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 سنده،ینو ، کالرک یآرتور س به قلماست  یاستانروه نجات د 

 یدر مجله 6491سال بار نیاولکه  ییایتانیمخترع و دانشمند بر

 ینظرسنجداستان در  نیا. دیبه چاپ رس انگیزتخیلی حیرتعلمی
انتخاب  یلیتخیداستان برتر علم 61 به عنوان یکی از ،6496سال 

کالرک های آرتور سیداستان کتاب مجموعهدر  نیهمچن. شد

  . تجدید چاپ شد
بخش در و هدایت یآموزش دارای نقشی اتیادب معتقد استکالرک 

آثار  یبه اندازه های ادبی،در هیچ یک از گونهو جامعه است 

. درآشنا ک های نوفناوریمردم را با  عمومِ توانینم تخیلییعلم
 یلیتخیعلم یاهداستاننگارش از  شکه قصد اصرار داردکالرک 

 یرا برا ذهن انسانتالش دارد بلکه او . ستین ندهیآ ینیبشیپ

 . سازدآماده مانند تکینگی فناوری  گوناگون رخدادهایو  ندهیآ

: دو در پاسخ گفت، سوال شد ینیفرازم اتیحدر مورد  از او یوقت

 ای میجهان تنها هست نیما در ا ایوجود دارد:  نهیزم نیاحتمال در ا

 !هر دو حالت ترسناک و مبهم است. میستین

 فردبهجالب و منحصر موجوداتدر مورد  "گروه نجات"داستان 

ساز که ناخواسته به ماموریتی سرنوشت، است  S9000ینهیسف

سوال از کالرک  6491سال  یدر مصاحبه یوقت. شونداعزام می

گ
   ـ
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 نطوری، ایربازخوانی کرده یا خداستان را این  خودش ایکردند که آ
 :پاسخ داد

کنم داستان را پس از چاپ اولش دوباره مطالعه کرده نمی تصور»
ترسم می مسئله نیکنم، چون از انمی کار را نیو االن هم ا. باشم

 یکم شرفتیچه پ ،یسندگیکه متوجه شوم ظرف چهار دهه نو
است، با گذشت  شانیداستان مورد عالقه نیکه ا ییام! آنهاداشته

 «شده است! و بهتر بهترها داستان از رششانیا پذساله
در سن نود سالگی  8119آرتور سی.کالرک در نوزدهم مارس 

نویسی در مسابقات داستان مترجم اثر حاضر،دارفانی را وداع گفت. 

تخیلی که به مناسبت بزرگداشت آرتور سی.کالرک در سال علمی
کرد و  تکی اطالعات علمی برگزار شد، شرتوسط مجله 6199

 ستاندابه عنوان از میان هشتاد اثر  "صلح پایدار"با عنوان  شاثر

 برگزیده انتخاب شد.
 

 
 49تابستان  –نوید فرخی 

Navid.Farrokhi@aut.ac.ir 
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 گروه نجات

 نوید فرخیی ترجمه – آرتور سی کالرکی نوشته

 

 

 

 یافکارچنین که  شدمی یبود؟ سه روز چه کسیقصر 

. نداشت یپاسخ شیکرده بود، و هنوز برا ریرا درگ« آلورن»ذهن 

 یهرگز برا تراحساسیب ای تررمتمدنینژاد غ کیاز  یمخلوق دیشا

 کرد، ونمی قدر ذهنش را شکنجه نیسوال ا کیپاسخِ به 

 . ستیمقصر ن "سرنوشت" لیبه دل یکس چیه رفتیپذمی

هوشمند بودند؛ آنها از  ینسل ،یتیآلورن و هم نوعانش از آغاز گ اما

 یروهایجهان توسط ن شیدایپخلقت حضور داشتند و  یابتدا

 الیاطالعات نامحدودشان، خ لیبودند و بدل دهیناشناخته را د

اگر در . نامحدود بر دوش دارند یتیمسئول نهیزم نیکردند در امی

آمد، آلورن و مردمش خود را می شیپ ییخطا ایها اشتباه کهکشان

قلمداد  اشتباه و تصادف کیرا تنها  دادهایدانستند، و رومی مسئول

 . ندپنداشتیم یخیتار یتراژد کی، بلکه کردندنمی

 مـ
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 یمیروگون، صم یحت. باخبر نبودند یزیهنوز از چ نه،یسفی خدمه

. باخبر بود قتیاز حق یتنها از بخش نه،یدوستش و معاون سف نیتر

بودند و  یدر شرف نابودهای ارهیس یلیما اردیلیم میاما اکنون در ن

 . دآمدنمی فرود ارهیس نیر فراز سومظرف چند ساعت، ب

را به  شیاز بازوچه ها یکیخواند؛  گاهیپا امیپ گریبار د آلورن

نبود، جنباند و  بیچشمان انسان قابل تعق یبرا ،کهییسرعت باال

 یاکتشاف کهکشان نهیسفی خدمه. را فشرد "یتوجه عموم"ی دکمه

S9000کارشان را متوقف مختلف بودند یاز نژادها ی، که مخلوقات ،

 . گوش دهند شانتانیکاپ یاکردند تا به صحبته

سوال است که  یشما جای همه یدانم که برایم»شروع کرد  آلورن

نقطه  نیبه ا یسرعت نیمان فاصله گرفته و با چنیعاد ریچرا از مس

شتاب  نیکه ا دیااز شما احتماال درک کرده یبرخ. میااز فضا آمده

 به سر شسفر نیما در آخری نهیسف. چه معناست به یناگهان

 تیاز نها شیشصت ساعت ب یحاال برا نیهم ابرد؛ ژنراتورها تمی

 یبود اگر با انرژ میشانس خواهخوش. اندسربارشان کار کرده

 . میبرگرد گاهیبه پا میخودمان بتوان

 .است یکه در شرف نابود میشومی کینزد یدیبه خورش میما دار»

ساعت تلرانس و عدم  کیدهد، می رخ گریانفجار هفت ساعت د

حداکثر  اره،یبه س ماندنیوجود دارد، و با احتساب زمان رس نانیاطم

منظومه  نیدر ا ارهیده س. میاکتشاف فرصت دار یساعت برا چهار
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. تمدن وجود دارد ارهیس نیو در سوم -اندیوجود که در شرف نابود

. میبرد یمسئله پ نیبود که به ا شیساعت پ چند نیو با تاسف هم

ارتباط  یاست که با نسل در حال نابود نیمان ازیغم انگ تیمامور

موجودات را  نیا یاز اعضا یو اگر مقدور بود برخ میبرقرار کن

کوچک کار  نهیسف نیزمان کم و ا نیدانم که در امی. مینجات ده

 یگریدی نهیسف چیحال ه نیدر ع. دیآنمی مان براز دست یادیز

 «. شود کیمنظومه نزد نیاز انفجار به ا شیکند تا پنمی هم فرصت

به لب آورد ای نه کلمه یحکمفرما شد و کس نهیدر سف یکامل سکوت

 دانست که همراهانش به چه فکرمی آلورن. کرد یو نه حرکت

 . پاسخ دهد شانیکنند و تالش کرد تا به سوال ناگفتهمی

 حالدر ای فاجعه نیآمده که چطور چن شیسوال پ نیتان ایبرا اگر»

ثبت  یکه تاکنون به طور رسمای فاجعه نیوقوع است)بزرگتر

گردن ما  نیا. خاطر دهم نانیجهت به شما اطم کیتوان از می شده(،

 . ستین

ما شامل دوازده هزار  یِفعل ییناوگان فضا د،یدانمی همانطور که»

ای منظومه اردیلیاز هشت م کیهر  نه،یتعداد سف نیا است، با نهیسف

 یساله مورد بازرس ونیلیم کیهای وجود دارد ،در بازه یتیکه در گ

 . رندیگمی قرار

، S5060یاکتشفافی نهیدر سف ش،یچهارصدهزار سال پ کمتر از "

قرار  یمورد بررس م،یشومی کیکه اکنون به آن نزدای منظومه
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نشد، اگر چه در  دهید ینسل هوشمندها یررسب نیدر ا. گرفت

شد و در دو  دهید هیو اول یتک سلول یزندگ لیسوم، پتانسی ارهیس

بعد از . دور وجود داشتهای ذشتهدر گ یآثار زندگ گریدی ارهیس

منظومه  نیگزارش معمول ارسال شد و مقرر شد که ا ،یبازرس نیا

 . ردیرار گق یششصد هزار سال بعد مجددا مورد بررس

 د،یبازد نیپس از آخر یکه در زمان باورنکردن دیرسمی به نظر»

مسئله  نیا. اندکرده دایمنظومه ظهور پ نیدر ا یموجودات هوشمند

مان در گاهیناشناخته در پا ییویراد گنالیس کیکشف شد که  یزمان

  X29. 35 ،Y34. 76،Z27. 93ی کوالس که در منظومهی ارهیس

 نینهفته بود و از هم یامیپها گنالیس نیدر ا. شد افتیدر دارد، قرار

 . ارسال شده بودند م،یمنظومه که االن در آن هست

منظومه  نیاز ا یسال نور ستیدوی کوالس در فاصلهی ارهیس»

. نداهسال در راه بود ستیدو ییویامواج راد نیقرار دارد، پس ا

 کیدر آن دوره)زمان ارسال(  گرفت که دست کم جهیتوان نتمی

 نیکه از ا یزیفعال تنها چ. تمدن هوشمند در آنجا وجود داشته است

توانند امواج می ن است که آنهایا میدانمی نانیتمدن با اطم

 . ارسال کنند سیالکترومغناط

منظومه صورت گرفت و  نیاز ا یتلسکوپ یبررس کیبالفاصله »

مطمئن ریغ طیومه در شرامنظ نیدر ا دیمشخص شد که خورش

است و در هر لحظه امکان انفجار وجود دارد  رییو تغ لیاز تبد شیپ
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 منظومه را درهای ارهیتمام س شیهاو شعلهها اشعه دیتردیو ب

 . نورددمی

منظومه  یبر رو عیفراسر ی، اسکنرهایکوتاه ریپس از تاخ»

تنها چند متمرکز شدند و مشخص شد که انفجار هنوز رخ نداده اما 

 یسال نور کیما در کوالس فقط  گاهیاگر پا. است یساعت تا آن باق

منظومه، از  نیا یاز نابود شیتر بود، هرگز تا پدور دیخورش نیاز ا

 . میشدنمی وجود تمدنش مطلع

 هیناح گاهیکوالس فورا با پا یخبر، فرمانروا نیا افتیبعد از در»

. منظومه حرکت کنم نیبه ا تماس گرفته و از من خواستند تا فورا

 نیدر ا یممکن نسل محکوم به نابود یاست که تا جا نیهدف ما ا

. نسل وجود داشته باشد نیالبته اگر هنوز ا م،یمنظومه را نجات ده

تواند می است ویراد یفناور یکه دارا یتمدن هک میهست نیما خوشب

 . ددما از خود محافظت کرده باش شیتاکنون در برابر افزا

 نیاز ا ی، هر کدام بخشکوچک همراهشی نهیو دو سف نهیسف نیا»

ی نهیمسئول سف یفرمانده ترکال. کنندمی سوم را جستجوی ارهیس

 تیدو را هدای شمارهی سفینهاول خواهد بود و فرمانده ارسترون 

را  ایدن نیآنها هر کدام تنها چهار ساعت فرصت دارند تا ا. کندمی

. برگردند یاصلی نهیبه سف دیزمان با نیا انیدر پا. کنند جستجو

راس چهار ساعت بعد از شروع جستجوها، زمان خروج است، با 
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را  اتییحاال جز نی! من هممیرا ترک کن ارهیس دیبدون آنها با ایآنها 

 . خواهم گذاشت انیبا دو فرمانده در اتاق فرمان در م

 «. تمام. میشومی ارهیس نیفر اوارد اتمس گریتا دو ساعت د»

. رو به افول بود زیشد، همه چمی دهینام نیزم یکه زمان یجهان در

جارو شده  یینمانده بود گو یباق یزیچ ارهیبزرگ سهای از جنگل

هنوز چند . را لکه دار کرده بود ارهیآسمان س اهیسهای بودند و دوده

غبار  ارهیمانند آسمان س هم ارهیمانده بود تا سطح س یباق یساعت

هوا مشخص  یرگیت انیاز م یبه صورت مبهمها هقار. آلود شود

که در حال ای نهیسف نانیسرنش یهم برا زانیبودند اما همان م

که هایی نقشه. معنا بودبی بود، نامشخص و نیشدن به زم کینزد

ل از و قب شیچند صد هزار سال پ یداشتند برا نیزمی ارهیآنها از س

 . بود خبندانیعصر 

S9000  نیبود که در چن بدیهی. عبور کرد یمُشتری ارهیاز کنار س 

 ریگازآلود، که اکنون در ز مهیو ن یدروکربنیمتراکم ههای انوسیاق

 یدر فوران بودند، زندگ یبه طور متالطم دیخورش یرعادیتابش غ

از  گرید کتریزدنهای ارهیو س خیمری ارهیس. نبود یریگقابل شکل

 کترینزد نیاز زمهای ارهیمتوجه شد که س آلورندست رفته بودند و 

فکر کرد که به  یبا ناراحت. در حال ذوب شدن هستند دیبه خورش

 دهیرس انینسل ناشناخته تاکنون به پا نیکار ا ادیز اریاحتمال بس

 نیا .بهتر است ینطوریکه اتفاقا ا باور داشتدر اعماق قلبش . است
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را حمل کند و انتخاب  دهتوانست چند صد بازمانمی تنها نهیسف

 . بود یدشوار میتصم ارهیس نیساکن انیبازماندگان از م

در . به اتاق کنترل آمد تانیمسئول ارتباطات و معاون کاپ روگون،

از  یاحتمال یپرتوها صیساعت گذشته مشغول تشخ کیطول 

 . ی نداشتادهیفابود اما  نیزمی ارهیس

را ها فیطی من همه م،یدیرس رید یلیما خ»گفت  یبا ناراحت او

شود به جز عالئم نمی دهیدای نشانه چیکردم، ه یبررس

سال در راه  ستیکه دو ییویراد امیخودمان و همان پهای ستگاهیا

 «. وجود ندارد یگرید ییویمنظومه امواج راد نیدر ا. بود

بزرگ اتاق رفت و نشان داد که براساس  شیبه سمت صفحه نما او

مطلقا  نیزمی ارهیموجودات هوشمند در س یزندگ یبرا دیآمار، ام

 . اخبار را داشت نینگفت؛ او انتظار ا یزیآلورن چ. وجود ندارد

 لیمستط کیاتاقِ فرمان را پوشانده بود،  وارِیتمام د شینما صفحه

و  یقلمهای بازوچه. دادمی را نشان یتناهیال یبزرگ که فضا اهیس

فرز و  اریبالاستفاده بود، بس نیسنگ یکارها یروگون که برا فیضع

و در  دیچرخمی یکنترل دیصفحه کل انیم یبود، و به چابک عیسر

که روگون  یماتیبا تنظ. شدندمی هزاران نقطه روشن شیصفحه نما

صفحه به سرعت در حال گردش  یروای ستاره یانجام داد، فضا

 . در آمد شیبه نما دیصفحه، خورش یبر رو تیبود، تا درنها
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صفحه را  یالجثه بر رومیشکل عظ نیتوانست انمی یانسان چیه

بنفش و  یو روشن نبود: ابرها دیسف گرید دینور خورش. بشناسد

به  یداردامنههای و شعلهها را پوشانده و اشعه دیسطح خورش ،یآب

 یمیعظ نیآتشی نقطه گلوله کیدر . ندشدمی سمت فضا پرتاپ

جوشان بود هر لحظه  دیورشخ. جدا شد دیبرافراشت و از خورش

آتش به های گلوله ثانیه،وجود داشت، در هر  یدگیامکان از هم پاش

 ریدر طول مس هیبر ثان لیفضا پرتاپ شده و با سرعت هزاران ما

 . شدندمی چند شاخه

کنم، محاسبات می تصور»فت اطالعات گ یهئدر حال ارا روگون

به هر حال حضور . تان قرار گرفته دییاخترشناسان کامال مورد تا

 «...ما

ی با رصدخانه. میما کامال در امان هست»گفت  نانیبا اطم آلورن

 یابزارها قیرا از طر یاضافهای یکوالس حرف زدم، و آنها بررس

 تیامنی هیحاش کی، یساعت کیتلرانس . اندانجام داده همخودمان 

 . «میماندن وسوسه شو شتریب یاست مبادا برا یاختصاص

 . ابزار انداختی به صفحه ینگاه او

ی صفحه چیلطفا سوئ. االن ما را به اتمسفر برده باشد دیخلبان با»

 «!اوه! آنها رفتند. را بکش ارهیس
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. کرد توقف ایو هوا در نقطه نیزم بینشد و  نیوارد جو زم نهیسف

به صدا  ریآژ ندیناخوشا یو صدا دیلرزای لحظه یبرا نهیدرون سف

ی نهیمادر، دو سفی نهیبا توقف سف. درآمده و فورا خاموش شد

. پرتاپ شدند نیزمی ارهیدرهم و برهم سی کوچک به سمت توده

حرکت کردند و سپس از هم جدا  گریکدیرا با  یلیآنها چند ما

رفت و از نظرها محو  ارهیس کیاز آنها به قسمت تار یکیشدند، 

 . شد

شد  یانوارد طوفان غرّ یبا سرعت کم زیمادر نی نهیبعد سف یکم

 . انسانها را نابود کرده بود یِخال یشهرها شتریکه پ

ی کره میکرد در نمی یکه ارسترون فرمانده یکوچکی نهیسف

 تیو همانند مامورا تیمامور. قرار داشت نیزم کیتار

 یدهثبت و گزارش ،یربرداریدوم(، تصوی نهی)مسئول سفیترکال

 ایافراد  شیکوچک گنجای نهیسف. مادر بودی نهیبه سف هاشرفتیاز پ

 صورت ارهیس نیساکن ااگر ارتباط ب. را نداشت یاضاف نیمسافر

 گفتگو یفرصت برا. شدمی مادر به سرعت حاضر نهیگرفت، سفمی

 ینجات، حت اتیعمل ،یدر صورت بروز هر مشکل. وجود نداشت

 !شدمی جلوتر داده حاتیشد و توضمی به زور انجام

 یشفق قطب رایکرده بود، ز دایوهم آور پهای منظره نیزمهای خرابه

 شیصفحه نما یبر رو ریاما تصاو. را پوشانده بود ارهیاز س یمین

را  یحاصلیبهای صخره یوشنبود، و به ر یرونیمستقل از نور ب



   By Arthur C. Clarke فرخی یدی نوترجمه         

 

14 

اش یدر حوال یاز زندگ ینوع چیهرگز ه ییداد که گومی نشان

 انیبه پا ییصحرا در جا نیبود که ا ورقابل تص. شکل نگرفته است

منطقه  نیارسترون سرعتش را به حداکثر رساند تا از ا. رسدمی

 . بگذرد

به  ،یارهصخ یطوفان شد و حاال صحرا کیکوچک وارد ی نهیسف

قرار گرفته  شیروبرو یبزرگهای کوه. بدل شدای طوفان صخره

ابر غبارآلود اتمسفر  در از جا کنده شده و شانیبودند که نوک قله ها

 .درآورد یارسترون اسکنرها را به حالت افق. در حال چرخش بود

. دیرسمی به نظر زیآمدیو تهد کیزدن اریرو بسشیپهای کوه فیرد

 تیهدا آوررعبهای و کوهها صخره انیرا از م نهیسف یبا چابکاو 

 یامکان زندگای کنندهوسیمکان ما نیدر چن نکهیتصور ا. کرد

دستور دشوار بود و عاقالنه بود که  اریوجود داشته باشد بس

پنج . بود یگرید زیچ مشیاما تصم. کردرا صادر می ینینشعقب

 . ش را گرفتتالشی بعد ثمرهی قهیدق

 کینوک قله با . بدون قله وجود داشت یکوه نتر،ییپا لیما چند

کوه  نیا یبر رو. قطع شده بود یاقدام برجسته و شگرف مهندس

 دهیچیساختار پ کیقرار داشت، و در آن  یسطح مسطح مصنوع کی

 نیمجموعه ماش کیدل خود در شد که می دهید یفلزهای از ستون

 اشنهید و سفمکث کر نقطهارسترون در آن . داشتمی آالت را نگه

 . کرد تیهدا نییرا به سمت پا
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اکنون کامال مشخص و  شیصفحه نما یمحو بر رو بایتقری منظره

شده در  یبندبه صورت شبکه یبزرگ یفلزهای نهیآ. واضح بود

تا ها دستگاه نیا. درجه به سمت آسمان قرار گرفته بودند 54جهت 

 کی یبر رو یمشخصنا زمیمقعر بودند و هر کدام با مکان یحدود

ی هیآرا نیکه در ا دیرسمی ربه نظ. متمرکز شده بود تیموقع

خاص  یگذار و منظورریکارکرد تاث کیمقعر های نهیاز آ بیعج

 یدر فضا و ماورا ینیمعی نقطه قایدق نهیهر آ. وجود داشته باشد

 . فضا را هدف قرار داده بود

 کیبه  هیبه نظرم شب»رو به همکارانش کرد و گفت  ارسترون

 «د؟یا دهیرا د نیبه ا هیشب یزیتابحال چ. رصدخانه است

ی لبه یِکروی دست، و سه پا از خوشه نیبا چند یموجود کالرتن،

 . داشت یگریدی هیفرض ،یریکهکشان راه ش

های شعهاها دهندهبازتاب نیا. است یابزار ارتباط نیا»

 نیمن قبال صدها مدل از ا. کنندمی را متمرکز سیالکترومغناط

امکان دارد مشابه  یحت. امدهید یگریدهای را در جهان ساتیتاس

چون  نها،یمثل ا قایدر کوالس باشد، البته نه دق یزیچ نیچن

 «.کنندمی دیتول یکیبار اریبسهای اشعهها اندازه نیبا اهایی نهیآ

 نیا»سارگون اضافه کرد ی ارهیس یاز دوقلوها یکیدو،  هانسور

 دایاز فرود، پ شیرا پ یپرتو چیکند که چرا روگون همی هیتوج

 «.نکرد
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 . اصال موافق نبود ارسترون

است که از  یمعن نیباشد، بد گنالیارسال س ستگاهیا کی نجایاگر ا»

که هایی ه جهتب. کنند استفادهای ارهیس نیارتباطات ب یبرا دیآن با

که تنها  یشود تمدننمی من که باورم. دیاشاره دارد، نگاه کنها نهیآ

از فضا عبور کرده حاال داشته،  ییویسال است امواج راد ستیدو

نقطه  نیکه به ا دیما شش هزار سال طول کشی ارهیسمردم . باشد

  «.برسند

 «!میکار را کرد نیسه هزار سال ا یما تو»گفت  یدو به آرام هانسور

را با  شیهامجادله آغاز شود بازوچه کی نکهیاز ا شیکالرتن پ

 یدر حال صحبت بودند، او بررس هیبق یتکان داد! وقت جانیه

 . آغاز کرده بود  خودکار را

 «!دی! گوش دهنجارویا»

در  یکه به طور مستمر یممتد زمخت یو صدا د،یرا کش چیسوئ او

مطمئن و  اتیخصوص ،صدا. پیچیدق اتا در تُن بود، رییحال تغ

 . کردمی را دشوار فشیداشت که تعر یمشخص

گوش دادند؛ سپس ارسترون گفت  قهیدق کی یاکتشافگر برا چهار

تواند نمی یمخلوق چی! هستین ینوعِ گفتار چیه نیمسلما ا»

 «!کند دیسرعت تول نیرا با ا ییصدا

 یونیتلوزی برنامه کی نیا». دیرس جهینت نیبه هم زین کی هانسور

 «کالرتن؟ ،یستیموافق ن. است
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 . کرد دییتا کالرتن

را  ییمجزای رسد که برنامهمی به نظرها نهیآ نیاز ا کیبله و هر »

روند؟ می به کجاها نیسوال است که ا یجا میبرا. کنندمی مخابره

 دیمنظومه با نیا گریدهای ارهیاز س یکیاگر حق با من باشد، 

 یرا بررس نیا عیسر یلیخ میتوانمی. باشدها گنالیس نید امقص

 «.میکن

روگون و آلورن هر . تماس گرفت و گزارش داد S9000 با ارسترون

 . پرداختند یاخترشناس سوابق یزده شدند، فورا به بررس جانیدو ه

ی ارهیکدام از نُه س چیه. کننده بود دیو نا ام رکنندهیغافلگ جهینت

 نیکه ا دیرسمی به نظر. ستندینها گنالیس نیمنظومه، مقصد ا نیا

 . فرستادندمی گنالیبه سمت فضا سای به طور کورکورانهها نهیآ

بود که آن  یکس نیشد گرفت، و کالرتن اولمی جهینت کیتنها  ظاهرا

 . را به زبان آورد

ای هاریس نیارتباطات ب یاحتماال آنها موفق به برقرار»گفت  او

تاکنون نابود شده و  شانیهاستگاهیا یلیاند، اما بنا بدالشده

آنها خاموش نشدند و تنها . ستندیتحت کنترل ن گریدها فرستنده

 «.اتصال برقرار بود شتریاشاره دارند که پ یبه سمت

 ! فرودمیفهممی زود یلیگفته را خ نیخوب، صحت ا»گفت ارسترون

 «.مییآمی
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رد کرد و در سطح مسطح  یفلزهای نهیآ کناراز  یآرامرا به  نهیسف او

 ریدر ز ،یسنگ دیساختمان سف کیجلوتر،  اردیچند صد . فرود آمد

 نینبود اما چندای در آن پنجره. قرار داشتها رآهنیو خم ت چیپ

 . شدمی دهیدرب د

 

 



Rescue Party  19 گروه نجات 

 

شان را به تن یحفاظت یرو به همراهانش کرد، آنها لباسها ارسترون

بتواند  زیکرد او نمی آرزو. حرکت بودندی و آماده هکرد

مادر ی نهیماند تا با سفمی نیدر ماش دیبا یکیاما . شان کندیهمراه

 اریبس شهیرات آلورن بود و مثل هماز دستو نیا. در تماس باشد

 ،ناشناخته ارهیسفر به س نیدانست در اولنمی یکس. خردمندانه بود

 . چه رخ خواهد داد یطیشرا نیمخصوصا تحت چن

 دانیخارج شدند و م ییاز قفل هوا اطیمخلوق با احت سه

گروه  نیو سپس ا. کردند میرا تنظ شانیهالباسی ضدجاذبه

نژاد خود به سمت ی ژهیو یم با شکل حرکتکوچک، هر کدا

بودند و کالرتن  شرویهانسور پ یساختمان به راه افتادند، دوقلوها

 جادیاو ظاهرا ای کنترل جاذبه. کردمی شانبیتر تعقعقب یکم

افتاد، که موجبات  نیزم یناگهان رو نکهیا یمشکل کرده بود، برا

که  دیرا د شرون همراهانارست. دوستانش را فراهم کردی خنده

سپس درب به  -درب متوقف شدند نیکتریکنار نزدای لحظه یبرا

 . باز شد و آنها از نظر دور شدند یآرام

صبورانه منتظر ماند، طوفان دورتادور را احاطه کرده بود  ارسترون

در زمان . شدمی در آسمان روشنتر جیبه تدر یو نور شفق قطب

او . مادر تماس گرفت و به روگون گزارش دادی نهیتوافق شده، با سف

 کند و چه قدر دور شده، امامی چه یسوال بود که ترکال شیبرا



   By Arthur C. Clarke فرخی یدی نوترجمه         

 

20 

و تداخالت ها طوفان و تصادم رایز ردیتوانست با او تماس بگنمی

 . کردمی یریاز تماس جلوگ یدیخورش

هانسور در  یکه مشخص شد کالرتن و دو قلوها دیطول نکش یلیخ

بود، و  ییویراد ستگاهیا کیساختمان . شان حق داشتندیتئورمورد 

 یاتاق بزرگ با تعداد کیساختمان  نیدر ا. از سکنه بود یکامال خال

صفوف مختلف  ،یدر تاالر اصل. قرار داشت یدفاتر کوچکتر انشعاب

صدها پانل  یبر روها شد، و نورمی دهیاز دور د یکیابزار الکترون

بزرگ رو به  ریاز سمت مس یزد و نور راکدمی سوسو یکنترل

 . آمدمی خال یالمپها

های مجموعه نیاول. قرار نگرفت ریچندان تحت تاث کالرتن

سال بود که  اردیلیم کیکه مردمانش ساخته بودند، اکنون  ییویراد

 یبود که دارا یکه تنها چند قرنها انسان. شده بود لیفس

را  ید، قدرت رقابت با مخلوقاتبودن یکیالکترونهای دستگاه

 . تمدن بودند یدارا نیزمی رهنداشتند که دو برابر عمر ک

 کی. ندخود را روشن کردی ثبت کنندههای دستگاه ،یاکتشاف گروه

از سکنه، در حال  یخال ستگاهیا. پاسخ وجود داشتبی یمسئله

شدند؟ می دیاز کجا تول هابرنامه نیبود اما ا شیپخش برنامه ها

 یمکان طراح نیا. شد یابیبه سرعت مکان چیسوئ یبُرد مرکز

 نیمختلف را همزمان ارسال کند، اما منبع اهای شده بود تا برنامه

. شدمی دیناپد ینیرزمیزهای کابل چیمارپ انیدر مها برنامه
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 یدر حال تالش برا S9000 روگون در. نبود سریمها کابل یابیرد

منبع  ،قاتشیتحقطی  دیبود و شاها گنالیس لیو تحل یابیارز

 . دشمی مشخص

 زیچ. از سکنه تلف نکرد یخال ستگاهیرا در ا یادیزمان ز گروه،

 یزندگ افتنیآنها به دنبال . کندنبود که آنها را جذب  یادیز

کوچک از ی نهیبعد سف قهیچند دق. (یعلمهای افتهیو نه بودند)

، ندبودها که پشت کوه ییهاشد و به سمت دشتسطح مسطح بلند 

 . بود یباقهنوز سه ساعت فرصت . حرکت کرد

از نظرها دور شد، ناگهان  زیاسرارآمهای نهیآی هیکه آرا یوقت درست

با  ایشده بود و  یاالتیخ ایآ. به ذهن ارسترون خطور کرد یزیچ

کت کرده بودند؟ حر یمیمالی هیبه زاو زینها نهیآن آ نیچرخش زم

موضوع کم  نیا نینظر دهد، بنابرا نانیتوانست با اطمنمی او

بود که  نیتوانست داشته باشد امی که یمعن اتنه. شد یتلق تیاهم

در حال کار  یهمچنان با روش مشخص ،ینیزم ستگاهیا زمیمکان

 . بود

گ و شهر بزرکالن کی. کردند دایرا پ یبعد شهری قهیپانزده دق آنها

 چیرود به صورت مارپ. ساخته شده بود یرود یپراکنده، که در حوال

گذشت می آن ریزهای بزرگ و پلهای از کنار ساختمانای قاعدهبی

 . کرده بود جادیرا ا ینامتجانسی و منظره
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تنها . از سکنه است یاز آسمان هم مشخص بود که شهر خال یحت

وجود  شتریبهای یفرصت بررس مانده بود و یباق میساعت و ندو

 نیبه بزرگتر کیرا گرفته بود، و نزد مشیارسترون تصم. نداشت

ساختمان  نیدر ا یامکان داشت مخلوقات. ساختمان شهر فرود آمد

 . فتدیب ابیاز آسها شده باشند تا آب یبزرگ مخف

از انفجار  ن،یزمی مرکز کره یغارها و حت نیترقیعم نحالیا با

به  ارهیس نیا یاگر اهال یحت. در امان نبودند دیخورش بزرگ

 یشان چند ساعتیمجاور سفر کرده باشند، در نابودهای ارهیس

 اتیامکان ح دیخورش یبا نابود اریز. شودنمی جادیا ریتاخ شتریب

 . شودمی منظومه سلب نیدر ا

 ای چند روز یشهر، برا نیماجرا اطالع نداشت که ا نیاز ا ارسترون

 نیقرن ا کیاز  شیاز سکنه شده، بلکه ب یکه خال ستیچند هفته ن

شهرها،  یریشکل گ یبرا ن،یزم یبر رو. وضع در آن حکمفرماست

و ها مایهواپ با ظهور که ینابود شدند، تا وقت یاریبسهای تمدن

ظرف چند نسل، انبوه . شد جیرا ییحمل و نقل هوا کوپترها،یهل

از جهان بروند، ای در چند ساعت به هر نقطهتوانند می انسانها که

تمدن . را داشتند شیآرزو شهیو جنگلها برگشتند که همها به دشت

بود که در گذشته قابل تصور نبود،  یو منابعها نیماش یدارا دیجد

که  ییهابه فلزات و مخزن گریدداشت و  ییاما ضرورتا فرم روستا

از  یبرخ. نبود دیبود، مق حکمفرما ینیدر عصر ماش یقبل یهاقرن
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شده  لیتبد یسرگرم ای یتیریمد ،یقاتیشهرها به مراکز تحق نیا

 . به حال خود رها شده بودند گرید یبودند؛ برخ

برد، همراهانش در می که اروسترون در انتظار به سر یدر حال و

 شمار عکسبی زدند ومی قدم یخالهای راهروها و تاالر

. دندینفهم یزیچها ساختمان نیسابق ا نیساکنگرفتند اما از می

و هزاران دفتر  ،ییرایآنجا پر از کتابخانه، و اتاق کنفرانس، اتاق پذ

اگر وجود . بودند یو کامال خال ودندخاک گرفته ب یبود که همگ

هاست که قرن ارهیس نیاستدالل که در ا نینبود، ا ییویراد ستگاهیا

 . نبود یرمنطقیوجود نداشته، غ یزندگ

بود که  یالپردازیانتظار، مشغول خ یدر زمان طوالن ارسترون

 دیشا د،یشیبا خود اند. اندشده دیچطور ناپد ارهیس نیموجودات ا

زدند  گریکدی یدست به نابود ست،یفرار ممکن ن دندیفهم یوقت

 ریحاال، ز نیساختند و هم ارهیسطح س ریدر زهایی پناهگاه دیو شا

 ایدن انیاند و در انتظار پاترس دوال شده ازنفر ها ونیلیاش، منهیسف

 یهرگز ماجرا روشن نخواهد شد، احساس بد نکهیاز ا. هستند

صدور دستور بازگشت از . شد یزمان به سرعت سپر. داشت

 ایشد که آمی مشخص یبه زود. رامش بودآی هیمادر مای نهیسف

به  دنیرس یارسترون برا. ریخ ایتر بوده از آنها موفق یگروه ترکال

 شتریو ب شتریدر هر لحظه ب قیمادر دلهره داشت، تعلی نهیسف

فکر به ذهنش خطور کرد که اگر اخترشناسان کوالس  نیا. شدمی
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 او را آرام S9000ی چه؟ استقرار درون محفظه ،اشتباه کرده باشند

 دیو خورش ارهیس نیدور شدن از ا شتر،یاز آن ب دیشاو . کردمی

 . بود آرامشی هیبدشگونش، ما

کوچکش ی نهیهمکارانش برگشتند، ارسترون سف نکهیمحض ا به

سپس رو به . به راه افتاد S9000 را به پرواز درآورد و به مقصد

 :دیدوستانش کرد و پرس

 «د؟یکرد دایخوب، چه پ»

 . پهن کرد نهیکف سف یبزرگ را بر رو ینقاش کی کالرتن

به . هستند؛ دوپا ، و دو دست یشکل نیآنها ا»گفت  یا خونسردب و

تنها . ندیاز پسش برآ یرسد در صورت نقص عضو به خوبمی نظر

. پشت سرشان هم چشم باشد نکهیهم دو چشم دارند، البته مگر ا

 یزیتنها چ بایتقر نیا م؛یکرد دایرا پ نیکه ا میخوش شانس بود

 «اند.است که جا گذاشته

 ییبود و موجودات فضا نیکف زم یرو جانیب یروغنرنگ ینقاش

 نیکامل ا یارزشی، بنکهیطنز روزگار ا. شده بودند رهیبه آن خ

شهر  یوقت. ابدینجات  یحاال باعث شده بود که از فراموش ،ینقاش

 چاردزیآلدرمن جان ر یِبه خود زحمت نداد تا نقاش یشد، کس یخال

 خاک ینقاش نی، امیقرن و ن کی یبرا. درا جابجا کن 9191-9195

تمدن  ،یمیقد یدور از شهرهاای که در فاصله یخورد، در حالمی
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 ،ینیشیتمدن پ چیکرده بود که ه شرفتیپای به اندازه یدیجد

 . کردنمی را هماش ینیب شیهرگز پ

 

 
 

شهر  نیا م،یکرد دایاست که پ یزیتمام چ بایتقر نیا»گفت  کالرتن

که  میبگو دیمتاسفانه با. از سکنه بوده باشد یسالها خال یستیبا

اگر موجودات  یحت. مان با شکست روبرو شدهیسفر اکتشاف

ب خودشان را حضور دارند، چنان خو ارهیس نیدر ا یهوشمند

 «.میکن شانیدایپ میتواننمی کهاند کرده یمخف
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 . ناچار بود که موافقت کنداش فرمانده

چند  یاگر به جا دیبود، شا رممکنیغ تیمامور کیکار ما »گفت  او

آنها ممکن است . میشدمی موفق م،یساعت، چند هفته فرصت داشت

 «.داندمی هچ یکس. حفاظ درست کرده باشند اهایدر ریز

 . کرد میرا تنظ ریانداخت و مس شگریبه نما یعینگاه سر او

 عیسر یآلورن به نظر دارد کم. بود میآنجا خواه گریدی قهیپنج دق»

پیدا  یزیچ یترکال ایسوال است که آ یجا میبرا. کندمی حرکت

 «.نه ای کرده

ی انهباالتر از کر لیچند ما S9000که ارسترون بازگشت،  یزمان

کوچک را در محل ی نهیسف ییاو با مهارت باال. قرار داشت ایدر

 . شدند ادهیپ نهیاستقرار پارک کرد و گروه از سف

قابل انتظار بود، اما  نیا. در انتظار آنها بودند یکم تیجمع

است که  یاز کنجکاو شتریب یزیارسترون فورا متوجه شد که چ

رد و بدل ای از آنکه کلمه شیپ یحت. دوستانش را به آنجا کشانده

 . آمده است شیپ یشود، متوجه شد که مشکل

 یو ما برااند او و گروهش گم شده». هنوز برنگشته یترکال

 «.دیحاال وارد اتاق کنترل شو نیهم. میرومی نجاتشان

 

*** 
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او مدار . بودتر از ارسترون خوش شانس یابتدا، ترکال از

تحمل رقابلیاز نور غ یهوا را دنبال کرده، و با دور شیموگرگ

به جوش آمده و بخار آب  ایآب در. بود دهیرس ایدر کیبه  دیخورش

بود  ایکه مشرف بر در یبزرگ دیشهر سف. افتیمی انیدر فضا جر

 . شان را جلب کردتوجه

 شدتبهآنها . مکان پارک بودند نیسطح ا یپرنده بر روهای نیماش

 دهید اتیاز ح ینشان چیدر آنجا ه. ساخت بودنداما خوش ییابتدا

 یلیمکان، خ نیا نیکه ساکن دیرسمی به نظر حالبااینشد، نمی

 . دیدرخشمی هنوز نورها از پنجره یاز برخ. دور باشند دینبا

 نیرهبر ا. شدند ادهیپ نیبدون اتالف وقت از ماش یهمراه ترکال سه

نام داشت  ساندرهی، از نظر ارشد بودن درجه و نژاد، تگروه سه نفره

 یمرکزهای دیخورش یِمیقدهای ارهیاز س یکیکه مانند آلورن در 

 یکیآالرکان نام داشت که نژادش به  ینفر بعد. متولد شده بود

نفر آخر . بود ییجایغرور ب یگشت و دارامی برها جهان نیجوانتر

زیرا  بود؛ ینامفاقد او . الدور بودپای ارهیاز س بیعج یموجود

خودش نداشت و تنها  یبرا یتیهو چیه ،همنوعانشی مانند همه

اگرچه او و . ش بوداما متحرک از همنوعان رمستقلیغی اختهی کی

بودند و به  دههمنوعانش مدتها بود که در کهکشانها پخش ش

آنها را ای ناشناختههای نکیشمار جهان مشغول بودند، لبی اکتشاف

در بدن  ریناپذمیتسلهای مانند سلول ؛به هم متصل کرده بود
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مورد  ریکرد، ضممی صحبت یپاالدور یمخلوق یوقت. انسان

 ریهرگز و ابدا ضم یدر زبان پاالدور. بود "ما"همواره اش استفاده

 . وجود نداشت داول شخص مفر

. گمراه کرد یکمرا  یبزرگ ساختمان باشکوه، گروه اکتشاف یدرها

را  یترکالاش یشخصی را تلف نکرد و با فرستنده یوقت ساندرهیت

را  نهیسف یتا ترکال ستادندیاای سپس سه موجود گوشه. فراخواند

شدند،  میعظ نِیآنها به سرعت وارد ساختمان فوالد. پارک کند

 زیو در داخل ساختمان ن دندیدرخشمی ساختمان یرونیب یهاسنگ

 . نددیرقصمی نور پروژکتوری هاعهاش

تاالر بزرگ بود که به  کیآنها  یروبرو. نبود یاجیچراغ قوه احت به

بودند، روشن شده  زانیها که به سقف آواز المپ یفیردی لهیوس

شد و در می گشوده یبزرگ یتاالر به راهروها گر،یدر سمت د. بود

 تیطبقات باال هدابه سمت  یبه صورت باشکوه یجلوتر پلکان

 . شدمی

سپس . که وارد کدام راهرو شوند بود مرددای لحظه یبرا ساندرهیت

مثل هم بودند، او و همراهانش به ها راهروی که همه ییاز آنجا

 . راهرو رفتند نیسمت اول

است شدت گرفته  انیدر جر یکینزد نیدر هم یحس که زندگ نیا

 ارهیس نیا نیلحظه ممکن است با ساکن در هر دیرسمی به نظر. بود

خصومت به خرج دهند؛ خودشان  ارهیس نیاگر ساکن. روبرو شوند
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د نفورا از دستگاه فلج کننده استفاده خواه یمقصرند و گروه اکتشاف

 . کرد

 دیاتاق شدند به اوج خودش رس نیکه وارد اول یگروه زمان استرس

خاموش های نیو صفوف ماشابزارآالت  یکه در آن با تعداد یو وقت

 یفلزی هزاران قفسه ،در آن اتاق بزرگ. روبرو شدند، فرونشست

 کیبه هم، در  وستهیکرد، پمی که چشم کار ییوجود داشت که تا جا

تنها  ،در اتاق. شدنمی دهید یگریدی هیثاثا چیه. قرار داشتند فیرد

 . وجود داشتند زیاسرارآمهای نیو ماشها قفسه

 هر. کرد یرا بررسها بود به سرعت قفسهتر که از همه فرز آرالکان

 بود که یو بادوام کیبار یههزاران صفحی م از آنها دربردارندهاکد

 یکی یمخلوق پاالدور. شمار سوراخ و اسالت در آن قرار داشتبی

 ریاز صفحات را برداشت و آالرکان تمام صحنه را به همراه تصاو

اتاق بزرگ . سپس آنجا را ترک کردند. ثبت کردها نیاز ماش کلوزآپ

  .نمودمی یمعنبی آنها یبود، برا ارهیس نیاز اعجاز ا یکیکه 

 زوریشگرف آنال یدوباره به آن باترای موجود زنده چیچشمان ه

ی کارت پانچ که دربردارنده اردیلی، و پنج میانسان تیهالر

 . است، نخواهد افتاد ارهیس نیدر ا یدکاطالعات هر مرد و زن وکو

اواخر مورد استفاده قرار گرفته  نیساختمان در هم نیبود که ا روشن

در . شدند یوارد اتاق بعد ندهیفزا یجانیبا ه یگروه اکتشاف. بود

که هایی قفسه فیشمار ردبی الجثه با میعظی کتابخانه کیآنجا 
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گروه جستجوگر . شدمی دهیکتاب بودند، دها ونیلیشامل م

ی از همه یگانیدر آنجا با. در آورند سر یزینتوانستند از آنها چ

که در دفتر شورا صورت گرفته بود، های یو سخنران یانسان نیقوان

  . شده بود یگردآور

 یکیبود که آالرکان توجهش را به  یریگ میدر حال تصم ساندرهیت

آن قفسه، . بود، جلب کرد یاردیکه در چند صدهایی از قفسه

کف  یرواطرافش کتب . بود یخال مهی، نگریدهای برخالف قفسه

. شتابان آنها را انداخته یفرد یی، گوندپخش شده بود نیزم

 ،یزمان نه چندان طوالن رد دیو شا شتریپ. روشن بودندها سرنخ

 یمتوجه جا نانهیزبیآالرکان ت. بودند نجایدر ا یگریموجودات د

اما چون  متوجه رد پا هم شد یاو حت. شده بود یرنگِ چرخکم

نداشت قادر به  یموجودات آگاه نیا لینسبت به شکل و شما

 . شان نبود بیتعق

 یگریاز هر زمان د حاال اره،یس نیشدن به موجودات ا کینزد حس

که  یزیآالرکان چ. قرابت در زمان بود، نه مکان نیبود، اما ا شتریب

 . داشت را به زبان آورد انیجر یهن همگدر ذ

 نیا. آمده تا نجاتشان دهد یارزشمند باشند و فرد دیها باآن کتاب»

. ستیدور ن یلیوجود دارد که خ یپناهگاه کیاست که  یمعن نیبد

 شکه به سمت میکن دایهم پ یگریدهای سرنخ میاحتماال بتوان

 «.کند مانتیهدا
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 چندان مشتاق به نظر یکرد؛ موجود پاالدور دییتا ساندرهیت

 . دیرسنمی

از  ییباشد، اما پناهگاه در هر جا حیحرف صح نیا دیشا»گفت  او

پس . میتواند باشد و ما تنها دوساعت فرصت دارمی ارهیس نیا

 نیاز شیاست، ب یمردم باق نیبه نجات ا یدیاگر ام دیاجازه ده

 «.میوقت تلف نکن

دانشمندان  یاز کتب را برا یبه راه افتاد و تنها تعداد گریبار د گروه

وجود داشت که هرگز قابل  دیاگرچه ترد -کرد یجمع آور گاهیدر پا

متوجه شدند که ساختمان بزرگ از  عیسر یلیآنها خ. ترجمه باشند

رسد می شده که به نظر لیکوچکتر تشک یاتاقها یادیتعداد ز

آنها آراسته و  شتریب اند.فتهقرار گر فادهمورد است رایاخ یهمگ

. کامال برعکس، درهم و برهم بودند ییدوتا یکیمرتب بودند اما 

. کرد ریاز اتاقها به شدت گروه جستجوگر را متح یکیمخصوصا 

کف اتاق . بود ختهیبود، کامال به هم ر یکه به نظر، دفتر ادار یاتاق

 . جره خرد شده بودپنی شهیدر هم شکسته، و ش هیاز کاغذ و اثاث

 . مضطرب شد یقدر ساندرهیت

را آماده در دست اش فلج کنندهی اسلحه یکه با دستپاچگ یحال در

اجازه نداشته  یخطرناک وانیح چیمطمئنا ه»داشت با تعجب گفت 

 «!دیایب ییجا نیبه چن
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ای آزاردهنده یبلکه شروع به درآوردن صدا. نداد یپاسخ آالرکان

طول ای قهیچند دق. نامندمی "خندهی قهقهه"ش آن را کرد که نژاد

 . جالب است شیبرا زیدهد چه چ حیکه توض دیکش

 حشیباشد، در واقع توض یوانیح چیکنم کار هنمی تصور»گفت  او

اتاق مشغول به  نیتمام عمرتان را در ا دیساده است! فرض کن یلیخ

. دیق سر و کار داشته باشکاغذها و اورا نیو تمام سالها با ا دیکار باش

 نکهیو ا د،ید دیکه هرگز دوباره آن را نخواه ندیو ناگهان به شما بگو

عالوه بر . دیترکش کن شهیهم یبرا دیتوانمی است، و تمامکارتان 

آنوقت . تمام شده زیهمه چ. تان نخواهد آمدکس دنبالچیه نیا

 "ساندره؟یخروجت چطور خواهد بود، ت

 . به فکر فرو رفتای لحظه یبرا ساندرهیت

 به نظر. کنممی کنم و اتاق را ترکمی را مرتب زیاحتماال همه چ»

 «.اتفاق افتاده نیاتاقها هم یرسد در باقمی

 . کرد دنیدوباره شروع به خند آالرکان

به  اند.یمتفاوت اتیروح یاست! اما افراد دارا نطوریمطمئنم که هم»

 «.دیاتاق بوده، خوشم آ نیه صاحب اک یگمانم از موجود

نداد و همراهانش هم منظورش را درست  یشتریب حیتوض او

 . بعد مسئله فراموش شد یو کم دندینفهم

دستور بازگشت را صادر  نه،یرهبر گروه از سف یکه ترکال یهنگام

گردآورده  یآنها اطالعات عال. شوک وارد شد ینوع میکرد، به ت
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 افتی اره،یسی مفقود شده نیمرتبط ساکن یخسرن چیبودند اما ه

 کننده بود و اکنون به نظر جیخود گ یمشکل به خود. نشده بود

 تا حرکت قهیتنها چهل دق. شدکه هرگز قابل حل نبا دیرسمی

S9000 مانده بود یباق . 

 یهالل ییاما راهرو. گرفتندبه بازگشت  تصمیمجستجوگر  گروه

شان را جلب ساختمان راه داشت، توجه نییشکل که به طبقات پا

بود، و  یگرید یمورد استفاده متفاوت از هر جا یمعمار. کرد

مورد استقبال گروه جستجوگر  ینیرزمیراهرو ز نیطبقات گشاد ا

 یاز راه رفتن برو پا،موجودات جستجوگر چند. قرار گرفته بود

 نیموجودات دوپا، خسته شده بودند و ا مخصوصِهای پلکان

کارش از همه  ساندرهیت. مقاومت بود رقابلیغ ضیعر یراهرو

رفت و می دوازده پا راه یبود؛ چون او به طور نرمال بر روتر سخت

او  یکرد، اگرچه هنوز کسمی پا استفاده ستیعجله داشت از ب یوقت

 . بود دهیند شتابانرا 

ونل به ت نیا ایآ. شدند رهیبه راهرو خ یمتوقف شد و همگ گروه

جهان  نیشد؟! در آنجا احتمال داشت مخلوقات امی ختم نیمرکز زم

هنوز وقت بود تا در . از آنها را بتوان نجات داد یشوند و برخ دایپ

 . مادر با خبر شودی نهیصورت لزوم سف

کوچک ی نهیسف یفرستاد و ترکال گنالیساش به فرمانده ساندرهیت

سقفش  ریکه در آن لحظه، ز یی، در جاساختمان برد یرا فورا باال
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و خم  چینداشتند تا از پ یزمان کاف. گروه جستجوگر قرار داشتند

رفتند و اگر می نییکنند، آنها به پا دایبازگشت را پ ریراهروها مس

سرشان حضور  یکه در باال یترکال ود،ب اجیاحت عمل به سرعتِ

در هر . ا سوار کندرا منفجر کند و آنها ر ریتوانست مسمی داشت و

 یبرد تا مشخص شود که در انتهانمی هم یادیصورت، زمان ز

 . راهرو چه است

بود! تونل  یزمان کاف هیثان ینشان داد که تنها س یبعد یدادهایرو

 شختم شد که دورتادورای اتاق استوانه کیبه  یبه طور ناگهان

 یراه خروج چیه. به همراه بالشتک قرار داشت یراحتهای یصندل

ای هیچند ثان. که از آن آمده بودند یریوجود نداشت، به جز مس

به ذهن آالرکان خطور  یمکان نیچنتا هدف از ساخت  دیطول کش

که آنها هرگز فرصت نکردند تا  فیواقعا ح د،یشیاو با خود اند. کرد

 ساندرهیت ادیتفکرات آالرکان ناگهان با فر. استفاده کنند نجایاز ا

پشت سرشان در  یکه درگاه ورود دیآالرکان برگشت و د. ع شدقط

 . سکوت بسته شده

و  رتیآور، آالرکان در ذهنش مشغول حهراسی لحظه نیدر ا یحت

آالت نیدانند که چطور ماشمی بود: آنها هر که هستند، دیتمج

 !خودکار بسازند

 از یکیاو . بود که سخن گفت یکس نیاول یپاالدور مخلوق

 :تکان داد و گفتها یرا به سمت صندل شیشاخکها
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ی ذهن چندگانه «.کار نشستن است نیکه بهتر میکنمی ما فکر»

دانست که چه رخ می کرده بود و یابیرا ارز تیوضع شتریپاالدور پ

 . خواهد داد

سرشان  یدر باال یبم از دستگاه یینگذشت که صدا یادیز زمان

 به چند هر–انسان  یصدا خ،یر در تاربا نیآخر یبرا. شد دهیشن

شد! می دهیشن نیزم روی بر – میمستق رغی و شده ضبط صورت

حال جستجوگرانِ در  نیبود، با ا یمعنبی جستجوگران یکلمات برا

 . بزنندهایی کرده، توانستند حدس ریتله گ

 «.دینیتان را انتخاب کرده و بنشهای ستگاهیلطفا ا»

بر . در کوپه روشن شد یواریپانل د کیما، راهن یبا صدا همزمان

به هم  یبود که با خطوط رهیدا ینقشه شامل تعداد کیآن  یرو

نوشته شده بود و  یزیها، چ رهیاز دا کیدر امتداد هر . متصل بودند

 . مختلف قرار داشت یدر کنارشان دو دکمه با رنگها

 . به رهبر گروه نگاه کرد دیبا ترد آالرکان

ها به کار دستگاه یاگر کار دی! شادیبه آن دست نزن» درهسانیت

 «.درب دوباره باز شود م،ینداشته باش

فرض  ک،یاتومات ینیرزمیزراه نیطراحِ ا نیمهندس. کردمی اشتباه او

اتاقک شده، به طور  نیوارد ا سی کهگذاشته بودند که هر ک نیرا بر ا

شد، به طور نمی بانتخا یمقصد چی! اگر هکردههوس سفر  یهیبد

 . شدمی به عنوان مقصد قلمداد ریمس انیفرض، پاشیپ
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در  راترونیواسط و تهای دستگاه. آمد شیپ یگریکوتاه د مکث

فرصت داشت تا سفر را کنسل  هیثان یگروه س. انتظار دستور بودند

 نیاطالع بودند و ماشبی مسئله نیکند تا درب باز شود، اما آنها از

انتخاب  شانیشده بود برا یها طراحانسان یهیوجه به روحکه با ت

  . کرد

درونش به نظر ی هینبود؛ اتاق و اثاث یلیحرکت به نظر خ سرعت

شان از حرکت یحاک رمحسوسیتنها لرزش غ. دندیرسمی یتجمالت

که ظرف  یبود در حال نیکه مدتش نامع یسفر. داشت نیدر دل زم

 . کردمی را ترک یه شمسمنظوم S9000 قه،یدق یس

و  ساندرهیت. دشحکمفرما  یطوالن ی، سکوتحرکمت کابین در

اگرچه به  ز،ین یمخلوق پاالدور. آالرکان در حال تفکر بودند

معنا بی شیبرا یفرد کرد! مفهوم مرگِمی فکر یصورت متفاوت

 ،یگروه پاالدور کیدر  یواحد پاالدور کی ینابود رایبود، ز

 اما او. انسان نبود یبراناخن  کیاز جدا شدن  رشتیارزشش ب

 ریدر مخمصه گ-داشتن ساندرهیکه آالرکان و ت یتوانست حسمی

 . شان کنددرک کند و اگر بتواند کمک یرا به دشوار -کردن

ارتباط  اشیشخصی فرستنده قیاز طر یتوانست با ترکال آالرکان

 یلیخ دیرسمی به نظر بود و فیضع اریبس گنالیبرقرار کند، اما س

فورا  بایکرد و تقر حیرا تشر تیاو به سرعت وضع. زود قطع شود

او در . کردمی بیرا تعق نیماش ریمس یترکال. شدتر واضح گنالهایس
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 نیقرار داشت که ماش یریو در همان مس نیسطح زم یباال

 نجایا در. به مقصد ناشناخته در حرکت بود نیزم ریدر ز ز،یاسرارآم

به هزار  کیبا سرعت نزد نیبار مشخص شد که ماش نیاول یبرا

که  دینکش یطول یلیخ یدر ساعت در حرکت است و ترکال لیما

 ایبه در خیلی زودآنها . داشت زین یتراخبار نگران کننده

وجود داشت که  یفیضع دیبودند، ام نیزم ریدر ز یوقت. رسیدندمی

 یحت -انوسیاق ریاما در ز. فرار کنند را متوقف کرده و نیبتوان ماش

شان توانست نجاتنمی زیمادر نی نهیسفهای تمام قوا و دستگاه

 . اختراع کندتر کامل نیاز اای توانست تلهنمی یکس. دهد

. شد یواریدی نقشه یمشغول بررس ییبا دقت باال ساندرهیت

ی نقطه کیها، رهیدا یخطوط اتصال ریروشن بود و در مساش یمعن

 ریاز مس یمین بایمشخص بود که آنها تقر. روشن در حال حرکت بود

  اند.مودهیرا پ ستگاهیا نیبه اول یمنته

را فشار ها دکمه نیاز ا یکیخواهم  یم»گفت  تیدر نها ساندرهیت

 !«میسردر آورد یزیچ دیشا م،یکننمی ضرر. بدهم

 «؟یکنمی موافقم، کدام را اول امتحان»

. میکند کدام را اول امتحان کننمی یفرق. فقط دوتا وجود دارد»

توقفش  یبه معن یاستارت زدن و دوم یبه معن یکنم، اولمی تصور

 «.باشد

 . نبود دواریچندان ام آالرکان
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 حرکت کرد، فکر م،یرا  فشار دهای دکمه نکهیبدون ا»گفت  او

آن  یرو یکنترل چیست و ما هدستگاه کامال خودکار ا نیکنم امی

 «.میندار

 . قبول نداشت ساندرهیت

 یلیمرتبطند، وگرنه خها ستگاهیبا اها دکمه نیواضح است که ا»

است که  نیتنها سوال ا اند.گذاشته نجایرا ا نهایاست که ا یمعنبی

 «؟است حیصح کیکدام 

از  کیقابل توقف در هر  ن،یماش. بود حیاو کامال صح یابیارز

در راه بودند، اگر االن  قهیآنها تنها ده دق. بود یانیمهای ستگاهیا

توانستند به موقع فرار کنند! اما از شانس می کردندمی آنجا را ترک

 . اشتباه را فشردی دکمه ساندرهیبد، ت

رنگ به سمت کم یبه صورت نور ینیرزمیز نیماش نقشه، یرو بر

 نهیاز سف یلحظه ترکال نیدر هم. بودشده  کیروشن نزد رهیدا نیاول

 . تماس گرفت

 ایبه سمت در دیو دار دیشهر عبور کرد کی ریاالن از ز نیشما هم»

وجود نخواهد  یتوقف گرید لیدست کم تا هزار ما. دیکنمی حرکت

 «!داشت

 

*** 
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 دینا ام ارهیس نیدر ا یزندگ افتنیمادر، کامال از ی نهیدر سف آلورن

 چیاگرچه در ه. را پرسه زده بودند ارهیاز س یمیحدود ن. شده بود

 نقاط فرود ینکرده بودند اما در برخ یتوقف طوالنای نقطه

زدند بلکه جلب توجه می یدور کوتاه کی نهیآمدند و با سفمی

 دیرسمی شد، به نظرنمی دهید نیاز زم یا واکنشیپاسخ  چیه. کنند

از  کسیاگر  یحت د،یشین با خود اندآلور. کامال مُرده است نیزم

شده که در  یمخف نیزنده باشد، احتماال در اعماق زم نجایا نیساکن

 رقابلیشان غو سرنوشت د،یآنمی از دست ما بر یکمک چیآنجا ه

 . است رییتغ
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 یاز جستجو مادری نهیسف. اطالع دادرا  باراخبار فاجعه روگون

رفت که  یانوسیطوفان به سمت اق انیم درو  دیثمرش دست کشبی

 ینیرزمیز نیماش یابیهمچنان در حال رد ،یکوچک ترکالی نهیسف

 . بود

 اهایدر ن،یزم شیدایاز آغاز پ. بود یوحشتناک قتایانداز حقچشم

که  یگردآب در برابر طوفان ی ازهایکوه. شکل نبودند نیهرگز بد

. با هم در مسابقه بودند ییدر ساعت سرعت داشت، گو لیصدها ما

هم آسمان پر از آثار مخروبه  نیزم یاز رو یادیزی با فاصله یحت

آالت و نیو لوازم ماشها و ساختمان نازلمهای اعم از درختان، خرده

 نیدر برابر ا ییمایهواپ چیه. بود نیزم یمتصل بر رو ریغ زیهر چ

از برخورد  یو تکرار غرش و لرزش ناش. آوردنمی تندباد تاب

کرد که آسمان در می یحس را تداع نیبادها و طوفان با گردآب ا

 . شودمی سیشالق ها، خ نیبرابر ا

 ن،یزمدر اعماق . در کار نبودای لرزه نیهنوز زم خوشبختانه،

جمهور سیرئ یاختصاص ینیرزمیتونل ز یکه برا یشاهکار مهندس

های یرانیو وها یکرد و خرابمی کار یشده بود، به طور عال هیتعب

 نیتا آخر یآن شاهکار مهندس. نگذاشته بود ریبر آن تاث ش،یباال

 ینیبشیوجود براساس پ نیبا ا. کردمی کار نیوجود زمی قهیدق

. نمانده بود یباق زیچهمه انیتا پا شتریب قهیپانزده دق اخترشناسان،



Rescue Party  41 گروه نجات 

ماند مشخص می ارهیس یبر رو گرید قهیآلورن تا چند دق نکهیاما ا

ی گذشته بود. امید ساعت کیحدود از به تله افتادن گروه، . نبود

به  انوسیاق ریاز زد نداشت که در این فاصله، کابین وزیادی وج

 . نجات وجود داشت یبرا یجا هم شانس کمبرسد، تازه در آن نیزم

بدون دوستانش، او هرگز  یحت. آلورن مشخص بودند دستورات

که به او سپرده شده را  یبزرگی نهیبه خطر انداختن سف الیخ

به تله ی ترک خدمه یبرا میاگر او انسان بود، تصم دیشا. نداشت

به شدت  یژاداما او از ن. بودمی اش، به شدت دشوارافتاده

 شیایچنان به کائنات و اش هک ینژاد. بودها از انسانتر یاحساس

کنترل جهان  ،عدالت یاز برقرار نانیکه تنها با اطم دیورزمی عشق

در اش یفرا انسانهای موهبتی آلورن به همه. را برعهده گرفته بود

 . داشت اجیاحت یساعات بعد

 هب ساندرهیآالرکان و ت انوس،یاق ریز یلیما کیخالل، در  نیا در

 یپا یوقت ،قهیپانزده دق. شان مشغول بودندیمکاتبات اختصاص

 یفقط برا دیشا. ستین یادیباشد، زمان ز انیدر م یمرگ و زندگ

 یزیاز هر چ ییتهایموقع نیکه در چن- یخداحافظهای امیپ

 . باشد یکاف -مهمترند

حرکت مانده بود بی ساکت و ،یرمدت، مخلوق پاالدو نیتمام ا در

شان را کامال سرنوشت گر،یدو موجود د. گفتنمیای و کلمه

به  یبودند، چون فکر یشخص یایو مشغول نگارش وصا رفتهیپذ
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روحش آنها بی مقدمه با لحنبی او نکهیآنها از ا. دیرسنمی سرشان

 . خوردند کهیرا خطاب قرار داد، 

تان را کامال ینیبشیقابل پ یشما نابودکه  میکنمی ما مشاهده»

آلورن  تانیکاپ. خواهد بود یرضروریکار احتماال غ نیا. دیارفتهیپذ

برگردد و ما  نیزمرِیبه ز گریدستگاه بار د نیدارد اگر ا دیام

 «.نجاتمان دهد م،یمتوقفش کن

شده  ریآنقدر غافلگای لحظه یو آالرکان هر دو برا ساندرهیت

زنان گفت آنگاه آالرکان نفس. گفتن نداشتند یبرا یحرف بودند، که

 «؟یدانمی از کجا»

 یموجود پاالدور نیآورد که چند ادیاو فورا به . بودای ابلهانه سوال

عبارت را مورد  نیاز آنها ا یکیمادر هستند و اگر ی نهیدر سف

 مادری نهیدوستش هم از هر چه که در سف تایاستفاده قرار دهد، نها

از »منتظر جواب نماند و ادامه داد  نرویازا. شودمی گذرد، با خبرمی

  «!را ندارد یکار نی! او جرات چندیآ یبرنم یکار ورندست آل

وجود ندارد، ما به او گفته  یسکیر چیه»گفت  یپاالدور مخلوق

 «.واقعا ساده است. که چه کند میا

 دندیان نگاه کردند و فهمشبه همراه رتیبا ح ساندرهیو ت آالرکان

در زمان بحران به  یمخلوقات پاالدورهای ذهن. که چه رخ دهده

 نیدر چن. کردمی ذهن مستقل عمل کیصورت متصل به هم، مانند 

از هر نوع هوش تر رومندیآنها، ن یمحصول خرد جمع ،یلحظات
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احد هزار و ایبا صد  یتمام مسائل عاد. بود یتیدر سراسر گ یگرید

بود و  ازیواحد مورد ن ونیلیبه ندرت م. قابل حل بود یپاالدور

به هم ها یپاالدور یاردیلیبود که اذهان م یخیتنها در دو واقعه تار

کرد را می دیکه نژادشان را تهد یاورژانس دادیمتصل شدند تا رو

 به شمار یر هستیذخا نیتریاز عال یکی یذهن پاالدور. رفع کنند

بود، اما اطالع از وجود  اجیکامل احت یرویبه ندرت به نرفت، می

آالرکان . نژادها بود یباق یتسلی هیما اریبس ،یجمع یروین نیا

–مسئله  نیا یبرا یمند بود تا بداند چه تعداد واحد ذهنعالقه

. مورد استفاده قرار گرفته -بودند رشیکه خودشان درگای مسئله

 یاحتماال چقدر برا دادیرو نید که اسوال بو یجا شیبرا نیهمچن

 . رسدمی به نظر زیآنها ناچ

کرد می دانست، اما تصورنمی سوال، هرگز جواب را نیپاسخ به ا در

که اگر ذهن آنها را بهتر بشناسد، و بداند که  آنها چقدر اعتماد به 

 یآالرکان کتاب ش،یمدتها پ. بزندهایی تواند حدسمی نفس دارند،

 ینژادهای همه تیکرد اثبات کند در نهامی ود که تالشنوشته ب

رسد که می فرا یکنند و روزمی یرا قربان یفرد یهوشمند، آگاه

او گفته بود که . مانندمی یباق یدر هست یتنها اذهان گروه

اظهار نظر چندان به  نینوع از آن دسته هستند و ا نیاولها پاالدور

 . بود مدهاینژادها خوش ن تیمذاق اکثر
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بپرسند، خود آلورن از  یاز آنکه گروه فرصت کنند و سوال شیپ

 . شروع به صحبت کرد یابزار ارتباط قیطر

امواج  دنیاز رس شیکند! ما تا پمی آلورن است که صحبت نیا»

شما . میتان دهنجات میبتوان دیتا شا میمانمی ارهیس نیانفجار در ا

 یبه سمت شهر گریدی قهیل دقتان در حدود چهیبا سرعت فعل

دستگاه را متوقف  دیاگر خودتان نتوانست. دیدر حرکت ایمجاور در

در . قطع شود یحرکت یکرد تا انرژ میخواهما تونل را منفجر  د،یکن

مسئول  -میکنمی آوردنتان ساطع رونیب یبرا یزریلی آنجا اشعه

کار را در  نیا یاصل یتواند با پروژکتورهامی که دیگومی یمهندس

ساعت  کیتا  نیبنابرا. سوراخ شود نیانجام دهد تا زم قهیپنج دق

نکه تا آن موقع یکرد مگر ا دیخواه دایاحتماال نجات پ گرید

 «.منفجر شود دیخورش

را  یسکیر نیچن دیشد! نبا دیصورت شما هم نابود خواه نیدر ا»

 «!دیبکن

 دیخورش یوقت. استامن  مانیما کامال جا د؛ینگران ما نباش»

کشد که امواج انفجار به می طولای قهیمنفجر شود، چند دق

مسئله، ما در سمت  نیاما صرف نظر از ا. حدش برسد نیباالتر

 لیمان هشت هزار مادر پشت م،یهست ارهیو شبِ س کیتاری کرهمین

هشدار انفجار  نیکه اول یهنگام. قرار دارد ارهیسای صخرهی صفحه

کند از  دمانیتهد یاز آنکه خطر شیپ یادیبا سرعت ز د،یایب
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مان، که سرعت نیدر باالتر. شد میخارج خواه یمنظومه شمس

  «.زندنمی یبیبه ما آس دیمعادل سرعت نور است، خورش

او فورا موضوع . نداشت یواه دیبه ام یلیهمچنان تما ساندرهیت

 . به ذهنش خطور کرد یگرید

چطور متوجه  م،یهست ارهیس کیدر سمت تار یقتاما و ح،یصح»

 !«؟میشومی یهشدار

قمر است که  کی یدارا ارهیس نیساده! ا یلیخ»پاسخ داد  آلورن

آن متمرکز  یما تلسکوپ را رو. آن مشخص استی کره میاکنون ن

 دهیدر سطح آن د یناگهان ییکه هرگونه روشنا یهنگام. میاکرده

ور خودکار به حالت گذر از منظومه با ما به طی نهیشود، سف

  «.سرعت پرواز خواهد کرد نیباالتر

 یاریآلورن با هوش. وجود نداشت یرادیا چیمنطقش ه در

 طول یادیز قیدقا. زدنمی یخطر چیاش، دست به هیشگیهم

و ای که مانند حفاظ صخره- نیزم گریدی کره میتا ن دیکشمی

در حال انفجار  دیخورشهای با شعله  -بود یلیهشت هزار ما یِآهن

به سرعت نور از منظومه  دنیبا رس S9000تا آن زمان، . نابود شود

 . امن بود شیو جا ختهیگر

 

او . به شهر فشرد دنیاز رس شیپ یلیدوم را چند مای دکمه آالرکان

 نیب ن،یماش نکهیرا نداشت، با فرض ا یدادیرو چیانتظار ه
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بود که  یآنها باورنکردن یبرا نرویاز ا. شودنمی متوقفها ستگاهیا

قطع شد و آنها متوقف  یبه کل نیماش زیبعد، لرزش ناچ یقیدقا

 . شدند

از آنکه کامل باز شود، سه  شیپ یحت. باز شد یبه آرام درب

. بودند یفرصت نی! آنها منتظر چنبلند شدند شانیصندلاز مخلوق، 

 جیبه تدر شیو در انتها افت،یمی ادامه لیطو یتونل شان،یدر جلو

را آغاز کنند که ناگهان  ریخواستند آن مسمی آنها. شدمی محو

 . دندیشن رندهیگ قیآلورن را از طر یصدا

 «!میرا سوراخ کن نیزم میخواهمی ! مادیبمان د،یهمانجا که هست»

 نیو سنگ زیر یصدا ،و از باال به لرزه در آمد نیزم کبارهی به

و  د،یدوباره لرز نیزم. دیرسبه گوش  زشیدر حال رهای رهصخ

 کی. شد جادیا ینوران یسد ییتونل، گو ریجلوتر، در مس اردیصد 

 . بود نیدر حال سوراخ کردن زم میعظ یعمود یزریپرتو ل

کار کَندن . ا منتظر ماندندجو در آن رفتندبا شتاب به راهرو  گروه

ماه  ریدر ز یطوفان یسرشان، ابرها یباالو در  دیرس انیبه پا نیزم

قادر به  یانسان چیه ابرهای درخشانی که. در پرواز بودند

 دهید S9000 نهی، سف میآن نور عظ ریدر ز . ستینشان شناخت

را تابانده بودند،  زریلی که اشعه میعظ یشد، پروژکتورهامی

 . فام آماده بودندهمچنان به رنگ سرخ
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. دیرس نیمادر رها شد و به سرعت به زمی نهیاز سف کیتار یجسم

کوچکش بود که بازگشته بود تا دوستانش را ی نهیدر سف یاو ترکال

او . کرد یبعد، آلورن در اتاق کنترل از آنها احوالپرس یکم. برگرداند

 قایما دق د،ینیبب»گفت  یرا نشان داد و به آرام میعظ شیصفحه نما

 «.میردک ملبه موقع ع

دار قرار در معرض امواج شعله یشان به آرامیپا ریز یخشک

بزرگ  یدانیشد، ممی دهید نیاز زمکه  یریتصو نیآخر. گرفتمی

در سطحش امواج . ماه بودای و نقره یرعادینور غ شبازتاب از

. دینوردمی را درها کوه نیآسا بلندتر لیگردآب به صورت سبراق 

بود  یکوتاه مدت یِروزیپ نیرقابت بود، اما ا نیا یینها روزیا پیدر

سکوت  درگروه . ماندنمی یباق یزیچ نیو زم ایاز در یبه زود رایز

 شیهنوز پ نی، و تازه اکردرا نظاره می نیو اضمحالل زم ینابود

 . بودتر وحشتناک و الوقوع بیقر عیاز فجا یدرآمد

اما . ور مهتاب را قطع کردن ریانداز زچشم ،دیخورشناگهانی  طلوع

و  مینور ماه بود که با درخشش عظ نینبود، ا دیطلوع خورش نیا

پس از  حدود . بدل شده بود گرید یدیبه خورش ییگو یناگهان

کنترل روشن ی از منور شدن ماه، نور چشمک زن بر صفحه هیثانیس

رن آلو. ده بودفعال شبه طور خودکار  نهیسف جنبشیحالت . شد

 یوقت. کرد یچراغ را نگاه کرد و اطالعات را بررسای لحظه یبرا

 . را ترک کرده بودند نیآنها زم ،کردمیصفحه نگاه ه ب گریبار د
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عبور از مدار پرسفون از کار  با بایتقر نهیسف یعال یژنراتورها

 گرید دینداشت، خورش یتیمسئله اهم نیاما ا. افتاده بود

با  .از آن دور شده بودند یلیخ رایبزند ز یبینها آستوانست به آنمی

 کیتار ریمس ،ییبا سرعت در خال به تنها نهیسف نکهیوجود ا

تا نجات  دیکشمی تنها چند روز طول مود،یپمی راای ستارهنیب

 . برسد

آنها  ش،یروز پ کیتنها  نکهیو آن ا. مسئله نهفته بود نیدر ا یطنز

 یباق یکه اکنون از آن اثر یبه نژاددهنده بودند؛ کمک نجات

او . نابود شده رایبود که اخ یجهان ریفکر و ذهن آلورن درگ. نمانده

 ؛را تجسم کند نیتالش کرد تا شکوه زمای هودهیبه طور ب

با  یاگرچه آنها موجودات. یزندگ زمملو ا ییشهرهاهای ابانیخ

ای . داشتند یعیسر شرفتینبودند اما پ یطوالن یلیخی خچهیتار

 نیبود؛ مردم ا دهیفابی یمانی! پشرندیتوانستند تماس بگمی کاش

 نیاز مطلع شدن آلورن و دوستانش، به مرکز زم شیها پسال ارهیس

معما  کیبه  شهیهم یشان اکنون براآنها و تمدن. بودند ختهیگر

 . شده بودند لیتبد

، خوشحال گسستافکارش با ورود روگون ی رشته نکهیاز آلورن

سرش  اریبس نه،یسف دنیآف کشکیمسئول ارتباطات، پس از ت. شد

بود که هایی برنامه گنالیس یابیارز یاو در تالش برا. شلوغ بود
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، ای وجود نداشتچیز پیچیده. کشف کرده بوددر زمین ارسترون 

 . وقت برده بود نیا وبود نیاز  یمخصوص زاتیساخت تجه بهاما 

 «؟یشد یزیخوب، متوجه چ» دیپرس آلورن

 زیچ نجای! ادمیرا فهم یادیز یزهایچ بایتقر»پاسخ داد دوستش

ارسال  میکه بفهم دیطول نکش ادیوجود دارد! ز یزیآماسرار

به  زاتیبا تجه میشده، و توانست انجامچگونه  یریاطالعات تصو

 قرارهایی نیدورب ارهیدر س ایگو. میکن لشیخودمان تبدهای فرمت

 یظاهرا تعداد. کردهمی یلمبرداریداشته و از مسائل قابل توجه ف

. بلند شهر قرار داشتهای ساختمان یدر باالها نیاز دورب

همواره وجود داشته  یکامل دیمدام در چرخش بودند تا دها نیدورب

حدود  م،یآنها دار یارسالهای دئویکه ما از و تصاویریدر . باشد

 . وجود دارد مختلف ینما ستیب

وجود داشت که  یفرستنده از انواع مختلف یتعداد ن،یعالوه بر ا»

. باشد یکامال علم دیرسمی به نظر. ریفرستاد و نه تصومی نه صدا

 نیتمام ا. بوده شمشابه یزیچ ایخواندن ی لهیاحتماال وس

 مختلف ارسال یفرکانس یبه طور همزمان در باندهاها برنامه

 . شدندمی

ارسترون همچنان . کار وجود داشته باشد نیا یبرا یلیدل دیبا»

کردند، فرصت نشد تا می یرا خال ستگاهیا یمعتقد است وقت

که به طور  ستندین یزیچ هالمیف نیاما ا. را خاموش کنندها دستگاه
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ای ارهیس نیارتباطات ب یمطمئنا از آنها برا. ارسال شوند هودهیب

 نیمردم ا. مورد کامال حق داشت نیدر ا رتنده و کالشمی استفاده

 «؟یستیاز فضا گذشته باشند، موافق ن دیبا ارهیس

 . کردمی با دقت سخنانش را دنبال آلورن

ها گنالیکه س میدار نانیاما کامال اطم. رسدمی به نظر یبله، منطق»

دم آن را خو. در منظومه ارسال نشده گریدهای ارهیکدام از س چیبه ه

 «!کردم یبررس

است که چرا  نیخواهم بفهمم امی که یزیدانم، چ یم»گفت  روگون

در آنجا وجود داشت و به طور مداوم ای ارهیسنیبی رله ستگاهیا کی

. بود یدر شرف نابودی ارهیس نیاز ا دئویمشغول انتقال و

. دانشمندان و اخترشناسان جذاب است یبرا اریکه بس ییدئوهایو

و اتصاالت را ها نیو آن دورباند زحمت داده یبه خودشان کلای عده

 یمعنادار یبه سمت و سو هاگنالیبه باور من آن س اند.برقرار کرده

 «.روندمی

است که  رونیآن بای ارهیس ،یکنمی فکر یعنی»دیپرس آلورن

غلط  اتتیشک فرضبی ،یکنمی فکر نطوریگزارش نشده؟ اگر ا

 اشاره یشمسی در منظومه یبه سمت معنادار یحت گنالهایس. است

 «.را نگاه کن نجایا -کردمی اگر هم اشاره یو حت. کردنمی

دربرابر . کرد میرا زد و کنترلها را تنظ شیصفحه نمای دکمه او

بود، که ظاهرا  زانیآو دیسف-یآبی کره کیفضا،  یمخملی پرده
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نور  یداراهای متمرکز گازهای هیال یادیمتشکل از تعداد ز

 دید رقابلیحرکات را غی همه ادیزی اگرچه فاصله. بود یمابیس

در حال رشد  ییبا سرعت باال اآشکار یاما جسم کرو کرده بود،

 . متفاوت قرار داشت ینقطه با نور کیدر مرکز آن . بود

د بزرگ چق یکه آن جسم کروای اگر هنوز متوجه نشده»گفت  آلورن

 «.است، حاال نگاهش کن

در . دیجسم رس یکرد تا به بخش مرکز ییصفحه بزرگنما یرو او

 . هسته قرار داشت جناحین یمرکزش، دو جسم کوچک رو یکینزد

 ونیلیهستند و چند صد م یبزرگ منظومه شمسی ارهیدو س نهایا»

نابود شده و موج  دیفاصله داشتند! خورش دیبا خورش لیما

از دو  شیحاال ب نیارش همچنان در حال گسترش است، و همانفج

 «!شده است یمنظومه شمسی برابر اندازه

 . سکوت کردای لحظه یبرا روگون

ام را رد هیاول یتو تئور ،ییدرست بگو دیشا»با اکراه گفت  او

 «.یاما هنوز مرا قانع نکرد. یکرد

بار دور اتاق  چند د،یاز آنکه دوباره لب به سخن بگشا شیپ او

و قدرت شهود  رتیاو از بص. آلورن صبورانه منتظر ماند. دیچرخ

که  یرا در زمان یدانست که اغلب مسائلمی داشت و یدوستش آگاه

 . کندمی رسد، حلمی به نظر یمنطق محض ناکاف

 . سپس نسبتا آهسته شروع به صحبت کرد روگون
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مردم را دست کم  نیفرض کن ما کامال ا ست؟ینظرت چ»گفت  او

کند که می فکر او –کار را کرد  نیا کباریارسترون  م؟یگرفته باش

شان خارج نشدند، چون فقط دو قرن است که ارهیآنها هرگز از جو س

خوب، ارسترون، . را به من گفت نیهانسور دو ا اند.را ساخته ویراد

 یمن به ابزار. میکنمی ما اشتباهی احتماال همه. کندمی کامال اشتباه

 ریتاثاو تحت. انداختم یکه کالرتن از فرستنده آورد، نگاه

 کی یکوتاهی بازه نیقرار نگرفته بود، اما در چن اشفناوری

بود  ستگاهیدر آن اهایی دستگاه. شودمی دستاورد بزرگ محسوب

 مکانا ،تریمیچند هزار سال قدی با سابقه ییکه فقط تمدنها

 بیرا تعق گنالیآن س میتوانمی ایآلورن، آ. به آن را دارند یابیتدس

 «؟رسدمی به کجا مینیتا بب میکن

سوال را  نیانتظار ا یاو تا حدود. نگفت چیآلورن ه قهیدق کی یبرا

 یاصل یژنراتورها. دهد یتوانست پاسخنمی یداشت، اما به سادگ

 ثمر به نظربی شریتعم یتالش برا. کامال از کار افتاده بودند

باشد،  یکه انرژ یوجود داشت، و هنگام یاما هنوز انرژ. دیرسمی

امکان ابتکار به خرج دادن  یبه معن نیا. مقدور است یزیهر چ

که هنوز شتاب قدرتمند ای نهیحرکت سف یاست، تالش برا

 یخدمه را از افسردگ ت،یفعال نیا. بود ریرا دارد، امکان پذاش هیاول

 را شکست خورده قلمداد تیداشت، چون آنها مامورمی دور نگه

تا  ریعمبزرگ ت ینهیسف نیکتریخبر که نزد نیا افتیدر. کردندمی
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که  ییهاگنالیحرکت به سمت س میرسد، تصمنمی گریدی سه هفته

 . کرد یارسال شده بودند را قطع نیاز زم

. اعتراض کردند میتصم نیرفت به امی چنانکه انتظار مهندسان

 درکه  یاز زمان یمیرفت، کار را در نمی چنان که انتظار نیهمچن

. رساندند انیعنوان کرده بودند، به پا رممکنیابتدا انجامش را غ

. از حالت سرعت نور خارج شد S9000پس از چند ساعت، 

 ونیلیدر شعاع چند م اد،یار زیجهت بس رییتغ کیبزرگ با ی نهیسف

 شیرو شیپای ستاره یداد و در فضا رییرا تغ رشیمس ،یلیما

 . دیچرخ

زمان، درست در  نیا یسه روز ادامه داشت، و در انتها نهیسف حرکت

آنها به . قرار گرفته بود نیزمی کره یاز سو یارسال گنالیموازات س

مشتعل در پشت ی کردند، کرهمی حرکت یته یسمت فضا

 نهیسف. شدمی ( رفته رفته کوچکتربود دیسرشان)که همان خورش

بود و طبق استاندارد  نییپا اریکرد اما سرعتش بسمی حرکت

 !حرکت بودندبی بایآنها تقر ،یستاره ا نیب یپروازها

را در فضا  ابشیگنالیکرد و سمی کار شیساعتها با ابزارها روگون

 ،ینور دایز یهاسالی مطمئنا به اندازه. دادمی قرار یمورد بررس

 یشک چیمورد ه نیقرار نداشت و در ا ریمس نیدر اای ارهیس چیه

 آمد و او همان جواب را تکرارمی دنشیگهگاه آلورن به د. نبود

قبل از -پنج بار  بایتقر «.ندارم یگزارش ده یبرا یزیچ»کرد : می
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روگون مرتکب اشتباه شده  رتیبود که شهود و بص پیش آمده -نیا

 . از آن مواقع است یکی نیکه ا دیرسمی جهینت نیبه ا ؛ او داشتباشد

 ریجسم در فضا، در امتداد مس صیبعد، دستگاه تشخی هفته کی

مورد به  نیاما روگون در ا. را نشان داد یمشخص شده، ارتعاش کم

. نزد یهم حرف تانیمورد به کاپ نیدر ا ینگفت، او حت یزیچ یکس

رِنج  یبعد اسکنرها یکم. طمئن شودمورد م نیاو صبر کرد تا در ا

 یبر رو هیمبهم اول ریو تصاو دادند،نشان هایی کوتاه هم واکنش

که  یاو باز هم صبر کرد تا هنگام. شکل گرفت شیصفحه نما

 االتشیکه متوجه شد خ یآنگاه وقت. کند ریرا تفس ریبتواند تصاو

نترل د، همکارانش را در اتاق کنشومی بدل قتیدارد به حق

 . فراخواند

را ای ستاره انیپابی یاز فضاها یکی شیصفحه نما یرو ریتصو

 کران به نظربی پشت سر هم قرار داشتند، وها ستاره ؛دادمی نشان

فواصل گاز  میعظی مرکز صفحه، توده یکیدر نزد. دندیرسمی

رویتش برای چشم که  یستارگان صفحه را مبهم کرده بود به طور

 . دشوار بود غیرمسلح

در فضا پخش  هاصفحه را انجام داد، ستاره ییعمل بزرگنما روگون

را  شیگاز بزرگ و بزرگتر شد تا کل صفحه نما میعظی بودند؛ توده

اتاق کنترل به طور  یاعضا. پر کرد و سپس از صفحه خارج شد

 . سر دادند ریتح ادیفر دندیدمی کهای همزمان از صحنه
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به صورت  ینوران زیری ، هزاران نقطهگاز میعظ یپس توده در

 یمارش نظام کیاز سطر و ستون با دقت  یسه بعد میعظی هیآرا

واحد  کیشگرف آنها را مشابه  یهماهنگ نیا. بودند ستادهیا فیرد

که آلورن و همراهانش در حال  یدر زمان یحت. مجزا ساخته بود

کرد، و روگون ناچار  رییتغدر صفحه  شانشیتماشا بودند، شکل آرا

 . را از نو متمرکز کندها شد کنترل

 . روگون شروع به صحبت کرد ،یطوالن یاز مکث پس

سال است  ستیاست که تنها دو یهمان نژاد نیا»گفت  یبه آرام او

از ترس در اعماق  میکردمی که تصور ینژاد -را کشف کرده ویراد

سطح  نیا با باالترر ریمن آن تصاو ند.شان دفن شدارهیس

 . کردم یبررس ییبزرگنما

ثبت شده  ییاست که تاکنون در جا ییناوگان فضا نیبزرگتر نیا»

ما ای نهیبزرگتر از سفای نهیسف ،یهر کدام از آن نقاط نوران. است

 که در صفحه یزیچ اند.هیاول یلیآنها خهای نهیالبته سف. هستند

جسارت را به  نیبله، آنها ا. است آنها یموشکهای جت د،ینیبمی

که  دیگذر از فضا استفاده کنند! متوجه یبرا موشکخرج دادند تا از 

کشد می آنها طول یاز صدسال برا شیب یعنیبه چه معناست؟  نیا

از آنها که  ینژاد گر،یبه گفتار د. ستاره سفر کنند نیکتریتا به نزد

گذاشته که  نهیپا در سف دیام نیرا آغاز کرده با ا ییسفر فضا نیا

 . دنبرس صدبه مق یبعدهای اوالدش در نسل
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که خودمان  دیفکر کن یوردشان، به دورانادست یریاندازه گ یبرا»

که  یاز زمان شیو به دوران ماقبل آن، و پ م،یکرد ریفضا را تسخ

 میشدمی دیتهد یاگر به نابود یحت. ستارگان قابل دسترس باشند

به . میکن شرفتیپ زانیم نیا یزمان کم نیدر چن هم امکان نداشت

در چهارصد  اند.یتمدن هست نیجوانتر هاکه آن دیداشته باش ادی

 ونیلیم کیظرف  دیتصور کن. وجود نداشتند یحت شیهزار سال پ

  «.توانند برسندهایی میشرفتیسال به چه پ

ناوگان  مادر را ترک کرد تا بای نهیساعت بعد، ارسترون سف کی

کوچک در ی نهیکه سف یهنگام. تماس برقرار کندها انسان ییفضا

کرد  یستارگان محو شد، آلورن رو به دوستش کرد و اظهار نظر انیم

 . آوردمی ادیکه روگون تا سالها آن را به 

 ایخواهند بود؟ آ یکه آنها چه شکل رتمیدر ح»متفکرانه گفت  او

از  ییبو نکهیهستند بدون ا زیشگفت انگ یآنها تنها مهندسان

ارسترون با آنها روبرو  یفلسفه و هنر برده باشند؟ احتماال وقت

شان غرور یزنم به نوعمی حدس- خواهند شد ریشود، غافلگ

در جهان  یمنزوهای نژاد شهیمضحک است که هم. دار شود حهیجر

ا قدردان م دیاما آنها با. کنند که تنها موجودات هستندمی تصور

 «.میدهمی نجات گریباشند؛ ما آنها را از صدها سال مسافرت د

 یکه مانند شال یکهکشان. شد رهیخ یریبه کهکشان راه ش آلورن

ز ا یکیاو . آمدمی به چشم شینمای در صفحهای نقره
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های ارهیرا به سمتش برد و به تمام کهکشان از س شیهابازوچه

 . اشاره کرد میر یتنها یدهایتا خورش یمرکز

. ترسممی مردم نیاز ا یمن تا حدود ،یدان یم»به روگون گفت  او

او  «؟، چهدیایکوچک ما خوششان ن ونیآنها از فدراس اگر فکر کن

بزرگ  شیکه صفحه نما یدرخشانای ستاره یبه سحاب گریبار د

 :داد، اشاره کرد و  افزودمی نشان

هستند، بهتر  یممآنها موجودات مص دیگومی به من یحس کی»

هرحال به. میمودبانه رفتار کن یلیمان باشد که با آنها خاست حواس

 «!ما فقط هزارمیلیون برابر آنها هستیم

 . دیخند تانیکوتاه کاپی فهیبه لط روگون

 . دیرسنمی دار به نظراظهاراتش خنده نیسال بعد، ا ستیب
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