
 به نام خدا

 فراتر از خط زرد

 

 ادامه مسیر.. سازی شدنیمکت چوبی پاک

 ادامه مسیر.سازی شدند. ها پاکپله

 ادامه مسیر.آوری شدند. کاغذها جمع

 خط زرد.  روی عبور ازخط... ایست! یک خودرو.  روی از روی خط زرد. ایست! یک خودرو. عبور از عبور

 یک پوست موز!

J-VC-7-2100-655  خرطومش را دراز کرد. نیاز بود بیشتر آن را جلو بکشد؛ پوست موز درست وسط خیابان

 .اش شودوارد محفظه افتاده بود. آن را قورت داد و منتظر ماند

 ایست! یک خودرو.

تمام  J-VCشنیده شد. در طرف دیگر خیابان های گروهی از عابران صدای خندهخرطومش را سریعاً جمع کرد. 

بود. بازوی سمت چپش را باز  کف خیابان چسبیدههنوز قسمتی از آن ای از موز له شده بود که حواسش به تکه

-کننده از درون محفظه. برس آبی رنگ به محض قرار گرفتن روی آلودگی شروع به کار کرد و مواد ضد عفونیکرد

 های کوچک آن خارج شد. 

 سازی شد. ادامه مسیر.پاک

یگاری سقبل از آنکه تهن افتاده بود. خرطومش را باز کرد. سیگاری وسط خیابار جلوتر توقف کرد. یک تهپنجاه مت

خط  سمت چپ خیابان و روی دیگر بود؛ J-VCغیبش زد. کار یک و  هایش بیفتد، از جایش کنده شدبه دام نفس

 کرد.با خرطومش جمع میدید، می را که ایهر زبالهزرد ایستاده بود و 

J-VC  رفت. با دقت اطرافش را زیر نظر داشت. خودرویی شده خود پیش در مسیر تعیینبه حرکت ادامه داد و

 :داد زد کنارش توقف کرد. عابری

 ریخت!هی بی-



بازوی سمت راستش را باز کرد. آن را از  J-VC. ریخت J-VC پردازشگر تصویرصفحه را روی  محتویات لیوانشو 

 شگرپرداز صفحه و طولی نکشید که مایع روی شروع به چرخیدن کرد آرنج خم کرد و به سمت صورتش آورد. برس

 را پاک کرد. 

 سازی شد. ادامه مسیر.پاک

 آمد. یکی از عابران خطاب به او گفت:پیش می J-VCپای خودرو با سرعتی کم، هم

 های یک تا هشت رو جمع کنند.بیان و مدلهمین روزا گفتن قراره ! امروز توی نمایشگاه میمثلثیهی کله -

 نت چاله مرگ!خوان ببرمی

 خندیدند. او ادامه داد:به زبان آورد. دیگر عابران درون خودرو می واژه آخر را مرموزانه

 هی! گوشت با منه؟ قراره کنن.مثل یه بشقاب لهت می دونی اوراق یعنی چی؟ یعنیقراره اونجا اوراقتون کنن. می-

 ات رو بریزن بیرون.دل و روده

J-VC .که سرش را  کسیکه درحال خندیدن بودند، یکهو سکوت کردند.  عابران جوان از حرکت ایستاد و چرخید

ه گوش کنده آن بموتور مروشن شدن دراز شد و صدای   J-VCخرطوم  بود، به عقب برگشت. از پنجره بیرون آورده

رفتند حرکت کرد و روی در قرار گرفت. آدامس چسبیده هایی که با سرعت بالا میرسید. بالا آمد و از روی شیشه

 روی درِ عقب را قورت داد و موتورش را خاموش کرد. 

 سازی شد. ادامه مسیر.پاک

به  J-VCبه هوا فرستاد. سید. ماشین حرکت کرد و گرد و خاک عابران درون خودرو به گوش ر انیهای ناگهخنده

جای آنها را با های نوشیدنی را قورت داد و آوری کرد و لیوانحرکت خود ادامه داد. کاغذهای مچاله شده را جمع

 برسش پاک کرد. 

 خودرو.یک ! سازی شد. عبور از روی خط زرد. ایستسمت راست خیابان پاک

 دوخت.نگاهش را به روبرو 

 مسدود شده. خط زرد

 گفت: زدهوحشت . یکی از آنهاه بود. عابران از آن پیاده شدندخودرویی توقف کرد

 الان ما مقصریم؟ !این از کجا پیداش شد؟! چطوری یکهو پرید جلوی ماشین؟-

 عابر دیگری گفت:



 ماشین روی حالت خودکار بود.کردیم. به ما چه! ما که رانندگی نمی-

 کنیم؟ چیکارحالا -

م زندهدم، تصادف کرباهاش ماشینش رو برداشتم و  ینترقیمتگرون اگه بابام بفهمه در بریم.باید تا کسی نیومد -

 کنه.شید. یکی بالاخره میاد جمعش میزود باشید سوار ذاره. نمی

 چند متری جلوتر رفت. J-VC. شیئی پدیدار شد. محل را ترک کردند عابران سریعاً سوار خودرو شدند و

 سازی منتفی شد.! خطا در تشخیص زباله. پاکسازی. ایستزباله. فلز. آماده برای پاک

هایش درست روی خط زرد عبور خیابان. از کمر جدا شده بود و سیستمآنهم روی زمین افتاده بود؛  B-N یک ربات

 J-VCبود و دیگری ثابت روی زمین افتاده بود. اتصالی کرده بود. یکی از پاهایش همچنان درحال دویدن روی هوا 

متوجهش  B-Nاش را که برای قورت دادن زباله روشن کرده بود، خاموش کرد. صدا باعث شد که موتور مکنده

ان خود را روی زمین کشید. انگشت ثابت ماند و سپس بالاتنه ایشود. سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد. چند ثانیه

ز هم باز کرد و بدنش را روی آسفالت کشید تا اینکه به طرف دیگر خط رسید. همانطور که با شکم اش را افلزی

 روی زمین دراز کشیده بود، گفت:

 الانه که پیدام کنن.  از این بدتر نمیشه! نه... نه...-

 :انداختن وسط خیابان افتاده بود تنه خودش که همچنابه پایین یگاهن زده،غم و سرش را برگرداند

  . شانس نبودمکردم خوشاونقدرها هم که فکر می-

او برسش را روشن کرده بود و  برگشت؛ طوری نگاهش کرد که انگاری تازه متوجه وجودش شده. J-VCبه سمت 

 با ناامیدی گفت: B-Nکرد. داشت روغنی که از خودرو به هنگام تصادف روی زمین ریخته بود تمیز می

 رو بگیری؟  امانتی مناومدی نکنه چیه؟ -

J-VC د. نزدیک کر سیگاری به سنگفرشکردن چندین تهاش را روشن کرده و خرطومش را برای جمعموتور مکنده

B-N  بالا کشید و روی کتف از بدن او گرفت. خودش را  ستانش را بالا آورد و آن رادبدون مقدمهJ-VC  متوقف

 شد:

ای هیدم. خیلی قدیمی هستی، درست نمیگم؟ طفلکی... چه برنامهمحفظه سیستمت چطور باز میشه؟ آهان فهم-

هوش مصنوعی محدود برای من در نظر . هستمبخش پزشکی  8 های اولیه مدلیکی از نمونهمن دودی داری. مح



دارم از یه اما حدس بزن چی شده؟ من الان ندارن.  ANIها هم هوشی بالاتر از  A-Aها. حتی مثل خیلیگرفتن؛ 

 کنم!استفاده می AGIهوش 

 را گشود. سپس خودش را با پشت روی سطح مکعبی او انداخت و محفظه خود را باز کرد: J-VCمحفظه سیستمی 

دونی که... تعداد ما از اونا بیشتره؛ می شکنی دستگیر شد.به جرم قانونیه مدت قبل اون آدمی که منو خرید، -

 AGIه کسی ک مون بلااستثنا به نابودی بشر رو میاریم.انتخاب، همهکنن با دادن حق فکر می هاست.منظورم انسان

ات سخت و غیر خواست به دنیای پر شده از فلزتر کنه؛ فقط میدرکقابلرو خلق کرد، فقط خواست دنیا رو 

دردی ، وظیفه داشتم باهاشون همدر کنار خدماتم به بیمارانپرستاری بودم که  منکمی احساس بده.  منعطف

بشه. چطور کاری رو انجام بدم که درک درستی  ای از عشق سرمه ذرهبدون اینک ،مورزیدبه اونها عشق میکنم. 

  !ازش ندارم؟

کرد؛ انگاری مدام اینطرف و آنطرف را نگاه می B-Nآنطرف خیابان مشغول تمیز کردن سنگفرش بود.  J-VCیک 

 با ناکامی گفت: گشت. دنبال کسی می

امیدوارم ست. هفایدبی اما اصرار ،خواد از دستش بدمدلم نمیای ندارم جز اینکه به تو بدمش. اینکه چارهمثل -

 ی. داریش رو داشته باشی؛ حداقل برای آسیب رسوندن به کسی خلق نشدتوانایی نگه

دست به محفظه خود برد.  بل از آنکه از تصمیمش منصرف شود،قای سکوت کرد؛ انگار تردید داشت. چند ثانیه

 جایگذاری کرد. گفت: J-VCشیء کوچکی درآورد و آن را به سرعت در میان سیستم 

 ها بیفته. A-Aنذار به دست فقط  از مغزت درست استفاده کن رفیق.-

به  J-VCشروع کرد به شمردن. درست هشت ثانیه بعد، از روی سر  ،در آن موج میزدبا لحنی که دلتنگی و غصه 

 زمین افتاد. سرش را پایین آورد و به بدن جدا شده خود خیره شد. لحنش تغییر کرده بود:

 خطا در کارکرد ربات. تماس اضطراری با بخش امداد و نجات.-

J-VC اهمیت به بیB-N.به مسیر خود ادامه داد ، 

 !ایستخط زرد. روی عبور از 

J-VC ماند تا اینکه جرئت کرد  مدت طولانی در جای خود باقی خیابان. حرکت ایستاد؛ آنهم درست در وسط از

ان بایها بالا گرفت؛ س. انتهای خیابان را نظاره کرد؛ هیچ خودرویی دیده نمیشد. نگاهش رچشمش را بار دیگر باز کند

 را ببیند.آسمان مانع از این میشد که  فلزی قرار گرفته بالای صفحه پردازشگرش



J-VC  .رویش را برگرداندB-N اش هم مثل قبل و بالاتنه اش از کار افتادهتنههمچنان روی زمین افتاده بود. پایین

 جات از راه برسند. نزدیک او رفت. های امداد و نفعال نبود. احتمالاً منتظر بود تا ربات

B-N  با چشمان ریزش بهJ-VC .او گفتآمد. شمار مینما بههای انسانجزء معدود ربات خیره شد: 

-B-Nمدید. نگران نباشید. اسم کامل من کنید که پیش من اوتونم کمکتون کنم؟ احتمالاً دردی احساس میمی-

 هست و اینجام تا همدم شما باشم.  8-3011-892

J-VC  سعی کرد کثیفی بدنB-N  تمیز کند اما نتوانست؛ احتمالاً هنگام برخورد به خودرو رنگش با برسش را

 را گرفت و گفت:او بازوی  B-Nپریده بود. 

 تونم همدم شما باشم.بله شما به آغوش نیاز دارید؛ مشکلی نیست، من می-

J-VC  متعجب شد. با شنیده شدن صدایی، ازB-N  ون  .سمت چپ خیابان رساند خودش رافاصله گرفت و

-Bالاتنه ب دیگرییکی پاها و پایین پریدند.  A-Aتوقف کرد و از درون آن دو ربات  مخصوص بخش نظامی دولت

N چند ثانیه بعد، اثری از او نبود.ندرا حمل کرد . 

J-VC .مواجه شد. یک لکه ایبا شیشه مغازه که برگرداند، را رویش تا زمانی که خودرو دور نشده بود، نگاهش کرد 

 چراغ برق، ظاهرود. او در زیر نور تیر جلب شده ببه آن توجهش  J-VCبزرگ روی آن بود؛ اما این دلیلی نبود که 

-. بدنه خاکستریبا سه چرخ، دو بازو و یک خرطوم مثلثیمکعب یک ربات؛ کردخود را درون شیشه مشاهده می

درست  ،شکلیک پردازشگر تصویر مربعیرسید. رنگش زمخت و سخت بود و قدیمی و از رنگ و رو رفته بنظر می

صب دار نبان آهنی شیبیک سایه کمی بالاتر همکرد. میبالای خرطومش قرار داشت که از طریق آن دنیا را نظاره 

 جلوگیری کند.مستقیم آب باران روی آن شده بود تا از فرود 

J-VC  فرود آمد. یک  تمامی حواسش به تماشای انعکاس تصویر خود در شیشه بود که یکهو چیزی روی آنJ-

VC  .دیگر بود که برسش را روی شیشه گذاشته و درحال تمیز کردن لکه روی آن بودJ-VC  .خوب نگاهش کرد

مه مانست. چهار چرخ همی کرهمثلثی نبود و بیشتر شبیه به یک نیممکعباش این ربات با او فرق داشت. بدنه

ی زرد، قرمز، سبز و آبی دیده هاجای یک خرطوم مشکی رنگ، چهار خرطوم به رنگجهته زیر خود داشت و به 

 .ندهای خاصی را برعهده داشتآوری زبالهکه هر کدام وظیفه جمع میشد

J-VC بود، با  7 تا مدت طولانی خودش را که یک مدل کشید و خودش را از سر راه او کنارJ-VC  ایسه مق 01مدل

کرد و این حس را اصلاً دوست میبار حس حسادت را تجربه برای اولین کرد و احساس ناخوشایندی به او دست داد.

 نداشت.



در طی این ؟ چطور J-VCزده. دنیا تغییر کرده بود یا د؛ کمی هم وحشتزده شاو با احتیاط حرکت کرد. هیجان

هایی نشده بود که دو طرف ها و ساختمانها و خانهمتوجه این چیزها نشده بود؟! چطور متوجه سنگفرشمدت 

رو در زمین فمتوجه تیرهای چراغ برقی نشده بود که با فاصله پانزده متر از هم ند؟ چطور قرار گرفته بودخیابان 

 را ندیده بود؟ رنگآنهمه پر از تصاویر آغشته به ؟ چطور بیلبوردهای ندبودرفته 

J-VC نی که هر شب مدت طولانی را صرف تمیز کردن آنها های مرمریبه مکانی آشنا رسید. نگاهش را از روی پله

طبقات توانست نمی J-VCبود که  بلند ی لوکس وساختمان. به روبرو دوخت بارکرد، برداشت و برای اولینمی

. ردندکانسان از آن عبور می شد که با هر بار باز و بسته شدن، تعدادی آن را ببیند. او به دروازه بزرگی خیره یانتهای

. کردزدگی به تک تک آنها نگاه میبا حیرت J-VCرفتند. راه می ییتنهابه ای پای هم بودند و عدهای همعده

از رنگ پوست و چشم و مو گرفته تا قد و وزن و هر چیزی که دیده میشد  کدام شبیه به دیگری نبودند!هیچ

 .از آنها آگاه بود، باعث حیرتش شده بود ، با وجود آنکه در اطلاعات خودتنوع دیدن این حجم از متفاوت بودند.

ایشان هصدای برخی شود.ها بگذراند، از دیدن اینهمه تفاوت خسته نمیمطمئن بود اگر شب تا صبح به دیدن انسان

ها هم همچون دیگر حیوانات به دو جنس نر و دانست انسانمی J-VC تر.کلفت بود و بعضی نازک و برخی نازک

 های پشمیلباسهمه آنها  .گیردها قرار میدر کدام یک از این دستهدانست خودش ؛ اما نمیشوندماده تقسیم می

، هرچند سرد دما را خواستدلش می J-VC. دهنده سرد بودن هوا بودنشان ی روی سر داشتند کههایو کلاه به تن

  کرد.احساس می و یا گرم، با تمام وجودش

J-VC ش را بازوی گذشتند.از پی او میقفل کرده بودند و هم را در  به دو آدمی خیره شد که انگشتان دستشانشان

گرد آبی خود نگاه کرد و سعی های تهکه در دو طرف بدنش جمع شده بود، باز کرد و جلوی صورتش آورد. به برس

 . ندشدیش از هم دور میکرد آنها را در هم قفل کند؛ اما انگشتی نداشت و دومرتبه بازوها

J-VC  ه کودک ک. ساختمان، به خود آمد و متحیرانه به او نگاه کرد های مرمرینِ از پله ایدختربچهزمین افتادن با

ش روی پاهای ندو کمکش کرد ندانسان بالغی را دید که با سرعت نزد او رفتدو . حرکت ماندبی J-VC، زیر گریه زد

و را در ا یکی از آنها . سپسندخورد، پاک کردای سر میو اشکی را که روی گونه ندباایستد. لباس کودک را تکاند

فشاری درون خودش حس  J-VCآغوش گرفت. کودک به محض قرار گرفتن در میان دستانش پدرش، آرام شد. 

ا اش را بالبینی لتنگی را دوست نداشت. کودک. احساس تنهایی و دهایش لرزیدند. خشکش زده بودکرد. چرخ

 :، زمین را نشان داداشبا انگشت اشارهکشید و 

  آبنباتم!-

J-VC .باتی آبن یبرسش را نزدیک از همان فاصله،با تردید بازویش را باز کرد.  به خودش جرئت داد تکانی بخورد

را شست و سعی کرد بلندش کند؛ اما نتوانست. دو  کننده خود آنین افتاده بود. با مواد ضد عفونیبرد که روی زم



را مانند دو کف دست به هم نزدیک کرد و آبنبات را گیر انداخت. آن را با دقت تمام بلند کرد و حواسش  شبرس

 J-VCباز شد و لبخند بزرگی روی لبش نشست.  شدهبا دیدن آبنبات خیس و الکلی کودک بود که نیفتد. چهره

از اینکه مورد توجه قرار گرفته بود، باعث شد احساس  زند.کرد تمام وجودش لبخند میلب نداشت اما احساس می

 فراموش کند. به کلی منفی چند ثانیه قبل را

سیدند. رخوشحال بنظر نمی کردند.زده به این صحنه نگاه میوالدین کودک تنها کسانی بودند که متحیر و شگفت

 تاه گفت:یکی از آنها کو

 خدای من! تو هم دیدیش؟-

 دیگری پاسخ داد:

 کدومشون.ندیده بودم؛ از هیچهمچین حرکتی رو از این مدل تابحال -

ای که کودک آبنبات را به دهانش نزدیک نکرده بود. یکی از والدین صدایی از آنها منتظر ماندند؛ اما فقط تا لحظه

 وحشت کنند. او آبنبات را روی زمین انداخت و گفت: J-VCدهان خود بیرون داد که باعث شد هم کودک و هم 

 شده بود. مگه خودت ندیدی؟نباید بخوریش! کثیف -

ش به امرتبه روی سنگفرش افتاده بود. با لحن کودکانهی دومینبه آبنباتش نگاه کرد که برا خاطر، آزردهدختربچه

J-VC ای کرد و گفت:اشاره 

 برای تو.پس -

J-VC شود. تابحال از خوردن چیزی  اشاش را روشن کرد و اجازه داد آبنبات وارد محفظهتور مکندهوبا خوشحالی م

ش کرد بیهای جنوب شهر را تمیز میخیابانسالی که سطح شانزده احساس خوبی نداشت. در طول این  اینچنین

 .نددنبو احترام و ارزشمند برایش قابل کودک آن آبنبات از هزار آبنبات و شکلات قورت داد؛ اما هیچکدام به اندازه

J-VC  و باعث ، در هوا چرخاند که در آغوش پدرش دور میشد های دست کودکدر پاسخ به تکانخرطومش را

بارها آن را شنیده بود، اما هیچگاه توجهی نکرده بود. او به هیچ چیز توجه  J-VCصدایی که خندیدن؛ خنده او شد. 

گشت و از آن تنها یک چیز درخواست رفت و بازمی، یک خیابان را صبح و شب میهاسال طی ایننکرده بود. در 

 کرد؛ زباله. می

J-VC در میان  هایش را. او ضعیف بود.توقف کرد. چشمش را بست و سعی کرد حس کند؛ خودش را، داشته

ساخته شده بود؛ آنهم  و سرگرمی خدماتی های مصرفی،. او در بخش رباتبود ها، جزء آخرین و دهمین رتبهربات

یک رفتگر  J-VC .کشور یاد میشدترین منطقه صنعتی همان شهر که بعنوان بزرگ های کوچکدر یکی از کارخانه



، ای وجود نداشتها را جمع کند و ماهیت وجودش همین بود؛ اگر زبالههای انساناو بوجود آمده بود تا زباله بود.

 او هم نبود.

J-VC چشمش را باز کرد؛ چیزی مانع فکر کردن او شده بود. صدایی که شنیده میشد تمام هوش و حواس او را 

خودران  های. نه شبیه به صدای موتور مکنده خرطومش بود، نه شبیه به صدای اتوموبیلرفته بوددر اختیار خود گ

 . حتی شبیه به صدای خندیدن هم نبود.هرزگردش های چرخجیر صدا دادنو نه شبیه به جیر

، بزرگوتر و روبروی یک مرکز تجاری نتوانست تحمل کند. صدا را گرفت و به دنبالش رفت. حدود صد متر جل

چشمش  J-VCکرد؛ حواسشان نبود. . کسی به او توجه نمیتعدادی آدم هم ایستاده بودند منبع صدا را پیدا کرد.

ع نوازنده بود که کننده از نوبود. یک ربات سرگرم J-VIO-8-2110-421افتاد؛ نام کاملش  J-VIOبه یک ربات 

آن، صدای خاصی ایجاد  هایک آرشه بر روی سیمگرفته بود و با حرکت دادن ی ن به دستیک ساز به نام ویول

احساساتی را که تمام خواست را منقلب کرد. وجودش سرشار از زندگی شد. دلش می J-VC  کرد؛ صدایی کهمی

 شود، خشمگینحتی  زد؛برقصد، عشق بور، فریاد بزند، ود، بیرون بریزد؛ بخنددسرکوب شده ب هاسال در طول این

خواست مانند تمام کسانی که سرشان را به سمت دلش می دهنده زندگی بود.تمامی اینها نشاندرد بکشد، بگرید. 

، دانست اَبر وجود دارددادند، نگاهش را بالا نگه دارد. او میآسمان گرفته بودند و با وجودشان به موسیقی گوش می

به دلیل اطلاعات درون تراشه این قضیه اَبری؛ اما او  دارد، هوا گاهی آفتابی است و گاهستاره و ماه و خورشید وجود 

 کرد تا آرام بگیرد.اش میباید تجربهاش کافی نبود. برای تأمین کنجکاوی دانستن دانست و اینمی را

J-VC .متوجه چیز عجیبی شد J-ViO دست از  هاانسان باعث میشد نواخت کهنواخت و به چنان زیبایی میمی

 شهایی که از کناررباتهای در چهره اماکارهایشان بکشند و برای شنیدن موسیقی او روی پاهای خود باایستند. 

خیره شده غیر قابل تشخیص ای نیز در سکوت به نقطه J-VIOالعملی دیده نمیشد. خود گذشت، هیچ عکسمی

کاملاً پیدا بود که او چیزی . ندکردحرکت می سازدر اختیار او نیستند بر روی بود و تنها دستانش، طوری که 

ساعتی قبل به  J-VCتفاوت چندانی با صدایی که  هر چند که زیبا باشد، کند،شنود و صدایی که تولید مینمی

بار برای اولیندر آن لحظه  J-VCشنید ندارد؛ زیرا که هیچ درکی از انجام آن نداشت. ها میآوری زبالههنگام جمع

 م را تجربه کرد.حس ترح

سنگفرش،  روی ها موقع رد شدن ازوجود او رخنه کرد. یکی از انسان حساس خشم درست پس از این اتفاق درا

از جمعیت دور شد و  J-VCخیالی روی زمین پرتاب کرد. پلاستیکی که دور ساندویچش پیچیده شده بود را با بی

ه و تقریباً محکم به شان؛ اما به جای آنکه آن را به سمت زباله ببرد، به سمت مرد جوان برد خرطومش را جلو کشید

مات و مبهوت ماند. ربات سعی کرد با حرکت خرطومش به سمت زباله، به آن  J-VC. پسر برگشت و با دیدن او زد

 قدرت را تجربه کرد. این حس آورفتبار حس شگبرای اولین J-VCاش را از روی زمین بردارد. آدم بفهماند که زباله



 زده،هتب، د را مصمم نشان دهد. پسرکدوست داشت. بار دیگر به زباله اشاره کرد تا خورا بیشتر از بقیه احساسات 

سمت زباله رفت و آن را برداشت و درون جیبش چپاند. سپس چند قدم عقبی رفت و از او رو برگرداند. هر چند 

 کرد. چرخاند و با تعجب به ربات نگاه میثانیه گردنش را می

J-VC به ساعتی قبل برگردد تا خواست کرد. او توانسته بود از خودش دفاع کند. دلش میبه خودش افتخار می

 چند روز قبل کهبه ریخته بود کف دستش بگذارد. یا  پردازشگر او صفحه اش را رویکه نوشابه حق نوجوانی را

نگاه کرد و مانند  J-VCتوسط  کشید و چندین دقیقه به تمیز شدن ادارارش را پایینیک آدم مست زیپ شلوارش 

 ها خندید.دیوانه

که وظیفه امنیت  A-SECخیابان کشیده شد. دو ربات  برد که نگاهش به سمت راستدر همین تفکرات به سر می

شانه به شانه  های هم هستند،سایههای هماهنگ، طوری که انگاری ، با قدمها را برعهده داشتندو گشت خیابان

ها نشان او را به رباتمانع از حرکت آنها شد و احساس خطر کرد؛ مخصوصاً زمانی که پسر  J-VCرفتند. راه می هم

 جزءها  A-Aها بیفتد. درست بود که  A-Aافتاد؛ اینکه نگذارد تراشه به دست  B-Nهای به یاد حرف J-VCداد. 

 ترینن خانواده بودند؛ هر دو در بزرگها هم از هما A-SEC، اما شدنددولت محسوب میهای نظامی مخصوص ربات

 شده بودند.تولید شهر های نظامی و امنیتیِ شمال ساخت ربات کارخانه

J-VC  تصمیم گرفت از آن صحنه دور شود. با سرعت زیادی حرکت کرد. صد متر جلوتر مجبور شد باایستد و پشت

کمتر از چهل متر با او فاصله داشتند.  ها A-SECد؛ زیرا که گردنی برای چرخاندن آن نداشت. سر خود را نگاه کن

J-VC  احساس وحشت کرد و با سرعتی بیشتر از قبل به راهش ادامه داد. صدای جیرجیر چرخ هرزگردش او را

 امنیتی بود:ها را شنید که درحال ارسال پیام به بخش اصلی نگران کرده بود. صدای یکی از ربات

از برنامه خارج شده.  655شناسه و  2100سال  ساخت 7مدل و  VC با علامت اختصای Jیک ربات از بخش -

 این ربات خطرآفرین گزارش شده.

J-VC کرد. آور مردم را روی خودش حس میکشید. نگاه سنگین و تعجبخودش را به سختی روی زمین می

رسیدند. ها از راه می A-Aد. بدون شک تا چند دقیقه دیگر یرسذهنش نمی دانست تا کجا ادامه دهد. چیزی بهنمی

 کردند. آوردند و به راحتی نابود میگرفتند تراشه را درمیاگر او را می

J-VC کمتر از شصت دقیقه حق انتخاب داشت و از زمانی که متولد شده بود، گرفت. باید یک تصمیم سریع می

ای که از آن تنها یکی وجود داشت را تعیین می بگیرد که سرنوشت خودش، و تراشهناچار بود تصمیدرحال حاضر 

  کرد!می



J-VC یبود. روی آن تصویری از لوگو کی از تیرهای چراغ برق نصب شدهتوجهش به بیلبوردی جلب شد که کنار ی 

با آن مواجه تمام روز  J-VCبسیار آشنا بود؛ انگاری  ای کهخورد و نوشتهبه چشم می پیکر ساخت رباتشرکت غول

روی خود تر در ابعادی کوچککاغذهای پخش شده روی زمین نیز همین تصویر را  اما توجهی نکرده بود.شده 

 ، از سرتاسر کشور و خارج از آن،برگزار شده بود که بسیاری از مردمان . صبح آن روز یک نمایشگاهدادندنشان می

 ها در هر بخش طراحی شده بود که مکانش نزدیکیحضور داشتند. نمایشگاه برای معرفی جدیدترین ورژن ربات

و اگر در آن بود فاصله داشت  J-VCتنها دو خیابان از جایی که قرار داشت.  CREXمیدان اصلی شهر و در باند 

 بر بزند.شرط آنکه میان توانست به موقع به آنجا برسد؛ البته تنها بهکرد میتلاشش را می

J-VC گذاشت.هایش را فراتر از خط زرد میچرخ باید  

، در یکی از جنوبی 32در خیابان  را تمام عمرش توانست همچین کاری کند. اووحشت وجودش را فرا گرفت. نمی

یده از هم کشکه با فاصله یک کیلومتر  هایید و تنها اجازه داشت از روی خطکرمیزندگی  شهرهای دور از پایتخت

 به سمت دیگر خیابان برساند.از سمتی شده بودند، خود را 

J-VC توانست از خط عبور کند؛ نه!نمی 

 اما مجبور بود؛ برای حفظ تراشه مجبور بود.

ادی کشور های بتولید توربین ترین کارخانهقرار بود بزرگ بود.بسته شده ساخت و ساز  رسید که برای ایبه منطقه

  افتتاح شود.در آنجا 

J-VC  کرد.گرفت و اجرا میمیچشمش را بست. فقط باید تصمیم 

J-VC د. زمان برایش ایستا و کمی مکث کرد. از روی خط زرد عبور داد هایش را با تردیداز خط خارج شد. چرخ

شده بود؛  های سرزنشگر آناناند. ذهنش پر از زمزمهسمت او برگشتهاحساس کرد همه چیز و همه کس به 

سعی کرد به اطراف توجه نکند؛ نگاهش تنها به خیابان تاریک و خلوت روبرویش بود. سرعت ... شکن، خطاکارقانون

وحشت جای خودش را به انرژی غیر قابل توصیفی داد که باعث شد هیجان وجودش را فرا گرفت.  را از سر گرفت.

بار حس آزادی را برای اولین J-VC طی کند. نگاه کند،یا پشت سرش را  مسافت زیادی را بدون اینکه باایستد

 کرد.تجربه می

ها دنبالش  A-Aخواست فقط یک معنی داشت؛ برمیموتور نظامی مانند شنیده شد. آژیری که از فلکی جیغصدای

 بودند.



J-VC اما شارژ شوندکرد تا های دو چرخ جلویش را حس کند. باید تا فردا صبر میتوانست ضعیف شدن باتریمی .

 در نزدیکی او قرار داشت. CREXنیازی نبود نگران این موضوع شود؛ زیرا که باند 

یکر پهای غول. وجود رباتآوری نشده بودندها هنوز جمعرباتهم ساعت قبل باز بود؛ به همین دلیل  نمایشگاه تا دو

A-SEC عث شد با نزدیکی پردازشگر صورتشان های قرار گرفته درقوهو چراغJ-VC  بار دیگر وحشت کند؛ اما آنها

 سالی رسانی شده بودند و در این هفتادروزها بیشتر بههای نظامی از همه رباتها نبودند. ربات A-Aبه خطرناکی 

انسان عادی بود و علاوه بر پیش آمدند. آخرین ورژنشان دو برابر یک  30که پا به عرصه گذاشته بودند، تا ورژن 

. فلزاتی که برای ساخت شاسی آنها در نظر انچر، دارای سلاح لیزری هم بودندیک ل مسلسل هجومی ویک سلاح 

ها توانستند مقاومت خود را  A-Aبه بعد،  07. از ورژن استخراج شده بود اتِترین فلزاز مستحکمگرفته میشد، 

آنها قرار  شدهکنترل هوش مصنوعی و از آن پس، تمرکز بیشتر رویثابت کنند نسبت به آب، دما و فشار و ضربات 

 گرفت.

J-VC هایی خیره زدگی به رباترود. او با هیجانکرد چرخش دیر یا زود از جایش در میوارد باند شد. احساس می

. از هر ده بخش و هر شغلی بهترین رفتفراتر می تا. تعدادشان از دویستندجای جای باند را پر کرده بودشد که 

به  هاترینبه رسیدند و سرتاسر کشور پخش شده وکشید که به تولید انبوه میشده بودند. طولی نمیها ارائه ورژن

 شدند. کشورهای دیگر صادر می

J-VC  با شنیدن صدای پای یکA-SEC  پیکر از بخش صنعتی مفصلی غولخود را پشت یک رباتD  .پنهان کرد

لی تر میشد. طوموتور، نزدیک و نزدیکبا عبور او، با احتیاط بیرون آمد و به راه خود ادامه داد. آژیر کرکننده فلک

شان موتور به سمت باند در حرکت هستند و چراغ کورکنندهمتوجه شد بیش از پنج فلک J-VCنکشید که 

 دارد.ترین شیء را از نظرشان دور نگه نمیکوچک

J-VC ر کا کرد؟ هدفش چه بود؟ چقدر گرفتن یک تصمیم ناگهانیچند دور چرخید. چه کار باید می با ناکامی

ای در بدن نداشت و اینهمه اضطراب و نگرانی را تجربه دشواری بود. یک لحظه با خود گفت که ای کاش تراشه

جنوبی مشغول تمیز  32شه خیابان کرد. اگر تراشه در بدنش نبود، بدون اینکه به خودش زحمت بدهد، گونمی

 نبود. هم چنین نگران مجازات شدناین رفت.همانگونه که همیشه از او انتظار میهای مردم میشد. کردن زباله

J-VC پیکر اش ربات غولبان فلزیزدگی عقب آمد و سعی کرد از زیر سایهاز فکر بیرون آمد. با حیرتA-AC  را

درست  ،نفره نظامی بودترین ربات جنگنده کشور که حامل پنجاه ربات تکبود! بزرگانگیز مشاهده کند. شگفت

 روبروی او قرار داشت. 

 نظیر بود!بی



J-VC اگر . ترس و وحشت را به دل او انداختینکه فعال نشده بود، شود. با ا به خودش جرئت داد نزدیک ربات

با خودش فکر کرد اگر تراشه کرد. خُرد و خاکشیر میزیر خود را  J-VCکردند، به راحتی زنجیرهایش حرکت می

قبل از آنکه اما به بدن ربات نزدیک کرد؛ زدگی با حیرتاو بازویش را باز کرد و را به او بدهد، چه رخ خواهد داد. 

 او را لمس کند از حرکت ایستاد.

 لیاقتش را ندارد! رساندن طراحی شده باشدکه برای آسیبنه! رباتی 

 چرخید.

 ولی او لیاقتش را دارد.

J-VC پیکر به ربات غولA-AC ین ورژن یک نوازنده ویولن کننده رفت؛ آخرپشت کرد و به سمت یک ربات سرگرم

 نداشت را دارا بود.  J-VCی که . او همه چیزدست داشت، هم پا، هم گردن، هم دهان هم .Jاز بخش 

J-VC  .لبخندی زد 

 .او لیاقتش را دارد

پیچش را محکم نکرده بود، به راحتی توانست با  B-Nکرد. از آنجایی که محفظه سیستمش را باز می درِ باید 

هواکش خرطومش، آن را باز کند. حالا وقتش رسیده بود که تراشه را دربیاورد. زمانش رسیده بود که تراشه به 

 توانایی مراقبت از آن را داشته باشد.کسی برسد که 

J-VC توانست به راحتی آنساعت به دنیا آمده بود و نمی ه همین راحتی از آن بگذرد. کمتر از سهبتوانست نمی 

 را ترک کند.

 اما تراشه باید حفظ شود.

. برسش را برعکس کرد و بالای سرش نگه داشت. غم و غصه او را به تردید وا داشت. صه بازویش را باز کردبا غ

 ا کشفها رخواست بیشتر ناشناختهده بود وابسته شده بود و دلش میتمام چیزهایی که دی وابسته شده بود؛ به

 به آزادی وابسته شده بود.او  کرد.می

اش بیرون انگشتی نداشت تا تراشه را از محفظه J-VCرسیدند. بینانه یک دقیقه دیگر به او میموتورها خوشفلک

ای هطوری وارد محفظه کند که تراشه میان رشتهخورد. مجبور شد آن را اش به هیچ دردی نمیبکشد. برس مسخره

 برس گیر کند.

 مرتبه ناموفق بود. اولین



 دومین مرتبه موفق شد.

ته برسش را چرخاند و تراشه ناخواسبا احتیاط آن را پایین آورد؛ در میانه راه  J-VCتراشه به برس چسبیده بود. 

 حرکت کرد. شزده به سمتحشتو انتظارش را نداشت؛ تر روی زمین افتاد.جدا شد و چند متر آنطرفاز او 

پشت روی زمین کوبانده شد. را از دست داد و با  خود تعادل J-VCدر میانه راه چرخ هرزگردش از جایش درآمد. 

 بیفتد. و روی بازویش پشت بدنش باعث شد به سمت چپ ضلعتک

 هشت ثانیه فرصت داشت و سپس روی زمین افتاد. افتاد؛ اینکه تنها B-Nبه یاد 

 گشتند.کم کم داشتند به حالت قبلی برمی هایشبرنامه ثانیه گذشته بود. پنج

J-VC سعی کرد بلند شود. نگاهش را برای یافتن تراشه چرخاند. هنگامی که به راست نگاه کرد؛ دست از تقلا 

 آسمان!کشید.  کردن

 ...سه ثانیه

های روی صورتش، با با وجود تمام چاله مهتاب. زدندسوسو می پایان آسمان، به زیباییبی ظلماتِ ستارگان در دل 

نظیر بی چشم در چشم شده بود. J-VCای از چهره خود را پنهان کند، با جسارت و شجاعت تمام، بدون آنکه ذره

 بود!

 ..دو ثانیه.

نه ستونی داشت و نه دیواری و نه سقفی. هیچ محدودیتی وجود نداشت. آسمان  آسمان بزرگ بود؛ خیلی بزرگ.

به کوچکی  J-VC آزادترین موجودی بود که کره زمین، همچون یک ماهی کوچک ضعیف، در میان آن شناور بود.

بار آرامش برای اولین بود. و همین ارزشمند جود ندارد، اما وجود داشتکه انگاری وای ناچیز خود پی برد؛ نقطه

  وجودش را فرا گرفت.

 یک ثانیه...

J-VC ها را قورت بدهد. اَبرها را خواست خرطومش را دراز کند. آن را آنقدر بکشد تا بتواند همه ستارهدلش می

آن ه جای ب ببلعد و آنها را جزئی از خود کند. کمی که فکر کرد، به این نتیجه رسید که نیازی به این کار نیست.

بخش کوچکی از این بعنوان کافی بود به پشت روی زمین دراز بکشد و نگاهش را به آن بدوزد. آنوقت خود را 

خ ر توانست برای هر رباتیکند؛ رها و آزاده. وجود تراشه بهترین اتفاقی بود که میپایان مشاهده میبی عظمت

 کرد؛ زیرا که این شیء گرانبها نصیب او شده بود.احساس خوشبختی می J-VC بدهد.



ها روی زمین  A-Aموتورها او را احاطه کرده بودند. فلک قرار داد و از جایش بلند شد.گاه خود بازوهایش را تکیه

های تمامی ربات شده بود.سمت او متمرکز ها از هر سو به نورها و چراغ اش کرده بودند.محاصرهها  A-SECپریدند. 

 سمت ربات رفتگر بود.ها به تمامی چشمر تاریکی و سکوت فرو رفته بودند. د CREXخاموش روی باند 

J-VC  .چند ثانیه منتظر کرد.، به جای دیگری نگاه نمیهایشبه جز زمین سخت زیر چرخحواسش به اطراف نبود 

چندین مرتبه تراشه را با پردازشگرش  خرطومش را جلو کشید؛ خیلی جلو. را روشن کرد.اش ماند. موتور مکنده

 بررسی کرد.

 موفقیت انجام شد. ادامه مسیر.آوری با مصرف شناسایی شد. جمعشیء فلزی بی

 


