
ربات آدم کُش 1: 
وضعیت قرمز

خدا جون سالم به روی ماهت...





۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
ربات آدم کُش ۱: وضعیت قرمز

نویسنده: مارتا ولز
مترجم: فرزین سوری

ویراستار ادبی: محسن محمدبیگی
ویراستار فنی: فاطمه صادقیان ـ سهیال نظری

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سحر احدی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۳۸-۲

نوبت چاپ: اول ـ ۹۹
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی: نقش سبز
چاپ: اندیشه ی برتر

صحافی: تیرگان
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

Wells, Martha, 1964- سرشناسه: ولز، مارتا، ۱۹۶۴ - م.؛
عنوان و نام پديدآور: ربات آدم کُش: وضعیت قرمز/ نویسنده مارتا ولز ؛ مترجم فرزین سوری.

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال ، ۱۳۹۸
مشخصات ظاھری: ۱۲۴ ص. ۲۱/۵×۱۴/۵ س م.

شابک: دوره: ۹-۷۳۹-۴۶۲-۶۰۰- ۹۷۸؛ ۲ -۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۳۸
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

All systems red, 2017 :يادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای آمریکایی -- قرن ۲۱م.

 American fiction -- 21th century :موضوع
شناسه ی افزوده: سوری، فرزین، ۱۳۷۰ -، مترجم

PS۳۵۷۱ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۶

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۹۰۸۲۷۲
۷۱۱۲۷۰۱



ALL SYSTEMS RED
(The Murderbot Diaries #1)

Copyright © 2017 by Martha Wells

Published by Tom Doherty Associates

 )Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
ALL SYSTEMS RED کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.



9

فصل اول

بعد از اینکه ماژول سرفرماندهی ام را هک کردم، خیلی راحت می توانستم از آن 
قاتل های زنجیره ای دیوانه بشـوم، اما در عوض متوجه شـدم می توانم به فید1 
برنامه های سرگرمی وصل شوم که از ماهواره های شرکتی پخش می شدند. از 
آن لحظه بیش از ۳۵۰۰۰ سـاعت یا همین حدود گذشـته است و در این مدت 
مرتکب قتل نشـده ام؛ احتمااًل فقط کمی کمتر از ۳۵۰۰۰ سـاعت فیلم و سریال 
و کتاب و نمایشـنامه و موسـیقی مصرف کرده ام. به عنوان ماشـین کشـتاری 

سنگ دل، بدجوری کوتاهی کرده ام. 
البتـه هنـوز هـم کار می کـردم؛ قرارداد جدیدی بسـته بودم و امیـدوار بودم 
تحقیق میدانی دکتر وولسـکو2 و دکتر باراواژ۳ زودتر به پایان برسـد و برگردیم 
به اقامتگاه تا بتوانم قسمت ۳9۷ سریال ظهور و سقوط قمر پناهگاه را ببینم. 
راسـتش را بگویم حسـابی حواسـم پرت بود. قراردادم خسـته کننده بود و 
داشـتم با خودم فکر می کردم چطور اسـت از طریق کانال مخابراتی اضطراری 
که مخصوص هشـدارهای حیاتی اسـت، به شـبکه ی سـرگرمی وصل بشوم و 
بدون اینکه سیسـتم اصلی4 فعالیتم را ثبت کند، موسیقی گوش بدهم. انجام 

چنین هکی بیرون از اقامتگاه، کار سختی بود. 

Feed .1؛ مجموعه ای از اطالعات که به صورت پشت سر هم قرار می گیرد، مثل فید خبری یا فید شبکه ی 
اجتماعی.

2. Volescu 3. Bharadwaj 4. HubSystem
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محلی که برای بررسـی اش آمده بودیم، جزیره ای سـاحلی بود که تپه هایی 
کم ارتفاع داشت و علف های سیاه و سبزش تا مچ پا می رسید. خیلی خبری از 
گونه های جانوری و گیاهی نبود. عماًل برهوت بود؛ به جز گونه ای پرنده مانند که 
اندازه های مختلف داشت و یک سری موجود پف پفی که توی هوا شناور بودند 
و تا جایی که می دانستیم خطری نداشتند. جزیره از صفحاتی منقطع تشکیل 
شـده بود که بینشـان زه کشـی هایی وجود داشت و دکتر باراواژ و دکتر وولسکو 
در محـدوده ی یکـی از این شـکاف ها مشـغول تهیـه ی نمونه بودند. سـیاره ی 
موردنظـر یـک حلقه دورش داشـت که وقتی از موقعیـت فعلی ما به دریا نگاه 
می کردی، می دیدی که افق را در بر گرفته اسـت. البته من داشـتم به آسـمان 
نگاه می کردم و سعی داشتم به فرکانس پخش برنامه ها ناخنک بزنم که کف 

شکافی که دکترها در آن مستقر بودند، منفجر شد. 
به خودم زحمت فرسـتادن پیام کمک کالمی ندادم؛ فقط تصویر سـانحه را 
برای دکتر منساه1 فرستادم و پریدم داخل شکاف. همین طور که به سختی در 
شـیب شـنی پیش می رفتم، شنیدم منساه دارد دستور می دهد هاپر2 را اعزام 
کنند. دسـت کم ده  کیلومتر با موقعیت فعلی ما فاصله داشـتند و در قسـمتی 
دیگر از جزیره مشغول پروژه ی تحقیقاتی خودشان بودند، عماًل غیرممکن بود 

به موقع برای کمک برسند. 
دستورهای متضاد هم زمان فید ذهنی ام را پر کردند، ولی بهشان توجهی نکردم.  
حتـی اگـر مـاژول سـرفرماندهی ام را انگولک نکـرده بودم هم فیـد اضطراری 
بـر بقیـه ی کانال ها ارجحیت داشـت. بدجوری خط روخط بود. سیسـتم اصلی 
داشـت به طور خودکار داده طلب می کرد و سـعی می کرد داده هایش را برایم 
بفرسـتد که من اصاًل در آن لحظه بهشـان نیازی نداشتم. منساه هم داشت از 
طریق هاپر داده های دورپردازی شده برایم می فرستاد. البته بی توجهی به فید 
منسـاه راحت تر از فید سیسـتم اصلی بود که هم زمان از من داده می خواسـت 

1. Mensah
Hopper .2؛ وسیله ای پروازی شبیه بالگرد  
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و سعی می کرد اطالعات را طبقه بندی کند. 
در همین هیروویر بود که رسیدم ته شکاف. داخل هر دو بازویم اسلحه های 
انرژی با قدرت محدود کار گذاشته اند، ولی یک راست رفتم سراغ موشک افکن 
تعبیه شـده تـوی کمـرم. موجـود متخاصمـی که کف شـکاف را منفجـر کرده و 
بیـرون آمـده بـود، دهانی عظیم داشـت. بـرای همین هم فکر کـردم که برای 

مقابله با آن موشک  گنده الزم دارم. 
بـاراواژ را از دهـان جانور بیرون کشـیدم و خودم پریدم داخل و موشـکم را 
توی حلقش شـلیک کردم؛ بعد موشـک را به سـمتی هدایت کردم که امیدوار 
بودم مغزش باشـد. البته مطمئن نیسـتم کارها را به همین ترتیب کرده باشم. 
باید فید ویدیویی ام را بازبینی کنم. خالصه که باراواژ دسـت من بود، نه داخل 
دهـان آن موجـود و بعد هم جانور برگشـت به همان جایی که از آن آمده بود و 

در تونل پشت سرش ناپدید شد. 
دکتـر بیهـوش شـده بـود و خونریزی شـدید داشـت. پا و پهلوی راسـتش 
زخم هـای بدی برداشـته بودنـد و از لباس محافظش خون بیرون می پاشـید. 
سالحم را برگرداندم داخل کمرم تا بتوانم با جفت دست هایم دکتر را نگه دارم. 
بیشتر زره دست چپم و گوشت زیرش را از دست داده بودم، ولی  بخش های 
غیرارگانیکـم هنوز فعال بودند. رشته دسـتور دیگری از ماژول سـرفرماندهی ام 
جاری شد اما بدون اینکه زحمت رمزگشایی شان را به خودم بدهم، نادیده شان 
گرفتـم و دورشـان زدم. بـاراواژ برخالف من بخش های غیرارگانیک نداشـت و 
بدون شک در آن لحظه اولویت با او بود. من بیشتر دوست داشتم ببینم فید 
مدسیستم1 که روی کانال اضطراری پخش می شد، چه دارد می گوید ولی اول 

باید دکتر را از شکاف خارج می کردم. 
این وسط وولسکو به حالت جنینی خودش را گرد کرده بود و همان جا کنار 
صخره  ای نشسـته بود که زیرش یک تونل ظاهر شـده بود و خودش را خراب 

MedSystem .1؛ سیستم کمک های پزشکی
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کرده بود؛ قضاوتش نمی کنم، حق دارد. من که در این موقعیت ها چیز خاصی 
بـرای از دسـت  دادن نـدارم هـم وضعم از او خیلـی بهتر نیسـت. بهش گفتم: 

»دکتر وولسکو، با من بیایین. همین االن.«
جوابم را نداد. فید مدسیستم پیشنهاد می داد به او آرام بخش تزریق کنم و 
فالن و بیسار، ولی یک دستم روی زخم دکتر باراواژ بود تا از شدت خون ریزی 
تمام نکند و با دست دیگرم سرش را نگه داشته بودم؛ باالخره دوتا دست که 
بیشـتر ندارم. به نقاب کاله خودم دسـتور دادم کنار برود تا چهره ی انسـانی ام 
مشخص شود. البته این کارم درست نبود، چون به بخش های ارگانیک کله ام 
نیاز دارم و اگر موجود متخاصم برمی گشت و دوباره گازم می گرفت، خیلی بد 
می شـد. لحنم را محکم ولی گرم کردم و گفتم: »دکتر وولسـکو، طوری نیست. 
درسـت می شـه. فقط االن باید بلند بشـین و با من بیایین و کمک کنین دکتر 

باراواژ رو از اینجا نجات بدیم.«
ایـن را کـه گفتـم به خـودش آمد. سـرپا شـد و تلوتلوخوران خـودش را به 
من رسـاند. بدنش هنوز حسـابی می لرزید. دست سالمم را به سمتش گرفتم: 

»دستم رو بگیر. خب؟ محکم بچسبش.«
دسـتش را انداخـت دور بازویـم و مـن در حالی که خرکشـش می کردم، از 
شیب شکاف باال رفتم. باراواژ را هم محکم نگه داشته بودم. نفسش به شماره 
افتـاده بـود و هیـچ اطالعاتی از لباس محافظش به دسـتم نمی رسـید. لباس 
محافـظ خـودم هم پاره شـده بود. امیدوار بودم گرمـای مصنوعی بدنم به دکتر 
کمـک کنـد. فیـد تقریبًا خالی بود. منسـاه کاری کرده بود کـه همه ی فیدهای 
دیگرم خاموش شـوند و فقط فید مدسیسـتم و هاپر کار کنند. روی فید هاپر 

می شنیدم هی به همدیگر هیس هیس می کنند که کسی حرف نزند. 
مسـیر بـاال رفتـن از شـکاف جـای پـای درست وحسـابی نداشـت. همه جا 
شل وول بود و سنگ ریزه ها روی هم سر می خوردند، ولی پاهایم آسیبی ندیده 
بود و بدون زحمت زیاد دو انسان را زنده به بیرون شکاف رساندم. نزدیک بود 
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وولسکو همان لب شکاف خودش را ولو کند روی زمین، اما نگذاشتم این کار 
را بکنـد؛ با خودم کشـاندمش چند متر آن طرف تر کـه اگر آن موجود متخاصم 

هوس کرد برگردد، دستش به او نرسد. 
نمی خواستم باراواژ را زمین بگذارم، چون  بخشی از شکمم بدجور آسیب دیده 
بـود و مطمئـن نبودم اگر دکتـر را زمین بگذارم، بتوانم دوبـاره بلندش کنم. فید 
ویدیویی ام را دوباره بررسـی کردم و دیدم جراحت ناشـی از فرورفتن دندان یا 
نوعی تیغ استخوانی درون حلقی است. درون حلقی را درست گفتم؟ یا معنی اش 
چیز دیگری است؟ اصواًل به ربات های قاتل دایره ی لغات و زیست شناسی یاد 
نمی دهند. ما صرفًا برای قتل و این جور کارها آموزش می بینیم، آن هم آموزش 
خیلـی ابتدایی. داشـتم توی مرکز زبانی سیسـتم اصلی دنبـال کلمه ی صحیح 
می گشـتم کـه هاپر باالخره رسـید. نقاب کاله خـودم را پاییـن آوردم و به همان 

حالت رباتی قبل برگشتم. هاپر روی چمن ها فرود آمد. 
دو نـوع هاپـر داشـتیم، هاپر بزرگ در مواقع اضطراری اسـتفاده می شـد و 
هاپر کوچک که همین بود و معمواًل برای بررسـی محیط اعزام می شـد. هاپر 
سـه  بخش داشـت.   بخش بزرگ میانی که برای مسـافرهای انسانی بود و دو 
 بخـش کوچک تـر کناری برای حمل ونقل بار و من. خود منسـاه پشـت فرمان 
نشسته بود. آرام تر از حالت معمول به سمتش حرکت کردم، چون نمی خواستم 
وولسکو را پشت سر بگذارم. وقتی سطح شیب دار پایین  آمد و پین لی1 و آرادا2 
از هاپر بیرون پریدند، از طریق فید ارتباطی به دکتر منساه گفتم: »دکتر منساه، 

نمی تونم لباس محافظ دکتر رو ول کنم.«
یک لحظه طول کشید تا متوجه منظورم شود. باالخره با اضطرار مشهود در 

صدایش گفت: »باشه. بیارش توی کابین خدمه.«
ربا ت های قاتل اجازه ندارند با آدم ها هم سـفر شـوند. برای ورود به قسمت 
مخصوص انسـان ها به اجازه ی مسـتقیم نیاز داشـتم. با توجه به اینکه ماژول 

1. Pin-Lee 2. Arada
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سـرفرماندهی ام را سـوزانده بـودم، چیزی جلودارم نبود ولـی قطعًا صالح نبود 
کسـی متوجه این ماجرا شـود، مخصوصًا آدم هایی که قراردادم دستشان بود. 
اگـر می فهمیدنـد مـن دیگر به اصطـالح آدم خودم شـده ام، برایم بد می شـد. 
در ایـن حـد بد می شـد کـه قسـمت های ارگانیکـم را می دادند سـگ بخورد و 

بخش های الکتریکی ام را هم به جای قطعه ی یدکی استفاده می کردند. 
از سطح شیب دار باال رفتم و وارد کابین شدم. اورس1 و رتهی2 داشتند صندلی ها 
را جمع می کردند تا جا باز کنند. کاله خودشـان را باال زده بودند و کاله های لباس 
محافظشـان را هم عقب زده بودند و برای همین دیدم که با دیدن باقی مانده ی 

بدن من چه حالی شدند. خوشحال شدم که کاله خودم را پایین آورده بودم. 
اصـاًل بـرای همین نشسـتن کنار بار و بندیل را دوسـت دارم. نشسـتن کنار 
آدم ها و آدم های سایبورگ خیلی عذاب آور است؛ الاقل برای ربات قاتلی مثل 
من که این طور اسـت. همین طور که دکتر باراواژ را نگه داشـته بودم تا از شدت 
خونریزی تلف نشود، نشستم وسط عرشه. پین لی و آرادا هم دکتر وولسکو را 

با خودشان خرکش کردند داخل. 
چیزهایی که جا گذاشـتیم از این قرار بود: دو سـری لوازم تحقیقات میدانی 
از جمله آذوقه و وسـایل نمونه برداری معمول و یک سـری آنتن و وسایل نصبی 
که برای مخابره ی اطالعات به کار می روند. همان جایی ولشـان کردیم که دکتر 
بـاراواژ و وولکسـو قبـل از رفتن داخل شـکاف برای نمونه گیری، مسـتقر شـده 
بودند. معمواًل وظیفه ی حمل این جور چیزها با من است، ولی فید مدسیستم 
که از طریق شـکاف لباس محافظ بـاراواژ وضعیتش را رصد می کرد، توصیه ی 
اکیـد کـرد کـه چنین کاری نکنم و زخم را سـفت بچسـبم. البته کسـی هم به 
تجهیزات و حملشـان اشـاره نکـرد. رها کردن تجهیـزات در موقعیت اضطراری 
خیلی معمول است، ولی قراردادهایی هم داشته ام که صاحب کار خواسته آدم 

زخمی را رها کنم و تجهیزات را بردارم. 

1. Overse 2. Ratthi
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البتـه ایـن قـرارداد از آن  نوع قراردادها نبود. دکتـر رتهی از جا جهید و گفت: 
»من می رم وسایل رو بیارم!«

من فریاد زدم: »نه!« که نباید چنین کاری می کردم. همیشه باید با مشتری 
با طمأنینه صحبت کنم، حتی اگر در شرف انجام کار احمقانه ای باشد که عین 
خودکشی است. چنین تخطی هایی ممکن است در سیستم اصلی ثبت شوند 
و باعث شود ماژول سرفرماندهی تنبیه در نظر بگیرد. البته به فرض اینکه قباًل 

از مدار خارج نشده باشد. 
خوشبختانه بقیه ی آدم ها هم هم زمان با من فریاد زدند: »نه!« و پین لی در 

ادامه اضافه کرد: »محض رضای خدا رتهی!«
رتهی گفت: »راست می گین. وقت نداریم. ببخشین!« و دکمه ی بسته  شدن 

اضطراری سطح شیب دار را فشار داد. 
خالصـه کـه موقع بلند شـدن از زمین سـطح شـیب دار را از دسـت ندادیم؛ 
به خصـوص کـه همان  موقع موجـود متخاصم با آن دهان عظیـم و دندان ها و 
زائده های ته حلقی، یا هرچه اسـمش اسـت، از زیرمان بیرون زد. دوربین های 
هاپر تصاویری بی نظیر از این صحنه شـکار کردند که همان موقع زنده در فید 

ویدیویی همه ی سرنشینان پخش شد و باعث شد انسان ها جیغ بکشند. 
منسـاه بـا چنـان شـتابی هاپـر را باال بـرد که عمـاًل نزدیک بود خم شـوم و 

هرکسی که از قبل روی زمین نبود، حاال کف زمین ولو شده بود. 
در سکوت پس از این ماجراها و وقتی همه داشتند نفسی راحت می کشیدند، 

پین لی گفت: »رتهی به جان خودم اگر خودت رو به کشتن بدی...«
رتهی گفت: »آره، می دونم. با دست های خودت خفه م می کنی.« همان طوری 
که با کمر به دیوار تکیه داده بود، کمی به پایین سر خورد و برای پین لی دستی 

تکان داد. 
منسـاه از پشـت فرمان گفت: »بهت دسـتور می دم دفعه ی آخری باشـه که 
این طـوری خـودت رو به کشـتن می دی رتهی.« صدایش ظاهـرًا آرام بود، ولی 
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مـن دسترسـی امنیتـی اضطـراری دارم و از طریـق فید مدسیسـتم دیدم که 
قلبش چطور دارد تاپ تاپ می کند. 

آرادا جعبـه ی کمک هـای اولیـه را بیـرون کشـید تـا خونریزی بـاراواژ را بند 
بیاورنـد و از وضعیـت اضطراری خارجش کنند. سـعی کردم تا حد امکان مثل 
یک وسیله رفتار کنم، یعنی زخم را از همان  جاهایی که می گویند نگه دارم، از 
گرمای بدن رو به موتم برای گرم  نگه  داشـتن مصدوم اسـتفاده کنم و سـرم را 

پایین نگه دارم و به نگاهشان پاسخی ندهم. 
***

توان عملکردی ۶۰ درصد و رو به نزول
اقامتگاهمـان از آن اقامتگاه هـای کاماًل معمولی اسـت؛ هفـت گنبد متصل 
 به هم روی سـطحی نسـبتًا صاف قرار گرفته اند و به دره ای دید دارند که رودی 
از میانش عبور می کند. سـامانه های تولید نیرو و بازیافت هم به گوشـه ای از 
اقامتگاه وصل شـده اند. سـامانه ی زیسـت محیطی هم داشـتیم، ولی هوابند 
نداشتیم چون هوای سیاره برای انسان ها قابل تنفس بود و فقط در طوالنی مدت 
بهشـان نمی ساخت. البته من علتش را نمی دانم، چون در قراردادم ذکر نشده 

بود که باید بدانم. 
این نقطه را برای علم  کردن اقامتگاه انتخاب کرده بودیم چون درست وسط 
منطقـه ی کاوش بـود و با اینکه منطقه درخت های تقریبًا پانزده متری داشـت، 
همـه باریـک و عور بودند و فقط باالیشـان شـاخ و برگ داشـتند؛ بنابراین اگر 
چیـزی بـه ما نزدیک می شـد، نمی توانسـت بین درختان اسـتتار کند که البته 

وقتی موجوداتی با حفر تونل به ما نزدیک شوند، به حالمان فایده ای ندارد. 
درهای اقامتگاه امنیتی هسـتند ولی وقتی هاپر فرود آمد، سیسـتم اصلی 
خبرم کرد که در اصلی باز شده است. دکتر گوراثین1 با تخت روان معلق جلوی 

1. Gurathin
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در منتظر بود تا هاپر فرود بیاید و تخت روان را به کنار سطح شیب دار هدایت 
کرد. چون اورس و آرادا به وضعیت باراواژ رسـیدگی کرده بودند، بدون نگرانی 

او را روی تخت روان گذاشتم و همراه دیگران وارد اقامتگاه شدم. 
آدم ها به سـمت درمانگاه رفتند و من به هاپر کوچک دسـتور دادم خودش 
را ایمن و قفل کند، بعد هم خودم درهای بیرونی اش را قفل کردم. به پهپادها 
دستور دادم منطقه ی نظارتشان را گسترده تر کنند تا اگر چیز گنده ای سراغمان 
آمد، بیشـتر فرصت داشـته باشیم. به حسـگر های فعالیت های زیرزمینی هم 
ور رفتـم تـا اگر چیز گنده ی مزبور از طریق تونل های زیرزمینی سـراغمان آمد، 

خبردار شوم. 
بعـد از اینکه سـامانه ی امنیتی اقامتگاه را تا حـد ممکن ارتقا دادم، به انبار 
تجهیزات امنیتی برگشتم. این اتاق انبار سالح و مهمات، گیرنده های محیطی، 
پهپـاد و سـایر تجهیـزات حفاظتـی از جملـه خـود من بـود. باقی مانـده ی زره 
روی تنم را کندم و به توصیه ی مدسیسـتم روی زخم هایم اسـپری زخم پرکن 
پاشـیدم. سـرتاپایم خون آلـود نبـود، چون وریدهـا و شـریان های بدنم به طور 
خودکار مسـدود می شـوند. با این حال وضعم تعریفی نداشت و بدجوری درد 
داشـتم. زخم پرکـن فقط کمی دردم را سـاکت کرده بود. روی سیسـتم اصلی 
شـرط گذاشـته بودم که تا هشـت سـاعت کسـی بدون حضور من از اقامتگاه 
خـارج نشـود. بعد هـم وضعیتم را در سیسـتم اصلی روی حالـت »مرخصی« 
گذاشتم. فید اصلی را بررسی کردم، کسی به این مسئله اعتراضی نکرده بود. 
داشـتم یخ می زدم، چون ترموسـتات هایم موقع برگشتن خراب شده بودند 
و الیه ی محافظ پوسـتم که زیر زره قرار می گرفت، نابود شـده بود. چند دسـت 
پوسـت یدکی داشـتم، ولی االن نه پوشـیدنش فایده ای داشـت و نه کار آسانی 
بود. تنها لباس دیگری که داشـتم، یک دسـت ُانیفرم بود که تا حاال نپوشـیده 
بودمش و االن هم بعید بود که بتوانم بپوشمش. )راستش ُانیفرم الزمم نشده 
بود، چون هیچ وقت در اقامتگاه نگهبانی نداده بودم، یعنی کسی از من نخواسته 
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بـود کـه چنیـن کاری بکنـم. چون هشـت نفر بودنـد و همه باهم رفیـق بودند و 
به هم اعتماد داشتند، به نظرشان نگهبانی اتالف هزینه و منابع، یعنی من، بود.( 
یک دسـتی داخل مخزن اتاقم را گشـتم و بسـته ی کمک های اولیه ای را بیرون 
کشـیدم که اجازه دارم در موقعیت های خاص همراه داشـته باشـم. بسته را باز 
کـردم و پتـوی موقعیت اضطـراری را بیرون کشـیدم و دور خودم پیچیدم. بعد 
خودم را تپاندم توی تخت پالستیکی مکعبک. در مکعبک بسته شد و نور سفید 

روشن شد. 
داخـل مکعبـک هـوا چندان گرم تر نبـود، ولی جای دنجی بـود. خودم را به 
خطوط بازسـازی و تجهیز وصل کردم و بدنم لرز گرفت. مدسیسـتم اطالع داد 
که توان عملکردی ام به ۵8 درصد رسیده است و همین طور دارد افت می کند؛ 
خب عجیب نبود. بدون شـک در هشـت ساعت می توانستم خودم را بازسازی 
کنم و حتی بیشـتر بخش های ارگانیکم را مجددًا تولید کنم، ولی ممکن نبود 
با ۵8 درصد توان عملکردی بتوانم هم زمان تحلیل داده هم انجام بدهم. برای 
همیـن به سـامانه های محافظتی دسـتور دادم اگر موجـود متخاصمی هوس 
کرد اقامتگاه را ببلعد، خبرم کنند و بعد همه ی برنامه هایی را که دفعه ی پیش 
از فیـد سـرگرمی دانلـود کرده بودم، فراخوانی کردم. دردم بیشـتر از آن بود که 
بخواهم چیز درست ودرمان داستان دار ببینم، ولی همان شنیدن صدایش هم 

برایم آرامش بخش بود. 
یک دفعه شنیدم که کسی دارد به در مکعبکم ضربه می زند. 

به در خیره شدم و همه ی دریافتی های منظم ذهنم را از دست دادم. مثل 
احمق ها گفتم: »اممم... بله؟«

دکتـر منسـاه در مکعبـک را باز کـرد و به من نگاهی انداخـت. با اینکه کلی 
برنامه ی تلویزیونی تماشـا می کنم، اصاًل سـن آدم ها را خوب تخمین نمی زنم. 
آدم های این برنامه ها اصاًل شبیه آدم های عادی نیستند، الاقل در برنامه های 
درست وحسـابی که از این خبرها نیسـت. منسـاه پوسـت قهوه ای تیره داشت 
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و موهایش کوتاه و قهوه ای روشـن بودند. حدسـم این بود که نباید خیلی هم 
جوان باشد، وگرنه رییس نمی شد. گفت: »خوبی؟ گزارش وضعیتت رو دیدم.«

ای وای! در آن لحظـه متوجه شـدم که اصاًل نبایـد جواب می دادم. باید در 
حالت خواب مصنوعی باقی می ماندم. پتو را روی سینه ام کشیدم به این امید 
کـه بخش هـای درب وداغانـم را ندیده باشـد؛ بدون زره که بدنـم را متصل نگه 

دارد، این بخش ها خیلی افتضاح تر به نظر می رسند. »خوبم.«
راسـتش مـن کاًل بـا آدم ها برخـورد عجیبی دارم. قضیه هـم هیچ ربطی به 
ماژول سرفرماندهی هک شده ام ندارد؛ تقصیر خودم است. هم من و هم آن ها 
می دانیـم کـه من ربات قاتل وحشـتناکی هسـتم؛ همین آگاهـی دوجانبه هم 
مـن و هـم آدم ها را دسـتپاچه می کند و دسـتپاچه  شـدن آن ها مـن را باز هم 
دسـتپاچه تر می کند. در ضمن وقتی زره تنم نیسـت، یعنی زخمی هستم و هر 
لحظـه ممکن اسـت یکـی از اعضای ارگانیـک بدنم تاالپی بیفتـد روی زمین؛ 

هیچ کس هم دلش نمی خواهد شاهد چنین صحنه ای باشد. 
»خوب؟!« اخم کرد. »توی گزارش نوشته 2۰درصد بدنت رو از دست دادی.«

گفتم: »مشکلی نیست. همه ش برمی گرده.« متوجه بودم که در مقایسه با 
انسانی عادی االن باید یک دست یا پا نداشته باشم یا نصف خون بدنم را از 

دست داده باشم. 
گفت: »باشه، به هر حال...« و نگاهش را به من دوخت؛ آن قدر نگاهش طوالنی 
شد که وسطش حوصله ام سر رفت و رفتم سراغ فید ویدیویی خدمه ی غیرمجروح 
که دور میز نشسـته بودند و داشـتند باهم بحث می کردند. بحثشان درباره ی این 
بـود کـه فقط خدا می دانـد چه گونه های جانوری دیگری آن پاییـن وجود دارند و 
کاش نوشیدنی بیشتری با خودشان آورده بودند. به نظرم عادی می آمدند. فرمانده 
حرفش را ادامه داد: »قضیه ی دکتر وولسکو رو خیلی عالی رفع ورجوع کردی. فکر 

نکنم بقیه متوجه... خیلی تحت تأثیر مهارتت قرار گرفته بودن.«
»بخشـی از دستورالعمل پزشکی شرایط اضطراری بود؛ آروم  کردن قربانیان 



2۰

حادثه.« پتو را سفت تر دورم پیچیدم که مبادا چشمش به زخم های افتضاحم 
بیفتد. حس کردم  بخشی از بدنم دارد چکه می کند و نم پس می دهد. 

»آره، ولی مدسیستم اولویت رو به باراواژ داده بود و عماًل وولسکو رو فراموش 
کرده بود. شوک حادثه رو توی محاسبات در نظر نگرفته بود و به نظرش رسیده 

بود که وولسکو خودش تنهایی می تونه جون سالم به در ببره.«
تـوی فید مشـخص بـود که همه فیلـم وولسـکو را دیده بودنـد، چون وقتی 
داشتند باهم حرف می زدند چیزهایی از این دست می گفتند: »اصاًل نمی دونستم 
صـورت هـم داره.« از وقتی رسـیده بودیم، زره تنم بـود و جلوی آن ها کاله خودم 
را درنیاورده بودم. دلیل خاصی هم برای این کارم نداشـتم. تنها   بخشـی از بدنم 
که می توانسـتند ببینند، کله ام بود که آن هم خیلی معمولی و طبیعی بود؛ ولی 
واقعیتش این اسـت که تمایلی به حرف  زدن با من نداشـتند و تمایل من برای 
حـرف  زدن بـا آن هـا حتـی کمتر هم بـود. حـرف  زدن حین انجـام کار که باعث 
حواس پرتی می شد و در حال استراحت هم... راستش خوش نداشتم با آن ها 
صحبـت کنم. فقط منسـاه من را دیده بود، آن هم موقـع امضای قرارداد اجاره. 
البته همان موقع هم خیلی درست نگاهم نکرده بود و من هم همین طور. انسان 
عادی + ربات قاتل = وضعیت ناجور. اصواًل بهتر است همیشه زره تنم باشد تا 

میزان حساسیت پایین بیاید و برهم کنش اضافه حذف شود. 
گفتم: »وظیفه ی من همینه؛ نادیده  گرفتن فید وقتی اطالعاتش اشتباهه.« 
اصاًل برای همین هم ربات هایی با بخش های ارگانیک الزم اند. این را خودش 
بهتـر می دانـد چون قبل از اینکه حضور من را در این مأموریت تأیید کند، ده ها 
اعتراض به حضورم ثبت کرده بود. البته از دسـتش ناراحت نشـدم. خود من 

هم دوست ندارم کسی مثل من در مأموریت ها حاضر باشد. 
نمی دانـم چـرا بـه فرمانده نگفتم قابل نداشـت. حاال لطفًا بـزن به چاک تا 

بتونم با خیال راحت نم پس بدم. 
گفـت: »باشـه...« بعـد نگاهی به مـن انداخت که دقیقـا می دانم 2/4 ثانیه 
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بیشتر طول نکشید، ولی بار ذهنی اش تقریبًا معادل بیست دقیقه نگاه خیره ی 
زجر آور بود. »من دارم می رم. هشـت سـاعت دیگه می بینمت. اگر چیزی الزم 
داشتی توی فید بهم پیام بده.« از جلوی در مکعبک کنار رفت و در بسته شد. 
از خـودم پرسـیدم چـرا این قدر شـلوغش کرده انـد و فیلم حادثـه را دوباره 
بررسی کردم. عجب... تمام مدت باال رفتن از شکاف، با وولسکو صحبت کرده 
بودم و دلداری اش داده بودم. به قدری نگران مسـیر پرواز هاپر و خون ریزی 
دکتر باراواژ و احتمال برگشتن موجود متخاصم بودم که حواسم به حرف های 
خودم نبود. ازش پرسـیده بودم که بچه دارد یا نه. خودم هم تعجب می کنم. 
شاید بهتر بود فیلم و سریال کمتر ببینم. )همسر و هفت تا بچه داشت. بچه ها 

در خانه پیش همسرش بودند.(
سطح هشیاری ام باالتر از آن بود که بتوانم راحت به خواب مصنوعی بروم. 
برای همین مشـغول تماشـای بقیه ی فیلم ها شدم. به چیز عجیبی برخوردم؛ 
فرمان توقف در فید سیستم اصلی بود. یعنی همان سامانه ای که مستقیم به 
ماژول سرفرماندهی دستور می داد. قطعًا یک گیر ساده بود و اهمیتی نداشت. 

چرا؟ چون وقتی مدسیستم اولویت پیدا... 
توان عملکردی ۳۹ درصد؛ آغاز خواب مصنوعی و فرایند تعمیر اضطراری




