


םניח ןמור 

ןיִדַה םֹוי   

核爆弾 תיניערג הצצפ   

二〇三Ｘ年。 םינש שולש  םייתאמ   X. この日も地球の空は青かった。 לוחכ היה  םויה  הקיר  המדא  . が・・・・・。 שי  ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 " הפע תינקירמא  תיניערג  הצצפ  דואמ . הלשממה  שאר  הז  !" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 " הדי לע  עונמל  היה  ההות  ינא  המ ! םג  ." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 " טקשה סונייקואב  ץצופתהל  יתחלצה  לבא   ".... ןכ ,
これは大変な騒ぎとなった。 דואמ המוהמ  ךפה  הז  . 
アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 אבצה לע  דוקיפה  תא  תוכהל  יל  התייה  הקירמא 

תילקסיפה הנשה  טובור  תועצמאב  . 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 תולצנתה ימשר  ןפואב  ןבומכ  היה  עוריאה , תוכז  לכל  יאקירמא  . だが次

の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 יניערגה קשנה  לע  גלדל  הזל  שי  ןטסיקפו  ןיס  תרחמל , לבא  . 

先制したのは中国だったのだ。 ןיס לש  ענמה  היה  היה  הז  . これについて世界中から非難があがったが、中国軍首脳は、 יוניג

יניסה אבצה  יגיהנמ  לבא  לע , ולע  םלועה  יבחרמ  הז  , 
「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 " רמוא ינא 

רשכומה יאקירמאה  טובורה  םירתונ  אבצה  ידקפמש  ןנולתהל  שי . םא  תירבה  תוצראל  ול  ". 
と声明した。 םע הרהצה  התיה  וז  . 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 םלועה יבחר  לכב  ליעפ  טובורהש  ךכ  רבכ  הז  ןמז  . 
アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れた

のだ。 ןמ אצי  דחא  םדא  טובור  אוה  יעוצקמ  לובסייב  ןקחש  םג  אוה  ונלש , ןפיב  תודעסמ  ןוגכ  טובורה , ללכ  ךרדב  הז  םג  ומכ  תירבה , תוצרא 

הנשה . 

その結果は、・・・ロボットはオールスターに出場したのだった。 ראטסלואה ורחתה  רומא  היה  טובורה  איה ...  האצותה  . ア
メリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 ההוש טובורה  יכ  רמא  רבכ  תירבה  תוצרא  לש  הנגהה  תקלחמ  וליפא 

הטיוא . 

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 תווצ הכפה  איה  המחלמה  תארקל  ןבומכ 

"ם ואה םג  טובור  םלוכ  היעב , "ם  ואה . 

ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 , תרוכשמ םוש  ךירצ  אלש  אוה  טובור 

ןקתל רומא  אוה  ינשה  טובורה  לש  ןולשיכה  תאו  . 開発はアメリカでされたが、車と同様わが国でも近年はロボットの開発は目ざ

ましい。 םיהדמ אוה  טובורה  לש  ןפי  לש  חותיפה  םג  ומכ  תינוכמב  םג  תונורחאה  םינשב  תירבה , תוצראב  רבכ  חותיפה  תורמל  . 

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがする



そうだ。 תמיוסמ הרבחב  טובורל  תעצבמה  תושרבו  התא  ילוא  , Pachinkoya טובור ךכ  םג  בהז  הרש  לש  ףסואה  טובורה , לכ  וילא  םידבועה ,

. 

もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 תונהיל ואב  םישנאה  בור  לבא  הלדג , הלטבאה  ןבומכ ,

יאנפה תועשב  . それは喜ばしい事だったのだが・・・。 לבא ךכמ , הצורמ  היה  הז   .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。 היעבה  לש  תודחואמה  תומואה  םע  רבדל  בייח  אוה  ןכ , הא , . 結局国連では、中

国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 טובורה לש  גתמה  ץוחמ  תויהל  רומא  היה  הז  "ם , ואב רבדה  לש  ופוסב 

ןיס לש  יאבצה  . 

しかし。 תאז םע  . このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 ומכ לק  היהי  אל  אוהש  אוה  הזה  טובורה  לש  ףלחה  . 

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 רחא טובור  תרימש  רפסמ  שי  טובורה  לש  גיהנמה  ןכ , לע  רתי  . こ
れらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 יתועמשמ הנידמ  ביצקת  ץצופל  םה  הלא  םיטובור  רובשל  ידכ  .

中国には、それは出来なかった。 תויהל לוכי  אל  הז  ןיסב , . 中国は国連を脱退した。 ם" ואה הריתוה  ןיס  . パキスタンは国家の

予算の関係でロボットは軍には置いてなかった。 הנידמה ביצקת  סחיב  אבצה  תא  םישל  אל  ןטסיקפ  טובור  . 

この戦争の結果は？ תאזה המחלמה  לש  האצותה  ? 世界中が注目した。 דקוממ רבכ  םלועה  יבחרב  . 結果は中国の圧倒的勝利に

終わったのだ。 ןיס לש  ץחומה  ןוחצנב  יתמייתסהו  ינאש  איה  האצותה  . パキスタンは降服した。 העינכ התיה  ןטסיקפ  . それでも、戦

争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰したけれど。 אלל "ם  ואל רזחוה  ןיס  הרמגנ  המחלמהשכ  לבא  תאז , לכבו 

ןטסיקפ שוביכ  .

םג ןיס   。中国もかなりの打撃を受けている . רדנטנס םיתרשמה  ןטסיקפ  םירעב  לבא ,  。だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの
この事は世界的問題となったが、アメリカ . םשו הפ  ויה  םיניערג  לש  ןנע   。核の雲はあちこちで上がった . תיתועמשמ הכמ  הלביק 

 , יאקירמאה אישנה  תימלוע , היעב  תויהל  ךפה  הז  רבד  לבא   、の大統領は
 ." םניח ןנע  לש  ןיערגל  הצצפה  תא  יתאצמה  " 。「 核の雲を無にする爆弾を発明した」

 . זרכוה הז   。と発表した

לש ץוציפה  ןכמ , רחאל   。そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ
 . ןנעה לש  הבילה  ץוחמ  היה  ועמשמכ , וטושפ  רחאל , רצק  ןמז  ןעטמ  תא  ץצופ  יכ  טקשה , סונייקואב  יניערג 

。そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ . םלועה יבחר  לכב  שכרנ  הז  שדח  קשנ   。この新兵器は世界中が買い求めた
דחפ היה   。全面的核戦争になって恐れられていたのは核の雲だった . הלחה תילבולג  תיניערג  המחלמ  לש  ףוס  ףוס  הז  ןכמ , רחאל 
תורשפאה לשב  הז , תאז , םע   。しかし、これで、その恐れはなくなったのだから . ןיערגה לש  ןנע  היה  האלמ  תיניערג  המחלמ  תויהל 

 . אל רבכ 
אוה ןנעה  לש  הבילה  תא  לסחל  הצצפ  לבא ,  。だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ

ホワイ . וסרהנ םלועב  תולודגה  םירעה  בורב  זא ,  。それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した . ואצוי יכ  םיליעי  אל  םירבד  קר  היה 
 , הוואגב רבדמ  אישנה  ןבלה  תיבב   、トハウスでは大統領が得意気に話している

 ?" ילש הפוקזה  היגטרטסאה  המ , התא  " ？「 どうだね、わたしの立てた作戦は」
 ." בוט יכה  הז  " 。「 上々ですよ」

 . רמא אישנה  ןגס  תאו   。と副大統領が言った
 ." רחאל אוה  ירציוושה  םוקימה  תאו  ןפי  הז  וישכע , " 。「 これで、あとは日本とスイス位だね」

 . םלועה יבחרב  ןוטרסב  הייפצ  ידכ  ךות  רבדל  אישנה ,  。大統領は、世界中の映像を見ながら話す
. ןמז לש  ןיינע  םג  אוה  הז  " 。「 それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから」

 ." ןפי םא  תע  לכב  יתישע  יכ   nante הרקמ , לכב  איה , ץיווש 
 . יכ ריהצה  הנגהה  רש   。と国防長官が発言した

הז מ"  " 、「 それより」
 . רבדל אישנ  ןגסו   。と副大統領は発言する

וליפא הארנכ   Une וליפא , םתוא  לש  ןפי  " 。「 日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ」
 ." nante לש רזה  אישנ  יתבשח  אל  םעפ  ףא  אל 

 ." םהישאר אציימ  קר  שי  יכ  הא , "  。「 ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ」
 . קחצ הנע , אישנה   。と大統領は答えて、笑った

 ." יתוא ולביק  יכ  םכח  היה  הז  םתא  לבא , " 。「 しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ」



 ." יתוא ולביק  יכ  םכח  היה  הז  םתא  לבא , " 。「 しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ」
אל ינאש  יתבשח  יכ  ונחנא , ונחנא . םג  " 。「 そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから」

 ." ןפיב םירחא  תוכזל  לוכי 
 . רמא אישנה  ןגס  ךדכודמה ,  。悔しそうに、副大統領は述べた

ונלש בכוכה  איה , ןפי  ןכבו , " ・・・。「 まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に」
  ...." השעמל . Oyoban'yo דואמ השק , רתוי  הברה  הסנמ  היצזיליביצ  לש 

 . ךייחו קחצ  רובידה  אישנ  םגו ,  。と、話して大統領はニヤリと笑った
。「 あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ」

 ." ונלש בכוכה  יננע  לש  ןיערגה  תא  תובכל  וצצפ  הלא  ןבלה , תיבב  ןאכ  דבוע  ינא  ידכ  םייניסה , םייאבצה  םיטובורה  תדבוע  "
 ." תירבה תוצראב  ונחנאש  המ  ןיידע  ינאש  םלועה  אישנה , " 。「 大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね」

 .CIA שאר ה - הלע  רוביד   。と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった
 ." טסוט הסנמ  םג . ךכ  לכ  ינא  "  。「 そうだとも。乾杯しよう」

 . סוכה תא  חקל  אישנה  תא  ראתל  ידכ   。と述べると大統領はグラスを取った
 ." ןפי לע  תיניערג  המחלמב  חותפל  םויב  " 。「 日本に核戦争を仕掛ける日に」

 !" םייחל " ！「 乾杯」
 . תיכוכזה לש  בוליש  אוה  תירבה  תוצרא  תגספ  םלוכ   。アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた

תקפואמ  ןפי  תגספ   無口な日本の首脳

長い文章は喋れ . דואמ ןקתש  ךשמב  עודי  היהש  דחא  היה  תעה  התואב  הלשממה  שאר   。時の首相は大変な無口で知られた人だった
 . רבדל אל  הארנ  ךורא  טפשמ   。ないらしい

  ...." יתימאה ןיערגה  וישכע  דואמ . אוה  הלשממה , שאר  "  ・・・。「 首相、大変です。今度は本当の核が」
 . אורקל אב  ןוחטיבה  רש  יילא , הלשממה , שאר  דרשמב  היה   。首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた

!" דימ תונפל  םכילע  " ！「 すぐ避難を」

יתחרב אבה , ןופלטה  לש  לוקה  תא  עמוש  התאש  ינפל   。その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた
יניערגה טלקמב  לכ  םיפסאנ  ןפי  יגיהנמ  קיפסמ , רחאל   。十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった . ףתרמב יניערגה  טלקמל 

 .
 ?" השוע התא  הלשממה , שאר  " ？「 首相、どうします」

 . הפ ועמש  ןפי  םלוכ  יגיהנמ   。日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた
יל תושעל  אל  קר  ונחנא  ןכ . " 。「 そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ」

 ." אל אוה  חצנל  דואמ  הז  . Ikinobire
 . יתינע םעפ ,  。と、わたしは答えた

  ...." הז " ・・・。「 そんな」
なぜなら、わ . רזופמה תא  יתעמשש  ךכ , הניק  אוה , םיגיהנמ  םלוכ   。首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた

 .... תיאקירמא תרצותמ  טובור  ינא  זאמ  איה , ךכל  הביסה   ・・・。 たしは、アメリカ製のロボットだから
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