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در مرگ کهکشانی؛ دوران سال ١١٫٩٨٨مین …زادٔه - سلدن١ هری
می شوند، آورده بنیاد دوران کنونی شکل به عمومًا تاریخ ها .١٢٫٠٦٩
قشر از والدینی از شدن زاده با د.ب. ١ سال از پیش سال ٧٩ یعنی
ابهام از پرده ای در آن صّحت که افسانه ای مطابق (پدرش، متوّسط
به بود)، سّیاره آبکشتی٢ مزارع در تنباکو پرورش دهندٔه یک است،
حکایت های داد. نشان خود از ریاضیات در بی نظیری توانایی زودی
دو در می شود گفته متناقضند. گاه و بی شمار وی توانایی به مرتبط

سالگی…

است. بوده روان تاریخ زمینٔه در وی دستاوردهای بزرگ ترین …بی شک
یک از بیش چیزی که کرد پایه گذاری حالی در را زمینه این سلدن
عمیق آماری علم یک به تبدیل را آن و نبود مبهم قواعد مجموعه

نمود…

به داریم، زندگیش جزییات مورد در که موجودی مرجع …بهترین
ریاضی دان فوت از پیش سال دو که شده نوشته دورنیک٣ گیل قلم
آشنایی… داستان کرد. مالقات را وی جوان مردی عنوان به بزرگ،

گلکتیکا دانش نامٔه
١Hari Seldon

کرده اندازه گیری را گیاه غذایی نیازهای متخصصان کشت، نوع این در خاک. بدون ٢کشت

و میکرو و ماکرو عناصر افزودن با می شود داده گیاه به که آبی از استفاده با خاک، جای به و
م - می شود. منتفی خاک به نیاز عمًال پرلیت، مانند بی اثر نگهدارندٔه مواد توّسط گیاه نگهداشتن

٣Gaal Dornick
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ترانتور هرگز این از پیش که بود دهاتی پسر یک تنها و بود دورنیک گیل نامش
اخبار در گه گاه و فراویدیو١ در را آن بارها واقعی. دنیای در البته بود. ندیده را
را کهکشانی شورایی گشایش یا امپراتوری تاج گذاری که چشمگیری سه بعدی
زندگی سینکس٢ دنیای در را عمرش تمام که این بود.با دیده می داد پوشش
به که می بینید می چرخید، دریفت٣ بلو گوشه های در ستاره ای دور که بود کرده

نبود. تمّدن از دور به کهکشان هیچ جای زمان، آن در نبود. تمّدن از دور
و داشت وجود کهکشان در مسکونی سّیارٔه میلیون پنج و بیست به نزدیک
واپسین بود. نشسته تخت به ترانتور٤ در که بودند امپراتوری تابع آن ها تک تک

زد. حرفی چنین آن در می شد که بود نیم قرنی
او بود. پژوهشگرانه اش و جوان زندگی هیجان اوج بی شک سفر گیل، برای
بیش تر، چیزی نه و سفر یک عنوان به سفر، پس بود، فضا در هم این از پیش
از داده هایی جمع آوری منظور به پیش تر مثال، برای داشت. کمی ارزش برایش
ماهوارٔه تنها تا داشت، نیاز پایان نامه اش برای که شهاب سنگ ها حرکت سازوکار
میلیون نیم چه بودند، هم مثل همه فضایی سفرهای ولی بود، کرده سفر سینکس

نوری. سال چندین چه و مایل
سادٔه سفرهای در کسی که پدیده ای فرافضا٥، از پرش برای را خودش او
روش تنها عنوان به پرش کرد. ثابت کمی فقط نمی کند، تجربه میان سّیاره ای
در سفر می ماند. باقی ابد تا احتماًال و مانده باقی ستاره ها بین سفر برای عملی
(بخشی شود انجام معمولی نور از سریع تر نرخی با نمی توانست عادی فضای میان
تعّلق انسان تاریخ شدٔه فراموش طلوع زمان از دانسته موارد به که دانشی از
مسکونی منظومه های نزدیک ترین حتا بین سفر سال ها معنی به این و داشت)
و ماّده نه زمان، نه و بود فضا نه که تصّور غیرقابل ناحیٔه آن فرافضا، میان از بود.
دو میان فاصلٔه در را کهکشهان طول می شد هیچ چیز، نه و چیزی نه انرژی، نه

پیمود. زمان متوالی لحظٔه
١hyper-video
٢Synnax
٣Blue Driftم - کهکشانی بازوی انتهای در ناحیه ای
٤Trantor
٥hyper-space
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پرش ها آن نخستین منتظر می پیچید، شکمش در آرامی به که ترسی با گیل
پیش لحظه ای که درونی ضربه ای نشد. منتهی ناچیز لرزشی جز چیزی به که شد

بود. همین همه اش شد. متوّقف کرده، احساسش شود مطمئن بتواند که آن از

١٢٫٠٠٠ شکوهمند ساختٔه درخشان؛ و بزرگ بود، سفینه فقط آن، از پس و
گرفته تازگی به که ریاضیات در دکترایش با خودش، و امپراتوری؛ پیش رفت سال
پروژٔه به پیوستن و ترانتور به آمدن برای بزرگ سلدن هری از دعوت نامه ای و بود

سلدن. اسرارآمیز و بزرگ

ترانتور جلؤه نخستین بود، انتظارش در پرش از ناامیدی از پس گیل آن چه
اعالم زمان های در کرکره ای سرپوش های می رفت. چشم انداز اتاق به زیاد بود.
درخشندگی تماشای حال در بود، آن جا همیشه او و بودند رفته عقب به شده
که بود ستاره ای خوشٔه یک بی نظیر مبهم دستٔه از بردن لّذت و ستاره ها شدید
گرفته حرکتشان میانٔه در که می مانست شب تاب حشرات از غول آسا توده ای به
در گازی سحابی یک سرد آبی-سفید دود بار یک باشند. مانده ثابت ابد تا و شده
بعد، ساعت دو و کرد پر یخی ته رنگ با را اتاق سفینه، از نوری سال پنج فاصلٔه

شد. خارج دیدرس از دیگر، پرش یک از پس

هزارها میان در بود روشن و سفید نقطه ای ترانتور خورشید جلؤه نخستین
اشاره آن به سفینه راهنمای که بود تشخیص قابل رو آن از تنها و دیگر ستارٔه
بودند. مبهم و انبوه توده ای ستاره ها کهکشان، مرکز نزدیکی در این جا، می کرد.
می شدند، متمایز دیگران از و شده بیش تر درخشندگی شان پرش، هر با ولی

می شدند. منفرد و می شد دیده اطرافشان

آمادٔه بود. خواهد بسته سفر باقی در چشم انداز «اتاق گفت و شد وارد افسری
شوید.» فرود

امپراتوری خورشید و سفینه که سفید فرم لباس سردوشی به خیره گیل،
رفت. جلوتر بود، رویش

ببینم.» رو ترانتور می خوام بمونم؟ بذاری «ممکنه گفت

با که بود این خاطر به لبخندش زیرا شد. سرخ کمی گیل و زد لبخند افسر
بود. کرده صحبت محّلی لهجه ای

می آیم.» فرود ترانتور روی صبح «تا گفت افسر

ببینمش.» فضا از می خوام که اینه «منظورم



٦

رو ترتیبش می شد بود تفریحی سفینٔه یه این اگه جان. پسر متأّسفم «آه،
هم زمان نمی خواد که دلت پایین. می ریم خورشید به رو سمت از داریم ولی داد.

برداری؟» پرتو-زخم١ و بسوزی شی، کور
کرد. فرار به شروع گیل

چرا جون. بّچه خاکستریه لّکٔه یه فقط ترانتور حال هر «به زد صدایش افسر
ارزونن.» نمی گیری. فضایی تور یه ترانتور به رسیدی وقتی

ممنون.» «خیلی کرد نگاه عقب به گیل
همان قدر تقریبًا بّچگانه کارهای ولی کند، ناامیدی احساس که بود بّچگانه
او گرفت. را گلویش بغض و بّچه، یک برای که هستند طبیعی مرد یک برای
و بود ندیده زندگی، بزرگی به شگفتی اش سراسر در گسترده را، ترانتور هرگز

کند. صبر بیش تر شود مجبور که نداشت انتظار

م - رادیواکتیو پرتوهای برابر در گرفتن قرار دلیل به سوختگی از ناشی ١زخم


