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فصل 1
اقیانوس

داسـتان ما از وسـط اقیانوا شـروع می شود، با باد و باران و رعد و برق و 
موج های آن چنانی. طوفان خشـمگین، توی سیاهی شب می خروشید. وسط 
آن همه جوش و خروش، یک کشتی باری در حال غرق شدن بود. کشتی رفت

پایین و
پایین و
پایین تر

تا این که رسید به کف اقیانوا.
با غرق شـدن کشـتی، یک عالمه جعبه روی سـطح آب شـناور شدند، ولی 
از آن جایـی کـه طوفان پرتشـان می کرد این طرف و آن طرف، یکی یکی شـروع 
کردند به غرق شـدن و فرورفتن توی آب اقیانوا. موج ها هم یکی یکی آن ها 

را بلعیدند، تا این که فقط پنج تا از آن ها باقی ماندند.
صبح، طوفان بند آمده بود؛ نه ابر، نه کشتی و نه حتی خشکی؛ هیچ چیزی 
دیده نمی شـد. تنها چیزی که به چشـم می خورد، آب آرام بود و پنج جعبه ای 
که روی سـطح آب، خیلی کند و وارفته شـناور بودند. روزها گذشـت تا این که 
یک لکه ی سـبز، توی افق پیدا شـد. با نزدیک ترشـدن جعبه ها، اجسـام سـبز 
و بی شـکل تبدیـل شـدند به لبه های تیز سـاحل های صخـره اِی یک جزیره ی 

خالی ازسکنه.
اولین جعبه که سـوار یک موج پرسـرعت بود، با چنان قدرتی به صخره ها 



8   ربات جنگلی

خورد که توی یک چشم به هم زدن، از هم پاشید و درب وداغان شد.
راسـتی دوسـت خواننده ی من! تا االن بهت نگفته ام که توی هرکدام از آن 
جعبه  ها، یک ربات نوی نو قرار داشت که خیلی خوب بسته بندی شده بود. در 
واقـع، آن کشـتی بـاری تا قبل از این که توی طوفان گیـر بیفتد، قرار بود صدها 
ربـات را بـه جایـی ببرد، ولی االن فقـط پنج تا از آن ها باقی مانـده بودند. البته 
باید بگویم چهارتا؛ چون اولین بسـته طوری به صخره خورد که ربات داخلش 

تکه تکه شد.
همیـن اتفـاق، برای بسـته ی بعدی هـم افتاد. خورد به صخـره و رباتی که 
داخلـش بـود، شکسـت و تکه هایـش بـه همه جا پرتاب شـد. خالصـه، پاها و 
بدنـه ی ربات هـا از لبـه ی صخره هـای جزیـره آویزان شـده بودند. سـر یکی از 
ربات هـا افتـاده بـود توی چاله ی آبی نزدیک سـاحل و پای یکی دیگر، سـوار 

موجی شده بود و برای خودش، این طرف و آن طرف می رفت.
بعد، نوبت آخرین بسـته بود. از همان راهی آمد که بقیه ی بسـته ها خود را 
به ساحل رساندند، ولی این یکی به جای خوردن به صخره ها، خورد به بقایای 
چهار ربات قبلی. چیزی نگذشـت که موج های بعدی، آن را بلند کردند و پرت 
کردند بیرون آب. بسـته، توی هوا اوج گرفت و چرخید و برقی زد و بعد ِتِلپی 
افتاد روی یکی از صخره های بلند. بسته، پاره و مچاله شد، ولی ربات داخلش 

سالم ماند.
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فصل 2
سمورها

ساحل شمالی جزیره شده بود قبرستان ربات ها. قطعه های مختلف چهار 
ربات ُمرده یا بهتر بگویم ازکارافتاده، روی صخره ها پخش وپال شده بودند و نور 
خورشـیِد دِم صبـح را منعکس می کردند. تأللو نـور، توجه بعضی از جانورهای 

کنجکاو را جلب کرد.
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یک گروه سـمور دریایی، توی آب های کم عمق، با کلی سـروصدا مشـغول 
بازی بودند که متوجه آن چیزهای درخشـان شـدند. یک دفعه همه خشکشان 
زد. دماغشـان را گرفتنـد باال سـمت باد، ولـی به غیر از بوی دریـا، چیز دیگری 
حس نکردند؛ برای همین با احتیاط خزیدند روی صخره ها تا از نزدیک ببینند.
سمورها یواش یواش، به تنه ی یکی از ربات ها نزدیک شدند. سموری که از 
همه بزرگ تر بود، پنجه اش را دراز کرد و ضربه ای به آن جسم سنگین زد و بعد 
خیلـی تند پرید عقب، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. برای همین جسـت وخیزکنان 
رفتند سراغ دست ربات. یکی دیگر از سمورهای شجاع، پنجه اش را دراز کرد و 
آن تنه را قل داد. تنه، روی تخته سنگ ها جلینگ جلینگ قشنگی کرد و سمور، 

از ذوقش جیغ کشید.
سـمورها پراکنده شـدند و شـروع کردند به بازی کردن با دسـت و پا و بدن 
ربات هـا. تـرا بقیه هم تا حدودی ریخت و چیزهایـی را که پیدا کرده بودند، 
به این طرف و آن طرف پرت کردند. یکی از آن ها، سـر رباتی را که توی چاله ی 
پرآبـی کنار سـاحل افتاده بـود، پیدا کرد و همه ی آن ها شـیرجه زدند. هرکدام 

نوبتی، زیر آب ِقلش می دادند.
بعـد از آن، چیـز دیگـری پیـدا کردنـد. یک ربات سـالم، جایی مشـرف به 
قبرسـتان افتاده بود. بسـته بندی اش از بغل، ُقر و خراشـیده به نظر می آمد و 
باالی آن، یک پارگی ِ سرتاسری بود. سمورها جمع شدند باالی صخره ها و رفتند 
پیش جعبه ی بزرگ. چهارتا سـر پشـمالو، از باالی پارگی َسَرک می کشیدند و 
دلشـان می خواسـت ببینند چه چیزی توی جعبه است. چیزی که دیدند، یک 
ربات نوی دیگر بود، ولی این یکی با بقیه فرق داشـت؛ هنوز تکه تکه نشـده بود 

و دوروبرش را فوم های اسفنجی مخصوِص بسته بندی گرفته بود.
سـمورها از قسـمت پارگـی تـوی جعبـه رفتند و فـوم را پاره کردنـد. خیلی 
نـرم و ُترد بود! سـمورها، هرکدام دسـتی به آن می زدنـد و جیرجیر می کردند. 
خرده پاره های فوم با نسـیم دریا، این طرف و آن طرف پخش و پال شـدند. توی 
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آن همه هیجان، خیلی اتفاقی پای یکی از آن ها خورد به یک کلید خیلی مهم 
که روی سر ربات داستان ما بود.

کلیک.
چند دقیقه ای طول کشـید تا سـمورها متوجه شـوند توی جعبه خبرهایی 
شده. بعد از چند لحظه، صدایی شنیدند؛ یک چیزی ویژویژ می کرد. همه زل 
زده بودند و نگاه می کردند. بعد، خانم ربات قصه ی ما چشم هایش را باز کرد.
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فصل 3
خانم ربات

مغـز کامپیوتری ربات راه افتاد. برنامه هایش یکی یکی فعال شـدند. بعد، 
همان طور که هنوز توی جعبه اش بود، شروع کرد به حرف زدن.

»سـالم! من ُرزام سـری 7134 1 هسـتم، ولی می توانید ُرز صدایم کنید. تا 
زمانی که سیستم رباتی ام فعال می شود، می توانم درباره ی خودم صحبت کنم.

وقتـی کامـاًل فعال بشـوم، می توانم حرکت کنم، صحبـت کنم و یاد بگیرم. 
خیلـی راحـت می توانید کاری به عهده ام بگذارید تـا انجامش بدهم. به مرور، 
بـرای انجـام دادن کارهـا، راه های بهتری پیدا می کنم و ربات بهتری می شـوم. 
هیچ وقت توی دسـت و پای شـما نمی آیم و ربات مرتبی هسـتم. از وقتی که 

برایم گذاشتید، ممنونم. االن کاماًل فعال هستم.«

Rozzum Unit 7134 .1
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فصل 4
به دنیاآمدن ربات

حتمـًا می دانیـد کـه ربات ها، درک درسـتی از احساسـات ندارنـد. حداقل 
آن طـوری کـه حیوان هـا می فهمنـد، ربات ها احساسـات را نمی فهمنـد. با این 
حال، همان طور که ُرز توی جعبه ی درب وداغانش نشسـته بود، حسـی شـبیه 
به کنجکاوی داشـت. خیلی کنجکاو بود بداند آن توپ گرم نورانی که به پایین 
می تابد، چیست؛ برای همین مغز کامپیوتری اش به کار افتاد و نور را تشخیص 

داد؛ خورشید بود.
حـس کـرد بدنش نور خورشـید را جذب می کند. هر دقیقه که می گذشـت 
بیشتر حس می کرد سرحال شده است. وقتی باتری اش خوِب خوب پر شد، 
بـه اطرافـش نگاهی انداخت و متوجه شـد توی یک جعبه، بسـته بندی شـده 
اسـت. ُرز خواسـت دسـتش را حرکت دهد، ولی فهمید که دسـت هایش را با 
سـیم بسـته اند. بیشـتر زور زد. صدای هـووووووِم موتورهای دسـتش، بلندتر 
شـد و بعد، سـیم ها کنده شـدند. دسـت هایش را باال برد و جعبه را پاره کرد. 
درسـت مثـل جوجـه ای که تخمش را می شـکند و بیرون می آیـد، ُرز هم پا به 

دنیا گذاشت.
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فصل 5
قبرستان ربات ها

سمورها، پشت صخره ها قایم شده بودند و هر از گاهی یواشکی و با ترا، 
سرک می کشیدند و هیوالی درخشان را که از توی جعبه بیرون می آمد، تماشا 
می کردند. هیوال سـر چرخاند و به نوار سـاحلی خوب نگاه کرد. سرش چرخید 

و چرخید تا چشمش به سمورها افتاد.
»سالم سمورها! من ُرز هستم.«

صدای ربات، برای آن ترسوها خیلی بلند بود. سمور بزرگ جیرجیری کرد 
و یک دفعـه، همـه ی گروه فرار کردند. بدوبدو رفتند پشـت قبرسـتان و پریدند 

توی اقیانوا و تندتند، خالف جهت موج ها شنا کردند.
ُرز، رفتن سمورها را تماشا کرد، ولی چیزهای درخشان و براقی که پراکنده 
روی سـاحل ریختـه بودند، نظرش را جلب کـرد. چیزهایی که می دید، برایش 
خیلی آشـنا بودند. ربات، پای چپش را تاب داد جلو و بعد پای راسـتش را و 
به همین سـادگی راه رفت. از جعبه اش دور شـد و رفت آن طرف صخره ها و از 
قبرستان گذشت تا رسید به رباتی که بدنش تکه تکه شده بود. خم شد و دید 
که اسـم »ُرزام«، روی بدنه ی آن کنده کاری شـده اسـت. متوجه شـد که همان 

کلمه روی تنه ی همه ی آن ها هست، حتی خودش.
به گشـتن توی قبرسـتان ادامه داد، تا این که موج کوچکی به سـنگ ها زد 
و آن ها را شسـت. ُرز ناخودآگاه خودش را عقب کشـید و بعد موج بزرگ تری 
چلـپ و چلوپ کنـان سـمتش آمد؛ او هـم دوباره خودش را عقب کشـید. بعد 
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مـوج بزرگـی آمـد و بـه صخره زد و همه ی قبرسـتان را قـورت داد. آب محکم 
به سـینه اش زد و او را نقش زمین کرد. حسـگرهایش که از کار افتاده بودند، 
بـرای اولیـن بـار یک دفعه فعال شـدند. یـک لحظه بعد، مـوج فروکش کرد و 
ُرز درحالی که ُقر شـده بود و آب از سـر و رویش می چکید، روی زمین و بین 

همه ی آن ربات های ُمرده دراز کشیده بود.
مغـز  از  بخـش  آن  منظـورم  می کـرد؛  حـس  را  بقایـش  غریـزه ی  ُرز، 
کامپیوتری اش است که باعث می شد از خطر دوری کند و برای این که عملکرد 
درسـتی داشـته باشـد، باید از خـودش مراقبت می کرد. غریـزه اش، مدام زیر 
گوشـش می گفت که باید از اقیانوا فاصله بگیرد. با احتیاط، از جایش بلند 
شـد و دید کمی باالتر از آن جا، زمینی پوشـیده از درخت و چمن و گل اسـت. 
به نظرش، خیلی باشکوه و امن می رسید. حداقل برای ربات قصه ی ما، جای 
امن تـری بـه نظـر می آمد. فقط مشـکلی وجود داشـت. برای این کـه به آن جا 

برسد، باید از صخره ها باال می رفت.
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فصل 6
باالرفتن

َدنگ!
َتق!

تووق!
باالرفتن از صخره، برای ُرز یک کم سخت بود. یک جای دیگر از 

پشتش قر و پهلویش هم زخمی شده بود.
خرچنگـی تنـد و تیز از زیر یـک تکه چوب، بیرون آمد و نزدیک 

بود یک جای دیگر ربات را هم ُقر کند.
خرچنـگ، بالفاصلـه بـاال را نـگاه کـرد و چنگال هـای تیـز و 
بزرگـش را نمایـش داد. همـه به غیر از ربـات، از چنگال های او 
می ترسـیدند. ُرز، فقـط نگاهـی به پایین انداخـت و خودش را 

معرفی کرد.
»سالم خرچنگ! من ُرز هستم.«

بعـد از این کـه هیچ کـدام راه به جایـی نبردند، خرچنگ 
خیلـی با احتیـاط عقب عقب رفت و ُرز دید که چطور خیلی 
راحت، روی صخره ها حرکت می کند. با آن طرز ایسـتادن 



باالرفتن   19



20   ربات جنگلی

و پاهای لغزنده اش، می توانست از هر صخره ای باال و پایین برود؛ برای همین 
ُرز تصمیـم گرفـت روش او را امتحـان کند. دسـت هایش را باز کـرد و هرکدام 
از آن هـا را بـه جایـی از تخته سـنگ گیر داد. یکی از پاهایـش را جمع کرد توی 
شـکاِف سـنگ و پای دیگرش را گذاشت روی یک لبه ی باریک و توانست باال 

برود.
اولـش، ُرز خیلـی غیرعادی باال می رفت. یک تکه از سـنگ توی دسـتش 
خرد شد و برای پیداکردن جای پای مناسب، کلی به دردسر افتاد، ولی هرچه 

باال و باالتر رفت، ِقِلَقش را بیشتر یاد گرفت.
مرغ هـای دریایـی وقتـی دیدنـد ربات به النه شـان نزدیک می شـود، جیغ 
کشـیدند و زدنـد به چـاک، ولی ُرز اصاًل توجهی به آن ها نداشـت چون همه ی 
حواسـش بـه ایـن بـود که به باالی صخره برسـد. رفـت باال و بـاال و باالتر و با 
روش خاصی، از النه ها و لبه های صخره و درخت های ظریفی که توی شکاِف 
سـنگ ها رشـد کرده بودند، گذشـت. طولی نکشـید که ربات قصه ی ما، زمین 

جزیره را زیر پایش حس کرد.


