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فصل اول

 یونیت های امنیتی1 به اخبار چندان اهمیت نمی دهند. حتی بعد از اینکه ماژول 
سرفرماندهی ام را هک کردم و به فید های خبری دسترسی پیدا کردم هم خیلی 
برایـم مهـم نبـود کـه در دنیا چه می گذرد. از شـما چه پنهان، خطـر دانلود کردن 
برنامه های سرگرمی کمتر است و کمتر احتمال دارد که باعث روشن  شدن آژیر 
هشـدار روی ماهواره یا شـبکه شـود. سـطح امنیتی اخبار اقتصادی و سیاسی 
باالتـر اسـت و فیدشـان نزدیک پروتکل معاوضات اطالعات اسـت که  بخشـی 
محافظت شده  محسوب می شود. البته مشکل اصلی، حوصله سربر بودن اخبار 
اسـت و من هم تا مجبور نباشـم کارهای خسته کننده و حوصله سربر نمی کنم و 
برایم مهم نیسـت آدم ها چه بالیی سـر هم می آورند، مگر اینکه 1. مجبور باشم 

جلویش را بگیرم 2. پشت بندش مجبور شوم تمیزکاری کنم.
بـا ایـن حال وقتی خوش خوشـان از کنار مرکـز خرید حلقـه ی ترانزیت رد 
می شدم، چشمم به خبر تازه ای افتاد که داشت پخش می شد و از ایستگاهی 
به ایسـتگاه دیگر سـرایت می کرد. البته زیاد به خبر دقت نکردم چون بیشـتر 
درگیر این بودم که بدون رفتار شـک برانگیز، مثل سـایبورگ2 به نظر برسـم نه 
ربات قاتل ترسناک. یکی از نکته های مهم چنین کاری این بود که هر بار نگاه 

کسی با نگاهم تالقی می کرد، وحشت زده نشوم.

1. Secunit
Cyborg .2؛ انسان تجهیز شده با قطعات رباتی که درواقع انسان است و ربات نیست.
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خوشـبختانه آدم هـا و سـایبورگ ها سـرگرم پیدا کردن مسـیر مقصدشـان 
بودنـد و مـدام فیـد را برای پیـدا کردن مسـیر صحیح و جزئیـات جدول های 
زمانـی عبورومرور وسـایل نقلیه زیـرورو می کردند. به جز کشـتی باری من که 
راهبرش ربات بود، سـه کشـتی مسـافری هم هم زمان از کرم چاله خارج شده 
بودند و برای همین مرکز خریِد عظیمِ بین اسـکله ها حسـابی شـلوغ بود. آنجا 
عالوه بر آدم، همه جور ربات در هر شـکل و اندازه ای پیدا می شـد؛ پهپادها هم 
ویزویزکنان بر فراز سر جمعیت پیش می رفتند و بارها را در مسیرهای فوقانی 
جابه جا می کردند. پهپادهای امنیتی در حالت عادی دنبال یونیت های امنیتی 
فـراری نمی گردنـد مگر اینکه دسـتوری داشـته باشـند. تا آن لحظه که کسـی 

سعی نکرده بود برای من پینگ1 بفرستد و این خودش خبر خوبی بود.
درست بود که از فهرست اموال شرکت خارج شده بودم، ولی هنوز در محدوده ی 

َاَبرشرکتی2 بودم و در چنین محیطی وسیله ای بیش محسوب نمی شدم.
با توجه به اینکه فقط از دو حلقه ی ترانزیت گذشته بودم، زیادی خوشحال 
بودم که همه چیز خوب پیش رفته اسـت. یونیت های امنیتی را معمواًل همراه 
بار بسـته بندی می کردند و به مقصد می فرسـتادند، بنابراین پیش نمی آمد از 
حلقه هـای ترانزیـت یـا از بخش های مختلِف مخصـوِص عبورومرور آدم ها در 
ایسـتگاه های فضایـی بگذریـم. مجبور شـده بودم زرهـم را در مرکـز اعزام جا 
بگذارم، ولی آن قدر ناشـناس بودم که زره  پوشـیدن یا نپوشیدنم فرق چندانی 
نمی کـرد. (یـا الاقـل ایـن چیزی بـود که مـدام در ذهنم برای خـودم تکرارش 
می کردم تا وحشـت زده نشـوم.( لباس کاری سیاه خاکسـتری به تن داشـتم 
کـه شـامل پیراهـن آسـتین بلند و ژاکـت و شـلوار و چکمـه می شـد و همه ی 
بخش های غیرارگانیک بدنم را می پوشـاند. یک کوله پشـتی هم روی دوشـم 

Ping .1؛ پیامی خودکار و بدون محتوا که برای پیدا کردن موقعیت یا فاصله، از یک رایانه به رایانه ی دیگر 
ارسال می شود.

Corporation .2؛ مجموعه ی چند شرکت، یک کورپوریشن یا َاَبرشرکت است که در داستان های علمی تخیلی 
معمواًل شرور هستند و فقط با هدف کسب سود بیشتر فعالیت می کنند.
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بـود. میـان آن دریـای خروشـان لباس هـا و موهـا و پوسـت های رنگارنگ و 
رابط های کاربری شـان، اصاًل به چشـم نمی آمدم. درگاه اطالعات پشـت گردنم 
معلـوم بـود، ولی ظاهرش شـبیه رابط کاربـری ای بود که خیلی از انسـان های 
سـایبورگ داشـتند و برای همین شـک برانگیز نبود. حقیقتش این اسـت که 
اصاًل هیچ کس فکرش را هم نمی کند که رباتی قاتل قدم زنان و سـوت زنان از 

ترانزیت عبور کند.
ناگهان در فید خبری چشمم به عکسی افتاد؛ عکس من بود.

سـرعتم را کـم نکـردم چون یـاد گرفته بودم نگـذارم اتفاقـات روی عملکرد 
فیزیکی ام تأثیر بگذارند، حاال هرقدر هم ترسـناک و شـوکه کننده باشـند. البته 
شاید به مدت یک ثانیه اختیار حالت صورتم را از دست دادم. طبیعتًا به خاطر 
ایـن بـود که به پوشـاندن صورتم با کالهخود عادت کرده بـودم، کالهخودی که 

صورتم را کامل می پوشاند.
از طاقـی بـزرگ گذشـتم که بـه چند غذافروشـی کوچک منتهی می شـد و 
کنار ورودی  بخش تجاری کوچکی ایستادم. جوری وانمود کردم که مثاًل دارم 

سایتشان را برای دریافت اطالعات بیشتر بررسی می کنم.
عکـس اخبـار بـرای وقتی بود که بـا رتهی1 و پین لی2 در البی هتل ایسـتاده 
بودیـم. تمرکـز عکس روی چهره ی جدی پین لی با آن ابروهای درهم رفته اش 
بـود کـه خوب می دانـم نشـانه ی اعصاب خـردی اش اسـت. لباس هایش هم 
همان لباس های تروتمیز کاری اش بودند. من و رتهی ُانیفرم خاکستری گروه 
محافظت3 تنمان بود و در پس زمینه محو شـده بودیم. تگ تصویرم »محافظ 
شخصی« بود. از روی تگ می شد حدس زد که قضیه جدی نیست، ولی وقتی 

خبر را دوباره پخش کردم، منتظر بدترین حالت بودم.
عجـب! ایسـتگاهی کـه شـرکت رویـش مسـتقر بـود و هرگـز اسـمش را 

1. Ratthi 2. Pin-Lee
3. PreservationAux
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نمی دانسـتم، درواقع اسـمش پـورت فری کامرس1 بود. هـر روز آدم چیزهای 
تازه یاد می گیرد. (راستش اسمش را نمی دانستم، چون وقتی برمی گشتم به 
شـرکت یا داخل مکعبک تعمیر بودم یا در جعبه ای منتظر فرسـتاده  شـدن به 
مأموریت بعدی. در خبر خیلی مختصر به این موضوع اشاره شده بود که دکتر 
منساه2 یونیت امنیتی ای را که در مأموریت جانش را نجات داده بود، به عنوان 
محافظ شـخصی خریده است. (شک نداشـتم این مقدمه چینی  دلگرم کننده 
قـرار اسـت بـه آمـاری دقیـق از مقتول هایم تـا اینجـا ی کار ختم شـود.( ولی 
خبرنگارها یونیت های امنیتی بدون زره ندیده بودند. یونیت های امنیتی ای که 
بیشترِ آدم ها می بینند، یا زره دارند یا کپه ای گوشت منفجرشده اند و در حالت 
دوم اوضاع خراب است. بنابراین کسی شک نکرده بود که این یونیت امنیتی 

همین سایبورِگ همراه پین لی و رتهی در البی هتل است.
عجیب بود که  بخشی از فیلم های ضبط شده ی دوربین های امنیتی گروه ما 
پخش شـده بودند.  بخشـی از فیلم از دید من بود، مثاًل وقتی داشتم به سمت 
اقامتگاه دلت فال3 می رفتم و اجساد ساکنانش را پیدا می کردم.  بخشی از آن 
هـم از دیـد گوراثین4 و پین لی بود که منسـاه و باقیمانـده ی من بعد از انفجار 
را پیـدا کـرده بودنـد. کل خبر را رصد کردم که نکند صورت انسـانی ام واضح در 

قسمتی از آن مشخص باشد.
بقیـه ی خبر درباره ی این بود که چطور گروه محافظت و دلت فال به عالوه ی 
سـه دولـت غیرَاَبرشـرکتی کـه شهروندهایشـان در اقامتـگاه دلت فـال حضـور 
داشـتند، باهم ریخته بودند سـر گری کریس5 و ادعای خسارت کرده بودند. در 
ضمن محاکمه ای قضایی و چندجانبه با کلی وکیل در جریان بود که طرف های 
مختلف در آن مشـغول دعوا سـر این بودند که مسـئولیت جبران مالی قضیه 
با چه  کسـی اسـت و خسـارت را چه کسـی باید پرداخت کند. راسـتش من که 

1. Port FreeCommerce 2. Mensah
3. DeltFall 4. Gurathin
5. GrayCris
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نمی فهمیدم آدم ها چطور این همه دم و دستگاه را راه انداخته  بودند و حفظش 
می کردنـد. بعـد از روشـن  کـردن فـار برای خبر کردن کشـتی نجـات، جزئیات 
چندانـی در دسـت نبود و تا جایی که می شـد از این خبـر فهمید، من همچنان 

پیش دکتر منساه بودم. البته منساه و دیگران واقعیت قضیه را می دانستند.
بعـد بـه زمـان خبر نگاه کردم و دیدم قدیمی اسـت. برای بعـد از وقتی بود 
کـه از ایسـتگاه فـرار کـرده بـودم. البد این خبـر از طریـق کرم چاله بـا یکی از 
کشـتی های مسافری سریع تر رسیده بود. این یعنی شبکه های خبری رسمی 

ممکن بود جزئیات و اطالعات بیشتری در این باره داشته باشند.
به خودم گفتم ممکن نیسـت در حلقه ی ترانزیت کسـی دنبال یونیت امنیتی 
یاغی بگردد. تا جایی که به مردم عادی ربط داشـت، اینجا خبری از شـرکت های 
امنیتـی نبـود کـه یونیتـی امنیتـی داشـته باشـند. تا جایی کـه من می دانسـتم، 
یونیت هـای امنیتـی معمـوالً بـه مراکز جمعیتـی دورافتـاده و سـیاره های خالی 
از سـکنه اعـزام می شـدند. الاقـل همـه ی مأموریت هـای خـودم کـه این طـور 
بودنـد. حتـی در سـریال ها هـم یونیت های امنیتی را بـرای مراقبـت از باروَبندیل 
در اسـکله ها یـا حلقه هـای ترانزیـت اعـزام نمی کردنـد. یونیت هـای امنیتـی 
 سـریال ها همیشـه زره کامل داشـتند و صورتشـان مشـخص نبود و انسـان ها را

به وحشت می انداختند.
قاتی جمعیت شدم و دوباره به سمت مرکز خرید راه افتادم. باید مراقب 
می بودم جاهایی نروم که برای حمل اسلحه آدم را اسکن می کردند. به خصوص 
وسایل نقلیه ی عمومی مانند ترام های کوچک که دورتادور حلقه ی ترانزیت فعال 
بودند. بلد بودم اسکنرهای تشخیص سالح را هک کنم، ولی طبق دستورالعمل 
از آنی بود که بشود همه را هم زمان  تعدادشان در حلقه های ترانزیت بیشتر 
هک کرد. در ضمن باید سیستم پرداخت پول را هم هک می کردم که واقعًا به 
دردسرش نمی ارزید. پیاده تا  بخش مختص پهلو گرفتن کشتی های باری با 
راهبر ربات در حلقه ی ترانزیت، راه زیادی بود، ولی همین مسئله به من فرصت 
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داد که به فید سرگرمی وصل شوم و سریال ها و برنامه های جدید را دانلود کنم.
داخـل کشـتی باری  در طی مسـیر رسـیدن بـه این حلقـه ی ترانزیتی که در 
حـال حاضـر در آن بـودم، کلی به این موضوع فکر کرده بـودم که چرا آن طور از 
دست دکتر منساه و گروهش فرار کرده بودم و واقعًا از زندگی چه می خواستم. 
می دانـم کـه خیلی عجیب به نظر می رسـد. برای خودم هم تازگی داشـت، ولی 
حتی من هم می دانستم که نمی توانم بقیه ی عمر بسیار طوالنی ام را به سفر از 
یک کشـتی باری به کشـتی  باری دیگر و از این حلقه ی ترانزیت به آن حلقه ی 
ترانزیت بگذرانم و سریال ببینم؛ هرچند چنین زندگی ای جذاب به نظر می رسید.
خالصـه که نقشـه ای ریخته بودم یـا درواقع به محض اینکه جواب سـؤالی 
بسیار حیاتی را پیدا می کردم، نقشه ام شکل و شمایلی به خودش می گرفت.

بـرای گرفتـن پاسـخ ایـن سـؤالم باید جایی  خـاص می رفتم و بـا توجه به 
جدول زمان بندی رفت وآمد کشـتی ها دقیقًا دو کشـتی با راهبر ربات بودند که 
در دوره ی1  بعـدی، ایسـتگاه را تـرک می کردند. اولی یک کشـتی باری مشـابه 
همانـی بـود کـه من را تا اینجا آورده بود و دیرتر اسـکله را تـرک می کرد و این 
یعنـی وقـت بیشـتری داشـتم که متقاعدش کنـم من را همراه خـودش ببرد. 
راسـتش هک  کردن کشـتی باری آسـان بـود، ولی ترجیح مـی دادم این کار را 
نکنم. به نظرم ماندن زیر یک سـقف با کسـی که خوش نداشـت آنجا باشی یا 
جوری هک  شده بود که فکر کند خوشش می آید تو آنجا باشی، از نظر اخالقی 

کار درستی نبود.
نقشه و جدول زمان بندی را می شد از هر فیدی در نقاط اصلی راهبری پیدا 
کرد. برای همین خیلی زود خودم را رسـاندم به سـکوی بارگیری و صبر کردم 
موقـع تغییـر نوبت کاری برسـد و بعد راه افتادم سـمت منطقـه ی پهلو گرفتن 
کشـتی ها. سـر راه مجبور شـدم یـک رصدگر هویـت را هک کنـم. کمی جلوتر 

Cycle .1؛ در ایستگاه ها و اقامتگاه های فضایی که روز و شب را با دوره ی گردش به دور خورشید نمی سنجند، 
به هر شبانه روز یک دوره می گویند.



15

چندیـن رصدگـر پهپادی اسـلحه  را هک کـردم که باالی سـرم وزوز می کردند. 
آخرَسـر هم ربات نگهبان دروازه ی ورودی  بخش تجاری برایم پینگ فرسـتاد. 
با او کاری نکردم، فقط وارد حافظه اش شـدم و کل  بخشـی را حذف کردم که 

مربوط به مواجهه اش با من بود.
(برای من کار کردن با یونیت های امنیتی دیگر خیلی راحت بود. همه ی ما 
جوری طراحی شـده بودیم که کاماًل هماهنگ باهم کار کنیم. این نگهبان های 
حلقـه ی ترانزیـت، یونیت امنیتی نبودند و شـرکتی هم نبودند و فناوری شـان 
هم ربطی به من نداشت؛ ولی خیلی هم با ما تفاوت نداشتند. در ضمن کمتر 
جایی به اندازه ی شـرکت در خصوص امنیت اطالعاتی که جمع کرده یا دزدیده 
بیمارگونه نگران است و برای من که به هک  کردن سیستم های بسیار ظریف تر 

شرکتی عادت داشتم، هک  کردن سیستم امنیتی این ربات کاری نداشت.(
وقتی به طبقه ی پایین کشـتی ها می رسـیدم، باید نهایت تالشم را می کردم 
که خودم را الکی به دردسـر نیندازم. دلیلی نداشـت کسـی که از کارکنان نبود، 
این پایین باشد. بیشتر کار این پایین را ربات های باربر انجام می دادند. البته 
چند آدم و سـایبورگ ُانیفرم پوش هم بودند؛ خب انگار بیشـتر از چیزی بودند 

که فکرش را می کردم.
تعداد زیادی آدم دم در کشتی مدنظر من جمع شده بودند. فید را بررسی 
کردم تا ببینم چه اتفاقی افتاده و فهمیدم یکی از ربات های باربر همان حوالی 
تصـادف کـرده اسـت. عده ی زیادی داشـتند میزان آسـیب و مقصـر را تعیین 
می کردنـد. می توانسـتم صبر کنم کارشـان تمام شـود، ولی بـرای رفتن از این 
حلقه عجله داشـتم. راسـتش تصویرم در فید خبری کمی اعصابم را خرد کرده 
بود و ترجیح می دادم مدتی خودم را در سـریال غرق کنم و تظاهر کنم وجود 
خارجـی نـدارم. بـرای این کار باید اول خودم را می چپاندم داخل کشـتی ای با 

راهبر ربات که آماده ی ترک  کردن اینجا بود.
یک بار دیگر نقشه را برای پیدا کردن کشتی دوم بررسی کردم. در اسکله ی 
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دیگری پهلو گرفته بود که رویش نوشـته بود خصوصی و مخصوص رفت وآمد 
غیرتجاری بود. اگر می جنبیدم، قبل از رفتنش بهش می رسیدم.

در برنامـه ی حرکـت نوشـته بود که کشـتی از نوع تحقیقاتی دوربرد اسـت. 
به نظر می رسـید چنین وسـیله ای حتمًا مسافر و خدمه ی انسانی داشته باشد 
ولی در  بخش اطالعات پرواز نوشـته بود که راهبرش ربات اسـت و سر راهش 
در جایی که من می خواسـتم بروم هم توقف دارد و در حال حاضر وظیفه اش 
حمـل بـار اسـت. جسـت وجو در تاریخچه ی پـروازش برایم مشـخص کرد که 
کشـتی در تملک دانشـگاهی در منظومه است و زمان هایی که مأموریت ندارد، 
برای حمل بار اسـتفاده می شـود تا خرجش را دربیاورد. سفر بیست ویک دوره 

طول می کشید و من مشتاقانه در انتظار چنین حدی از تنهایی بودم.
ورود بـه  بخـش غیرتجـاری از طریـق بخـش تجاری آسـان بود. سیسـتم 
امنیتـی را هـک کردم تا متوجه نشـود مـن اجازه ی ورود ندارم بعد پشت سـر 

گروهی مسافر و خدمه ی پرواز وارد شدم.
کشتی تحقیقاتی را پیدا کردم و از طریق ارتباط صوتی به آن پینگ فرستادم. 
تقریبًا بالفاصله برایم پینگ فرستاد. تمام اطالعاتی که از فید دریافت کرده بودم 
مشخص می کرد که این سفر بدون خدمه ی انسانی انجام می شود ولی محض 

احتیاط یک پیام سالم هم فرستادم که بی جواب برگشت؛ کسی خانه نبود.
یک بار دیگر برای کشتی پینگ فرستادم و همان پیشنهادی را دادم که به 
کشتی قبلی داده بودم، یعنی صدها ساعت برنامه ی تلویزیونی و سینمایی و 
سـریال و کتاب و موسـیقی به اضافه ی چند نمایش تازه که اخیرًا حین گذرم 
از مرکـز خریـد دانلـود کرده بودم؛ در عوض هم خواسـتم که من را برسـاند. به 
او گفتـم که رباتی آزاد هسـتم و می خواهم پیـش قّیم قانونی ام برگردم. (این 
قضیه ی ربات آزاد دروغ محض بود. در بعضی دولت های غیرَاَبرشرکتی، ربات ها 
شهروند محسوب می شدند، ولی همچنان باید قیم یا مراقب می داشتند. مثاًل 
سـیاره ی محافظت چنین قوانینی داشـت. سـازه هایی مثل مـن بعضی جاها 


