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فصل اول

وقتی باالخره به ایستگاه هاوه راتون1 برگشتم، یک مشت آدم به سراغم آمدند 
کـه کلکـم را بکننـد. البته چون خـودم هم در فکر کندن کلک یک مشـت آدم 

بودم، به دل نگرفتم.
کشتی داشت به اسکله نزدیک می شد و من سعی می کردم به فید اطالعاتی 
ایسـتگاه وصل شـوم. خلبان کشـتی از آن ربات های ساده با ظرفیت حداقلی 
بود و هوش و شـخصیتی در حد ژنراتور سـپر حرارتی داشت؛ همه ی پیام های 
دریافتی اش را زیر نظر داشتم و وقتی پیام اخطار راهبری دریافت کرد، متوجه 
شدم. )البته که کشتی از روی عمد به من خیانت نمی کرد، ولی احتمال اینکه 

ناخواسته و ندانسته زیرآبم را بزند، دست کم هشتاد وچهار درصد بود.(
اخطار از سمت مقاِم بندر2 بود و به کشتی دستور می داد از محل پهلوگیری 
همیشگی اش که در بخش تجاری خصوصی قرار داشت، استفاده نکند و در 

یکی از جایگاه های انتهای بخش مسافربری عمومی پهلو بگیرد.
هنوز از اولین باری که سر راه میلو سوار این کشتی شده بودم، نقشه های 
بندر هاوه راتون را داشـتم. متوجه شـدم بخشـی که می گویند باید در آن پهلو 
بگیریم، دقیقًا کنار اسکله های مخصوص مقام بندر است که از قضا خیلی هم 

نزدیک محل اعزام گروه های امنیتی ایستگاه بود.
1. HaveRatton

Port Authority .2؛ سازمانی که در بنادر مسئول هماهنگی رفت وآمد کشتی هاست.
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بچه گول می زدند؟
یعنی دنبال من بودند؟ بعید نبود. به هر حال این کشتی همان کشتی ای 
بود که ویلکن و گرث را با خودش آورده بود. مأموریت این دو نفر، خراب  کردن 
عملیات گروه گودنایت لندر ایندیپندنت 1 بود تا نتوانند تأسیسات زمینی سازی 
گری کریس را صاحب شـوند. شـاید قضیه همین بود. گرث و ویلکن حاال در 
دسـت جـی آی2 اسـیر بودنـد و بعید نبود جی آی دسـتور داده باشـد مأموران 

امنیتی هاوه راتون کشتی را برای پیدا کردن مدارک بیشتر بگردند.
اصالً اهمیت نداشت که این سناریو درست است یا نه. فقط مهم این بود 

که وقتی برای تفتیش کشتی می آیند، من آنجا نباشم.
می توانسـتم کشـتی را به سـمت یک نقطه ی پهلوگیری دیگر هدایت کنم، 
ولـی واقعـًا فکـر خوبـی نبـود؛ این طوری مقام بندر بو می برد که کسـی سـوار 
کشـتی اسـت و مسـیرش را تغییر داده است. آن هم کشـتی ای باری  که در 
گزارشش ثبت شده بود خلبانش ربات است و در حال حاضر مسافر و خدمه 
ندارد. درضمن، سیسـتم های پشـتیبانی حیات کشـتی هم در حالت حداقلی 
بودند. حتی ایستگاه های بزرگ و تا  دندان  مسلحی مثل هاوه راتون هم باید 
حواسشـان را جمع می کردند که راهزن ها نتوانند وارد بندر شـوند. )راهزنی که 
بخواهـد بـه هاوه راتون حملـه کند واقعًا عقلش ناقص اسـت؛ چون حتی اگر 
کل کشتی هم پر از راهزن باشد، بازهم تعدادشان برای حمله ی موفقیت آمیز 
به هاوه راتون کافی نیسـت و همه شـان در همان اسـکله ای که فرود می آیند، 
قلع و قمع می شوند. البته چون همه ی عمرم در نقش یونیت امنیتی3 مشغول 
جلوگیـری از همیـن دیوانگی های انسـانی بوده ام، زیاد برایم عجیب نیسـت 
اگر راهزن هایی پیدا شـوند که چنین قصدی داشـته باشـند.( اگر این مسئله 
فرمانده ی ایسـتگاه را خیلی نگران می کرد، شـاید دسـتور شلیک به کشتی را 

1. GoodNightLander Independent
2. مخفف گودنایت لندر ایندیپندنت

3. SecUnit
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می داد. درست است که این کشتی باهوش نبود، ولی آنچه را در توانش بود 
انجام می داد و من دلم نمی خواست به او آسیبی برسد.

 با این حساب، خوش به حال من که هنوز لباس محافظ خروج اضطراری را 
داشتم.

بعد از حمله ی ربات جنگی به کشـتی ابین1، از این لباس برای فرار اسـتفاده 
کـرده بـودم. ایـن هـم اتفاق دیگـری بود کـه  ای کاش می توانسـتم از حافظه ام 
پاکش کنم. )پاک  کردن چنین خاطراتی بی فایده اسـت. می توانم بخش هایی 
از حافظـه ی رایانـه ای ام را پاک کنم، ولی پاک  کردنش از بخش های بیولوژیکی 
مغزم غیرممکن است. شرکت چندین بار کل حافظه ام را پاک سازی کرده است، 
از جمله خاطرات قتل عامی که راه انداخته بودم. ولی تصاویرش در ذهنم همچنان 
مثل اشباحِ یکی از آن سریال های درام تاریخی خانوادگی تا ابد پخش می شوند.(
)البتـه مـن از سـریال های درام تاریخـی خانوادگـی بی پایـان خیلـی هم 
خوشـم می آید، ولی اشـباح در زندگی واقعی خیلی دردسرآفرین تر از اشباحِ 

سریال ها هستند.(
کمی قبل تر که برای ورود به ایستگاه آماده می شدم، لباس را داخل کمد 
تجهیزات گذاشـته بودم. به نظرم چون این کشـتی به ندرت مسـافر داشـت و 
بیشـتر بار می برد، مدتی طول می کشـید که کسـی متوجه شـود لباس سـر 
جایـش نیسـت و دنبـال مدارک ثبتش بگردد. رفتم سـراغ لبـاس و با تمام 

سرعت آماده اش کردم.
اصالً دلم نمی خواست گیر بیفتم.

کیفـم را زیـر ژاکتـم چپانـدم، بعد لبـاس خـروج اضطراری را پوشـیدم و 
فعالش کردم. وقتی کشـتی وارد حالت فرود شـد و در محلی قرار گرفت که 
دستور پهلوگیری برایش صادر شده بود، من از هوابند قسمت بار بیرون رفتم. 
پهپادهای کشـتی با کنجکاوی تماشـایم کردند که چرا دارم از هوابنِد اشـتباه 

1. Abene
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خـارج می شـوم و بیپ بیپ هایی غـم زده  به راه انداختند. وقتی کشـتی کامالً 
پهلو گرفت، از هوابند خارج شدم و برای کشتی پیغام فرستادم که دریچه اش 
را ببندد و قفلش کند. روی بدنه ی خارجی کشتی راه افتادم و آخرین شواهد 

حضورم را از حافظه ی کشتی پاک کردم.
بدرود کشتی. وقتی در بد دردسری افتاده بودم، من را تنها نگذاشتی.

اگر حوادث میلو را با کشـتی ای سـریع تر به هاوه راتون گزارش داده بودند، 
بـدون شـک حـاال کل ایسـتگاه منتظرم بودنـد و راحت دسـتگیرم می کردند. 
شـاید خبردار شـده بودند که یونیتی امنیتی خودش را به میلو رسانده و چند 
نفر از آدم ها را نجات داده بود، اما نتوانسـته بود ربات آدم نمایشـان را نجات 
بدهد و با سـه ربات جنگی درگیر شـده و حسابشان را کف دستشان گذاشته 
بود. این کشـتی هم تنها کشـتی ای بود که بعد از همه ی این اتفاق ها از میلو 

خارج شده بود.
البتـه اگـر موقع گشـتن کشـتی من سـوارش نباشـم و هیچ اثـری از من 
پیدا نکنند، اوضاع بهتر می شـود. من که نه غذا می خوردم و نه دست شـویی 
می رفتـم. هـوای مصرفی و آب حمامم هم حداقلی بود و اطالعات مربوط به 
بازیافت آب وهوا را پاک کرده بودم. اگر کشتی را مثل صحنه ی جرم بررسی 
می کردند، شـاید می فهمیدند من داخلش بوده ام. البته اگر بررسـی صحنه ی 
جرم همان طور باشد که در فیلم ها نشان می دهند، ولی واقعًا نمی دانم بررسی 

صحنه ی جرم در جهان واقعی هم مثل سریال ها انجام می شود یا نه.
)تنظیم یادآور: حتمًا بررسی کنم که در واقعیت هم بررسی صحنه ی جرم 

دقیق است یا نه.(
بـه پهلـوی ایسـتگاه کـه رسـیدم، رصدگـر فیزیکـی ام را بـرای پیـدا کردن 
دوربین های امنیتی و پهپاد یا هر چیز دیگری روشن کردم. هم زمان داشتم 
دنبال سـیگنال فیدهای اطالعاتی و ارتباطی می گشـتم. کشـتی های دیگری 
هـم در اسـکله پهلـو گرفته بودنـد، ولی فقط بدنه و بخش بارگیری ُیغورشـان 



11

رو به من بود و خبری از پنجره های شـفاف عظیم نبود که آدم های متعجب 
با چشـم های گردشـده از پشتشـان به یونیتی امنیتی خیره شـوند که لباس  
محافظ  به  تن دارد و در فضا سـرگردان اسـت. چند سـیگنال به تورم خوردند، 
ولـی بیشترشـان یـا مربوط به حسـگرهای تشـخیص زباله ی فضایـی بودند 
یـا راهنمـای ربات هـای باربـر. رد مسـیر گیره هـای مغناطیسـی را گرفتـم که 
ربات های باربر برای محکم  کردن ماژول های باری به ایستگاه ازشان استفاده 
می کردند. یکی از ربات ها را پیدا کردم که داشـت یکی از ماژول های باری را 
از کشـتی بـاری خیلی بزرگی جـدا می کرد؛ خلبان آن کشـتی ربات بود، وارد 
فیدش شـدم و دسـتورهایش را بررسـی کردم. خدمه اش مرخصی گرفته و 
رفته بودند و همه ی مسـافرهایش هم پیاده شـده بودند. از ربات کارگر اجازه 
خواستم قبل از اینکه ماژول باری خالی را جایگزین کند، وارد کشتی بشوم. 

او هم اجازه داد.
)راستش آدم ها معموالً یادشان می رود به ربات هایشان چنین توصیه هایی 
بکنند که اگر کسـی پرسـه زنان از فضا پیدایش شـد و ازت خواسـت وارد فالن 
کشتی شود، بهش اجازه نده. به ربات ها گفته اند دزدی یا تالش برای دزدی را 
گزارش بدهند، ولی هیچ کس بهشان نگفته که درخواست مؤدبانه ی ربات های 

دیگر را رد کنند.(
از جای خالی ماژول باری وارد شـدم و خودم را به هوابند رسـاندم. برای 
کشتی پینگ 1 فرستادم. کشتی هم برای من پینگ فرستاد. فرصت نداشتم 
تطمیعش کنم، برای همین کد امنیتی ربات باربری را که همین چند دقیقه ی 
پیـش دزدیـده بودم، به خوردش دادم و تقاضا کردم از راهرویش عبور کنم و 

از در اصلی اش وارد اسکله شوم. کشتی قبول کرد.
از هوابند گذشتم و داخل شدم و لباس محافظم را داخل اولین کمدی که 

Ping .1؛ پیامی خالی و بدون اطالعات که برای تشخیص فاصله یا حضور رایانه ای در محدوده ای مشخص 
می فرستند. ارسال این پیام خودکار است و دریافتش به معنی وجود رایانه در محدوده ی ارسال است.
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پیدا کردم، چپاندم. دِم هوابند خروجی، اختیار یکی از دوربین های مداربسته 
را چنـد لحظـه در دسـت گرفتم تا نگاهی به سـرتاپای خودم بینـدازم. وقتی 
داخل کشتی بودم، به دست شویی  مسافران رفته و خون و مایعات حیاتی را 
از بدنم پاک کرده بودم. ولی جای برخورد ترکش و گلوله را نمی توانستم پاک 
کنم. خوشبختانه ژاکتم تیره بود و سوراخ هایش آن قدر هم مشخص نبودند. 
یقه ی پیراهنم هم آن قدر باال بود که درگاه اطالعات پشـت  گردنم را بپوشـاند، 

درگاهی که از کار  افتاده بود.
معموالً این مسئله مشکلی ایجاد نمی کرد، چون بیشتر آدم ها در زندگی شان 
یونیت امنیتی بدون زره ندیده بودند و در نتیجه فکر می کردند این درگاه نوعی 
عضو مصنوعی است. اگر آدم هایی که محل پهلوگیری کشتی را به اسکله های 
عمومی تغییر داده بودند واقعًا دنبال من می گشتند، می دانستند یونیت امنیتی 

بدون زره شبیه سایبورگ 1 است.
)شاید بگویید زیادی سخت می گیرم که خب حق دارید. من معموالً زیاد 
از این کارها می کنم. یکی از بدبختی های رباِت قاتِل نیمه ارگانیک  بودن همین 
است. جنبه ی مثبتش این است که دقتم به  جزئیات دیوانه وار است. جنبه ی 

منفی اش هم همین است که بیخودی به  جزئیات دقت می کنم.(
مطمئن شـدم برنامه ای که نوشـته بودم تا شـبیه انسـان ها  به  نظر برسـم، 
فعـال باشـد. همان برنامه ای که باعث می شـد حرکاتم بیشـتر شـبیه آدم ها 
باشـد و گاهـی پایـم را بد زمین بگذارم و موقـع راه  رفتن مثل ربات ها به نظر 
نرسـم. بعد خودم را از حافظه ی کشـتی پاک کردم و از هوابند گذشتم و وارد 

بندر ایستگاه شدم.
سریع وارد فید شدم و از پهپادهای رصدگرِ اسلحه ی ایستگاه خواستم من 
را نادیده بگیرند. هک  کردن هرچیزی که اسـلحه را رصد می کرد واقعًا حیاتی 
بـود، چون در دسـتم دوتا اسـلحه ی انرژی جاسـازی شـده بود. البتـه این بار 

1. انسان تجهیز شده با قطعات رباتی که در واقع انسان است و ربات نیست.
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حیاتی تر بود چون عالوه بر آن ها، یک اسلحه ی ضدزره و مقداری مهمات هم 
در کیفم داشتم.

یکی از سالح های گرث و ویلکن بود که موقع رفتن از میلو برداشته بودم. 
در کشـتی مدتی وقت گذاشـته بودم که با اسـتفاده از ابزارهایش اسـلحه  را 
کوچک تـر و حمـل  کردنـش را راحت تـر کنـم تا بهتـر بتوانم مخفـی اش کنم. 
خالصـه دیگـر یونیـت فراری عادی نبـودم. یونیت امنیتی فـراری ای بودم که 
بـرای مقابلـه بـا نیروهای امنیتی اسـلحه ی ضدزره هم داشـتم. با این وضع 

دقیقًا عین کلیشه های فکری آدم ها شده بودم.
البته حاال هک  کردن رصدگر های اسـلحه برایم خیلی آسـان تر از وقتی بود 
که از پورت فری کامرس1 فرار کرده بودم. از بس با سیستم های امنیتی کلنجار 
 رفتـه بـودم، سوراخ سنبه هایشـان را یاد گرفته بودم. ولـی دلیل اصلی  این بود 
که مدام مجبور شـده بودم در زمانی بسـیار کم با سیستم های ناآشنا سروکله 
بزنـم و کم کـم مسـیرهای عصبـی تـازه ای در مغزم ایجاد شـده بـود و فضای 
محاسـباتی ام افزایش یافته بود. وقتی در میلو مجبور شـدم چندین ورودی 
اطالعاتی را بدون کمک سیسـتم اصلی2 یا سیسـتم امنیتِی3 فعال در دسـت 
بگیرم، متوجه این موضوع شـدم. البته مغزم داشـت منفجر می شد. انگار کار 

و تالش واقعًا باعث بهبود توانایی های آدم می شود! کی فکرش را می کرد؟
با اسـتفاده از نقشـه، از بندر امن )البته به خیال خودشـان( خارج شـدم 
و از راهرویی به سـمت مرکز خرید ایسـتگاه راه افتادم. راهرو از باالی بخش 
انتهایی محوطه ی عمومی مسافری و اسکله های مقام بندر می گذشت، جایی 

که کشتی را به آن هدایت کرده بودند.
چون پیش از این هم بارها در جمِع آدم ها قرار گرفته بودم، نباید وحشت 
می کردم. همین چند وقت پیش سـوار کشـتی ای مسافری  شده بودم که پر 

1. Port FreeCommerce 2. HubSystem

3. SecSystem
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از مسـافر بود و همه فکر می کردند من سـایبورگی هسـتم که مشـاور امنیتی 
اسـت و تمـام مـدت بـا من حرف می زدند. بـا این حال، ناگهـان حس کردم 

وحشت زده شده ام.
عجب گیری کردیم   ها. چرا هنوز درگیر وحشت می شوم؟

وقتی از بین جمعیت مسـافران می گذشـتم، تمام اعصاِب ارگانیکم شروع 
به ُزق ُزق کردند. خوشبختانه در چنین ایستگاه هایی آدم ها و سایبورگ ها کامالً 
مشغول کار خودشان هستند. همه باهم غریبه اند و همه موقع راه  رفتن در فید 
دنبال اطالعات یا سـرگرمی می گردند. باالی سـر اسـکله ی کشـتی که رسیدم، 
گروهی بزرگ از آدم ها را دیدم که در طبقه ی مسـافرگیری جمع شـده اند. من 

هم مثل بقیه ی انسان های کنجکاو دور و برم، برگشتم و پایین را نگاه کردم.
بیست وسـه نفر از آن گروه بزرگ که در طبقه ی مسـافرگیری جمع شـده 
بودند، زره جنگی به تن داشـتند، تا دندان مسـلح بودند و می خواسـتند وارد 
کشتی شوند. هیچ کدام زره یونیت امنیتی به تن نداشتند و پینگی هم در کار 
نبود، پس یعنی همه شان آدم و سایبورگ بودند. چهل وهفت پهپاد جنگی ریز 
و درشت و مجهز به سالح های مختلف، باالی سرشان می چرخیدند و آرایش 
جنگـی بـه خودشـان گرفته و آماده ی اعـزام بودند. اختیار یکـی از پهپادهای 
امنیتی ایستگاه را در دست گرفتم و با دوربینش روی نشان سرشانه ی یکی 
از آدم ها بزرگ نمایی کردم. نشـان را نشـناختم. فقط فهمیدم نشاِن نیروهای 
امنیتـی ایسـتگاه هاوه راتون نیسـت. آن را در حافظه ام ذخیـره کردم که بعدًا 

بیشتر درباره اش تحقیق کنم.
آدم هـای خـود هاوه راتـون هـم در صحنه حضور داشـتند، ولـی عقب تر در 
بخش ورودی مقام بندر ایسـتاده بودند و عملیات ورود به کشـتی را تماشـا 
می کردند. عملیات به عهده ی هرکسی که بود، با هاوه راتون قرارداد بسته بود 
گروه مسـلح به ایسـتگاه بیاورد. کار پرخرجی اسـت. نگران کننده هم اسـت. 
چـون کسـی بـرای بررسـی صحنه ی جـرم سـاده، بیست وسـه آدم زره پوش 
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سالح به دست و یک گله پهپاد جنگی را دنبال خودش راه نمی اندازد.
احتمـاالً نیروهـای امنیتی ایسـتگاه به وسـیله ی پهپادهایشـان بر عملیات 
ایـن شـرکتی کـه در بندر قشـقرق به پا کرده بـود، نظارت می کردنـد. یکی از 
پهپادهای امنیتی ایستگاه را بررسی کردم که اختیارش در دستم بود و حدود 
یک ساعت تماس رادیویی داخلش پیدا کردم. دنبال کلمه ی یونیت امنیتی 

گشتم و بالفاصله پیدایش کردم.
یونیت امنیتی... به  نظرت واقعًا چنین چیزی سوار کشتیه؟

طبق اطالعاتی که به دست آوردیم احتماالً هست. من...
یعنی کسی که کنترلش می کنه هم همراهشه؟

کنترل کننده نداره احمق! پس فکر کردی چرا بهشون می گن یونیت یاغی؟
بله، بدون شک داشتند درباره ی خود خودم حرف می زدند.

***
در ایسـتگاه زمینی سـازی/ اسـتخراج غیرقانونی بقایای آدم فضایی ها در میلو، 
گرث و ویلکن تشخیص داده بودند که من یونیت امنیتی هستم. این مسئله 
آن موقع به نفعم شده بود، ولی اصالً دلم نمی خواهد دوباره چنین اتفاقی بیفتد.

اصالً و ابدًا هم دلم نمی خواهد.
رفیقم کت 1 دست ها و پاهایم را یک سانتی متر کوتاه کرده بود که در رصدگر ها، 
بدنم هم اندازه ی بدن یونیت های امنیتی نباشد. تغییراتی که در کد ژنتیکی ام 
داده بود، باعث شـد روی بخش هایی از بدنم موی پراکنده و نرم شـبیه موی 
آدم ها رشـد کند. بخش هایی از پوسـتم را که به قسمت های غیرارگانیک بدنم 
می رسید هم طوری تغییر داده بود که انگار آن بخش ها عضو مصنوعی هستند. 
خیلـی مسـئله ی مهمـی نبود، اما به  نظـر کت دیدن این ریـزه کاری ناخودآگاه 
خیـال آدم هـا را راحت تـر می کند. )کت کالً از ایـن خویش خفن پنداری ها زیاد 
دارد.( تغییرات کد ژنتیکی باعث شـده اسـت ابروها و موهای سرم پرپشت تر 

1. مخفف کشتی تحقیقاتی
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شـوند که روی حالت صورتم خیلی بیشـتر از تغییر سـاده ی کد ژنتیکی تأثیر 
گذاشته است. اصالً دلم با این تغییرات نبود، ولی چاره ای هم نداشتم.

بـا ایـن حال، تمـام این تغییرات بـرای گول  زدن آدمی که قبـالً از نزدیک 
یونیت امنیتی دیده باشـد، بی فایده اسـت. )البته باید اعتراف کنم چیزی که 
دستم را پیش گرث و ویلکن رو کرد، ظاهرم نبود. تقصیر خودم بود که جلوی 
چشمشـان از دیوار راسـت باال رفتم.( می توانسـتم مراقب رفتارم باشم )خب 

البته مقداری، نه کامالً( ولی باید حواسم به ظاهرم هم باشد.
وقتی سوار کشتی بودم از الگوهای کت برای تغییر کد ژنتیکی ام استفاده 
کردم که رشد موهایم سریع تر شود. )سرعت بیشتر خوب است؛ چون حتی 
اگر مثل هیوالهای پرموی سریال ها شوم، بازهم می توانم جلوی رشدشان را 
بگیرم و به حالت اول برگردم.( موهایم را دو سانتی متر بلندتر و بعد رشدشان 

را متوقف کردم.
بـرای مقایسـه ی ظاهـرم، از آرشـیو ویدئویـی ام عکسـی را بیرون کشـیدم 
کـه تصویـر خـودم در دوربیـن دکتر منسـاه1 بود. معمـوالً برای نـگاه  کردن به 
خودم از دوربین استفاده نمی کنم. چرا باید چنین کار احمقانه ای بکنم؟ ولی 
آن موقع همچنان در استخدام شرکت بودم و ریز و درشت کارهای کارفرماهای 
قراردادی ام را برای شرکت ضبط و ذخیره می کردم. با توجه به برچسب زمانی، 
تصویر برای وقتی بود که بیرون هاپر2 ایسـتاده بودم و گری کریس دنبالمان 
بود و دکتر منساه ازم خواسته بود نقاب کاله خودم را بردارم که بقیه ی اعضای 

گروه به من اعتماد کنند.
با اسـتفاده از دوربین پهپاد، آن تصویر و تصویر فعلی ام را مقایسـه کردم. 

با این همه تغییر، کمی انسان تر به نظر می رسیدم.

حتی بیشتر از قبل از قیافه ی خودم بیزار بودم.
ولـی حـاال که در ایسـتگاه هاوه راتون بودم و یک گروه امنیتی ناشـناس در 
1. Mensah

Hopper .2؛ وسیله ای شبیه بالگرد
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تعقیبم بودند، نمی شد سخت گرفت. باید هرچه سریع تر از شر این لباس  کهنه 
کـه گلولـه  و ترکش  سوراخ سـوراخش کرده بودند،  خالص می شـدم. در انتهای 
مرکز خرید ایسـتگاه، با بی میلی وارد فروشـگاهی بزرگ شـدم که وسایل الزم 

برای سفر را می فروخت.
قبالً از دسـتگاه فروش برای خرید تراشـه های حافظه استفاده کرده بودم، 
ولی هرگز وارد فروشـگاهی واقعی نشـده بودم. البته در فروشـگاه هم خرید 
خودکار و با اسـتفاده از دسـتگاه انجام می شـد که من طرز کارش را در فید 
سـرگرمی دیـده بـودم، امـا بازهم تنـم بدجوری مورمـور می شـد. )منظورم از 
مورمور، اضطراب در حد مرگ است.( خوشبختانه انگار آدم هایی که مثل من 
گیج باشـند کم نیسـتند، چون به محض اینکه وارد فروشـگاه شدم، راهنمایی 

تعاملی به فیدم فرستاده شد.
راهنما گفت به سـمت یکی از باجه های خرید که کامالً از سـه  طرف بسـته 
بـود، بـروم. بالفاصلـه بعد از ورودم، راهنما به باجه دسـتور داد از پشـت سـر 
هم بسـته شـود و این مسـئله به من حس امنیت داد و بازدهی ام نیم   درصد 
افزایش پیدا کرد. باجه کارت اعتباری ام را اسـکن کرد و چند فهرسـت خرید 

را به نمایش گذاشت.
فهرسـتی را انتخـاب کـردم که عنوانش سـاده و ارزان و مناسـب سـفر بود. 
انتخـاب بیـن دامن، شـلوارهای گشـاد، کفتان های بلند، تونیـک و ژاکت هایی 
کـه تـا زانو می آمدند، برایم گیج کننده بود. یک لحظه هوس کردم همه شـان را 
باهـم بپوشـم و بیـن خودم و جهان بیرون عایق ایجـاد کنم؛ فریبنده  بود، ولی 
به پوشـیدن آن همه لباس عادت نداشـتم و نگران بودم همین کار دستم را رو 
کند. )یاد گرفتن اینکه دسـت هایم را موقع راه  رفتن و ایسـتادن چطور حرکت 
بدهم، مدت زیادی طول کشـیده بود. پوشـیدن چند دسـت لباس فقط باعث 
جلب توجه بیشتر می شد، به خصوص اگر تابلوبازی درمی آوردم.( کاله و شال و 
باقی لباس های پوشاننده ی سر و صورت که بعضی هایشان برای انسان ها کارکرد 
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فرهنگی داشتند، برایم وسوسه برانگیز بودند؛ ولی دقیقًا همان لباس هایی بودند 
که احتماالً یونیت امنیتی یاغی برای مخفی  کردن خودش می پوشید و باعث 

می شد در هر ورودی امنیتی برای بررسی  بیشتر روی من تمرکز کنند.
تا حاال دو دسـت لباس انسـانی مختلف پوشـیده بودم و دیگر می دانستم 
چه چیزی برایم مناسب است. چکمه ی مخصوص کار را انتخاب کردم )زیاد با 
آن چیزی که در پورت فری کامرس دزدیده بودم، فرق نداشت( که اندازه اش 
خودبه خود تنظیم می شد و محافظی داشت برای جلوگیری از آسیب ناشی از 
سقوط اشیای سنگین. البته آن قدر که این مسئله برای آدم ها مهم بود، برای 
من اهمیت نداشت. شلواری با کلی جیب و پیراهن آستین بلند با یقه ی بلند 
انتخاب کردم که درگاه اطالعاِت پشت گردنم را بپوشاند. یک ژاکت کاله دار نرم 
هم انتخاب کردم. خیلی شبیه همین لباسم بود، فقط ترکیب رنگ آبی نفتی 
و مشـکی اش متفاوت بود. پول لباس ها را پرداخت کردم و بسـته های لباس 

بیرون آمدند.
وقتی لباس های جدیدم را پوشیدم، حس خوبی داشتم مثل حِس وقتی 
سـریالی جدید و جالب در فید پیدا می کردم. از لباس ها »خوشـم« آمده بود. 
شـاید آن قـدر خوشـم آمده بـود که حتی نیازی بـه آن گیومه هـای دور کلمه ی 
خوشم هم نبود. معموالً از چیزهایی که نمی شد از فید سرگرمی دانلودشان کرد، 

خوشم نمی آمد.
شاید چون خودم این لباس ها را انتخاب کرده بودم، ازشان خوشم می آمد.

شاید...
یک کیف جدید هم خریدم که جادارتر بود و جیب های بیشتری  داشت. به  
خاطر اینکه حاضر شدم لباس های قدیمی ام را در دستگاه بازیافت فروشگاه 
بیندازم، تخفیف گرفتم. لباس های جدیدم را پوشیدم و از باجه خارج شدم.
به جمعیت داخل مرکز خرید پیوستم و در فید مشغول دانلود سریال های 
جدید و برنامه ی حرکت کشـتی ها و اخبار تازه شـدم. جسـت وجوی تصویری 
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نشان شرکت امنیتی باالخره به نتیجه رسید؛ پالیسید1. جست وجویی دیگر را 
برای این شرکت شروع کردم.

 باید خیلی سریع از هاوه راتون خارج می شدم و راهی پیدا می کردم که تراشه ی 
حافظه ام را به دکتر منساه برسانم.

تراشـه های حافظه ای که در دسـتم جاسـازی کرده بودم، حاوی اطالعاتی 
جالب توجه بودند که از مته های عظیم حفاری میلو استخراج کرده بودم. این 
اطالعات عملیات اسـتخراج کانی های سنتزی غیرعادی ای را فاش می کردند 
کـه گری کریـس با پوشـش عملیات زمینی سـازی دروغین انجـام داده بود. 
داخل تراشه ی حافظه ای که در وسایل گرث و ویلکن پیدا کرده بودم، اطالعات 
خیلـی جامع تـری به چشـم می خـورد که دربـاره ی تمام همکاری هایشـان با 
گری کریـس بـود. اطالعـات خیلی دقیق طبقه بندی شـده و آمـاده ی تحویل  
دادن به خبرنگارها یا یکی از ابرشرکت های2 رقیب بودند. به  نظرم این تراشه 
برایشـان حکم ضمانت اجرایی تعهدات گری کریس را داشـت. یا شـاید هم 
تضمینی بود که گری کریس جانشان را نگیرد. هرچه بود، فعالً دست من بود.
بهترین و امن ترین راه این بود که خودم شخصًا تراشه ها را به دست منساه 
برسـانم و مقصـودم هم همین بـود. اما مطمئن نبودم که می خواهـم دوباره از 
نزدیک ببینمش یا نه. )یا دقیق تر بگویم، مطمئن نبودم دلم می خواهد او دوباره 

من را ببیند یا نه.(
فکر کردن به او باعث شد کالفی عظیم از احساسات به هم گره خورده ذهنم 
را مشـغول کند که حاال واقعًا توان روبه رو شـدن با آن ها را نداشـتم. راسـتش 
هرگز نمی توانسـتم با این احساسـات پیچیده کنار بیایم. البته تصمیمی نبود 

1. Palisade
Corporation .2؛ َاَبرشرکتی معموالً بین المللی که چندین شرکت کوچک تر را اداره می کند و زیرنظر دولت 
یا سیستم سیاسی خاصی نیست. ابرشرکت ها در داستان های علمی تخیلی معموالً نقشی منفی دارند، چون 
سودمحور هستند و با کارکنانشان برخوردی غیرانسانی دارند. در حال حاضر، شرکت آمازون چنین تصویری 

در جهان دارد.
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کـه الزم باشـد بالفاصلـه بگیـرم. )شـاید هـم هرگز بهتـر از بالفاصله باشـد.( 
راحت تریـن کار ایـن بـود کـه وارد اقامتگاهـش بشـوم و تراشـه ها را بـا یک 
یادداشـت برایـش بگذارم. )به متن یادداشـت خیلی فکر کـرده ام و به  نظرم 
بهتریـن چیزی که می توانم بنویسـم این اسـت: »امیـدوارم این مدارک علیه 
گری کریـس بـه دردتان بخورد. امضـا ربات آدم کش.«( فعـالً باید بدون گیر 
افتـادن بفهمـم دکتـر منسـاه هنوز در پورت فری کامرس اسـت یـا باالخره به 

سیاره ی محافظت 1 برگشته است.
جست وجویم در فید خبری  به نتیجه رسید و خالصه ی پربازدید ترین خبر 
یک لحظه باعث شـد وسـط راه درجا بایستم. خوشبختانه جایی از مرکز خرید 
بـودم )نزدیک دفاتر خطوط مسـافرتی بزرگ( که دور و بـرم فضای زیادی بود، 
جمعیت از کنارم رد شـد و کسـی به من نخورد. به هر زحمتی بود، خودم را به 
ورودی دفتر یکی از خطوط مسـافرتی رسـاندم و همان جایی ایسـتادم که فید 
اختصاصی شان داشت تبلیغات و فیلم های راهنما پخش می کرد. بهترین جای 
عالم برای ایستادن نبود، ولی نیاز داشتم موقع بررسی فید خبری بهانه ای برای 

یک جا  ایستادن داشته باشم و روی چیزی که داشتم می دیدم، تمرکز کنم.
گری کریس دکتر منساه را به جاسوسی تجاری2 متهم کرده بود.

واقعـًا برایـم عجیـب بود چطور بعـد از بمب خبری قبلی کـه کامالً به ضرر 
گری کریس بود، کار به اینجا کشـیده بود. البته پرونده های حقوقی مختلفی 
در جریان بودند، ولی آخرین بار برای همه واضح و مبرهن بود که گری کریس 
متهم اصلی اسـت و آغازکننده ی خشـونت علیه گروه های اکتشـافی، او بوده 
است. کلی شواهد دیگر هم وجود داشت، از جمله فید ویدئویی من که یکی 
از اعضـای گری کریـس در آن پیش دکتر منسـاه اعتراف می کرد گری کریس 
چه کارهایی کرده اسـت. حتی شـرکتی دوهزاری مثل شـرکت ما که همیشه 

1. Preservation Alliance Planet
Corporate espionage .2؛ جاسوسی تجاری یا جاسوسی صنعتی، به مفهوم تالش برای سرقت اسرار 

تجاری یا اطالعات داخلی یک ابرشرکت برای ابرشرکتی دیگر است.
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اولویتـش ماله کشـی بـوده هم بـا وجود این همه شـاهد، در دعـوای حقوقی 
شکست نمی خورد.

با این حال به نظر می رسید که دقیقًا چنین اتفاقی افتاده بود. دکتر منساه 
رهبر تشـکیالتی سیاسـی در خارج از محدوده ی ابرشـرکتی بود که حکومت 
سـیاره ای را در دسـت داشـت. چطـور ممکن بـود چنین آدمی به جاسوسـی 
تجاری متهم شـود؟ ما یونیت های امنیتی ماژول علوم حقوقی نداریم، ولی 

حتی بدون ماژول هم به نظر مِن آموزش ندیده، این قضیه بودار است.
بر خشمم غلبه می کنم و خواندن خبر را از سر می گیرم. گری کریس اتهام 
زده بود، ولی کسی نمی دانست دعوی قضایی )یا در واقع ضددعوی قضایی؟ 
ضددعوی درست است؟( هم دارند یا نه. همه اش در حد گمانه زنی بود، چون 

خبرنگار نتوانسته بود منساه را پیدا کند.
صبر کن ببینم. یعنی چه؟

پـس منسـاه کجا بود؟ بقیه کجـا بودند؟ نکند همه به سـیاره ی محافظت 
برگشـته و منسـاه را تنها گذاشـته بودند؟ آن طور که من فهمیده بودم، رفتار 
اهالی سـیاره ی محافظت با رهبران سیاسی شـان خیلی معمولی بود. در این 
حد که وقتی در سیاره ی خودشان بودند، دکتر منساه به محافظ نیاز نداشت. 
ولی تنها گذاشـتنش در پورت فری کامرس که هر اتفاقی می توانسـت برایش 

بیفتد، اصالً عاقالنه نبود. احتماالً دیگر کار از کار گذشته بود.
آن قـدر عصبانـی بودم که دلم می خواسـت با مشـت بکوبم به اولین نشـان 
ابرشرکتی ای که می دیدم. آدم های احمق نمی دانستند چطور امنیت خودشان 
را تأمین کنند. فکر می کردند همه جای دنیا مثل پشت کوه خودشان امن است.

بـه اطالعـات بیشـتری نیـاز داشـتم. باید می فهمیـدم چطور کار بـه اینجا 
کشیده بود. سعی کردم خونسردی ام را حفظ کنم و با توجه به برچسب های 
طبقه بندی خبرهای مرتبط، خبرهای مرتبط با تاریخ های قدیمی تر را با دقت 
تمام بررسـی کنم. طبق مدارکی که پورت فری کامرس برای خالص  شـدن از 
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شـر خبرنگارها در اختیارشـان قرار داده بود، آرادا، اورس1، باراواژ2 و وولسـکو3 
سـی دوره ی4 پیش پورت فری کامرس را به  مقصد سـیاره  ی خودشـان ترک 
کرده بودند. قرار بوده منسـاه هم همراه بقیه دنبالشـان برود، ولی این اتفاق 

نیفتاده بود. خب، این از این.
خبـر بعـدی چنـان در یکی از مقاالت خبری دفن شـده بود که نزدیک بود 
از زیر دست من هم دربرود. گری کریس نشستی خبری  برگزار و اعالم کرده 
بود که دکتر منساه برای پاسخگویی به دعوی قضایی شان در ترن رولین هیفا5 

به سر می برد. پورت فری کامرس این خبر را رد یا تأیید نکرده بود.
ترن رولین هیفا دیگر کدام جهنم دره ای بود؟

با جسـت وجوی سـریع در پایگاه داده های عمومی فهمیدم ترن رولین  هیفا 
یکـی از ایسـتگاه های مرکـزی بزرگ اسـت که دفاتر اصلی بیش از دویسـت 
شـرکت از جمله گری کریس در آن قرار دارد. بنابراین دقیقًا نمی شـد اسمش 
را منطقه ی دشمن گذاشت. البته احتماالً درک می کنید چرا باعث نشد خیال 

من ذره ای راحت تر شود.
بمب خبری بعدی این بود که منساه به ترن رولین هیفا رفته بود تا از طرف 
سـیاره ی محافظـت و دلت فـال6 علیه گری کریس شـهادت بدهد. خبر بعدی 
این بود که احتماالً منسـاه در دعوی حقوقی بی پایه واسـاس گری کریس هم 
شهادت خواهد داد. دو ماهیت حقوقی دیگری که در این قضیه پایشان گیر 
بود، یعنی اتحاد محافظت و شـرکت مزایده ی سـهام و ضمانت مزخرفی که 
قبـالً صاحـب من بـود، هیچ کدام درباره ی این ماجرا چیـزی نگفته بودند جز 

اینکه دکتر منساه قطعًا در ترن رولین هیفاست.
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4. چون در فضا همیشه منبع نور ثابت وجود ندارد، به جای واژه ی »شبانه روز« از واژه ی »دوره« استفاده می کنند 
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