدوده ی ابرشرکت ها بود. 
بعـد از اینکـه راوی هیرال را ترک کرده بودم، این تصمیم را گرفته بودم. اول 
باید تا حد امکان از راوی هیرال و ایستگاه ترانزیتش فاصله می گرفتم. (عطف 
به ماجرای انسـان های به قتل رسـیده در شـاتل خصوصی) برای همین سـوار 
اولین کشـتی در دسـترس شـدم و بعد از هفت دوره رسیدم به مرکز ترانزیتی 
بسـیار شـلوغ کـه به  نظرم کار درسـتی بود چـون خیلی راحت می توانسـتم در 
جمعیت گم شوم ولی خب خیلی هم سخت گذشت، چون آدم و سایبورگ از 
در و دیوار می بارید و هر کسـی به من مسـتقیم نگاه می کرد، معذب می شدم. 
(البته بعد از مالقات با آیرس و رفقایش تعریفم از »عذاب« کاماًل تغییر کرد.)

درضمن دلم برای کت تنگ شده بود. حتی دلم برای تاپان و مارو و رامی2 
هـم تنگ شـده بود. راسـتش اگر قرار باشـد از کسـی محافظت کنـم، ترجیح 
می دهم مواظب آن کوچولوهای نرم و نازک باشـم که با من مهربانند و وقتی 
جانشـان را از مـرگ حتمـی نجات می دهم حسـابی قـدرم را می دانند. (البته 
باید در نظر بگیرید که از من خوششـان می آمد چون فکر می کردند سـایبورگ 

هستم. خالصه زندگی هیچ کس بی نقص نیست.)

1. Milu 2. Rami
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بعـد از راوی هیـرال تصمیـم گرفتـه بودم مسـخره بازی را تمام کنـم و کاًل از 
محـدوده ی تحت  کنترل ابرشـرکت ها خارج شـوم ولی باید مسـیر خروجم را 
هم با احتیاط انتخاب می کردم. از کشـتی ای که داخلش بودم، نمی توانسـتم 
به اطالعات حرکت کشتی ها و مسیرهایشان دسترسی پیدا کنم ولی به محض 
فرود در مرکز ترانزیت موجی از اطالعات به سمتم روانه شد. برای همین کمی 
طول کشید تا همه شان را بررسی کنم. فقط بیست ودو دقیقه از ورودم به این 
مرکـز ترانزیـت می گذشـت اما به سـکوت و تنهایی محتاج شـده بـودم. برای 
همین به یکی از اقامتگاه های تمام خودکار رفتم و از کارت اعتباری ام استفاده 
کـردم و یکـی از اتاقک های مخصوص اسـتراحت را اجاره کـردم. آن قدری جا 
داشـت کـه با کوله پشـتی در بغلم بتوانم دراز بکشـم ولی آن قـدر هم تنگ بود 
کـه مـن را یاد بسـته بندی موقع حمل ونقلـم می انداخت؛ وقت هایـی که برای 
مأموریت داخل جعبه منتقل می شدم و کلی از تنهایی ام لذت می بردم. حسی 
آشنا و آرامش بخش داشت. با خودم گفتم آدمی که مجبور است داخل چنین 
جایی اسـتراحت کند، باید واقعًا خیلی خسـته باشـد که از وحشت خفه  شدن 

جیغش به آسمان نرود. 
وقتی مستقر شدم، در فید عمومی دنبال خبرهای تازه درباره ی دلت فال1 و 
گری کریس2 گشتم. تقریبًا بالفاصله به یک رشته استوری برخوردم. مشخص 
شـد پرونده های شـکایت قضایی تازه ای در جریان هسـتند و کلی آدم از کار 
بیکار شده اند و چیزهایی از این دست. به نظر نمی رسید از وقتی راوی هیرال را 
ترک کرده بودم اتفاق جدیدی افتاده باشد. این موضوع واقعًا اعصاب خردکن 
بـود. از یونیـت امنیتـی لعنتـی ای کـه کسـی نمی خواسـت دربـاره اش حرفی 
بزنـد، همچنـان خبری نبود؛ چه خـوب، هورا! نمی توانسـتم بفهمم نظر قطعی 
روزنامه نگارهـا دربـاره ی این قضیه چیسـت. انـگار به توافق نرسـیده  بودند که 
کسـی من را پنهان کرده اسـت یا نه و ظاهرًا هم دوسـت نداشتند این احتمال 

1. Deltfall 2. GrayCris
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را در نظر بگیرند که خودم با پای خودم رفته باشـم. آخرسـر چشـمم افتاد به 
مصاحبه ای که شش دوره ی پیش با دکتر منساه1 انجام شده بود. 

دوبـاره  دیـدن منسـاه به طرز غیرمنتظـره ای لذت بخش بـود. تصویر را برای 
بررسـی بهتـر بـزرگ کردم و به این نتیجه رسـیدم که حالت چهره اش خسـته 
است. از پس زمینه ی فیلم متوجه نشدم کجاست و با بررسی سریع مصاحبه 
متوجه شـدم اشـاره ای به محل ضبط مصاحبه نشـده اسـت. امیدوار بودم به 
سیاره ی محافظت2 برگشته باشد. اگر همچنان در پورت فری کامرس3 بود هم 
امیدوار بودم برایش به قدر کافی محافظ در نظر گرفته باشـند. البته چون نظر 
قلبی اش را درباره ی یونیت های امنیتی می دانستم (همان قضیه ی برده داری) 
تصور نمی کردم این طوری باشـد. حتی بدون داشـتن مدسیسـتم4 روی فیدم 
هم می توانسـتم بفهمم که تغییرات پوسـت دور چشـمش نشـانه ی کم خوابی 

مزمن است. 
یک جورهایی، تقریبًا، کمی احساس گناه می کردم. فرار کرده بودم و امیدوار 
بودم کسـی منسـاه را به خاطر اینکه یونیتی امنیتی با سـابقه ی قتل عام را رها 
کرده بود به امان خدا، مقصر نداند. قصد او فرسـتادن من به سیاره شـان بود. 
البـد آنجـا می خواسـت مـن را آموزش بدهد یـا اهلی کند یا متمـدن یا هرچه 
اسمش را می گذارید. خودم هم نظر خاصی درباره ی جزئیات قضیه نداشتم. 
فقط می دانم که در سیاره شان هیچ نیازی به یونیت امنیتی نبود و منظور شان 
از یونیت هـای آزاد هـم ایـن بـود که هر یونیت یک قیم قانونی داشـته باشـد. 

(همانی که در سیاره ها و جاهای دیگر بهش می گویند صاحب.)
محتـوای مصاحبـه را یک بـار دیگر زیر و رو کردم و متوجه شـدم تحقیقات 
آژانس هـای خبـری پته ی گری کریس را بدجـوری روی آب ریخته بود و انگار 
بالیـی که سـر دلت فال آورده بودند، کار همیشگی شـان بود نـه اینکه حادثه ای 

1. Mensah 2. Preservation
3. Port FreeCommerce 4. MedSystem
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وحشـتناک و ناگوار بوده باشـد. (نمی دانم می توانید شدت تعجب را از صورتم 
بخوانیـد یـا نـه. نمی توانیـد؟ خب، چون اصـاًل متعجب نیسـتم.) در گذر زمان 
از گری کریـس به خاطـر شـرایط نامسـاعد قراردادهـا و اسـتفاده ی یک جانبه 
از اطالعـات در مناطق مختلف، شـکایت های بسـیار شـده بود. یکی شـان هم 
پـروژه ی زمینی سـازی1 بیـرون از محدوده ی ابرشـرکتی بود کـه کاماًل رهایش 
کرده بودند و کسی هم دلیلش را نمی دانست. گند زدن به یک سیاره حتی به 
بخشـی از آن، آن  هم بدون دلیلی موجه، مسـئله ای نبود که به سـادگی نادیده 
گرفته شـود و وقتی فهمیدم این همه مدت از زیرش در رفته اند، تعجب کردم. 

راستش نه، تعجب نکردم. 
مصاحبه کننده از دکتر منسـاه درباره ی همین مطلب پرسـید. منسـاه گفت: 
»با توجه به تجربه ی شـخصی ای که با گری کریس داشـتم، در نظر دارم هیئت 
حاکمـه ی محافظت را تشـویق کنم به گروه حامیان تحقیق درباره ی سـیاره ی 
میلو بپیوندند. پروژه ی زمینی سازِی شکست خورده هم تلف  کردن سرمایه های 
بشر است و هم به سطح طبیعی سیاره  صدمه می زند، باوجوداین گری کریس 

از توضیح  دادن علت اقداماتش سر باز زده است.«
در این بخِش صحبت های منساه، خبری از زیر تصویر رد شد مبنی بر اینکه 
شرکتی کوچک پروژه ی زمینی سازی نصفه کاره ی گری کریس را خریده است. 
مشـخص شـد به تازگـی تعدادی اشـعه  ی کشـش ازراه دور نصب کرده انـد تا از 
تخریب تأسیسـات قدیمی رها شده ی زمینی سازی در اتمسفر جلوگیری کنند. 
ظاهرًا به زودی عملیاتشـان را شـروع می کردند. از اینجـا به بعدش اظهارنظرها 
کمی نمایشی شدند. یعنی گروه بررسی قرار بود در سطح این سیاره ی مرموز 

چه چیزی پیدا کند؟
همان جا دراز کشـیدم و فیدها و برنامه ی حرکت سـفینه ها را بررسی کردم 
و به این نتیجه رسیدم که می دانم گروه بررسی چه چیزی پیدا خواهد کرد. 

1. ایجاد وضعیتی مشابه وضعیت کره ی زمین در سیاره ای دیگر، با هدف مسکونی  کردن آن



19

علـت اینکـه مـن االن برای خودم ول می گشـتم و دکتر منسـاه داشـت با 
آژانسـی خبـری مصاحبـه می کـرد، این بود کـه گری کریس حاضر بـود تعداد 
زیادی دانشمند بی دفاع را بکشد تا به آثار به جامانده از تمدن آدم فضایی های 
هوشـمند و بخشـی از بقایـای معدنی و شـاید زیستی شـان کـه در محوطه ی 
عملیات اکتشافی ما باقی مانده بودند، دسترسی انحصاری داشته باشد. بعد 
از اینکه به حرف های تاپان و دیگران راجع به کدنویسی شـان برای تشـخیص 
مـواد سـنتزی به جامانـده از تمدن آدم فضایی هـا گوش داده بـودم، کلی چیز 
درباره ی این آثار یاد گرفته بودم. درضمن یک کتاب هم درباره ی همین موضوع 
دانلـود کرده و بین سـریال  دیدن هایم، خوانده بـودم. کلی قرارداد و معاهده و 
عهدنامـه بیـن شـرکت ها و ابرشـرکت ها و دولت هـای مختلف داخـل و خارج 
محدوه ی ابرشـرکتی وجود داشـتند که مربوط به همین بقایای آدم فضایی ها 
بودند. خالصه ی همه شـان این بود که بدون داشـتن مجوز های بسـیار، کسـی 
اجازه نداشـت بهشـان دسـت بزند. تازه خیلی وقت ها داشـتن مدرک و مجوز 

هم کافی نبود. 
وقتـی پـورت فری کامـرس را تـرک می کـردم، همـه توافـق داشـتند کـه 
گری کریـس می خواسـته بـه ایـن بازمانده هـا دسترسـی پیـدا کنـد بنابرایـن 
مأموریت هـای اکتشـافی قالبـی راه انداخته بود تا به بهانـه ی آن ها، برای پیدا 

کردن بقایای آدم فضایی ها حفاری کند. 
پس بعید نبود که پروژه ی نیمه کاره ی زمینی سازی هم فقط پوششی موفق 
برای یکی دیگر از پروژه های عظیم حفاری یافتن بقایای آدم فضایی ها یا مواد 
سـنتزی غیرمعمول یا هر دو بوده باشـد. بعید نبود پس از اتمام موفقیت آمیز 
کار تظاهر به رها کردن پروژه ای کرده باشند که هرگز شروع هم نشده بود. بعد 
هم تأسیسات را رها کرده بودند تا بپوسد و سرانجام با نابود شدن در اتمسفر، 

همه ی شواهد را از بین ببرد. 
اگـر دکتـر منسـاه بـرای این ادعایـش مدرکی داشـت، تحقیقـات درباره ی 
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گری کریـس جذاب تـر هـم می شـد. شـاید آن قـدر جالب کـه خبرنگارهـا کاًل 
بی خیال یونیت امنیتی متواری شوند. این طوری دیگر نیازی هم نبود که دکتر 
منسـاه در پورت فری کامرس بماند و می توانسـت به سیاره ی خودش برگردد 

که امن تر بود و در نتیجه من هم دیگر نگران جانش نبودم. 
پیدا کردن مدرک سخت نبود. آدم ها همیشه فکر می کنند کارشان را خیلی 
خوب بلدند و همه ی ردپاهایشـان را پاک و تک تک شـواهد را معدوم کرده اند 
و هیـچ اطالعاتـی باقـی نگذاشـته اند. خـب، معمـواًل این طور نیسـت. پس بد 
نبـود بـه میلو بروم و هر اطالعاتی را که می توانسـتم پیدا کنم، به دکتر منسـاه 
برسـانم. می توانسـتم اطالعات را بفرسـتم جایی که االن ساکنش بود یا حتی 

به خانه اش در سیاره ی خودش. 
دوباره رفتم سراغ فید و این بار تحقیقاتم را معطوف مسیری به سوی میلو 
کردم. در برنامه ی حرکت کشـتی های عمومی که چیزی به چشـم نمی خورد، 
پس دایره ی جست وجویم را بزرگ تر کردم و سایر ایستگاه های ترانزیت متصل 
به این یکی را هم گشـتم. تنها چیزی که توانسـتم پیدا کنم یک اعالن عمومی 
بـود مبنـی بر اینکه ایسـتگاه ترانزیت مربوط به تأسیسـات زمینی سـازی میلو 
به علت تعطیلی طوالنی مدت، غیرفعال شـده اسـت. خبـر، چهل دوره ی پیش 
اعالم شـده بود. نوشـته بود تمام مسـیرهای انتقال بار به میلو قطع شـده اند، 
به جـز یک مسـیر که از ایسـتگاه هاوه راتون1 می گذشـت و در مـرز محدوده ی 
ابرشـرکتی قرار داشـت. نمی توانسـتم اطالعاتی درباره ی آخرین ارسـال بار از 
هاوه راتون به میلو پیدا کنم. فقط در چند گزارش مبهم نوشـته شـده بود که از 

ایستگاه مزبور به مقصد میلو رفت وآمدی صورت گرفته است. 
ظاهرًا قرار نبود بدون کشتی شخصی ام به میلو برسم. کشتی شخصی هم 
چیزی نبود که راحت پیدا شـود. من برای راندن هاپر2 و سـایر وسایل نقلیه ی 
درون سـیاره ای آموزش دیده بودم، ولی ماژولی برای راهبری سـفینه نداشتم 

1. HaveRatton
Hopper .2؛ وسیله ای شبیه بالگرد
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پـس مجبـور بودم سـفینه ای با راهبر رباتی را بدزدم که حتی برای کسـی مثل 
من هم بیش ازحد پیچیده و دشوار بود. 

البته هاوه راتون مرکز اصلی سـفرهای خارج از محدوده ی ابرشـرکتی بود و 
اگر خودم را به آنجا می رساندم، می توانستم به مقصد های مختلفی سفر کنم. 

پس حتی اگر نمی توانستم به میلو سفر کنم، باز هم سفرم بی فایده نبود. 
آخرین کشـتی ای که از ترانزیت به هاوه راتون می رفت، در دسـته ی باری و 
مسافربری قرار داشت. این طوری شد که من گیر آیرس و کارگرهای کله خرش 

افتادم. 
***

بعد از خاتمه  دادن به دعوای داخل غذاخوری و تالش برای پایان  بخشیدن 
به کارنامه ی شـغلی درخشـانم در جایگاه مشاور روابط انسانی برای انسان های 
جان به لب رسیده، به خلوت کابین خودم برگشتم. وقتی از کرم چاله بیرون رفتیم 
و به سمت ایستگاه هاوه راتون رهسپار شدیم، من به فید ایستگاه وصل شدم.

هـم باید در اسـرع وقت برنامه ی سـفرها را به دسـت مـی آوردم و هم دلم 
می خواسـت سـریال های تازه را دانلود کنم. آخرین سـریالی که برای تماشـا 
انتخاب کرده بودم شروع خوبی داشت ولی هرچه جلوتر رفت، اعصاب خردکن تر 
شـد. داسـتانش درباره ی گروهی بود که برای مأموریت اکتشافی به سیاره ای 
می رفتند که قرار بود زمینی سـازی شـود (حاال کار نداریم که مشخصات سیاره 
اصـاًل بـرای زمینی سـازی مناسـب نبود. آن بخشـش برای من اصـاًل اهمیتی 
نداشت.) ولی در نهایت مأموریتشان به نبردی همه جانبه با گیاهان و جانوران 
متخاصـم و راهزن هـای جهش یافتـه  بـرای زنـده  ماندن تبدیل شـد. آدم های 
داسـتان هم خیلی دسـت وپاچلفتی بودند و چپ و راسـت می مردند و خیلی 
زود داسـتان جذابیتش را برایم از دسـت داد. به خصوص که می دانستم کافی 
اسـت یک یونیت امنیتی قهرمان و کمی بازمانده ی تمدن فضایی به داسـتان 

اضافه شود تا به سریالی ماجراجویانه و درجه یک تبدیل شود. 
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تازه، ممکن نبود شرکتی که قرارداد را برایشان تضمین کرده بود بگذارد بدون 
نیـروی امنیتـی به مأموریت اکتشـافی بروند. این بخشـش خیلی غیرواقعی 
بـود. قبـول دارم کـه یونیـت امنیتـی قهرمان هـم کمی خالی بندی اسـت ولی 
همان طـور کـه قباًل هم به کت گفته بودم دو نوع خالی بندی داریم: خالی بندی 

دلنشین و خالی بندی غلط. 
دسـت آخر وقتی راهزن های جهش یافته زیست شناس گروه را با خودشان 
بردند تا یک لقمه ی چپش کنند، سریال را رها کردم چون از آن موقعیت هایی 

بود که دقیقًا یونیت های امنیتی به کار می آمدند. 
بعضـی اتفاقات مربوط به مسـافرهای کشـتی هم مـن را اذیت می کرد. از 
دیـدن آدم هـای بیچاره خوشـم نمی آمد. طـرف دار آدم های باهوشـی بودم که 

سعی می کردند همدیگر را از دردسر نجات بدهند. 
اطالعـات موجـود را دسـته بندی و بعـد دانلود سـریال هایم را آغـاز کردم و 

دست آخر دنبال برنامه ی حرکت سفینه ها و راه های رفتن به میلو گشتم. 
این دوره که خبری نبود. دوره ی بعدی هم همین طور. حتی وقتی گستره ی 
جسـت وجویم را تا سـی دوره افزایش دادم هم چیزی به دست نیاوردم. انگار 

به کاهدان زده بودم. 
وقت هایـی کـه مشـغول حل وفصـل دعـوای مسـافرها نبـودم، خیلـی بـه 
نقشـه ام فکـر کـرده بـودم و حاال دلـم نمی آمد همین طـوری رهایش کنـم. واقعًا 
دلـم می خواسـت هرطـور شـده بـه گری کریـس ضربـه ای بزنـم و چـون بـرای 
خرابکاری اساسـی به اندازه ی کافی موشـک نداشـتم، بهترین گزینه ام به  دسـت  
آوردن مدرک علیهشـان بود. شـاید برنامه ی سـفرها به روز نشـده بود. وقتی پای 
نگهداری از اطالعات وسـط باشـد، آدم ها زیاد  گند می زنند. سـرعتمان برای پهلو 
گرفتن کم می شـد که شـروع کردم به گشـتن در کاتالوگ مسـافرتی ایسـتگاه و 
دیدم میلو در آن ثبت شـده اسـت. چون گرداننده ی ایسـتگاه شـرکتی خصوصی 
بـود، میلـو را همچنـان فعـال نشـان مـی داد. بااین حال سـال ها از بسـته  شـدن 
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میلـو می گذشـت. جمعیـت ایسـتگاه کمتـر از صد نفـر و متغیر ثبت شـده بود. 
جمعیـت متغیـر خـوب بود. معنی اش ایـن بود که جمعیت ثابت ایسـتگاه 
محدود اسـت و آدم ها در رفت وآمد هسـتند ولی کمتر از صد نفر جمعیت اصاًل 
خوب نبود. اگر خودم را به آنجا می رسـاندم چون هیچ دلیل محکمه پسـندی 

برای حضورم در آنجا نداشتم، باید حضورم را از همه مخفی می کردم. 
کـت بـدن من را طـوری تغییر داده بود کـه رصدگرها مـن را یونیت امنیتی 
تشخیص نمی دادند. خودم هم برای خودم مجموعه ای از کدها را نوشته بودم 
که رفتارم را عادی تر و شـبیه تر به انسـان و سایبورگ نشان بدهند (بیشترشان 
بـرای حرکـت بـدن و نفس  کشـیدن بودند.) ولـی باید تا حد امـکان خودم را 
از سـایر یونیت هـای امنیتـی مخفـی نگه می داشـتم یا از آدم هایی کـه قباًل از 
نزدیـک یونیت هـای امنیتی را بدون زره دیده بودند. (مثل کسـانی که در مرکز 
اعزام یونیت کار می کردند.) گری کریس هم برای قراردادهایش در محدوده ی 
ابرشـرکتی یونیت های امنیتی اعزام می کرد، پس بعید نبود در ایسـتگاه میلو 
هم یونیت امنیتی مسـتقر کرده باشـند. درستش این بود که گری کریس بعد 
از متوقف  کردن پروژه، همه ی پایگاه هایش را تخلیه کرده باشد ولی بعید نبود 
آدم هایی که هنوز در ایسـتگاه مسـتقر بودند، یونیت هـای امنیتی گری کریس 
را دیـده باشـند. به هرحـال خطـری بود که باید در محاسـبات لحاظ می شـد و 

احتمااًل خیلی هم خطر جدی ای بود، ولی از آن گریزی نبود. 
می توانسـتم کاًل بی خیـال نقشـه ام بشـوم و همان جـا سـوار یکـی از ده هـا 
سفینه ای بشوم که به مقصد های دیگر خارج از محدوده ی ابرشرکتی می رفتند، 
مقصدهایی که چیزی ازشـان نمی دانسـتم و اسمشان را هم نشنیده بودم. اما 
دیگر از تظاهر به انسان  بودن خسته شده بودم و به اندکی وقفه نیاز داشتم. 
برنامه ی حرکت کشتی های خصوصی را بررسی کردم. مقصد هیچ کدامشان 
میلو ثبت نشده بود. بااین حال چند کشتی در دوره های بعدی ایستگاه  را ترک 
می کردند که مقصدشـان ثبت نشـده بود. یکی شـان کشـتی کوچکـی با راهبر 
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ربـات بـود که به اندازه ی آذوقه ی صد تا صدو پنجـاه نفر برای صد دوره ظرفیت 
داشـت. تاریخچـه و پایگاه اطالعاتش را که بررسـی کـردم، فهمیدم معمواًل در 
این مسـیر رفت وآمد دارد؛ اطالعات برنامه ی سـفرهایش هم ثبت نشـده بود، 
چون نمی خواسـتند تا قبل از رفع ورجوع آبروریزی پروژه ی زمینی سـازی پای 

کسی به میلو باز شود. 
طبـق برنامـه، کشـتی بایـد هجـده دوره ی پیـش سـفرش را آغـاز می کرد 
ولـی درخواسـت تعویـق داده بود. شـش کشـتی دیگر هم زمان با کشـتی من 
بـه ایسـتگاه می رسـیدند و بعید نبـود که کشـتی منتظر یکی از این کشـتی ها 
باشد. شاید باری بخصوص در یکی از کشتی ها بود. یا شاید هم منتظر پایان 

تعمیرات بود. 
اگـر می خواسـتم ته و توی قضیـه را در بیاورم، باید شـخصًا با کشـتی مذاکره 

می کردم. 




