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كئچن ساييالرين خالصهسي: 
دئديک کى اوزاق کهکشانالرين بيريســينده، بـير يوکسـک 
مدنيت واردير و اوجا زيروهلره چاتميشدير، آما مدرن تمدنون 
پيس عارضهلريندن اوزاق قالماييب و انرژى قايناقالرى سونا 
ــؤنمهک مرحلـهدهديرلر و  چاتماقدا و چوخلو اولدوزالرى س
اصلـى اولـدوزالرى تـئزليکده پارتالياجـــاقدير. اورادا 
امپراتورچولوق آراشديريجى و مکتشف گميلرى دونيـانين ان 
اوزاق نقطهلرينه يولالميشدير کــى ياشـاييش ايچيـن يئنـى 
ــن بيريسـى، بـير اوچ نفرليـک  سّيارهلر تاپاالر و بونالري
ــان ايلـى  آراشديريجى قوروپدور کى نئچه  مين ايشيق ساچ
ــينه يئتيشـيرلر و بـورادا  يولدان سونرا «گونش منظومه»س
ـو  «يئر»ى تاپيب، اونون اوزونده بير اورماندا اوتورورالر. ب
ــافظتى  يئنى سياره ظاهرده اونالرا چوخ تانيش ايدى ولى مح
ــئز گمىنيـن ائشـيگينه  اقدامالرا گؤره ائلهيهبيلمزديلر کى ت
ــؤره  چيخاالر و زيست شناسى تستلرى گودوردولر و بونا گ
ايلکده روبوتو اورمانا يولالديالر. روبوتون آختاريشماالر ايله 

بيلديلر کى بو سيارهده هوشلو آدامالردا وارديالر… 
وايندي ناغيلين قاالنين اوخويوروق: 

برتراند، او زامانا قدهر كي بومــي كيشـي، گؤزونـدن ايتمهميشـدي، 
ــي ميكروفونـدان،  يئريندن ترپنمه دي. سونرا، آستاجا كؤينكيندهك

سؤيلهدي: 
«بـير ياخشـي باشـالييش ايـدي.  او اصـالً قورخمـــادي؛ شــكده 

ائلهمهدي. من فيكر ائليرم كي او يئنهده قاييداجاق.» 
ــيددي كـي، دئيـيردي: «هـر نـه، او قـدهر  او آلتمنين سسيني ائش
ــر  ياخشي قاباغا گئتدي كي ائلهبيليرديك يوخو گؤروروك. من فيك
ائلهديم كي او قورخا، يا دا حمله ائلهيه. سيز بير هديهني، بير غريبه 

آدامدان، اؤزوده عكسالعمل سيز، آالرسيزمي؟». 
ــيزلين  برترانـد، آسـتاجا گمييـه سـاري قـاييتدي. روبوتـده، اؤز گ
يئريندهن ائشيگه چيخميشــدي و نئچـه آدديـم دالليقـدا، آمـاده و 

حاضير اوالراق، دورموشدو. 
ــهمزديم. آنجـاق مـن بـير يوكسـك  او جواب وئردي: «من قبول ائل
ــي و وحشـي آدام ائلهيـهبيلر كـي بـير  مدنيتدن گلميشم. بير بوم
غريب آداما، چوخلو يولالرال عكسالعمل گؤسترسين و و بو قاباقكي 
تجربهلر و سيناماقالرا باغليدير. ائلهبيلين كــي بـو قبيلـهنين هئـچ 
واقت بير دوشــمني اولماميشـدير. بئلـه بـير زاد، بـير آز تـوپلوملـو 
سيارهده اوال بيلر و مومكوندور. بئلهليكله بيز آرخايين اوالبيلهريك 
كـي اونـــالر آختــاريجي(كنجكــاو) اوالالر، ولــي بــيزدن اصــالً 

قورخماياجاقالر.» 

ــهرهك دئـدي: «بـو خـالقين دوشـمني  سليندار ، روبوتو هدايت ائل
اولماسا، نهيه گؤره كندين دؤرهسينه، او حيصاري چكميشلر؟» 

« منيم منظوروم، آدام دوشمنلر ايدي و بو ســؤز دوز اولسـا، بـيزيم 
ايش چوخ ساده اوالجاقدير.»،  برتراند جواب وئردي. 

 -  سن فيكر ائليرسن كي او، قاييداجاقدير؟ 
 -  البته؛ او قدهر كي من فيكر ائليرم او اينساندير. آختاريجيليق 
و آرتيقطاماعليقا گؤره قاييداجــاقدير. نئچـه گـون گئچـهندن 

سونرا بيز ياخشي يولداشالر اوالجاييق. 
ــئوينديريجي ايـش  دئمك اوالر، بو ايش بير گوندهليك، لذّتلي و س
اولموشدو. هر گون صاباح چاغي، روبــوت سـليندارين گـؤز آلتينـدا 
شيكار ائلهييردي. ايندي روبوت، او اورمانين انخطرلي و قورخمالي 
قاتيلي اولموشدور! سونرا، برترانــد، او معـبرده بونـو گـودوردو كـي 
ــدي- آرخـايين  «يان» (YAAN) –بو ان ياخين كلمه اونون آدينا اي
آدديمالري ايلــه،  اونـون يانينـا گلـهجكدير. او، گونـده بـير معيـن 
ــر  سـاعاتدا و هميشـهده تكجـه گلـيردي. اونـالر بـو مسـألهيه فيك
ــتهيير كـي بـو رازي يـالنيز اؤزونـه سـاخاليا و  ائلهييرديلر: «او ايس
شيكار افتخاريني اؤزونه يازامي؟ بئلهليكده، او گرك گلهجكلره داها 
بير ياخشي باخيشي اوال، چونكــو مومكونـدور بـو يابـانجي(بيگانـه) 

آدامالر گئدهلر.» 
ــدان سـونرا، اورانـي تئزليكلـه  ايلك گونلرده، «يان» بو هديهني آالن
ترك ائلهييردي. ائلهبيلكي قورخوردو جســدين يئيهسـي نظرينـي 
دهييشهجك و اونو تزهدن آالجاقدير! برتراند ائله كي اومودلو ايـدي، 
تئزليكله يانين باشيني بعضي ساده تردستيلرله، مثــالً پـارچـاالر و 
كريستالالر، قال ائلهيردي و اوده اوشاقالر كيمي شــنليك ائلـهييب، 
سئوينيردي. باالخره برتراند ائلهيهبيلدي كي اؤزو و يانين آراسيندا، 
ــر و دانشـيقالر قورسـون. بوتـون بـو صحنـهلرين  اوزون بير صحبتل

فيلمي وسسي، روبوت وسيلهسيايله، ضبط اولونوردو.  
بير گون مومكون ايدي كي فيلسوفالر بو اطالعاتي آناليز ائلـهييب و 
ــو  ساليب، چيخسينالر. ان ياخشي ايش كي برتراند ائلهيهبيلردي، ب
ــين. ولـي بـو  ايدي كي نئچه كلمه و ساده فعلين معنيسيني تاپس
گئرچك كي «يان» نئچه كلمــهني بـير زاد ايچيـن ايشـلهديردي و 
ــؤزون دئمـهگينـه  بوندان عالوه، بعضي واقتالر بير كلمهني نئچه س
ايشه آپــاريردي، ايشـي چـوخ چتيـن ائلهميشـدي.بـو گوندهليـك 
گؤروشلرين آراسيندا، گمي اوزاقراق مسافتلرهگئديردي و سيارهني 
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گؤيدهن آختاريب و آراشديريردي. بعضي واقتالر دا الزيم اولونـوردو 
كي دقّتلي تستلر ايچين، گمي يئر اوزونده اوتورسون. نئچه باشقا و 
ــير ارتبـاط قورمـادي،  كند و توپلومدا گوروندو، آما برتراند اونالرال ب
چون كامالً آيدين ايدي كي اونالرين هاميسينين كولتور و مدنييت 

سطحي، يانين كنديايله بير دير.  
ــدهر، اونـالرال  بعض واقتالر برتراند بئله فيكر ائلهييردي كي قضا و ق
بير پيس واقت شوخلوق ائلهييب كي بئله بير موقعييــتده ايمكـان 
ــژاد) تـاپـاالر. بـير مـدت اونـدان  وئريبدير، بير كامالً بشري سوي(ن
اؤنجه، بو مسأله ائلهيهبيلردي هامييا بير يوكسك و حياتي دهيهري 
اولسون. ايندي مدنييت او قدهر باشي قاتيشيق ايدي كي فيكرينـي 
ــــو دهرينليكلرينـــده،  بــو وحشــي عماوغلوالرينــا، تــاريخين ب

دؤندهرهبيلسين.  
برتراند او زامانا قدهر كــي آرخـايين اولماميشـدي، يـانين گونلـوك 
ــدور، روبوتـو اونـا تانيتديرمـادي. بـير  ياشاييشينين بير بؤلومو اولوب
ــدي كـي سـليندار، روبوتـو چمنلريـن  منشورو يانا گؤسترمهكده اي
ـــون  آراسـيندان ائشـيگه چيخـارتدي و او حـالدا پـوالد اللريلـه س
قوربانليغيني گتيريردي. ايلــك دفعـه ايچيـن، يـان بـير قورخمـاق 
حـالتي اؤزونـدن گؤسـتهردي. آنجـاق، برترانديـن تسـكين وئـــرن 
سؤزلريله آرام اولدو و دقتله روبوتون قاباغا گلمهسينه گؤز آلتيايلــه 
باخيردي. روبوت ياخينليقدا داياندي و برتراند اونا طــرف گئتـدي. 
روبوت اللريني يوخاري گتيردي و جســدي اونـا وئـردي. او، وقـارال 
جسدي آلدي و يانا ساري قاييتدي، او حالدا آغــير يوكـون آلتينـدا 

بير آز تيتيرهييردي. 
 ******

برتراند ايچين چــوخ مـهم ايـدي كـي بيلسـين، يـانين نظـري بـو 
ــا فيكـر ائديـر، روبـوت اربـابدير يـا  هديهني آالندا، نهدير؟ يان بون
ــر.  قوللوقچـو؟ شـايد ده بـو مفـهومالر اونـوچـون بيلمـهلي دئييلل
اونوچون، شــايد روبـوت بـير باشـقا شـيكارچـي كيشـي ديـر كـي 

برتراندين يولداشيدير. 
ــالتدن، قـالين ايـدي، روبـوت  سليندارين سسي كي بيرآز عادي ح

بانديندان گلدي: 
ــه  قبـول   - دوغرودان، جالبدير كي او، ناسيل بيزي آرامليق ايل

ائدير. بير زاد تاپيلماز كي اونو قورخودا بيلسينمي؟ 
ــــا گـــؤره، هميشـــه اؤز  برترانــد جــواب وئــردي: «ســن، اون
ايستانداردالريميزدا دانيشيرسان. بونا توجه ائله كي اونون بير كامالً 
باشقا و سادهجه بير روح و روان واريدير و اينديده منه آرخاييندير 
ـــول ائلهســم، اونــو  و هـر زاد كـي مـن اونـدان قورخماسـام و قب

قورخودماز.» 

«بيلميرم كي بئله بير زاد بو نژادين بوتون آدامالرينا دوزدور مو يــا 
ــوخ چتينديـر. چـوخ  يوخ؟ بير نمونه اوستونده، قيضاوت ائتمك چ
ايستيرم بونو بيلم، او واقت كي روبوتو كندين ايچينه يولالسيق، نــه 

اوالجاقدير؟»، آلتمن دئدي. 
ــهندي كـي: «هـوي! او گيجـهليبدير! اينديـهدك بـير  برتراند ديلل

كيمسه گؤرمهييبدير كي ايكي سسي اولسون!» 
ـــيز ايلــه  سـليندار سوروشـدو: «فيكـر ائديرسـن، او واقـت كـي ب

گؤروشسه، گئرچكي حدس وورا؟» 
 -  يوخ. روبوت بير كاميل جادو و سيحيردير؛ آما اونوچون، اود و 

ايشيقال بير فرقي يوخدور. 
ــي؛ سـونراداكي حركـت  آلتمن حوصلهسيزليكله سوروشدو: «ياخش
نهدير؟ ايستهييرسن مي، اونو گمييه گتيرهسن، يــا دا كـي اؤزون، 

اونالرين كندينه گئدهسن؟» 
ــوخ ايسـتهميرم كـي  برتراند بيرآز فيكيرلشمكدن سونرا دئدي: «چ
ــي  يئيينليكجه اونالرا چوخ سيخينتي گتيرم. سيزين بوندان، ياخش
خبرينـيز واركـي بعـض سـويالرين قارشيسـينداكي، بـــو ايــش 
گؤرونموشدور، نه حادثهلر اوز وئريبدير. من اونا اجــازه وئريـرم كـي 
بيرآز فيكير ائلهيه و صاباح كي بورايا قاييتديق، اونو آلقيشــالياجايام 

كي روبوتو اؤز ايله كند ايچينه آپارسين.» 
گيزلينگمينين ايچيندهن، يئنهده سليندار روبوتو ترپــهددي. او ده 
ــدو، آمـا ياشـاييش  آلتمن كيمي بو آرتيق احتياطالردان يورولموش
ــدي و گـرك  چئشيدلر(انواع) مسألهلرينه گؤره، برتراند متخصص اي

هامي اونون بويوروقالريندان اطاعت ائلهيهيدي. 
ــي ديلـهييردي(آرزو) اؤزوده بـير روبـوت اواليـدي و  گاه، اولوردو ك
ــير  بوتون دويغوالردان اوزاق اواليدي. بو حالدا او ائلهيهبيلردي كي ب
ــي،  يـارپـاقين يـئره دوشمهسـيني و يـا بـو دونيـا اؤلـوم آجيليغين

دويغوسوز و بير باخيشال گؤرسون… . 
 ******

ــدي كـي «يـان»، او بؤيـوك و اوجـا  گونش اوفوق ياخينليغيندا اي
سسلي قيشقيرماقي كــي اورمـاندان گلـيردي، ائشـيتدي. سسـين 
عادي اوجا اولماسينا گؤره، اونو تئزليكله تــانيدي. بـو، يولداشـينين 

سسي ايدي كي اونو چاغيريردي. 
بيردهن كنددهكيلر اؤز عادي ايشلريني اؤتوردولر. حتــي اوشـاقالردا 
ــير اوشـاقين،  اؤز اويونالريني كسديلر. بير تك سس كي گليردي، ب

آغالماق سسي ايدي كي او سوسماقدان(سكوت) قورخموشدو. 
ــدي كـي يئيينليكلـه اؤز كؤمهسـينه سـاري  بوتون گؤزلر، ياندا اي
ــن  گئتـدي تـا قـاپـي قـيراغينداكي نيزهسـيني گؤتورسـون. كندي
حيصاري، وحشي حيوانالرين قاباغيندا تئزليكله باغالناق ايدي؛ آمــا 
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ــي  او بير لحظهده دايانمادي و او كؤلگهلرين آراسينا آدديم آتدي ك
ــاپيسـيندان گئچـهنده  گئدهگئده اوزونالشيرديالر. كندين اصلي ق
ــي سسـين ايچينـده، بـيرآز  يئنهده او سس، اونو چاغيردي. اينديك
ـــي اوالراق، اونــوچــون  اضطرابـدا وار ايـدي؛ ديللـر آيـري و فرقل

دوشونمهلي ايدي. 
ــدو و اونـدان  پاراليان غول كي نئچه سسه دانيشيردي اونال گؤروش
ايستهدي كي داليجك گلسين. برترانــددان بـير اثـر گؤروشـموردو. 
ــهندي،  اونـالر بـير مـايال يـاخين يـول گئتديلـر تـا برترانـد گؤرس
اوحـالداكي چـاي قـيراغيندا دورموشـدو و گؤزلـري لپـهلي ســـويا 

ساتيشميش ايدي. 
بئله گؤزه گلدي كــي بـير لحظـه ايچيـن، يـانين اورادا اولمـاغيني 
بيلمهييب، آما سونرا اونا ســاري دؤنـدو. سـونرا پاراليـان غـوال بـير 

عالمت وئردي و او دا اونالردان اوزاقالشدي. 
يـان منتظـر اولـدو. او بـير صبـور آدام ايـدي و بونـدان بئلـه كــي 
ـــالتيني ســؤزلرله دئســين، آنجــاق اورادا  ائلهيـهبيلميردي اؤز ح
ــدي و سـئوينيردي. برترانديـن يـانيندا اوالنـدا،  اولماقدان راضي اي
ــردي و  مارقالنماق(عالقه) و ايثاردان بير ايلكين حالت احساس ائدي
ــا سـويو بـير  بو بئله بير زاد ايدي كي نئچه نسللر چكهجهگيدي ت

درين حالتده بو ايشه ياناشاالر. 
ــورادا، چـايين قـيراغيندا، ايكـي كيشـي  بير عجيب صحنه ايدي. ب
ــي بـير  دورموشالر. بيريسي بير يونيفورم، چوخ ياخشي تيكيشله ك
سيرا نارين و پاراليان ماشينالر وار ايدي، گئيميشــدي. او بيريسـي 
ده بير حيوان دريسيني ائينينه چكميش و بير اينجه نــيزه الينـده 
ــادا  وار ايدي. اونالرين آراسيندا، اونمين نسل فاصيله وار ايدي، فض
دا بير حيساب اولمــاز فاصيلـه داهـا آرتيـق. او حـالدا، ايكيسـيده 
ـــر. طبيعــت، يئنــهده اؤز كــؤك اؤزهلليكلرينــدن  اينسـان ايديل

(خصوصيات اساسي)، بيريني تيكرار ائتميشدير.  
تئزليكله برتراند دانيشماغا باشــالدي، او حـالدا كـي سسـينده بـير 
چيلغينليق چئشيدي (نوعي جنون) وار ايدي و آيــاقالريني تئزتـئز 

داال يا قاباغا قويوردو. 
 -  «يان! هر نه سونا چاتدي. منيم اومودوم وار ايــدي كـي سـيز 
ـــم و بيليكلــه، نئچــه نســل اؤز  ائلهيهبيلهسـينيز بـيزيم عل
وحشيليك و بربريــت دؤنمينـيزي داال قوياسـينيز. آمـا سـيز 
ــانال قارشيالشاسـينيز و بـو ايـش  ايندي گرك، تكجه بو اورم
ــو  شايد بير ميليون ايله ياخين چكسين. موتأسيفم؛ بيز چوخل
ايشلر گؤرهبيلرديك. حتي، اينديده ايستهييرديم كــي بـورادا 
ــن و سـليندار بوينومـدا كـي وظيفـهلره گـؤره  قاالم، آما آلتم
منايله دانيشديالر و من فيكر ائديرم كــي حـق اونـالرال ديـر. 

چوخ ايشلر بــيزيم اليمـيزدن گلمـز، آمـا، بـيزيم دونيـا، بـيزه 
احتياجي واردير و بيز گرك اورا قاييداق. 

ــونهبيلردين. كئشـگه   يان! كئشگه سن، منيم سؤزلريمي دوش
ــو ابـزارالري سـن ايچيـن  بيليردين كي من نه دئييرهم. من ب
ـــو،  قويـورام. اؤزون بونالريـن بعضيسـينين ايشـلهتمك يولون
ــالري –شـايد ائلـه بـير نسـلده- ايتـيريب،  اؤيرهنهجكسن. بون
ــه كسـير.  هميشهليك اونوداجاقسينيز. بو پيچاقا باخ؛ گؤر نئج
چوخلــو دؤنملــر و يــوز ايللــر چكــهجك كــي ســــيزده 

ــاي دوزهلدهسـينيز. بـو بيريسـيندن   ائلهيهبيلهسينيز، بونالرا ت
چوخ گؤزله؛ بــو دويمـهني باسـاندا… ؛ بـاخ…؛ اونـو آز ايشـه 
آپارسين، ايللر بويو سنه  ايش وئرهجكدير؛ بونا باخماياراق كي 
باالخره هميشهليك ســؤنهجكدير. و آمـا او بيريسـي شـئيلره 
گـؤره…؛ سـن اؤزون اونالريـن ايشـه آپارماغينـا، بـير يـــول 

تاپاجاقسان. 
ــو(شـرق)دا ايلـك اولـدوزالر گؤرسـهنيرلر. هئـچ  و ايندي دوغ
اولدوزالرا باخارسان مي؟ بيلمــيرم هـاچـان بيلهجكسـينيزكي 
ــيرم او زامانـا قـدهر بـيزيم باشـيميزا نـه  اونالر نهديرلر و بيلم
ـــدوزالر بــيزيم ائويمــيزدير و بــيز  گلـهجكدير؟ يـان! او اول
ــرهك. چوخلـو آدامـالر  ائلهيهبيلميريك كي اونالري نيجات وئ
ـــه و  اينديـهدك اؤلوبلـر. انفجـار و پارتالييشـالر او بويـدا يئك
ــور  بؤيوكدولر كي من ده سن كيمي ائلهيهبيلميرم اونالري تص
ائلهيهم. يوزلر ميــن ايـل بونـدان سـونرا، او اؤلـوم يـاغديران و 
ــا يئتيشـهجكدير و  قورخمالي اودالرين ايشيقي سيزين دونياي
سيزين خالقينيزي حئيران و چاشقين قوياجاق. او زامانا قدهر، 
شايد سنين سويون، فضايا ال تاپسين. كئشگه ائلهيهبيليرديم، 
سيز ايچين، بئله شئيلرين قاباغيندا خطر اعالمي ائلهيهم كي 

بيز ايندي اونالري الدهن وئرمكدهييك. 
يان! سنين خالقين ايچين چوخ ياخشــيدير كـي كهكشـانين 
ــيز ائلهيهبيلرسـينيز كـي او جـهنمين  قيراغيندا قالميشالر. س
ــايد بـير گـون  اليندن كي بيزي گودمكدهدير، قاچاسينييز. ش
سيزين گميلرينيز، بيزي كيميــن، آختارمـاق و آراشـديرماقا، 
ــاالر و بونـا فيكـر  باشالياالر و اوالبيلر كي بيزيم دونياميزي تاپ
ــهجكلر  ائلهيهلر كي بيز كيمايميشيك؟ ولي اونالر اصالً بيلمهي
كــي بــيز بــو چــايين يــانيندا، ســيزين ســويو، چـــوخ 
گنجليـــــــــــــــــك(جواني) دؤنمده، گؤرموشموشوك.  
ــا آرتيـق واقـت  بوده منيم يولداشالريمدان… ؛ اونالر منه داه
وئرمهييرلر. سني تانرييا تاپشــيرديم، يـان. او شـئيلري كـي 
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ــم، ياخشـي ايشـلهد. بونـالر سـيزين دونيـانين ان  سنه وئردي
دهيهرلي قيزيلالريديرالر.» 

بـير بؤيـوك شـئي كـي اولـدوزالردان داهـا چـوخ ايشــيلداييردي، 
ــون  گويدهن آشاغي گليردي. او شئي يئره يئتيشمهميش، يئر اوزون
ـــارالق  يـاخينليغيندا دايـاندي و بـير بوتـون سوسـقونلوقدا، بـير پ
دؤرتضلعلي، بؤيرونده آچيلدي. پاراليان غول، قــارانليق ايچينـدن 
چيخدي و ايشــيقلي قـاپيـدان ايچـهري گئچـدي. برترانـد اونـون 
ــيدا دوردو و يـان ايچيـن الينـي تـووالدي.  دالييجاق گئتدي و قاپ

سونرا اوراني قارانليق توتدو. 
گمي اود توستوسوندن يئيينراق، قووزاندي. سونرا يوخاري گئتدي 
و او بويدا اوزاقالشيب و باالجاالشدي كي يــان فيكـر ائلـهدي، اونـو 
الينده توتابيلهر؛ آز سونرا، ايشيلدار بــير خـط گمينيـن اتكينـدن، 

اولدوزالرا ساري چكيلدي. 

يان اوزون بير مدت سو قيراغيندا دوردو و روحو بئله دويغوالنيردي 
ـــدهن وئريبديــر. او، بــو دويغونــو اونوتمــادي و  كـي بـير زاد، ال

معنيسينيده دوشونمهدي. 
اولدوزالرين آلتيندا، او تك آدام، بير آدسيز يورددان، ائوينه ســاري 
ـــيزه ســاري  گئتـدي. اونـون دالينـدا، بـير چـاي، يئيينليكلـه دن
ــي(حـاصلخيز) چؤلـون  گئديردي، او حالداكي بير بركتلي و درگيل
ــونرا، يـانين واريثلـري  اورتاسيندان كئچيردي كي مينلر يوز ايل س
ــت يـاپديـالر كـي [آدي «سـومئر» ايـدي و  اورادا بير بؤيوك مدني

سونراليقدا] آدي «بابيل»(Babylon) اولدو. 
ســـــون 

  

 
 


