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يئرده آراشديرما 
ايكينجي بؤلوم 

  
كئچن سايينين خالصهسي: 

ــک  دئديک کى اوزاق کهکشانالرين بيريسينده، بير يوکس
ــا مـدرن  مدنيت واردير و اوجا زيروهلره چاتميشدير، آم
ــاييب و انـرژى  تمدنون پيس عارضهلريندن اوزاق قالم
ـؤنمهک  قايناقالرى سونا چاتماقدا و چوخلو اولدوزالرى س
ـــدوزالرى تــئزليکده  مرحلـهدهديرلر و اصلـى اول
ــوق آراشـديريجى و  پارتالياجاقدير. اورادا امپراتورچول
ـــانين ان اوزاق نقطهلرينــه  مکتشـف گميلـرى دوني
يولالميشدير کى ياشاييش ايچين يئنى سّيارهلر تاپــاالر و 
بونالرين بيريســى، بـير اوچ نفرليـک آراشـديريجى 
قوروپدور کى نئچه  مين ايشيق ساچان ايلى يولدان سونرا 
«گونش منظومه»سينه يئتيشيرلر و بورادا «يئر»ى تاپيب، 
ــياره  اونون اوزونده بير اورماندا اوتورورالر. بو يئنى س
ـالرا  ظاهرده اونالرا چوخ تانيش ايدى ولى محافظتى اقدام
ـاالر و  گؤره ائلهيهبيلمزديلر کى تئز گمىنين ائشيگينه چيخ
ــؤره ايلکـده  زيست شناسى تستلرى گودوردولر و بونا گ
روبوتو اورمانا يولالديالر. روبوت گمينين ايچينه تصوير 
يوالييردى. بيردهن بير وحشى حيوان اونا حمله ائلهدى… 

وايندي ناغيلين قاالنين اوخويوروق: 
 

… بارماغين بير دويمهنين اوستونه آپاردي كي چــوخ آز ايشـه 
آپارارديالر. اونون اوستونده بئله يازيلميشدير: «خطر سسي». 

اورماني بير اوجــا و قورخمـالي سـس گؤتـوردو كـي روبوتـدان 
چيخيردي. او حالدا روبوت، قولالريني تووالياراق، حيوانا سـاري 
ــي ال، آيـاغيني ايتيرميشـدي دونـوب  گئتدي. يازيق حيوان ك
قاچاندا، دئمك اوالر يئره دهيدي، و قاچدي و بير نئچه ثانيهدن 

سونرا روبوتون گؤزلرينين قاباغيندان ايتدي. 
برتراند ناراحاتليقال دئدي: «ايندي فيكير ائلــيرم، گـرك نئچـه 
ساعات دؤزهك تا بو موجودالر اؤز يووالريندان چؤله چيخاالر» 
«من حيوانالر پسيكولوژيسينا گؤره چوخ شئي بيلمــيرم، آمـا 
فيكر ائليرم كي اونالر هر نهيه كــي تـانيش بيلمهسـهلر، حملـه 

ائدهلر. بئله دگيل؟»، آلتمن دئدي. 
 - اونالرين بير ساييسي، هرنهيه كي حركت ائتســه، حملـه 
ائدهرلـر، ولـي بئلـه ايـش، چـوخ آز اوالر. اونـالر معمــوالً 
ــان كـي جـانالري  يئمهك ايچين حمله ائدهرلر و يا او زام
خطـرده اوال. اصـالً بـو سـؤزدن منظـــورون نــه ايــدي؟ 
ــالر داهـا  ايستهييرسن دئيهسن كي بورادا، بير باشقا روبوت

وارديالر؟ 

- البته كي يوخ، ولي اوالبيلر كي بيزيم بو وحشي يولداشــيميز، 
ــاال.  بيزيم روبوتو، بير باشقا، ايكي آياغ موجود ايله دهييشيك س
فيكر ائلهمهيرسينيز كي اصالً، بو آچيق فضا، اورمانين آراسـيندا 
غيرطبيعي و عجيب دير؟ بو مومكون دور بير معبر(گئــت، گـل 

يولو) اوال. 
ــي توتـاريق تـا بيلـك. مـن بـو  «بئله ليكله، بيز بو يولون دالين
آغاجالرين اليندن يورولموشام. آما اومود واريم كي يئنه ده بير 
شئي بيزه حمله ائلهمهيه. بو مسأله اعصابيمي قاتير.»، ســليندار 

جواب وئردي. 
ــوزده  آز سونرا، برتراند دئدي: «آلتمن! سن دوز دئييردين. بو، ي
ــوش و آنالميـن اولمـاغيني بـورادا،  يوز، بير معبر دير. آما بو، ه

ثابت ائتمز. باالخره حيوانالردا …» 
ــدي و او حـالدا، سـليندار تئزليكلـه روبوتـو  او جملهسيني كس
سـاخالدي. او معـبر، بـير دهن، بـير گئنيـش و آچيـق فضايـــا 
ــكي كؤمـه  يئتيشميشدير و اورادا بير باال كند، نئچه ساده و اس
ايله، گؤرسهنيردي. او كندين دؤورو بير حيصارال  باغالنميشدير 
ــاري،  كي آغاج تيكهلريندن دوزلميشدير.آيدين ايدي كي حيص
ـــر.  دوشـمنلرين قارشيسـيندا دفـاع ائتمـك ايچيـن دوزهلديبل
ــق اولماغينـا گـؤره ، كندليلـر،  كندين بؤيوك قاپيسينين آچي

كندين ائشيگينده، اويان،بويانا گئتمكده ايديلر. 
ـــه، سسســيز  بـو اوچ آراشـديريجي، نئچـه دقيقـه او صحنهي
باخديالر. سونرا سليندار، سسي اسهرك دئدي: «طبيعي دگيل. 
ائله بيل كي بورا بيزيم سّياره ديــر، آمـا نئچـه يـوز ميـن ايـل 
ـــي، زامــاندا داال  بونـدان قابـاق. مـن بئلـه بـير دويغودايـام ك

قئييتميشم.» 
ــّياره  «طبيعي اولمايان شئي يوخدور. اينديهدك يوزه ياخين س
تاپميشيق كي حيات و ياشاييشي اؤز سّيارهميزه اوخشــويور.»، 

آلتمن دئدي. 
سليندار بئله جــواب وئـردي: «هـن، يـوز دنـه، بـو يئكـهليكده 
ــي بـو  كهكشاندا! آما ايندي ده فيكر ائليرم، چوخ عجيب دير ك

اتفاق بيز ايچين دوشوبدور.» 
ــيري ايچيـن  فيلسوف برتراند دئدي: «ياخشي، بو اتفاق گرك ب
ــاق.  دوشهيدي. ايندي گرك بيز، اؤز تماس يولوموزو اونالرال تاپ

ايهر بيز، روبوتو كنده يولالسيق، اونالري قورخوداجاقدير.» 
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آلتمن بئله ادامه وئردي: «گئرچك، بو، اثري آز آيدينالتماقدير. 
ــاق  او ايش كي گرك بيز گؤرهك، بو دور كي بير بومي آدام توت
ــو  و اونا ثابت ائلهيك كي بيز اونون يولداشيييق. سليندار! روبوت
او آغـاجالرين آراسـيندا، گيزلـهد. بـير يـئرده كـي، ائلهيهبيلــه 
ــير  گؤرسهنمهيهرك كندي گؤز آلتيندا ساخاليا. بيرهفتهليك، ب

«انسان تانيماق» پروقرامي واريميزدير.» 
زيست شناسي تســتلري، اوچ گـون چكـدي كـي تـا گمـيدن 
ــالم اولونـا. يئنـهده برترانـد، بونـا  ائشيگه چيخماق خطرسيز اع
ــيردي كـي تـك ائشـيگه چيخسـين، البتـه روبوتـون  اصرار ائل
اولماغي، نظرده آلينماسا. روبوتون اولماغيله، او بو سّيارهنين ان 
بؤيوك وحشي حيوانالريندان دا قورخمويوردو. بدنينين طبيعي 
ــــي ميكروبالريـــن  دفــاعي سيســتملري ائلهيــهبيلرديلر ك
ــايين  قارشيسيندا دورسونالر. باالخره آنااليزر ماشيني اونو آرخ
ــاراق، يالنيشـالرين مقـداري  ائلهدي. مسألهنين بوروشوغونا باخ

چوخ آز ايدي. 
ــير سـاعات گمينيـن ائشـيگينده دوردو، او حـالداكي  برتراند ب
ــه  هرنهيـه گـؤره سـئوينيردي. اوبيريسـيلرده اونـا تامارزيايل
ــالردا  (حسرت) باخيرديالر. اوچ گون داها آرتيق چكهردي تا اون
آرخايين اوالالر و ائلهيهبيلرلر كي ساغليقال، برتراند ايله ائشيگه 
ــان، اونـالر روبوتـون گؤزلرينيـن لئنزلرايلـه،  چيخابيلهلر. او زام
كندين باخماغينا، ادامه وئرديلــر و دوربينايلـه هرنـهيي ضبـط 
ائديرديلر. بير گئجه گميني اورمانين اورتاسينا آپارديالر تا اونو 
ـاضير  ياخشي گيزلهدهلر. اونالر اصالً ايستهميرديلركي، آماده وح

اولماميشدان قاباق، كندليلره گورسهنهلر. 
بو مّدت ده ائودن گلن خبرلر پيس و پيسراق اولــوردو. اونـالر 
ــر، آمـا بـو  كهكشانين بير اوزاق، ايتگين و دينج بؤلومونده ايديل
ــوچلـوق و  خبرلر اونالرين بئيينلرينه آغيرليق ائديردي؛ حتي پ
اولماماق دويغوالري وار ايدي. بيليرديلر كي هر لحظه بو امكان 
واردير كي ائوه طرف چاغيريالالر. بونا گؤره كي امپراتورچولــوق 
ــا اونـالر، او زامانـا  بوتون گوجلر و امكاناتيني ييغماقدا ايدي. آم
ـــهبيل كــي اونــالرا،  قـدهر ايشـلرينه دوام وئرمكدهايديلـر. ائل

اهمييتلي مسأله، يالنيز بيليم و علم دير. 
يئددي گون گمينين اوتورماغيندان سونرا، ايســتهييرديلر كـي 
سيناماغي(تست) باشالياالر. بوتون يولالري كي بوموالر اونالردا 
شيكارا گئديرديلر، تانيميشديالر. برتراند او يولالرين بيريسـيني 
كي گئت، گلي چوخ آز ايدي، سئچدي. سونرا يولون اورتاســينا 
بير صندلي قويدو و اوتوردو و بير كيتابين اوخوماغينا باشالدي. 

ــون احتيـاطي  البته مسألهلر بو سادهليكده دگيلدي! برتراند بوت
ايشـلري گؤرموشـــدو.روبــوت ٥٠ يــاردليق بــير فاصيلــهده 
ــو لئنزلريلـه باخمـاقدا ايـدي و  گيزلنميشدير و اورادان تلسكوپ
الينده باالجا، اما اؤلدورهن و مؤهلوك بير اســلحه توتموشـدور. 
ــاقالري كنـترل صفحهسـينين  سليندار گمينين ايچينده، بارم

اوستونده گودهرهك، يارديم يئتيرمك ايچين آماده ايدي. 
ــوج نقطهسـي  بورا، نقشهنين ضعف نقطهسيايدي. عوضينده، گ
ـــير  كـامالً آيديـن ايـدي. برترانديـن آيـاغالرينين قابـاغيندا، ب
بوينوزلو حيوانين جسدي وار ايدي. اونالرين اومودو بونــا ايـدي 
ــدان گئچـهجكدير، بـير  كي بو ائلهيهبيلر، او شيكارچيه كي يول

اؤزهل و ياخشي هديه اولسون. 
 ××××××

ــيله  ايكي ساعاتدان سونرا،  جيبيندهكي رئسيور بير آلچاق سس
بير خطرين اولماغيني اونا بيلينديردي. او حالداكي دامارالريندا 
قان يئيينليكله آخيردي، ياواشجا كيتابي قيراغا قويدو و يولــون 

اتكلرينه باخدي.  
ــا گلـيردي، او حـالداكي بـير  بومو كيشي،  چوخ آرخايين قاباغ
نيزهده الينده واريدي. برتراندي كي گؤردو،بير لحظه داياندي و 
سونرا احتياطال قاباغا گلدي. او بيلميشدي كي قورخماق ايچين 
ــينين بـير متوسـط بـدن  بير دليل يوخدور، چونكو غريب كيش

واريدي، اؤزوده كي اسلحهده يوخ ايدي.  
ــي، برترانـد محبتايلـه گولـدو و  فاصيله يالنيز اون مترايدي ك
آسـتاجا  يـئريندهن دوردو. او اگيلـدي و حيوانيـن جســـديني 
ــهكيمي قاباغـا گتـيردي. بـو ايشـلر، باشـقا  گؤتوردو و اونو هدي
موجودالرا، باشقا سيارهلرده دوشونمهلي ايدي و بورادا دا نتيجه 
همنايدي. بومو كيشي ايرهلي گليب، جسدي آلــدي و زحمـت 
سيز چيگنينه آتــدي. بـير لحظـهايچين، برترانديـن گؤزلرينـه 
باخدي، او حالدا كي گؤزلرينده هئچ جــوره دويغـو و احسـاس 
ــدو  گؤرونموردو. سونرا كنده دؤنوب گئتدي. اوچ كره(دفعه) دؤن
داال باخدي تا گؤرسون كي برتراند اونو تعقيب ائديرمي يا يوخ؟ 

هر اوچ دفعهده، برتراند اونا گولومسهدي و اليني ترپهتدي. 
بو تئاترا اوخشار ايشلر، بير دقيقهدن از چكدي. بونا باخمايــاراق 
كي ايكي طرفدن هئچ جوره وقار گؤرونمــوردو، آنجـاق دئمـك 
اوالر، ايكي ســويون(نـژاد)، ايلـك قارشيالشماسـي خطرسـيز و 

چتينسيزليكله اوز وئرميشدير. 
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