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 پیشگفتار

 جنگل آمازون، پانزده سال قبل.

سفرشان پنج روز طول کشیده بود. از میان درختان انبوه و هوای دم کرده و رطوب، بی سروصدا گذشته 

شان کرده بود. نوری غریب به رنگ سبز که تقدسی را به از هر سو احاطهبودند. درختان سر به فلک کشیده 

خورد. جنگل بارانی فراستی از خود داشت. گاه صدای ها به چشم میگذاشت از البالی شاخ و برگنمایش می

های درختان سکوت جنگل را جیغ و غژغژ یک طوطی و یا تکان ناشی از تاب خوردن یک میمون روی شاخه

 . وجودشان محسوس بود.شکستمی

های ها و مورچهتا بدین جا بخت و اقبال یارشان بود. اگرچه مورد حمله قرار نگرفته بودند، ولی زالوها، پشه

عبور  هایی که از آنها مزاحمتی ایجاد نکرده بودند. رودخانهگزنده آزارشان داده بودند. اما مارها و عقرب

 اهیان گوشت خوار، نداشتند. توانسته بودند به راهشان ادامه دهند.، این م1ناکرده بودند، اثری از پیرا

کردند: ی زیادی نداشتند. تنها چیزهای اولیّه و اساسی را با خود حمل میکردند. باروبنهسبک حرکت می 

شان یک تفنگ وینچستر ترین وسیلهبند و کبریت. سنگینهای آب، قرص یُد، پشهنقشه، قطب نما، شیشه

ناپذیر، در خواستند با این تفنگ مردمی را بکشند که دراین مکان نفوذنما بود. میبه دوربین شب مجهز 88

 کردند.، زندگی می3در کشور پِرو 2توسفاصله یکصد مایلی جنوب ایکویی

بود. ها آوردند. این هم بخشی از آموزش آندانستند، امّا هرگز آن را به زبان نمیهای یکدیگر را میاین دو نام

کرد. او یک انگلیسی بود، امّا به هفت زبان مختلف چنان سلیس معرفی می 4رتر خودش را هانتمرد مسن

کردند که یکی از اهالی آن کشور است. رفت، همگان گمان میکرد که وقتی به کشوری میصحبت می
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یم یافته، هشیار و حدوداً سی سال داشت. جذاب بود و موهای کوتاهی داشت. چشمانش چونان سربازی تعل

هم نام رسید. او گوش به زنگ بود. دوّمی، مرد باریک اندامی بود که موهای بور داشت و عصبی به نظر می

 یت او برای کشتن بود.مأموررا برای خود برگزیده بود. نوزده سال بیشتر نداشت. این اوّلین  5ککوسا

هایشان را رنگ استتار مناسبی در جنگل بود. صورتهر دو لباس خاکی از نوع سربازها را پوشیده بودند. که 

هایشان را با خطوط پر رنگ آرایش کرده بودند. درست در طلوع خورشید به مقصدی که قرار سبز زده و گونه

کردند، توجه به وزوز حشراتی که دور سرشان پرواز میحرکت و بیبود رسیده بودند. حاال ساکت و بی

 کردند.ان را مزه میایستاده بودند و عرق بدنش

های بلند ده متری حصار کشیده بودند ای که از درخت پاکسازی شده و دورش را نردهپیش رویشان محوطه 

های سفید و هایی از جنس چوب، پردهها و کرکرهخورد. یک خانه استعماری بسیار زیبا با ایوانبه چشم می

شد. اینجا ورتر، دو ساختمان آجری کم ارتفاع دیده میکردند. بیست متر دهایی که به آرامی کار میپنکه

های فلزی زنگار خورده رسید و در برجها بود که احتماالً شمارشان به ده دوازده نفر میمحل اقامت نگهبان

-عار بودند، لِک و لِک میکردند. احتماالً شمار بیشتری هم در ساختمان بودند. اما تنبل و بیمراقبت می

کردند اعتنا بودند. اینجا در دل جنگل، فکر میای که بر عهده داشتند بیزدند و به وظیفهه میکردند، پرس

 خطری متوجه کسی نیست.

کشید. کسی که در خانه بود تنها با برداشتن کوپتر چهار نفره، روی یک مربع آسفالته انتظار مییک هلی

-شد و در همین فاصله باید به قتل میدیده می رسید. این تنها وقتی بود کهکوپتر میبیست قدم به هلی

 رسید.

آوردند. یک بار شناختند، امّا اسم او را هم بر زبان نمیدو مرد کسی را که برای کشتنش آمده بودند، می

 کوساک اسم او را برزبان آورده بود، امّا هانتر بالفاصله به او یادآور شده بود که نباید این کار را بکند.

کنی، دری به روی اش صدا نزن. به او احساس شخصی پیدا میدف را با نام حقیقیهیچ وقت ه -

 کنی.کنی و بعد وقتی زمان کار رسید، در کشتنش تردید میاش باز میزندگی

-شماری بود که کوساک از هانتر آموخته بود. وقتی به هدف اشاره میهای بیاین در نهایت یکی از درس 

است. امّا هنوز به سبک و یا روزگاری یک نظامی بوده - زدند. او یک نظامی بودصدا میکردند، او را فرمانده 
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ی یک ارتش کوچک بود. نام فرمانده پوشید. با این همه نگهبان شخصی او در واقع فرماندهنظامیان لباس می

 مناسب حالش بود.

کرد. او درضمن یکی از ن صادر میفرمانده آدم خوبی نبود. دالل مواد مخدر بود. در مقیاس وسیع کوکائی

-کرد. هرکسی را که بر سر راهش قرار میمخوفترین باندهای قاچاق مواد مخدر در کشور پِرو را رهبری می

ها بیست هزار پوند گرفته گذاشتند. آنها روی کوساک و هانتر تاثیر نمیکشت. امّا اینترحم میگرفت، بی

دکتر است یا کشیش و یا  - شان مهم نبود که فرمانده چگونه آدمی استرایبودند که او را از میان بردارند. ب

 هرکس دیگری.

هانتر به ساعتش نگاه کرد. دو دقیقه به ساعت هشت بود. به او گفته بودند فرمانده درست رأس ساعت هشت 

وینچستر  در 0/308شناس است.فشنگ دانستند فرمانده بسیار وقتکند. این را هم میبه لیما پرواز می

 کرد.گذاشت و دوربین روی آن را تنظیم کرد. تنها یک گلوله کفایت می

بود. کرد. هراسی به دل نداشت، امّا به هیجان آمدهدر همین زمان، کوساک با دوربین به اطراف نگاه می

بود. چیزی به آرامی به پشتش اش غلتید. دهانش خشک شدهای عرق از پشت گوشش به روی گونهقطره

ای از او با خواهد او را به آرامش دعوت کند، امّا هانتر نبود. هانتر در فاصلهورد. فکر کرد هانتر است که میخ

 تفنگش مشغول بود.

 چیزی تکان خورد.

رود.کمی بعد زیر گردنش رسیده بود. به آرامی سرش را اش باال میکوساک احساس کرد. چیزی از شانه

اش بود.آب رفت. درست زیر چانهدید. یک عنکبوت روی گردنش راه میچرخی داد. حاال همه چیز را می

خیلی هم  - دهانش را قورت داد. با توجه به وزنش فکر کرده بود که یک رتیل است. امّا بدتر از رتیل بود

خواست باز ای بود که هرلحظه میبدتر. سیاه رنگ بود. سری کوچک، اما بدنی آماس کرده داشت. شبیه میوه

 شود.

 ترین عنکبوت های دنیا. عنکبوتی به نام الترودکتوس کوراکاو ینسیس.یک عنکبوت ماده بود. یکی از مهلک

ی دهان کوساک رسیدند. عنکبوت به حرکت درآمد. پاهای جلویی او به قدری امتداد پیدا کردند که به گوشه

خواست بار یر آرواره ی او بود. میی اصلی عنکبوت زپاهای عقب هنوز روی گردن او مستقر بودند. حاال بدنه
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توانست آن موجود وحشتناک را دیگر آب دهانش را قورت بدهد، امّا جرأت آن را نداشت. هر حرکتی می

ای برای حمله داشته باشد. کوساک حدس زد که باید عنکبوت ماده باشد: عنکبوت ماده عصبی کند تا بهانه

-ی اعصابش فلج میشد همهزد، با زهری که وارد بدنش مییهزار بار خطرناک تر است. اگر او را نیش م

-کردند، توان نفس کشیدن را از دست میشد. پلک هایش ورم میگشت، یک ساعت بعد درد شروع می

 مرد.گرفت و بدون تردید میداد،تشنّج می

ی دیگری از طهاگر عنکبوت در نق ی دست عنکبوت را از خود دور کندبه فکر کوساک رسید که با یک ضربه 

برد. بعد به کرد. امّا حاال روی گلوی او بود، انگار از ضربان نبضش لذت میبدنش بود، حتماً این کار را می

-فکرش رسید که هانتر را صدا بزند، امّا جرات این کار را هم نداشت. زیرا عضالت ناحیه گلویش تکان می

کرد و از اتفاقی که برای کوساک وقعیتش کار میکشید. هانتر هنوز روی مخوردند. به دشواری نفس می

 توانست بکند؟افتاده بود خبر نداشت. چه می

کرد از خودش دراورد. خوب می سرانجام به فکرش رسید که سوت بزند. این تنها صدایی بود که جرات می

لبش  دانست چه جانور وحشتناکی روی گلوی او جا خوش کرده است. حاال پای بعدی عنکبوت را روی

 احساس کرد. آیا می خواست روی صورتش بیاید؟

-است. کوساک به شکل غیرطبیعی بیهانتر نگاهی به اطراف انداخت و فوراً متوجه شد اشکالی بروز کرده

ها رنگ پریده بود. هانتر داد. صورتش زیر آن نقاشیحرکت و آرام ایستاده بود و سرش کج و معوج نشان می

قرارداشت. با سرتفنگش زمین  کوساک حاال در حد فاصل او و مجموعه ساختمانیقدمی برداشت، بطوری که 

 را نشانه رفته بود. هانتر عنکبوت را دید.

-ای بر تن داشت. دکمهدر همین لحظه در خانه باز شد و فرمانده بیرون آمد.مردی کوتاه قد که لباس تیره

 کرد.ت و سیگاری دود میاش باز بود. با ریش نتراشیده، کیفی به دست داشهای یقه

زد. کردند حرف میداشت و با دو محافظی که او را همراهی میبیست قدم تا هلیکوپتر خرامان قدم برمی

ها را استخدام کرد. خوب می دانست تشکیالتی که آنکوساک با چشمانی از حدقه درآمده به هانتر نگاه می

ها شانسی بود که داشتند. عنکبوت بار دیگر حرکتی کرد. بخشد. این تنکرده بود به این راحتی کسی را نمی

ترین موجود دنیا کوساک به پایین صورت خود نگاه کرد. انگار چشمان عنکبوت به او خیره شده بود. زشت

کرد. فرمانده آید. باید همین حاال شلیک میدانست که از دست هانتر کاری برنمیخارید. میبود. پوستش می
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خواست فریاد با هلیکوپتر فاصله داشت. ملخ هلیکوپتر به حرکت درآمده بود. کوساک می کمتر از ده قدم

کرد تا نیش خود را فرو کند. اما این اما صدای شکلیک گلوله عنکبوت را متوجهش می کارت را بکن!بکشد. 

 شد.یت باید با موفقیت انجام میمأموراصالً مهم نبود. 

توانست لوله تفنگ را به سوی عنکبوت نشانه انتر تصمیمش را بگیرد. میکمتر از دو ثانیه طول کشید که ه

کرد، فرمانده در توانست قبل از اینکه کوساک را نیش بزند ترتیب او را بدهد. اما اگر این کار را میبگیرد. می

این بود  توانست بکندگرفت. کار دیگری که میهای ضد گلوله قرار میهلی کوپتر سوار شده بود. پشت شیشه

 ماند. کاری از او ساخته نبود.که به فرمانده شلیک کند، اما فرصتی برای کمک به کوساک باقی نمی

 هانتر تصمیمش را گرفت، تفنگ را نشانه رفت و شلیک کرد.

گلوله شلیک شد و روی گردن کوساک اثری گذاشت. عنکبوت سیاه در لحظه متالشی شد. بعد از آن، گلوله 

ی فرمانده نشست. فرمانده بیش از محوطه پاکسازی شده از درخت برخورد کرد و بر سینه به هدف واقع در

زده متوقف شد. دست روی قلبش گذاشت و به روی تنش چند قدم با هلیکوپتر فاصله نداشت. لحظه شگفت

 خواستند دشمن را پیدا کنند.خم شد. نگهبانان فریاد کنان به اطراف خود و جنگل نگاه کردند. می

ها را میان خود گرفت، هرچند یک ساعتی طول کشید ای آناما هانتر و کوساک رفته بودند. جنگل در لحظه

 تا توانستند نفسی از روی راحتی بکشند.

ی گردنش سرازیر بود پیراهنش را خیس کرده بود. اما عنکبوت کوساک خونریزی داشت. خونی که از ناحیه

. کوساک دستش را به سوی هانتر دراز کرد تا شیشه آبی بگیرد و آن را سیاه نتوانسته بود او را نیش بزند

 بنوشد.

 تو جان مرا نجات دادی! -

 نجات دادن همزمان یک آدم و گرفتن جان یک شخص دیگر اصالً چیز بدی نیست. -

-کرد، اما بعید بود که عمری طوالنی داشته باشد. حرفهی عمرش این زخم را تحمل میکوساک باید در بقیه

دهد و بعد هم نوبت یتی دیگر و کشوری دیگر جانش را از دست میمأمورکنند. هانتر در ها زیاد عمر نمیای

 رسد.کوساک می
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ها کارشان را تمام کرده بودند. این تنها مطلبی بود که اهمیت داشت. شیشه اما در این لحظه حرفی نزد. آن

 د، دو مرد روز دیگری از زندگی خود شروع کرده بودند.آب را به هانتر پس داد. وقتی آفتاب بر جنگل پهن ش
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 به من ربطی ندارد

 روزی خشک شود.به پشت دراز کشیده تا زیر آفتاب نیم 6رایدر آلکس

شد، ریخت و بخار میاش میتوانست آب شور آخرین شنا کردنش را که از البالی موهایش به روی سینهمی

گذشت، تعطیالتی که از توانست باشد. یک هفته از شروع تعطیالتش میتر نمیکند. از این خوشحالاحساس 

و آمدن به ساحل مدیترانه عالی و بی کم و کاست گذشته بود. او  7پیلههمان لحظه فرود هواپیما در مون

کرد. ش را پر میاهای شفاف، بوی خوش هوا و دقایقی که لحظات زندگیرنگ - عاشق جنوب فرانسه بود

است. با این حساب، چیزی تا ظهر دانست که گرسنه شدهدانست چه وقتی از روز است، همین اندازه مینمی

ی اطراف را نمانده بود. جوانی در حالی که رادیویی در دست داشت از کنارش گذست. صدای موسیقی همه

بود که خورشید ناپدید شد، انگار دریا منجمد شده با نگاه او را تعقیب کرد. در این لحظه  آلکسپر کرده بود. 

 نفسش را حبس کرد. آلکسبود. 

گرفت. یک کرد که یک قایق بزرگ در آن پهلو میکرد، به اسکله نگاه میاو به جوان رادیو به دست نگاه نمی

یستی در برد. اما تورها را به نقاط مختلف ساحل میهایی که توریستکشتی کوچک بود، شبیه همان کشتی

هایش را رنگ کرده بودند. مردی این کشتی وجود نداشت. کشتی کوچک به آرامی روی آب شناور بود. پنجره

در لحظه او را  آلکستفاوتی داشت. ی بیکرد. چهرهروی عرشه ایستاده بود و مستقیماً جلو را نگاه می

 . بله، خودش بود.8شناخت. یاسن گرگوروویچ
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ها ی که دستش را حایل کرده بود، نشست و تماشا کرد. نیمی از دستش در شنبدون حرکت و درحال آلکس

فرو رفته بود. حاال مردی حدوداً بیست ساله از کابین به روی عرشه آمد تا قایق را به روی اسکله ببندد. قد 

-و شانههای روی بازوها کوبیای بر تن داشت که خالشباهت به یک بوزینه نبود. جلیقهکوتاهی داشت، بی

یاسن بی اعتنا به او ایستاده بود. حاال مرد سومی به سرعت  شاید جاشو بود!گذاشت. هایش را به نمایش می

کنار اسکله آمد. یک مرد چاق و خپله با سری طاس که لباس سفید ارزان قیمتی بر تن داشت. پوست سرش 

 گذاشت.زیر آفتاب سوخته بود و شکل زشتی را به نمایش می

ها اگر به جای او دیدن او از قایق پیاده شد. شلوار جین و پیراهن سفیدی پوشیده بود. شاید خیلییاسن با 

رحمی داشت. با موهای توانستند به هنگام راه رفتن تا این حد تعادلشان را حفظ کنند. ظاهر بیبودند، نمی

-او را خوب می آلکسمده بود. ای بی حالت، مسلماً برای گذراندن تعطیالت نیاکوتاه و چشمان آبی و چهره

گشت و برای شناخت. او یک قاتل مزدور بود که عمویش را کشته بود. پلیس در همه جا دنبال او می

 کرد. دستگیر کردنش تالش می

جز ساحل دریا،  9پییرکرد؟ در سنی این تاالب چه میاما حاال در این شهر کوچک ساحلی و در حاشیه

های پرشمار و یک کلیسای بزرگ که بی شباهت به یک دژ نظامی نبود، چیز رستورانهای توریستی، اردوگاه

به شرایط آرام اینجا خو گرفته بود. اما حاال  آلکسشد. یک هفته طول کشیده بود که دیگری یافت نمی

 ناگهان همه چیز تغییر کرده بود.

 کنی؟ به چی نگاه می آلکس -

 تازه یادش آمد که او هم هست. آلکسبود که این حرف را زد.  10سابینا

 ...دارم ...دارم -

 اما هرچه فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید. 

ها ی کمی از آنداد. جاشو در فاصلهدوباره به قایق بزرگ نگاه کرد. یاسن با مرد طاس دست می آلکس

دو گوش  زد، آنایستاده بود. حتی از این فاصله هم مشخص بود که یاسن همه کاره است. وقتی حرف می

با چشمان خودش دیده بود که یاسن کسی را کشته بود. تنها گناهش این بود که  آلکسدادند. یک بار می
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ای را انداخته بود. هنوز هم چهره سرد و نچسبی داشت. آنقدر بی تفاوت بود که آفتاب مدیترانه را تحت بسته

ها بود. آیا یکی از آن آلکسرا بشناسد، اما شد که این روسی الشعاع قرار داده بود. به ندرت کسی پیدا می

 آمدن یاسن به این جا با او در ارتباط بود؟

 ..؟.آلکس -

 از جایش بلند شد. آلکسسه مرد از قایق پیاده شدند و به سمت شهر به راه افتادند. 

 گردم.خیلی زود بر می -

 روی؟کجا می -

 روم یک نوشابه بخرم.می -

 آب اینجا هست. -

 خواهم.نه، من یک کوکا می -

کند. احتمالش وجود داشت که یاسن گرگوروویچ برای رسید که کار درستی نمی آلکسای به فکر برای لحظه

آمده بود. شاید آمده بود شهردار محلی را به قتل برساند. هرچه بود، به  11گذراندن تعطیالت به شهر کامارگو

به یاد قولی افتاد که زمانی روی پشت بامی  آلکسارتباطی نداشت. درگیر شدن با یاسن احمقانه بود.  آلکس

 در مرکز لندن به یاسن داده بود:

 .کشمرا کشتی. یک روز هم من تو را می 12تو ایان رایدر

 آن روز این حرف را جدی زده بود. اما این مربوط به آن زمان بود. کاری به حاال نداشت. و با این حال...

 ید.جا بود. باید دلیلش را می فهمیاسن این

ها گذشت. به از روی ماسه آلکسسه مرد در خیابانی که به موازات ساحل کشیده شده بود راه می رفتند. 

کنار یک میدان گاو بازی رسید. به یادش آمد که بیش از یکصد مایل با اسپانیا فاصله ندارد. قرار بود امشب 

بلیت صف بسته بودند. اما او و سابینا  ی گاو بازی برگزار شود. مردم از همین حاال برای خریدیک مسابقه

 تصمیم گرفته بودند به تماشای این مسابقه نروند. حتی سابینا آرزو کرده بود که گاو برنده شود.
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هایش افزود. نگران بود برسرعت قدم آلکسیاسن و دو مرد همراهش به چپ پیچیدند و به مرکز شهر رفتند. 

کرد که در ا گم کند. ترسی نداشت که دیده شود. یاسن فکر میها رهای کلیسا آنکه در کوچه پس کوچه

با این حال  کند.امنیت کامل به سر میبرد. بعید بود در میان این همه جمعیت بفهمد کسی او را تعقیب می

-احساس کرد با هر قدمی که بر می آلکسها در موردش حرف زد. یاسن کسی نبود که بتوان به این راحتی

شود. دهانش خشک شده بود. دست کم اینجا خورشید مسبب خشکی دهان او تر میبش تنددارد ضربان قل

 نبود.

ها به چپ و راست خود نگاه کرد. اطرافش پر از جمعیت بود. مردم از فروشگاه آلکسیاسن را گم کرده بود. 

، پلوی 13ند. بوی پائالهای سرباز که سرو غذا را شروع کرده بودند ناهار بخورآمدند تا در رستورانبیرون می

خودش را سرزنش کرد که با یاسن حفظ فاصله کرده و جرأت نکرده  آلکساسپانیایی، هوا را پر کرده بود. 

بود به او نزدیک شود. آیا امکانش بود که کسی را به جای یاسن گرفته باشد؟ اما خیلی زود از توهم بیرون 

ها جالب میدان نشسته بودند. مرد طاس یکی از رستوران ها را دید که در ایوانای بعد آنآمد زیرا لحظه

 منوی غذا را خواسته بود.

ها ایستاد. یک ای کارت پستالفروخت. پشت طبقات میلهبه فروشگاهی رسید که کارت پستال می آلکس

ا ها رساند. حاال بیش از ده مرد بخودش را به پشت آن آلکسفروخت از راه رسید. دستی که قهوه میچرخ

-توانست کارهای او را تحت نظر بگیرد. جاشو چنان نان را در دهانش فرو مییاسن فاصله نداشت و بهتر می

زد برای تأکید گذاشتن بر ای میشد که غذا نخورده بود. مرد طاس به آرامی حرف میکرد که انگار یک هفته

با توجه به سرو صدای جمعیت،  داد.داد. یاسن صبورانه گوش میهایش مشت خود را در هوا تاب میحرف

ها نزدیک شد تا بهتر یاسن به پشت یکی از چرخ آلکسشنید.ها را نمیهای آنحتی یک کلمه از حرف آلکس

هایی زد. یاسن ها به او نزدیک شد و به زبان فرانسه حرفو همراهانش را ببیند. در این زمان یکی از گارسون

سرش را کنار کشید تا دیده نشود. نگران بود که توجه یاسن را به به سرعت  آلکسبه سمت او نگاه کرد و 

 خود جلب کرده باشد.

 آلکسهای چوبی روییده بودند، میان کافه تریا و رستوران فاصله انداخته بودند. هایی که در گلدانگل و گیاه

کرد. ت بیشتری میجا احساس امنیها رساند تا دیده نشود. اینبه سرعت خودش را به پشت یکی از گلدان

ها با آشپزخانه درست پشت سرش بود. ده دوازده میز در محوطه رستوران خالی و بی مشتری بودند. گارسون
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کرد. در یک لحظه نفسش بند آمد. یاسن از میان در نگاه می آلکسکردند. های غذا رفت و آمد میبشقاب

اما یاسن چیزی در دست داشت، یک تلفن همراه بود.  آمد. آیا او را دیده بود؟بلند شده بود و به طرف او می

خواست از بقیه فاصله بگیرد تا بدون اینکه کسی متوجه شود احتماالً پیامی دریافت کرده بود و حاال می

اش بود. به اطرافش نگاه کرد. آالچیقی در چند قدمی آلکسحرف بزند. چند قدم بیشتر با در فاصله نداشت. 

کرد. به سرعت پرده را کنار زد و پشت آن ایستاد. شده آالچیق را از رستوران جدا می یک پرده منجوق دوزی

 های خالی و چیزهای بدرد نخور. پرده با چند حرکت از تکان افتاد. یک انباری بود، پر از آت و آشغال و بطری

 شنید.حاال صدای یاسن را می

 ایم.ای هست که رسیدهبیست دقیقه -

 با لهجه روسی حرف می زد. به زبان انگلیسی و

 ی کارها داده شد.ام. ترتیب همهفرانکو منتظر من بود. آدرس را پیدا کرده -

متر فاصله نداشت. تنها نفسش را در سینه حبس کرد. با یاسن بیش از چند سانتی آلکسسکوتی حاکم شد. 

 را دیده بود. ی منجوق دوزه شده میان او و یاسن حایل بود. به احتمال زیاد یاسن اوپرده

همین بعد ازظهر کارت را تمام کن. نگران نباش. بهتر است با هم در تماس نباشیم. بعد از اینکه به  -

 گیرم.انگلیس برگشتم با تو تماس می

حرکت ایستاد. انگار به حکم غریزه احساس کرده بود ای بییاسن گرگوروویچ تلفنش را خاموش کرد و لحظه

ست. هنوز تلفن در دست او بود، سرش تکان نمی خورد اما چشمانش از سمتی اهایش را شنیدهکسی حرف

پشت پرده ایستاده بود. جرأت تکان خوردن  آلکسگشت. کرد. دنبال دشمن میبه سمت دیگر نگاه می

توانست بکند؟ به ذهنش رسید با یک حرکت سریع از پشت پرده بیرون بیاید و خودش نداشت. چه کاری می

کرد، دو قدم برنداشته جانش را از دست می داد. یاسن باز برساند. اما نه. اگر این کار را میرا به محوطه 

گشت که از به آرامی به اطرافش نگاه کرد. دنبال سالحی می آلکسکشت. بدون اینکه او را بشناسد، او را می

 آن برای دفاع از خودش استفاده کند.
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های رستوران از آن بیرون آمد و در حالی که و یکی از گارسوندرست در همین لحظه در آشپزخانه باز شد 

ای سکوت شکسته شد. یاسن تلفن را در جیب کرد. برای لحظهزد، با کسی صحبت مییاسن را دور می

 شلوارش گذاشت و به سر میزش بازگشت.

 نفسی از روی راحتی کشید. آلکس

 چه خبری دستگیرش شده بود؟

ام. ترتیب همه ی آدرس را پیدا کردهسی را بکشد. دراین باره تردید نداشت. یاسن گرگورویچ آمده بود ک

اما جای شکرش باقی بود که به اسم او اشاره نکرده بود. با این حساب، یاسن آمده بود تا کارها داده شده. 

ای شاید گلولهپییر را به قتل برساند و قرار بود در بعدازظهر آن روز این اتفاق بیفتد. یک فرانسوی مقیم سن

ای از عالم از این که یکی بار. کسی در نقطهخورد. یک اقدام خشونتشد. یا کاردی در هوا تاب میشلیک می

 کشید.از دشمنانش را از پای در آورده بود نفس راحتی می

 توانست باشد؟اما او چه کسی می

پرده را کنار زد و از پشت رستوران به خیابان قدم گذاشت. از خطر دور شده بود. سعی کرد افکارش را  آلکس

توانست بگوید که او یک ها در میان بگذارد. میتوانست به پلیس مراجعه کند و ماجرا را با آنمنظم کند. می

داند شناسد و میاست، او را خوب میتوانست بگوید یاسن را شناسایی کردهامنیتی انگلیسی است. می مأمور

 به زودی قتلی اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه جلوی این اقدام گرفته شود.

آموز کرد. او یک دانشهایش را باور نمیداد، اما حرفاما این کار چه فایده داشت؟ پلیس فرانسه گوش می

موهایش جا خوش کرده بودند و پوستش  های ساحل هنوز در البالیی انگلیسی بود که ماسهچهارده ساله

 زدند.کردند و زیر خنده میدر معرض آفتاب برنزه شده بود. حتماً نگاهی به او می

-ها به اینای نداشت. او به دعوت آنتوانست به سراغ سابینا و پدر و مادر او برود. اما به این کار هم عالقهمی

ها هم بیش از کرد؟ از آن گذشته، آنیک ماجرای قتل خراب می ها را باجا آمده بود. چرا باید تعطیالت آن

سعی کرده بود حقایق مربوط به خودش را  14والبار قبالً کورنکردند.یکاور نمیان پلیس حرفش را بمأمور

 زند.با سابینا در میان بگذارد، اما سابینا به این نتیجه رسیده بود که او از روی شوخی حرف می
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ها و مردمی که شادمان در ها، بستنی فروشهای مخصوص توریستنگاه کرد، شماره به اطرافش آلکس

خورد. دنیای واقعی بود. چرا باید خودش را ای بود که به درد کارت پستال میرفتند. صحنهخیابان راه می

بود. بگذار یاسن کرد؟ او آمده بود تعطیالتش را بگذراند. اصال به او چه مربوط درگیر مسائل امنیتی و قتل می

کرد که کاری ساخته نبود. بهتر بود فراموش می آلکسخواهد، انجام دهد. از آن گذشته، از هرکاری که می

 است.یاسن را دیده

ها چه باید نفس عمیقی کشید و رفت تا سابینا و پدر و مادرش را پیدا کند. در این فکر بود که به آن آلکس

 ترک کرده بود و چرا حاال که برگشته بود اثری از لبخند بر چهره نداشت.ها را مقدمه آنبگوید. چرا بی

، شهری در حاشیه 15مورتز - و سابینا با اتومبیل یکی از کشاورزان محلی به ایگوس آلکسآن روز بعدازظهر 

کند.  ها را تماشاخواست از شلوغی شهر فرار کند، جایی بنشیند و توریستهای نمک، رفتند. سابینا میباتالق

کج و  هاییدندان مردنی، و الغر پاهای –داد گذشت امتیاز میبه هر نوجوان فرانسوی که از کنارشان می

اغلب  آلکسکردند. هنوز کسی امتیاز بیش از هفت نیاورده بود. قواره همه امتیاز کم میهای بیمعوج و لباس

 شد.حال میهای سابینا خوشها و بازیاز حرف

 بعدازظهر. اما نه در این

های واقع در پیرامون او انگار که کیلومترها دورتر امروز با روزهای دیگر تفاوت داشت. دیوارها و ساختمان

داشتند. شبیه فیلم با حرکت آهسته بود. تری برمیهای آرامبودند. ظاهراً حتی گردشگران بیش از هر روز قدم

 آمده بود تا از جنوب فرانسه لذت ببرد، اما دیدن یاسن همه چیز را تغییر داده بود. آلکس

او را ندیده بود. تازه با  آلکسکرد. نگاری می، روزنامه17ادوارد ،، مادر سابینا، طراح لباس بود. و پدرش16لیزا

آپارتمان سه خوابه را در ها یک ی آنقطار از پاریس آمده و حاال درگیر نوشتن یک مقاله بود. خانواده

شد. در این اجاره کرده بودند. آشپزخانه آپارتمان به باغچه پشت خانه باز می 18نروپتیتی ی رودخانهحاشیه

 محل یک زمین تنیس و استخر شنا ساخته بودند.

                                                           
15 Aigues - Mortes 
16 Liz 
17 Edward 
18 Petit Rhone 
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ا چند بار سوار اسب شده بود ت آلکسهم زدن تمام شده بود. هفته اول گذراندن تعطیالت در یک چشم به

 ساحل دریا را گردش کند. هفت روز گذشته به همه خوش گذشته بود.

 ی یاسن پیدا شد.تا اینکه سروکله

 کنیم...ام. ترتیب همه چیز داده شده. امروز بعدازظهر کار را تمام میآدرس را پیدا کرده 

د گرمای زیاد بعدازظهر، پییر داشت؟ چقدر بدشانس بود که دوباره او را دیده بود. با وجوای در سنچه برنامه

 افتاد. آلکسای برتن لرزه

 ؟آلکس -

 کرد.نگاه می آلکسزد. او با نگرانی به سابینا بود که او را صدا می

 کنی؟ مثل اینکه تو دنیای دیگری هستی.داری به چی فکر می -

 نه، چیز مهمی نیست. -

 دفعه غیب شدی!امروز بعدازظهر خودت نیستی. آیا صبح اتفاقی افتاد؟ کجا رفتی؟ یک  -

 من که گفتم رفتم نوشابه بخورم. -

 توانست واقعیت را با او در میان بگذارد.از دروغ گفتن متنفر بود، اما نمی آلکس

باید قبل از ساعت پنج در خانه باشیم. خدای من! او را نگاه کن! از بیست امتیاز فقط چهار امتیاز  -

 گیره!می

بار به و سابینا روی وانت آلکسپییر در حرکت بود. به سن اتومبیل پلیس به سرعت در خیابان منتهی

شد، به که چراغ روی سقفش روشن و خاموش میکردند. اتومبیل پلیس درحالیگاوهای در حال چرا نگاه می

کرد. فکر یاسن عضالت شکمش را منقبض کرده هنوز به یاسن فکر می آلکسگذشت. سرعت از کنارشان می

شد؟ مگر غیر از این بود که یک اتومبیل پلیس از کنارشان گذشته بود. معنی اراحت میبود. اما چرا باید ن

 توانست داشته باشد.خاصی نمی

کوپتر را دید و با دست به آن ای از آن ها به هوا برخاست. سابینا هلیکوپتری در فاصلهاما کمی بعد، هلی

 اشاره کرد.
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 حتماً اتفاقی افتاده؟ -

 - کوپتر روی سرشان چرخی زد و به سمت ایگوسمطمئن نبود. هلی آلکسر آمده بود؟ کوپتر از شهآیا هلی

 کرد.تندتر شده بود. احساس سنگینی شدیدی می آلکسهای مورتز به پرواز درآمد. نفس

شان متالشی شده بود. تنها یکی از دیوارها آسیب ندیده بود و این توهم دود غلیظی به آسمان بلند بود. خانه

ی خانه بکلی ویران شده است. اما بجز این دیوار، بقیهقدرها زیادی وارد نشدهکرد که خسارت آنجاد میرا ای

ها در ی آبی رنگ یکی از اتاقی مضحکی به حالت معلق درآمده بود. کرکرهخواب برنجی در زاویهبود. تخت

 ه.ها افتاده بود. حتماً انفجار شدیدی بودی پنجاه متری روی علففاصله

نشانی و های پلیس، بیمارستان و آتشها اتومبیلچند اتومبیل و وانت اطراف ساختمان پارک کرده بودند. این

-تر به اسبابرسیدند. بیشها واقعی به نظر نمیکدام از اینهیچ آلکسهای ضد تروریست بودند. در نظر گروه

 های رنگ شده شباهت داشتند.بازی

 مادر! پدر! -

بار ترمز نکرده از آن به پایین پرید و دوان دوان از میان ینا را شنید و دید که هنوز وانتصدای ساب آلکس

از آن پیاده  آلکسبار ترمز کرد و ی تخریب شده رفت. وانتان انیفورم پوشیده گذشت و به سمت خانهمأمور

 رفت.شد. سرش گیج می

نداشت. کمی جلوتر ناگهان چشمش به مادر به سمت خانه رفت. کسی با او حرف نزد. انگار وجود خارجی 

رسید که اگر او در خانه  آلکسای به ذهن سابینا افتاد که صورتش را خاکستر و دوده پوشانده بود. در لحظه

است. در بردهاست. شاید او هم از حادثه جان سالم به ، هم در خانه نبوده19نبود، حتماً شوهرش، ادوارد پلژر

 است.ینا را دید که میان بازوان مادرش قرار گرفت. دانست اتفاق بدی افتادهای بعد، ساباما لحظه

 ها رساند.خودش را به آن آلکس

است. اما به شدت بردند. زنده پیلهمونکوپتر به دانیم چه اتفاقی افتاده. پدر را با هلیهنوز نمی -

بارز است. اما معلوم نیست با این رویم. میدانی سابینا، پدرت یک ممجروح شده. همین حاال به دیدنش می

 مشکل چه خواهد کرد. نمی دانم...

                                                           
19 Edward Pleasure 
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 کشید.حلقه زد. به سختی نفس می آلکسبوی دود فضا را پر کرده بود. اشک در چشمان 

 تقصیر او بود.

 است.دانست چه کسی این حادثه را سبب شدهدانست چرا این اتفاق افتاده، اما مینمی

 یاسن گرگوروویچ.

 ی کار بود.گفته بود به من ربطی ندارد. و حاال این نتیجه آلکس
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 انگشت بر ماشه

هایش خواست کلمات مناسبی برای حرفایستاده بود، جوان و بی تجربه بود. می آلکسپلیسی که روبروی 

بدترین اتفاقاتی را که تا ی دنج و خلوت فرانسه، انتخاب کند. به زبان انگلیسی تسلط نداشت. در این گوشه

شان را هایی بود که کیفبحال تجربه کرده بود، برخورد با رانندگان متخلف و یا رسیدگی به شکایات توریست

 ی متفاوتی بود. در حد توان او نبود که به آن رسیدگی کند.دزدیده بودند. اما این حادثه

 پلیسی جوان به زبان انگلیسی دست و پا شکسته گفت:

 شناسی؟اتفاق وحشتناکی است! خیلی وقت است که موسیو پلژر را می -

 شناسم.نه، مدت زیادی نیست که او را می -

 ای کرد.پلیس جوان تبسم تشویق کننده

کنیم. مادام پلژر و دخترش به دیدن موسیو پلژر به بیمارستان نگران نباش! او را به خوبی درمان می -

 راقبت کنیم.روند. از ما خواستند از شما ممی

-ی درختی نشسته بود. کمی از ساعت پنج گذشته بود. چقدر دلش میروی صندلی تاشو در سایه آلکس

 خواست به درون استخر شیرجه برود و آن قدر شنا کند که حادثه را به دست فراموشی بسپارد.

با خودش و آن پلیس جوان تنها بود.  آلکسجا را ترک کرده بودند و حاال سابینا و مادرش ده دقیقه قبل آن

داند با او چه باید ی درخت و یک بطری آب داده بودند، اما مشخص بود که نمیبه او یک صندلی زیر سایه

های نشانی. به آرامی روی ویرانههای ارشد، مسئوالن آتشتری از راه رسیدند: پلیسبکند. حاال مقامات بیش
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داشتند و به آن ی خانه را برمیای چوب یا بخشی از یک وسیله شکستهکهرفتند و گاه تساختمان راه می

 است. پلیس گفت:خواستند سرنخی به دست آورند و بدانند چرا این اتفاق افتادهکردند. انگار مینگاه می

ها ی آنآیند. اما باید کمی صبر کنی. نمایندهگری کشورت تماس گرفتیم. برای بردنت میبا کنسول -

 پییر بمانی.جا زیاد است. به همین دلیل باید امشب را در سناش تا اینآید. فاصلهمی 20لیون

 گفت:  آلکس

 دانم چه کسی این کار را کرد.می -

 چی؟ -

 ی مفهوم شده نگاه کرد.به خانه آلکس -

دانم چه کسی مسئول این حادثه است. باید به شهر بروید. یک قایق بزرگ تفریحی در اسکله می -

کنید. قایق خیلی بزرگ و سفید رنگی است. کسی اخته. متوجه اسمش نشدم، اما حتماً آن را پیدا میلنگر اند

زده به به نام یاسن گرگوروویچ در آن است. باید قبل از اینکه فرار کند دستگیرش کنید. پلیس جوان، حیرت

 ت.های او را فهمیده اسمطمئن نبود که تا چه اندازه حرف آلکسنگاه کرد.  آلکس

 ببخشید! چی گفتی؟ یاسن.. -

 یاسن گرگوروویچ. -

 شناسی؟آیا او را می -

 بله. -

 او کیست؟ -

 کشد. امروز صبح او را دیدم.گیرد و آدم میکش! یک مزدور است! پول مییک آدم -

 پلیس دستش را بلند کرد.

 کنم!خواهش می -

 خواست مطلب بیشتری بشنود.نمی

 جا منتظر باش.این -

                                                           
20 Lyon 
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ان مأمورخواست با یکی از رفت. ظاهراً میهای پارک شده میکه به سمت اتومبیلپلیس را نگاه کرد  آلکس

خواست مانند کسی که به پیک نیک رفته روی ای آب نوشید و ایستاد. نمیجرعه آلکسارشد حرف بزند. 

های سوخته وزید، اما بوی دود چوبصندلی بنشیند و شاهد ماجرا باشد. به سمت خانه رفت. نسیمی می

از روی کنجکاوی کاغذ را  آلکسها افتاد. ریزههنوز همه جا را پر کرده بود. چشمش به تکه کاغذی روی شن

 برداشت و مطلب روی آن را خواند. نوشته بود:

که شایع شده به شکل  21خاویار برای صبحانه، استخر شنا در قصر ویلت شایر

ترین کسی که ثروتمند 23است. اما دامیان کریساخته شده 22الویس پریسلی

ی های تجاری او و از جملهترین ستاره پاپ است. فعالیتمرد جهان و موفق

های کامپیوتری های تلویزیونی و بازیداری، داشتن ایستگاهها هتلآن

است. سوال این جاست: چرا اوایل هفته ها دالر بر ثروت او افزودهمیلیون

 ای با...مانهکری به پاریس آمد، و چرا مالقات محر

 ی مطلب بود. کاغذ سیاه شده و کلمات سوخته بودند.این همه

-ای بود که ادوارد پلژر از روز بدو ورودش به آن کار میمتوجه شد. این مطلب حتماً بخشی از مقاله آلکس

 ی فوق سرشناسی به نام دامیان کری بود.ی چهرهکرد. مطلب درباره

 پسر جوان. مرا ببخشید، -

دیگری آمده بود. این یکی چند سال بزرگتر بود.  مأموررا بلند کرد. پلیس جوان را دید که با  سرش آلکس

فرو ریخت. قبل از اینکه مرد حرفی بزند،  آلکسای داشت و سبیلی بر باالی لبش روییده بود. دل دهان افتاده

                                                           
21 Wiltshire 
22 Elvis Presley 
23 Damian Cray 
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م حرکات صورتش به چشم موقعیتش را تشخیص داد. انیفورم بسیار مرتبی پوشیده بود و ناباروری در تما

 خورد.می

 پرسید: مأمور

 مطلبی داری که به ما بگویی؟ -

 های قبلش را تکرار کرد.حرف آلکستر بود.  در مقایسه با همکارش به زبان انگلیسی مسلط

 شناسی؟تو این مرد درون قایق را از کجا می -

 او عموی مرا کشت. -

 عموی تو کی بود؟ -

 کرد.کار می 624امنیتی که برای ام آی مأموریک  -

 نفس عمیقی کشید: آلکس

 فکر می کنم من هدف این بمب گذاری بودم. می خواست مرا بکشد. -

خواهند دانست چه میمی آلکسشدند.  آلکسای با هم حرف زدند و دوباره متوجه ان پلیس چند کلمهمأمور

گذاشت. انگار حال تکبری را به نمایش میکرد و با ایننگاه  آلکسای مهربان به بگویند. پلیس ارشد با چهره

 گفت:می

 کنی. حاضر نیستم جز نظر خودم، نظر دیگری را بپذیرم.گویم. تو اشتباه میمن درست می -

 زند.رفتارش به رفتار آموزگاری شبیه بود که جواب درستی را به این علت که نادرست است خط می 

 است.ی گاز بودهدانم، انفجار ناشی از نشت لوله ای. تا جایی که میتو شوکه شده -

 سرش به عالمت نه تکان داد. آلکس

 نه... -

 پلیس دستش را بلند کرد.

                                                           
24 MI6 
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کش بخواهد کسی را که برای گذراندن تعطیالت آمده، بکشد. اما من دلیلی وجود ندارد که یک آدم -

 گویی.ای. متوجه نیستی که چه میکنم. می دانم که ناراحتی. احتماالً شوکه شدهموقعیت تو را درک می

 کنم..خواهش می -  -

رسد. تا آن زمان ایم کسی را برای بردنت بفرستند. خیلی زود از راه میگری شما خواستهاز کنسول -

 بهتر است دخالتی نکنی.

 هایش را دور سرش حلقه زد.دست آلکس

 توانم کمی قدم بزنم؟می -

 قدم بزنی؟ -

 خودم تنها باشم.خواهم با فقط پنج دقیقه. می -

 خواهی کسی با تو بیاید؟بله، البته. اما زیاد دور نشو. می -

 نه، تنها باشم بهتر است. -

پلیس فاصله گرفت. از نگاه کردن در چشمان پلیس طفره رفته بود. بدون تردید،  مأمورقدم زنان از  آلکس

خواست عصبانی داشت. او نمیاست. اشکالی ناز حرفی که زده خجالت کشیده آلکسها فکر کرده بودند آن

ها حرفش را باور نکرده ای خروشان در بدنش جاری بود. آنشدنش را ببینند. خشمی شدید چون رودخانه

 زنند.بودند. طوری با او برخورد کرده بودند که انگار با یک کودک احمق حرف می

ی افتاد وقتی سابینا به خانهبست. به یادش داشت تصاویری در ذهنش نقش میبا هر قدمی که برمی آلکس

دید که به بیمارستانی در شهر منتقل ویران شده نگاه کرد، چشمانش از حدقه درآمده بود. ادوارد پلژر را می

یت مأمورکرد. ی قایقش ایستاده بود و غروب خورشید را تماشا میاست. یاسن گرگوروویچ روی عرشهشده

-بود. این بدترین بخش ماجرا بود. کارش نابخشودنی بود. نمی کسآلاش تقصیر دیگری انجام داده بود. همه

ی اصلی رسید و کرد. به جادهخشمگین بود باید کاری می آلکستوانست بنشیند و دست روی دست بگذارد. 

ی سوخته نگاه کرد، ها او را فراموش کرده بودند. برای آخرین بار به خانهپشت سرش را نگاه کرد. پلیس

 برگشت و شروع به دویدن کرد. آلکسآمده بود در آن تعطیالتش را بگذراند. ای که خانه
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ها پر از مردمی پییر رسید، غروب شده بود. خیابانپییر کم تر از یک مایل فاصله بود. وقتی به سنتا سن

آمد  تر است. بعد به یادشرسید شهر از هر زمان دیگری شلوغدادند. به نظر میبودند که شادمان نشان می

 ی گاو بازی در شهر برگزار شود. مردم از همه جا برای تماشای بازی آمده بودند.قرار بود که یک مسابقه

ها روشن شده بودند و نوری های خیابانخورشید در افق از نظر پنهان شده بود، اما هنوز روشن بود. چراغ

بدون توقف به راهش  آلکسرسید. یکردند. صدای موسیقی به گوش منارنجی را روی پیاده روها پخش می

کرد. شب فرا ها حکومت میادامه داد. دقایقی بعد به سمت دیگر شهر رسیده بود. بار دیگر سکوت بر خیابان

 رسید.تر به نظر میتر و خاکستریرسیده بود و حاال همه چیز سیاه

له را ترک کرده بود. اما این طور ها قبل اسکانتظار نداشت که قایق تفریحی را ببیند. احتماالً یاسن مدت

ی مردم شهر به تماشای گاو بازی رسید همهنبود. قایق هنوز در اسکله بود. کسی در خیابان نبود. به نظر می

پوستش  روی مرد طاسی که زیر آفتاب آلکسای بعد کسی از دل تاریکی بیرون آمد. نگاه اند. اما لحظهرفته

کرد. سرخی آتش سیگار روی ان لباس سفید را برتن داشت و سیگاری دود میبرنزه شده بود، افتاد. هنوز هم

ها آیا یاسن پشت یکی از پنجره خورد.های قایق نوری به چشم میانداخت. از پشت پنجرهاش برق میچهره

 دانست که باید خودش را به رویخواهد بکند. هنوز عصبانی بود. تنها میمطمئن نبود که چه می آلکسبود؟ 

 توانست سد راهش شود.قایق برساند و هیچ عاملی نمی

بود. به اسکله آمده بود تا سیگاری روشن کند. یاسن از بوی دود سیگار متنفر بود. او از  25اسم آن مرد فرانکو

ترسید. وقتی یاسن شنید که ادوارد پلژر به قتل نرسیده و در نهایت آمد، اما از او مییاسن خوشش نمی

، جاشوی قایق نگاه کرده بود. 26بار به رائولت، بدون اینکه حرفی بزند، با چشمانی شرارتاسمجروح شده

دانست که نگار پرتاب کرده بود. اشتباه او بود. فرانکو میای دور از اتاق روزنامهظاهراً رائول بمب را در فاصله

 او را خواهد کشت.

شود. پسری باریک اندام و برنزه که شلوار زدیک میفرانکو صدای پایی شنید و بعد پسری را دید که به او ن

شرتی بر تن داشت. گردنبندی از جنس چوب آویزان کرده بود و موهایش تا روی کوتاه پوشیده و تی

جا چه رسید که یک انگلیسی است. اما او آناش پایین آمده بود. احتماالً یک توریست بود. به نظر میپیشانی

 کرد؟می

                                                           
25 Franco 
26 Raoul 
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شد، تری به قایق نزدیک میتواند به او نزدیک شود. اگر آدم بزرگد تا چه اندازه میمطمئن نبو آلکس

شد، بسیار مهم بود. زیرا کسی متوجه او نمی 6ام آی کرد. اما او چهارده ساله بود و این برای موضوع فرق می

تر نزدیک آلکسد. وقتی شد که خیلی دیر شده بود. و این دقیقاً اتفاقی بود که حاال افتاو وقتی متوجه می

کرد، تکان خورد. این ای که در صورتی بسیار جدی به او نگاه میای تیرهشد، فرانکو از دیدن چشمان قهوه

 ها بیش از اندازه نگاه کرده و دیده بودند.چشم

ی محکمی به فرانکو ی پای چپش چرخید و با پای راست ضربهبه فرانکو رسید و ناگهان روی پاشنه آلکس

حریف را  آلکسروی شکم فرانکو فرود آمد، اما  آلکسی وارد کرد. فرانکو به شدت تکان خورده بود. ضربه

ی او روی عضالتی محکم و خورد، اما ضربهدستِ کم گرفته بود. فکر کرده بود پایش به یک شکم نرم می

 پیچیده فرود آمده بود. او را به زمین نیانداخته بود.

ای بعد با چاقویی که در دست داشت در زمین انداخت و دست در جیبش کرد و لحظه فرانکو سیگارش را به

 آلکسقرار گرفت. حاال با سرعتی دور از حد تصور دستش را بلند کرد. چاقو در هوا تاب خورد.  آلکسبرابر 

 .عبور کرد آلکسمتری صورت ی چند سانتیصدای تیغه ی چاقو را در هوا احساس کرد. چاقو از فاصله

او را ضعیف  آلکسی پای مسلح نبود. مسلماً فرانکو قبالً از آن چاقو بارها استفاده کرده بود و اگر ضربه آلکس

گشت تا به به اطرافش نگاه کرد. دنبال چیزی می آلکسنکرده بود، تا این لحظه تکلیف را مشخص کرده بود. 

ی سکله وجود نداشت. در نهایت چند جعبهکمک آن بتواند از خودش دفاع کند. اما چیز بدرد بخوری در ا

کرد. او با یک بچه درگیر تر حرکت میشد. حاال فرانکو آرامو یک سطل و یک تور ماهیگیری دیده می خالی

کرد بتواند این ماجرا را به پایان او را شگفت زده کرده بود، اما حاال احساس می آلکسی پای شده بود. ضربه

 برساند.

گفت و در همین حال با یک حرکت سریع چاقو را به زبان فرانسه گفت. ظاهراً ناسزا می ای بهچند کلمه

 خودش را به عقب نکشیده بود، گلویش را پاره کرده بود. آلکستاب داد که آگر  آلکسسمت گلوی 

 فریادی کشید. آلکس

-که دو دندان طالییحالی تعادلش را از دست داده و به پشت روی زمین افتاده بود. فرانکو پوزخندی زد و در

آمد تا کار او را تمام کند. اما خیلی دیر متوجه شد که فریب  آلکسگذاشت، به سمت اش را به نمایش می

به تور ماهیگیری رسیده بود. فرانکو به روی او خم شد. حاال با یک حرکت سریع از  آلکساست. دست خورده
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لو پرتاب کرد. تور ماهیگیری روی سر فرانکو و شانه و جای خود بلند شد و با تمام نیرو دستش را به ج

 دستی که چاقو در آن قرارداشت فرود آمد.

-تر میکرد تور به دورش محکمفرانکو ناسزاگویان سعی کرد خودش را نجات بدهد، اما با هر حرکتی که می

دید که  آلکسود. حاال دانست باید به سرعت کار را تمام کند. فرانکو هنوز درگیر با تور بمی آلکسشد. 

شنید، ای نداشتند. اگر یاسن صدای او را میفرانکو دهانش را باز کرده تا درخواست کمک کند. با قایق فاصله

ی محکم دیگری به شکم فرانکو وارد کرد. نفس فرانکو با پا ضربه آلکسساخته نبود. حاال  آلکسکاری از 

خورد. ز زیر تور بیرون آمده بود، اما روی اسکله تلو تلو میتنگ شد. صورتش سرخ شده بود. نیمی از بدنش ا

ی بتونی اسکله خورد و با صدای بلند لحظه بعد تعادلش را از دست داد و به زمین افتاد. سرش به دیواره

 ای بعد فرانکو آرام و بی حرکت روی زمین افتاده بود.شکست. لحظه

رسید. ترمپت و تشویق و دست زدن مردم به گوش میزد. از دور صدای یک ایستاد. نفس نفس می آلکس

به مرد از  آلکسشد. گروه کوچکی از نوازندگان فعال شده بودند. برنامه گاو بازی تا ده دقیقه دیگر شروع می

ای مردد شد که به کارش برای لحظه آلکسهوش رفته نگاه کرد. نشانی از چاقو نبود. شاید در آب افتاده بود. 

 ی کشتی یافت.ای بعد خود را روی عرشهاما به فکر سابینا و پدرش افتاد و لحظهادامه ندهد. 

آمد متوجه شده بود. بعد به یادش آمد این اسم ی قایق باال میبود. اسم را وقتی ازبدنه 27اسم قایق فردولنس

کی از اردوهای است. بله، حاال یادش آمد. در جریان بازدید از باغ وحش لندن در یرا جای دیگری هم دیده

 مدرسه بود. فردولنس نام یک مار سمی بود.

ی تر یک کاناپهخورد. کمی آن طرفی وسیعی ایستاده بود. سکان قایق در سمتی به چشم میدر محوطه

چرمی گذاشته بودند، میز کم ارتفاعی هم جلوی آن بود. احتماالً مرد طاس قبل از اینکه برای کشیدن سیگار 

ی مچاله شده، یک بطری نوشابه و یک ند روی این کاناپه نشسته بود. روی میز یک مجلهرا قایق را ترک ک

 شد.تلفن همراه دیده می

تلفن را شناخت. تلفن یاسن بود. صبح همان روز آن را در رستوران در دست یاسن دیده بود. رنگ عجیبی 

گرفت. اما تلفن هنوز روشن بود. آن را نادیده می آلکسای رنگ بود. اگر غیر از این بود به شکل قهوه - داشت

 آن را برداشت. آلکس

                                                           
27 Ferde Lance 
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دقیقه او  12:53ی تلفن های دریافتی یاسن را در آن روز پیدا کرد. درساعت با یک مرور اجمالی همه آلکس

داد با کسی در نشان می 44ی شد. پیش شمارهشروع می 44207اش با باکسی حرف زده بود که شماره

 آلکسهم به آدرسی در لندن اشاره داشت. این همان تماس تلفنی بود که  207است.عددان حرف زدهانگلست

آن را دررستوران استراق سمع کرده بود. به سرعت شماره را به خاطر سپرد. این شماره کسی بود که به 

 یاسن دستور داده بود.

 حاال اسلحه را برداشت.

ای در ها خواسته بود اسلحهکار کرده بود، از آن 6ار برای ام آی خواست دست یافته بود. هرببه آنچه می

 - ها این درخواست را رد کرده بودند، به جای اسلحه به او ابزار دیگری داده بودنداختیارش بگذارند. اما آن

دام ها هیچ کهای دودزا و چیزهایی از این قبیل. اینهوش کننده، بمبهای بیهای آرام بخش، نارنجکدارت

ی کمری را در دستش قدرت اسلحه را که در دست داشت، احساس کرد. اسلحه آلکسکشند. کسی را نمی

 یاسن و او. گذاشت ماشه روی را انگشتش. داشت کوتاهی یلوله. بود 443 –وزن کرد.از نوع گراش ام پی 

 .بودند مساوی

یق رساند. به راهرویی رسید که حدوداً به ی پایین قاها خودش را به طبقهاز در گذشت و از طریق پله آلکس

ی باال سالنی دیده بود، اما خورد. در طبقههایی به چشم میی طول قایق بود. در دو سمت راهرو کابیناندازه

خورد. اگر قرار بود یاسن در این قایق هایش نوری به چشم نمیجا نیست. از پشت پنجرهدانست کسی آنمی

تر از قبل در دستش فشرد و به آرامی و بدون اسلحه را محکم آلکسبود. ن طبقه میباشد، باید جایی در ای

 ی قایق به راه افتاد.که صدای پایش بلند شود، روی زمین فرش شدهاین

داد، هایش را به هم فشار میکه دندانزد. در حالیبه دری رسید که نور زرد رنگی از زیر آن بیرون می

به درون  آلکسبود، اما دستگیره گردشی کرد و در باز شد. خواست در قفل میمیدستگیره را گرفت. دلش 

 اتاق رفت.

کابین بسیار بزرگی بود. دو دیوارش با چوب های مدرن تزئین شده بودند. روی کف آن هم فرش سفید رنگی 

دیوار سوم یک تخت خواب دو نفره دیده می شد. که در دو سمت آن دو میز کوتاه  به چشم می خورد. کنار

گذاشته بودند. ر.ی هر کدام چراغی روشن بود. روی روتختی سفید تخت مردی با چشمان بسته دراز کشیده 
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رسید، اما از قدمی به جلو برداشت. صدای در اتاق به گوش نمی آلکسبود. مانند یک جسد بی حرکت بود. 

 شد: دو یا سه ترمپت، یک توبا و یک طبل.ی دور صدای نواختن گروه نوازندگان شنیده میفاصله

ترین حرکتی نکرد. اسلحه را به سمت او نشانه رفته بود. به تخت نزدیک شد. یاسن گرگوروویچ کوچک آلکس

کرد این بود که ماشه متر فاصله نداشت. تنها کاری که باید میبه کنار تخت رسید. بیش از یک سانتی آلکس

 را بکشد و کار را تمام کند.

 .آلکسشب بخیر،  - 

ی او حاال باز شده بود. موضوع به این طور نبود که یاسن از خواب بیدار شده باشد. چشمان از قبل بسته شده

ای که به را شناخت و متوجه اسلحه آلکسهمین سادگی بود. صورتش تغییر نکرده بود. یاسن بالفاصله 

 متش نشانه رفته بود، شد.س

حرفی نزد. دستش کمی لرزید. از دست دیگرش برای متوقف کردن لرزش دستی که اسلحه را گرفته  آلکس

 بود استفاده کرد.

 اسلحه مرا برداشتی؟ -

 نفسی کشید. آلکس

 خواهی از آن استفاده کنی؟می -

 حرفی نزد. آلکس

 یاسن با لحن آرامی ادامه داد:

بینی فرق دارد. اگر ماشه را بکشی، یک هایی که در تلویزیون میبا قتل خوب فکر کن. کشتن آدم -

-ی آدممیرم. اما تو باید با خاطرهفرستی. من احساس نمی کنم، فوراً میگلوله را داخل گوشت و خون می

 کنی.کشی یک عمر زندگی کنی. هیچ وقت کارت را فراموش نمی

 ذارند.یاسن مکث کرد تا کلمات تأثیر خودشان را بگ

 توانی مرا بکشی؟خواهی این کار را بکنی؟ آیا می، آیا به راستی میآلکس -
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مانند یک مجسمه بی حرکت ایستاده بود. تمام توجهش به انگشتی بود که ماشه را دور زده بود. ساده  آلکس

توانست یمتری به سرعت به سر یاسن جا خوش کند. متوانست ماشه را بچکاند و گلوله نوزده میلیبود. می

 این کار را بکند.

ای. این زندگی تو نیست، این ارتباطی با تو احتماالً حرفی را که یکبار، به تو گفتم فراموش کرده -

 ندارد.

سعی کرد نگاهش  آلکسبرد. احساس و هیجانی در صدایش وجود نداشت. یاسن در آرامش کامل به سر می

 رنگ یاسن نگاه نکند.را به جای دیگری بیندازد و در چشمان آرام و بی

 پرسید: آلکس

 چرا اینکار را کردی؟ تو بودی که آن خانه را منفجر کردی. چرا؟ -

 چشمان یاسن برق زد.

 برای اینکه بخاطرش پول گرفته بودم. -

 گرفته بودی مرا بکشی؟پول  -

 .آلکسنه،  -

 است.ای به نظر رسید موضوع برای یاسن جالب شدهبرای لحظه

 هیچ ارتباطی با تو نداشت. -

 پس با کی.. -

 خیلی دیر شده بود.

ابتدا در چشمان یاسن به موضوع پی برد، دانست مرد روس حواسش را پرت کرده تا در کابین،  آلکس

را قبضه کردند و با خشونت او را به سمتی انداختند. یاسن به سرعت  درپشت سرش، باز شود. دو دست او

آن را به عمد شلیک نکرده بود.  آلکسیک مار، به سرعت فردولنس، از جایش بلند شد. گلوله شلیک شد، اما 

توانست طعم خون را گلوله کف کابین را سوراخ کرد. گلوله دوم به دیوار خورد و اسلحه از دستش افتاد. می
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رسید. خورد. از دور صدای بوق و کرنا به گوش میرسید قایق تکان میر دهانش احساس کند. به نظر مید

 ای بعد غریو مردم بلند شد. گاو بازی شروع شده بود.لحظه
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 ماتادور

-که چه میداد. سعی داشت بفهمد گرفتند گوش میاش تصمیم میهای سه مرد که دربارهبه صحبت آلکس

چه کردند که با آنی بخصوصی داشتند. از کلماتی استفاده میزدند، اما لهجهگویند. به زبان فرانسه حرف می

 او آموخته بود تفاوت داشت.

-می آلکسی باال و سالن اصلی بردند و روی یک صندلی چرمی انداختند. حاال او را کشان کشان به طبقه

-اده بود ارزیابی کند. رائول پس از خرید در شهر و در حالی که به قایق برمیتوانست اتفاقی را که برایش افت

است. او با عجله خود را به قایق رسانده بود تا موضوع هوش روی اسکله افتادهگشت، فرانکو را دیده بود که بی

ن صدا وارد زد. با شنیدحرف می آلکسرا با یاسن در میان بگذارد. بعد صدای یاسن را شنیده بود که با 

 را گرفته بود. آلکسکابین شده و از پشت 

اش اثر یک ایی نشسته و صورتش از فرط خشم و تنفر شکل عوض کرده بود. روی پیشانیفرانکو در گوشه

 خورد و وقتی حرف زد، سخنش زهر آلود بود.کوبیدگی که ناشی از برخورد او با کف اسکله بود به چشم می

اندازم تا کشم و جسدش را به دریا میهید تا خدمتش برسم. او را میاین توله را تحویل من بد -

 ها دلی از عزا درآورند.ماهی

 رائول پرسید:

 یاسن، او چطوری ما را پیدا کرد؟ چه طوری ما را شناخت؟ -

 برای چه معطلیم؟ او را به من بدهید تا به خدمتش برسم. -
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زند. به یاسن نگاه کرد. حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. با این حال مشخص بود حرف اول را او می آلکس

احساس کرد  آلکسشد، اما کرد. از چشمان زاغش چیزی دستگیر نمینگاه می آلکسیاسن به کنجکاوی به 

 است.نش را داشتهشناخته و انتظار دیدها قبل مینمود یاسن او را از مدتشود. چنین میارزیابی می

 شد.  آلکسیاسن دستش را به عالمت سکوت بلند کرد و متوجه 

 چطور توانستی ما را پیدا کنی؟ -

 ی یاسن نشست.جوابی نداد. اخمی بر چهره آلکس

 ام. نخواه دوباره سؤال کنم.تنها به این دلیل زنده هستی که من این اجازه را داده -

 کشتند.ت که از دست بدهد. به هر صورت و بااحتمال زیاد او را میای باال انداخت. چیزی نداششانه آلکس

 برای گذراندن تعطیالت به این جا آمده بودم. روی ساحل بودم که ورودتان را به اسکله دیدم. -

 ای؟اینجا نیامده 6در رابطه با ام آی  -  -

 نه. -

 اما مرا تا رستوران دنبال کردی. -

 سری به عالمت آری فرود آورد. آلکس

 ه، درست است.بل -

 ای برلبان یاسن نشست.تبسم نصفه نیمه

 کند.حدس زدم کسی دارد مرا تعقیب می -

 یاسن دوباره حالت جدی گرفت.

 تو هم در آن خانه بودی؟ -

 ام.جا آمدهبه دعوت یکی از دوستانم به این -

 و بعد ناگهان فکری به ذهنش رسید.

 خواستید او را بکشید؟نگار است. میپدرش روزنامه -
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 به تو ربطی ندارد. -

 من قبالً هم این را به تو گفتم. با تو مشکل شخصی ندارم. آلکساز شانس بدت درآن خانه بودی،  -

 در چشمان یاسن نگاه کرد. آلکس

 کس مشکل شخصی نداری.دانم تو با هیچبله، می -

 بود. چشم دوخته آلکسیاسن بار دیگر با دو مرد همراهش صحبت کرد. فرانکو در تمام لحظات به 

 یاسن گفت:

 تواند مشکلی برایمان ایجاد کند.این پسر اطالعی ندارد و نمی -

 زد به سود او حرفی زده باشد.حدس می آلکسزد و حاال به زبان انگلیسی حرف می

 ای پرسید:رائول به زبان انگلیسی دست و پا شکسته

 باید با او چکار کنیم؟ -

 و فرانکو جواب داد:

 باید او را بکشیم! -

  نوبت یاسن بود.حاال

 ها را نمی کشم.من بچه -

توانست هرکسی را است، بمبی که در آن خانه منفجر شد، میمتوجه شد او نیمی از حقیقت را گفته آلکسو 

 ای هم کشته شود.بکشد و در این میان مهم نبود که بچه

 فرانکو به زبان فرانسه گفت:

جا آمد و اگر رائول نبود، جا برود. او برای کشتن تو اینتوانیم بگذاریم از اینای! نمیمگر دیوانه شده -

 کشت.احتماالً تو را می

 شاید! -
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 نگاه کرد و سرانجام تصمیمش را گرفت. آلکسیاسن برای آخرین بار به 

جا آمدی. دوستانم معتقدند که باید صدایت را خفه ای کردی که به اینکوچولو، کار سنجیده آلکس -

ای و اگر از مطلبی جا آمدهرسیدم که بر حسب اتفاق ایناگر به این نتیجه نمیهاست. کنم، و حق با آن

اطالع داشتی، تا به حال کشته شده بودی. اما من منطقی هستم، تو وقتی فرصت کشتن مرا داشتی این کار 

 دهم.را نکردی. به همین دلیل من هم به تو فرصتی می

رسید. فرانکو از تصمیمی که رانکو حرف زد. در آغاز به نظر میاین را گفت و به سرعت به زبان فرانسه با ف 

 دید که تبسمی بر لبان او نشست. آلکسیاسن گرفت راضی نیست، اما وقتی یاسن به صحبتش ادامه داد، 

 فرانکو پرسید:

 دهیم؟چطوری ترتیب کار را می -

 شناسی، نفوذ داری، باید اهلش را پیدا کنی.ها را میتو خیلی -

 شود.ه میپسرک کشت -

 ات می رسی.و تو هم به خواسته -

 عالی است! از تماشای این صحنه لذت می برم. -

 آمد و نزدیک به او ایستاد. آلکسیاسن به سمت 

خواهم به تو فرصتی بدهم که شجاعتت را به نمایش تو پسر شجاعی هستی. تحسینت می کنم. می -

 بگذاری.

 این را گفت و با سر به فرانکو اشاره کرد.

 را ببر!او  -

پییر مستولی شده بود و با خود تهدید طوفان تابستانی را به همراه داشت. هوا آرام ساعت نه بود. شب بر سن

 ها را پست خود از نظر پنهان کرده بودند.و سنگین بود. ابرها ستاره
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کنند. به زور دانست قرار است با او چکار ها زیر یک گذرگاه سرپوشیده ایستاده بود و نمیروی ماسه آلکس 

هایش را عوض کند و یک انیفورم بدقواره بپوشد. حالت مضحکی پیدا اسلحه مجبورش کرده بودند تا لباس

 کرده بود.

هایش تا روی بازوان ابتدا پیراهن سفید و کراوات سیاهی به تن او کرده بودند. ژاکتی که به او دادند سرشانه

رسید، و سرانجام کفش هایش میتنش کردند تا روی قوزک او را پوشانده بود. شلوار تنگ و چسبانی بر

سیاهی به پای او کردند و کاله سیاه رنگی بر سرش گذاشتند و شنل قرمز رنگی را به شکل تا شده روی 

 بازویش انداختند.

اما انیفورم برای خود اسمی داشت. لباس ماتادور در میدان گاو بازی بود. این آزمون شجاعتی بود که یاسن 

 با یک گاو بجنگد. آلکسخواست برای او ترتیب داده بود. می

داد. ی گاو بازی گوش میدر کنار یاسن ایستاده بود و به فریادهای جمعیت حاضر در محوطه آلکسحاال 

شوند. سومین گاو باید با یک ماتادور کم یاسن گفته بود که معموالً در مسابقات گاو بازی شش گاو کشته می

، مرد جوانی که ممکن است برای اولین بار در میدان حاضر شده باشد 28نوویلرو، کسی با عنوان تجربه بجنگد

ای برای نوویلرو تدارک نشده بود، اما یاسن گنجانیدن این را در برنامه پیشنهاد کرد و با پول و امشب برنامه

را برای این مبارزه آماده کرده بودند. احمقانه  آلکسمسئوالن را راضی کرده بود تا پیشنهادش را بپذیرند. 

دانست او آموزش گاو بازی وارد میدان شد، کسی نمی آلکسبود، اما جمعیت این را دوست داشت. وقتی 

 است.دانست که او در نهایت یک پسر چهارده سالهاست. کسی نمیندیده

 است.دومین گاو را کشتهحدس زد ماتادور  آلکسفریاد کنان تشویق تماشاچیان بلند شد. 

 پرسید: آلکس

 کنی؟چرا این کار را می -

 ایی باال انداخت و گفت:و یاسن شانه

 کنم.دارم به تو لطف می -

 اما من لطفی احساس نمی کنم. -

                                                           
28 Novillero 
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خواست با چاقو تو را بکشد. منصرف کردنش سخت بود. به همین جهت این سرگرمی را فرانکو می -

شود، هم تو فرصت پیدا این ورزش را دوست دارد. این طوری هم او سرگرم میبه او پیشنهاد کردم. ظاهراً او 

 کنی که انتخاب کنی.می

 انتخاب؟ -

 شاید بتوان گفت بین گاو و گلوله یکی را انتخاب کنی. -

 شوم.در هردو صورت من کشته می -

کارت را تماشا بله، متأسفانه به احتمال زیاد! اما دست کم مرگ قهرمانانه خواهی داشت. هزار نفر  -

 کنند. فریادشان آخرین صدایی است که خواهی شنید.می

 دست کم از شنیدن صدای تو بهتر است! -

 و ناگهان زمانش فرا رسید.

طور که یاسن گفته بود، هزار نفر دو مرد با شلوار جین و پیراهن سیاه جلو دویدند و دری را باز کردند. همان

که همه نشسته بودند، زدند. با آنآشامیدند و با هم حرف میوردند و میخبرای تماشای بازی آمده بودند، می

ی میدان ارکستر در حال نواختن بود؛ پنج نفر با لباس نظامی که به کسی آرام و قرار نداشت. در گوشه

 زد.های عتیقه شباهت داشتند. نور شدید محل برگزاری را میبازیاسباب

رسید، اما حاال با جمعیت انبوه، در این شب داغ و مرده به نظر میمحوطه گاو بازی بدون جمعیت زشت 

های باستان و رسید که شقاوت رومی آلکسکرد. به ذهن انرژی محوطه را احساس می آلکسای، مدیترانه

 است.آورده و زندهها دوامهای جنگ گالدیاتورها با حیوانات وحشی هنوز هم بعد از قرنبرنامه

جا ایستاده بود نزدیک شد. پشت تراکتور گاوی که از لحظاتی آن آلکسای که مت دوازهیک تراکتور به س

که یک دوجین نیزه رنگارنگ برپشتش فرو رفته بود، روی کرد، درحالیقبل زنده بود و مغرورانه زندگی می

-بد شد. نمی آلکسی قرمز رنگی ترسیم کرده بود. حال ها رگهشد. خون گاو روی ماسهزمین کشیده می

ترسید یا تنفری که از کشته شدن گاو داشت حالش را بد دانست آیا از سرنوشتی که در انتظارش بود می

کرده بود. او و سابینا قرار گذاشته بودند حتی اگر یک میلیون سال عمر کنند، به تماشای مسابقه گاو بازی 

 ا گذاشته باشد.انتظار نداشت به این زودی قول و قرارش زیر پ آلکسنروند. 

 یاسن سری تکان داد و گفت:
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ایم. اگر با گاو مبارزه نکنی و اگر بخواهی فرار ایستاده 29فراموش نکن! رائول، فرانکو و من کنار باررا -

کنیم. بعد پیراهنش را باال زد تا دهیم و در سیاهی شب فرار میات خاتمه میکنی، با یک گلوله به زندگی

 نشان دهد. آلکسبه کمرش بسته بود به  ی گراش زیر آن رااسلحه

رویم. و اگر شانس آوردی و توانستی روی اما اگر با گاو مبارزه کنی، ما بعد از ده دقیقه از این جا می -

 دهم.توانی هرکاری را که دوست داری انجام بدهی. متوجه شدی؟ من به تو فرصت میپایت بایستی، می

فشار دستی را روی پشت خود  آلکسکرد. او بازی بعدی را بلند میها بلند شد. گبار دیگر صدای ترومپت

آموز شد یک دانشدید متوجه میکرد. چگونه ممکن بود این اتفاق بیافتد؟ هرکس او را میاحساس می

 فهمید او نه یک ماتادور است، نه یک نوویلرو. کسی باید این مبارزه را متوقف کند.چهارده ساله است. می

یان پیشاپیش تأییدشان را اعالم کرده بودند. چند شاخه گل به سمت او پرتاب کرده بودند. فرانکو اما تماشاچ

زد. قلبش به تندی می ای نداشت،چاره آلکسقدر پول پرداخته بود که تا پایان ماجرا کسی متوجه نشود. آن

. مردی با لباس ابریشم اش پیچید. بیش از هر زمانی ترسیده بودبوی خون و عرق حیوان در سوراخ بینی

هایی از جنس صدف درمیان جمعیت بلند شد و دستمال سفید رنگی را بلند کرد. او مسئول سیاه و دکمه

ها به صدا در آمدند. دری ی بعدی شروع شود. ترومپتی گاو بازی بود وحاال اجازه میداد که برنامهمسابقه 

به گاو  آلکسک شود، به سرعت به داخل میدان آمد. ای شلیباز شد و گاوی چنان یک فشنگ که از اسلحه

صد کیلو صد تا هشتنگاه کرد. سیاه و بسیار بزرگ بود. عضالت قدرتمندی داشت و وزنش احتماالً به هفت

 آلکسشد، انگار یک اتوبوس از روی او عبور کرده بود. گاو فعالً توجهی به رسید. اگر از روی او رد میمی

کرد. گاو سیاه تحت تأثیر چرخید و با پاهایش لگد پرانی میوار میبه دور خودش دایره نداشت، اما به سرعت

دانست چرا به او شمشیر یا نمی آلکسی میدان و فریاد جمعیت انبوه به خشم آمده بود. نور خیره کننده

ای مربوط فاع کنند؟ نیزهای از خودشان داند. مگر غیر از این است که ماتادورها هم باید با وسیلهای ندادهقمه

ای به درازای حدوداً یک متر که سر آن یک بود. نیزه 30ی قبلی روی زمین افتاده بود. یک بندریالبه مبارزه

ها نیاز بود که در گردن گاو فرو رود، عضالت او را فلز نوک تیز نصب شده بود. تقریباً دوازده تا از این نیزه

هایی داده بودند، اما تصمیم او چیز هم نیزه آلکسراهم شود. به ی کشته شدنش فضعیف کند و زمینه

دیگری بود او تحت هیچ شرایطی حاضر نبود به گاو آسیب برساند. به هر صورت گاو هم به میل خود به آن 

ده ای که یاسن آن را باررا نامیکرد. درهای میدان بسته شده بود، اما آن دیوارهمیدان نیامده بود. باید فرار می
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جا در نگاه کرد. آن آلکستوانست از روی آن به سمت دیگرش پرش کند. بود، از حد قد او بلندتر نبود. می

دانست زیر ژاکتش چه خوب می آلکسردیف جلو فرانکو نشسته بود. دستش را زیر ژاکتش فرو برده بود. 

هم در سمت راست او نشسته است. در سمت دیگر، ردیف اول ، یاسن نشسته بود. رائول چیزی پنهان کرده

 بود. این سه مرد دور تا دور میدان مسابقه را در کنترل خود داشتند.

ماند.هنوز بیش از نه دقیقه باقی مانده بود. انگار زمان کرد. باید هرطور شده ده دقیقه زنده میباید مبارزه می

 متوقف شده بود.

 او حرکتش را شروع کند. جمعیت سکوت کرده بود. هزار تماشاگر منتظر بودند تا

 حاال گاو متوجه او شد.

آمد و در با فاصله بیست متری او ایستاد. سرش را  آلکسناگهان دور زدن خودش را متوقف کرد و به سمت 

اش را شروع کند. خواهد حملهدانست که گاو می آلکسهایش را به سمت او نشانه گرفت. پایین برد و شاخ

دانست رسید. ابداً نمیها انداخت. حتماً در این لباس مضحک به نظر میا روی شنبا اکراه شنل قرمز ر آلکس

ی دستش همهاست. اما یاسن و دو همچه باید بکند. برایش عجیب بود که مبارزه هنوز به پایان نرسیده

باید  سآلکاش استفاده کند. گشت که از اسلحهای میحرکات او را تحت نظر داشتند. فرانکو دنبال بهانه

 کرد.نقش خود را بازی می

 آلکسشد. ی گاو شروع میآورد. چیزی تکان نخورد. حملهسکوت، گرمای طوفانی که در پیش بود فشار می

از تحولی که ایجاد شده بود تکان خورد. گاو قبالً خودش را بی تفاوت نشان داده بود، اما حاال به سمت او 

متوجه هدفی بود که منتظر  ی عضالتشهای درشت و انبوه و همه. شانهآمد. انگار شالقی به او زده بودندمی

بتواند چشمانش را ببیند:  آلکسی کافی نزدیک بود که ایستاده بود. بدون سالح و تنها. حاال حیوان به اندازه

 سیاه، سفید و قرمز، خون گرفته و عصبی.

کرد. حرکت می آلکسهای گاو به سمت شکم خچیز به سرعت اتفاق افتاد. تقریبا گاو روی او بود. شاهمه 

به سمتی پرید و همزمان با آن شنل قرمز را به سمت باال تاب  آلکسکرد. بوی تعفن حیوان را احساس می

احساس کرد  آلکسهای سینمایی یا تلویزیون دیده بود. ها را قبال در فیلمداد. تقلید از کسانی کرد که آن

ست. قدرت و توانمندی عظیم گاو را حس کرد. جمعیت از جای خود بلند اپوست گاو تنش را لمس کرده

 وارد نشده بود. آلکسکشید. اما گاو از کنار او گذشته بود، آسیبی به شده و فریاد می
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ترین را به نمایش گذاشته بود. این اولین حرکت و ساده 31بدون اینکه بداند، تقلیدی منطقی از ورونیکا آلکس

دهد. سرعت و قدرت گاو را ی حریفش میاست، اما به ماتادور اطالعات حیاتی دربارهحرکت درگاوبازی 

تنها به دو نکته  آلکسکند. اما شود که گاو با کدام شاخش حمله میکند و در ضمن معلوم میمشخص می

بیاورد که از  که باید خیلی شانسکرد، و دیگر آنتر از آن بودند که او فکر میپی برده بود. ماتادورها شجاع

 ی دوم گاو جان سالم بدر برد.حمله

داد. بزاق از هر دو سمت دهانش به بیرون سرازیر گاو در سمت دیگر میدان ایستاده بود و سرش را تکان می

ای به یاسن افتاد که میان تماشاچیان برای لحظه آلکسکردند و چشم بود. تماشاچیان همچنان تشویق می

دانست برای دومین بار شنل قرمز را پایین آورد. نمی آلکسکشید. اکت بود و فریاد نمینشسته بود. تنها او س

 است. دیگر برداشتی از زمان نداشت.چند دقیقه گذشته

بار با اند. گاو اینشان حبس کردهدوباره حمله گاو، تماشاچیان نفس در سینه احساس کرد با شروع آلکس

های گاو بار دیگر داد. شاخآمد و صدا میها فرود میروی شن هایشکرد. سمسرعت بیشتری حرکت می

 شد.خورد، بدنش به دو پاره تقسیم میمتوجه او بود. اگر این شاخ به او می

قدمی به سمت دیگر گذاشت و حرکت قبلی را تکرار کرد. اما این بار گاو این  آلکسدرست در آخرین لحظه، 

توانست تغییر مسیر بدهد، توانست سرش را رعتی که در حرکت بود نمیکشید با آن که با آن سانتظار را می

منتظر ماند تا گاو  آلکسدرد شدیدی در پهلویش احساس کرد. غریو جمعیت بلند شد.  آلکستکان دهد. 

نشد و بی توجه به  آلکسدور بزند و دوباره به سمت او بیاید، اما خوش شانس بود. گاو متوجه زمین خوردن 

دستش را از روی  آلکسرا تنها گذاشت. ژاکتش پاره شده بود. وقتی  آلکسدیگر میدان رفت و  او به سمت

تکان خورده بود. سمتی از بدنش انگار  آلکسپهلویش بلند کرد، خون شفاف کف دستش را خیس کرده بود. 

نومید شد. اگر بیش ازاین آسیب دیده بود،  آلکسسوخت، اما جراحت عمیق نبود. به شکلی آتش می که در

 کردند.مسئوالن برگزاری مسابقه را متوقف می

کند. آیا ده دقیقه تمام شده بود یا یاسن ی چشمش دید یاسن بلند شده و محل مسابقه را ترک میاز گوشه

به اطراف  سآلکخواهد شاهد پایان خونین ماجرا باشد؟ کرد تفریح و سرگرمی تمام شده و نمیفکر می

کرد، اما فرانکو هم چنان در جای خود نشسته بود. جایی که او میدان نگاه کرد. رائول هم جایگاه را ترک می

شد. یاسن او را فریب داده بود. فاصله نداشت. تبسمی برلبانش دیده می آلکسنشسته بود، بیش از ده متر با 
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کرد، فرانکو با شلیک گلوله به گاو نجات پیدا می از دست آلکسقرار بود فرانکو آن جا بماند. حتی اگر 

 داد.اش پایان میزندگی

ی گاو پاره شده بود. به زحمت خم شد و شنل را از روی زمین برداشت. شنل درجریان آخرین حمله آلکس

 رسید. همه چیز سرجای خود بود: شنل، گاو، بندریال و فرانکو. آلکسحاال ناگهان فکری به ذهن 

کرد، شروع به دویدن کرد. تماشاچیان با ناباوری غرش کردند. بدون توجه به دردی که احساس می آلکس

وظیفه ی گاو بود که به ماتادور حمله کند، اما ناگهان دیدند که عکس این اتفاق افتاد. حتی گاو هم متوجه 

از اینکه فرصت حرکت  کند یا قصد تقلب دارد. قبلبرخالف قوانین مسابقه رفتار می آلکسشده بود که 

شنل را پرتاب کرد. تحت تاثیر وزن چوب کوتاهی که به پارچه دوخته شده بود، شنل  آلکسداشته باشد، 

گاو سعی کرد با تکان دادن سر، پارچه را از روی  .درست در جایی که باید فرود آمد: روی چشمان گاو

کشید بور کرده بود. گاو خشمگینانه خرناس میچشمانش کنار بزند، اما یکی از شاخ هایش از سوراخ پارچه ع

 کوبید، اما شنل سرجای خود باقی ماند.و پا به زمین می

عاجزانه به  کشیدند نیمی از تماشاگران روی پای خود ایستاده بودند و رئیس برگزاریحاال همه فریاد می

ایی افتاد که کنندهاس مشمئزدوید و خودش را به بندریال رساند. چشمش به د آلکسکرد. اطرافش نگاه می

 با یک حرکت سریع داس را تاب داد و آن را پرتاب کرد. آلکسهنوز اثر خون گاو قبلی روی آن بود. 

ای دارد. با دست دانست او چه برنامهاز جایش بلند شده بود. نمی آلکسهدفش گاو نر نبود. فرانکو با دیدن 

ی خیلی دیر شده بود. داس در هوا تابی خورد. و روی شانهی زیر پیرهنش را جست و جو کرد، اما اسلحه

اش فرو فرانکو فرود آمد. فرانکو فریاد بلندی می کشید. جراحت به قدری نبود که او را بکشد، اما داس برشانه

 کرد. آمد. خون تمام آستین او را خیسرفته و بیرون نمی

به دویدن ادامه داد. گاو خودش را از  آلکسبود.  ای ندیدهغرّید. جمعیت هرگز چنین صحنهتمام میدان می

 گشت. مصمم بود تا انتقام خودش را بگیرد.شنل خالص کرده بود و دنبال او می

به باررا رسیده بود. با یک حرکت  آلکسرسید: انتقام را روز دیگری بگیر. من با تو جنگ ندارم.  آلکسبه فکر 

کشید که گر رساند. فرانکو بیش از آن تکان خورده و درد میسریع از روی آن پرید و خودش را به سمت دی

ای هم دور او جمع شده بودند و قصد کمک داشتند. امکان استفاده از اسلحه و واکنش نشان دهد. عده

اند. رئیس برگزاری با رسید همه به شکلی وحشت کردهگیری برایش باقی نمانده بود. به نظر میهدف
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ور داد تا آهنگی بنوازند. اما ارکستر فاقد هماهنگی بود. هرکس به شکل و میل خود عصبانیت به ارکستر دست

 زد.ساز می

دوید و با فریاد حرفی به زبان فرانسه  آلکسمردی که شلوار جین و پیراهن سیاه به تن پوشیده بود به سمت 

 بی توجه به حرف او، روی زمین پرید و شروع به دویدن کرد. آلکسزد. 

در تاریکی گم شد، طوفان سرخ شروع شد. باران به قدری سریع بود که انگار  آلکسای که حظهدرست در ل

جا را فراگرفت. رعد و برقی در کار نبود، ای بعد سیالب همهریخت. لحظهاقیانوسی از آسمان به زمین فرو می

 کرد.اما سیالب دنیا را به غرق شدن تهدید می

پاشید و او به موش آب کشیده شده بود. آب روی صورتش فرو می ای مثلمتوقف نشد. در لحظه آلکس

ی لباس ماتادور را از روی بدنش پاره کرد. اول دوید، بقیهتوانست جایی را ببیند. درحالی که میزحمت می

 در کرد.کاله را به دور انداخت، و بعد پیراهن و کراواتش را از تن به

 گذاشت.ها را پشت سر میه ی در ارتباط با آنبا به دور انداختن هر تکه لباس، خاطر

از جاده بیرون  آلکسجوشید. دریا در سمت چپ او قرار داشت. آب سیاه زیر ریزش قطرات باران انگار که می

هایش ها را زیر پاهای خود احساس کرد. به ساحل رسیده بود، همان ساحلی که قبال روی ماسهرفت. شن

شد، اما اثری از قایق یاسن نبود. ماجرا شروع شود. کمی دورتر، اسکله دیده میی دراز کشیده بود تا همه

 جا را ترک کرده بود.آن

شود، ها از نظر پنهان میمطمئن نبود، اما احساس کرد از دور قایقی را که در سیاهی شب روی آب آلکس

چه فکری  زد، ایستاد. راستی درکه نفس نفس میای دیر رسیده بود. در حالیبیند. احتماالً چند ثانیهمی

کرد. همین رفت؟ البته که این کار را نمیی آن باال میجا بود، دوباره از بدنهبود؟ آیا اگر فردولنس هنوز آن

جا آمده بود که رفتن آن را ببیند. چیز زیادی قدر که شانس آورده و زنده بود، کافی بود. تنها به این

 دستگیرش نشده بود.

 نه.

 ورها هم نبود.این ط
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گردی کرد و به ریخت ایستاد، و بعد عقبی دیگرزیر بارانی که برسر و صورتش فرو می چند لحظه آلکس

 شهر رفت.

خانه پشت کلیسای اصلی شهر، کیوسک تلفن را دید. پولی نداشت که تلفن بزند. از این رو، از اپراتور تلفن

اطر سپرده بود، برایش بگیرد و بخواهد که گیرنده پولش را ای را که از تلفن همراه یاسن به خخواست شماره

 بپردازد.

 اپراتور پرسید:

 شما کی هستید؟  -

 ای مکس کرد و گفت:لحظه آلکس

 یاسن گرگوروویچ. -

داد؟ انگلستان به وقت محلی یک ساعت عقب تر مدتی طول کشید تا تماس برقرار شود. آیا کسی جواب می

 یر وقت بود.بود، اما حتی با این حسب هم د

منتظر  آلکسکرد. های کیوسک تلفن را طراحی میریخت و روی شیشهحاال باران با شدت بیشتری فرو می

 ماند. اما لحظاتی بعد صدای اپراتور به گوش او رسید.

 درخواست شما پذیرفته شده، موسیو. صحبت کنید. -

 دامیان کری. -

 حرفی نزد. آلکس

 صدا دوباره بلند شد:

 حرف می زنم؟الو! با کی  -

توانست حرف بزند، ی حوادثی که اتفاق افتاده بود. نمیلرزید. شاید در اثر باران یا واکنش به همهمی آلکس

 شنید.زد، میصدای تنفس مردی را که با او حرف می

 بعد تیلیکی صدا کرد و تماس قطع شد.
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 حقیقت و پیامد

های سیاه، های قرمز، تاکسیاستقبال کرد. اتوبوس آلکسلندن چونان دوستی قدیمی و قابل اعتماد از 

-که در کینگتوانست جای دیگری باشد؟ درحالیمی ...های آبی رنگ و ابرهای خاکستریها با انیفورمپلیس

سوخت. فشار رفت، احساس کرد یک میلیون مایل با کامارگو فاصله دارد. پهلویش هنوز میراه می 32درو

ها قبل فراموش شده کرد. اگر این درد نبود، یاسن و گاو بازی مدتساس میپانسمان را روی پوستش اح

 بودند.

 آلکسزد. های دیگر بوی قهوه از آن بیرون میفروشیفروشی ایستاد. مانند بسیاری از کتاببیرون یک کتاب

 ای مکث کرد و به درون رفت.لحظه

نامه سه کتاب درباره دامیان کری بود. زندگی در بخش چه را که در جستجویش بود، پیدا کرد.یلی زود آنخ

خورد. کسی با گذاشته بودند. که روی آن این نوشته به چشم می 33بروشور را نزدیک به کتابی به نام کریزی

های برجسته و چشمانی به رنگ ها. صورتی گرد با گونهایموهای سیاه کوتاه، شبیه موی سر بچه مدرسه

 هایی سفید و بی کم و کاست.ی کلفت و دندانسبز روشن. بینی کوچک، لبان

داد. چشمانش پشت تر نشان میکتاب سوم چند سال بعد نوشته شده بود. عکس روی جلد کمی مسن

بر تن  کت و شلوار و کرواتی شد.عینکی پنهان بود. دامیان کری بود که از یک رولز رویس سفید پیاده می
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سنگین و پیچیده باالی صفحه او را از خواندن گذراند. به احتمال کتاب را ورق زد، اما عبارت  آلکسداشت. 

 بود. 34زیاد نویسنده کتاب یکی از خوانندگان پروپا قرص فاینانشیال تایمز

تری به دست آورد، اما فکر ی کری اطالعات بیشخواست دربارهکدام را نخرید. البته دلش میهیچ آلکس

دانست به او اطالعات بدهند. و مطمئناً حدی که قبالً درباره کری میها بتوانند بیش از کرد این کتابنمی

کش مزدور داد که چرا شماره شخصی دامیان کری باید در تلفن همراه یک آدماطالعاتی در این زمینه نمی

 ثبت شده باشد.

-ندگی میجا زبه خیابان زیبایی قدم گذاشت که زمانی عمویش، آیان رایدر، در آن 35از طریق چلسی آلکس

 مأموربه عنوان  آلکسکرد. تحت تأثیر جک بود که عمویش که قیم او بود زندگی میبا زن آلکسکرد. حاال 

 کار کرد. 6مخفی برای ام آی 

گردد. جک غذای مختصری تهیه گفته بود که تا ساعت یک برمی آلکسبود.  آلکسجک در آشپزخانه منتظر 

نبود غذایی را که حاضر کردنش بیش از ده دقیقه وقت بگیرد، تدارک کرده بود. او آشپزخوبی بود، اما حاضر 

 ببیند.

 خُب خوش گذشت؟ -

 بله  -

 که دست بر پهلویش داشت، نشست.این را گفت و در حالی

 جک متوجه او شد، اما حرفی نزد.

 امیدوارم میل به غذا داشته باشی. -

 خُب چی داریم؟ -

 غذای چینی. -

 بوی خوبی دارد! -

قدیمی است. دست کم روی پاکتش که این طور نوشته. یک لیوان نوشابه  بله، یک غذای چینی -

 بخور تا غذا را روی میز بچینم.

                                                           
34 Financial Times 
35 Chelsea 
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 سعی کرد کمی غذا بخورد، اما واقعیت این بود که اشتها نداشت و به همین دلیل آلکسغذای خوبی بود. 

د لحظه حرف نزد، اما خیلی زود از سر میز بلند شد و بشقابش را در ظرفشویی آشپزخانه گذاشت. جک چن

 خیلی زود زبانش باز شد.

 توانی مرتب خودت را به خاطر اتفاقی که در فرانسه افتاد سرزنش کنی.نمی آلکس -

 تقریباً از آشپزخانه بیرون رفته بود، اما حاال با شنیدن حرف جک دوباره به سر میز برگشت. آلکس

، درباره خیلی چیزهاست که باید صحبت وقت آن رسیده که درباره این با هم حرف بزنیم. درواقع -

 کنیم.

 بنشیند. آلکسجک بشقاب غذایش را عقب کشید و منتظر ماند تا 

مخفی بود. او خودش را به کشتن داد و حاال  مأموربسیار خوب، عمویت، ایان، مدیر بانک نبود، یک  -

 من باید از تو پرستاری کنم. البته منظور بدی ندارم.

دانی، هرچند عمویت سعی داشت به تو . خودت این را هم میآلکسستی، مخفی نی مأموراما تو  -

ای و هربار با تن کوفته و آسیب دیده ای بدهد. تا به حال سه بار از مدرسه مرخصی گرفتهتعلیمات مسخره

 دانی، من نگران تو هستم!برگشتی. می

 گفت: آلکس

 اما من نبودم که درگیر شدم. من انتخاب کننده نبودم... -

خواهند دنیا را در هایی که میها و دیوانهان مخفی و گلولهمأموربله دقیقاً حرف من هم همین است.  -

 پییر بیرون آمدی. کارت درست بود.ی خود بگیرند ارتباطی با تو ندارند. کار خوبی کردی که از سنقبضه

 سرش را به عالمت مخالفت تکان داد. آلکس

 دم، پدر سابرینا...کردم. اگر کرده بوباید کاری می -

توانستند دادی، چه کاری میتوانی از این حیث مطمئن باشی. حتی اگر به پلیس اطالع مینمی -

هاست. کشدانست چه کسی هدف آدمدانست بمبی در کار است. کسی نمیبکنند؟ فراموش نکن، کسی نمی

کارت خیلی خطرناک بود. خیلی رفتی، این کرد. نباید دنبال یاسن میترین تفاوتی میکنم کمفکر نمی

 شانس آوردی که زنده ماندی.
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ها و چشمان ی شاخبه یاد میدان گاو بازی افتاد و صحنه آلکسجک کامالً حق داشت که این حرف را بزند. 

 ای سرکشید.ی گاو در ذهنش زنده شد. حاال لیوانی از نوشابه پر کرد و جرعهخون گرفته

-نوشت. او در مقالهی دامیان کری میای دربارهادوارد پلژر داشت مقالهبا این حال، باید کاری بکنم.  -

ی مخفیانه در پاریس اشاره داشت. شاید پای مواد مخدر در میان باشد. شاید هم چیز اش به یک معامله

 دانم.دیگری، نمی

واد مخدر متنفر تواند این طور باشد. کری از مدانست که نمیزد، میاین حرف را می آلکساما حتی وقتی 

های تلویزیونی و پوسترهای علیه مواد مخدّر به کری به عنوان یک مخالف بود. بسیاری از تبلیغات و برنامه

با  آلکسجدی مواد مخدر اشاره داشتند. او در آخرین آلبومش چهار ترانه بر ضد مواد مخدر خوانده بود. حاال 

 تردید اضافه کرد:

 .شاید تو کار پورنوگرافی باشه -

ی دنیا دامیان کری را دوست دارند. شاید . همهآلکسدر هرچه باشد، ثابت کردنش سخت است،  -

 بهتر باشد با خانم جونز صحبت کنی.

مراجعه کند و با خانم جونز، که معاون بخش  6فرو ریخت. برایش وحشتناک بود که به ام آی  آلکسقلب 

باره توانست در اینجک است. دست کم خانم جونز می دانست که حق باعملیات ویژه بود، حرف بزند. اما می

 بررسی کند.

 بله، بهتر است با او مالقات کنم. -

ای دارد، مشکل خانم عالی است، اما مراقب باش درگیر این ماجرا نشوی. اگر دامیان کری مسئله -

 جونز است، مشکل تو نیست.

 داد. آلکسای گوشی را به لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد و جک گوشی تلفن را برداشت و بعد از

 سابیناست! با تو کار دارد. -

*** 
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ای قهوه 38با هم مالقات کردند و تصمیم گرفتند در استارباکس 37در میدان پیکاریلی 36بیرون تاور رکوردز

 رسید و آثار اقامت در جنوب فرانسه در او ناپدید شده بود.بنوشند. سابینا خسته به نظر می

 دکترها کامالً مطمئن هستند. او از توان جسمانی خوبی برخوردار است، اما... ماند.پدر زنده می -

 ای در صدایش افتاد.لرزه

هوش است، به شدت مجروح شده. پلیس معتقد است سیلندر کشد که خوب شود. هنوز بیطول می -

 گاز منفجر شده. باورت می شود؟ مادر قصد دارد شکایت کند.

 علیه کی شکایت کند؟ -

 ی کشور. خیلی عصبانی است.انی که خانه را به ما اجاره دادند، علیه شورای گاز، علیه همهعلیه کس -

 است.حرفی نزد. پلیس به او هم گفته بود که انفجار در اثر نشت گاز صورت گرفته آلکس

 ی پدرم سوال کنی.خواهی دربارهمادر خواست تو را ببینم. گفت می -

 درست است؟پدرت مستقیماً از پاریس آمده بود  -

 فهمید.مطمئن نبود زمان مناسبی برای سؤال کردن باشد، ولی باید همه چیز را می آلکس

 نوشت با تو حرفی زده بود؟ای که میی مقالهآیا درباره -

 سابینا با لحنی متعجب گفت:

 زند.ی کارش با من یا حتی مادر حرف نمیوقت دربارهنه، او هیچ -

 کجا اقامت داشت؟ -

 ز دوستانش که عکاس است.ی یکی اخانه -

 شناسی؟تو او را می -

 کنی؟ دنبال چه هستی؟. چرا این سؤاالت را می39مارک آنتونیو -

                                                           
36 Tower Records 
37 Piccadilly 
38 Starbucks 
39 Marc Antonio 
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 جوابی نداد. آلکس

 حاال او کجاست؟ -

ی کافی توان ندارد که با هواپیما سفر کند. مادر پیش او مانده در پاریس بستری است، به اندازه -

 م.است. من خودم به اینجا آمده

 توانست بکند.زد، اما سکوت هم نمیبرای لحظه ای فکرکرد. شاید بهتربود این حرف را نمی آلکس

 حتماً یک پلیس محافظ هم دارد؟ -

 سابینا خیره به او نگاه کرد.

 چی؟ چرا؟ مگر انفجار در اثر نشت گاز نبود؟ -

 جوابی نداد. آلکس

 سابینا به دقت به او نگاه کرد.

آورم. مادر گفت بعد از نوبت من است که سؤال کنم. اصالً سر در نمیتا حاال تو سؤال کردی، حاال  -

 انفجار تو فرار کردی.

 او از کجا این را فهمید؟ -

خواسته پدر را بکشد و تو این ای کسی میها گفتند که تو ادعا کردهپلیس به او این را گفت. آن -

 جا را دنبالت گشتند.شناسی. بعد هم ناپدید شدی. همهشخص را می

 پییر رفتم.ی پلیس در سنبه اداره -

های مسخره اما نصف شب بود. زیر باران خیس شده بودی، بدنت جراحت برداشته بود و لباس -

 پوشیده بودی. 

به ژاندارمری مراجعه کرد، یک ساعتی از او سؤال کرده بودند یکی سه بخیه به جراحت  سرانجام آلکسوقتی 

سمان کرده بود. پلیس دیگری هم به او لباس داده بود تا بپوشد. روی شکمش زده بود و روی زخم را پان

رسید که این شخص گری انگلیس در لیون متوقف شده بود. به نظر میبازپرسی با ورود یکی از افراد کنسول

پویله برده بود تا روز بعد با اولین پرواز به را به فرودگاه مون آلکسداشت. او  آلکساطالعات کاملی درباره 
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اش ظاهراً این داد. تنها خواستهای که اتفاق افتاده بود نشان نمیای به حادثهانگلیس برگردد. او هیچ عالقه

 را از کشور فرانسه بیرون ببرد. آلکسبود که 

 سابینا پرسید:

-دانی که ما نمیگویی پدر به محافظ احتیاج دارد. آیا مطلبی میکنی؟ میخب، تو چکار داری می -

 دانیم؟

 توانم حرفی به تو بزنم..نمی -

 توانی به من بگوییِ!مزخرف حرف نزن. البته که می -

 کنی.توانم! حرفم را باور نمینمی -

ی پدرم چه بینی، بگو بدانم تو دربارهروم و تو دیگر رنگ مرا نمیجا می، اگر حرف نزنی، از اینآلکس -

 دانی.می

ها بود این رمز حال شد. مدتای هم خوشالبته تا اندازهای جز این نداشت. ماجرا را تعریف کرد. چاره آلکس

 ی ماجرا را در خودش مخفی نگه دارد.و راز را درخود حفظ کرده بود. برایش مشکل بود که همه

، تعلیماتی که دیده بود و اولین مالقاتش با یاسن 6او درباره ی مرگ عمویش، معرفی شدنش به ام آی 

در کورن وال حرف زد. بعد توضیح داد دوبار مجبور  40یوترسازی استورم بریکری کامپگرگوروویچ در کارخانه

گر در یکی از سواحل امریکا. بعد از دی بار و فرانسه در آلپ ناحیه در بار یک –همکاری کند  6شده با ام آی

 پییر، و تعقیب کردن او را تا رستوران تعریف کرد.آن هم ماجرای دیدن یاسن در ساحل سن

است، اما در واقع تا قبل از این که به مالقاتش با یاسن در قایق فردولنس اشاره کرد خالصه حرف زدهفکر می

کند، نیم ساعتی حرف زده بود. در بیشتر اوقات سعی کرده بود مستقیماً به سابینا نگاه نکند. اما بعد وقتی به 

تنش کردند، نگاهش را به سوی سابینا  موضوع گاو بازی رسید و توضیح داد که چگونه لباس ماتادورها را به

 کرد که انگار اولین بار است او را مالقات می کند.انداخت. سابینا طوری به او نگاه می

 من که گفتم باورکردنش سخت است. -

 ...آلکس -

                                                           
40 Stormbreaker 
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است که افتاد. بخاطر پدرت خیلی رسد، اما این اتفاقیدانم که کل ماجرا به نظر مسخره میمی -

 دانم چه کسی این کار را کرد.نتوانستم جلوی این حادثه را بگیرم. اما دست کم میمتأسفم که 

 چه کسی؟ -

 دامیان کری. -

 ی پاپ؟ستاره -

نوشت. قسمتی از این مقاله را در خانه پیدا کردم. شماره تلفن ی او میای دربارهپدرت داشت مقاله -

 دامیان کری در تلفن همراه یاسن بود.

 خواست پدرم را بکشد؟یعنی دامیان کری می -

 بله. -

 سکوتی طوالنی حاکم شد.

 سرانجام سابینا به حرف آمد.

 وقت در عمرم این همه چرند نشنیده بودم. ! اما هیچآلکسمتأسفم،  -

 سابینا، من که به تو گفتم... -

 هایت را باور کنم.شود که حرفکنم. اما این باعث نمیدانم گفتی که من باور نمیبله می -

 ی حرفش گفت:را با ناباوری تکان داد و در ادامه سابینا سرش

 گویی؟توانی انتظار داشته باشی کسی چرندیات تو را باور کند. چرا حقیقت را نمیچطور می -

 سابینا، حرف من عین حقیقت است. -

 کرد.و بعد به ذهنش رسید که چه باید می

 توانم این را ثابت کنم.می -

-می آلکسجا به خیابانی پیچیدند که رفتند و از آن 41پول استریت لندنبا قطار زیرزمینی به ایستگاه لیور

شود. جلوی در سیاه رنگی متوقف شدند. در را طوری منتهی می 6ی ام آیی عملیات ویژهدانست به اداره

                                                           
41 Liverpool Street 
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آیند تحت تأثیر قرار بگیرند. کنار در روی دیوار آجری یک پالک جا میساخته بودند تا کسانی که به آن

 خورد که روی آن نوشته بودند:ی به چشم میبرنج

 بانک رویال لندن

 نگاه کرد. آلکسسابینا با تردید به 

اند که کسی متوجه نگران نباش! بانک رویال لندن وجود خارجی ندارد. این را مخصوصاً گذاشته -

 نشود.

از جنس مرمر  گونه بود. سقفی بلند داشت و کف آنداخل ساختمان شدند. سالن ورودی سرد و تجاری

یادش آمد. اولین باری که  آلکسخورد. ی چرمی به چشم میای رنگ بود. در سمتی از سالن یک کاناپهقهوه

به  آلکسبرود.  ی پانزدهمجا آمد روی این کاناپه نشست و منتظر ماند که پیش عمویش در طبقهبه این

داد. و ها جواب میانش بسته بود، به تلفنکه میکروفونی جلوی دهسمت میز پذیرش رفت. آنجا زنی در حالی

حراست با لباس انیفورم  مأمورکرد. کنار این زن هم یک کنندگان سالم و علیک میدر ضمن با مالقات

 نشسته بود.

 و سابینا لبخندی زد و گفت: آلکسزن مسئول پذیرش به 

 تان کنم؟می توانم کمک -

 م.نز مالقات کنخواهم با خانم جوبله، لطفاً! می -

 زن جوان اخمی کرد.

 کند؟ دانید در کدام قسمت کار میمی؟ 42خانم جونز -

 کند.کار می 43با آقای بالنت -

 حراست پرسید: مأمورمسئول پذیرش از 

 شناسی؟تو کسی را به نام خانم جونز می -

                                                           
42 Jones 
43 Blunt 
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 حراست جواب داد: مأمور

 دار است.داریم که صندوق 44ما دوشیزه جانسون -

 حراست برداشت و متوجه خانم مسئول پذیرش شد. مأمورنگاهش را از روی  آلکس

 رایدر آلکسی من به چه کسی است. فقط به ایشان بگویید دانید اشارهشما می -

 را قطع کرد. آلکسخانم مسئول پذیرش سخن  

 در این بانک کسی به نام خانم جونز نداریم. -

 ها آمد.سابینا به میان سخن آن

 ...آلکس -

 ای زده باشد.حاضر نبود که تسلیم شود. سرش را به مسئول پذیرش کرد تا حرف محرمانه آلکساما 

 است. 6ی ام آی جا مرکز عملیات ویژهجا بانک نیست. ایندانم اینمی -

 ممکن است لطفاً...

 حراست بود که حرف بزند. مأمورحاال نوبت 

 دیگر چیست؟ 6ام آی -

 سابینا گفت:

 بیا برویم. -

 کرد.اتفاقی را که افتاده بود باور نمی آلکس

 نه! -

                                                           
44 Johnson 
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ی ورود به ی رمزی داشتند تا اجازهحتما اشتباهی شده بود. یا این اشخاص جدید بودند، یا احتیاج به کلمه

جا های قبلی، قرار از قبل داشت و یا اینکه او را برخالف میلش به اینساختمان را بدهند. البته در مالقات

 دادند.ی ورود نمیا حاال بدون اطالع قبلی آمده بود. به همین دلیل بود که به او اجازهآورده بودند. ام

 گفت: آلکس

خواهید هر کسی را به این ساختمان وارد شود، اما من هر کسی ام که نمیگوش کنید. کامالً متوجه -

ید به خانم جونز بگویید کنم. لطف کنرایدر هستم. من با آقای بالنت و خانم جونز کار می آلکسنیستم. من 

 جا هستم.من این

 مسئول پذیرش نومیدانه حرفش را تکرار کرد:

 اما ما کسی به نام خانم جونز اینجا نداریم. -

 حراست اضافه کرد: مأمورو 

 من هم کسی به نام آقای بالنت نمی شناسم. -

 تر از قبل گفت:حاال سابینا نومیدانه

 کنم....، خواهش میآلکس -

 ابینا کرد.رو به س آلکس

 کنم.گویند، سابینا. به تو ثابت میدروغ می -

 این را گفت و سابینا را به سمت آسانسور کشید.

 حراست بلند شد. مأمور

 همان جایی که هستی، بایست. -

 ای را فشار داد. احتماالً تقاضای کمک کرده بود.مسئول پذیرش دکمه

 آسانسور پایین نیامد.
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به اطرافش نگاه  آلکسآید. هنوز اثری از آمدن آسانسور نبود. حراست به سمت او می مأموردید که  آلکس

جا پلکان یا کرد. در سمتی از او راهرویی بود که در انتهای آن یک در باد بزنی دیده می شد. شاید آن

 مأموراد. کشید، در راهرو به راه افتکه سابینا را با خود میدرحالی آلکسآسانسور دیگری وجود داشت. 

گشت که به هایش افزود. دنبال راهی میبر سرعت قدم آلکستر می شد. حراست به او نزدیک و نزدیک

 طبقات باالتر برود. درهای بادبزنی را با یک فشار باز کرد و به سمت دیگر رفت.

 و متوقف شد.

ی وام، ات مختلفی در زمینهدر یک سالن بانک بود. یک سالن بزرگ با سقفی بلند. روی دیوارهای بانک تبلیغ

-ای دیده میی شیشهخورد. در سمتی از سالن، هفت یا هشت گیشهانداز به چشم میهای پسوثیقه و طرح

زدند. مردم کوچه و بازار در صف ایستاده بودند داران با مشتریان مختلف حرف میشد. در هر گیشه، صندوق

ها، دو مشاور در امور بانکی با کت و شلوار ی بیرون گیشههتا کارهای بانکی خود را انجام دهند. در محوط

شان حرف ها با زوج سالمند درباره حقوق بازنشستگیهایشان نشسته بودند. یکی از آنمرتب روی صندلی

 زد. مرد دومی هم درگیر صحبت تلفنی بود.می

 تان کنم؟کمکتوانم هستم، می 45سالم! بانک رویال، خیابان لیورپول بفرمایید! من آدام -

ی چهار. مردی که جلوی صف ایستاده بود به سمت گیشه به ها چراغی روشن شد. شمارهباالی یکی از گیشه

ها را در یک نگاه دید و متوجه سابینا ی اینهمه آلکسراه افتاد. صف تکانی خورد و همه کمی به جلو آمدند. 

 شد.

 حراست هم وارد سالن بانک شده بود. مأمور

که ست که اینطوری وارد بانک بشوید. اینجا ورودی مخصوص کارکنان است. قبل از اینقرار نی -

خواهم مجبور شوم با پلیس جا را ترک کنید. کامالً جدی هستم. نمیخودتان را به دردسر بیاندازید، این

 کند که این کار را بکنم.تماس بگیرم. اما شغل من ایجاب می

 رویم.بله، می -  -

 زد.نه حرف میسابینا قاطعا

                                                           
45 Adam 
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 سابینا... -

 رویم.همین حاال می -

 حراست رو به سابینا کرد. مأمور

 کند کارهایش مضحک است، اما این طور نیست.مراقب این دوستت باش. حتماً فکر می -

است. چرا در این فکر بود که چه اتفاقی افتاده آلکسای بعد در خیابان بودند. از سالن بیرون رفتند و لحظه

بود. دو بانک را ندیده بود؟ بعد دلیلش را فهمید. ساختمان بانک در حد فاصل دو خیابان واقع شده قبالً این

 سمت ساختمان با هم تفاوت کامل داشتند. او همیشه از طرف دیگر وارد شده بود.

 دهانش را باز کرد. آلکس

 گوش کن... -

ست که پدر و مادر نداری و جاگذرد. شاید مشکل ایندانم توی سرت چه مینه، تو گوش کن! نمی -

ای ای. پسر مدرسهکنی. خیاالتی شدهخواهی با جلب توجه کردن دیگران جبران کنی. تو در رویا سیر میمی

 ها...ی حرفکش روسی و بقیهمخفی، آدم مأمور

 را فرا گرفته بود. آلکسخشم وجود 

 این هیچ ربطی به پدر و مادرم ندارد. -

 در یک حادثه مجروح شده...اما به من ربط دارد. پدرم  -

 ام؟ها را از خودم درآوردهی اینکنی همهحادثه نبود، سابینا. یعنی اینقدر احمقی که فکر می -

 گویی احمق؟احمق؟ به من می -

 کردم روی من شناخت داری...کردم ما دوست هستیم. فکر میفکر می -

دهم که احمق اشتباه کردم. به تو نشان میشناسم، اما حاال میبینم که کردم تو را میبله، فکر می -

 ترین کاری بود که کردم.کیست. به دیدن تو آمدن احمقانه بود، آشنا شدن با تو احمقانه

 ای بعد در میان جمعیت ناپدید شد.فاصله گرفت و لحظه آلکساین را گفت و از 

 ...آلکس -
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 شناخت.صدای آشنایی بود. آن را خوب می

 ها را شنیده بود.و ایستاده بود. صحنه را دیده و حرفرخانم جونز در پیاده

 کنم باید باهم حرف بزنیم.. فکر میآلکسبگذار برود،  -
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 قدیس یا خواننده؟

دفتر به همان شکل سابق بود. همان مبلمان همان منظره و همان مرد سابق پشت همان میز همیشگی. 

کرد.امروز در جریان آمدن به ، فکر می6ی ام آی، رئیس عملیات ویژه46به آلن بالنت آلکساولین بار نبود که 

ی شهر داشت و زن و فرزندانی که به هنگام ی زیبایی در حومهدفتر کارش چه اتفاقاتی افتاده بود؟ آیا خانه

های مربوط به او اش از واقعیتدادند؟ آیا خانوادهکردند و برایش دست تکان میترک منزل به او تبسم می

اش دانستند که در کیف دستیها میکند؟ آیا آنها گفته بود برای یک بانک کار میخبر داشتند؟ آیا به آن

 است؟های گوناگون انباشت شدهی قتلمدارکی درباره

رفت، سعی کرد دوران نوجوانی او را در ذهن مجسم کند. زمانی هم سن و سال او بود، به مدرسه می آلکس

ها در تعطیالت آخر هفته ی نوجوانکرد و مانند همهریخت، فوتبال بازی میی امتحان عرق میدر جلسه

خورد. اما چه گرفت. اما در چشمان خالی و خاکستری آقای بالنت اثری از کودکی به چشم نمیدلش می

 های امنیتی روی بیاورد؟عاملی سبب شده بود که به فعالیت

او را برای چنین  6ید آیا این حادثه زمانی هم برای او اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ام آیاز خود پرس آلکسبعد 

یت مخفی دعوت کردند، و روزی هم او را در مأمورکرد؟ یک روز او را برای انجام دادن یک کاری آماده می

نظر گرفته بودند. لباس خودشان در خواهند آورد. شاید همین حاال هم دفتری را با نام او روی یک پالک در 

جا آمده لرزید. اشتباه کرده بود که با سابینا به اینها بسته بودند و هوای داخل اتاق گرم بود. اما او میپنجره

 شد.گرفت، روزی نابود میکننده بود و اگر از آن فاصله نمیبود. این اداره واقع در خیابان لیورپول مسموم

                                                           
46 Alan Blunt 
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 بالنت گفت:

 ه اینجا بیایی. الزم نیست در حضور دوستانت خودی نشان بدهی.اجازه نداشتی با کسی ب -

 سخنان بالنت را قطع کرد. آلکس

من خودی نشان ندادم. چیزی نمانده بود که پدرش در جریان انفجار یک بمب در جنوب فرانسه  -

 جانش را از دست بدهد.

 کنان گفت:بالنت زمزمه

 دانیم.چیز را میپییر همهی سنی حادثهدرباره -

 دانید که یاسن گرگوروویچ مجری برنامه بود؟این را می -

 قراری کشید.بالنت آهی از روی بی

 کند. ارتباطی به تو ندارد، به ما هم ارتباط ندارد.این چیزی را عوض نمی -

 با ناباوری به او نگاه کرد. آلکس

-یسد. اگر کری میی دامیان کری بنوخواست مطالبی دربارهنگار است. میپدر سابینا یک روزنامه -

 است. آیا کار شما نیست که موضوع را پیگیری کنید؟خواسته او را بکشد. حتماً دلیلی داشته

با خود  آلکسداد. بالنت دستش را به عالمت سکوت باال برد. چشمانش طبق معمول چیزی را نشان نمی

 شود.گفت اگر این مرد پشت میزش بمیرد، تفاوتی برای کسی ایجاد نمی

 ت گفت:بالن

ام. وقتی پای یکی از افراد ما درمیان پولیه و کنسول انگلیسی را دریافت کردهگزارش پلیس مون -

 کنیم.باشد، این کار را می

 اما من یکی از افراد شما نیستم. -

است. متأسفم که پدر دوستت مجروح شد، اما باید بدانی پلیس فرانسه در این زمینه تحقیق کرده -

 ناشی از نشت گاز نبود.حق با توست! حادثه 
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 من هم سعی داشتم همین را به شما بگویم. -

-اسبر عهده گرفته. گروهی به نام سی ظاهراً یکی از تشکیالت توریستی محلی مسئولیت انفجار را -

 ها بوده است.گفته که کار آن 47تی

 تی؟ این ها دیگر چه گروهی هستند؟اسسی -

 خانم جونز توضیح داد:

-خواهند خانهدهند که نمیها تشکیل میهستند. در اصل این گروه را ناسیونالیسمیک گروه جدید  -

 های کامارگو برای گردشگری به فروش برسد.

 مصرانه گفت: آلکس

ندارد. کار یاسن گرگوروویچ بود. من او را دیدم. خودش هم این مطلب را  تی اس سی هیچ ربطی به  -

دهید؟ موضوع هایم گوش نمیاست. چرا به حرفوارد پلژر بودهتأیید کرد. او به من گفت که هدف اصلی اد

ی یک مالقات در پاریس. این دامیان کری بود که نوشت. مطلبی دربارهای بود که ادوارد آن را میسرمقاله

 خواست ادوارد پلرژ را بکشد.

او بود که حرفی برند. ی ای سکوت حاکم شد. خانم جونز به رئیسش نگاه کرد. انگار منتظر اجازهبرای لحظه

 آقای بالنت سرش را به عالمت تصدیق پایین آورد.

 خانم جونز پرسید:

 آیا یاسن به اسم دامیان کری اشاره کرد؟ -

ی کری را روی تلفن همراه یاسن پیدا کردم. بعد به او زنگ زدم. صدایش را شنیدم نه، اما من شماره -

 که جواب داد.

 ان کری بود.توانی با اطمینان بگویی دامینمی -

 اما او خودش را با این اسم معرفی کرد. -

 داد.بالنت عصبانی نشان می

                                                           
47 CST 
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 کامالً بی معنی است. -

دید. بعد به ذهنش رسید کسان زیادی نیستند که جرأت کنند او را هیجان زده می آلکساولین بار بود که 

 ر را نداشتند.با مقام اول عملیات وییه مخالفت کنند. مطمئناً در حضور او جرأت این کا

 چرا بی معنی است؟ -

زنی. کسی که ی کشور حرف میترین خوانندهترین و محترمی محبوبکه تو دربارهبرای این -

ی دامیان کری که دربارهاست. برای اینآوری کردهها پوند برای مؤسسات خیریه جمعها و میلیونمیلیون

 زنی.حرف می

است. بعد سری ای به نظر رسید که تصمیمش را نگرفتهبرای لحظهاش تکیه داد. بالنت به پشتی صندلی

 تکان داد و گفت:

-جایی که میای و از آنبسیار خوب! ازآن جایی که تو در گذشته برای ما کارهای مفیدی انجام داده -

تو در دانیم با ی کری میچه را که دربارهخواهم یک بار و برای همیشه تکلیف این ماجرا را روشن کنم، آن

 گذارم.میان می

 و خانم جونز اضافه کرد:

 ی او داریم.ی پر حجمی دربارهپرونده -

 ادامه بدهم؟ -

رسید همه چیز بالنت بار دیگر به عالمت تأیید سر پایین آورد و خانم جونر شروع به صحبت کرد. به نظر می

 کرد.مطالب را فراموش نمیداند. یا اخیراً پرونده را خوانده بود، یا ذهنی داشت که را از حفظ می

در شمال لندن متولد شد. اما این اسم اصلی او نیست. اسم  1950اکتبر سال  5دامیان کری در  -

ای به های چند طبقهبود که با ساختن پارکینگ 49است. پدرش سر آرتور النت 48اصلی او هارولد اریک النت

ا در پانزده سالگی به آکادمی سلطنتی ثروت رسید. هارولد در کودکی صدای جالب توجهی داشت. او ر

                                                           
48 Harold Eric Lunt 
49 Sir Arthur Lunt 
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خواند، که این یکی هم به شهرت جا به اتفاق پسر دیگری آواز میموسیقی در لندن فرستادند. او در آن

 بود. 50رسید. اسمش التون جان

ی عجیب اتومبیل اما در سیزده سالگی او اتفاق وحشتناکی افتاد. پدر و مادرش در یک حادثه -

 ادند.جانشان را از دست د

 چرا عجیب؟ -

ها به پایین و روی سرشان های آنی باالی یکی از پارکینگها افتاد. از طبقهاتومبیل روی سر آن -

سقوط کرد. هارولد آکادمی موسیقی را ترک و شروع به مسافرت اقصی نقاط جهان کرد. اسمش را عوض کرد 

-های کنسرتزند. بلیتهم لب به گوشت نمیخوار شد. او حتی امروز و مدتی به آیین بودایی روی آورد. گیاه

 ها عمل می کند.های محکمی اعتقاد دارد وبه آنکند. او به ارزشهایش را از کاغذهای بازیافت شده تهیه می

را به وجود آورد! این گروه  51به هر صورت، در دهه هفتاد به انگلیس بازگشت و گروه موسیقی اسلم -

ی ماجرا برایت آشناست. در پایان دهه هقتاد، گروه او مطمئنم که بقیه با موفقیت سریع و فوری روبرو شد.

گونه به اوج جدیدی رسید. به ندرت اتفاق افتاد متالشی شد. کری تصمیم گرفت به تنهایی آواز بخواند. این

ی که آهنگی از او در فهرست بیست آهنگ برتر روز انگلیس و امریکا وجود نداشته باشد. او پنج بار برنده

جا ، به افریقا سفر کرد و تصمیم گرفت برای مردم آن1986ی سال شد. او در سال جایزه ی بهترین خواننده

ی عایدات آن را به مؤسسات خیریه یک کنسرت اجرا کرد و همه 52کاری صورت دهد. او در استادیوم ومبلی

ها ریسمس، نواری برای بچهگذاشتند. موفقیت عظیمی به دست آمد. در روز ک 53داد. اسمش را چارت اتک

54هاچیزی برای بچه"تهیه دید که اسمش 
بود. این نوار چهار میلیون نسخه فروش کرد. او این پول را هم  "

 صرف امور خیریه کرد.

تازه شروع کار بود. بعد از موفقیت چارت اتک، کری درگیر مسائل جهانی شد. به موضوع حفظ و  -

-ی توجه کرد. او مراکز متعددی برای درمان جوانان معتاد تدارک دیدههای جهانها و بدهیحراست از جنگل

کردند تعطیل است. او پس از دو سال تالش و مبارزه توانست آزمایشگاهی را که روی حیوانات آزمایش می

 کند.

                                                           
50 Elton John 
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52 Wembley 
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ها معتقدند کنسرت مجانی او قدم بلندی در ای اجرا کرد. خیلیبرنامه 55ست، در بلفا1989در سال  -

رفت. روز پنجشنبه  56صلح در ایرلند شمالی برداشت. یک سال بعد، کری دوباره به قصر باکینگهام برقراری

برنامه اجرا کرد، و روز بعد هم برای دریافت عنوان شوالیه از ملکه به قصر  57به مناسبت تولد پرنسس دایانا

 باکینگهام رفت.

 له این بود:چاپ شد. عنوان سرمقا 58ی تایمقبل عکس او روی جلد مجله سال -

ی دنیا به همه آلکسهای ما به او مضحک است. به همین دلیل است تهمت "مرد سال. قدیس یا خواننده؟"

 گذارند.یک قدیس احترام می او به عنوان

 با این حال، صدای خودش را در تلفن شنیدم.

 بوده است.است. نمی توانی بگویی خود او تو صدای کسی را شنیدی که خودش را او معرفی کرده -

 عصبانی شده بود. آلکس

دانم که او از شهرت جهانی ی ما دامیان کری را دوست داریم. میآورم! بسیار خوب! همهسر در نمی -

گذاری ارتباط داشته باشد. چرا دست کم ی بمببرخوردار است، اما این امکان هم وجود دارد که او با حادثه

 کنید؟اش تحقیق نمیدرباره

 توانیم.نمی کهبرای این -

 بالنت قاطعانه حرفش را زد و بعد گلویی صاف کرد.

 دامیان کری یک مولتی میلیونر است. قصرهای متعدد دارد. -

 خب، که چی؟ -

هایش را در به بعد، دامیان کری پول 1990ای برخوردارند. از سال های قویثروتمندها از ارتباط -

هایش ی تلویزیونی درست کرده. برنامهودش یک شبکهاست. برای خگذاری کردههای مختلف سرمایهتجارت

 است.های کامپیوتری روی آوردههای متعدد دارد و اخیراً به بازیدر نقاط مختلف دنیا بیننده دارد. هتل

  - یاما من هنوز متوجه -

                                                           
55 Belfast 
56 Buckingham Palace 
57 Princess Diana 
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، او یک کارفرمای عمده است، از نفوذ زیاد برخوردار است. در انتخابات سال قبل یک میلیون آلکس -

اش بررسی گویم؟ اگر معلوم شود به استناد حرف تو دربارهپوند به دولت اهداء کرد. متوجه هستی چه می

شود. نخست وزیر به هرصورت از ما دل خوشی ندارد. او هرچه را نتواند کنیم، رسوایی بزرگی ایجاد میمی

بهانه برای تعطیل کردن فعالیت ی دامیان به عنوان کنترل کند، از آن بیزار است. حتی ممکن است از حمله

 ما استفاده کند.

 خانم جونز در ادامه ی حرف های بالنت گفت:

 امروز کری برنامه تلویزیونی داشت. -

 بعد درحالی که دستگاه کنترل از راه دور را به روی تلویزیون نگه داشت، گفت:

 این برنامه را تماشا کن و نظرت را بگو. -

 

های اخبار فکر کرد که خانم جونز همه روزه برنامه آلکسشد. روزی پخش میتلویزیون روشن شد. اخبار نیم

کند. خانم جونز فیلم را روی حرکت تند گذاشت و کمی بعد دوباره فیلم را به سرعت روزی را ضبط مینیم

 معمولی پخش کرد.

ابریشمی و کت و شلوار شد. موهایش را مرتب شانه زده و پیراهن سفید و کراوات حاال دامیان کری دیده می

 ایستاده بود. 59رسمی تیره برتن داشت. بیرون سفارت امریکا در گروونور اسکور

 خانم جونز صدای تلویزیون را بلند کرد.

ناپذیر به بعضی از موضوعات سیاسی و زیست ی سابق پاپ، دامیان کری، حاال به شکلی خستگی... خواننده

امریکا که برای گذراندن تعطیالتش به  جمهور رئیساست در لندن با است. او قرار مند شدهمحیطی عالقه

 انگلیس آمده، مالقات کند.

 را نشان داد. 60امریکا در فرودگاه هیترو جمهور رئیسی فرود هواپیمای حامل بعد نوار، صحنه

                                                           
59 Grosvenor Square 
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با او دست ایستاده بود و  جمهور رئیسداد، دامیان کری روبه روی لحظاتی بعد، آن طور که فیلم نشان می

 داد.می

در سفارت مالقات  61ی گرین پیسقبل از هرکسی با دامیان کری به عنوان نماینده جمهور رئیس -

 غیر رسمی داشت...

 خانم جونز تلویزیون را خاموش کرد.

گذرد تا با دامیان کری مالقات کند. او قبل از مالقات امریکا از تعطیالتش می جمهور رئیسبینی، می -

تواند وجود ای میاست. در این شرایط چه دلیل منطقیبا دامیان کری مالقات کرده انگلیس با نخست وزیر

 داشته باشد که او بخواهد، یک خانواده را به قتل برساند؟

 این مطلبی است که دوست دارم شما از آن سر در بیاورید. -

 بالنت نفس عمیقی کشید.

باشیم. بهتر است بفهمیم چه  تی اس سی ی هکنم باید منتظر بررسی پلیس فرانسه دربارفکر می -

 آید.ای به دست مینتیجه

 با این حساب، شما قرار نیست کاری بکنید! -

 .آلکسایم، ی کافی توضیح دادهکنم به اندازهفکر می -

 بسیار خوب. -

 از جای خود بلند شد. قصد نداشت که خشم خود را پنهان کند. آلکس

کاری کردید که بهترین دوستم را از دست بدهم. به راستی که  شما آبروی مرا جلوی سابینا بردید. -

فرستید. اما وقتی کشید و به آن سمت دنیا میعجیب است. وقتی به من احتیاج دارید، از مدرسه بیرونم می

کنید که انگار وجود خارجی کنید. طوری رفتار میمن به شما احتیاج دارم، این طوری با من برخورد می

 آیید...د در خیابان به سروقت من میندارید و بع

 بالنت گفت:

 زنی.خیلی احساسی حرف می -
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طور نیست. اما بگذارید این حرف را هم به شما بزنم. اگر شما به دنبال کری نروید، من این نه، این -

دور او جمع شده باشند، اما من صدای خودش را در تلفن  ترهای بزرگکنم. ممکن است همهکار را می

 ی جنوب فرانسه دست داشت. این را به شما ثابت خواهم کرد.م. تردیدی ندارم که او در حادثهشنید

 که حرف دیگری بزند، از اتاق بیرون رفت.از جایش بلند شد و بدون این آلکس

 سکوتی طوالنی بر اتاق حاکم شد.

 انداخت.خانم جونز  بالنت قلمی برداشت و مطلبی روی کاغذ نوشت و نگاهش را روی

 خُب؟ -

 خانم جونز گفت:

 شاید بهتر باشد یک بار دیگر پرونده را مرور کنیم. -

 توانی هر کاری که دوست داری، انجام دهی.می -

برای  آلکسخانم جونز اسم یاسن گرگوروویچ را روی کاغذ آقای بالنت دید. برای بالنت عجیب بود که 

 است.دومین بار با یاسن روبرو شده

 که چرا یاسن او را نکشت. تعجب من این است -

 خانم جونز سری تکان داد.

 در میان بگذاریم. آلکسشاید بهتر است موضوع یاسن را با  -

 نه، ابداً! -

 بالنت کاغذ را در دستش مچاله کرد.

تر درباره ی یاسن گرگوروویچ اطالع داشته باشد، بهتر است. امیدوارم این دو رایدر کم آلکسهرچه  -

 نشوند. نفر دیگر با هم روبرو

 این را گفت و کاغذ مچاله شده را درون سبد کاغذهای باطله انداخت. -

 ی کاغذهای سبد سوزانده می شد.درپایان روز، همه



 
 

 

btm.bookpage.ir 

 64صفحه 

 آنتونی هوروویتس ضربه عقاب

 خب، همسن که گفتم. -

 جک نگران بود.

 آلکسی بد از خیابان آمده بود و از آن وقت هم حتی یک کلمه با جک حرف نزده بود. وقتی با روحیه آلکس

-و سابینا پایان خوشی نداشته آلکسی خواند. جک متوجه شده بود که جلسهجک روزنامه می وارد اتاق شد،

 ی ماجرا بدست آورد.است. اما بعدازظهر اطالعات کاملی درباره

 آهی کشید. آلکس

تر هستم حرف مرا قبول ها چون من جوانکنند. اما آندانم اشتباه مییشان احمق هستند. میهمه -

 کنند.نمی

 ها قاطی بشوی.قبالً هم به تو گفتم که نباید با آن آلکس -

 دهند.ترین بهایی به من نمیها کمشوم. آنشوم. دیگر نمینه، نمی -

 صدای زنگ در بلند شد.

 گفت: آلکس

 کنم.من در را باز می -

یک  ایستاد و نگاه کرد. آلکسوانت بار کوچکی بیرون پارک شده بود. دو مرد در عقب وانت را باز کردند. 

ی به دوچرخه دقیق شد. یک دوچرخه آلکسی نو از وانت پایین آوردند و به سمت خانه آمدند. دوچرخه

ی لوکسی بود. مخصوص کوهستان بود که آن را با تغییراتی مناسب استفاده در شهر کرده بودند. دوچرخه

ی بود که مسلماً هزینه سازیی دسترسید. دوچرخهای رنگ روی فرمان به نظر قدیمی میتنها زنگ نقره

 زیادی برای ساختش متقبل شده بودند.

 یکی از مردها پرسید:

 رایدر هستید؟ آلکسشما  -

 کنم اشتباهی صورت گرفته. من سفارش دوچرخه نداده بودم.بله. اما فکر می -

 این یک هدیه است. -
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 داد. آلکسمرد دومی پاکتی را به دست 

 حاال جک هم کنار در خانه آمد و پرسید:

 این دیگر چیست؟ -

 کسی برایم یک دوچرخه فرستاده. -

 پاکت را باز کرد. درون آن دفترچه راهنمای دوچرخه و یک نامه وجود داشت. آلکس

 

 عزیز، آلکس

ی کارها را انجام احتماالً با این کارم توپ و تشری دریافت خواهم کرد اما دوست ندارم تو بدون حامی همه

بدهی. این دوچرخه را من برایت درست کردم. امیدوارم بدردت بخورد. پسر عزیز، مراقب خودت باش، هرگز 

 برایت اتفاقی بیفتد. خواهمنمی

 با آرزوی موفقیت برای تو.

 62اسمیترز

 بعدالتحریر:

وارم آن را به سرعت خوانده شود. امیداین نامه ده ثانیه پس از آن که در معرض هوا قرار گرفت نابود می

 باشی!

 

ای بعد، کاغذ به خاکستر تبدیل شد. دو همین اندازه فرصت کرد که آخرین جمله را بخواند، لحظه آلکس

 سرنشین وانت بار پیشاپیش رفته بودند.

 با دوچرخه باقی ماند. آلکس

                                                           
62 Smithers 
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 جک پرسید:

 این اسمیترز کیست؟ -

 هرگز درباره ی اسمیترز حرفی نزده بود. آلکس

 دوستی ندارم. اما مثل اینکه دارم. 6کردم در ام آیاشتباه من بود که فکر می -

 که تبسمی بر لبان خود داشت، دوچرخه را به خانه آورد. درحالی آلکس -

 جک در را بست.
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 پلژر دام

نظر گرفته، ای که برای خودش در کم کم به این نتیجه رسید برنامه آلکسهای صبح بود که نزدیکی

ی کسی مانند کری تحقیق کند؟ بالنت گفته بود که او در لندن و توانست دربارهغیرممکن است. چگونه می

 دانست که کری در انگلستان هست یا نیست.ویلت شایر خانه دارد، اما آدرسی نداده بود. حتی نمی

کجا باید شروع کند. وقتی به کمک کرد تا بداند کارش را از  آلکساما کمی بعد، اخبار صبحگاهی به 

 خورد و در حال خواندن روزنامه صبح بود.اش را میآشپزخانه آمد، جک دومین قهوه

 گفت: آلکسجک با دیدن 

 بیا این مطلب را بخوان. برایت جالب خواهد بود. -

ی زد. زیر عکس مطلبی دربارهروزنامه را گرفت. در صفحه دوم عکس دامیان کری به او لبخند می آلکس

 کری نوشته بودند.
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 میلیون پوندی کری 100نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین برنامه امروز بدون تردید، این داغ

لندن است. دامیان کری شخصاً در هاید 

پارک یک بازی کامپیوتری را که به 

افزاری ی تکنولوژی نرمی مؤسسهوسیله

است، به حاضران در کری تهیه شده

دهد. دامیان کری توضیح می جلسه

، دوستان، مقامات نگارانشخصاً با روزنامه

و متخصصان صنعت صحبت خواهد کرد. 

شود برنامه ساعت یک بعدازظهر آغاز می

کنندگان در برنامه فرصتی و شرکت

خواهند داشت تا با غذاهای بوفه شکمی 

سیر کنند. این اولین بار است که یکی از 

های سلطنتی برای مقاصد تجاری پارک

 اختصاص محوطه پارک شود.استفاده می

 

به این برنامه انتقاداتی به همراه 

است. اما دامیان کری یک تاجر داشته

معمولی نیست. او قبالً اعالم داشته که 

بیست درصد سود حاصل از فروش این 

افزار را به مؤسسات خیریه پرداخت نرم

خواهد کرد. قرار است که این پول 

صرف کمک به زندگی کودکان معلول 

در انگلستان شود. دیروز کری با 

آمریکا مالقات کرد تا  جمهور رئیس

ی حفاری چاه نفت در آالسکا به درباره

شود که ملکه نتیجه برسد. گفته می

شخصاً با احداث موقتی پلژر دام در 

 است.هاید پارک موافقت کرده
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  روزنامه را کنار گذاشت. آلکس

 ما باید در این مراسم شرکت کنیم. -

 خوری یا نیمرو؟پز میمرغ آبتخم -

 جک... -

 ، برای شرکت در این مراسم باید بلیت مخصوص داشت. کاری از دست ما ساخته نیست.آلکس -

 کنم.راهی برایش پیدا می -

 جک پرسید:

 بکنی؟خواهی این کار را مطمئنی می -

دانم، جک. او دامیان کری است. همه او را دوست دارند، اما چیزی هست که شاید متوجه آن می -

 نشده باشند.

 روزنامه را تا کرد و آن را به جک داد. آلکس

معرفی کرده  تی اس سی گروه تروریستی که مسئولیت انفجار بمب را به عهده گرفته، خودش را  -

 است.

 دانم.بله، این را می  -

 است که مخفف آن افزاری کری بهتر شدهی تکنولوژی نرمبازی جدید کامپیوتری هم به وسیله -

 می شود. تی اس سی

 ؟آلکسمنظورت چیست  -

ها تروریست تی اس سی تواند همان کری می تی اس سی ممکن است یک تطابق اسمی باشد، اما  -

 باشد.

 جک سری به عالمت تأیید پایین آورد.

 در برنامه شرکت کنیم؟خوب، چگونه باید  -
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جا وارد هاید پارک شدند. حتی قبل از عبور از دروازه هاید پارک هم رفتند و از آن 63جبریستبا اتوبوس به نای

زد. مردم رو موج میاست. جمعیت روی پیادهی هنگفتی صرف ساختن مجموعه شدهمتوجه شد هزینه آلکس

ای ایستاده ها پیاده یا سواره بر اسب در هر گوشهشدند. پلیسمیها پیاده روها و لیموزینگروه گروه از پیاده

ها بتوانند در این عجیب بود که اسب آلکسبودند و سعی داشتند مردم را در صف منظمی قرار بدهند. برای 

 ازدحام آرامش خود را حفظ کنند.

است. به هاید پارک فرود آمده ی وسطی دریاچهی زیبا در میانهو سرانجام، خود پلژر دام. انگار یک سفینه

زد و تاللو خاص خودش های حتی در روز روشن برق میرسید در سطح آب جاری و روان است. چراغنظر می

حراست مدخل ورودی  مأموررا داشت. از کنار دریاچه تا محل برگزاری برنامه پلی احداث کرده بودند. دوازده 

ر نداشت. راه دیگری هم نبود که کسی بتواند خودش را به محل کس بدون کارت حق عبورا بسته بودند. هیچ

 برنامه برساند.

ی آب رسید. صدای به حاشیه آلکسشد. آهنگی از آخرین آلبوم کری بود. موسیقی از بلندگوها پخش می

 زد. شهردارشدند چشم را میشنید. حتی در آفتاب بعدازظهر صدها چراغی که با هم روشن میفریادها را می

به اطراف خود و جمعیت نگاه  آلکسداد. لندن لحظاتی قبل وارد شده بود و به خبرنگاران دست تکان می

مداران. همه ها و سیاستهای تلویزیونی، مدلشناخت، بازیگران، مجریان برنامهها را میکرد. چند نفری از آن

بروند. چیزی بیش از معرفی یک  های دعوت خود را در دست داشتند و صف بسته بودند که به درونکارت

 ترین مهمانی بود که تاکنون در لندن برگزار شده بود.بازی کامپیوتری بود. این گران

 کرد.باید به طریقی در این مهمانی شرکت می

ی پل شود، با اعتماد به نفس به خواست مانع از ورود او به محوطهپلیسی که می مأموربی اعتنا به  آلکس

به او  آلکسداد. طوری وانمود کرد که یکی از مدعوین است. جک چند قدمی با او فاصله داشت. راهش ادامه 

 اشاره کرد.

تواند با ترفند به جایی عمویش ایان رایدر به او نکات فراوانی آموزش داده بود و از جمله این که چگونه می

 بودند. 64ها در پراگخواهد، برسد. در آن زمان هردوی آنکه می
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 خورد.ها بدردش می این آموزشحاال

کردند. کنار پلی که راه های مدعوین را کنترل میان انیفورم پوشیده کارتمأمورنزدیک پل بود.  آلکس

برای آخرین  آلکسشد، جمعیت ازدحام کرده بود. همه در صف ایستاده بودند که به درون بروند. تر میباریک

 بار به جک نگاه کرد. او آماده بود.

 ای بعد فریاد کشید:ایستاد و برای لحظه کسآل

 است!کسی بلیط مرا دزدیده -

ای بلند بود که اطرافیان متوجه او شوند. یک به اندازه آلکسحتی با وجود صدای بلند موسیقی، صدای 

دید مردی  آلکسنیرنگ کالسیک بود. کسی به او توجه نکرد، اما ناگهان همه نگران بلیط خودشان شدند. 

ی کتش را عقب زد و نگاهی به جیب بغلش انداخت. زن دیگری کیفش را باز کرد تا رش ایستاده لبهکه کنا

 هایشان را درآوردند و آن را در دستانشان محکم نگه داشتند.از بودن بلیطش مطمئن شود. چند نفری بلیط

 آلکسی بر لبان مرد چاقی دستش را در جیب پشتی شلوارش فرو برد تا از وجود بلیط مطمئن شود تبسم

 ها کجا هستند.دانست بلیطنشست. حاال خوب می

 آلکسبه جک عالمت داد. مرد چاق هدف مناسبی بود. جای مناسبی هم قرار داشت. در چند قدمی  آلکس

کرد تا شد. جک باید نقش متوقف کننده را بازی میهای کارت از جیب شلوارش دیده میایستاده بود. گوشه

 را پیاده کند.اش برنامه آلکس

 شناسد.رفت و وانمود کرد که انگار او را میجک به سمت مرد چاق می

 هری! -

 این را گفت و بازوانش را به دور او حلقه زد.

 ....من هری -

دو قدم به جلو برداشت. زنی را که جلوی او ایستاده بود، دور زد و با یک حرکت  آلکسدر همین لحظه، 

تر از سه ثانیه طول کشیده بود. ن کشید و آن را زیر کتش پنهان کرد. کمسریع بلیط را از جیب مرد بیرو

بری پیش پا افتاده بود، بیش از مهارت به سازماندهی احتیاج داشت. کار دشواری نبود. یک جیب آلکسبرای 
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نگه ی توجه مرد به جک بود که هنوز او را میان بازوانش کردند. همهکافی بود حواس طرف مقابل را پرت می

داشته بود. قبالً عمویش رایان رایدر به او گفته بود بازوی کسی را نیشگون بگیر تا متوجه نشود که پایش را 

 ها قبل آموخته بود.سال آلکسدهی. این را قلقلک می

 جک درحالی که با هیجان حرف می زد، گفت:

 یکدیگر را دیدیم! 65آورید؟ در ساوویمرا به خاطر نمی -

 اید.اشتباه گرفتهنه، متأسفم.  -

ی گم ی دیگر، مرد حتماً متوجهرفت. تا چند لحظهها فاصله گرفته بود و به سمت پل میحاال از آن آلکس

و  آلکسکرد، مدرکی نداشت که چیزی را ثابت کند. شد. اما حتی اگر جک را متهم میشدن بلیطش می

 کارت دعوت ناپدید شده بودند.

است. گفت کار خوبی نکردهترل داد و به درون رفت. بخشی از وجودش میکن مأمورکارت را نشان  آلکس

کرد که او را به ی ورود پیدا کند. در دل دامیان کری را لعنت میامیدوار بود آن مرد بتواند به شکلی اجازه

-میاست. اما او از همان لحظه که در جنوب فرانسه کری به تلفنش جواب داده بود بر تبدیل کردهیک جیب

 دانست که ممکن است راه بازگشتی نداشته باشد.

از پل عبور کرد و در طرف دیگر بلیطش را تحویل داد. در چند قدمی او، یک ورودی مثلثی شکل وجود 

از در ورودی گذشت و به محوطه ی اصلی رسید. محوطه ی بسیار بزرگی بود که زیر نور چراغ  آلکسداشت. 

ها می درخشید. روی یک پرده بزرگ نمایش سه حرفی سی تی اس دیده می شد. تا این لحظه حدود پانصد 

سمتی به نفر از میهمانان وارد شده ودر حال خوردن ونوشیدن بودند. مسئوالن پذیرایی سینی به دست از 

 سمت دیگر می رفتند و از میهمانان پذیرایی می کردند. احساسی از هیجان بر همه جاحاکم بود.

ای درگرفت. ابری از یخ ها پاک شد زمزمهی نمایش از نوشتهموزیک متوقف شد. نورها تغییر کردند و پرده

ی حاضران زمزمه روی پرده نمایش نقش بست. 66گیمزلیری خشک روی صحنه فرو ریخت و بعد کلمه

بلندتر شد. حاال کلمات روی پرده تغییر شکل دادند و تصویر متحرکی از آن بوجود آمد. تصویر یک نینجای 

                                                           
65 Savoy 
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گذاشت. صدای )مرد عنکبوتی( را به نمایش می 67مبارز که از سرتاپا سیاه پوشیده بود. نمادی از اسپایدرمن

-نواخت. پنکهی آن ارکستری میه در پس زمینهکرد، غرش طوفان صحرا کها را کر میهمهمه حاال گوش

شدند. روشن شدند و بادی واقعی در محوطه وزیدن گرفت. حاال با کنار رفتن دود، دامیان هایی که دیده نمی

کری روی صحنه ظاهر شد. کت و شلوار سفیدی بر تن داشت و کراوات راه راه صورتی زده بود. دامیان کری 

 رسید.بود و با توجه به پرده پشت سرش بسیار بزرگ به نظر میبه تنهایی روی صحنه آمده 

کردند، به او نزدیک شدند. کری دستش را به تقاضای زدند وابراز احساسات میمدعوین درحالی که دست می

 سکوت حضار باال برد.

 خوش آمدید! خوش آمدید! -

تواند واست تا حدی که میخشود. میاحساس کرد مانند سایر حاضرین به سمت صحنه کشیده می آلکس

شناخت و هرگز او را ندیده بود در کرد با مردی که همیشه میخودش را به کری نزدیک کند. احساس می

داد. این اولین هایش نشان مییک اتاق قرار دارد. دامیان کری در زندگی واقعی ریزتر از آن بود که عکس

رت سی سال بود که کری اسم و رسم و شهرت داشت. رسید. اما به هر صو آلکسای بود که به ذهن نکته

 خورد.اش به چشم میاعتماد به نفس فراوانی در چهره

 کری ادامه داد:

 خواهم بازی کامپیوتری جدیدم را به نمایش بگذارم.امروز می -

 ی آمریکایی داشت.تا حدودی لهجه

جاست، در این 69ندوتینیا ن 68مایلم از تشریف فرمایی شما تشکر کنم. اما اگر کسی از سونی -

 متأسفانه خبر بدی برایش دارم.

 حاال تبسمی بر لبانش نشست.

 اید.شما به تاریخ پیوسته -
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هم تبسمی برلبانش نشست. کری طوری  آلکسی حضار بلند شد و شروع به کف زدن کردند. حتی خنده

 شناخت.ی مدعوین را تک تک میزد که نظر همه را جلب کند. انگار همهحرف می

 کری ادامه داد:

ها، حالت پوست، اید متفاوت است و در گیمزلیر موها، چشمگیمزلیر با هر سیستمی که تاکنون دیده -

ی چیزهای دیگر شکل واقعی و زنده دارند. ما قانون جاذبه و اصطحکاک را آب، چوب، فلزات، دود و همه

ایم. اما این چه معنایی دارد؟ تا درد ساختهتر ما چیزی به نام سنتز ها جالبی اینکنیم. از همهرعایت می

 شوید.ای دیگر متوجه منظور من میدقیقه

 کری مکثی کرد و جمعیت بار دیگر برایش کف زد.

نگاران کسی سؤالی خواهم بدانم از میان روزنامهباره توضیحی بدهم، میکه در ایناما قبل از این -

 دارد؟

 ا بلند کرد.مردی که کنار صحنه ایستاده بود دستش ر

 قرار است چند بازی را امسال ارائه بدهید؟ -

 ایم. اما تا کریسمس دوازده بازی دیگر ارائه خواهد شد.در حال حاضر تنها یک بازی ارئه کرده -

 کس دیگری پرسید:

 اسم این بازی چیست؟ -

 ر.پردا مار -

 زنی پرسید:

 منظورتان شکاراست؟ -

 بله، همین طور است. -

 است؟یعنی تیراندازی در کار  -

 بله. -
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گذراند. موهای خاکستری زن لبخندی زد، اما مشرب خوشی در لبخندش نبود. دوران چهل سالگی را می

 گذاشت.ی یک معلم جدی را به نمایش میرنگی داشت و قیافه

ها بازی کنید که به بچهمشهور است که شما با خشونت مخالفید، با این حساب چگونه توجیه می -

 آمیز بفروشید؟خشونت

شد. نگاری بود که حاال در هیئت ظاهر میداد. شاید روزنامهجمعیت از طرح سؤال او کمی ناراحت نشان می

 خوری نباید این طور حرف بزنی.تازه تو که نان و نمک کسی را می

 رسید که کری از سوال او ناراحت شده باشد. برعکس، با لحن خوشایندی گفت:اما به نظر نمی

خواستیم یک بازی تهیه شوید. در شروع کار میوقتی توضیح دادم متوجه می سؤال خوبی کردید. -

گذارد. کیک و ها را در گلدان میچیند و آنهای رنگارنگ باغ را میکنیم که در آن قهرمان داستان گل

وزی های امرمرغ هم درکار بود، اما بعد پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که نوجوانشیرینی و ساندویچ تخم

 رود.کنید، اما به من گفتند حتی یک بازی هم به فروش نمیهای از این دست را دوست ندارند. باور نمیبازی

رسید. کری دوباره دستش را به نگار بود که ناراحت به نظر میهمه زیر خنده زدند حاال این زن روزنامه

 عالمت درخواست سکوت باال برد.

دانید ت. من از خشونت متنفرم، خشونت واقعی... جنگ. اما میدر واقع باید بگویم حق با شماس -

کنم که طبیعت انسان هم این را های امروزی کمی پرخاشگر هستند. این یک واقعیت است. فکر میبچه

شان هایتوانند خشونتآمیز میهای کامپیوتری خشونتها با بازیکند. من به این نتیجه رسیدم آنحکم می

 ها به نمایش نگذارند.و آن را در خیابانرا تخلیه کنند 

 اما زن دست بردار نبود.

 زند.به هر صورت بازی شما خشونت را دامن می -

 ی دامیان کری درهم رفت.چهره

 کنم جوابتان را دادم. شاید بهتر باشد که سؤالتان را تمام کنید.فکر می -

 ند لحظه سکوت به صحبتش ادامه داد.جمعیت با کف زدن سخن دامیان کری را تأیید کرد. کری پس از چ
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به اندازه ی کافی حرف زدیم. شاید بهتر باشد کار ما را از نزدیک تماشا کنید و بهترین کار این است  -

کنم در میان شما نوجوانی وجود داشته باشد، تا جایی که به یاد دارم ما که خودتان بازی کنید. فکر نمی

 نوجوانی را دعوت نکردیم.

 ن جمعیت فریاد کشید: کسی از میا

 چرا یک نوجوان داریم. -

شد. خود کری هم از روی  آلکسها متوجه ی نگاهشود. همهاحساس کرد به سمت صحنه کشیده می آلکس

 خیره شد. آلکسجایگاه به میان جمعیت و سمت 

 در مقام اعتراض گفت: آلکس

 ....نه -

را به  آلکسزد و اصرار داشت روی صحنه برود. راهرویی در برابرش ایجاد کردند. اما جمعیت برای او کف می

 جلو هل دادند و تا او به خودش آمد، روی صحنه بود. حاال نورافکنی روی او روشن شد.

 روی صحنه کنار دامیان کری ایستاده بود. آلکس
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 مار پردار

روی کسی ایستاده بود که اگر درست گفته بود،  انتظارش را نداشت این بود. او روبه آلکستنها چیزی که 

توانست  کرد؟ برای نخستین بار بود که می دستور قتل پدر سابینا را صادر کرده بود. اما آیا درست فکر می

 ای بود. ریزی نشده ی از قبل برنامه کری را از نزدیک نگاه کند. تجربه

ها،  ها، در روزنامه ها، پوستر دی عکس او را روی سی آلکسهای دنیا بود.  ترین چهره سکری یکی از سرشنا

کردند. با این حال،  های مواد غذایی هم عکس او را چاپ می مجالت و در تلویزیون دیده بود. حتی روی کیسه

تر به نظر  واقعی بود غیرهایی که قبالً دیده  کننده بود. از عکس دید نومید روی خود می ای که حاال روبه چهره

 رسید. می

ای جوان به نظر  گذاشت، به شکل خیره کننده رغم آن که دوران پنجاه سالگی را پشت سر می کری به

است. مسلماً موهای رسید. اما از حالت پوست صورتش معلوم بود تحت عمل جراحی پالستیک قرار گرفته می

نشاط و عاری از حیات بود. کری  وشن او تا حدی بییک دست مشکی او هم رنگ شده بود. چشمان سبز ر

 کند. رسید که عروسکی را در یک اسباب بازی فروشی تماشا می آلکسمرد بسیار ریز اندامی بود. به فکر 

ها پوندی از او یک بدل پالستیکی از خودش ساخته  انداخت. ثروت میلیون کری او را به یاد یک عروسک می

 بود.

 و با این حال....
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ای بود که انگار دو دوست قدیمی هستند. او  استقبال کرده بود. برخوردش به گونه آلکسری روی صحنه از ک

که آن را  خواست دنیا را نجات بدهد، نه این یک خواننده بود. تأکید کرده بود که مخالف خشونت است. او می

به  آلکسما چیزی دستگیرش نشده بود. آوری کرده بود، ا ی او مطالب فراوانی جمع درباره 6آی نابود کند. ام

 آمد. جا نمی رسید چه بهتر بود به این کم به ذهنش می جا آمده بود. کم خاطر یک صدا به این

کرد مدتی طوالنی  احساس می آلکسگذشت، اما  در کنار کری نمی آلکستر از حضور  ای بیش چند ثانیه

 جا ایستاده است. کری دستش را بلند کرد. است که آن

 اسمت چیست؟ -

 رایدر. آلکس -

 رایدر. اسم من دامیان کری است. آلکسحالم،  از دیدنت بسیار خوش -

ها نفر در سرتاسر دنیا حاضرند همه چیزشان را بدهند و  گذشت که میلیون آلکسبا هم دست دادند. از ذهن 

 جایی که او حاال در آن بود، باشند.

 کری پرسید: 

 ؟آلکسچند سال داری،  -

 چهارده سال. -

 کنی. از این که آمدی، متشکرم. بسیار متشکرم که به من کمک می -

ی چشمش دید که تصویر او در کنار تصویر کری  از گوشه آلکسپیچید.  های کری در تمام محوطه می حرف

 ی بزرگ به نمایش گذاشته شده است. کری ادامه داد:  روی پرده

با سطح اول بازی گیمزلیر  آلکسب، ببینم حالم که یک نوجوان در جمع ما حضور دارد. خو بسیار خوش -

 آید. یک چگونه کنار می

 آلکسی بازی، میز و صندلی آوردند.  حاال سه متخصص روی صحنه آمدند و با خودشان یک مونیتور، جعبه

ی بزرگ موجود در صحنه به نمایش  خواهند او در برابر حضار بازی کند. بازی او روی پرده فهمید می

 آمد. درمی

 طاب به حاضران در برنامه گفت: کری خ



 

 

 ضربه عقاب

 www.dreamrise.ir 

 آنتونی هوروویتس

 79صفحه 

وارد مکزیک شدند. اما  1195ها در سال  درست شده است. آزتک 70ها مار پردار بر اساس تمدن آزتک -

باید در این سیاره خودش را پیدا کند، اما  آلکساند.  ی دیگری آمده ها از سیاره اند که آن ها مدعی بعضی

ی آتش  ود. از چهار خان عبور کند و خود را به حوضچهش 71قبل از آن باید بتواند وارد معبد تالکوک

 رسد. مقدس بیندازد. اگر به این درجه از موفقیت برسد، به سطح دوّم بازی می

ایستاد و به  آلکسروی  کرد. روبه ای حمل می حاال متخصص چهارمی روی صحنه ظاهر شد که با خود وسیله

ین فشار داد و از صحنه خارج شد. کری تا رفتن او صبر ای را روی دورب سرعت او را اسکن کرد. بعد دکمه

 کرد.

های  ی بازی است. او قهرمان همه 72ممکن است از آن تصویر سیاه پوشی که دیدید تعجب کنید. اسمش امنی

ها و  ی دختر گیمزلیر خواهد بود. ممکن است او را یک عروسک کوچک در نظر بگیرید، اما امنی نماد همه

تان به  کنند. حاال دلیلش را برای ی دنیا زندگی می است. او نماد کودکانی است که در همه های انگلستان پسر

 گذارم! نمایش می

شباهت  ی الکترونیکی که بی های دیجیتالی روی پرده ظاهر شدند و بعد با بلند شدن صدای یک وسیله رنگ

ر چوب حکاکی شده بود به ی عظیم از یک آزتک که د به صدای ترومپت نبود، در معبدی با یک چهره

چه تاکنون در جاهای  رسید که جزئیات تصویر گرافیکی گیمزلیر از آن آلکسنمایش گذاشته شد. به ذهن 

خیلی زود  آلکسزده نفسی فرو دادند و  ای بعد جمعیت حاضر حیرت دیگر دیده است بهتر است. اما لحظه

 آلکسود. جلوی معبد ایستاد. او منتظر فرمان ی نمایش ظاهر شده ب دلیلش را متوجه شد. پسری روی پرده

را بر تن  آلکسبود. این پسر همان امنی بود که کری به او اشاره کرده بود. اما با یک تفاوت، همان لباس 

 ای و موهای بلوند. بود. چشمان قهوه آلکساش هم شبیه  داشت. قیافه

دارند و  می دید که مرتب یادداشت بر نگاران را می روزنامه آلکسجمعیت در مقام تعریف و ستایش منفجر شد. 

خواستند اولین کسی باشند که این ماجرای عجیب را  زنند. می های همراهشان حرف می یا به سرعت با تلفن

ای از او را به نمایش  کنند. مدعوین غذا و نوشابه را فراموش کرده بودند. تکنولوژی کری نسخه مخابره می

                                                           
70 Aztec 
71 Tlalok 
72 Omni 
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رسید  آلکسشد. به ذهن  های بازی می کرد، تبدیل به یکی از شخصیت د. کسی که این بازی را میگذاشته بو

 افزود.  ها پوند بر ثروت خود می که گیمزلیر در تمام دنیا فروش خواهد کرد. کری میلیون

 شد. بیست درصد این سود هم به حساب مؤسسات خیریه ریخته می

 راستی دشمن او باشد؟ آیا امکانش وجود داشت که این مرد به

 نگاه کرد. آلکسکری منتظر ماند تا همه سکوت کنند. حاال به 

 وقتش رسیده که بازی کنی. -

ای را فشار داد.  روی کامپیوتر نشست. دستگاه کنترل را برداشت و با انگشت شست چپش کلمه روبه آلکس

شدت حساس  ی عظیم پالسما تصویر بدلی او به سمت راست رفت. دستگاه کنترل به روی او روی پرده روبه

ش را در دست ا احساس کرد که در نقش یکی از خدایان آزتک ظاهر شده است و کنترل زندگی آلکسبود. 

 دارد.

 کری گفت:

اگر در اولین حرکت کشته شدی، نگران نشو. سرعت بازی بسیار زیاد است. باید کمی بازی کنی تا به آن  -

کنیم. ببینیم تا  . با این حساب، مار پردار را بازی میآلکسعادت کنی. اما ما همه طرفدار تو هستیم، 

 توانی پیشروی کنی. کجا می

 در معبد باز شد.

ی بازی به راه افتاد. معبد پُر از برج و  سمت محوطه ی بدل او به دکمه را فشار داد و روی پرده کسآل

جای سنگ از جنس نقره  های آزتک بود. کف معبد به ور، خطوط رمزی پیچیده و مجسمه های شعله فانوس

ها روشنایی برق  پشت پنجرهی معبد را پُر کرده بود. از  های فلزی عجیب و غریب محوطه ها و راهرو بود. پلّه

 کردند. های مدار بسته هر حرکت او را تعقیب می تابید. دوربین به درون می

 خم شد. آلکسی  کری روی شانه

 ها احتیاج پیدا کنی. قبل از هر کار باید در تاالر اول دو اسلحه پیدا کنی. ممکن است بعداً به این -
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های رنگی که مزارع ذرت را نشان  هایی با شیشه رگ و پنجرهتاالر اول بسیار بزرگ بود و در آن یک ارگ بز

به راحتی سالح اول را پیدا کرد. شمشیری بود که آن را در ارتفاعی بلند  آلکسخورد.  داد، به چشم می می

اند. وقتی  های متعددی در این تاالر تدارک دیده روی دیوار آویزان کرده بودند. اما خیلی زود متوجه شد دام

 آلکسسمت بدل  ار باال رفت تا شمشیر را بردارد، موشکی که معلوم نبود از کجا به حرکت درآمد بهاز دیو

 آلکسچرخیدند.  سرعت زیاد می هایی روی آن قرار داشت که به ای بود. تیغه رفت. موشک بومرنگ دو طبقه

 ماند. خیلی زود متوجه شد اگر موشک به او بخورد، چیزی از او باقی نمی

ای را فشار داد. تصویر بدلی خم شد. بومرنگ از باالی سرش عبور کرد، اما به هنگام عبور یکی از  هدکم آلکس

 ها بازوی تصویر بدلی را زخمی کرد. تیغه

ی  شد. چهره شان را در سینه حبس کردند. روی آستین تصویر بدلی قطرات خون دیده می های همه نفس

برای اطمینان از  آلکسنمود که  قدری واقعی می گذارد. تجربه بههم رفت تا وجود درد را به نمایش ب بدل در

سالم بودن خودش به بازویش نگاه کرد و بعد به خود یادآور شد که تنها تصویر بدلی است که جراحت 

 برداشته است.

 افکن شد.  ی پلژردام طنین را تکرار کرد. صدایش در همه« سنتز درد!»کری چند بار عبارت 

کشته شود، واحد پردازش  آلکسکنیم. و اگر  لیر ما با احساس قهرمان خود همدلی میدر دنیای گیمز -

 کنیم. کند که ما ترک او را احساس می مرکزی تضمین می

گشت. جراحت روی بازویش التیام یافته بود و  ی دوّم می از دیوار پایین آمده بود و دنبال اسلحه آلکسحاال 

خالی دادن از برخورد  با یک جا آلکساش گذشت.  دیگری از کنار شانهتر شده بود. بومرنگ  ریزش خون کند

 ی دوّم را پیدا نکرده بود. بومرنگ در امان ماند. اما هنوز اسلحه

 کری به نجوا گفت: 

 آن سمت پاپیتال دنبالش بگرد.

به این زودی به کمک احتیاج پیدا کرده  آلکسی حاضران نشست. برایشان جالب بود که  لبخندی بر چهره

 است.
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نگفته بود، این بود پاپیتالی که روی کمان  آلکسچه کری به  نشین از نظر پنهان بود. اما آن کمان در یک شاه

که تصویر  خیلی زود این را متوجه شد. به محض آن آلکسرا پوشانده بود یک برق ده هزار ولتاژی داشت. اما 

به عقب پرتاب شد و فریاد بلندی کشید.  آلکسمس کرد، نوری آبی برق زد و بدل بدلی پاپیتال را ل

 کشته نشده بود، اما به شدت آسیب دیده بود. آلکسچشمانش از حدقه درآمده بود. بدل 

 زد. آلکسی  ای به شانه کری ضربه

 تر مواظب باشی. باید بیش -

 د.ی حضار بلند شد. قبالً چنین چیزی ندیده بودن صدای همهمه

ی ماجراها را فراموش کرده بود. کری او را  پیپر و بقیه، یاسن، سن6خطور کرد. او ام آی آلکسفکری به ذهن 

فریب داده بود. به او گفته بود که به پاپیتال دست بزند. عمداً او را مجروح کرده بود. البته این در نهایت یک 

به این نتیجه رسید که باید  آلکسشد.  د که تحقیر میدید، اما خود او بو بازی بود. بدل او بود که آسیب می

 بهتر بازی کند. قصد نداشت که شکست بخورد. 

تر به دنیای آزتک نفوذ  هم کشیده کمان را برداشت و تصویر بدلی را به جلو هدایت کرد تا بیش ای در با چهره

 کند.

های باریکی از  مق پنجاه متر که ستونای به ع شد. چاله ی بزرگی روی زمین دیده می در تاالر دوّم، حفره

کرد. اگر  پایین تا باالی آن کشیده شده بود. برای عبور از این حفره باید از ستونی به ستون دیگر پرش می

شد. از  کرد و کشته می خورد، به درون چاه سقوط می آمد و یا تعادلش به هم می پایش روی ستون فرود نمی

ی  بارید و کف تاالر خیس و لغزنده بود. کری توضیح داد که در بازی پیشرفته می همه بدتر، در این تاالر باران

طور واقعی تجربه کنند. تصویر بدلی خیس شده بود و آب از موهایش به  توانند باران را به گیمزلیر همه می

 ریخت. روی صورتش می

های شبیه اژدها پایین آمد و سعی  های پروانه و صورت و پنجه در این زمان صدایی بلند شد. موجودی با بال

سمت او پرتاب کرد و با برداشتن سه قدم  با کمان تیری به آلکسکرد تصویر بدلی را از مسیرش خارج کند. 

 سمت دیگر چاله رسید. به

 دامیان کری گفت: 
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 توانی از خان سوّم هم به سالمت عبور کنی. کنی. حاال ببینم آیا می خیلی خوب بازی می -

تواند این کار را بکند. بازی مار پردار به شکل زیبایی طراحی شده بود. طراحی  مطمئن بود که می آلکس

کم و کاست داشت، اما به هر صورت این هم یک بازی کامپیوتری بود. شبیه به آن را قبالً بازی  عالی و بی

 توانست در این بازی هم برنده شود. دانست چه باید بکند. می کرده بود. می

هایی کنده  های هر دو سمت آن چهره ر خان سوّم کار راحت بود. یک راهروی بلند و باریک که روی دیوارهد

های  توانست با جا خالی دادن آلکسسمتش پرتاب شد، اما  کاری شده بود. باران نیزه و تیرهای چوبی به

محابا  بی آلکسجوشید.  ری از اسید میها در امان بماند و به پیش برود. در انتهای راهرو نه موقع از گزند آن به

 از روی آن پرش کرد.

الجثه بود که  ترین خطر در این خان یک مار رباتی عظیم ی جنگلی بسیار عظیم رسید. بزرگ به یک محوطه

هرگز گرافیکی  آلکسهایی بیرون زده بود. مار هیبت وحشتناکی داشت.  ها و خار از همه جای بدنش میخ

سرعت مار را دور زد و آن را پشت سر گذاشت که حاضران  بود. اما تصویر بدلی او چنان بهبهتر از این ندیده 

 زده شدند. در برنامه شگفت

ی مونیتور چشم دوخته بود، دستی بر شانه  ی کری تفاوت نکرده بود، اما در حالی که به صفحه حالت چهره

 گذاشت. آلکس

 ای است. نند بازی بیش از حد سادهک کنی که همه خیال می قدر با مهارت بازی می آن -

 زد، معلوم بود تنش در صدایش شکل گرفته است. آرامی حرف می که به با آن

ی  ها پوند صرف تهیه کردند و دوست داشتند او برنده شود. میلیون حمایت می آلکسی حاضران از  حاال همه

از  آلکسکرد در حال شکست دادن آن بود. یافزار مار پردار شده بود، اما اولین نوجوانی که با آن بازی م نرم

تر  ی او محکم دوّمین مار رباتی هم به سالمت گریخت. کسی در میان جمعیت خندید. دست کری روی شانه

 شد.

ای پُر از دود بود. دوازده خدای آزتک، غرق در  ی پیچ در پیچ آیینه به خان پنجم رسید که یک شبکه آلکس

کردند، اما کارشان نتیجه  کردند. به تصویر بدلی حمله می جا حراست می های طالیی، از آن آالت و نقاب زیور

 کردند. یرا تشویق م آلکسخندیدند و  تری از مدعوین می داد. حاال شمار بیش نمی
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از  آلکسی آتش قرار گرفت. اگر  و حوضچه آلکسها میان  ها و دُمی شبیه تمساح خدای دیگری با پنجه

کرد. در این زمان بود  باید از کنار این اژدها عبور می آلکسرسید.  کرد، به سطح بعدی می جا هم عبور می این

قرار گرفت و دست او را از  آلکسبازوی  که کری وارد عمل شد. کامالً مراقب بود. دست کری ناگهان روی

کنترل خود را از دست داد و همین کافی بود. خدای آزتک  آلکسای  دستگاه کنترل دور کرد. چند ثانیه

صدای پاره شدن  آلکسای به شکم او وارد کرد.  رساند و با پنجه ضربه آلکسخودش را به تصویر بدلی 

ی نمایش عبارت  و درد تمام وجودش را فرا گرفت. روی پردهپیراهنش را شنید. خون از بدنش بیرون زد 

 با حروف قرمز به نمایش درآمد.« پایان بازی»

 سکوتی بر محوطه حاکم شد.

 صدای کری بلند شد:

 کردی، نبود. . متأسفانه به آن سادگی که خیال میآلکسخیلی بد شد،  -

کردند یا موفقیت تا  امپیوتری را تحسین میی بازی ک زدند. معلوم نبود آیا تکنولوژی پیشرفته حضار کف می

رسید. انگار بخشی از  نظر می قرار بود. بازی مار پردار بیش از حد واقعی بهبی آلکسرا. اما  آلکسآن زمان 

 ی مونیتور مرده بود.  روی صفحه آلکس

بار دیگر لبخند دانست که کری تقلب کرده است. اما کری  به کری نگاه کرد. عصبانی بود. تنها او می آلکس

 زد. می

خوبی اجرا کردی. آدرست را به یکی از  خواستم نمایش داده باشم و تو آن را به کارت عالی بود. می -

 های مقدماتی را بفرستم. ی بازی همکاران من بده تا یک سیستم گیمزپلیر مجّانی و همه

با کمی تردید  آلکسکرد. دراز  آلکسطرف  های کری کف زدند. کری دستش را به جمعیت با شنیدن حرف

اش  توانست اجازه بدهد بازی کامپیوتری توانست کری را سرزنش کند. او نمی دست او را فشرد. به شکلی نمی

کرد و با این حال هنوز  اش حمایت می گذاری در اولین امتحان خود اسباب مضحکه شود. باید از سرمایه

 از اتفاقی که افتاده بود ناراضی بود. آلکس

 . خوش آمدی...آلکسحال شدم،  یدنت خوشاز د -
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تری داشتند. بعد از آن غذا سِرو شد، اما  از روی صحنه پایین آمد. کارکنان کری توضیحات بیش آلکس

ی کافی دیده بود. پلژر دام را ترک کرد، از آب گذشت و با عبور از پارک به  غذا نخورد. او به اندازه آلکس

 کینگزرود رسید.

 کشید. ارش را میدر خانه جک انتظ

 طور شد؟ خب، چه -

 ماجرا را تعریف کرد. آلکس

نظر تو این  ها بازندگان بزرگی هستند. کری هم به واقع ثروتمند است. به دار چه متقلبی! بسیاری از پول -

 کند؟ چیزی را ثابت می

 دانم، جک. نمی -

شد. پول کمی  یه میای از درآمد گیمزلیر نصیب مؤسسات خیر گیج شده بود. بخش قابل مالحظه آلکس

ی  نبود، اما او هنوز دلیلی برای اثبات نظرش نداشت. آیا چند کلمه صحبت تلفنی کافی بود کری را با حادثه

 پیپر ارتباط دهد؟ سن

ای تشکیل شده بود.  جا جلسه جا شروع شد. آن ی ماجراها از آن شاید بهتر است به پاریس برویم. همه -

 کرد. سابینا اسمش را به من گفت. مارک آنتونیو. یک عکاس کار میجا بود. او با  ادوارد پلژر آن

 توانیم به راحتی او را ردیابی کنیم. من هم عاشق پاریس هستم.  می -

 آهی کشید. آلکس

آید. اما حاال که او را  با این حال ممکن است تلف کردن وقت باشد. از دامیان کری خوشم نمی -

رسید قصد آسیب زدن به  سازد. به نظر نمی ی کامپیوتری میها دیدم...خوب، یک بازیگر است. بازی

 دیگران را داشته باشد.

 .آلکساین نظر توست،  -

 سری تکان داد. آلکس

 دانم... دانم. نمی نمی -
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ها را از بازار بیرون  ها آمده بود که این بازی سایر بازی آن شب خبر راه اندازی گیمزلیر پخش شد. در خبر

 ای نشد، اما به موضوع دیگری اشاره شده بود. اشاره آلکسزی کند. در خبر به با می

او را  آلکسی تلویزیون نقش بست،  خبر مربوط به کشته شدن یک زن بود. وقتی تصویر آن زن روی صفحه

شناخت. همان روزنامه نگاری بود که با سؤاالتش از کری ایراد گرفته بود. به هنگام خروج از پارک اتومبیلی 

 اش متواری شده بود. رفته و رانندهاو را زیر گ

 رفتند و دو بلیت به مقصد پاریس خریدند. 73و جک به واترلو آلکسصبح روز بعد، 

  

                                                           
73 Waterloo 
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 خیابان بریتانیا

 جک گفت: 

هم  76و سالوادور دالی 75نشست. شاگال ایم می جا که ما نشسته دقیقاً همین 74. پیکاسوآلکسدانستی،  می -

 نشستند. جا می همین

 میز؟سر همین  -

 آمدند. جا می ی نقاشان بزرگ به این در این کافه رستوران. همه -

 منظورت چیست، جک؟ -

ی پیکاسو برویم. پاریس جاهای دیدنی  در این فکر بودم که این ماجرا را فراموش کنی و با هم به موزه -

 ها بهتر از گلوله خوردن است.  فراوان دارد. تماشای تابلو

 کند. نمیاما کسی به ما تیراندازی  -

 هنوز نکرده. -

اقامت کرده بودند. جک شهر  77روی نوتردام گذشت. در هتل کوچکی روبه شان به پاریس می یک روز از آمدن

 ی هنر درس خوانده بود.  در رشته 78شناخت. او زمانی یک سال در دانشگاه سوربون خوبی می را به

                                                           
74 Picasso 
75 chagall 
76 Salvador Dali 
77 Notre - Dame 
78 Sorbonne 
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ود. جک با سه تماس تلفنی محل زندگی او حق با جک بود. پیدا کردن محل زندگی مارک آنتونیو دشوار نب

 تر است. را پیدا کرد. اما معلوم شد مالقات کردن با او دشوار

ی او زنگ زد تا باالخره کسی از آن سوی خط جواب داد. صدای یک مرد بود. او مارک  چند بار به خانه

ک آنتونیو کجاست. صدایش پُر از دانست مار ی مارک آنتونیو بود، اما او نمی جا خانه آنتونیو نبود. بله، آن

 ها گوش داده بود. حاال او گوشی را گرفت تا با آن مرد صحبت کند. هم به صحبت آن آلکسظن بود.  سوء

 ی جک به زبان فرانسه مسلط بود. او از سه سالگی زبان فرانسه خوانده بود. به اندازه آلکس

 نگار انگلیسی است.  پلژر. او یک روزنامه رایدر هستم. یکی از دوستان ادوارد آلکسگوش کنید. من  -

 شناسم.  بله، او را می -

 دانید چه اتفاقی برایش افتاد؟ می -

 سکوتی حاکم شد. 

 ادامه بدهید... -

 من باید با مارک آنتونیو صحبت کنم. اطالعات مهمی دارم.  -

 داند، با این مرد در میان بگذارد؟ چه را که می مردد شد. آیا الزم بود آن آلکس

 ی دامیان کری است. موضوع درباره -

آوردن نام دامیان کری تأثیر خود را کرد. سکوت دیگری حاکم شد که در مقایسه با سکوت قبلی طوالنی تر 

 بود و بعد...

 کنم. جا مالقات می است. ساعت یک تو را آن 80بیا. این رستوران در خیابان دو سن 79به الپالت -

 این را گفت و گوشی را گذاشت. 

                                                           
79 la Palette 
80 de Seine 
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های هنری آن را  ی میدان بود که گالری یک و ده دقیقه بود. الپالت کافه رستوران کوچکی درگوشه ساعت

های بلند در حال سِرو غذا و نوشابه بودند. رستوران پُر از مشتری  بند ها با پیش احاطه کرده بودند. گارسون

 ارش دادند.ای سف توانستند میزی برای خود پیدا کنند. آب میوه آلکسبود، اما جک و 

دهد یا نه. با این جمعیت زیاد  در این فکر بود آیا کسی که با او حرف زده بودند خودی نشان می آلکس

به یک موتور سوار  آلکسها آمده بود؟ حاال چشم  توانستند یکدیگر را پیدا کنند؟ آیا او قبل از آن چگونه می

نشسته بود. یک ژاکت چرمی بر تن داشت و سی  سی 125افتاد که در سمت دیگر خیابان روی یک پیاگیو 

 هایش را پوشانده بود. موهای مجّعد سیاه رنگش تا روی گونه

و مرد  آلکسکشید. چشمان  چند دقیقه قبل آمده بود، اما هنوز روی موتورش بود. ظاهراً انتظار کسی را می

ین آمد و به سمت کافه رستوران رسید. حاال از روی موتورش پای جوان با هم تالقی کردند. متعجب به نظر می

 ای در کار باشد. به راه افتاد. نگران بود که دام و تله

 و جک سر آن نشسته بودند، رسید. آلکسبه میزی که 

 رایدر هستید؟ آلکسشما  -

 زد. شبیه بازیگر یک فیلم بود. ی جالبی انگلیسی حرف می با لهجه

 بله. -

 انتظار دیدن یک بچّه را نداشتم. -

 برآمد. آلکسجک در مقام دفاع از 

 کند؟ شما مارک آنتونیو هستید؟ چه فرقی می -

 هستم. 81نه، من رابرت گوپی -

 دانید او کجاست؟ می -

 که به پیاگیو نگاه کرد، گفت:  گوپی در حالی

 توانم ترک موتور سوار کنم. مارک خواست شما را پیش او ببرم. اما بیش از یک نفر را نمی -

                                                           
81 Robert Guppy 



 
 

 

btm.bookpage.ir 

 90صفحه 

 آنتونی هوروویتس ضربه عقاب

 را تنها بگذارم. آلکستوانم  نید. نمیبهتر است فراموش ک -

 ی پیکاسو بروی. توانی به موزه اشکالی ندارد، جک. تو هم می -

 جک آهی کشید.

 بسیار خوب، مراقب خودت باش. -

شناسد، و یا  خوبی می داد شهر را به کرد که نشان می های پاریس رانندگی می رابرت گوپی طوری در خیابان

داد. به چراغ  ها ویراژ می ها جانش را از دست بدهد. در میان انبوه اتومبیل خواست در این خیابان دلش می

محکم خودش را به او  آلکسشده بود. ها بلند  قرمز هم توجهی نداشت. صدای بوق اعتراض رانندگان اتومبیل

دانست رانندگی خطرناک گوپی حتماً دلیلی دارد.  روند، اما می دانست به کجا دارند می چسبانده بود. نمی

 کند. ها را تعقیب نمی خواست مطمئن شود کسی آن می

جا را  ینا آلکس، از سرعت خود کاست. 83، نزدیک به فروم دزال82ی ماراس در سمت دیگر سن، در حاشیه

جا گذر کرده بود. متوقف  از این 85در راه آکادمی پوین بالن 84شناخت. آخرین بار با خانم استلن بوش می

 آلکسهای بلند. چشم  های شش طبقه با پنجره شدند. یک خیابان درست و حسابی پاریسی بود. ساختمان

 به تابلویی افتاد که اسم خیابان را روی آن نوشته بودند:

 ها خالی از سکنه است. رسید که نیمی از ساختمان . به نظر می86تانیاخیابان بری

 گوپی از روی موتور پایین آمد و به دری اشاره کرد.

 از این طرف! -

 را به درون خانه برد. آلکسبعد برای آخرین بار به باال و پایین خیابان نگاه کرد و 

 آلکسشد.  ی زنگار خورده در آن دیده می خهی قدیمی و یک دوچر به حیاط خلوتی رسیدند که اسباب اثاثیه

به دنبال گوپی از چند پلّه باال رفت. به در دیگری رسیدند. با عبور از این در، وارد اتاقی شدند که سقف 

                                                           
82 Marais 
83 Forum des Halles 
84 Stellenbosch 
85 Point Blanc 
86 Britannia 
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شد. کف اتاق از جنس چوب بود که رنگی تیره داشت.  هایی در دو سمت اتاق دیده می بلندی داشت. پنجره

ای دیده  های فلزی و یک چتر نقره های سوار بر پایه ها و انواع المپ د. پردهجا استودیوی یک عکاس بو این

کند. در سمتی از اتاق فضایی برای یک آشپزخانه در نظر  جا زندگی می شدند. اما معلوم بود کسی هم این می

 های کثیف و نشسته بود. گرفته بودند که پُر از بشقاب

ی  برهنه بود و شلوار جین و جلیقه ها بیرون آمد. پا ی از پردهرابرت گوپی در را بست و مردی از پشت یک

حدس زد که باید حدوداً پنجاه ساله باشد. باریک اندام بود، با صورتی  آلکسای بر تن داشت.  قواره بی

ای. عجیب این بود که تنها یک چشم داشت. بر چشم دیگرش یک  های نقره نتراشیده و موهای سیاه با رگه

 بود. عکاسِ یک چشم؟ خُب، چه اشکالی داشت؟ چشم بند زده

 مرد کنجکاوانه به او نگاه کرد و بعد با دوستش حرف زد و به زبان فرانسه پرسید:

 همان کسی است که زنگ زده بود؟ -

 بله. -

 پرسید: آلکس

 شما مارک آنتونیو هستید؟ -

 زند. هم سر و کله می ها دانستم ادوارد با بچّه گویید دوست ادوارد پلژر هستید؟ نمی بله، شما می -

 من از طریق دخترش با او آشنا شدم. در فرانسه با او بودم که... -

 مکثی کرد. آلکس

 دانید برای او چه اتفاقی افتاد؟ می -

 ام؟ جا پنهان شده کنی این دانم. چرا فکر می البته که می -

 را مرور کرد. آلکساین را گفت و با چشم سالمش 

 شناسی؟ ی دامیان کری داری. آیا او را می دربارهپشت تلفن گفتی اطالعاتی  -

 دو روز قبل او را در لندن مالقات کردم.  -

 که به دیوار تکیه داده بود، گفت:  رابرت گوپی در حالی
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افزار سازی دارد. ی نرم در نزدیکی آمستردام یک کارخانه 87کری دیگر در لندن نیست. او در اسالترجیک -

 جا شد. امروز صبح وارد آن

 دانید؟ ز کجا میا -

 ما آقای کری را تحت نظر داریم. -

 به مارک آنتونیو نگاه کرد. آلکس

کردید؟  دانید. شما و ادوارد پلژر روی چه داستانی کار می ی کری چه می باید به من بگویید درباره -

 جا داشت، از چه قرار بود؟ ای که این جلسه

های جلوی او مشهود  نیکوتین سیگار روی دندان ای فکر کرد و تبسّمی بر لبانش نشست. اثر عکاس لحظه

 بود.

خواهی به من بدهی و بعد تنها  گویی اطالعاتی داری که می ی غریبی هستی. می رایدر، تو بچّه آلکس -

 آید. ی گستاخی هستی. اما برای من جالب هستی. از رفتارت خوشم می کنی. بچّه سؤال می

 روشن کرد. پکی به سیگار زد و دود آن را در هوا پخش کرد. این را گفت و سیگاری بر لب گذاشت و آن را

 گذارم. دانم، با تو در میان می چه را که می بسیار خوب، کمی برخالف میل من است، اما آن -

دعوت کرد که او  آلکسها نشست و بعد از  شد. مارک روی یکی از آن کنار آشپزخانه دو چهارپایه دیده می

 چنان کنار در ایستاده بود. نشیند. رابرت گوپی همی دیگر ب هم روی چهارپایه

کرد ارتباطی با دامیان کری نداشت. دست کم در شروع کار نداشت.  ماجرایی که ادوارد روی آن کار می -

کرد. ماجرایی  تری کار می سازی عالقه نداشت. او روی موضوع بسیار مهماو هرگز به تجارت سرگرم

اِی چیست؟ آژانس امنیت ملّی آمریکا. این یک آژانس ضد  اس ندانی ا . می88اِی اس مربوط به ان

رمزی. رمز گشایی. پنهان  شود. کارهای های آن فوق سری تلقّی می تروریستی است. بخش اعظم فعالیت

 کاری...

                                                           
87 Sloterdijk 
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باشد. او  اِی می اس ی ان رتبه ان بسیار عالیمأمورمند شد که یکی از  عالقه 89او به مردی به نام چارلی راپر -

شدت  که این مرد، یعنی راپر، باید یک خائن باشد. او به - دانم از کجا نمی - دست آورده بوداطالعاتی به

 بدهکار بود، یک معتاد بود...

 اعتیاد به مواد مخدّر؟ -

 مارک سرش را به عالمت نه باال برد.

جا و در  ت. او شنید راپر اینگر اس ی اعتیاد به مواد مخدّر مخرب و ویران اعتیاد به قمار. این هم به اندازه -

پاریس است. معتقد بود آمده اطالعاتش را بفروشد. کمی بیش از یک هفته قبل با من مالقات داشت، ما 

گرفتم. ما یک تیم بودیم، اما از  ها را می نوشت، من عکس ها را می کردیم. او داستان اغلب با هم کار می

 تر، یک دوست بودیم.  ها مهم ی این همه

 ای باال انداخت. ک آنتونیو شانهمار

دانستیم قرار  به هر صورت، توانستیم از محل سکونت راپر مطلع شویم. او را از هتلش تعقیب کردیم. نمی -

 کردم.  گفت، هرگز باور نمی است با چه کسی مالقات کند. اگر کسی به من می

 المش را پُر کرد.مکثی کرد و پکی به سیگارش زد. نوک سیگار قرمز شد. دود جلوی چشم س

های پاریس است.  ترین رستوران رفت. یکی از گران التوق واتژانراپر برای صرف ناهار به رستورانی به نام  -

های  ها را با هم دیدیم. این رستوران پنجره ی غذا را پرداخت. ما هر دو نفر آن دامیان کری بود که هزینه

ها  هایی از آن گذارد. با لنز تلسکوپی عکس مایش میای عریضی دارد که نمایی از پاریس را به ن شیشه

کنم حاوی پول بود. و اگر درست حدس زده باشم، پول بسیار  گرفتم. کری پاکتی را به راپر داد. فکر می

 زیادی بود.

 به میان سخن او آمد. آلکس

 ته باشد؟تواند داش اِی می اس ان مأمورای با  ی پاپ چه رابطه یک دقیقه صبر کنید. یک خواننده -
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خواست او را  پیپر می طور که شنیدم کسی در سن خواست بداند. آن این دقیقاً همان چیزی بود که او می -

بکشد. درست در همان روز قصد جان مرا هم کردند. بمبی در اتومبیلم کار گذاشته بودند. اگر اتومبیلم 

 زدم. را روشن کرده بودم، امروز با تو حرف نمی

 رت نزدید. طور شد که استا چه -

 من آدم دقیقی هستم. متوجه یک سیم شدم. -

 سیگار را خاموش کرد.

در ضمن کسی هم تالش کرد به آپارتمانم وارد شود. مقدار زیادی از وسایل و تجهیزات مرا دزدیدند. از  -

هایی که در رستوران التوق واتژان گرفته بودم. این هرگز یک اتفاق  ها دوربینم بود و عکس ی آن جمله

 ود.نب

 مکثی کرد.

 رایدر؟ حاال نوبت توست که حرف بزنی. آلکسگویم،  ها را به تو می اما چرا من این -

 شروع به حرف زدن کرد. آلکس

 پیپر رفته بودم. برای گذراندن تعطیالت به سن -

 اما بیش از این حرف نزد.

صدای نزدیک شدن آن را شنیده بود. تنها وقتی متوجه اتومبیل  آلکساتومبیلی بیرون ساختمان توقف کرد. 

ای سکوتی  شد که موتور آن خاموش شد. رابرت گوپی قدمی به جلو برداشت و دستش را باال برد. برای لحظه

 برقرار شد. سکوتی برای همیشه.

 

اش را  ند گلوله سینهای جان سپرده بود. چ ی اتاق را فرو ریخت. رابرت گوپی در لحظه رگبار گلوله شیشه

 دویدند به گوش رسید.  ای بعد صدای پای چند مرد که در حیاط می سوراخ کرده بود. لحظه

مارک آنتونیو نخستین کسی بود که به خودش آمد. او که کنار آشپزخانه نشسته بود، در راستای شلیک 

 شوکه شده بود. آلکسگلوله نبود و آسیبی ندید. 
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 عکاس فریاد کشید: 

 ین طرف!از ا -

توانست بیرون اتاق مرد سیاه پوشی را ببیند که  آلکسرا به سمت دیگر اتاق کشید.  آلکسو بعد به شتاب 

جا  ی دیگری کشید. خروجی دیگری آن را به پشت پرده آلکسمسلسل به دست ایستاده بود. مارک آنتونیو 

 آلکسپیشاپیش از سوراخ عبور کرد و  قرار داشت. این خروجی در نبود، سوراخی در دیوار بود. مارک آنتونیو

 هم به دنبال او همین کار را کرد.

 باال! -

 را جلو انداخت. آلکسمارک آنتونیو 

 این تنها راهی است که وجود دارد! -

ها بود که مورد استفاده واقع نشده بود. گرد و خاک روی آن را  به یک پلکان چوبی رسیدند. ظاهراً مدت

 ها باال رفت. مارک آنتونیو هم او را دنبال کرد. از پلّه آلکسپوشانده بود. 

ی حرکت تشویق  ی چهار...در هر طبقه دری وجود داشت، اما مارک آنتونیو او را به ادامه ی سه، طبقه طبقه

کش در  کرد. صدای مرد مسلسل به دست را شنید. حاال شخص دیگری هم به او اضافه شده بود. دو آدم می

 ها بودند. تعقیب آن

ی در  باالی ساختمان رسیدند. درِ دیگری به رویشان سبز شد. مارک آنتونیو دستش را روی دستگیرهبه 

سویش شلیک شد و او به پشت روی زمین افتاد.  گذاشت تا آن را باز کند، اما در همین لحظه رگباری به

در حالی که هر  باز شده بود. آلکسمطمئن بود که او هم مرده است. اما از بخت خوش در به روی  آلکس

اش جای بگیرد، از میان در عبور کرد. اما عکاس او را نجات داده بود.  ای در شانه لحظه انتظار داشت گلوله

ی پا  بام رساند و با ضربه خودش را به پشت آلکسحایل شده بود.  آلکسها و  کش جان او میان آدم جسد بی

بامی که او  های تلویزیون بود. پشت انکر آب و آنتنبام پُر از دودکش و ت در را پشت سرش بست. روی پشت

ها را از  های ضخیم، خانه های کوتاه و لوله گرفت. دیواره روی آن بود، تقریباً همه خیابان بریتانیا را در بر می

جا آمده بود؟ او شش طبقه با سطح خیابان فاصله  کردند. راستی، مارک آنتونیو برای چه به این هم جدا می

فرصتی  آلکسرفت؟ اما  آیا پلکان اضطراری برای نجات وجود داشت؟ آیا پلکانی به سمت پایین میداشت. 
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کردند.  تر حرکت می بام باز شد و دو مرد از آن بیرون آمدند. حاال آرام پیدا نکرد که این را بداند. در پشت

 دانستند که او به دام افتاده است. می

ها برای کشتن مارک آنتونیو آمده  دارند. آن نمی دست از سرش بر به نجوا گفت چرا آلکسچیزی در درون 

ها  اند. آن ها دستور گرفته کش دانست که آدم بودند، نه برای کشتن او. او ارتباطی با این ماجرا نداشت. اما می

شی از کی بود. او هم بخ آلکسکشتند. برایشان مهم نبود که  باید عکاس و هر که را با او در رابطه بود، می

 ماجرا بود.

محض ورود به خیابان بریتانیا آن را دیده بود. ناگهان شروع به دویدن کرد. حتی  بعد به یاد چیزی افتاد که به

متری پشت  ها در چند سانتی رود. صدای رگبار دیگری بلند شد و گلوله مطمئن نبود که در جهت درست می

جا فرود  های مسلسل در اطراف او روی همه حاال گلوله سرش به زمین برخورد کردند. به دویدن ادامه داد.

کردند  شد. مردانی که او را تعقیب می تر می بام نزدیک ی پشت ی کوتاهی پرید. لبه آمدند. از روی دیواره

ای بعد با یک  دوید و لحظه چنان می هم آلکسکردند جایی ندارد که برود.  ای مکث کردند. فکر می لحظه

روی  ای به کش گمان کردند که او از ارتفاع شش طبقه بام به پایین انداخت. دو آدم پشتحرکت خودش را از 

ی نارنجی رنگ  کن پریده بود. لوله روی یک دستگاه سیمان مخلوط آلکسخیابان افتاده و خرد شده است. اما 

 ابان برسد.دستگاه قرار بود که بقایای مصالح ساختمانی را طبقه به طبقه پایین ببرد تا به سطح خی

از پرشی که کرد  آلکسشد که ته نداشتند و به یکدیگر متصل بودند.  هایی تشکیل می لوله از مجموعه سطل

داوری درستی نداشت، اما شانس آورد. او روی لوله افتاد و توانست راه ورود به آن را پیدا کند. از سوراخ عبور 

دید  دید. تنها می هایش جایی را نمی و سیمان بود. چشم کرد و درون لوله قرار گرفت. تونل پُر از گرد و خاک

هایش در شرایط بدی قرار داشتند، به سختی نفس  کند. سر و شانه های روشن لوله عبور می که از دیواره

 کشید. می

احساس کرد که از سرعت حرکتش کاسته شده است و  آلکسلوله در انتهای خود شکل خمیده داشت و 

خود را  آلکسی سیمان تلی از ماسه وجود داشت که  وشنی روز یافت. کنار دستگاه تهیهناگهان خود را در ر

 روی آن پرتاب کرد. سیمان و ماسه دهانش را پُر کرد، اما به هر صورت زنده بود. 
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ی  بام بودند و از او فاصله کرد. روی پاهای خود ایستاد و نگاه کرد. دو مرد هنوز روی پشت تمام بدنش درد می

به خیابان نگاه کرد. اتومبیلی کنار در ورودی استودیوی مارک آنتونیو پارک کرده بود.  آلکسدی داشتند. زیا

 کسی در آن نبود.

ی دیگری  دستی بر لبان و دهان خود کشید و به سرعت به راه افتاد. مارک آنتونیو مرده بود، اما قطعه آلکس

افزار، ی تولید نرم دانست باید به کجا برود، اسالترجیک، کارخانه داده بود. حاال او می آلکساز پازل را به 

 تر تا پاریس فاصله نداشت. نزدیک آمستردام. با قطار چند ساعتی بیش

انتهای خیابان بریتانیا رسید و به خیابان دیگری پیچید. بدنش کبود شده بود، اما شانس آورده بود که  به

 ی اتفاقات را برای جک شرح بدهد. کرد که چگونه همه کشید. به این فکر می هنوز نفس می
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 پول خون

کرد، با  کردند نگاه می هایی که اتومبیلی را وارسی می که روی شکمش دراز کشیده بود، به نگهبان در حالی

ی  شماره دید، خوبی می ی یکصد متری در ورودی همه چیز را به دوربین چشمی قدرتمندش از فاصله

 داد. های راننده را تشخیص می اتومبیل و حتی سبیل

ها مانع از آن بودند که کسی  حرکت جلوی درختان کاج دراز کشیده بود. بوته بیش از یک ساعت بود که بی

ها و دوربین  شرت تیره و یک ژاکت خاکی رنگ پوشیده بود. لباس او را ببیند. شلوار جین خاکستری و تی

نم باران سر تا پای او را خیس کرده بود. آرزو کرد که کاش  فروشگاه ارتش خریده بود. نم چشمی را از یک

 شکالت داغ پیشنهادی جک را با خود آورده بود.

اقامت کرده بودند. جک در هتل انتظار او را  90گراچ با جک به آمستردام آمده و در هتلی در محل هرن

را همراهی کند. با توجه به اتفاقات در فرانسه، نگرانی جک از  سآلکخواهد  کشید. البته گفته بود که می می

تر شناسایی  کنند و راحت تر جلب توجه می گفته بود دو نفری بیش آلکستر شده بود. اما  هر زمانی بیش

 را پذیرفته بود. آلکسشوند. جک با اکراه نظر  می

شی رد شدی، چند شاخه گل الله فرو سعی کن قبل از تاریک شدن هوا برگردی. اگر از کنار یک گل -

 برایم بخر.

ها را زیر  جا کرد. خیسی علف به های جک، تبسمّی بر لبانش نشست. بدنش را جا با به یاد آوردن حرف

 کرد. در این یک ساعت گذشته چیز زیادی دستگیرش نشده بود. هایش احساس می آرنج
                                                           

90 Herengracht 
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ها  ها و بوته اسالترجیک پُر از کارخانه و انبار بود. درختی شهر آمستردام بود.  ی صنعتی در دامنه یک منطقه

شدند که  خوردند. پشت ساختمان امپراتوری کری، سه آسیاب بادی دیده می های مختلف به چشم می در جا

های  های آسیاب شوند، تفاوت داشتند. تیغه ها چاپ می های سنتّی هلند، که اغلب روی کارت پستال با آسیاب

 شکافتند. وقفه هوا را می ستری رنگ، بیسیمانی و خاک

شباهت به یک پادگان نظامی نبود. شاید هم به یک زندان شباهت داشت. دور مجموعه  ی کری بی مجموعه

 های خاردار پوشانده بودند. های بیرونی را سیم دو ردیف نرده کشیده بودند که روی نرده

زدند. در هلند،  ها در هر سمت گشت می گهباندر هر پنجاه متر، یک پست نگهبانی گذاشته بودند و ن

ها جای تعجبی نداشت. درون محوطه، هشت یا  کند، مسلح بودن نگهبان کشوری که پلیس اسلحه حمل می

های پالستیکی داشتند. اشخاص  های سفید رنگ و سقف شدند که دیوار ارتفاع دیده می نه ساختمان کم

صدای موتورها را  آلکسجا می شدند.  به های برقی جا تومبیلکردند که بعضی با ا مختلفی رفت و آمد می

شنید. مجموعه مرکز مخابراتی خودش را داشت. پنج دیش بزرگ ماهواره در محوطه نصب شده بود. در  می

ها با بقیه تفاوت داشت، ساختمانی مکعبی شکل، از جنس شیشه و فلز و کامالً  این میان یکی از ساختمان

توانست دامیان کری را  نتیجه رسید که این ساختمان مقرّ اصلی مجموعه است. شاید می به این آلکسمدرن. 

 جا پیدا کند. این

 توانست به مجموعه راه پیدا کند؟ یک ساعت تمام در ورودی را زیر نظر گرفته بود. اما چگونه می

ته بودند. جریان ی این جاده چراغ راهنما گذاش رسید. در دو نقطه ای به در بزرگ مجموعه می جاده

ماند.  ایستاد و منتظر می رسید، در پایین آن می ای بود. وقتی اتومبیل یا کامیونی به این جاده می پیچیده

رفت و کنار پست بازرسی  کرد، تا انتهای جاده می شد، اتومبیل حرکت می وقتی اولین چراغ سبز می

کرد تا آن را در یک  ناسایی راننده را مطالبه میانیفورم پوشیده کارت ش مأمورایستاد. در این زمان یک  می

کردند تا مطمئن شوند سرنشین دیگری  ی نقلیه را وارسی می دیگر وسیله مأمورکامپیوتر کنترل کند. دو 

ای دیده  ی بزرگ شیشه ها گذاشته بودند و روی جاده یک صفحه نداشته باشد. یک دوربین امنیتی روی نرده

حدس زد باید دوربین دوّمی زیر این شیشه  آلکسشد.  این صفحه متوقف می شد. اتومبیل درست روی می

افزاری کری جایی برای  وجود داشته باشد. امکان ورود خودسرانه به مجموعه وجود نداشت. تکنولوژی نرم

 گذاشت. شانس باقی نمی
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پوش را روی دو  سیاه جا بود، چند کامیون به درون مجموعه رفته بودند. تصویر امنی در مدتی که او در آن

آمد. به فکرش رسید خودش را  ها نقاشی کرده بودند. این بخشی از آرم گیمزلیر به حساب می سمت کامیون

شود پنهان کند. اما جاده باز و در معرض دید بود. شب هم جاده  در کامیونی که پشت چراغ اول متوقف می

 ها هم حتماً بسته بودند. های کامیون دردادند. گذشته از این،  های روشن قرار می را زیر نور

داد. بعد به فکرش رسید  ها این اجازه را نمی های خاردار روی نرده توانست باال برود، سیم ها هم نمی از نرده

کاران شب وارد  توانست در لباس نوبت شاید بتواند با حفر تونل خودش را به داخل مجموعه برساند. آیا می

نظافت یا  مأمورعنوان  توانست به داد. شاید جک می ای را نمی و سنّ او چنین اجازهمجموعه شود؟ نه، جثه 

شدت  پذیر نبود. او زبان هلندی بلد نبود. از مجموعه به یک تکنسین وارد مجموعه شود. اما این هم امکان

 شد. حراست می

 خواست، دید. درست در برابر چشمانش بود. چه را که می ای بعد آن اما لحظه

کرد، راننده به سؤاالتی که از او  ی کابین او را بازرسی میمأمورکه  امیون دیگری ایستاده بود. در حالیک

تر آن را  متر پایین اش افتاد که چند صد توانست این کار را بکند؟ به یاد دوچرخه داد. آیا می شد جواب می می

 آلکسی راهنمای آن را خوانده بود.  فترچهبه یک تیر چراغ برق زنجیر کرده بود. قبل از ترک انگلستان، د

 قدر نگاه کرد که در مجموعه باز شد و کامیون از میان آن عبور کرد. آن

 کرد. تبسّمی بر لبانش نقش بست. توانست مؤثر واقع شود. باید تا تاریک شدن هوا صبر می بله، می

 ند.امیدوار بود بتواند یک فروشگاه لباس بالماسکه در آمستردام پیدا ک

 

های خاردار  ها، سیم های مجموعه فعال بودند. در ها قبل نورافکن تا ساعت نه هوا تاریک شده بود، اما از مدت

ای بود که  شدند. با این حال، شرایط به گونه ی یکصد متری دیده می های اسلحه به دست از فاصله و نگهبان

 ها پنهان شود. حریم سایهتوانست در  کرد، می اگر کسی خودش را به مجموعه نزدیک می

دانست چه  آمد. نمی می 91اش یک هلندی بود که از بندر روتردام یک کامیون به در نزدیک شد. راننده

ی تکنولوژی  کند و اصوالً دانستن این برایش مهم نبود. از همان روز اول که برای مؤسسه هایی حمل می کاال
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هتر است سؤال نکند. راننده پشت چراغ قرمز اول جاده از افزاری کری کار کرده بود، متوجه شده بود ب نرم

ی دیگری در کار نبود. و راننده کامیون از این دلگیر بود که در این  ی نقلیه سرعتش کم کرد و ایستاد. وسیله

ی بغل نگاه کرد. آیا  ای به کامیونش خورد. راننده در آیینه شرایط چرا باید توقف کند. در این لحظه ضربه

ای بعد چراغ سبز شد. راننده  خواست توجه او را به خود جلب کند؟ اما کسی را ندید و لحظه یکسی م

 ی یک گذاشت و به حرکت درآمد. اتومبیل را در دنده

اش را پایین کشید. یک نگهبان بیرون ایستاده بود. کارت  ای رفت و پنجره سمت اتاقک شیشه طبق معمول به

 اش را چاپ کرده بودند. ی کارمندی ین کارت پالستیکی عکس، نام و شمارهشناسایی راننده را گرفت. روی ا

کنند. گاه برایش این سؤال پیش آمده بود که  های دیگری کامیونش را وارسی می دانست نگهبان راننده می

کردند.  میهای کامپیوتری تولید  ها بازی چرا این همه مقررات حراستی وجود دارد. مگر غیر از این بود که آن

ها ممکن است  های صنعتی در کار باشد. شنیده بود که شرکت کاری اما شنیده بود که ممکن است خراب

 دلیل نیست. اسرار یکدیگر را بدزدند. و بعد نتیجه گرفت که کارشان بی

 سوّم هم مأمورکامیون را دور زدند.  مأمورکه راننده پشت فرمان غرق در افکار خود بود، دو  در حالی

کرد. کامیون را به تازگی شسته  ی واقع در کف جاده را مرور می های دریافتی از دوربین زیر شیشه عکس

داد. کنار آن هم تصویر امنی چاپ  خوبی خودش را نشان می ی کامیون به ی گیمزلیر روی بدنه بودند. کلمه

طور که از قبل قرار بود، در قفل بود.  ها خواست در عقب کامیون را باز کند، اما همان شده بود. یکی از نگهبان

 نگهبان دیگر از پنجره به درون کابین نگاه کرد. جز راننده کسی در آن نبود.

دادند کسی یا زیر کامیون  ها نشان می کردند. دوربین ی مشخصی پیروی می های حراستی از قاعده برنامه

ها عالمتی داد و در برقی باز شد تا  یکی از نگهبانچیز را رعایت کرده بود. حاال  پنهان نشده باشد. راننده همه

دانست  که کسی به او حرفی بزند، به حرکت درآمد. خوب می کامیون از میان آن عبور کند. راننده بدون این

تر پیچید که به  ی باریک ی اصلی خارج شد و به یک جاده تر، از جاده به کجا باید برود. پنجاه متر آن طرف

ها در دو سمت  جا پارک کرده بودند. انبار شد. ده دوازده کامیون دیگر آن ر منتهی میی با محل تخلیه

ها قرار داشتند. راننده موتور را خاموش کرد، از کامیون بیرون آمد و در آن را بست. باید مدارک و  کامیون

 ود.شد. کسی در محوطه نب داد. کامیون تا روز بعد تخلیه می کلید در کامیون را تحویل می
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ی کامیون تصویر امنی  دید. روی بدنه گذشت، احتماالً چیز جالب توجهی می اما اگر کسی از کنار کامیون می

کرد،  رسید. اما اگر این شخص خوب نگاه می گونه به نظر می کم این پوش سرش را برگرداند. دست سیاه

قاشی شده، و دیگری یک شخص ی کامیون دو تصویر وجود دارد. یکی تصویر ن شد که روی بدنه متوجه می

 واقعی که درست مانند تصویر نقاشی به یک فلز چسبیده بود.

کشیدند. در این فکر بود که چه  هایش تیر می ها و ساق صدا روی زمین پرید. عضالت بازو و رایدر بی سر آلکس

ی او  را در دوچرخهی قدرتمند مغناطیسی  ساز چهار گیره تواند به همین شکل باقی بماند. دوچرخه مدتی می

ی کامیون چسبانده بود: دو مغناطیسی  ها خودش را به بدنه به کمک این مغناطیس آلکسکار گذاشته بود. 

روز در  ظهر آن از های سیاهی را که بعد به سرعت لباس آلکسها.  ها، و دو مغناطیسی برای پا برای دست

ها را در سطل زباله انداخت. به هنگام عبور از در مجموعه،  آمستردام خریده بود، از تنش درآورد و آن

ها انتظار داشتند که کنار آرم گیمزلیر تصویری ببیند و این را هم  ها به دقت نگاه نکرده بودند. آن نگهبان

 شان به اشتباه داوری کرده بود. اما چشمان دیده بودند،

وار  توانست برای همیشه ادامه جا بخت با او یار بود، اما این بخت نمی به اطراف خود نگاه کرد. تا این آلکس

های دیگری هم حتماً فعال بودند. اما او دنبال چه  زدند، دوربین هایی گشت می باشد. بدون تردید نگهبان

دانست اگر  ا بود که خود او هم در این زمینه اطالعی نداشت، اما همین اندازه میج گشت؟ جالب این می

 دامیان کری این بساط را راه انداخته، حتماً سر و سرّی در کار است.

سرعت  به آلکسبه طرف ساختمان بزرگ مکعبی شکل به راه افتاد. صدای موتوری به گوش رسید.  آلکس

که زنی با لباس کار آبی رنگ  ک اتومبیل برقی با سه سرنشین و در حالیای پنهان کرد. ی خود را در سایه

ای از او فعالیتی در جریان بود. ناگهان صدایی بلند  پشت فرمانش نشسته بود، از کنارش گذشت. در فاصله

هایش  های او را درک نکرد، اما به سرعتِ گام ای از حرف کلمه آلکسزد.  شد. مردی به زبان هلندی حرف می

 گذرد. جا چه می خواست بداند آن افزود. می

 آلکسهای اضطراری رسید که به شکل مارپیچ باال رفته بود.  داشت. به پلّه می ی دیوار قدم بر در سایه

جا از دید دیگران دور بماند و همه چیز را تحت نظر  توانست این سرعت خودش را پشت آن پنهان کرد. می به

 بگیرد.
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ها همان ساختمان مکعبی شکلی بود که  ترین آن شد که بزرگ در مجموعه دیده میهای متعددی  ساختمان

آن را از بیرون دیده بود. دامیان کری جلوی این ساختمان با مردی که کت سفیدی بر تن داشت  آلکس

زد. سه مرد دیگر هم پشت سر او ایستاده بودند. حتی از آن فاصله هم کری را تشخیص داد. او از  حرف می

تر بود و کت و شلواری به تن داشت. آمده بود تا نمایش را تماشا کند. حدود شش نگهبان گوش  ه کوتاههم

 های مستقر روی دو برج فلزی محوطه را کامالً روشن کرده بود. به فرمان ایستاده بودند. نورافکن

دید،  چه را که می ا آنای طول کشید ت به یک هواپیمای باری افتاد. چند لحظه آلکسی میدان چشم  در میانه

ای بود که در نهایت هواپیما را  جا فرود آمده باشد. میدان به اندازه باور کند. امکان نداشت این هواپیما در آن

دانست باند فرودی در مجموعه وجود نداشت. به احتمال  در خود جای بدهد. از آن گذشته، تا جایی که می

جا آورده بودند. اما برای چه؟ یک هواپیمای قدیمی بود که  ن به آنی کامیو زیاد این هواپیما را به وسیله

 را نوشته بودند. 92دار داشت. روی بدنه و دم هواپیما نام شرکت هواپیمایی میلنیوم موتور ملخ

کری به ساعتش نگاه کرد. یک دقیقه بعد دوباره صدای بلندگو به گوش رسید. حرفی به زبان هلندی زده 

های آتش از پشت  کردند. در کابین اصلی هواپیما آتشی زبانه کشید. شعله واپیما نگاه میشد. حاال همه به ه

ها هم آتش  زد. حاال یکی از موتور ی هواپیما بیرون می شد. دود خاکستری رنگی از بدنه ها دیده می شیشه

بود کسی کاری  منتظر آلکسسوخت.  های هواپیما در آتش می گرفت. انگار آتش مهار نشدنی بود. حاال بال

شد. اما کسی تکان نخورد. به نظر رسید کری سری به  بکند. اگر هواپیما بنزین داشت، حتماً منفجر می

 عالمت تأیید پایین آورد.

آتش به همان سرعتی که شروع شده بود فروکش کرد. مردی که کت سفید پوشیده بود در واکی تاکی خود 

یق خیره کننده بود. از آب یا کف هم استفاده نکرده بودند. حرفی زد و آتش خاموش شد. سرعت اطفای حر

 نه اثری از سوختگی وجود داشت، نه دودی در کار بود.

شد. به همین سادگی کری  ای بعد اثری از حریق دیده نمی در یک لحظه هواپیما آتش گرفته بود و در لحظه

ها با نظم و ترتیب خاص میدان  . نگهبانای حرف زد و به درون ساختمان رفت با سه مرد همراهش چند ثانیه

های کامپیوتری ارتباط  رسید که این با بازی آلکسرا ترک کردند. هواپیما سر جای خود باقی ماند. به ذهن 

 آورد. ندارد. سر در نمی
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 کم دامیان کری را دیده بود. اما دست

ها  ساختمان ی بیرون آمد و در سایه ها ها محوطه را ترک کنند و بعد از پشت پلّه صبر کرد تا نگهبان آلکس

سرعت میدان را دور زد. کری اشتباهی مرتکب شده بود. ورود به مجموعه عمالً غیرممکن بود، اما به  به

های مراقبت تنها به بیرون مجموعه توجه  ها از روی برج حراست داخل مجموعه توجهی نکرده بود. نگهبان

 کند. به این نتیجه رسید که خطری او را تهدید نمی آلکس کردند و به داخل آن توجهی نداشتند. می

های سفید ساختمان عبور کرد. از باالی سرش آسمان  به دنبال کری وارد ساختمان شد، از روی مرمر آلکس

خوردند. ساختمان خالی از هر چیز بود، اما  ای از او، سه آسیاب بادی به چشم می شد. در فاصله شب دیده می

 رسید. ی زیر می ای شکل پلکانی به طبقه ی دایره لن درون یک حفرهی سا در گوشه

جا  ها پایین رفت، به اتاق بزرگی رسید و آن سر و صدا از پلّه زدند. بی صداهایی شنید. چند نفر با هم حرف می

 ها پنهان شد و به تماشا ایستاد. پشت نرده

های نفیس،  هات مختلف احداث شده بودند. قالیهایی در ج های مرمر فرش کرده و راهرو کف اتاق را با سنگ

خوردند. در سمتی از اتاق، یک میز  شومینه، مبلمان ایتالیایی و یک پیانوی سفید و باشکوه به چشم می

ها با  های روشنایی در کف اتاق قرار داشتند، این شد. چراغ هاللی شکل، با چند تلفن و کامپیوتر دیده می

دادند. تصویری از دامیان کری که پودل سفید  ی خاصی می ند به اتاق جلوهکرد هایی که درست می سایه

 رنگی در دست داشت، تمام یک دیوار را به خود اختصاص داده بود.

ها را  نوشید. سه مرد دیگری که آن ی زرد رنگی می ای نشسته بود، نوشابه که روی کاناپه دامیان کری در حالی

 ند.در میدان دیده بود کنار کری بود

ی پیانو نشسته بود. مرد دوّم، کنار  ها یاسن گِرگوروویچ بود. شلوار جینی پوشیده و روی چهار پایه یکی از آن

ای رنگی داشت. بلیزر آبی  تر است. موهای نقره رسید که از یاسن مسن او به پیانو تکیه داده بود. به نظر می

داد. عینک بزرگی به چشم داشت و  بانک نشان میرنگ و کراواتش او را به شکل یکی از کارمندان معمولی 

زد. اما سوّمی که پوستی تیره داشت، مرد  رسید. از پشت عینک مرتب پلک می قرار به نظر می عصبی و بی

گذراند. موهایی سیاه و چشمانی کبود داشت و جدی نشان  جذابی بود که اواخر دوران چهل سالگی را می

 اش راضی است. گیرسید از زند نظر می داد. به می
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 زد. کری با او حرف می

 تواند طبق برنامه پیشرفت کند. ی عقاب می آقای راپر، من از شما ممنون هستم. با لطف شما ضربه -

 ها را بفهمد. های آن سعی کرد حرف آلکسراپر! همان کسی بود که کری با او در پاریس مالقات کرده بود. 

 ام. نیازی به تشکر نیست. دامیان، من از معامله با تو لذت بردهکنم مرا چارلی صدا بزن.  خواهش می -

 زد. ی کامالً آمریکایی حرف می به لهجه

 اما من چند سؤال دارم. -

ی کنار کاناپه برداشت. به اندازه و شکل یک تلفن  این را گفت و یک کپسول متالیکی را از روی میز قهوه

 همراه بود.

های امروز برنامه  کنند. ظاهراً فالش درایو با کد همه روزه تغییر می های طال طور که متوجه شدم، کد آن -

 ی عقاب دو روز دیگر اتفاق بیفتد... ریزی شده است. اما اگر ضربه

 راپر تبسّمی کرد.

ها را به  که کد کافی است به برق بزنی تا به روز شود. این امتیاز بزرگ این دستگاه است. به محض آن -

طور که گفتم، تنها مشکل قرار گرفتن  ها را مخابره کن. اما همان آن 93استار ی میل وسیله دست آوردی، به

 انگشت روی دکمه است.

 این مشکل برطرف شده است. -

 توانم مرخص شوم. با این حساب می -

 بهایتان را به من بدهید، آقای راپر...چارلی... ی دیگر از وقت گران فقط چند دقیقه -

 لیوان خالی را روی میز گذاشت. اش را سر کشید و کری نوشابه

 کند؟ از کجا مطمئن باشم فالش درایو به راستی کار می -

 پردازی. ی کافی به من پول می باید روی حرف من حساب کنی. به اندازه -

 طور است. نیم میلیون دالر پیش پرداخت، دو میلیون دالر هم حاال، اما... بله، همین -
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 کری مکثی کرد.

 ی دارم.اما من هنوز یک نگران -

تر سر در بیاورد. او  ها بیش های آن خواست از حرف ها خواب رفته بود. خیلی دلش می پشت پلّه آلکسپای 

دانست که در تکنولوژی کامپیوتری فالش درایو با ذخیره کردن اطالعات رابطه دارد. اما از این که  می

 اطالع بود. اب هم بیی عق استار کی یا چه چیزی بود، اطالع نداشت. از موضوع ضربه میل

 راپر خودمانی گفت:

 مشکل کجاست؟ -

 متأسفانه، مشکل شما هستید، آقای راپر. -

 چشمان سبز رنگ کری لحن تند و جدی به خود گرفته بود.

 کردند. ای که امیدوار بودم قابل اعتماد نیستید. وقتی به پاریس آمدید، شما را تعقیب می شما به اندازه -

 طور نیست. نه این -

نگار انگلیسی به عادت قمار کردن شما پی برد. او به اتفاق یک عکاس شما را تا التوق واتژان  روزنامهیک  -

 تعقیب کرد.

 کری دستش را بلند کرد تا جلوی صحبت راپر را بگیرد.

من ترتیب آن دو را دادم. اما شما مرا ناامید کردید، آقای راپر. مطمئن نیستم دیگر بتوانم به شما اعتماد  -

 .کنم

 راپر با لحنی عصبانی گفت:

جا با افراد فنّی تو کار  حاال تو به من گوش بده، دامیان. ما با هم معامله کردیم و قراری گذاشتیم. من این -

کردم. اطالعات الزم برای یادگیری فالش درایو را در اختیارشان قرار دادم. سهم من همین بود که تمام 

خواهی سیستم را فعال کنی، به  بروی و چگونه می94پی آی ویخواهی به سالن  که چگونه می شد. این
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 - هر کسی که بود - نگار خودت مربوط است. اما تو به من دو میلیون دالر بدهکاری و این روزنامه

 تواند در قرار ما اخالل ایجاد کند. نمی

 پول خون! -

 چی؟ -

 شود. ها پرداخت می کار این پولی است که به خیانت -

طوری با من حرف  م! من به این پول احتیاج داشتم. من به شرکتم خیانت کردم. ایناما من خائن نیست -

 ات را بپرداز و بگذار دنبال کارم بروم. نزن. بدهکاری

 کری تبسّمی کرد.

 پردازم. باید مرا ببخشی، چارلی. من نظرم را گفتم. البته که می -

د که در سمتی از اتاق قرار داشت. به شکل یک نشینی افتا به شاه آلکسآمریکایی به اطرافش نگاه کرد. چشم 

خورد. درون آن  بطری بسیار بزرگ ساخته شده بود که در قسمت جلوی آن یک شیشه محدّب به چشم می

 شد. یک کیف دستی چرمی روی میزی دیده می

 جاست. پولت آن -

 متشکرم. -

دقت آمریکایی  ودند، اما حاال بهدر تمام این مدت، یاسن گِرگوروویچ و مردی که عینک زده بود حرفی نزده ب

ای خود به  نشین، در شیشه کردند. با نزدیک شدن او به شاه رفت نگاه می نشین می که به طرف شاه را در حالی

 خود باز شد. راپر به سمت میز رفت و در کیف را باز کرد.

 که خالی است. امیدوارم قصد شوخی نداشته باشید. این -

 کری تبسّمی کرد.

 کنم. اش. پُرش مینگران نب -

 نشین بسته شد. ای را که روی میز قهوه بود، فشار داد. درِ شاه این را گفت و دکمه

 راپر فریاد کشید:
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 کنی؟ کار می چه -

 کری بار دوّم دکمه را فشار داد.

احساس کرد که نفسش بند آمده است. قلبش با دو برابر ضربان  آلکسای هیچ اتفاقی نیفتاد.  برای لحظه

نشین در بسته چیزی به داخل کیف افتاد. راپر دستی دراز کرد و آن را برداشت،  زد. حاال در شاه میهمیشگی 

 سنتی بود. 25ی  یک سکه

 ها چیست؟ کری! منظورت از این بازی -

افتد. اما  دقیقاً متوجه نبود که چه اتفاقی می آلکستری به درون کیف دستی سرازیر شدند.  های بیش سکه

ی  احساس کرد که اتاق به واقع به شکل یک بطری است و جز در باالی آن که سوراخی وجود داشت، بقیه

ای ایجاد شده بود. در  ریختند. شرشره ها از سوراخ باالی اتاقک فرو می هایش راه به بیرون نداشت. سکه قسمت

ها همه روی میز را پُر کردند و از  شد، اما ریزش سکه ادامه یافت. لحظاتی بعد سکهای کیف چرمی پُر  لحظه

 آن به روی زمین ریختند.

ها کنار کشید و با مشت بر در  افتد. خودش را از ریزش سکه چارلی راپر حدس زد چه اتفاقی دارد می

 ای کوبید. شیشه

 بس کن! بگذار بیایم بیرون! -

ام، آقای راپر. اگر اشتباه نکرده باشم، از دو میلیون دالر حرف  ا نپرداختههای شما ر من هنوز همه پول -

 زدی. می

که دست بر سر خود  شُر سکه به یک سیالب تبدیل شد. هزاران سکه فرو ریختند. راپر در حالی حاال شُر

دو  سرعت محاسبه کرد. به آلکسخواست به شکلی از خودش حراست کرده باشد.  گذاشته بود، خم شد. می

کرد. چند سکه ممکن است فرو بریزد؟  اش را پرداخت می سنتی. کری با سکه بدهی 25ی  میلیون دالر سکه

رسید. سیل ریزش سکه  ها همه کف اتاقک را پر کرده بودند. ارتفاع سکه تا زانوان آمریکایی می جا سکه تا این

دیگری نگاه کند، اما جرأت تکان  خواست به جای می آلکسرسید.  تر شد. فریاد راپر به جایی نمی بیش

 خوردن نداشت. چشمانش را وحشت پر کرده بود.
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ها را کنار  ریختند و آمریکایی سعی داشت آن چنان فرو می ها هم توانست آمریکایی را ببیند. سکه زحمت می به

بدنش دیگر  شدند، اما صورت و هایش به شکل مبهمی دیده می های گزنده بودند. دست بزند. انگار که زنبور

ای فرو پاشید. اما در  دید که خونی بر در شیشه آلکسشد. آمریکایی مشتی به در کوبید و  دیده نمی

تر و  نشین را پر کردند. بعد ارتفاع سکه بیش ی فضای شاه قدر فرو ریختند که همه ها آن شکستنی نبود. سکه

 رسید. کشید، صدایش به گوش نمی اد میشد و اگر هنوز فری تر شد. اثری از راپر دیده نمی باز هم بیش

 آلکسسنتی.  25ی  و بعد ناگهان همه چیز تمام شد. ریزش سکه متوقف گردید. قبری با هشت میلیون سکه

ای به این فکر کرد که یک مدفون میان آن همه سکه چه احساسی باید داشته  به خود لرزید. برای لحظه

تردیدی نداشت  آلکسها او را کشته بود؟  شده بود، یا فشار سکهباشد. آمریکایی چگونه مرده بود؟ آیا خفه 

 که او کشته شده است. پول خون! شوخی کری جدی بود.

 کری خندید.

 کجایش خنده داشت؟ چرا او را کشتی؟ -

 لرزید. زد. صدایش می این اولین بار بود که مرد عینکی به زبان هلندی حرف می

ی تعیین کننده. فکر  توانیم اشتباه کنیم، آن هم در این مرحله . نمی95دقت بود، هنریک که بی برای این -

ها را بشماری،  پردازم. اگر در را باز کنی و سکه زنم. گفتم به او دو میلیون دالر می نکنی من زیر قولم می

 شود. دقیقاً دو میلیون دالر می

 مردی که کری او را هنریک صدا زده بود، گفت:

 نه، در را باز نکنید! -

 تبسمی کرد.کری 

ی دیگر  کنم. ما فالش درایو را در اختیار داریم. باید کارمان را بکنیم. با یک نوشابه نه، این کار را نمی -

 موافقی؟
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گفت که فرار  زده نشود. غریزه می داد. سعی داشت وحشت هایش را روی هم فشار می ها دندان زیر پله آلکس

یتش مأمورکم  چه دیده بود باور نکردنی بود، اما دست گیرد. آندانست که باید جانب احتیاط را ب کند، اما می

گشت. دوست  رفت و به انگلیس باز می حاال روشن شده بود. باید از این مجموعه و اسالترجیک بیرون می

 رفت. می 6 آی داشت یا نداشت باید به سر وقت ام

شاخ و دم است. او  انه و دیو بیدانست از اول هم درست حدس زده بود که دامیان کری یک دیو حاال می

ی عقاب گذاشته بود. و این هر چه بود، در دو روز آینده  ریزی اقدامی بود که اسمش را ضربه درگیر برنامه

پی بود. آیا قصد ورود به یک سفارت خانه  آی افتاد. موضوع در رابطه با یک سیستم ایمنی و تاالر وی اتفاق می

کردند. کسی به نام  هایش را باور می کرد که آلن بالنت و خانم جونز حرف می را داشت؟ مهم نبود، باید کاری

قدر اطالعات داشت که  مطمئناً آن آلکسچارلی راپر مرده بود. او با آژانس امنیت ملی آمریکا ارتباط داشت، 

 ها را متقاعد به دستگیری دامیان کری بکند. آن

 فت.ر جا بیرون می اما قبل از هر کار باید از آن

 آلکسها بود.  آمد، ببیند. یکی از نگهبان ها پایین می به موقع سرش را بلند کرد تا کسی را که از پله آلکس

 آلکسای در دست داشت.  خواست واکنش نشان بدهد، اما خیلی دیر شده بود. نگهبان او را دیده بود. اسلحه

روی پاهایش ایستاد. از سمت دیگر اتاق هم  آلکسی نگهبان،  هایش را بلند کرد. با اشاره آرامی دست به

 اش باز شد. دامیان کری او را دید. چهره

ای بخوریم.  جا با هم نوشابه رایدر! امیدوار بودم تو را دوباره ببینم. چه دیدار جالبی! بیا این آلکس -

 خواهم چگونه مردنت را توضیح بدهم. می
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 سنتز درد

 کری گفت:

کردی. باید بگویم کار جالبی  کار می 6 آی ی تو به من گفته است. ظاهراً برای ام یاسن همه چیز را درباره -

 کردند مرا تعقیب کنی؟ مأمورها تو را  کنی؟ آیا آن ها کار می است. آیا هنوز هم برای آن

 جوابی نداد. آلکس

کنم. شاید هم یاسن این کار را بکند، اگر جواب ندهی، ممکن است مجبور شوم با تو طور دیگری رفتار  -

 ها. گیرد. سوزن، سنجاق و از این قبیل چیز ها از من حقوق می برای همین کار

 یاسن گفت:

 داند. چیزی نمی 6 آی ام -

 آلکسدر اتاق تنها بودند. نگهبان و مردی که هنریک نامیده شده بود، رفته بودند.  آلکسیاسن و کری و 

 خورد. شیر شکالتی را که کری به اصرار به او داده بود، میروی کاناپه نشسته بود و 

 یاسن ادامه داد:

 کرد. نمی مأموررا  آلکسها اطالع ندارد. و اگر هم داشت،  وجه سازمان اطالعات از کار هیچ به -

 جاست؟ پس برای چه به پلژر دام آمده بود؟ چرا این -

 کرد. آلکسکری رو به سمت 
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، از دیدنت آلکسه باشی که از من امضاء بگیری. راستش را بخواهی همه راه آمد کنی این فکر نمی -

کلی خراب  ی گیمزلیر مرا به خوشحال هستم. به هر صورت قصد داشتم روزی تو را پیدا کنم. تو برنامه

ها سرم خیلی شلوغ است، قصد داشتم ترتیب  که این روز کردی. تو بیش از اندازه زرنگ هستی و با آن

 یت بدهم.یک حادثه را برا

 ای که در هاید پارک برای آن زن درست کردید؟ شبیه حادثه -

های زبلی مثل تو  ها متنفرم. از بچه نویس کرد. من از روزنامه مورد می ام را سر برد. سؤاالت بی او حوصله -

 تر کردی. جا آمدی. کارم را خیلی راحت طور که گفتم، خوشحالم خودت به این آید. همان هم خوشم نمی

ی عقاب را  ها موضوع ضربه داند که من اینجا هستم. آن می 6 آی توانید با من کاری بکنید. ام نمی -

ها استفاده کنید. اگر تا امشب گزارش  توانید از آن ها را داشته باشید، اما نمی دانند. ممکن است رمز می

 افتید. میکند. شما هم به زندان  جا را محاصره می ندهم، قبل از صبح فردا پلیس این

 ای باال انداخت. کری به یاسن نگاه کرد و او شانه

 های ما را شنیده. او هیچ اطالعی ندارد. ها حرف گوید. حتماً از زیر پله دروغ می -

ها در تماس  روست. او با دنیای واقعیت ی واقعی روبه احساس کرد که با یک دیوانه آلکسکری لبی گزید. 

 خواهد بکند، ممکن است فاجعه به همراه بیاورد. که او می دانست کاری خوب می آلکسنبود و 

 کری گفت:

شود. من با نظر تو  تر از چهل و هشت ساعت دیگر اجرا می ی عقاب کم ی ضربه کند. برنامه فرق نمی -

توانم او را بکشم. آب هم از آب تکان  گوید. می موافقم، یاسن. این پسر اطالعی ندارد.، چرت و پرت می

 خورد. نمی

 یاسن گفت:

 مجبور نیستی او را بکشی. -

بود، اما  آلکساز شنیدن این حرف تعجب کرد. این روسی ایان رایدر را کشته بود. او بدترین دشمن  آلکس

 این دومین بار بود که یاسن سعی کرده بود به او کمک کند.

 توانیم او را تا پایان برنامه زندانی کنیم. می -
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 کری گفت:

خواهد این کار را بکنم. خیلی دوست دارم این  مجبور نیستیم او را بکشیم. اما دلم میبله، حق با توست.  -

 کار را بکنم.

 رفت. آلکسکری از روی چهارپایه بلند شد و به سمت 

ی نمایش.  ی سنتز درد زدم به یاد داری؟ در لندن این حرف را زدم. در برنامه آیا حرفی را که درباره -

ویژه  ها، و به ی احساسات آن دهد احساسات قهرمان را تجربه کنند. همه کان میها ام سنتز درد به بازیکن

ریزی  افزار برنامه کنند. ممکن است تعجب کنی که چگونه آن را در نرم احساس درد و مردن را تجربه می

 ، جوابش این است:آلکسکردم. 

 به کمک داوطلبانی مانند تو این کار را کردم. -

 اما من داوطلب نبودم. -

طور که تو به من کمک خواهی کرد.  بقیه هم نبودند. با این حال به من کمک کردند. درست همان -

 ی تو هم این خواهد بود که دیگر درد نکشی. جایزه

 جای دیگری انداخت. کری نگاهش را به

 توانید او را ببرید. می -

تر از  ها قوی د دفاع کند، اما آنسعی کرد از خو آلکسرا گرفتند.  آلکسدو نگهبان از تاریکی بیرون آمدند و 

 بردند. ها او را از روی کاناپه بلند کردند و به اتاق دیگر می آن بودند که او بتواند کاری انجام بدهد. نگهبان

آمیزی به برای آخرین بار به پشت سرش نگاه کرد. کری او را فراموش کرده بود، و حاال با نگاه تحسین آلکس

کرد و نگران بود. در اتوماتیک پشت سرش بسته شد و  ود. اما یاسن به او نگاه میفالش درایو خیره شده ب

 دانست دامیان کری برای او چه خوابی دیده است. کشان با خود بردند. نمی ها او را کشان نگهبان

 

بعد  را در سلول انداختند و آلکسها  تر واقع شده بود. نگهبان سلول در انتهای راهرویی در یک طبقه پایین

ی غلیظ  ها پیدا کرده بود، با لهجه ها نگاه کند. نگهبانی که او را زیر پله به آن آلکسمنتظر ایستادند تا 

 ای حرف زد. هلندی چند کلمه
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 میری. کنی، و یا از گرسنگی می ماند. یا راه خروج را پیدا می شود و بسته هم باقی می در بسته می -

ها به  صدای قفل شدن در را شنید و بعد هم صدای پای نگهبان آلکسحرف دیگری نزد. در بسته شد. 

 با خود تنها ماند. آلکسشدند. سکوتی حاکم شد و  گوشش خورد که دور می

ی فلزی بود که پنج متر طول و دو متر عرض داشت. یک  به اطرافش نگاه کرد. سلول او یک جعبه

احساس کرد هرگز  آلکسای.  ی داشت، و نه پنجرهخواب دیواری هم در سلولش گذاشته بودند، اما نه آب تخت

باره را  به چنین دردسری گرفتار نشده بود. کری حرفش را باور نکرده بود و حتی فرصت فکر کردن در این

کند. و واقعیت این بود که  کند یا نمی کار می 6 آی با ام آلکسهم به خود نداده بود. برایش مهم نبود آیا 

ای هم نداشت که با آن از سلول فرار کند.  کرده بود، قرار نداشت. وسیله آلکسی که در جریان کار 6 آی ام

جا به آمستردام آورده بود. اما در  ای را که در لندن به او داده بودند، با خود به پاریس و از آن دوچرخه آلکس

ماند تا  جا می ر آنقد اش نزدیک به ایستگاه اصلی قطار آمستردام پارک شده بود و آن حال حاضر دوچرخه

دانست که او قصد ورود به مجموعه را داشته، اما حتی اگر  زنگ بزند یا کسی آن را بدزدد. جک می

باره بزند، چگونه ممکن بود کسی بتواند او را پیدا کند. یأس و نومیدی سرتاسر  خواست حرفی در این می

 را دربرگرفت. دیگر توان مقابله با آن را نداشت. آلکسوجود 

و با این حال، تقریباً چیزی دستگیرش نشده بود. چرا کری این همه برای تولید یک بازی کامپیوتری 

ی  کرد؟ از همه گذاری کرده بود؟ چرا به فالش درایو احتیاج داشت؟ آن هواپیما در مجموعه چه می سرمایه

 کرد. اما کجا و چگونه؟ دا میی عقاب تا دو روز دیگر تحقق پی ی کری چه بود؟ ضربه تر، برنامه ها مهم این

داری به خرج دهد و به افکارش مسلط گردد. قبالً هرگز در جایی زندانی نشده بود.  سعی کرد خویشتن آلکس

پیپر به  اش را نبازد و شکست را نپذیرد. کری قبالً اشتباهاتی کرده بود. حتی وقتی از سن مهم بود که روحیه

رتکب اشتباه شده بود. البته او از شهرت و قدرت و منابع مختلف او زنگ زد و او اسم خودش را گفت، م

کرد باهوش نبود.  ریزی کرده بود. اما به آن اندازه که فکر می برخوردار بود و مطمئناً عملیات بزرگی را برنامه

 توانست او را شکست بدهد. هنوز هم می آلکس

نامید، تجربه  چه را که سنتز درد می اخته بود تا آنکرد؟ کری او را در این سلول اند اما چگونه باید شروع می

از این حرف و حرف نگهبان خوشش نیامده بود. او گفته بود یا راهی برای خروج پیدا کن، یا از  آلکسکند. 

ها را لمس کرد. از جنس فوالد و فلز محکم بودند.  دیوار آلکسگرسنگی بمیر. اما راه خروجی وجود نداشت. 
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جا  ای نداشت. در محکم قفل شده بود. به سقف و حبابی که آن در را وارسی کرد. هیچ فایدهبرای دومین بار 

 خواب دیواری باقی مانده بود... نصب کرده بودند نگاه کرد. حاال تنها تخت

ای بود که یک نفر بتواند از  اندازه جا وجود داشت. به ای آن ی خوابیده زیر تخت را وارسی کرد. دریچه آلکس

ی انفجاری باشد. با این حال، دریچه را فشار  ای به ذهنش رسید که ممکن است یک تله ور کند. لحظهآن عب

خورد. اما جایی  چشم می ی فلزی به درون دیوار فرو رفت. در سمت دیگر چیزی شبیه یک تونل به داد. صفحه

ن وجود نداشت. حتی مطمئن رسید که نوری در آ ای می رفت، به فضای بسته دید. اگر به درون آن می را نمی

 نبود که این تونل به جایی منتهی شود. آیا شجاعت آن را داشت که به درون تونل برود؟

برای آخرین بار سلول خودش را وارسی کرد. بعد زانو زد و دریچه را فشار  آلکساما راه دیگری وجود نداشت. 

هایش روی میز  کش از دریچه عبور کرد. پاشنه به حالت دراز آلکسی فلزی حرکتی کرد و باز شد.  داد. دریچه

قدر به جلو رفت که  دید. دستش را در برابر صورتش به جلو امتداد داد و آن نرمی فرود آمد. جایی را نمی

ها در دامی گرفتار شده بود. این راه خروج  ی تالش دستش به دیواری برخورد. خدای من! انگار بعد از همه

 نبود.

ای به  که آمده بود، برگشت. اما وقتی به دریچه رسید، دید که قفل شده است. با پا ضربهعقب راهی را  عقب

ی وجودش را فرا گرفت. انگار زنده زنده در تاریکی مطلق و بدون هوا  آن زد، اما تکان نخورد. وحشت همه

ارش را دفن شده بود. منظور کری از سنتز درد عملی شده بود. مرگی وحشتناک و باور نکردنی انتظ

 کشید. می

 عصبی شد. آلکس

 شد. کوبید. داشت خفه می های فلزی تابوتش مشت می اختیار فریاد کشید. با دست به دیواره بی

ی دومی در کار بود. برای  حاال دستش به بخشی از دیوار خورد و احساس کرد که دیوار به عقب رفت. دریچه

از شده بود به تونل دومی رسید. به همان تاریکی و سردی زد. با عبور از راهی که ب نفس می دریافت هوا نفس

توانست بر  کرد. اگر می کم امیدی در دلش ایجاد شده بود. باید از این راه عبور می تونل قبلی بود، اما دست

 رسید. خودش مسلط شود، احتماالً به روشنایی می
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کرد. از سرعت  ی فلزی را احساس می هایش ورقه به جلو حرکت کرد. زیر پا آلکستر بود.  تونل دوم بلند

ای وجود داشت، بدون تردید در آن فرو  دید. اگر بر سر راهش حفره حرکتش کاست. هنوز جایی را نمی

های دیگر  کرد. دنبال گذرگاه ها را وارسی می هایش دیوار رفت، با دست چنان جلو می که هم افتاد. در حالی می

قدر از دامیان کری متنفر بود. با شنیدن صدای خودش،  گفت. چه گشت. سرش به چیزی خورد. ناسزایی می

 دانست که هنوز زنده است.

به یک نردبان برخورد کرده بود. با دو دست نردبان را گرفت. احتماالً روی سرش یک راه خروجی وجود 

سرش به سقف  کش به حالت ایستاده درآمد تا از نردبان باال برود. نگران آن بود که داشت. از حالت دراز

ای  فشار داد و در میان ناباوری نوری به چشمانش خورد. دریچه آلکسبخورد. حاال دستش به چیزی خورد. 

 آلکسها باال رفت و از دریچه گذشت. هوا گرم بود.  دقت از آخرین پله باز شده و به اتاق روشنی رسیده بود. به

 های بسته از او دور شود. از محیطزدگی و ترس  نفس عمیقی کشید. و گذاشت تا احساس وحشت

 به اطرافش نگاه کرد. آلکس

اند. دری به  های بزرگ ساخته شده رسید که سه دیوار اتاق از سنگ در اتاق روشنی زانو زده بود. به نظر می

ی  های آهنی داشت. روی در چهره رویش بود. از جنس چوب بود و چفت و بست کم ده متر روبه ارتفاع دست

قبالً این چهره را دیده بود. لحظاتی به خودش فشار  آلکسکاری شده بود.  از خدایان آزتک کندهبزرگ یکی 

آورد تا بداند آن را کجا دیده است. بعد دانست که چه چیزی را باید انتظار بکشد. دانست که کری چگونه 

 ریزی کرده است. اش برنامه سنتز درد را در بازی

دار دیده بود. همان بازی کامپیوتری که کری آن را در پلژر دام در هاید پارک این در را در شروع بازی مار پر

به نمایش گذاشته بود. در آن زمان تصور کرده بود که این یک تصویر کامپیوتری است، اما حاال متوجه شد 

نگ ها را لمس کرد. مسلماً از جنس س یکی از دیوار آلکسکه آن بازی یک تجسّم فیزیکی هم داشته است. 

ی بازی قرار خواهد  نبود. پالستیک فشرده بود. حاال تردید نداشت که وقتی در را باز کند، در همان صحنه

بار بازی نبود، یک چیز حقیقی بود:  کرد. با این تفاوت که این گرفت. باید از همان مخاطرات قبلی عبور می

 واقعی.کرد، یک مرگ  های واقعی و اگر اشتباه می های واقعی، نیزه شعله

کری گفته بود از داوطلبان دیگری استفاده کرده است. احتماالً از این اشخاص در برخورد با مخاطرات 

ها را ضبط کرده و به کمک کامپیوتر و به شکل دیجیتالی آن را به  برداری شده بود. احساسات آن فیلم
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شت سر گذاشته حتی بخشی از احساس کرد تاریکی تونلی که پ آلکسسیستم گیمزلیر انتقال داده بودند. 

 رفت که شروع شود. بازی نبوده است. بازی تازه می

چه را که در بازی در پلژر دام  حرکت ایستاد. به زمانی برای فکر کردن احتیاج داشت تا آن لحظاتی بی آلکس

شد که  د میدانست، پنج خان در کار بودند. در شروع به معبدی وار دیده بود، به خاطر آورد. تا جایی که می

هایش یک شمشیر و کمان نصب کرده بودند. آیا کری در این بازی سالحی در اختیارش قرار داده  روی دیوار

رسید که موجودی به شکل  رسید؟ به جایی می دید. اما بعد از معبد به کجا می کرد و می بود؟ باید صبر می

هایی به  لی وقتی به انتهای راهرو رسیده بود، نیزهجا قرار داشت. در بازی قب ای از پروانه و اژدها آن آمیخته

های فلزی بود. با عبور از جنگل، به یک  ی مار سمتش پرتاب شده بودند. بعد به جنگلی رسید که خانه

کردند. در پایان هم  رسید که خدایان آزتک از آن حراست می ای شکل می ی پیچ در پیچ آیینه شبکه

 راه خروج برای رسیدن به سطح بعدی بود. جا ی آتش قرار داشت. این حوضچه

به یاد حرف  آلکسآورد.  جا هم بازسازی کرده بودند، او را از پای درمی ی آتش. اگر این را در این حوضچه

توانست از پنج خان به سالمت عبور کند،  کری افتاد: راحتی و سکوت مرگ. راه نجاتی وجود نداشت. اگر می

 ی آتش به کار خود پایان دهد. با افتادن در حوضچهکرد تا  فرصت آن را پیدا می

 توانست این تنفر را مزه کند. دامیان کری از شیطان بدتر بود. را در بر گرفته بود. می آلکستنفر تمام وجود 

بار  داد. یک توانست بکند؟ راه برگشتی وجود نداشت. تنها یک راه پیش رو داشت. باید ادامه می چه می

کم امیدی در او ایجاد کرد. اما تفاوت بزرگی میان استفاده  ی را شکست بدهد. این فکر دستتوانسته بود باز

توانست به همان سرعتی که با دستگاه  ی واقعی زندگی وجود داشت. او نمی از یک دستگاه کنترل و حادثه

به او  داد، در عمل واکنشی نشان دهد. در ضمن، حیات دوباره هم کسی کنترل برقی واکنش نشان می

 داد. شد، جانش را از دست می جا اگر کشته می داد. این نمی

ایستاد. در بالفاصله روی پاشنه چرخید و باز شد. پیش رویش همان معبدی که در بازی دیده بود، به  آلکس

ها  رو شود؟ آیا امکان داشت این صحنه جا هم با یک شگفتی روبه خورد. آیا امکان داشت که این چشم می

 نباشند؟واقعی 

ی کامپیوتر در پلژر دام دیده بود: فضایی  از در عبور کرد. معبد دقیقاً به همان شکلی بود که روی صفحه

خورد.  چشم می های مختلف به های بلند و مجسمه ها، ستون کاری های سنگی که روی آن کنده بزرگ با دیواره
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ورت خارجی پیدا کرده بود که از پشت آن ها ص های زنگار خورده با تصاویری از بشقاب پرنده حتی پنجره

هایی وجود داشتند که او را تعقیب کنند و احتماالً  جا هم دوربین شد. آن های طالیی دیده می مزارع ذرت

افتاد. برای او باور  آلکسای بر اندام  رسید. لرزه همه حرکاتش را ضبط نمایند. صدای ارگ به گوش می

 جود خارجی داشتند.واقع و ها به نکردنی بود که این

هشیار و گوش به زنگ وارد معبد شد. منتظر بود که از هر سمتی مورد حمله قرار بگیرد. آرزو کرد کاش در 

های مختلف را پشت سر  تری به خرج داده بود. او در بازی چنان به سرعت خان بازی مار پردار دقت بیش

ای معبد قرار گرفتند.  هایش روی کف نقره نکرده بود. پاها توجه  گاه گذاشته بود که احتماالً به برخی از کمین

دریایی یا کشتی واژگون شده  شد که او را به یاد یک زیر ای دیده می های زنگار خورده ای از او، پله در فاصله

ها برود، اما به یادش آمد که در بازی کامپیوتری این کار را نکرده بود.  انداخت. به ذهنش رسید که روی پله

 دانست و از قبل تجربه داشت عمل کند. چه می ال هم ترجیح داد که این کار را نکند. بهتر بود مطابق آنحا

نمای چوبی بود که به شکل یک اژدها کنده کاری  نشینی که کمان را در آن گذاشته بودند، زیر یک طاق شاه

های برق هستند.  ها سیم که ایندانست  می آلکسها پوشانده بودند.  ها و پاپیتال شده و روی آن را پیچک

ای را که کنار یک سنگ گذاشته بودند، ببیند. آیا ارزش آن را داشت که تن به خطر بدهد؟  توانست اسلحه می

تر این کار را کرده بود، جانش را از دست  با سرعت خودش را به سمت دیگر اتاق رساند. اگر اندکی دیر آلکس

های برّنده افتاد.  دانست از کجاست، به یاد موشک بومرنگ با تیغه میداده بود. با بلند شدن صدایی که ن

طوری که نفسش بند آمد. چند چراغ  شدن نداشت. به سرعت خودش را به زمین انداخت، به فرصت آماده

اش احساس کرد. با سرعت کافی کارش را انجام نداده بود. موشک  سوزنی را در شانه آلکسروشن شد و 

 پوستش انداخته بود. هنوز حتی به خان دوم هم نرسیده بود. بومرنگ خراشی به

ها  رسید که این صحنه شد. احتماالً روزی می ای ضبط می گرفتند. هر حادثه سر و صدا فیلم می ها بی دوربین

 گرفتند. افزار کری قرار می در نرم

یک لحاظ به او کمک  کم از اش را به هم برساند. موشک بومرنگ دست سعی کرد پیراهن پاره شده آلکس

با تابی که به بدنش داد کمان  آلکسهای برق آن قطع شده بود.  کرده بود. در اثر برخورد آن به پاپیتال سیم

کرد. معلوم شد که کری او را فریب  را برداشت. یک کمان عتیقه از جنس چوب و آهن بود، اما هنوز کار می

 تر از آن بود که کار مفیدی صورت دهد. داده است. تیری که در کمان بود سر نداشت. کند
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دانست شمشیر  ای رفت که می تصمیم گرفت که تیر و کمان را با خودش بردارد. به نقطه آلکسحال،  با این

هایی برای رسیدن به آن در  جا قرار دارد. شمشیر روی دیوار و در ارتفاع بیست متری قرار داشت.پله در آن

ای   روی این دیوار تلهها باال برود که فکری به ذهنش رسید. احتماالً نظر گرفته بودند. چیزی نمانده بود از پله

ها واژگون شود. اگر از آن باال سقوط  ی راه باال برود و بعد یکی از سنگ گذاشته بودند. ممکن بود تا نیمه

برد که روی زمین بیفتد و  شکست. کری هرگز دوست نداشت و لذت نمی کرد، حتماً ساق پایش می می

د. از این که بگذریم، احتماالً این شمشیر تیغه هم منتظر بماند تا موشکی شلیک شود و کارش را تمام کن

 نداشت.

 توانست دنیای مصنوعی کری را ویران کند. حلی به ذهنش رسید. می در این فکر بود که راه

شوند. اتفاقی در کار نیست. در بازی کامپیوتری  ریزی شده تهیه می های کامپیوتری از حوادث برنامه بازی

به دست آورد، از آن برای تیراندازی به موجودی که به او حمله کرده بود استفاده تیر و کمان را  آلکسوقتی 

ها هم پادزهزی داشتند. در هر شرایط  هایی داشتند. سم های قفل شده حتماً کلید نمود. به همین شکل در

 شد. ای رعایت می حتماً باید قاعده

انست کاری را که دوست دارد انجام بدهد. تا به تو ریزی نشده بود. او یک انسان بود و می برنامه آلکساما 

حال پیراهنش پاره شده بود، اما جان سالم به در برده بود. حاال او به ذهنش رسید اگر تیر و کمان را 

رفت،  گرفت. اگر از دیوار برای برداشتن شمشیر باال می ی موشک بومرنگ قرار نمی برنداشته بود، مورد حمله

 رفت عمل کرده بود. زیرا دقیقاً مطابق انتظاری که از او میشد  با خطری مواجه می

عبارت دیگر، باید  داد. به رفت، انجام می ساز کری باید کاری را که از او انتظار نمی برای فرار از دنیای دست

 کرد. تقلب می

 کرد. باید از همین حاال شروع می

 

از روی دیوار بردارد. اما مشعل روی دیوار پیچ شده ور رفت و سعی کرد آن را  های شعله سراغ یکی از مشعل به

توانست  داشت، نمی می چیز را کرده بود. اما حتی اگر مشعل را بر ابداً تعجب نکرد. کری فکر همه آلکسبود. 
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پیراهنش را درآورد و آن را به دور انتهای تیر پیچید و آتش زد. تبسّمی بر  آلکسشعله را خاموش کند. 

 ریزی نشده بود. ای داشت که برایش برنامه  اسلحهلبانش نشست. حاال

تر را انتخاب کرد. از  رفت. اما او راه دور باید مستقیماً به سمت آن می آلکسدر خروجی در انتهای معبد بود. 

های احتمالی که بر سر راهش وجود داشت، اجتناب کرده  گاه سمت در خروجی رفت تا از کمین کنار دیوار به

 دید. یش رویش تاالر دوم را میباشد. حاال پ

کرد و به سمت  تر نبود، عبور می هایی که قطرشان از یک بشقاب بزرگ وارد خان دوم شد. باید از روی ستون

جا به او حمله کرده بود. سرش را بلند کرد و  ای افتاد که در این به یاد موجود پرنده آلکسرفت.  دیگر می

ی از یک سمت تا دری که در باالی سرش قرار داشت، کشیده شده بود. موجود پرنده را دید. یک سیم نایلون

 تیر مشتعل را زیر سیم نایلونی گرفت. آلکس

مؤثر واقع شد. سیم آتش گرفت. کری یک تصویر رباتی از مخلوقی ساخته بود که در بازی به او حمله کرد. 

دانست  ای که نمی خواهد کرد تا در چالهی راه برسد، این موجود به او حمله  دانست وقتی به میانه می آلکس

اند سقوط کند. اما حاال موجود پردار به آرامی پایین آمد و جلوی پایش روی زمین افتاد.  در آن چه گذاشته

 ای. ای از فلز و پر بود که به یک طوطی مرده شباهت داشت تا یک غول اسطوره مجموعه

کرد.  شد به پایین ریزش می رید. آب از منبعی که دیده نمیبا چنان می راهش صاف و شفاف بود، اما باران هم

هایش را از پا بیرون بیاورد.  توانست کفش های او را لغزنده کرده بود. تصویر بدلی او در بازی نمی باران جا پا

ها را دور گردنش  ها را به هم گره زد و کفش اش را درآورد، بند آن های ورزشی سرعت کفش به آلکساما حاال 

دانست که باید این کار را به سرعت انجام  هایش را هم در جیب گذاشت و پرش کرد. می انداخت. جوراب

کرد. نفس کشید و کارش را شروع کرد. باران او را خیس کرده  ایستاد، و نه به پایین نگاه می بدهد. نه باید می

روی آن بگذارد. روی آخرین ستون کنترلش را هایش را  ای بودند که بتواند پا ها تنها به اندازه بود. رویه ستون

توانست به شکلی حرکت کند که تصویر بدلی او از  هایش استفاده کند. می از دست داد، اما مجبور نبود از پا

هایش را به جلو امتداد داد و بعد با یک حرکت سریع خود را به جلو  دست آلکسآمد.  نمی ی آن بر عهده

 ره رسیده بود.پرتاب کرد. به سمت دیگر حف
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های کریه آزتک تزئین شده  های نزدیک به هم راهرو با چچهره شد. دیوار راهرویی در سمت چپ دیده می

های چوبی از این راهرو عبور کرد. به  به یاد آورد که تصویر بدلی او چگونه در میان باران نیزه آلکسبود. 

 شد. تاق دیده میخاست در کف ا می پایین نگاه کرد. نهری که دود از آن بر

 کرد؟ اسید! چه باید می

هایش را به دور هم گلوله کرد و  به سالح دیگری نیاز داشت. کمی فکر کرد و راهی به ذهنش رسید. جوراب

های حسّی را که  خواست، این حرکت کافی بود تا اندام طور که می آن را در مسیر راهرو پرتاب کرد. همان

 های های مجسمه ی چوبی به سرعت از میان لب کردند، فعال کند. باران نیزه میهای پنهان را تحریک  انداز تیر

نیزه را برداشت.  آلکسها به دو نیم شد.  کردند. یکی از نیزه رو برخورد می ها به دیوار روبه آزتک رها شد. نیزه

بندش جای داد.  مرسر بسیار تیزی داشت. این دقیقاً همان چیزی بود که به آن احتیاج داشت. نیزه را زیر ک

 توانست از آن استفاده کند. کمان را هنوز حفظ کرده بود. حاال تیری در اختیار داشت که می

افزار مار  ای طراحی شده بود که تنها یک راه به جلو داشت. به هنگام بازی با نرم بازی کامپیوتری به گونه

دانست  ر اسیدی را پشت سر بگذارد. اما خوب میها عبور کند و نه پردار توانسته بود به راحتی از میان نیزه

پذیر نیست. کافی بود یک قدم اشتباه بردارد و جانش را از  که در دنیای سه بعدی این کار به راحتی امکان

افتاد؟ فکرش هم او را به وحشت انداخت. باید راه  کرد، چه اتفاقی می دست بدهد. اگر در نهر اسید سقوط می

 کرد. عبوری پیدا می

سعی کرد افکارش را متمرکز کند. قوانین بازی را ندیده بگیر! این عبارت را چند بار تکرار کرد. نباید از راهرو 

های نزدیک به در ورودی قبالً پرتاب شده  هایش را پوشید. قدمی امتحانی برداشت. نیزه کرد. کفش عبور می

یمنی برخوردار بود. دستی به دیوار گرفت و کمان را کرد، از ا روی نمی بودند. اگر بیش از اندازه در راهرو پیش

ها بگذارد عالی  های آزتک برای این که کسی پا روی آن اش متعادل کرد و از دیوار باال رفت. سر روی شانه

ی راه به یک دوربین رسید  های آزتک به جلو حرکت کرد. بعد در میانه با پا گذاشتن روی سر آلکسبودند. 

تبسمی کرد و سیم آن را برید و به راهش ادامه داد. به انتهای راهرو  آلکسشده بود. که زیر سقف بسته 

ی آزتک پایین آمد. حاال وارد خان چهارم، یعنی جنگل شده بود. با  رسید و از روی سر آخرین مجسمه

ا کاغذی را اند واقعی هستند. انتظار گیاهان پالستیکی ی تعجب دید گیاهانی که از هر سمت او را احاطه کرده

هایی  جا چه دام توانست گرمای هوا را احساس کند. زیر پایش هم نرم و خیس بود. اما این داشت. می
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ها نتوانسته بودند به او  قدر های رباتی افتاد که به هنگام بازی کامپیوتری آن کشید؟ به یاد مار انتظارش را می

 ر کار نبود.کرد، اما راهی د نزدیک شوند. باید راه عبوری پیدا می

ای بدنش لرزید. ماری سر راهش بود که مانند  قدم دیگری برداشت و متوقف شد. از دیدن صحنه آلکس

رسید. دست کم پنج متر درازا  ی کمر یک مرد می ها حقیقی بود، ماری که قطر بدنش به اندازه ها و علف برگ

ای  زدند. برای لحظه لماس سیاه برق میها خوابیده بود. چشمانش مانند دو ا حرکت روی علف داشت. مار بی

دل به این خوش کرد که مار مرده باشد. اما در همین لحظه مار زبانش را بیرون آورد و بدنش را  آلکس

 ی یک موجود زنده شده بود. حرکت داد. مار متوجه

توانست  نی میدانست که مار با این شرایطی که داشت تا چه زما نمی آلکسمار را در لباسی پیچیده بودند. 

پیچ کرده و  به حالش سوخت. دور بدن مار را سیم آلکسانگیز بود، دل  که به شدت وحشت زنده بماند. با آن

های ناشی از این  های خاردار قرار داده بودند. روی زمین آثار خراش ی گردن تا دم تیغ ها از ناحیه روی سیم

 حرکت کرد. آلکسمار به سمت  شد. کاری از مار ساخته نبود. حاال ها دیده می تیغ

توانست داشته باشد. مار باید از  حرکت باقی بماند. تنها شانسی بود که می کرد که آرام و بی غریزه حکم می

ها به او داده بودند، اما  ی مار شناسی اطالعاتی در زمینه بود. قبالً در کالس درس زیست ی بوآ می خانواده

احساس کرد ممکن است بتواند از این اطالعات استفاده  آلکسنخور است.  کرد که به درد ها فکر می وقت آن

 کند.

ها  کند. بعد به دور آن ها شباهت دارد. با بو کردن، قربانیان خود را پیدا می مار به لحاظی به پرندگان و میمون

دانست اگر مار به او حمله کند، در اثر خفه شدن نخواهد مرد،  می آلکسکند. اما  شان می پیچد و خفه می

 کند. پاره می ای پاره اند اندامش را در لحظه هایی که به او بسته ها و خار بلکه تیغ

تر از یک متر با او فاصله نداشت.  کشید. بیش ها را به زمین می ها و خار تر شد. با حرکتش تیغ مار به او نزدیک

اش برداشت، زه آن را کشید تا تیرش را در آن جای دهد. دستی  یاط کمان را از روی شانهبا احت آلکس

ای برای حمله کردن به مار ندهد.  جا بود. سعی داشت بهانه ی شکسته هنوز آن سمت کمربندش برد. نیزه به

 ی زه بود. نیزه را در کمان گذاشت. شانس آورده بود. تیر درست به اندازه آلکس

ی مشکالتی که کری  رغم همه ای داشته باشد، این بخشی از برنامه نبود. اما به د در این خان اسلحهقرار نبو

 برایش فراهم کرده بود، او هنوز تیر و کمان را در اختیار داشت.
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ی چند  های مار در فاصله توانست بکند. مار ناگهان به جلو پریده بود. خار فریاد کشید. کار دیگری نمی آلکس

زمین را برش داد. حاال لگدی به سمت مار پرتاب کرد. مار بالفاصله به عقب رفت.  آلکسمتری پای  میلی

 آلکسآمد. قصد داشت خودش را روی  زبانش مرتب بیرون می .دید های سیاه درون چشمان مار را می شعله

رد دهان مار شد و از پشت زه را کشید و تیر را رها کرد. کار دیگری از او ساخته نبود. تیر وا آلکسبیندازد. 

های زیرش را  پیچید و علف ی مار که به خود می قدمی به عقب برداشت تا زیر تنه آلکسسرش بیرون آمد. 

 حرکت روی زمین افتاده بود. ای بعد مار بی کرد، له نشود. لحظه پاره می

انگیز بود.  رده بودند نفرتدانست که مار را کشته است. از این حیث متأسف نبود. بالیی که سر مار آو آلکس

 حال بود. که به رنج و عذاب مار پایان داده بود خوش او از این

 آلکسای.  ی پیچ در پیچ آیینه کرد: شبکه حاال تنها یک خان دیگر وجود داشت که باید از آن عبور می

کشند. حتی اگر  می های عجیب و غریب انتظارش را ها در لباس دانست که خدایان آزتک و احتماالً نگهبان می

سرش  آلکسای نداشت. لعنت بر دامیان کری.  شد. اما چاره رو می ی آتش روبه گذشت، با حوضچه ها می از آن

ی  دید، دوربین دیگری در کار نبود. نقطه ها را از کار انداخته بود و تا جایی که می را بلند کرد. یکی از دوربین

 خورد. که خیلی به دردش میاش ایجاد کرده بود  کوری در زمین بازی

 شد. کرد و از این محیط وحشتناک دور می باید راهی پیدا می
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 آلکسی  واقعیت درباره

ها را برای ایفای نقش در  جهت نبود که دامیان کری آن تر از خدایان آزتک وجود ندارند. بی خدایانی ظالم

 گرفت. اش به کار می های کامپیوتری بازی

ی  ای، یعنی آخرین خان صحنه ی پیچ در پیچ آیینه خدای آزتک را برای محافظت از شبکه دامیان کری سه

ی تمساح بود،  ی انسان و نیمه اش انتخاب کرده بود. تالکوک، خدای باران، نیمه عظیم خود، در زیر مجموعه

، 96زیپ توتک شد. دار که پشت سرش کشیده می دار و دمی کلفت و فلس های پنجه های تیز و دست با دندان

ی او هنوز روی  خدای بهار، که چشمان خودش را از حدقه بیرون آورده بود. چشمان از حدقه بیرون زده

های  رفت که پنجه هایش راه می ی آتش، روی پا ، آورنده97شدند. و سرانجام زولوتل صورت دردمندش دیده می

ها انعکاسی صد برابر داشت. و بر  در آیینهکشید و  های آتش زبانه می آن به سمت عقب بود، از دستانش شعله

 افزود. انبوه دود موجود در صحنه می

کشیدند، وجود نداشت.  را نمی آلکسای در مورد این سه موجود که انتظار ورود  العاده البته هیچ موضوع فوق

، 98ن بیجلمرها در اصل جانیانی بودند که اخیراً از زندا ها، آن ها و پوست پالستیکی و آرایش زیر ماسک

افزاری کری کار  ی تکنولوژی نرم ترین زندان هلند، آزاد شده بودند و حاال به عنوان نگهبان برای مؤسسه بزرگ

ها بود. این سه مرد مسلح به  ای هم برعهده داشتند که این یکی از آن کردند. اما سوای آن، وظایف ویژه می

هایی که در  خواست از سالح ند و خیلی دلشان میافکن مجهز بود های فلزی و شعله شمشیر، نیزه، چنگ

 اختیار داشتند استفاده کنند.
                                                           

96 Xipe Totec 
97 Xolotl 
98 Bijlmer  
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 شد. آلکسی  زولوتل قبل از بقیه متوجه

توانسته از مانع مار  آلکسدانست آیا  دوربین خان سوم از کار افتاده بود. از این رو، معلوم نبود و کسی نمی

ای بیرون آمد که پیراهنی بر  گهبان دید کسی از گوشهزنده عبور کند یا نه. اما حاال حرکتی احساس شد. ن

 کرد و نگهبان خیلی زود علتش را دانست.  تن نداشت. پسر تالش برای پنهان شدن نمی

شد، اما  اش سرخ شده بود. دهانش باز و بسته می رایدر را پوشانده بود. تمام سینه آلکسخون تمام بدن 

ی او بیرون زده است. مسلماً پسر  ی چوبی از سینه ن دید که نیزهآمد. حاال نگهبا صدایی از آن بیرون نمی

 ها بر هدف نشسته بود. نوجوان خواسته بود از راهرو عبور کند، اما یکی از نیزه

هایش را  ای بعد روی زانوانش قرار گرفت و در حالی که یکی از دست با دیدن نگهبان ایستاد و لحظه آلکس

تری از  غلتید. نگاهی به باال انداخت و سعی کرد حرفی بزند که خون بیش به نیزه گرفته بود، روی زمین

 دهانش بیرون ریخت. بعد چشمانش بسته شد و دیگر حرکتی نکرد.

سیم را بیرون  ی مهمی نبود. از جیب شلوارش یک دستگاه بی برای او مسئله آلکسنگهبان آرام گرفت. مرگ 

 آورد.

 ها به قتل رسید. از نیزهتمام شد. قربانی در اثر اصابت یکی  -

ی  های نئون مناطق مختلف عرصه ی بازی روش شدند. زیر نور سفید چراغ های نئون در تمام محوطه چراغ

تر نشان  هایی که پوشیده بودند مضحک ها هم با آن لباس رسیدند. نگهبان تر به نظر می بازی پیش پا افتاده

پونگ رنگ شده بودند. بدن تمساح هم از جنس یک  های پینگ دادند. چشمان از حدقه درآمده توپ می

های به عقب برگشته هم احتماالً از یک اسباب بازی فروشی تهیه شده بودند. حاال  پوشش پالستیکی بود. پا

 حلقه زدند. آلکسهر سه نگهبان به دور 

 ها گفت: یکی از آن

 کشد. هنوز نفس می

 نگهبان دوم در حالی که به نیزه اشاره کرد، گفت:

 دهد. زیاد طولش نمی -
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 خب، با او چه کار بکنیم؟ -

 برند.  ان حمل زباله او را میمأمورجا رهایش کنیم.  توانیم این مشکل ما نیست. می -

ها کنار دیواری ایستاد. طوری نقاشی شده بود که به شکل یک  فاصله گرفتند. یکی از آن آلکسسه نگهبان از 

ای را فشار داد و در به سمتی سُر خورد و کنار رفت.  ای را باز کرد، دکمه شد. نگهبان دریچه سنگ دیده می

 ا عوض کنند.شان ر جا رفتند تا لباس خورد. سه نگهبان به آن در سمت دیگر راهرو، نوری به چشم می

گذاشت، حتی یک پسر  از یک ترفند قدیمی استفاده کرده بود. اگر روی صحنه این بازی را به نمایش می

 کند. جا شرایط کمی تفاوت می داد. اما فرض او بر این بود که در این شش ساله را فریب نمی

را فریب داده بود. با استفاده از  ها ای که برای کشتن مار از آن استفاده کرده بود آن ی شکسته با نیزه آلکس

اش  زد، روی سینه اش چسباند و خونی را که از سر مار بیرون می های دوربین ایمنی، نیزه را به سینه سیم

کند.  سازی او موفق عمل می خواست مطمئن شود که صحنه ریخت. البته این بدترین بخش کار بود، اما می

کرد آن را  خته بود. هنوز خون را در دهانش داشت و حاال سعی میمقداری از خون مار را هم در دهانش ری

ها چیزی را که  دقیق نشده بودند. آن آلکسها به  کدام از آن نبلعد. ترفند او سه نگهبان را فریب داد. هیچ

 خواستند، دیده بودند. می

ی امیدش  برداشت. همه صبر کرد تا از تنها بودنش مطمئن شود. بعد بلند شد و نیزه را از روی بدنش آلکس

وارد راهرو شد و  آلکسها در پایان بازی از کار افتاده باشند. در راهرو هنوز باز بود.  به این بود که دوربین

های چوبی متعددی به چشم  ی بازی را ترک کرد. در یک راهروی معمولی بود. در دو سمت راهرو در صحنه

را پشت سر گذاشته، هنوز زمان استراحت و نفس راحت که خطر اصلی  دانست با آن می آلکسخورد.  می

کشیدن نرسیده است. بدنش غرق در خون بود و پیراهنی هم بر تن نداشت. او هنوز در مجموعه گرفتار بود. 

 هر لحظه ممکن بود کسی متوجه مفقود شدن جسد بشود و به نیرنگ او پی ببرد.

ی راهرو به  های دوم و سوم قفل بودند، اما در میانه د. دربه اتاقی رسید و در آن را باز کرد. یک انباری بو

های نشسته وجود داشت. باید عجله  کنی رسید که در آن چند دوش، کمد و یک سبد مخصوص رخت رخت

شست. دوش گرفت و خودش را خشک کرد. در  کرد. وقت تنگ بود، اما قبل از هر کار باید بدنش را می می

 شرت را پوشید. تی پیدا کرد که دو سایز برایش بزرگ بود، اما مهم نبود، تیشر های نشسته، تی سبد لباس
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کردند در راهرو راه  دقت در را باز کرد، اما به سرعت آن را بست. دو نفر که به زبان هلندی صحبت می به

ها  نامیدوار بود که آ آلکسرفتند.  ای می ی پیچ در پیچ آیینه رسید که به محوطه رفتند. به نظر می می

ای  ای امکان داشت که صدای آژیر بلند شود. چند ثانیه ان تخلیه نباشند. اگر بودند، در هر لحظهمأمور

کن بیرون آمد و در جهت دیگر راهرو به راه  ها مطمئن شد، از اتاق رخت شمارش کرد و وقتی از رفتن آن

 افتاد.

اما تردیدی نداشت که باید از آن باال برود. شود،  دانست این پلکان به کجا منتهی می به پلکانی رسید. نمی

ای وجود خارجی نداشت.  شد. هیچ پنجره ی مدوّر رسیدند که چند راهرو از آن جدا می ها به یک محوطه پله

به ساعتش نگاه کرد. یازده  آلکسکرد.  نور محوطه را چند چراغ صنعتی که روی سقف قرار داشتند تأمین می

نظرش بسیار  گذشت. به مانی که به این مجموعه آمده بود دو ساعت و پانزده دقیقه میو پانزده دقیقه بود. از ز

کشد. حتماً به شدت  تر رسیده بود. به جک فکر کرد که در هتل واقع در آمستردام انتظار او را می طوالنی

 نگران او شده بود.

ها را  اب باشند. یکی از راهروحدس زد که اغلب افراد کری باید در خو آلکسجا حاکم بود.  سکوت بر همه

که به پلکان دیگری رسید. بار دیگر از پلکان باال رفت و خود را در  انتخاب کرد و در آن به راه افتاد تا این

ی کری بود. همان اتاقی که دیده بود مردی که او را چارلی راپر  شناخت. اتاق مطالعه اتاقی یافت که آن را می

 دست داده بود. زدند، جانش را از  صدا می

که به داخل آن اتاق برود، ترسید. اما کسی در اتاق نبود. نگاهی به درون انداخت، اتاق  اول از این آلکس

شد. برایش عجیب بود که  ها و قربانی دیده نمی بطری شکل را تمیز و پاکسازی کرده بودند. اثری از سکه

ها متوجه  ی نگهبان اما دوباره به فکرش رسید که همهاند.  جا نکرده پاسداری از این مأمورهیچ نگهبانی را 

 مرده است. کری از چیزی ترسی نداشت. آلکسی اصلی ورودی مجموعه هستند. فرض بر این بود که  دروازه

تواند  جا می شود و از آن ای منتهی می دانست به سالن مکعب شیشه می آلکسهایی بودند که  روی او پله روبه

ی  ها به سرعت باال برود، به ذهنش رسید که با همه که وسوسه شد از پله د. در حالیی باز برو به محوطه

هایش  ها حرف تواند برای خانم جونز و آلن بالنت ثابت کند که کری مقصر اصلی است. بار قبل آن اوصاف نمی

 کردند. را باور نکرده بودند. مسلماً این بار هم باور نمی
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به سراغ میز رفت. روی میز ده دوازده عکس دامیان کری را قاب گرفته بودند. ها  جای باال رفتن از پله به

های پایینی پُر از اسناد مختلف بودند، اما  ها رفت. قفل نبودند. کشو ها به سراغ کشو توجه به عکس بی آلکس

د، با ناباوری خورند. بعد به کشوی آخری رسید و چون آن را باز کر ها به درد نمی قدر رسید که آن نظر می به

نفسش را در سینه حبس کرد. آن کپسول فلزی که کری به هنگام صحبت با آمریکایی در دست داشت، در 

کپسول را برداشت و آن را در کف دستش وزن کرد. این همان  آلکسآن کشو به حال خود رها شده بود. 

ود که بتواند از سد یک سیستم های کامپیوتری در آن گذاشته بودند. کارش این ب فالش درایو بود که کد

ارزید. همان چیزی بود که راپر جانش را  امنیتی عبور کند. این همان چیزی بود که دو و نیم میلیون دالر می

 به خاطر آن از دست داده بود.

توانست این کار را بعداً  بیاورد. اما می خواست از سر و سرّ آن سر در بود و می آلکسحاال این وسیله در اختیار 

 ها باال رفت. بکند. کپسول را در جیب شلوارش گذاشت و به عجله از پله

ی  ها را دیده بود، به محوطه آن آلکسی مجموعه به صدا درآمدند. دو مردی که  ها در همه ده دقیقه بعد، آژیر

را بردارند و دیدند که جسدی در کار نیست. باید بالفاصله  آلکسای رفته بودند تا جسد  هپیچ در پیچ آیین

ان مأمورها بر این بود که گروه دیگر  آوردند، اما کمی تأخیر کردند. فرض آن های خطر را به صدا درمی آژیر

ته را پیدا کردند، تازه ی شکس اند، اما بعد وقتی مار کشته شده و نیزه جا خارج کرده تخلیه جسد را از آن

 فهمیدند که چه اتفاقی افتاده است.

ها و نه راننده، متوجه نشدند  شد. نه نگهبان بار از مجموعه خارج می افتاد، یک وانت که این اتفاق می در حالی

بار  کردند؟ وانت کش خوابیده است. و چرا باید به این موضوع توجه می که کسی در روی وانت به حالت دراز

های حراستی توقف نکرد. نگهبان  بار حتی جلوی دوربین ر حال خروج از مجموعه بود، نه ورود به آن. وانتد

بار بود که  صرفاً برگ هویت راننده را بازرسی کرد و در را به روی او باز نمود. چند ثانیه بعد از عبور وانت

 صدای آژیر خطر بلند شد. 

شد. به هنگام بلند شدن صدای آژیر خطر کسی  ای رعایت می قاعده افزاری کری، ی تکنولوژی نرم در مؤسسه

ها دارای یک سیستم رادیویی بودند. حاال با  بار حق نداشت از مجموعه خارج یا به آن وارد شود. تمام وانت

 بار دستور دادند به داخل مجموعه باز گردد. راننده هنوز به ها به راننده وانت بلند شدن صدای آژیر نگهبان

بار به روی زمین پرید و در سیاهی  از پشت وانت آلکسچراغ قرمز نرسیده توقف کرد. اما خیلی دیر شده بود. 

 شب از نظر ناپدید شد.
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جو  و ها را دنبال آن جست ی کشو اند. همه کری متوجه شده بود که فالش درایو را از کشوی میزش برداشته

کف اتاق ریخته بود تا شاید فالش درایو را پیدا کند. اما وقتی  های میز را روی کرده بود. تمام محتویات کشو

ی مونیتور کامپیوترش را خرد کرده بود. بعد  این اتفاق نیفتاد، پشت میزش نشسته و از فرط خشم شیشه

 روی کاناپه نشسته و لیوان شیری سفارش داده بود.

اشا کرده بود. او هم با شنیدن صدای یاسن گرگوروویچ بدون این که یک کلمه حرف بزند این صحنه را تم

آژیر خطر از اتاقش بیرون آمده بود، اما برخالف کری خواب نبود. یاسن هرگز بیش از چهار ساعت 

رفت. در  دوید، و یا به سالن ورزش می ها یا می خوابید. شب برای او بسیار ارزشمند بود. معموالً شب نمی

این شب به خصوص هم با یک دستگاه ضبط صوت مشغول  داد. در مواقعی هم موسیقی کالسیک گوش می

آموز زبان ژاپنی یاد بگیرد. در واقع، زبان ژاپنی نهمین زبانی  خواست به طور خود خواند. می بود و کتابی می

 آموخت. بود که او آن را می

. با شنیدن رایدر فرار کرده است آلکسیاسن با شنیدن صدای آژیر به غریزه به این نتیجه رسیده بود که 

 آژیر، دستگاه ضبط صوت را خاموش کرده و تبسّمی بر لبانش نشسته بود.

حاال یاسن منتظر بود که کری سکوت را بشکند و حرفی بزند. یاسن قبالً به کری گفته بود که باید از فالش 

رعهده خواست بداند آیا کری مسئولیت دزدیده شدن آن را ب تری بکند. حاال هم می درایو مراقبت بیش

 گیرد؟ می

 کری غرش کرد.

 کشتم. به من گفتند که او مرده است. باید او را می -

 ای به یاسن کرد. بعد نگاه خشمگینانه

 جا بوده. دانستی که او این تو می -

 حدس زدم. -

 چرا؟ -

 است. آلکسکه او  برای این -

 دانی به من بگو. اش می پس هر چه درباره -
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 اش ندارم. اطالعات چندانی درباره -

 داد. اش چیزی بروز نمی به فضا خیره شده بود و چهره یاسن

ای فکر کنید. شما امشب سعی  وجود ندارد. لحظه آلکسواقعیت این است که در تمام دنیا پسری مانند  -

زده کنید. او  خواستید او را وحشت ی کارد، بلکه می کردید او را بکشید، آن هم نه با یک گلوله یا ضربه

رفت و فرار  ها باال می جا رساند. هر کس دیگری جای او بود، از این پله ه اینفرار کرد و خودش را ب

جو کرد. برای همین است که او با بقیه فرق  و این کار را نکرد. او ایستاد و جست آلکسکرد. اما  می

 تا این حد ارزشمند است. 6 آی کند. به همین دلیل است که برای ام می

 ا کرد؟جا را پید طور شد راه این چه -

دادید از او سؤال کنم، جوابش را پیدا  تان بفرستید اجازه می که او را به بازی دانم. اگر قبل از این نمی -

 کردم. می

 کشتی. تقصیر من نیست، آقای گرگوروویچ. باید در جنوب فرانسه که فرصت آن را داشتی او را می -

 کری شیر را سر کشید و لیوان آن را روی میز گذاشت.

 را نکشتی؟چرا او  -

 سعی کردم... -

 کند. دانستی که او فرار می کنم می ای کردی. فکر می بازی در میدان گاو بازی! کار احمقانه آن مسخره -

 یاسن حرف کری را پذیرفت.

 امیدوار بودم که این اتفاق بیفتد. -

قتی دوباره رفت. او دوست نداشت کسی از او سؤال کند. و بعد و ی یاسن از کری سر می کم حوصله حاال کم

 به صحبتش ادامه داد، به واقعیتی اشاره کرد.

 شناختم. او را می -

 شناختی؟ پیپر او را می منظورت این است که قبل از سن -

ای که او را دیدم،  شناختم. در همان لحظه یک بار او را دیده بودم. اما حتی قبل از آن دیدار هم او را می -

 شناختمش. او تصویر پدرش بود.



 

 

 ضربه عقاب

 www.dreamrise.ir 

 آنتونی هوروویتس

 131صفحه 

 خواست حرف زده بود. ای که می کرد. بیش از اندازه یاسن توقف

 باره ندارد. کسی تاکنون حقیقت را به او نگفته است. اما او اطالعی در این -

 داد.  اما کری دیگر گوش نمی

 بدون فالش درایو کاری از من ساخته نیست. -

 این را گفت و اشک چشمانش را پُر کرد.

ها پوند!  ها وقتی که صرف کردم! میلیون ها! سال ریزی برنامهی  ی عقاب! همه چیز تمام شد! ضربه همه -

 اش تقصیر توست! همه

 ها به گردن یاسن افتاده بود. ی تقصیر و سرانجام همه

فشرد. یاسن برای  برای لحظاتی یاسن گرگوروویچ مصمم شد که کری را بکشد. کافی بود گلویش را می

ها تا چه اندازه شرور و شیطان هستند. برایش تنها  ود که آنهای مختلفی کار کرده بود. برایش مهم نب شرور

قصد داشت  99به عنوان نمونه هرود سیل –ها  دهند. بعضی از آن قدر به او پول می این اهمیت داشت که چه

میرند برای یاسن مهم نبود. مردم مرتب در حال مردن بودند. او  ها نفر را بکشد. این که چند نفر می میلیون

توانست آن را  جا بود و کسی نمی میرند. مرگ در همه ها نفر می کشد در دنیا صد ت با هر نفس که میدانس می

 اندازه بگیرد.

 

در او تحولی ایجاد کرده بود. شاید سن و  آلکساما اخیراً چیزی در او تغییر کرده بود. شاید مالقات دوباره با 

گذراند، واقعیت  رسید یاسن اواخر دوران بیست سالگی را می سال او این کار را کرده بود. با آن که به نظر می

کرد، نبود.  هایی که می شد. دیگر مناسب کار کم پیر می گذشت. کم این بود که سی و پنج سال از عمرش می

 هایش دست بکشد. به این فکر رسیده بود که شاید بهتر است از کار

ی عقاب بیش از دو روز فاصله نبود.  . تا ضربهبه همین دلیل بود که از کشتن دامیان کری منصرف شد

توانست به زادگاهش، روسیه،  دید. با این پول می توانست به ثروتی برسد که حتی آن را در خواب هم نمی می

                                                           
99 Herod Sayle 
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کرد،  ای بخرد و زندگی راحتی داشته باشد. با ثروتی که پیدا می توانست در سن پترزبورگ خانه برگردد. می

 ا به راحتی انجام دهد.توانست هر کاری ر می

 توانست با آن کارفرمایش را به قتل برساند. یاسن دستش را به جلو امتداد داد، همان دستی که می

هنوز در مجموعه باشد. و حتی اگر از مجموعه بیرون  آلکسبیش از اندازه نگران هستید. ممکن است  -

تواند بیش از اندازه از ما دور شده باشد. او به هر صورت باید از اسالترجیک خارج شود و  رفته باشد، نمی

ام. اگر بخواهد وارد شهر شود، جلوی او را  های الزم را داده به آمستردام برسد. قبالً به افرادم آموزش

 گیرند. می

 پرسید: کری

 خواهد به شهر برود؟ دانی که او می از کجا می -

 شب است. چه جای دیگری دارد که برود؟ نیمه -

 حاال یاسن نفسی کشید و ادامه داد:

 توانید فالش درایو را به دست آورید. جا خواهد بود و شما می در این آلکستا قبل از طلوع خورشید  -

بار خودم  کنم که دیگر نتواند فرار کند. این ، کاری میبار دیگر دستم به او برسد عالی است. اگر یک -

 کنم. سره می تکلیف را با او یک

 آرامی از اتاق بیرون رفت. یاسن حرفی نزد، برگشت و به
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 قدرت رکاب

به تنهایی و برای خودش  آلکسقطار محلی به ایستگاه مرکزی آمستردام وارد شد و از سرعت خود کم کرد. 

شب بود و  شد. نیمه نشسته و صورتش را به پنجره تکیه داده بود. جمعیت چندانی در ایستگاه دیده نمی

کشد. مشتاقانه  دانست که جک با ترس و وحشت در هتل انتظار او را می داد. می خسته نشان می آلکس

خواست  حتیاج دارد که از او مراقبت کند. دلش میخواست او را ببیند. ناگهان احساس کرده بود به کسی ا می

 خوابید. خورد و می گرفت، شیر شکالت داغی می دوش آب گرمی می

اولین باری که به اسالترجیک رفته بود، هم موقع رفتن و هم برگشتن، از دوچرخه استفاده کرده بود، اما از 

گیرد.  تری می ی او فاصله بیش ی و مجموعهدانست با گذشت هر ثانیه، چند متری از کر برد. می آن لذت می

ی این  خواست از همه در ضمن به زمانی احتیاج داشت تا به اتفاقاتی که برایش افتاده بود فکر کند. می آلکس

 استار.پی، چیزی به نام میل آی حوادث سر در بیاورد. هواپیمایی که ناگهان آتش گرفته بود، سالن وی

ترین سؤالی که مطرح بود جواب بدهد. چرا کری این  ، هنوز نتوانسته بود به مهمها که بگذریم ی این از همه

مندان فراوان داشت. همین  کرد؟ او بیش از اندازه ثروتمند بود. او در تمام دنیا طرفداران و عالقه ها را می کار

شدند. هر گاه  ش میهایش هنوز از رادیو پخ داد. آهنگ آمریکا دست می جمهور رئیسچند روز پیش بود که با 

تری برایش به  لیر موفقیت بیش کردند. سیستم گیمز شد، جمعیت انبوهی او را دوره می در جایی ظاهر می

 کشی نداشت، او بود. شد که نیازی به دسیسه و آدم آورد. اگر یک مرد پیدا می ارمغان می

 ی عقاب. ضربه

 این دو کلمه چه معنایی داشتند؟
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دستی در جیب خود فرو برد تا از وجود فالش درایو مطمئن  آلکسبا صدایی باز شدند. ها  قطار توقف کرد. در

 شود. بعد از قطار پیاده شد.

تر بود. دانشجویان و سایر مسافران جوان از  تقریباً کسی در ایستگاه نبود، اما سالن محل فروش بلیت شلوغ

ی زمین دراز کشیده بودند، بعضی هم نشسته ها رو شدند. بعضی از آن های خارج به ایستگاه وارد می کشور

فکر کرد تا رسیدن به هتل با دوچرخه بیش از ده  آلکسهای بزرگ خود تکیه داشتند.  بودند و به کوله پشتی

 دقیقه راه نیست.

که آن را ترک کرده بود، باقی بود. قفل دوچرخه را  اش همان جایی ای عبور کرد. دوچرخه از در بزرگ شیشه

به اطراف خود نگاه  آلکسی اوست و فوراً باید حرکت کند.  گفت که خطری متوجه اش می غریزهباز کرد. 

شد. آن سمت برکه هم شهر واقع  ی آبی منتهی می ی سنگ فرشی قرار داشت که به برکه کرد. در محوطه

اثری از  شدند، اما ها روی آتش کباب می فروخت هنوز باز بود. سوسیس داگ می ای که هات شده بود. دکه

بردند. شب پیش  زدند و از شب گرم و خشک لذت می ها قدم می های کانال فروشنده نبود. چند زوج روی پل

 که تاریک باشد، آبی رنگ بود. از آن

 جایی صدای زنگ ساعت سکوت شب را شکست.

روی او  های اتومبیل روشن شد و به روی ایستگاه پارک کرده است. چراغ متوجه شد اتومبیلی روبه آلکس

ای بعد، اتومبیل دومی همین کار را کرد و بعد نوبت به اتومبیل سومی رسید. هر سه اتومبیل یک  افتاد. لحظه

تری روشن شدند. شش اتومبیل به دور او نیم دایره زده  های بیش شکل و شبیه به هم بودند. حاال چراغ

تری  شان، به اسباب بازی شباهت بیش ریها همه سیاه رنگ بودند و با توجه به شکل ظاه بودند. اتومبیل

 اند. جا نیامده ها برای گردش و تفریح به آن دانست این اتومبیل خوب می آلکسداشتند. اما 

ها  ای کسی تکان نخورد. آن ها باز شدند و از هر اتومبیل دو نفر بیرون آمدند. برای لحظه های اتومبیل در

 که فرار کند. را شناسایی کرده بودند. جایی نداشت آلکس

ی  ای داشت، دراز کرد. اگر زبانه چنان شکل مسخره انگشت شستش را به سمت زنگ دوچرخه که هم آلکس

ی  زبانه را کشید، اما به جای صدای زنگ کاسه آلکسشد.  داد، صدای زنگ دوچرخه بلند می زنگ را فشار می

ها در  ی آن شدند. اسمیترز درباره یهای مختلف دیده م باالیی زنگ باز شد. زیر آن پنج دکمه به رنگ
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ها به وظایف خود عمل  خواست بداند آیا دکمه می آلکسی راهنما توضیح الزم را داده بود. حاال  دفترچه

 کنند. کنند یا نمی می

 

شدند.  تر می نما از اکناف میدان به او نزدیک احساس کرد اتفاقی در شرف وقوع است. مردان سایه آلکس

یاب شلیک  ی فرمان دو موشک کوچک حرارت ارنجی رنگ را فشار داد. از انتهای دستهی ن دکمه آلکس

ها فضای میدان را دور  خواستند بکنند. موشک شدند. مردان در سایه متوقف شدند. مطمئن نبودند که چه می

وش ترین شیء داخل میدان اجاق گاز سوسیس فر درستی حدس زده بود، گرم به آلکسطور که  زدند و همان

ور  بود. دو موشک به طور همزمان به اجاق گاز برخورد کردند و صدای انفجار مهیبی بلند شد. اجاق شعله

 آلکسشد. انفجار به شدتی نبود که کسی را بکشد، اما تأثیر بسیار جالبی از خود بر جای گذاشته بود. 

ند. این تنها کاری بود که اش را به سمت ایستگاه برد. راه خروجی میدان را مسدود کرده بود دوچرخه

 توانست بکند. می

آرامی راه  آیند. در این وقت شب همه به ها به طرف او می حتی وقتی وارد سالن فروش بلیت شد، دید که مرد

به خوبی  آلکسداشت، و  دوید، باید دلیل خاصی می کرد یا می رفتند و اگر کسی به عجله حرکت می می

فراد کری حتماً با هم تماس رادیویی داشتند. حاال که یک گروه به محل او دانست که دلیل خود اوست. ا می

 دادند. پی برده بودند، به احتمال زیاد به سایرین هم اطالع می

توانست رکاب زد. از کنار  اش پرید و روی زمین صاف و سنگی به سرعتی که می روی دوچرخه آلکس

خواست تا  های اطالعات به سرعت گذشت. می و تابلوهای روزنامه فروشی  های فروش بلیت، کیوسک گیشه

کرد  ها فاصله بگیرد. زنی که یک ماشین مخصوص نظافت را حمل می کننده حدی که امکان داشت از تعقیب

کرد  سرعت او را دور زد، اما به مردی که یک کوله پشتی بزرگ حمل می به آلکسسر راهش ظاهر شد. 

 به سرعت از او دور شد.  آلکسناسزایی گفت، اما  برخورد نمود. مرد به زبان آلمانی

که به آن برسد در باز شد و مردان دیگری به درون  شد، اما قبل از این در انتهای سالن اصلی دری دیده می

با عصبانیت و به سرعت دور زد تا از راه دیگری برود. یک  آلکسسالن آمدند و راهش را مسدود کردند. 

اش  کند، با دوچرخه که حتی بداند چه می رفت. قبل از این برقی که کسی روی آن نبود به سمت پایین می پله

ها پایین رفت.  اش روی پله خورد با دوچرخه های اطراف می که به دیواره روی آن قرار گرفت و در حالی
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جا دیده  ها رسید. ایستگاه مترو بود، و خوشبختانه در آن وقت شب تقریباً کسی آن ایین پلهسرانجام به پ

که مرکز ثقلش را  در حالی آلکسجا بودند با تعجب به او نگاه کردند.  شد. با این حال چند نفری که آن نمی

قی رسید، که به طرف باال بر روی دوچرخه پایین آورده بود، بر سرعت رکاب زدنش افزود. بار دیگر به یک پله

برقی قرار گرفت و لحظاتی بعد در خیابان و در سمت دیگر میدان بود.  به سرعت روی پله آلکسرفت.  می

چنان در حال سوختن بود. پلیس از راه رسیده بود و صاحب آن اتفاق  ی سوسیس فروشی هم بقایای دکه

که کسی او را ببیند از محوطه فرار کند.  بود بدون اینامیدوار  آلکسداد.  عجیبی را که افتاده بود، توضیح می

گرفت تا دور  ها او را دیده بود. و حاال به سرعت دنده عقب می ی یکی از اتومبیل اما این اتفاق نیفتاد. راننده

 بزند و به سر وقتش بیاید. بار دیگر او را یافته بودند.

به حرکت درآمد. سعی کرد به سرعت تمام حرکت کند. نگاهی به پشت سرش  100در خیابان دامراک آلکس

دانست عضالت پایش توان رقابت  خوب می آلکسکننده به او رسیده بود.  های تعقیب انداخت. تعداد اتومبیل

 رسیدند. ی دیگر به او می با موتور اتومبیل را ندارد. احتماالً تا بیست ثانیه

دانست چه باید  می آلکسآمد.  رو به سمت او می نگی بلند شد. یک ترن از روبهاما در همین لحظه صدای ز

شنید. با یک حرکت سریع فرمان دوچرخه را چرخاند و خودش  بکند. صدای نزدیک شدن دو اتومبیل را می

ای میان او و دو  کم چند ثانیه را به سمت دیگر خیابان رساند. حاال ترن دیواری درست کرده بود که دست

 انداخت. کننده فاصله می اتومبیل تعقیب

که بتواند از روی ریل خارج شود، ترن  ها سعی کرد او را تعقیب کند. اما قبل از این ی یکی از اتومبیل راننده

هایش به شدت به  به شدت با او برخورد کرد. در اثر این برخورد، ترن از خط خارج شد و یکی از واگن

کرد  از روی یک پل زیبا عبور می آلکسکه  ندین متر دورتر پرتاب کرد. در حالیاتومبیل دوم خورد و آن را چ

 آلکسرفت، شنید.  گرفت، صدای آژیر اتومبیل پلیس را که به محل حادثه می و از خیابان دامراک فاصله می

 به خیابان باریکی رسید.

 کشیدند. ای از او سه موتور سوار انتظارش را می در فاصله

دانست که  می آلکسسی خود را روشن کردند.  سی 400های سوزوکی  ا به محض دیدن او موتوره موتور سوار

 به اطرافش نگاه کرد. آلکسها فرار کند و خیلی هم سریع این کار را انجام بدهد.  باید از چنگ آن
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سمت دیگرش آمدند. در  هایی که با چراغ نئون روشن بودند بیرون می ها نفر از فروشگاه در سمتی از او ده

توانست در تاریکی هوا در امنیت قرار  رسید، شاید می شد. اگر به آن سمت کانال می یک کانال آب دیده می

 کرد پلی در کار نبود. که چشم کار می توانست از این کانال عبور کند؟ تا جایی بگیرد. اما چگونه می

ای  های مشهور سقف شیشه ی از همان قایقاما شاید راهی وجود داشت. قایقی در حال دور زدن بود. این یک

ها بروند و شام بخورند. قایق از  توانستند به درون آن کردند و مردم می ها رفت و آمد می بود که روی کانال

رسید. ظاهراً  ی کانال می که تقریباً جلو و عقبش به دو حاشیه پهنا عرض کانال را پُر کرده بود، به طوری

 های متقابل کانال گیر کرده است. رسید که قایق به دیواره نظر می اسبه کرده بود و بهناخدای قایق اشتباه مح

ی سبز رنگ دوچرخه را فشار داد. بطری آبی، سر به پایین،  سمت قایق رفت و همزمان با آن دکمه به آلکس

شه شروع به خاکستری درون شی –ای  ی سبز، مایع نقره زیرِ زین دوچرخه قرار داشت. با فشار دادن دکمه

کرد، رد مایع  به عجله به سمت کانال حرکت می آلکسکه  ریزش کرد و سطح خیابان را گرفت. در حالی

ها  های سوزوکی را شنید و دانست که آن شد. صدای غرش موتور درون بطری روی زمین بر جای گذاشته می

 چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. رسند. بعد همه دارند به او می

اش را از زمین  رفت و چرخ جلوی دوچرخه ی کانال می های حاشیه فرش جاده بیرون آمد، روی سنگاز  آلکس

بلند کرد. نخستین موتور سوار به جایی که مایع درون شیشه روی زمین ریخته بود، رسید. موتور سوار 

صد پرتاب کرده بود. ای سُر خورد که انگار خودش را به عمد و ق ناگهان کنترل خود را از دست داد و به گونه

ای قایق  روی سقف شیشه آلکسموتور او به موتور دوم برخورد کرد و آن را هم به زمین انداخت. همزمان 

خورند  دید کسانی که در قایق شام می خواست به سرعت طول قایق را طی کند. می قرار گرفته بود و می

کرد،  د. گارسونی که یک سینی پر از لیوان حمل میکنن شان را بلند کرده و او را تماشا می های زده سر حیرت

هایش به روی کف قایق پخش شدند. بعد فالش دوربینی به  کنترلش را از دست داد و لیوان آلکسبا دیدن 

 خودش را به سمت دیگر کانال رساند. آلکسچشم خورد و در همین زمان 

ای قایق برساند  ود خودش را روی سقف شیشهها توانسته ب به پشت سرش نگاه کرد. یکی از موتور سوار آلکس

کردند. موتور سیکلت بیش از اندازه  خوردند با ترس و وحشت به او نگاه می و کسانی که در قایق شام می

ای خرد شد و موتور و موتور سوار به درون قایق افتادند.  سنگین بود و در اثر همین سنگینی سقف شیشه

ها با صدای  ها و میز ی داشتند از برخورد با موتور خودداری ورزند. بشقابکشیدند و سع ها فریاد می توریست

 تری برای تماشا نداشت. فرصت بیش آلکسبلند در هم خرد شدند. برق داخل کابین قطع شد. 
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توانست در تاریکی از نظر پنهان شود. دو موتور سوار دیگر او را دیده بودندو حاال با تمام سرعت  نمی آلکس

زد، تالش کرد که از معرض دید خارج  که با شدت و سرعت رکاب می در حالی آلکسآمدند.  و میبه سمت ا

شود. از خیابانی وارد خیابان دیگر شد و بعد به خیابان دیگری پیچید و از کنار یک میدان سردرآورد. 

 ی زیادی را طی کند.  تواند فاصله دانست نمی سوختند. می هایش به شدت می ساق

 تکب اشتباه شد.و بعد مر

ی تاریکی رسید. به فکرش رسید اگر وارد کوچه شود، ممکن است دیگر نتوانند او را پیدا کنند. اما به کوچه

این چیزی بیش از یک فکر نبود. هنوز نیمی از کوچه را نپیموده بود که ناگهان مردی در برابرش ظاهر شد. 

شدند. راه برگشتی وجود  تر می ظه به او نزدیکمسلسلی در دست داشت. پشت سرش دو موتور سوار هر لح

 نداشت.

ی زرد رنگ درون زنگ  توانست دکمه آلکسدست او را گفت، اما درست در همین لحظه مرد مسلسل به

اش  کرد که دوچرخه باور نمی آلکساش را فشار دهد. ناگهان انفجاری از نور سفید به وقوع پیوست.  دوچرخه

طور کامل  ور بپاشد. تمام منطقه روشن و نورانی شده بود. مرد مسلسل به دست بهتا این اندازه به اطراف ن

 اش را از دست داده بود. بینایی

هایش ابری از دود آبی از  ی آبی را فشار داد. صدای هیس بلندی به گوش رسید. از زیر ساق دکمه آلکس

 کردند در میان دود ناپدید شدند. نبال میپمپی که به دوچرخه متصل بود بیرون زد. دو موتور سوار که او را د

 آلکسچیز درهم و بهم ریخته بود. مرد مسلسل به دست شروع به شلیک کرد. به ذهنش رسیده بود که  همه

ی مسلسل اولین موتور سوار را از پای  از او عبور کرده بود. گلوله آلکسباید در همان نزدیکی باشد. اما 

ها خارج شود، ولی او هم با یک حرکت سریع به مرد  درآورد. موتور سوار دوم ظاهراً توانست از میان دود

 مسلسل به دست برخورد کرد و او را از پای درآورد.

ری که معلوم نبود از کجا پیدا شد. هنوز از او فاصله عمری کوتاه داشت. اتومبیل دیگ آلکساما تبسّم بر لبان 

شد. چند اتومبیل برای گرفتن او بسیج شده بودند؟ باالخره افراد کری  تر می داشت، اما هر لحظه به او نزدیک

گذشتند. اما به یادش آمد که فالش  رسیدند که دیگر کافی است و باید از خیر گرفتن او می به این نتیجه می

دانست که کری حاضر است همه آمستردام را نابود کند، اما این وسیله را به دست  جیب اوست. می درایو در

 آورد.
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شد. به ذهن  شد. یک پل قدیمی چوبی بود. یک قایق باری به پل نزدیک می ای از او پل دیده می در فاصله

عبور کند. اما در همین لحظه تر از آن است که قایق باری بتواند از زیر آن  رسید که پل کم ارتفاع آلکس

 چراغ قرمزی روشن شد و پل به سمت باال حرکت کرد.

به پشت سرش نگاه کرد. اتومبیل در پنجاه متری او بود. جایی برای پنهان شدن نداشت، جایی  آلکس

، توانست خودش را به سمت دیگر کانال برساند نداشت که به آن پناه ببرد. به جلوی خودش نگاه کرد. اگر می

کم تا زمانی که  توانست او را تعقیب کند، و یا دست توانست جان سالم به در برد. دیگر کسی نمی حتماً می

رسید که خیلی دیر شده  پذیر نبود. اما به نظر می پل دوباره به حالت قبلی خود بازنگشته بود این کار امکان

رفتند. با گذشت هر ثانیه،  باال میاست. پل به دو قسمت تقسیم شده بود و هر دو قسمت در کنار هم 

 شد.  تر می ی میان دو قسمت پل بیش فاصله

 اتومبیل بر سرعت خود افزود.

 .تای نداش چاره آلکس

دانست که دیگر رمقی در او باقی نمانده است،  کرد و می که درد را در همه جای بدنش احساس می در حالی

رسید. اما دیگر جرأت  تر به گوش می بیل از هر زمانی بلندبر سرعت رکاب زدن خود افزود. صدای موتور اتوم

 ی توجهش به ارتفاع گرفتن پل بود. نداشت به پشت سرش نگاه کند. همه

ی چهل و پنج درجه قرار گرفته بود، توانست خودش را روی آن برساند. در این زمان  که پل در زاویه در حالی

توانست این مثلث را به  مدرسه افتاد. مثلث قائم الزاویه. می بود که به یاد یکی از موضوعات درس ریاضی در

 زد. سازی کند. روی ضلع مثلث رکاب می روشنی تصویر

شد. هنوز نیمی از شب را طی  تر می آورد، کارش دشوار بعید بود موفق شود. حاال هر بار به پدال فشار می

 فاصله به شدت زیاد شده بود. آب سرد و سیاه توانست خالء میان دو قسمت پل را ببیند. حاال نکرده بود. می

قدر به او نزدیک بود که جز  شد. اتومبیل درست به پشت سر او رسیده بود. آن کانال از میان شکاف دیده می

 اش را پر کرده بود. های بینی شنید. بوی بنزین سوراخ صدای موتور صدای دیگری نمی

ی قرمز رنگ واقع در زنگ دوچرخه را فشار داد:  ن آن دکمهبرای آخرین بار روی پدال فشار آورد. در ضم

به هوا  آلکسکننده. زیر او انفجار مالیمی صورت گرفت. زین از روی دوچرخه بلند شد و بعد  صندلی پرتاب
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به پشت سرش  آلکسپرتاب شد، از روی شکاف میان دو قسمت پل گذشت و در سمت دیگر پل فرو آمد. 

ی راننده و  توانست چهره کننده میان دو قسمت پل و در شکاف گیر افتاده بود. نمی نگاه کرد. اتومبیل تعقیب

 ای بعد اتومبیل از شکاف پل به درون کانال سقوط کرد و زیر آب رفت. ی او را ببیند. لحظه زده حالت حیرت

نار او روی کرد، روی پاهای خود ایستاد. زین دوچرخه ک ی بدنش درد می که همه به زحمت و در حالی آلکس

زمین افتاده بود. زین را برداشت، زیر آن پیامی برایش گذاشته بودند. تا وقتی زین روی دوچرخه بود، 

 توانست این پیام را پیدا کند. زیر زین نوشته بود: نمی

 ی جدید به من بدهکاری.  اگر بتوانی این پیام را بخوانی، یک دوچرخه

تر از آن بود که تبسّم  که زین را در دست گرفته بود، لنگان به سمت هتل راه افتاد. خسته در حالی آلکس

 کند.
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 های اضطراری معیار

یک ساختمان قدیمی بود که در حد فاصل یک انبار و چند ساختمان واقع شده بود. هتل در  101هتل ساسکیا

اندازی از کانال را به  های هر اتاق چشم ها روی هم ساخته شده بودند و پنجره نهایت پنج اتاقه بود. اتاق

بوی گل فضا را پُر ی کوتاهی از هتل قرار داشت و حتی در شب  فروشی در فاصله گذاشت. بازار گل نمایش می

کرده بود. جک از آن جهت این هتل را انتخاب کرده بود که هم کوچک بود، و هم سر راه قرار نداشت. جک 

 ها را پیدا کند. امیدوار بود کسی نتواند آن

چشمانش را باز کرد، روی تختی در اتاق آخرین طبقه دراز کشیده  آلکسساعت هشت صبح روز بعد وقتی 

تابید. به آرامی نشست. بدنش درد  ی باز به درون می را نکشیده بود و آفتاب از میان پنجرهها  بود. کرکره

هایش با دقت و ظرافت روی  هایی که به او روا شده بود شکایت داشت. لباس کرد و معلوم بود از سختی می

 به اطرافش نگاه کرد. روی آیینه پیامی گذاشته شده بود: آلکسصندلی تا شده بودند. 

 شود. امیدوارم بتوانی  بحانه تا ساعت ده سرو میص

 ات را بخوری. ی زیر همکف صبحانه در طبقه 

 خط جک را شناخت. نشست. دست آلکستبسّمی بر لبان 

هایش را مسواک زد. طعم نعنایی  دندان آلکسی یک قفسه بود.  دستشویی اتاقش بسیار کوچک و به اندازه

حدود ده ساعت قبل بود که خون مار را در دهانش ریخته بود، اما حاال  خمیر دندان احساس خوبی به او داد.

                                                           
101 Saskia 
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پوشید، به یاد شب قبل افتاد که وقتی به هتل رسید،  که لباس می طعم خون را فراموش کرده بود. در حالی

کرد آسیب چندانی  کشید. فکر نمی جک را دید که نگران روی یک صندلی عتیقه نشسته و انتظارش را می

گفت. جک برایش یک ساندویچ و لیوان شیر داغ سفارش داده  اشد، اما نگاه جک به او چیز دیگری میدیده ب

ی پنجم برود. جک هیچ  و بعد او را به طرف آسانسور کوچک و باریک هتل هدایت کرده بود تا به طبقه

 ابی بدهد.تر از آن بود که جو از این حیث خوشحال بود. او خسته آلکسسؤالی از او نکرده بود و 

جک به او توصیه کرده بود دوشی بگیرد و بعد نقاط مختلف بدنش را پانسمان کرده و روی جراحات بدنش 

ها نیاز ندارد. در این زمان پیشخدمت  کدام از این معتقد بود که به هیچ آلکسکننده زده بود.  پماد ضدعفونی

سینی غذا گفت که میل به خوردن ندارد و با  با دیدن آلکسها آمده بود.  هتل با یک سینی غذا به اتاق آن

ای چنان احساس گرسنگی کرد که با ولع تمام غذا خورد و بعد از آن روی تخت دراز  این حال در لحظه

 ای بعد در خواب بود. کشید. و لحظه

کف ی زیر هم های بدنش انداخت و از اتاق بیرون رفت تا با آسانسور قدیمی به طبقه نگاهی به کبودی آلکس

ی هلندی شامل گوشت سرد، پنیر، نان  کردند. یک صبحانه جا در زیرزمین هتل صبحانه را سِرو می برود. این

 رفت و سر میز او نشست. آلکسای سر میزی نشسته بود.  و قهوه. جک در گوشه

 . توانستی بخوابی؟آلکسسالم،  -

 خواهی ماجرا را برایت تعریف کنم؟ بله، تا صبح خوابیدم. می -

 چسبد. کنم اگر حاال حرفی بزنی، صبحانه به دلم نمی فکر مینه،  -

ی ماجرا را تعریف کرد. وقتی صحبتش تمام شد، سکوتی بلند حاکم  همه آلکسشان را خوردند و بعد  صبحانه

 ی جک سرد شده بود. گردید. آخرین فنجان قهوه

های او را  دی از سی ، مطمئن باش دیگر حاضر نیستم حتی یکیآلکسدامیان کری یک دیوانه است!  -

ای دارد. کری یک قهرمان ملی است.  دانم چه برنامه آورم. نمی های او سر درنمی بخرم! با این حال از کار

 آواز خواند! پرنسس دایانا او در جشن عروسی 

 حرف جک را اصالح کرد. آلکس

 نه، در جشن تولد او آواز خواند. -
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هایش شرکت کردم. تا دینار  دهد. یکبار در یکی از کنسرت میای  او به مؤسسات خیریه پول سخاوتمندانه -

 آورم. سرپرست اهدا کرد. اصالً سر درنمی آخر آن برنامه را به کودکان بی

 شود. تر مطلبی دستگیرم می کنم، کم تر به این موضوع فکر می دانم! هر چه بیش نمی -

جا بیرون  ن است که توانستی زنده از آنام ای خواهم به این موضوع فکر کنم. تنها خوشحالی من حتی نمی

 که گذاشتم به تنهایی بروی از خودم متنفرم.  بیایی. از این

 ای سکوت کرد و بعد ادامه داد: جک لحظه

بروی و ماجرا را برایشان  6 آی ای. باید به سر وقت ام ی کافی زحمت کشیده کنم تو به اندازه فکر می -

هایت را باور  ها تحویل بدهی. این دفعه مجبورند که حرف به آن توانی فالش درایو را تعریف کنی. می

 کنند.

من کامالً با نظرت موافقم. اما قبل از هر کار باید از آمستردام بیرون برویم. باید خیلی دقت کنیم. حتماً  -

 فرستد. کری افرادش را به ایستگاه قطار و فرودگاه می

 ین آورد. پای آلکسهای  جک سرش را به عالمت تأیید حرف

 جا بتوانیم سوار هواپیما بشویم. برویم. شاید از آن 102ورپ توانیم با اتوبوس به نوتردام یا آنت می -

جا بیرون رفتند. پول  شان را بستند، پول هتل را پرداختند و از آن شان را تمام کرده بودند. چمدان صبحانه

ها با کارت  هتل را نقدی پرداخت کردند. جک نگران بود با قدرت و نفوذی که کری دارد، بتواند پرداخت آن

ی شهر رفتند تا سوار اتوبوس  به حومه ها سوار تاکسی شدند و فروش اعتباری را کنترل کند. کنار بازار گل

نگران بود. از وقتی کری اعالم کرد که  آلکسگرفت و  شوند. تا رسیدن به لندن مدتی طوالنی وقت می

 گذشت. افتد، دوازده ساعت می ی عقاب دو روز دیگر اتفاق می ضربه

 ی کری باقی مانده بود. تر از سی و شش ساعت به اجرای برنامه کم
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خوابش نشسته بود. مستخدم شخصی او سینی  ی صبح زود از خواب بیدار شده و روی تختدامیان کر

ی مخصوص خودش را  طور اختصاصی از لندن برایش فرستاده بودند، صبحانه ی صبح که به صبحانه و روزنامه

ی و یا های شیمیای ها علیه کشاورزی به کمک کود خوار است. او بار خورد. معروف بود که کری یک گیاه می

اش را خورد.  حمل و نقل حیوانات زنده شعار داده بود. امروز صبح میلی به غذا نداشت و با این حال صبحانه

 ی شخصی او گفته بود که هرگز نباید از خوردن صبحانه منصرف شود. متخصص تغذیه

 ای به در خورد و یاسن گرگوروویچ وارد شد. هنوز در حال خوردن صبحانه بود که ضربه

 ، چه شد؟خب -

انم را مستقر مأمورهای محلی و فرودگاه  های قطار، ایستگاه ی شما عمل کردم. و در تمام ایستگاه به گفته -

 به این نقاط مراجعه کند. آلکسکنم  کردم. اما فکر نمی

 پس او کجاست؟ -

ها خواستم  ی پلیس آشنایانی دارم. از آن رفتم. من در اداره من اگر جای او بودم به بروکسل یا پاریس می -

زنم تا زمانی که به انگلیس  دهد. اما حدس می که او را پیدا کنند. هر کسی او را ببیند، به ما خبر می

 مراجعه خواهد کرد. 6 آی برنگردد، او را پیدا نخواهیم کرد. او مستقیماً با فالش درایو به ام

 کری قاشقش را روی سینی گذاشت.

 ا مهم نیست.ه قدر رسد که برای تو آن به نظر می -

 یاسن حرفی نزد.

دیدیم، به من گفتند که تو  باید بگویم از تو نومید شدم، آقای گرگوروویچ. وقتی این برنامه را تدارک می -

 کنی. بهتر از هر کسی هستی. به من گفتند تو هرگز اشتباه نمی

 یاسن باز هم حرفی نزد.

 کری ادامه داد:

وقت اتفاق  ی عقاب هیچ ام. بسیار خوب، فراموش کن. ضربه ای به تو پرداخت کرده پول قابل مالحظه -

ی  مسلماً به سراغ من خواهد آمد. قرار بود که این لحظه 6 آی شود؟ ام نخواهد افتاد. تکلیف من چه می
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اش تقصیر  . همهی عمر من بود. حاال همه چیز به هم ریخته شکوه و بزرگی من باشد. این حاصل همه

 توست.

 نه، تمام نشده. -

 یاسن به مرد ریز اندام انگلیسی نگاه کرد.

ام. مطمئن باشید که به موقع فالش  ها داده افراد من در انگلستان مراقب هستند. دستورات الزم را به آن -

 دهم! تان می درایو را تحویل

 رسید کری متقاعد نشده است.  اما به نظر می

 ین کار را بکنی؟توانی ا چگونه می -

کند. بر حسب شانس و  خودسرانه رفتار می آلکسی جوانب را بررسی کردم. مطمئن هستم  من همه -

 تصادف بود که او به ما رسید.

 کرد. او در جنوب فرانسه در آن خانه زندگی می -

 بله. -

 کنی؟ این را چطور توجیه می -

نگار اتفاق افتاد ناراحت شد. موضوع به  امهی آن روزن ای که در خانه از حادثه آلکساز خودت بپرس. چرا  -

. فردولنساش را به خطر انداخت. و به درون قایق آمد، قایق  او ارتباطی نداشت، اما عصبانی شد. زندگی

 ها را کرد. جواب مسلمی دارد. به خاطر دوستش بود که این کار

 دوست؟ -

 یاسن توانست فکر کری را بخواند.

 خب، اسمش چیست؟ -

 سابینا پلژر. -

*** 

ها مرتب در رفت و آمد بودند. به نظر خسته و  ها و پرستار سابینا همیشه از بیمارستان متنفر بود. پزشک

 شد.  زده می رسیدند. سابینا حتی از نزدیک شدن به بیمارستان وحشت خورده می شکست
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جا آورده  ا به اینای بود که در جنوب لندن احداث شده بود. مادر سابینا او ر بیمارستان تازه 103وایت چرچ

 بود.

 خواهی به تنهایی بروی؟ آیا مطمئنی می -

 کند. بله، مشکلی بروز نمی -

 اش شوکه بشوی. سابینا، او مثل گذشته است. آسیب فراوانی دیده. ممکن است از چهره -

 اما او همان کسی است که همیشه بوده.

 کنی دوست دارد مرا ببیند؟ فکر می -

 شود. خواهد تو را ببیند. اما زیاد نمان خسته می بار گفته که میبله، البته که دوست دارد. چند  -

رفت. او تا به امروز  این اولین بار بود که سابینا پس از انتقال پدرش از فرانسه به انگلیس به دیدنش می

کرد. بدجوری آسیب  ها توانایی دیدن دخترش را نداشت. همین مطلب در مورد سابینا هم صدق می قدر آن

 ی سابینا او همان پدر همیشگی بود. ود. هنوز توانایی راه رفتن نداشت. اما در رویا و خاطرهدیده ب

سابینا نفس عمیقی کشید. از اتومبیل پیاده شد، از پارک عبور کرد، از کنار بخش حوادث و اورژانس گذشت 

کرد که تا این اندازه  نمی و وارد بیمارستان شد. به محل میز اطالعات رسید که بسیار شلوغ بود. سابینا باور

تر به درون یک مرکز خرید شباهت داشت تا یک بیمارستان. چند فروشگاه هم دیده  شلوغ باشد. بیش

خورد. بخش  های راهنما در همه جا به چشم می فروشی. تابلو فروشی و کنار آن یک ساندویچ شد، یک گل می

 کرد. را اذیت می ها او قلب، اطفال، رادیولوژی. حتی دیدن اسم این بخش

داشت جراحی به همین نام در قرن  بستری بود. اسمی که به مناسب گرامی 104ادوارد پلژر در لیستر وارد

ی سوم است. اما وقتی به اطرافش نگاه کرد، نه  دانست که پدرش در طبقه نوزده انتخاب شده بود. سابینا می

ی سوم را بپرسد که یک نفر در لباس  به طبقه خواست از کسی راه رسیدن ای دید و نه آسانسوری. می پله

 سفید پزشکان به او نزدیک شد. 

 ای؟ راه را گم کرده -
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گذراند. موهایی سیاه داشت، روپوشی سفید رنگ بر تن داشت و یک فنجان  دوران بیست سالگی خود را می

 آب به دست گرفته بود.

 سابینا گفت:

 گردم. دنبال بخش لیستر وارد می -

 کند. روم. اما متأسفانه آسانسور کار نمی جا می م است. خود من هم دارم به همانی سو در طبقه -

باره نزده بود. اما سابینا فکر کرد  برایش عجیب بود مادرش که شب قبل به بیمارستان آمده بود، حرفی در این

 در بیمارستانی به این شلوغی، ممکن است همه چیز خراب شود.

 روی. دنبال من بیا.جا ب توانی با پله به آن می -

 ی پذیرش گذشت. سابینا هم او را تعقیب کرد. دکتر فنجان آبش را خالی کرد و از محوطه

 دکتر پرسید:

 خواهی چه کسی را مالقات کنی؟ می -

 پدرم را. -

 چه مشکلی برایش پیشامد کرده؟ -

 گرفتار یک حادثه شد. -

 طور است؟ خیلی متأسفم. حاال حالش چه -

 شود. کنم دارد بهتر می کنم. فکر می او را مالقات میاین اولین باری است که  -

اند. حاال در  کنندگان را پشت سر گذاشته ی بازدید از چند در و راهرو گذشتند. سابینا متوجه شد که همه

رفتند. بعد به جایی رسیدند که پنج راه خروجی داشت. در یک سمت پلکانی به  راهرویی بلند و خالی راه می

 رفت. اما دکتر به آن اعتنایی نکرد. سابینا پرسید: ی باال می طبقه

 نباید از این راه برویم؟ -

 نه. -

 دکتر برگشت و تبسّمی کرد.
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تر  توانی به لیستر وارد برسی، اما این راه نزدیک رود. البته از این راه هم می آن به بخش اورولوژی می -

 است.

 دکتر دری را باز کرد و سابینا به دنبال او از در گذشت.

 جا پارک کرده بودند. هایی در آن ی بازی رسیده است. اتومبیل اما در کمال تعجب دید که به محوطه

 کنم شما... ببخشید. فکر می -

که به خودش بیاید، دور  ای چشمانش از حدقه بیرون زد. دکتر به سمتش آمد و قبل از این اما در لحظه

هاست. سابینا به اصرار پدر و مادرش در  ان دیوانهگردن او را گرفت. سابینا فکر کرد که این هم از هم

های او قرار داد  هایش را میان ساق های درس دفاع شخصی شرکت کرده بود. به سرعت چرخید و زانو کالس

کننده را به  و فریادی کشید. به او گفته بودند که در این مواقع فریاد کشیدن بیش از هر اقدام دیگری حمله

 اندازد. هراس می

که هنوز فریاد به طور کامل از گلویش خارج نشده بود، او دستش را روی دهان سابینا گذاشت.  ا در حالیام

تواند هر کسی باشد و او  حاال به ذهن سابینا رسید این مردی که با کت سفید بیمارستان ظاهر شده، می

 ها جایی نرود. دند که با غریبهها به او گفته بو اشتباه کرده که به دنبال او رفته است. پدر و مادرش بار

یک آمبوالنس به سرعت وارد محوطه شد. سابینا احساس کرد که امیدی بر دلش نشسته است. فکر کرد که 

کننده مکان اشتباهی را برای انجام دادن کارش انتخاب کرده است. آمبوالنس دقیقاً به موقع رسیده  حمله

خود نشان نداد. سابینا فکر کرده بود آن مرد با دیدن  بود. اما بعد متوجه شد که آن مرد واکنشی از

گذارد. برعکس، او منتظر دیدن این آمبوالنس بود. حاال با رسیدن  کند و پا به فرار می آمبوالنس او را رها می

کشان به سمت در عقب آن برد. حاال در عقب آمبوالنس باز شد و دو مرد از آن  آمبوالنس مرد سابینا را کشان

دانستند که سابینا  ها می ریزی شده بود. این سه نفر با هم همدست بودند. آن پریدند. همه چیز برنامه بیرون

 جا خواهد آمد تا پدرش را مالقات کند. به آن

سابینا دست مردی را که دهانش را گرفته بود، گاز گرفت. دکتر قالبی دستش را از روی دهان سابینا برداش 

ی محکمی بر بینی او زد. مرد به عقب رفت و سابینا ناگهان آزاد  ینا با آرنج ضربهو درست در همین لحظه ساب

ها سرنگی در دست  شد. سابینا دوباره تصمیم گرفت که فریاد بکشد، اما دو مرد دیگر او را گرفتند. یکی از آن
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کم احساس  زند، اما کمای ب داشت و سوزن را وارد بازوی سابینا کرد. سابینا سعی کرد با دست و پا به او ضربه

کرد. البته  کرد که نیرویش را از دست داده است. حاال اگر آن دو مرد او را نگرفته بودند، به زمین سقوط می

دانست چگونه  دانست که جانش به شدت در خطر است، اما نمی کرد. می هوش نشده بود، مغزش کار می بی

 این اتفاق برای او افتاده است.

های آمبوالنس بسته شد و او صدای قفل شدن  ت آمبوالنس بردند و او را در آن قرار دادند. درسابینا را به سم

در آمبوالنس را از بیرون شنید. داروی تزریق شده به تدریج تأثیرش را گذاشت. سابینا امکان تکان خوردن 

 نداشت. 

مارستان شد. خون از دماغش دو مرد به بیمارستان برگشتند و دکتر قالبی هم روپوشش را کند و وارد بی

 تری کرد. حاال به راحتی شکل و حالت یک بیمار را پیدا کرده بود.  جاری بود. احساس راحتی بیش

هایی به  ی آن لباس شد که راننده کرد، متوجه می آمبوالنس به آرامی به حرکت درآمد. اگر کسی دقت می

ا پلژر از درون اتومبیلش داخل پارکینگ حرکت لباس سایر رانندگان آمبوالنس را پوشیده است. حتی لیز

چنان در این فکر بود که چرا دخترش بازنگشته است. اما مدتی  آمبوالنس را تماشا کرد. نیم ساعت بعد او هم

 کشید که از موضوع آگاهی پیدا کند.  طول می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

btm.bookpage.ir 

 150صفحه 

 آنتونی هوروویتس ضربه عقاب

 

 

 

 ی غیرمنصفانه مبادله

پس از یک سفر طوالنی زمینی و هوایی و با عبور از سه کشور مختلف وارد فرودگاه  آلکسساعت پنج بود که 

ورپ رفتند. و پس از سه ساعت وقت گذرانی با یک  با اتوبوس از آمستردام به آنت شهر لندن شد. او و جک

گیری از این سوال مطرح بود که آیا برای جلو آلکسبه انگلیس وارد شدند. برای  50هواپیمای قدیمی فوکر 

ای صرف نکرده است. یک روز کامل صرف این سفر شده بود، اما  ی عقاب زمان بیش از اندازه عملیات ضربه

 ی چندانی نداشت. فاصله 6 آی خوشبختانه فرودگاه با خیابان لیورپول و دفاتر ام

ه بود، اما مطمئن قصد داشت که فالش درایو را مستقیما به آلن بالنت بدهد. قبال ورودش را اطالع داد آلکس

داد، احساس امنیت  نبود که بالنت پیام او را دریافت کرده باشد. تا زمانی که فالش درایو را تحویل نمی

 شد. گرفت، خیالش راحت می فالش درایو را در اختیار می 6 آی کرد. وقتی ام نمی

نی در رستوران فرودگاه در حال ی او بود. اما وقتی وارد سالن ورودی شد، همه چیز تغییر کرد. ز این برنامه

ی اول روزنامه کامال باز بود. گویی آن را به عمد و قصد باز نگه داشته بودند که  خواندن روزنامه بود. صفحه

 خورد: آن را ببیند. عکس سابینا را چاپ کرده بود. و این عنوان در باالی صفحه به چشم می آلکس

 ربوده شد.آموز دبیرستانی از بیمارستان  دختر دانش

 توانیم یک تاکسی بگیریم. . میآلکساز این طرف،  -

 جک! -
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شد و با تعقیب مسیر نگاهش، چشمانش روی روزنامه متوقف گردید. حاال جک به  آلکسی نگاه  جک متوجه

سرعت خودش را به کیوسک روزنامه فروشی داخل سالن رساند و بدون این که یک کلمه حرف بزند، یک 

 روزنامه خرید.

ای که برای مالقات پدر بیمارش به بیمارستان  آموز پانزده ساله زیادی ننوشته بودند. دختر دانشمطلب 

ی تروریستی در جنوب فرانسه  چرچ رفته بود، ربوده شد. پدر این دختر اخیرا در جریان یک حمله وایت

نرسید. پلیس از جا بستری بود،  مجروح شده بود. از قرار معلوم این دختر هرگز به بخشی که پدرش آن

 ی کسانی که اطالعی در این زمینه داشتند خواسته بود، اطالعات خود را با پلیس در میان بگذراند. همه

 گفت: آلکس

 کار کری است. او سابینا را ربوده است. -

 جک آهی کشید.

 کردیم. میبینی  این کار را برای به دست آوردن فالش درایو انجام داده است. باید این را از قبل پیش -

 بینی کنیم. او از کجا به آشنایی من و او پی برد؟ توانستیم این را پیش نمی -

 مکثی کرد. آلکسحاال 

 کار یاسن است. او باید موضوع را به کری گفته باشد. -

 توانی بکنی. بروی. این تنها کاری است که می 6 آی باید بالفاصله به ام -

 نه، باید اول به خانه بروم. -

 ؟سآلکبرای چی،  -

 ای به روزنامه خیره شد. برای لحظه آلکس

 کنم کری برایم پیامی گذاشته باشد. فکر می -

 انتظارش را داشت. آلکسبله، پیامی رسیده بود. اما نه دقیقا به شکلی که 
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را صدا زد. جک کنار در منزل  آلکسجا نیست. بعد  جک ابتدا وارد خانه شده بود تا مطمئن شود کسی آن

 رسید. یناراحت به نظر م

 در اتاق نشیمن است. -

ی بزرگ برایش فرستاده بود. حتما کسی به خانه آمده بود. تلویزیون را در وسط اتاق  یک تلویزیون با صفحه

 گذاشته بودند.

 کنان گفت: جک زمزمه

 ای از سوی کری. هدیه -

 کنم یک هدیه باشد. اما فکر نمی -

با اکراه آن را  آلکسک دوربین اینترنتی گذاشته بودند. دستگاه کنترل از راه دوری نزدیک به تلویزیون کنار ی

توانست بکند. تلویزیون را روشن  شود، اما کار دیگری نمی چه خواهد دید ناراحت می دانست از آن برداشت. می

 کرد.

دانست کری به انگلستان بازگشته یا  تعجبی نکرد. نمی آلکسای بعد دامیان کری روی پرده ظاهر شد.  لحظه

دانست که این یک تصویر زنده است و تصویر او هم از طریق دوربین اینترنتی  هنوز آمستردام است. او می

 روی تلویزیون نشست. هیچ احساس و هیجانی از خود بروز نداد. به آرامی روبه آلکسشود.  مخابره می

رسید. صدایش به قدری رسا و شفاف بود که انگار در اتاق در حضور او حرف  ر میکری آرام و شاداب به نظ

 زند. می

 حالم که سالم برگشتی. منتظرت بودم تا با تو حرف بزنم. ، خوشآلکس -

 پرسید: آلکس

 سابینا کجاست؟ -

 سابینا کجاست؟ سابینا کجاست؟ -
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شنید که جک نفس عمیقی کشید. سابینا روی تختی در یک اتاق خالی دراز  آلکستصویر تغییر کرد. 

هیجان و  آلکسرسید کسی آسیبی به او رسانده باشد. سابینا در دوربین نگاه کرد.  کشیده بود. به نظر نمی

 ابهام را در چشمان او دید.

 حاال تصویر دوباره کری افتاد.

 اتفاق بیفتد.  ایم. اما این ممکن است هر لحظه کار را نکرده ایم... یعنی هنوز این به او آسیبی نرسانده -

 گفت: آلکس

 دهم. من فالش درایو را به تو نمی -

ام. اگر فالش درایو را به  ی سنگینی پرداخته ! تا به حال به خاطر تو هزینهآلکسبه حرف من گوش کن،  -

 اشا خواهی کرد.ی تلویزیون تم کشم و تو مرگ او را روی صفحه من ندهی، سابینا را می

 جک آهی کشید.

 !آلکسهایش گوش نکن،  به حرف -

 کری تبسمی کرد.

 دهد و تو هم بهتر است سخن ما را قطع نکنی. های من گوش می او به حرف -

رسید که کری از اعتماد به نفس فراوانی برخوردار است. انگار در مصاحبه با یک خبرنگار شرکت  به نظر می

 کرده بود. کری ادامه داد:

بروی. جدا به  6آی توانم حدس بزنم در چه فکری هستی. در این فکر که به سر وقت دوستانت در ام می -

 کنم این کار را نکنی. تو توصیه می

 از کجا معلوم که این کار را نکرده باشم؟ -

 کری جواب داد:

ام  سی دربارهامیدوارم این کار را نکرده باشی. برای این که من به شدت عصبی هستم. اگر احساس کنم ک -

کشم. اگر  کشم. اگر احساس کنم کسانی مراقبم هستند، این دختر را می کند، این دختر را می بررسی می
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دهم. اگر تا قبل از  کشم. این را به تو قول می یک پلیس در خیابان به من نگاه کند، این دختر را می

 کشم. ین دختر را میساعت ده صبح فردا فالش درایو را شخصا نیاوری، مطمئن باش که ا

 نه! -

کنی.  کار نمی 6آی توانی به خودت دروغ بگویی. تو برای ام . اما نمیآلکستوانی به من دروغ بگویی،  می -

ی عمرت تاسف  ها برایت مهم نیستند. اما جان این دختر برای تو مهم است. اگر او را بکشم، برای همه آن

کنم.  شود، بقیه دوستانت را هم یکی یکی شکار می نمیخواهی خورد. موضوع تنها به این دختر هم ختم 

آیم. با  کنم. بعد هم به سر وقت خودت می شناسی، نابود می قدرت مرا دست کم نگیر. هر کسی را که می

 خواهم، به من بده. این حساب، خود را گول نزن. چیزی را که می

 سکوتی طوالنی حاکم شد.

 پرسید: آلکس

 کنم. توانم تو را پیدا کجا می -

ها  ی راننده یک تاکسی بگیری. همه 105توانی از ایستگاه بت ام در ویلت شایر هستم. می من در خانه -

 کنم. دانند من کجا زندگی می می

 اگر آن را برایت بیاورم... -

 گشت. دنبال کلمات مناسب می آلکس

 کنی؟ از کجا بدانم او را آزاد می -

 جک به میان صحبت آمد.

 توانیم به تو اعتماد کنیم؟ انیم میبله، دقیقا! از کجا بد -

 توانید اعتماد کنید. کند، شماها هم می وقتی ملکه به من اعتماد می -

 تصویر خاموش شد.

 به جک نگاه کرد. مایوس و درمانده شده بود. آلکس

                                                           
105 Bath 
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 خب، چه باید بکنم؟ -

 برو. 6آی نده، به ام  هایش گوش به حرف -

قبل از آن ساعت کاری  6آی از ساعت ده صبح فردا. امتوانم، جک. تو که شنیدی او چه گفت. قبل  نمی -

 کشد. تواند بکند. و اگر هم بخواهند کاری بکنند، کری سابینا را می نمی

 هایش گرفت. حاال سرش را میان دست

 رو شده. توانم بگذارم این اتفاق بیفتد. او به خاطر من با این مشکل روبه نمی -

 ها ممکن است جانشان را از دست بدهند. اتفاق بیفتد، خیلی ی عقاب ، اگر این عملیات ضربهآلکساما  -

 دانیم. این را نمی -

خواست به یک بانک دستبرد بزند یا کار دیگری در این حد بکند، این همه  کنی اگر کری می فکر می -

 کرد؟ ماجرا درست می

 حرفی نزد. آلکس

کنم  بکنم. اما فکر نمی توانستم کمک تر می . خیلی متاسفم. کاش بیشآلکسکری یک قاتل است،  -

 درست باشد تو داخل این خانه بشینی.

های برنده دست او بود.  ی برگ مدتی طوالنی فکر کرد. تا زمانی که او سابینا را در اختیار داشت، همه آلکس

اما شاید راهی وجود داشت که بتواند سابینا را نجات دهد. اما ممکن بود خودش گرفتار شود. شاید شانس 

 ماند. د و او هم زنده میآور می

تر گوش داد، ناخشنودتر  به سرعت نظرش را با جک در میان گذاشت. جک گوش داد. اما هر چه بیش آلکس

 به نظر رسید.

 !آلکسخیلی خطرناک است،  -

 اما ممکن است موثر واقع شود. -

 توانی فالش درایو را به او بدهی. نمی -

 دهم، جک. فالش درایو را به او نمی -

 هایت به هم بخورد چی؟ نقشه ی اگر همه -

 ای باال انداخت. شانه آلکس
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 افتد. ی عقاب اتفاق می ی ضربه شود و حادثه وقت کری برنده می آن -

 سعی کرد تبسمی کند. آلکس

 ی کری چه بوده است. شویم که برنامه وقت متوجه می دست کم آن -

*** 

ا بیش از بیست دقیقه راه نبود. کری در یک ج ی بت واقع شده بود. از ایستگاه تا آن ی دره خانه در حاشیه

ی  ها را مستقیما به خانه ی تاکسی بدون این که از کسی نشانی بگیرد، آن مورد حرف درست زده بود. راننده

 خیلی زود علتش را فهمید. آلکسکری برد. 

تالیا دیده بود و ای 106ی ایتالیایی بود. کری قبال این صومعه را در امبریای ی کری در واقع یک صومعه خانه

ی  طور کامل به انگلیس حمل شود. دیوار بلند صومعه این ساختمان را از بقیه ترتیبی داده بود که صومعه به

ی چوبی به ارتفاع ده متر داشت. حتی بخش اعظم گیاهان  کرد. دو دروازه های اطراف متمایز می ساختمان

جا هم به هوای انگلیس شباهت نداشت. آسمان آبی و  ناین مجموعه را از ایتالیا آورده بودند. حتی هوای آ

 هوا بسیار گرم بود.

شرت آستین کوتاه مخصوص دوچرخه سواران را  پول راننده را داد و از اتومبیل بیرون آمد. یک تی آلکس 

رفت، زیپ بلوزش را پایین کشید تا هوایی بخورد. از  ی صومعه می پوشیده بود. در حالی که به سمت دروازه

طناب را کشید. صدای زنگی بلند شد. شاید روزگاری از  آلکسسوراخی در دیوار طنابی خارج شده بود. 

رسید که یک صومعه را  شد. به نظر شرورانه می های صومعه استفاده می همین زنگ برای تماس با راهبه

 کش قرار بگیرد. ی آدم جا کرده باشند تا در خدمت یک دیوانه به جا

های مرتب و منظم ساختمان و  از در گذشت و وارد ساختمان شد. چمن آلکسرق باز شد. در با نیروی ب

های قدیسین و روحانیان نظرش را جلب کرد. پیش روی او کلیسایی از نوع کلیساهای قرن چهارده و  مجسمه

ی لیمو را در خورد. این دو بنا با هم در هماهنگی کامل بودند. بو ها متصل بود به چشم می یک ویال که به آن

                                                           
106 Umbria 
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ترانه را شناخت. کری  آلکسرسید.  گوش می کرد. از جایی در خانه صدای موسیقی پاپ به هوا احساس می

 کرد. ی خودش را پخش می ترانه

به داخل ساختمان رفت. به سالن بزرگی رسید.  آلکسشد.  در جلوی ساختمان باز بود. هنوز کسی دیده نمی

شدند.  یار عظیم گذاشته بودند. چند تابلوی نقاشی روی دیوارها دیده میای از سالن یک پیانوی بس در گوشه

های سفید که از سقف  خورد و پرده شد که باغی در آن سمت ایوان به چشم می شش پنجره به ایوان باز می

 خورد. پوشاند به آرامی در معرض وزش باد تاب می تا صحن سالن را می

دامیان کری روی یک صندلی چوبی کنده کاری شده نشسته و یک پودل را روی پاهایش نگه داشته بود. با 

 ، کری به او نگاه کرد.آلکسورود 

 کرد، گفت: کری در حالی که سگش را نوازش می

 است. به نظر تو قشنگ نیست؟ 107. باالخره آمدی! این بابلسآلکسآه،  -

 سابینا کجاست؟ -

 کری اخم کرد.

 ی من است. جا که خانه نیست کسی با من آمرانه حرف بزند. به خصوص در اینقرار  -

 کجاست؟ -

 بسیار خوب! -

ی خشم گذشته بود. کری ایستاد و سگ از روی پای او به کف اتاق پرید و به سرعت از سالن بیرون  لحظه

گرگوروویچ به درون  ای را که روی میزش بود، فشار داد. چند ثانیه بعد دری باز شد و یاسن رفت. کری دکمه

هایش را  چشمان سابینا گشاد شد، اما توان حرف زدن نداشت. دست آلکسآمد. سابینا کنار او بود. با دیدن 

خورد. یاسن او را روی یک صندلی نشاند و کنارش  بسته بودند و روی دهانش نوار چسبی به چشم می

 رفت. طفره می آلکسایستاد. از نگاه کردن به 

 کری گفت:

                                                           
107 Bubbles 
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 جاست. کمی ترسیده، اما آسیبی به او وارد نشده. . او اینآلکسبینی،  می -

 گذارید حرف بزند؟ اید؟ چرا نمی چرا او را بسته -

ور شد. باید بگویم رفتارش ابدا خانمانه نبوده  های بد به من زد. حتی به من حمله برای این که حرف -

 ای. است. خب، مثل این که چیزی برایم آورده

ای در سر داشت. در تمام مدتی که در قطار و  ترسید. برنامه از آن می آلکسای بود که  این همان لحظه

شود. اما حاال رو در  اش موثر واقع می آمد، مطمئن بود که برنامه تاکسی بود و حتی وقتی به داخل صومعه می

 اش اطمینان چندانی نداشت. روی دامیان کری به عملی شدن برنامه

آن را باز کرده بود  آلکسای درپوشی داشت که  دست در جیب کرد و فالش درایو را بیرون آورد. کپسول نقره

ای سفید رنگ گذاشته بود. سر  لوله آلکسها  شد. روی سیم های مفصلی درون آن دیده می پیچ و حاال سیم

 یدگان کری قرار داد.فالش درایو را در معرض د آلکسها نشانه رفته بود.  پیچ لوله به سمت سیم

 کری پرسید:

 این دیگر چیست؟ -

 جواب داد: آلکس

دانم درون این فالش درایو چیست، اما تردید دارم اگر چسب را روی این  یک چسب عالی. نمی -

ی عقاب را فراموش کنی.  توانم با انگشتم فشار بدهم و تو هم ضربه ها بریزم، دیگر کار کند. می پیچ سیم

 را فراموش کنی.توانی همه چیز  می

 کری نخودی خندید.

 ای! اما درست متوجه نشدم! چه نابغه -

رود و بعد وقتی به جای  کنی، او از این ساختمان بیرون می موضوع خیلی ساده است. تو سابینا را آزاد می -

 زند. مطمئنی رسید، به من زنگ می

ط امنی رسیده، فالش درایو را به تو جا را به او بدهی. وقتی دانستم که او به محی ی این توانی شماره می -

 دهم. می

 گفت. دروغ می آلکس



 

 

 ضربه عقاب

 www.dreamrise.ir 

 آنتونی هوروویتس

 159صفحه 

 ها ریخته شوند. پیچ ها روی سیم داد تا چسب با رفتن سابینا، او لوله را فشار می

شود.  مطمئن بود که با این کار فعالیت فالش درایو متوقف می آلکسشدند.  ها بالفاصله سخت می چسب

شد، جک  آمد. این ابدا اهمیت نداشت. وقتی سابینا آزاد می برایش مهم نبود که چه بالیی سر خودش می

ان مأمورکرد تا رسیدن  باید سعی می آلکسزنگ بزند.  6آی توانست به ام کرد. جک می طبق برنامه عمل می

 اقی بماند.زنده ب 6آی ام

 کری پرسید:

 ی خودت بود؟ این ایده -

 حرفی نزد. آلکس

 کری ادامه داد:

 ای، اما... خیلی باهوش و بامزه -

 کری انگشت دستش را باال برد.

 گیرد؟ آیا این نقشه می -

 زنم. بگذارید او برود. من جدی حرف می -

 اما اگر مستقیم به سراغ پلیس برود چی؟ -

 کند. نه، این کار را نمی -

 نفسی کشید. آلکسسعی کرد مخالفتش را با این برنامه فریاد بزند.  سابینا

توانید هر کاری که خواستید با من بکنید. از طرف  شما مرا دارید. اگر سابینا به پلیس مراجعه کرد، می -

 های شما اطالعی ندارد. کاری از او ساخته نیست. دیگر، او از برنامه

 کری سری تکان داد.

 متاسفم! -

 چی؟ -
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 معامله! معامله بی -

 گی؟ جدی می -

 ی چسب گرفت. دستش را به دور لوله آلکس

 بله، صد در صد! -

 شود؟ ی عقاب چه می خب، تکلیف ضربه -

 شود؟ تکلیف دوست تو چه می -

یک قیچی بزرگ آشپزخانه روی میز بود. کری با یک حرکت قیچی را به سمت یاسن پرتاب کرد. سابینا به 

 او را کنترل کرد. کری ادامه داد:کرد. اما یاسن  شدت تقال می

دانم که برای آزاد کردن دوستت هر کاری را که  . میآلکسای،  تو یک جای کار را اشتباه محاسبه کرده -

کنی. اما بهتر است بایستی و تماشا کنی. یک بند انگشت، شاید هم دو بند انگشت کفایت  الزم باشد، می

 کند.

 ینا ناگهان ساکت و آرام شده بود.های قیچی را باز کرد. ساب یاسن تیغه

 فریاد کشید: آلکس

 نه! -

ی تالشش را کرده بود که سابینا را نجات دهد، اما موفق نشده  دانست که کری برنده شده است. او همه می

 بود.

 دید. آلکسکری شکست را در چشمان 

 او را به من بدهید. -

 نه! -

 ت برسی.یاسن، با انگشت کوچکش شروع کن. آن قدر ببر تا به شس -

 توانست وحشت خودش را پنهان کند. اشک چشمان سابینا را پر کرد. نمی
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بد شد. عرق تمام تنش را خیس کرده بود. کاری از دست او ساخته نبود. با خود آرزو کرد کاش  آلکسحال 

 آمد. جا نمی به حرف جک گوش داده بود و به این

 فالش درایو را روی میز انداخت.

 کری آن را برداشت.

 خب، حاال به اتفاق بشینیم و یه چای بنوشیم. -
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 جنون و بیسکویت

هرگز چمنی به آن کیفیت و وسعت را قبال ندیده بود. کری برای خود  آلکسها سرو شد.  چای روی چمن

ی روستایی انگلیسی ساخته بود. پر از استخر، فواره، معابد کوچک و غارهای  انگیز در یک منطقه زمینی خیال

 های سفید و گیاهان دارویی اختصاص ی دیگری را به مجسمه، گل های رز و باغچه ای را به گل تزئینی. باغچه

های رومی، تاج محل و برج لندن با نسبت یک  های بدلی برج ایفل، مجسمه ها، نسخه داده بود. به غیر از این

 خواست بر دنیا حکومت کند، اما نتوانسته بود. جا باغ کسی بود که می شدند. این صدم دیده می

 ها نشسته بود نزدیک شد. سر آن آلکسکری به میزی که 

 خب، چه نظری داری؟ -

 آرامی جواب داد: به آلکس

 آمیز را به عمرم ندیده بودم. چیزی تا این حد مسخره و جنون -

 کری تبسمی کرد.

های سابینا را باز کرده  ، یاسن، مردی به نام هنریک و سابینا. دستآلکسروی هم رفته پنج نفر بودند: کری، 

 و نوار چسب را از روی دهانش برداشته بودند.

 موهای جو گندمی داشت، کرد و گفت:کری نگاهی به مردی که 
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 ی خوشبخت در کنار هم هستیم. ی ما افراد خانواده خب، حاال همه -

ی کریهی داشت. پیراهن تنگی پوشیده بود  ها مرد نگاه کرد. به راستی که چهره حاال از نزدیک به آن آلکس

 داد. که برآمدگی شکمش را نشان می

 کری گفت:

 دی.کنم هنریک را دیده بو فکر نمی -

 جواب داد: آلکس

 ای هم به این دیدار داشتم. کنم عالقه فکر نمی -

 . هنریک خلبان جمبوجت است.آلکسی بدی باشی،  نباید بازنده -

 ی دیگری از پازل به دست آمده بود. جمبوجت. قطعه

 پرسید: آلکس

 کنی؟ امیدوارم به آن دورها پرواز کنی. خب، با او به کجا پرواز می -

 کری تبسمی کرد.

 جان کنید. دهید من تعارف کنم. نان بیسکویتی نوش رسیم. اجازه می این سوال هم می به -

احساس کرد  آلکسکری پنج فنجان چای پر کرد و قوری را روی میز گذاشت. یاسن هنوز حرفی نزده بود. 

من خود ی عجیبی بود. او همیشه یاسن را بدترین دش جا باشد دل خوشی ندارد. این نکته یاسن از این که آن

 طور نیست. موضوع هر چه بود بر سر دامیان کری بود. رسید که این پنداشته بود. اما به نظر می

 کری گفت:

ی خودم بگویم.  خواهد مطالبی درباره تر فرصت نداریم. به خاطر همین دلم می تا رفتن یک ساعت بیش -

 تر بگذرانیم. شاید وقت را راحت
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 گفت: آلکس

 شنیدن این مطلب ندارم. ای به قدرها عالقه من آن -

 کری تبسم دیگری کرد.

 ای. مند شده هاست که به شناختن من عالقه کنم مدت کنم. فکر می این حرفت را باور نمی -

 سابینا گفت:

 تو سعی کردی پدرم را بکشی. -

 گویم. بله، همینطور است. و اگر سکوت کنی، دلیلش را می -

 کری شروع به حرف زدن کرد:

پدر و مادرم ثروتمند بودند، خیلی هم ثروتمند بودند. پدرم یک تاجر بود و راستش زندگی خوبی داشتم.  -

کرد و باید بگویم از او هم خوشم  آور هم بود. مادرم کار زیادی نمی را بخواهید باید بگویم تا حدودی مالل

الگی کنم در هشت س ها بودم و خیلی هم لوس بار آمده بودم. فکر می آمد. من تنها فرزند آن نمی

 اندوزی کنند! ی کسانی بودم که ممکن است عمری را ثروت ثروتمندتر از همه

 پرسید: آلکس

 ها گوش بدهیم؟ آیا ما مجبوریم به این حرف -

 گویم از آن قیچی استفاده کند. اگر یک بار دیگر به میان حرفم بپری، به یاسن می -

 این را گفت و ادامه داد:

ها مرا به آکادمی سلطنتی لندن  با پدر و مادرم پیدا کردم. آن ترین مشکل را در سیزده سالگی بزرگ -

، 108جا بود که از آن مکان متنفر بودم. باخ ی بسیار با استعدادی بودم، اما اشکال این فرستادند. خواننده

خواست الویس پریسلی باشم! دلم  . من یک نوجوان بودم. دلم می111، و وردی110، موزارت109بتهوون

 خواستم مشهور شوم! اپ آواز بخوانم! میخواست در گروه پ می

                                                           
108 Bach 
109 Beethoven 
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کرد که من آبروی او را  وقتی این موضوع را با پدرم در میان گذاشتم، بسیار ناراحت شد. احساس می -

 112خواست روزی من در کوونت گاردن ها دلشان می عقیده بود. آن برم، و متاسفانه مادرم هم با او هم می

نتی را ترک کنم، این اجازه را هم به من ندادند. و به راستی اپرا بخوانم. دوست نداشتند آکادمی سلط

دانید، اتومبیل  آمد. می ها آن حادثه با اتومبیل را تجربه نکرده بودند، بر سر من چه می دانم اگر آن نمی

دانید چه فکری به  قدرها ناراحت نشدم، اما وانمود کردم که ناراحت هستم. اما می روی سرشان افتاد. آن

خواست من موفق شوم و به همین دلیل به  خطور کرد؟ احساس کردم خدا با من است! خدا میذهنم 

 من کمک کرد.

تر،  تر و جالب ها مهم ی این ها از سر راه من کنار رفتند. و از همه به هر صورت با مردن پدر و مادرم آن -

م در لندن آپارتمانی ها به من رسید. وقتی بیست و یک ساله شدم، برای خود این بود که ثروت آن

مان را اسلم گذاشتیم. بقیه را شماها بهتر  خریدم و گروه موسیقی خودم را درست کردم. اسم گروه

ی دنیا  ترین خواننده دانید. پنج سال بعد شروع به خواندن انفرادی کردم و دیری نگذشت که بزرگ می

 فتادم.کردم، ا می  شدم. در این زمان به فکر دنیایی که در آن زندگی

، تو آلکسام که به مردم کمک کنم.  ی عمرم خواسته خواست به مردم کمک کنم. من در همه دلم می -

ها پوند به موسسات  طور نیست. من میلیون کنی که انگار یک دیو هستم. اما این طوری به من نگاه می

ه من عنوان شوالیه داده دانید، ملکه ب طور که می ها. و همان ها و میلیون ام. میلیون خیریه کمک کرده

کنم زیرا آدم متکبر و  است. من در واقع سر دامیان کری هستم. هر چند از عنوان سر استفاده نمی

قدر پول  سرپرست ترتیب دادم چه ای که برای کمک به کودکان بی دانید برنامه خودبینی نیستم. می

 ای بود که یک کشور را تغذیه کند! ها کرد؟ به اندازه نصیب آن

خواستم تغییری ایجاد  جاست که در مواقعی مشهور و ثروتمند بودن کافی نیست. من می اما مشکل این -

در  113ی میلبورن توانستم بکنم. به عنوان مثال، موسسه دادند، چه می کنم اما وقتی مردم گوش نمی

یش کار ی لوازم آرا توجه کنید. این آزمایشگاهی بود که برای چند شرکت تولیدکننده 114بریستول

 کرد. می

کنند. حاال مطمئن  ها بسیاری از محصوالت خود را روی حیوانات آزمایش می من متوجه شدم که آن -

، تو و من در یک سمت ماجرا قرار داریم. سعی کردم جلوی کارشان را بگیرم. بیش از یک آلکسهستم 

وش ندادند. بعد هم به ذهنم ها مبارزه کردم. برایشان بیست هزار امضا جمع کردم. باز هم گ سال با آن

                                                                                                                                                                                     
110 Mozart 
111 Verdi 
112 Covent Garden 
113 Milburn 
114 Bristol 
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رسید بهترین کار این است که پروفسور میلبورن به قتل برسد. من این کار را کردم. شش ماه بعد این 

 موسسه تعطیل شد. دیگر به حیوانات آزار نرساندند.

 رسید از خودش رضایت کامل دارد. کری از بشقاب حاوی بیسکویت، بیسکویتی برداشت. به نظر می

های بارانی برزیل را از  های بعد از آن، اشخاص زیادی را کشتم. مثال آن کسانی را که جنگل لمن طی سا -

های بارانی شش پا زیر خاک مدفون هستند. بعد نوبت  ها هنوز در همان جنگل کردند. آن درخت پاک می

نجمد کردم. ها را در فریز خودشان م دادند. آن هایم گوش نمی گیران ژاپنی رسید که به حرف به ماهی

آمد. ترتیبی  ها خوشم نمی فروخت. اصال از آن های زمینی می هم بود که مین 115شرکتی در یورکشایر

 دادم که تمام اعضای هیئت مدیره ناگهان ناپدید شوند.

 گویم. مجبور شدم تن به کارهای ناخوشایندی بدهم. بله، جدی می -

 کری حاال به سابینا نگاه کرد.

کرد، نیازی به این کار نبود. اما  ی پدرت را منفجر کنم. اگر جاسوسی مرا نمی خانهخواست  اصال دلم نمی -

 هایم را به هم بریزد. توانستم اجازه بدهم که برنامه نمی

کند که  مطمئن بود او خیلی تالش می آلکسهای سابینا منقبض شده بودند.  ی سلول مشخص بود که همه

 به کری حمله نکند.

 کری ادامه داد:

گونه  کنیم و اگر بخواهی تفاوتی ایجاد کنی، باید در مواقعی رفتار افراط دنیای وحشتناکی زندگی میدر  -

ام. کمک کردن به  کنم که تا به حال به جمعیت کثیری از مردم کمک کرده داشته باشی. من افتخار می

 ی مدت عمرم بوده است. مردم کار همه

 را که انتخاب کرده بود، بخورد. ی کافی مکث کرد تا بیسکویتی کری به اندازه

به زور چای معطری را که جلویش گذاشته بودند، سر کشید. طعمش را ابدا دوست نداشت، اما  آلکس

 دهانش خشک شده بود.

                                                           
115 Yorkshire 
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 من چند تا سوال دارم. -

 حتما بپرس. -

 اولین سوال من از یاسن گرگوروویچ است. -

 به سمت یاسن چرخید. آلکس

 کنی؟ ر میچرا برای این بیمار روانی کا -

 ی جوانب مشخص بود که یاسن با نظرات کری موافق نیست. از همه

 ای در هم کشید، اما حرفی نزد. و بعد به یاسن اشاره کرد که جواب بدهد. کری قیافه

 یاسن خیلی ساده گفت:

 دهد. برای این که او به من حقوق می -

 چنان اخمی بر چهره داشت، گفت: کری در حالی که هم

 تر باشد. سوال دومت جالبامیدوارم  -

کنی این همه آدمی که  ای خیری در آن وجود داشته. فکر می خواهی بگویی هر کاری که کرده بله، تو می -

ای که داشته، درست بوده است. من این را قبول ندارم. بسیاری از  ای با توجه به تاثیر و نتیجه کشته

خواهند دنیا را تغییر بدهند، اما مجبور نیستند  ها می کنند. خیلی مردم برای موسسات خیریه کار می

 مانند تو رفتار کنند.

 ی در هم کشیده گفت: کری با قیافه

 حرف بزن، منتظر سوالت هستم. -

خواهی از  ای است؟ آیا به راستی با آن می ی عقاب چه برنامه بسیار خوب، سوال من این است. این ضربه -

 دنیا مکان بهتری بسازی؟

 هی کرد.ی کوتا کری خنده
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کنید.  کنند. نه تو و نه دوستت مرا درک نمی های بزرگ هم اشتباه می طور است. گاه آدم بله، دقیقا همین -

ی مدت عمرم بوده است.  ی من در همه خواهم دنیا را تغییر بدهم. این تنها خواسته اما من به راستی می

ها نفوذشان به  بیست و یکم، خواننده ام این فرصت را به من داد. در قرن من شانس آوردم زیرا موسیقی

تر خواهد بود. من تنها کسی هستم که این را متوجه  مداران یا متصدیان دولتی بیش مراتب از سیاست

 ام. شده

 کری نان بیسکویت دیگری انتخاب کرد.

 ترین اهریمن روی زمین در حال حاضر چه کسی است؟ . بزرگآلکسبگذار من از تو یک سوال بکنم،  -

 حتساب تو، یا بدون احتساب تو؟با ا -

 کری تهدیدکنان گفت:

 لطفا مرا تحریک نکن. -

 گفت: آلکس

 دانم، خودت بگو. نمی -

 مواد مخدر! -

 طوری کری این دو کلمه را گفت که انگار جای تردیدی وجود ندارد.

ما  کشد. کند. مواد مخدر بیش از جنگ یا تروریسم آدم می مواد مخدر بیش از هر چیز دیگری کشتار می -

کنند. و برای این که  روها مواد مخدر استعمال می های کوچکی داریم که در پیاده در این کشور بچه

ها قربانی هستند. این  کار نیستند. آن ها جنایت زنند. اما آن خودشان را ارضا کنند، دست به دزدی می

 مواد مخدر است که باید محکوم و سرزنش شود.

 گفت: آلکس

 اند. رسه برایمان مفصل حرف زدهباره در مد در این -

 احتیاج نداشت، نطق و سخنرانی بود. آلکسبه تنها چیزی که 
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 کری ادامه داد:

ام برای ساختن  ام. به جای دولت اطالعیه و آگهی داده ام با مواد مخدر مبارزه کرده در تمام مدت زندگی -

ام. حتما آن را  ن کار ترانه ساختهام. حتی برای ای ها پوند هزینه کرده مراکز درمان معتادان میلیون

ی عقاب باید این کار را بکند. دنیایی بدون  دانم چگونه به این کار پایان بدهم. ضربه ای. اما نمی شنیده

توانم به  ؟ آیا ارزش آن را ندارد که چند قربانی بگیرد؟ من میآلکسمواد مخدر! آیا این رویایی نیست، 

 این اتفاق کمک کنم.

 چگونه؟ -

 از جوابی که ممکن بود بشنود به هراس افتاد. آلکس

تواند جلوی فروشندگان و  کند. کسی نمی کنند. پلیس کاری نمی ها کاری نمی خیلی ساده است. دولت -

آیند. من به تو  ها را بگیرد. با این حساب باید به منبع عرضه رفت. باید ببینید این مواد از کجا می واسطه

 گویم... می

دانستی از وقتی طالبان شکست  شود. آیا می ها تن هروئین از افغانستان خارج می و صد همه ساله، صدها -

خورده، تولید در افغانستان هزار و چهارصد درصد افزایش یافته است؟ بعد از افغانستان هم نوبت به برمه 

یم که دهد. پاکستان را هم فراموش نکن کس اهمیتی نمی دهد. هیچ رسد. دولت برمه اهمیتی نمی می

 قدر تولید تریاک دارد. چه

ی اصلی کوکائین است. در ضمن، هروئین و  کننده رسیم که توزیع در سمت دیگر دنیا، به کلمبیا می -

رسد. هر  کند. معامالت مواد مخدر در این کشور به سالی سه میلیارد دالر می جوانا هم عرضه می ماری

های شهرهای  فروشند. بسیاری از این مواد از خیابان سال آنها هشتاد تن کوکائین و هفت تن هروئین می

 آورند. آمریکا سر در می

ها  اما این در نهایت تصویر کوچکی از ماجرا است. بسیاری از کشورهای دیگر هم درگیر هستند. این -

 های من هستند. هدف

ای گوش به زنگ  حاال دامیان کری دست در جیبش کرد و فالش درایو را از آن بیرون کشید. یاسن در لحظه

 کند. ای در جیب خود دارد و اگر تکان بخورد، با آن شلیک می دانست که او اسلحه می آلکسشد. 

 کری گفت:

های  ترین سیستم با آن که قرار نبود تو این را بدانی، ولی این کلیدی است که قفل یکی از پیچیده -

جمهور آمریکاست.  شد و در اختیار رئیس کند. کلید اصلی در آژانس امنیت ملی ساخته امنیتی را باز می
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ی این آژانس بود. من به کمک او توانستم دستگاه مشابهی  ان عالی رتبهمأموردوستم چارلی راپر یکی از 

 ای استفاده کردم! دانی برای ساختن این کلید دوم از چه نیروی کامپیوتری بسازم. نمی

 گفت: آلکس

 گیمزلیر... -

 طور است. بله،همین -

 کپسول را روی دستش باالتر برد.حاال 

های  ها موشک دهد به دو هزار و پانصد موشک اتمی دسترسی پیدا کنم. این این وسیله به من امکان می -

ها را  ی من این است که به بیست و پنج موشک دسترسی پیدا کنم. و آن ی شلیک هستند. برنامه آماده

 ام پرتاب کنم. های دقیقی که انتخاب کرده به هدف

 آلودی کرد.حاال کری تبسم حزن

گنجد. امریکای  آورند، در ذهن نمی ای که به بار می ها با هم منفجر شوند و خرابی فکر این که این موشک -

ی مخدری  کنیم. دیگر ماده جنوبی، امریکای مرکزی، آسیا، افریقا، هر جایی که درد را در آن احساس می

ها نفر بیش از این  جانشان را از دست خواهند داد، اما میلیون ها نفر وجود نخواهد داشت. البته میلیون

 کنند. تعداد نجات پیدا می

آیند  ها به دور هم گرد می ، شروع یک عصر طالیی جدید. روزی که انسانآلکسی عقاب یعنی این،  ضربه -

 گیرند. و جشن می

 آن روز همین حاالست. زمان من سرانجام فرا رسیده است. -
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 ی عقاب ضربه

با اشاره به سابینا فهماند که حرف نزند و  آلکساتاقی محبوس کردند.  و سابینا را در زیرزمین خانه در آلکس

ار خود به سرعت به وارسی اتاق پرداخت. در از جنس چوب بلوط بود و از بیرون قفل شده بود. در باالی دیو

-دند و از این بگذریم، پنجره کوچککشیده بوخورد. روی پنجره را میله یک پنجره مربعی شکل به چشم می

ها را در آن انداخته بودند که کسی بتواند از آن  تر از آن بود که کسی بتواند از آن عبور کند. اتاقی که آن

دیوارهایی با ها را در آن انداخته بودند احتماالً زمانی یک انبار بود. کف سیمانی و  عبور کند. اتاقی که آن

گونه تزیینی داشت. چراغی از سقف با سیم آویزان بود. بعید بود کری بخواهد ون هر چند قفسه و بد

 ها را بشنود. های آن خواست کسی حرفسمع بکند. با این حال، آلکس نمی هایشان را استراق حرف

ی اتاق را وارسی کرد، متوجه سابینا شد. سابینا بیش از حد آرام بود. مسلماً  خوب همه آلکسوقتی 

رو چسب زده بودند. او را با کسی روبه هایش را بسته و بر لبانشمات زیادی را تحمل کرده بود. دستینامال

داده بود که های کری گوش برساند. و بعد از آن هم به صحبت کرده بود که خواسته بود پدرش را به قتل

ده و تقریباً مطمئن بود که زنده جا زندانی ش این آلکسخواست نصف دنیا را نابود کند. حاال هم به اتفاق می

 رها نخواهد شد.

 حالت خوب است؟ -

 کنم چنین اتفاقی افتاده باشد.باور نمی -

 افتاد. دانم. کاش اتفاق نمی می -



 
 

 

btm.bookpage.ir 

 172صفحه 

 آنتونی هوروویتس ضربه عقاب

 دانست که چه بگوید.آلکس نمی

 کی تو را ربودند؟ -

 در بیمارستان. سه نفر بودند. -

 آیا آسیبی به تو زدند؟ -

قدر  کردم اینوقت فکر نمیزدند. این دامیان کری لعنتی! هیچمرا ترساندند. بعد هم یک آمپول به من  -

 ریز باشد!

 تبسمی کرد. آلکس

تی، اما من باور نمی کردم. تو واقعاً یک گفم، به یاد تو افتادم. تو راست میبه محض این که او را دید -

 مخفی هستی! مأمور

 دقیقا. نه، -

 داند که تو اینجا هستی؟می 6آی ام آی -

 نه. -

 جا بیرون برویم؟ باید چیزی به تو داده باشند. چیزی ندادند که بتوانیم به کمک آن از این -

 جا هستم. بعد از آن حادثه که در بانک اتفاق افتاد، داند که من اینحتی نمی 6آی چیزی ندادند. ام نه، -

هایی که گفتند ناراحت شدم. ه با تو کردند و دروغطر رفتاری کها به خا خودم به دنبال کری رفتم. از آن

 دستی به کری دادم!که حماقت کردم. فالش درایو را دو به راستی 

 سابینا متوجه شد.

 جا آمدی. با این حساب، برای نجات من به این -

 اگر بشود اسمش را نجات گذاشت! -

 ردی.کمیکردم، باید مرا به طور کلی فراموش  بعد از آن رفتاری که من با تو -

 رود.کردم برنامه مطابق میل من پیش میسابینا. فکر می نمی دانم، -

 از روی ناراحتی لگدی به در زد. مثل یک سنگ محکم بود. آلکس
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  م. باید جلوی کارش را بگیریم.باید کاری بکنی -

 زد.شاید الکی حرف می -

ای کند. خب، حاال چه برنامها پرتاب خواهد بیست و پنج موشک به نقاط مختلف دنیفکرش را بکن، می -

 خواهد به واشنگتن پرواز کند؟دارد؟ می

ها  ت عظیمی دارد. او سالکنی، باشد. اما کری تشکیالطور که تو فکر می خواست همانخیلی دلم می -

رده. باید ها پوند هزینه کرده. او یاسن گرگوروویچ را به استخدام خودش در آو ریزی کرده، میلیونبرنامه

 دانیم.داند و ما نمیی باشد که او میچیزهای

 به سابینا نگاه کرد. آلکس

گویم چکار کنی. اما واقعیت این است که من به شکلی دانی که من معموالً به تو نمیمی گوش کن. تو -

 ام. قبالً اینجا بوده

 خواهد دنیا را خراب کند؟چی؟ زندانی یک روانی بودی که می -

 .آهی کشید آلکس

لی کوچک ها خیروز.مخفی بسازد مأموراست. عمویم سعی داشت از من یک  طورهمین بله. در واقع -

 116اس ای ها ترتیبی دادند که من با اس های مرا باور کن. آن آوردم. حرفبودم. از کارش سر درنمی

دانم. ممکن است فرصتی دست بدهد و دوباره کری واقعیت این است که من چیزهایی میآموزش دیدم. 

گویم انجام بدهی. بدون یا به من واگذار کن. باید هر چه مچیز راما اگر چنین اتفاقی افتاد، همه .را ببینم

 بحث و مشاجره...

دهم، اما دامیان کری سعی کرد پدرم را بکشد. اگر یک چاقوی فراموش کن! هر چه بگویی انجام می -

 دانم با او چکار کنم.نم و دستم به او برسد، میآشپزخانه پیدا ک

 جا رفته باشد. ممکن است کری تا به حال از این -

که چیزی  دانم. شاید به این خاطراحتیاج داشته باشد. دلیلش را نمیکنم به تو کنم. فکر میفکر نمی -

 نمانده بود او را شکست بدهی.

 حالم. جا هستی خوش از این که این -
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 حال نیستم.من خوش -

گوروویچ به درون آمد. با خودش دو لباس کار سرهمی آورده بود. قه بعد در اتاق باز شد و یاسن گرِده دقی

 سریالی به چشم می خورد. یها هایش شماره روپوش سفیدی بود که روی آستین

 ها را بپوشید. این -

 برای چه؟ -

 گویم انجام بدهید.اهد. شما با من بیایید. هر چه میخو کری می -

 ای مکث کرد. لحظه آلکس

 این دیگر چیست؟ -

 هست. پلی آمید یهپارچ - 

 از شنیدن این حرف چیزی دستگیرش نشد. آلکس

 یاسن ادامه داد:

 ها را بپوشید.شود. حاال اینهای بیوشیمایی الزم می در جنگل -

که  خودی داشتندها کالهابینا هم همین کار را کرد. روپوشهایش پوشید و س روپوش را روی لباس آلکس

ها  تواند تشخیص دهد آنآلکس رسید که با این لباس کسی نمیپوشاند. به ذهن یروی سر و صورت را م

 نوجوان هستند.

 با من بیایید. -

هر دو به همان شکلی که روی ها پارک کرده بودند: یک جیپ و دو کامیون. که سه اتومبیل روی چمن

های بیوشیمیایی  ا لباسشده بودند. بیست و هشت مرد که همه ب یگذارشد، عالمتها هم دیده میروپوش

کرد. و به شکلی عصبی عینکش را پاک می ایستاده بودند. هنریک، خلبان هلندی، در عقب جیپ نشسته بود
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تر از هر زمان  آمد. چشمانش روشن آلکسزد. کری با دیدن ی هم کنار او نشسته بود و حرف میدامیان کر

 رسیدند. نظر می  دیگری به

عالی است! به این نتیجه رسیدم اگر تو هم با ما بیایی، بهتر است. آقای شماها هم آمدید!  ،بخُ - 

مشرب ها در این است که خوشیم منصرف کند. اما اشکال این روسگوروویچ سعی کرد مرا از این تصمگرِ

برایم آوردی و تو فالش درایو را افتاد. ها اتفاق نمیکدام از ایندانی، آلکس. اگر تو نبودی، هیچاما مینیستند. 

 کنم.ه استفاده میحاال باید ببینی من از آن چگون

 گفت: آلکس

 بفرستند. 117خواهد تو را دستگیر کنند و به برودموردلم می -

 کری تبسمی کرد.

آید. اما خیلی گستاخ هستی. مراقب حرف زدنت باش. یاسن مثل برای همین است که از تو خوشم می -

تو سر زد، بدون اجازه پلک بزنی، اول دوستت را خواهد  زر خطایی امراقب تو خواهد بود. اگیک عقاب 

 کشت و بعد هم بعد هم خدمت تو خواهد رسید. فهمیدی؟

 پرسید: آلکس

 رویم؟کجا می -

تفاق یاسن در کامیون اول کشد تا از طریق بزرگراه به لندن برسیم. تو و سابینا به اچند ساعت طول می -

کنی از برنامه لذت  ی عقاب شروع شده. فکر می بگویم، عملیات ضربه شوید. راستی یادم رفتسوار می

 ببری.

آمد. از در گذشتند چند دقیقه بعد کاروان به حرکت درها پشت کرد تا سوار جیپ بشود.  این را گفت و به آن

ند دها بو و سابینا روی یک نمیکت چوبی نشسته بودند. شش مرد هم با آن آلکسی اصلی شدند.  و وارد جاده

ی در ها را در مجموعه کر احساس کرد که یکی از آن آلکست داشتند. های خودکار به دس که همگی اسلحه
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رسید یوشیمیایی پوشیده بود. به نظر میلباس بهم ها نشسته بود. او  روی آنآمستردام دیده است. یاسن روبه

 دن نبود.اش قابل خوان زند و چهره کند، اما حرفی نمینگاه می آلکسخیره به 

ر سکوت نشسته در حالی که د آلکسبه سمت لندن رفتند.  4ی ام دو ساعتی حرکت کردند و از طریق جاده

های دند امکان آن وجود داشت کری سالحهایی که پوشیده بو کرد. آیا با توجه به لباسبود، با خود فکر می

 را داشت؟ ها بیوشیمیایی را در اختیار داشته باشد؟ آیا قصد استفاده از آن

 آلکسروی تابلویی جهت فرودگاه هیتروی لندن مشاهده کرد.  آلکسسرانجام از بزرگراه بیرون رفتند و 

ها فرودگاه است. به یاد هواپیمایی که در مجموعه کری دیده  که کسی حرف بزند، دانست که مقصد آنآن بی

دوست خوب من است. او خلبان جمبوجت اش به او گفته بود هنریک  افتاد. کری در ضمن در باغ خانهبود، 

 است. فرودگاه هم بخشی از برنامه بود، اما هنوز روشن نشده بود.

 ن برای اولین بار حرفی زد که در یک کلمه خالصه بود:کسی تکان نخورد. حاال یاس اتومبیل متوقف شد.

 بیرون! -

م پیاده شود. در همین لحظه صدای قبل از همه از کامیون بیرون رفت و بعد سابینا کمک کرد تا او ه آلکس

ها  موقعیت را بهتر تشخیص داد. آن آلکسگوش رسید. هواپیمایی باالی سرشان در پرواز بود. حاال   غرشی به

هاست از این  آمد که مدت ی باالی یک پارکینگ چند طبقه توقف کرده بودند. از ظواهر چنین برمی در طبقه

یادگار پدر دامیان کری و در نزدیکی باند فرودگاه هیترو ساخته شده شود. پارکینگ پارکینگ استفاده نمی

 بود.

اند. کری منتظر یک عالمت بود. قرار بود  هنوز این موضوع روشن نبود که چرا به این نقطه آمده آلکسبرای 

 اتفاقی بیفتد. اما کدام اتفاق؟

صدا زد. او به اتفاق هنریک در جیپ به ساعتش نگاه کرد. دقیقاً ساعت دو و نیم بود. کری همه را  آلکس

ی رادیویی را روی صندلی عقب جیپ مشاهده کرد. هنریک  یک فرستنده آلکسسوار شده بودند و حاال 

 ای را فشار داد. رادیو به بلندگویی وصل شده بود تا همه به خوبی صحبت کری را بشنوند. دکمه

 ای نخودی کرد. کری خنده
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 شود!ا مینمانده. همه چیز دقیقاً طبق زمان از قبل تعیین شده اجرچیزی تا شروع برنامه  -

 آلکسی زیادی داشت.  ها فاصله شد. هنوز با آن به آسمان نگاه کرد. هواپیمای دومی نزدیک می آلکس

 احساس کرد که با توجه شکل این هواپیما آن را قبالً دیده است. ناگهان صدایی در جیپ به گوش رسید.

شرکت هواپیمایی میلنیوم از آمستردام هستم. مشکلی  118توجه توجه! من خلبان پرواز برج مراقبت!  -

 برایمان پیش آمده.

 جه ی غلیظ هلندی پخش شده بود.صدا به زبان انگلیسی و با له

 ای مکث شد و بعد زنی جواب داد: لحظه

 تمام؟ . چه مشکلی پیش آمده،118اِی راجر، ام -

 ید.صدای خلبان هواپیما به گوش رس

 تر به زمین بنشینیم. ، داخل هواپیما آتش گرفته. باید هر چه سریع118ای پرواز ام -

ان برج مراقبت فرودگاه هیترو را احساس کند. مأمورزدگی  توانست وحشتمی آلکسمکث دیگری ایجاد شد. 

 حاال دوباره صدای خانومی که چند لحظه قبل صحبت کرده بود از برج مراقبت به گوش رسید.

 درجه سه هزار پا پایین بیایید. 0 - 90را روی رادار گرفتیم. روی  اشم -

 صدای رادیو مجدداً به گوش رسید.

هستم. باید بگویم مواد بیوشیمایی بسیار  118ای پرواز ام 118کنترل برج مراقبت! من خلبان اسکرودر -

هستیم. لطفاً رو  کنم. ما با یک موقعیت اضطراری روبهاکی را از طرف وزارت دفاع حمل میخطرن

 راهنمایی کنید.

 برج مراقبت هیترو گفت: مأمورزن 
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 کنید و مقدارش چقدر است؟باید بدانیم که چه حمل می -

ی ما به شدت   توانم توضیح بدهم. محمولهکنیم. از این بیشتر نمیبرج مراقبت! ما گاز اعصاب حمل می -

 خطرناک است. آتش به کابین هواپیما سرایت کرده است.

ه نگاه کرد. هواپیما ارتفاع زیادی کم کرده بود. هواپیما را به خوبی شناخت. همان هواپیمای باری راوبد آلکس

های هواپیما سرایت کرده بود و هر کس که  ی کری دیده بود. حاال آتش به بال بود که آن را قبالً در مجموعه

 ست.رو به ها را می دید، احساس می کرد هواپیما با خطر وحشتناکی رو آن

 ها دروغین و فریب دهنده هستند. ی این دانست که همه می آلکساما 

توانید چپ. می 27ی  کنیم. درجهست. ما به سرعت باند را تخلیه میرود مهیا، همه چیز برای ف118ایام -

 فرود بیایید.

و تا سه هزار در این لحظه صدای آژیر خطر از تمام نقاط فرودگاه به گوش رسید. هواپیما هنوز در ارتفاع د

روشن شد.  آلکسپایی از سطح فرودگاه بود. آتش از پشت هواپیما بیرون می زد. حاال ناگهان همه چیز برای 

 آورد. ی کری سر درمی کم از برنامهکم

 کری فرمانی داد:

 زمان حرکت! -

کرد، نشست. حاال در جیپ کنار هنریک که رانندگی میو سابینا به درون کامیون هدایت شدند. کری  آلکس

توانست ی پشت سر کامیون را مید. زیرا تنها محوطهروند دشوار بوکه به کجا می فهمیدن این آلکسبرای 

زدند. صدای باشند. ظاهراً فرودگاه را دور میی پارکینگ بیرون رفته ند. اما حدس زد که باید از محوطهببی

 شد.های پلیس شنیده میآژیر اتومبیل

تر از فرودگاه  ها سعی داشتند هرچه سریع های آن کردند. رانندهبه سرعت از کنارشان عبور میها  لاتومبی

 فاصله بگیرند.

 سابینا نجواکنان پرسید:
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 کند؟چه کار دارد می -

 خواهد فرودگاه را تخلیه کند.را فریب داده. او با این کار می ها هواپیما آتش نگرفته. کری آن -

 اما چرا؟ -

 شد.صدای یاسن بلند 

 کافی است. حرف نزنید. -

 و سابینا داد. آلکسها را به  اش بیرون کشید و آن این را گفت و دو ماسک اکسیژن از زیر صندلی

 صورتتان بگذارید. ها را روی سر واین -

 سابینا پرسید:

 ها دارم؟ من چه احتیاجی به این -

 گویم انجام بدهید.کاری را که می -

 سابینا ماسک را روی صورتش گذاشت.

شان را روی صورتشان هاین ماسکی افراد داخل کامیون و از جمله یاس هم همین کار را کرد. همه آلکس

به شکلی قبول کرد که کری از نبوغی برخوردار  آلکسحاال جملگی ناشناخته شده بودند.  گذاشته بودند.

دانستند که نیتی فرودگاه میان اممأموری ی فرودگاه بود. حاال همه. راه مناسبی برای ورود به محوطهاست

کند و هر لحظه ممکن است به زمین بخورد. فرودگاه در شرایط دیده گاز اعصاب حمل میهواپیمای آسیب

ز کسی رسید، بعید بود ا اند فرودگاه میکامل اضطراری قرار داشت. وقتی کری به جلوی در ورودی محوطه ب

رسیدند. دند مانند مقامات رسمی به نظر میپوشیده بوها با لباسی که  کارت شناسایی مطالبه کنند. آن

 ان رسمی بود.مأمورهای  ن هم شبیه به اتومبیلهایشا اتومبیل

 حدس زده بود، اتفاق افتاد. آلکسدرست همان طور که 

دادند، جوان جا پاسداری می جنوبی فرودگاه متوقف شد. دو نگهبانی که آن ی بخش جیپ جلوی دروازه

رسید.  زده به نظر می ها تنها از چند هفته پیش کارش را شروع کرده بود و حاال وحشت آنبودند. یکی از 
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تری  شد. حریق شدت بیش تر می هواپیمای باری هنوز به زمین نشسته بود، اما هر لحظه نزدیک و نزدیک

ان سفیدپوش ورمأماست. دو کامیون ارتشی هم پر از یافته بود. به روشنی معلوم بود که از کنترل خارج شده 

 زده پشت سر جیپ ایستاده بودند. جایی برای بحث وجود نداشت.ماسک

امنیت فرودگاه متمایل شد. با آن لباسی که پوشیده بود  مأموردر حالی که نشسته بود، به سمت  کری

 کس او را نمی شناخت. هیچ

 های بیوشیمیایی. وزارت دفاع. واحد سالح -

 بفرمایید! عجله کنید! -

ی دیگر به عجله به سمت هواپیما به  ی نقلیه ه زمین نشست. دو اتومبیل آتش نشانی و یک وسیلههواپیما ب

از پشت  آلکسقت گرفتند و نزدیک به هواپیما متوقف شدند. ها از جیپ سب و اتومبیل حرکت درآمدند

 دید.کرد و همه چیز را میکامیون نگاه می

 همه چیز با دامیان کری شروع شد.

 ی جیپ نشسته بود، حاال فرستنده رادیویی به دست گرفت.صندلی بغل دست رانندهاو که روی 

 ی تخلیه اضطراری واقعی ایجاد کنیم. زمان شروع برنامه فرا رسیده. باید صحنه -

ای را فشار داد و هواپیما بالفاصله  دانست که چه اتفاقی قرار است بیفتد. کری دکمهبه شکلی می آلکس

نشانی از برج مراقبت دستور ان آتشمأمورچند ثانیه هواپیما را بلعیدند. آتش در عرض  های منفجر شد. شعله

ی آن مطمئناً از بین رفته  ها ساخته نبود. خلبان هواپیما و سایر خدمه جدیدی گرفتند. کاری از دست آن

 بودند.

ک کرده است. خلبان ی سرنشینان هواپیما را هالری با قساوت و خونسردی تمام، همهدانست که کمی آلکس

ای در هواپیمای او بارگیری  دانست که مواد منفجرهگز نمیهواپیمای باری طبق دستور عمل کرده بود، اما هر

دانست خواهد شد، اما هرگز نمی یایت مدتی طوالنی در انگلیس زندانشده است. او فکر کرده بود در نه

 اش این است که بمیرد. وظیفه
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او  ای دلش برای برای لحظه آلکسکرد. صورتش پشت ماسک دیده نمی شد. نمیسابینا به صحنه نگاه 

 ای گرفتار شده بود!سوخت. در چه معرکه

های سیستم امنیتی را از مواد خارج کند. با این حال  کامیون کمی به جلوتر آمد. کری توانسته بود تمام سیم

 جا آمده بودند؟ هنوز این سوال مطرح بود: برای چه به آن

 دار شده بود.باالخره همه چیز معنی به بیرون نگاه کرد. آلکسبرای آخرین بار از سرعت کامیون کاسته شد. 

ی  . اما این چیزی بیش از یک هواپیما بود. بدنه747ها جلوی یک هواپیما ایستاده بودند، یک بوئینگ  آن

ما عبارت ایاالت متحده امریکا را با ی هواپی هواپیما را با رنگ سفید و آبی نقاشی کرده بودند. روی بدنه

ی عقاب با رعایت همین تصویر عقاب صویر عقابی به چشم می خورد. ضربهحروف درشت نوشته بودند. زیر ت

 انتخاب شده بود.

تصویر این هواپیما را روی صفحه تلویزیون دفتر بالنت دیده بود. این همان هواپیمایی بود که  آلکس

دانست هر ا میدانست، اما این ربیش از این چیزی نمی آلکسامریکا را به انگلستان آورده بود.  جمهور رئیس

 تواند انجام شود.رت گیرد، درون این هواپیما هم میاقدامی که در کاخ سفید بتواند صو

 جنگ هسته ای. همه چیز، و از جمله شروع یک

شد ایستاده بودند. وقتی کری از اتومبیل خارج شد، هی میی که به در باز هواپیما منتهایدو نگهبان روی پله

دای آژیر خطر را شنیده بودند. ها ص شان را باال آوردند و به حالت آماده باش قرار گرفتند. آن های آن ها تفنگ

 شود.ها هم مربوط می اق به شکلی به آندانستند که این اتففرودگاه اتفاقی افتاده، اما نمی دانستند درمی

 ها پرسید: یکی از نگهبان

 چه اتفاقی افتاده؟ -

شلیک کرد. بدون  بار دامیان کری حرفی نزد، دستش باال آمد و ناگهان هفت تیری در دست او دیده شد. دو

ی  این که صدایی بلند شده باشد، دو نگهبان به زمین افتادند. هیچ کس این صحنه را ندید. همه هنوز متوجه

 بودند. هواپیمای باری منفجر شده
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ن کشتن این دو نگهبان هم توانست بدو بار دیگر احساس کرد که تا چه اندازه از کری متنفر است. می آلکس

 دلخواه برسد. سابینا با ناباوری کنار او ایستاده بود. یبه نتیجه

 برد. ماسک را از روی صورتش برداشته بود. کری در احساسی لذت و هیجان به سر می

های خود ان کری لباسمأموررد هواپیما شدند. نیمی دیگر از نیمی از نفرات به سرعت وا یاسن گرگوروویچ و

امریکا که زیر آن بود به نمایش گذاشته شود. کری فکر همه چیز را کرده  های ارتشرا درآوردند تا اونیفرم

ها بودند نگاه  نداشت و به جایی که آ ور برمی بود. اگر کسی در این لحظه چشم از هواپیمای باری شعله

 کنند.ری میدید که از هواپیما پاسدا کرد، شماری از سربازان امریکایی را می می

تری از درون هواپیما به گوش رسید. کری قصد نداشت کسی را زندانی کند. او هر که را  صدای شلیک بیش

 کشت. شد، می در برابرش سبز می

 ایستاد. آلکسکری نزدیک 

آیند. جای  جا می وزیران و بقیه سردمدارن به اینرؤسای جمهور، نخستپی خوش آمدی!  آی به سالن وی -

 ام. جا آمده راحتی است. یکی دو بار من هم به این

 گفت: آلکس

 بگذار ما برویم، تو به ما احتیاج نداری. -

 خواهی به جای بعداً همین حاال بکشمت؟یعنی می -

 خت، اما حرفی نزد.اندا آلکسسابینا نگاهی به 

ان امنیتی پاکسازی شده بود. افراد کری از مأمورر شد و عالمتی داد. هواپیما از یاسن کنار در هواپیما ظاه

شد.  های خون روی آستینش دیده می ها مجروح شده بود. لکه کنار یاسن گذشتند و پایین آمدند. یکی از آن

 دست کم یک نفر سعی کرده بود دفاع کند.

 :کری گفت
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 کنم بتوانیم داخل هواپیما بشویم. فکر می -

 

و  آلکسحاال همه ی افراد او لباس های سربازان امریکایی را پوشیده بودند. هنریک قبل از بقیه باال رفته بود. 

اش را به دست گرفته بود. با  ها قرار داشت و اسلحه ها باال رفتند. کری درست پشت سر آن سابینا هم از پله

اطالعاتش را به خاطر سپرد. دست کم از  آلکسر بود که تنها پنج نفر در هواپیما سوار شوند. این حساب قرا

 تعداد ناجورها کاسته شده بود.

 دانست او چه احساسی دارد.می آلکسرفت که انگار مسخ یا هیپنوتیزم شده بود.  سابینا طوری راه می

 وارد هواپیما شد. آلکس

ی ا کنار هم ردیف نشده بودند. درجهه هواپیماهای دیگر تفاوت داشت. صندلیی این هواپیما با همه

ی دیگر نداشت. هواپیما را برای ها تاهتی به جمبوجتوریستی در هواپیما مشخص نشده بود. هیچ شب

ی کابین  های خواب، اتاق کنفرانس و آشپزخانه و همراهانش مرتب کرده بودند. دفاتر کار، اتاق جمهور رئیس

های غالب درون  پیما چهار هزار فوت مربع وسعت داشت. کف هواپیما را با قالی فرش کرده بودند. رنگهوا

کرد. در سمتی از  جا را روشن می ها چراغی که در سقف وجود داشت. همه ای بود. ده هواپیما بژ و قهوه

خورد. در نقاط  می هواپیما راهروی بلندی دیده می شد. در این راهرو چند دفتر شیک و جالب به چشم

 مختلف کاناپه و میز گذاشته بودند.

شدند.  های خون دیده می ها هنوز لکه ان امنیتی را از برابر چشم برداشته، اما روی قالیمأموریاسن اجساد 

ها قرار داشت، ظروف کریستال  ی هواپیما مرتب و تمیز بود. روی یک چرخ دستی که کنار یکی از دیواره بقیه

 شدند.  ز هواپیما دیده میهمراه با تصویری ا 119فورس وان ایربا آرم 

هواپیما قرار گرفته بود. حاال کری  ثیر اینی خود هواپیمای شخصی داشت، تحت تأحتی کری هم که برا

 ی یاسن شد. متوجه

                                                           
119 Air Force One  
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 تمام شد؟ آیا هر کس الزم بود کشته شود، کشته شد؟ -

 یید پایین آورد.یاسن سری به عالمت تأ

جا  برم. می خواهم چیزی را به او نشان دهم. شما این را می آلکسکنیم. من  شروع میبا این حساب،  -

 منتظر بمانید.

دانست انتخابی ندارد. برای آخرین بار نگاهی به سابینا می آلکستکان داد.  آلکسکری سرش را خطاب به 

ثیر رویم، اما تحت تأ می جا بیرون اینکنم. از چشمانش به او بگوید: فکرش را می انداخت و سعی کرد با

یس ای روکرد شاید این هم اتفاق نیفتد. ایرفورس وان! هواپیم عملیاتی که صورت گرفته بود احساس می

 قدرها دیوانه نبود که از این کارها بکند. جمهور. هرگز اتفاقات مشابهی نیافتاده بود. در واقع کسی این

امیدوار بود که دست  آلکسها باال برد.  ته بود، او را از پلهنشانه رف آلکسکری در حالی که اسلحه را به سمت 

ه یاسن کارش را دانست ک ان امنیتی هواپیما هنوز زنده باشند. اما این را هم میمأمورکم یک نفر از خدمه یا 

 دهد. او به کری گفته بود که ترتیب همه را داده است.به خوبی انجام می

ش را تجهیزات الکترونیکی پر کرده بود. کامپیوترهای پیشرفته و پیچیده وارد اتاقی شدند که از کف تا سقف

شدند، هایی که روشن و خاموش می و چراغ واجورهای جورمههای جالب تلفن و رادار پر از دک کنار سیستم

که در مرکز مخابراتی  دانست آلکسهای مختلف بود. ردند. حتی سقف اتاق پر از دستگاهخو به چشم می

 کرد زیرا در اتاق باز بود. جا کار می این س وان قرار دارد. قبل از ورود کری به هواپیما، کسی ایرفور

 جا در اختیار ماست. کردند مهمان داشته باشند. همه میکسی نیست. فکر ن -

 حاال فالش درایو را از جیبش بیرون آورد.

کنم از جام رسید. اما خواهش میتو به ان ها به لطف ی این همه آلکسایم،  ی حقیقت رسیده به لحظه -

پلک بزنی، ترتیبت را  م. اما حتی اگراز این که این را ببینی تو را بکشخواهم قبل  جایت تکان نخور. نمی

 دهم.می



 

 

 ضربه عقاب

 www.dreamrise.ir 

 آنتونی هوروویتس

 185صفحه 

متری خود گذاشت. بعد  ی چند سانتی کند. او اسلحه را روی میز و در فاصله دانست که چه می کری می

ه پریزی که جلوی کامپیوتر بود وصل کرد و چند پیام روی کامپیوتر تایپ فالش درایو را باز کرد و آن را ب

 نمود.

 داد، گفت: که به کارش ادامه می کری در حالی

کند. وقت هم نداریم. راستش را بگویم همیشه از این کامپیوترها  دانم این چه طوری کار می دقیقاً نمی -

 120امپیوترهای کاخ سفید هستند. و به مونت شینجا درست مانند ک آمده. اما کامپیوترهای این بدم می

های اتمی است. اولین کاری که باید بکنیم این است که کدهای  وصل می شوند که مرکز کنترل سالح

فرستاده  جمهور رئیستغییر می کنند و تغییرات برای  موشک اتمی را پیدا کنیم. کدهای رمز همه روزه

هایم تو را خسته نکرده گیرد. امیدوارم با حرفامنیت ملی صورت میاز طریق آژانس شوند. این کار را  می

 .آلکسباشم، 

 .کرد.. ها را محاسبه می بود. فاصلهی روی میز  جوابی نداد. همه ی توجه او به اسلحه آلکس

دانستی که کارتر یکی از می آیا. کندمی حمل خود با روز مدت تمام در را رمز کدهای جمهور رئیس -

شویی فرستاده بود. اما این حکایت دیگری است. کدهای رمز ها را به خشک ا را گم کرد؟ او آنروزها کده

تم ی تاکتیکی و استراتژیکی ارتش. این یک سیس شدند، همان سیستم مخابرهیبه میل استار مخابره م

کامپیوتر هستند شوند. کدها درون این جا مخابره می و این ها به پنتاگونای است. پیام ارتباطی ماهواره

 ...و

حالی  صدای زنگی بلند شد و ناگهان چند چراغ روی صفحه کنترل سبز شدند. کری فریادی از روی خوش

 زد. نورهای سبز برق می ضکشید. صورتش در معر

های  ی موشک رسد، اما حاال کنترل همه یبی میخب، درست شد. خیلی سریع. به ظاهر سیستم عج -

 دست دارم. جالب نیست؟ ای در امریکا را در هسته

                                                           
120 Mount Cheyenne 
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ای حالتش متحول شده بود. انگشتانش روی کلیدها  ی کلید تایپ می کرد. در لحظه سرعت صفحه  حاال به

به یاد دامیان کری افتاد که زمانی او را در حال نواختن پیانو دیده  آلکسرقصی را به نمایش گذاشته بودند. 

 کردند.ای دور خیره نگاه می به نقطه انشاش نقش بسته بود و چشم بود. تبسمی بر چهره

ها دسترسی پیدا کند، رمز  کس دیگری نتواند به موشک جمهور که جز رئیس ها برای این یی لبته امریکاا -

 اند. دیگری را در کامپیوتر قرار داده

و داده حدس زد این را هم احتماالً چارلی راپر به ا آلکسای بیرون آورد.  حاال کری از جیبش یک کلید نقره

 ی قرمزای باز کرد. درون جعبه دو دکمه هاست. کری کلید را در قفلی که روی کامپیوتر بود قرار داد و دریچ

 - سلفی ی دوم کلمه شد، اما روی دکمه می ها ها سبب پرتاب موشک خوردند. یکی از دکمهبه چشم می

 را به خود جلب کرد. آلکسنابودی را نوشته بودند. واژه نظر به معنای خود دستراک

 ی اول عالقه مند بود. کری تنها به دکمه

ت. اما این دکمه نسبت به ی من است. این دکمه به معنای پایان جهان اس ی مورد عالقه این همان دکمه -

 جمهور حساس است. یسانگشت رئ

 حاال کری انگشتش را روی دکمه گذاشت و فشار داد. هیچ اتفاقی نیافتاد.

 کند!نمیبینی، کار  می -

 گفت: آلکس

 ای بر باد رفته! با این حساب، هر چه کرده -

جمهور امریکا دست بدهم.  یسرا داشتم که با رئدانی اخیراً افتخار آن  طور که می عزیز. همان آلکسنه،  -

ستم ایجاد کرده بودم اثر انگشت برایم خیلی مهم بود که این کار را بکنم. توانستم با پوششی که روی د

 ور را ثبت کنم. حاال قبول داری که خیلی باهوشم؟جمه یسرئ

روی  جمهور رئیسدست کرد. اثر انگشت  ها را کش پالستیکی نازک را از جیب درآورد و آن کری یک دست

 کش قرار گرفته بود. این دست
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 اش را شروع کند. ی اتمی کری حاال در موقعیتی بود که حمله

 یک لحظه صبر کن! -

 بله؟ -

طور نیست. تو  کنی. اما ایننی. فکر می کنی اوضاع را بهتر میکخیلی اشتباه می کنی.تو اشتباه می -

ای با  ها هیچ رابطه گناه هستند. آن ها بی شوند. اغلب آن کشی، صدها هزار نفر کشته می هزاران نفر را می

 ...مواد مخدر ندارند

 جات پیدا کنند، کجایش اشکال دارد؟به قربانی نیاز داریم. اگر یک هزار نفر بمیرند یا یک میلیون نفر ن -

ه این رادیواکتیو با ای ک گویی؟ فکرش را کردهی بارش رادیواکتیو چه میهمه جایش اشکال دارد. درباره -

اما تو داری همه چیز را نابود کردم به محیط زیست عالقه مندی، کند؟ فکر میی این سیاره چه می بقیه

  کنی.می

که  یید بکند. برای اینی دنیا نظر مرا تأرسد که همه اخت کرد. روزی میپرد این بهایی است که باید -

 مهربان باشی باید ظالم هم باشی.

 ای. تو عقلت را از دست داده -

 ی شلیک دراز کرد. کری دستش را به سمت دکمه

 توانست از سابینا حراست کند.دیگر به فکر خودش نبود. حتی نمی به جلو پرید. آلکس

ها نفر از مردم کرد. باید میلیونما باید از این اتفاق جلوگیری میدو نفرشان کشته شوند، اممکن بود هر 

افتادند. به دور از  داد. بیست و پنج موشک اتمی ناگهان از آسمان فرو می جهان را از مرگ حتمی نجات می

 تصور بود.

ای با  را در هوا تابی داد و ضربهاما کری انتظار این حرکت را داشت. به سرعت اسلحه را برداشت و دستش 

 ای بعد به زمین افتاد. وارد کرد. اتاق درد برابر چشمانش چرخید و لحظه آلکساسلحه به سر 

 ی شلیک گذاشت. حاال کری دستش را روی دکمه

 ای مکث کرد. لحظه
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 و دکمه را فشار داد.
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 "کمربندها را ببندید"

ها خود موشک های شلیکبرنامه ها و حتی در دریاها،آهنها، راهجاده ها،ها، کوهستاندر تمام آمریکا، بیابان

در وضعیت قرمز قرار گرفتند.  123و وایومینگ 122مونتانا 121پایگاه داکوتای شمالی. به خود انجام شده بود

دقایقی دیگر آژیرهای خطر به صدا درآمدند. کامپیوترها به شدت فعال شدند. این شروع وحشتی بود که تا 

 کرد.در تمام دنیا صورت خارجی پیدا می

 ی زیبایی پیدا کرده بود.بیست و پنج موشک یکی یکی به آسمان برخاستند. آسمان چهره

بیست و پنج موشک مختلف همزمان با هم به فضای باالی جو رسیدند. سرعتی تا پانزده هزار مایل داشتند. 

یر زمینی پرتاب شده بودند. چند موشک هم از قطارها شلیک شدند. های زها از آشیانهبعضی از این موشک

 ها راه جو را در پیش گرفتند. ها هم از زیر دریاییبقیه موشک

بازی یک میلیارد دالری بود که دانست چه کسی دستور پرتاب داده است. این یک نمایش آتشهیچکس نمی

 داد.همه دنیا را تغییر می

زدند. کری از جای خود بلند شد. تبسمی های قرمز رنگ میمونیتورهای کامپیوترها فالشدر اتاق ارتباطات 

 ی آرامش بر لبانش نقش بسته بود.به نشانه

 تمام شد. دیگر از کسی کاری ساخته نیست. -
                                                           

121 North Dakota 
122 Montana 
123 Wyoming 
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 آلکس گفت:

اندازند. دکمه ها را از کار میکنند! به محض اینکه بفهمند چه اتفاقی افتاده، موشکاما آن را متوقف می  -

 شوند.ها خود به خود نابود میدهند و موشکخود نابودی را فشار می

ام. این ی مقررات و قواعد را رعایت کردهکنی، نیست. من همهمتأسفانه به این سادگی که تو فکر می  -

ها را آن تواندها را شلیک کرد و در نتیجه تنها ایر فورس وان میکامپیوتر ایر فورس وان بود که موشک

توانی انجام بدهی. منهدم کند. من متوجه شدم که چشمت به دکمه خود نابودی افتاد، اما تو کاری نمی

 کنیم.ما اینجا را ترک می

الکس سعی کرد از جایش بلند شود، اما کری او را مجبور به نشستن کرد. اسلحه همچنان در دست کری 

دانست د. یک سالح کمری کوچک، اما قدرتمند. الکس میبو 40بود. از نوع سالح کمری اسمیت و وسون 

شلیک کردن این اسلحه در یک هواپیمای معمولی بسیار خطرناک است. شکسته شدن یک پنجره و یا نفوذ 

شد. البته این برد و در نیمه پرواز غیر ممکنمیگلوله به بدنه هواپیما سیستم تنظیم فشار هوا را از بین می

 ود. هواپیمای معمولی نبود.هواپیمایی مخصوص ب

 سابینا پرسید:

 بری؟ما را کجا می  -

 داد او و الکس کنار هم قرار نگیرند.کری کنار سابینا روی کاناپه نشسته بود. ترجیح می

 رویم.ما به روسیه می -

 روسیه ؟ -

 رسید.جواب کری برای الکس عجیب به نظر می

گردد. از او گرگوروویچ هم به سرزمین خودش برمیکنم. آقای بله، من آن جا زندگی جدیدی شروع می -

 شود.ها استقبال میمثل قهرمان

 طور شود.تردید دارم این -

شود. نگهبانان مرزی هم به های بزرگ وارد آن کشور میاند هروئین در بستهطور که به من گفتهچرا آن -

تر از خدر در روسیه ده برابر ارزانکنند. فساد در همه جا وجود دارد. مواد معمد به جای دیگری نگاه می
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کنند. کشورهای اروپایی است. دست کم سه و نیم میلیون معتاد در مسکو و سن پترزبورگ زندگی می

 جمهور رئیسدانم دهد و من میآقای گرگروویچ به این بدبختی که کشور را به زانو در آورده خاتمه می

 شود.حال میروسیه خوش

 کشید، آلکس نگاهی به او انداخت. یاسن گفت:که اهرم در را پایین میسته بود. در حالییاسن در هواپیما را ب

 درها در حال اتوماتیک. -

شد، در اتاق خلبان به گوش یک سیستم بلندگویی در هواپیما فعال بود. هرچه در کابین هواپیما گفته می

 رسد. حاال نوبت هنریک بود که حرف بزند.می

کند. لطفاً کمربندها را ببندید و برای پرواز آماده شوید. از این که با میخلبان است که صحبت  -

 حالیم. امیدوارم سفر خوبی داشته باشید.کنید، خوشهواپیمای شرکت کری پرواز می

ها شوند. آنهای نظامی میی هواپیما دید که سربازها سوار کامیونموتورها روشن شدند. آلکس از شیشه

کرد. آرام نشسته بود. به یاد گشتند. آلکس به سابینا نگاه میکردند و به آمستردام باز مییفرودگاه را ترک م

آلکس افتاد که سابینا امیدوار بود او کاری صورت دهد. آلکس به او گفته بود که همه چیز را به من محول 

 کن.

ها شنید. چیزی تا رفتن آنها را هواپیما به چهار موتور قدرتمند مجهز بود. آلکس صدای روشن شدن آن 

هایش کمی از هم فاصله داشتند، بود. مأیوسانه به اطرافش نگاه کرد. کری در حالی که ساق باقی نمانده

ای در اختیار نشسته بود. اسلحه را روی رانش گذاشته بود. یاسن هنوز کنار در ایستاده بود. او هم اسلحه

تواند در یک لحظه دانست این روس میا آلکس خوب میداشت. او اسلحه را در جیبش گذاشته بود، ام

 شلیک کند. سالح دیگری که دیده شود وجود نداشت. مأیوس شد.

ای دید. کنار آمد. آلکس از پنجره به بیرون نگاه کرد و این بار چیز غیر منتظرههواپیما به آرامی به حرکت در

نقلیه پارک کرده بود. شبیه یک تراکتور کوچک  پی در فاصله اندکی از هواپیما یک وسیلهآیساختمان وی

های پالستیکی بارگیری شده بود. ها چیزی شبیه جعبهکه سه واگن بارکش به آن بسته بودند. روی واگن بود

. خود دندکرد، سه واگن ناکهان از تراکتور جدا شدند، انگار که از جنس کاغذ بودر حالی که آلکس نگاه می

 ور در آمد و روی آسفالت کشیده شد.یکتراکتور هم به حالت 
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ی باز معموالً هواپیمایی با این عظمت باید توسط یک تراکتور یا ماشین کشنده به محوطه کار موتورها بود!

وبت ساختمان حمل شود و بعد هواپیما با موتور روشن به حرکت آید. اما کری قصد این را نداشت. حاال ن

ها به درون ساختمان پاشیدند. یک مأمور شدت به هم خوردند و شیشه های آن بهپی بود. پنجرهآیوی

از پنجره بیرون آمد، اما در اثر فشار هوای ناشی از موتورهای هواپیما مانند یک عروسک پالستیکی  یامنیت

به عقب پرتاب شد. حاال صدای کسی از بلندگوی داخل کابین پخش شد. احتماالً هنریک این صدا را از 

 .خواست که سرنشینان هواپیما هم از آن مطلع شوندریافت کرده بود و میبیرون د

از کنترل ترافیک هوایی به ایرفورس وان. امکان رفتن به باند فرودگاه را ندارید. هرچه زودتر متوقف  -

 شوید.

هواپیما با ها استفاده شده بود، به روی آسفالت پرتاب شد. حاال هایی که برای ورود به هواپیما از آنپله

 کرد.سرعت بیشتری حرکت می

از برج مراقبت به ایر فورس وان. شما امکان دسترسی به باند را ندارید. ممکن است منظورتان را مشخص  -

 کنید...

ها قرار پی فاصله گرفته و به محیط بازی رسیده بودند. باند فرودگاه در پشت سر آنآیحاال از سالن وی

برای حرکت به جلو تنظیم کرد. کری انگار در دنیای خود غرق شده بود. اما سالح داشت. هنریک هواپیما را 

دانست با کوچکترین حرکت جانش را از دست خواهد داد. کمری همچنان در دستان او بود و آلکس می

 خواهد آنچه را که اتفاق افتاده،رسید که در افکارش غرق شده است و مییاسن حرکت نکرده بود. به نظر می

 فراموش کند.

ی اطالعات الزم هواپیما بر سرعت خود افزود تا به باند برسد. هنریک به کامپیوتر موجود در اتاق خلبان همه

، فشار هوا و چیزهای دیگر. باید در دل وزش بادی پیما، درجه حرارت بیرون، سرعت بادرا داده بود: وزن هوا

دگاه حدود چهار هزار متر طول دارد و کامپیوتر محاسبه وزید از زمین بلند شوند. باند فروکه از شرق می

کرده بود که برای بلند شدن به بیش از دو هزار و پانصد متر نیاز ندارند. باند فرودگاه تقریباً خالی بود. پرواز 

 توانست باشد.راحتی می

 کنم، متوقف شوید.تر متوقف شوید. تکرار میایر فورس وان. اجازه پرواز ندارید. لطفاً هرچه سریع -
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دانست به خاطر شرایط اضطراری موجود در فرودگاه هیچ هنریک صدای رادیو را خاموش کرد. او می

جمهور آمریکا بود. رت این هواپیما هم متعلق به رئیسهواپیمایی پیش روی او سبز نخواهد شد. به هر صو

 ی افتاده؟پرسیدند چه شده چه اتفاقی مقامات از خود میحاال در لندن همه

ها شدند. دو راکت آنبه حاشیه فضا نزدیک می 124یک صد کیلومتر باالی سرشان هشت موشک پیس کیپر

ها فاصله هایی هم که کری شلیک کرده بود، از آنی موشک جدا شده بودند. بقیه موشکتاکنون از بدنه

 کنند. های تعیین شده اصابتها به هدفگذشت که موشکچندانی نداشتند. دیری نمی

 شد.تر میکرد و به باند هواپیما نزدیک و نزدیکایر فورس وان حاال به سرعت حرکت می

بیند. حاال سابینا به کرد که انگار برای اولین بار است که او را میدر کابین، سابینا طوری به کری نگاه می

 حرف در آمد:

 دانم وقتی به روسیه برسی، با تو چه خواهند کرد.نمی -

 پرسید:کری 

 منظورت چیست؟ -

گردانند و یا با شلیک گلوله خدمتت را میبه انگلیس بردانم برای اینکه از شر تو خالص شوند، تو را نمی -

 رسند.می

 اش سیلی زده است.که انگار کسی بر گونه ای بودکری به سابینا خیره شد. حالتش به گونه

 ها را بکش!آن -

 را نشنیده است. یاسن طوری نشان داد که انگار حرف او

 چی؟ -

 ها را بکش. همین حاال!آناند. حرفم را شنیدی. کسل کننده -

                                                           
124 Peacekeeper 
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های کری را شنیده بود، اما اعتنایی نکرد. تا هواپیما ایستاد. به نقطه شروع باند رسیده بودند. هنریک حرف

همه چیز آماده و  بلند شدن هواپیما چیزی نمانده بود. همه چیز آماده بود. هنریک همه چیز را آزمایش کرد.

 رو به راه بود.

 یاسن گفت:

 کشم.ها را نمیمن بچه -

به یاد آلکس آمد که یاسن قبالً هم در جنوب فرانسه روی قایق همین حرف را زده بود. آن روز حرفش را 

 گذرد.دانست در سر این مرد روسی چه میباور نکرده بود، اما حاال نمی

ای دارد. اما کاری از آلکس ساخته نبود. خواست بداند که او چه برنامهسابینا روی آلکس دقیق شده بود و می

 دست کم در این لحظه کاری از او ساخته نبود.

 کری پرسید:

 گویی؟چه می -

 یاسن گفت:

توانند به ما آسیبی برسانند.ها را با خودمان می بریم. نمینیازی به این کار نیست. آن -

 ها را تا روسیه ببرم؟برای چه آن -

 ها را ببینی.ها حبس کنیم. مجبور نیستی که آنها را در یکی از اتاقتوانیم آنمی -

 کشید.های عمیق میکری حاال نفس

 کنم.ها را نکشی، خودم این کار را میآقای گرگروویچ، اگر تو آن -

 یاسن حرکتی نکرد.

 کری آهی کشید.

 کارها را باید خودم انجام بدهم. یبینم همهفکر کردم فرمانده من هستم. اما حاال می  -

 اش را بلند کرد. آلکس روی پاهایش ایستاد.کری اسلحه
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 سابینا فریاد کشید:

 نه! -

 کری شلیک کرد.

 ی یاسن جای گرفته بود.اما او نه سابینا را هدف گرفته بود، و نه آلکس را. گلوله در سینه

 متأسفم آقای گرگوروویچ تو اخراج هستی. -

 آلکس شد.حاال کری متوجه 

 نوبت توست. -

 کری برای بار دوم شلیک کرد.

 سابینا فریادی از روی وحشت کشید.

کری قلب آلکس را نشانه رفته بود و در آن محیط بسته و محدود امکان نداشت تیرش به خطا رود. فشار 

 حرکت ماند.و او با پشت به زمین افتاد و بی گلوله، آلکس را از جا کند

کری پرتاب کرد. آلکس مرده بود. هواپیما در حال برخاستن از زمین بود. کری به او سابینا خودش را روی 

هم تیراندازی کرد، اما تیرش به خطا رفت. حاال سابینا انگشتان دستش به سمت چشمان کری بود. اما کری 

رتاب کرد. به سمت در پ تر از آن بود که سابینا کاری بتواند بکند. کری با یک ضربه دست، سابینا راقوی

 حرکت روی زمین افتاد. کاری از او ساخته نبود.سابینا بی

 خداحافظ، عزیزم! -

کرد. آلکس دوباره بلند اما قبل از اینکه بتواند شلیک کند، دستش از پشت گرفته شد. سابینا خیره نگاه می

ای گلولهلکس لباس ضد دانست که آنمیشده بود. او آسیبی ندیده بود. غیر ممکن نبود. اما او هم مانند کری 

های او آسیب را که به همراه دوچرخه برایش فرستاده بودند، پوشیده است. گلوله احتماالً به یکی از دنده

 که او را به زمین پرتاب کرده بود به بدنش آسیب جدی نزده بود.رسانده بود، اما با آن
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دکی از آلکس بلندتر بود. با این حال از حاال آلکس روی کری افتاد. کری قد کوتاهی داشت و در نهایت ان

قدرت بسیار زیادی بهره داشت. آلکس سعی کرد مچ دست کری را بگیرد و اسلحه را از دستش درآورد. اما 

 کری توانست دستش را به دور گردن آلکس بیندازد و انگشتانش را به گلوی او نزدیک کند.

 سابینا! از اینجا دور شو! -

ی کری جلوی صحبت آلکس را گرفت. اسلحه از کنترل خارج شده بود. آلکس همهای بعد فشار دست لحظه

تواند مقاومت بکند. سابینا دانست تا چه زمانی میهدفش این بود که به کری امکان تیراندازی ندهد. اما نمی

 به سمت در خروجی هواپیما دوید و سعی کرد با کشیدن دستگیره، در را باز کند.

 لحظه زمان پرواز رسیده بود. هنریک ایر فورس وان را در موقعیت بلند شدن قرار داد.درست در همین 

با صدای بلندی باز شد. او قبل از پرواز در حالت اتوماتیک قرار گرفته بود. حاال با باز شدن در، اصلی در 

 سرسره نارنجی رنگ نجات باز شد.

حاال اسلحه را به سمت آلکس نشانه رفته بود، اما شدت کری  باد و گرد و خاک به درون هواپیما حمله برد.

ثیر وزش باد، از جای خود بلند شدند و تی که روی میز قرار داشتند تحت تأباد او را حیرت زده کرد. مجال

دستی هم محکم به زمین خوردند و های روی چرخها و نوشیدنیروی صورت کری قرار گرفتند. لیوان

 ها شکستند.شیشه

ای افتاده ی باد شنیده نشد. سابینا به گوشهزایی گفت که در معرض غرش صدای موتور و همهمهکری ناس

کرد. آلکس حرکت روی زمین بود. خون به آرامی پیراهنش را خیس میخورد. یاسن بیبود و تکان نمی

ی از فاصلهدهد. کری یک بار دیگر شلیک کرد و این بار گلوله کرد که نیرویش را از دست میاحساس می

ر دیگر سعی کرد اسلحه را از ای هواپیما خورد. آلکس یک بمتری سر سابینا عبور کرد و به بدنهچند سانتی

ی ای به شکم آلکس زد و او را به عقب انداخت. نفس در سینهدست کری خارج کند، اما کری با زانو ضربه

 کرد.ن دیگر روی باند حرکت میآلکس بند آمده بود. حاال هواپیما به سرعتی بیش از هر زما

دید. دیده بود که چراغی هنریک پشت فرمان هواپیما ناگهان خیس عرق شد. چشمانش انگار به درستی نمی

دهد. سرعت حرکت هواپیما روی باند به یک صد و روشن شده و احتماالً از باز بودن یکی از درها خبر می

ی شرایط شده و به مقامات اطالعات الزم هوایی حتماً متوجهسی مایل در ساعت رسیده بود. کنترل ترافیک 
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ت بلند شدن از زمین را شد. اما در این شرایط جرئکرد، حتماً دستگیر میرا داده بود. اگر حاال توقف می

 داشت؟

 و بعد صدای کامپیوتر داخل اتاق خلبان بلند شد:

...1125وی -

بود. معموالً وقتی هواپیما به سرعت  1ی ویو کلمهخواست بشنود، همین دتنها جرفی را که هنریک نمی

کرد. اما هنریک کمک خلبانی نداشت و همه چیز را روی رسید، کمک خلبان این کلمه را بیان میمعینی می

گفت که با سرعت یک صد و پنجاه مایل در ساعت در کامپیوتر تدوین کرده بود. در واقع کامپیوتر به او می

گیری بود. حاال سرعتش بیش از حدی بود که بتواند متوقف ه معنای دستور تصمیمب 1حال حرکت است. وی

شود. علت رو میای است که هر خلبان به هنگام پرواز با آن روبهترین لحظهترین و حساسشود. این مهم

ه گفت کگیری نادرست در این زمان است. عقل به هنریک میبسیاری از حوادث هواپیمایی به علت تصمیم

ی هزار و پانصد پایی به زمین هواپیما را متوقف سازد. حتی یک برخورد روی باند بهتر از این بود که از فاصله

 خواست توقف کند، برخورد هواپیما به موانع انتهایی باند امر حتمی بود.بخورد. اما اگر می

 دانست چه باید بکند.نمی

*** 

کرد، اما زندگی در اردوگاه پناهندگان مثل همیشه شلوغی در پاکستان غروب می 126خورشید در شهر کوئتا

های پاره و مندرس برای واکسن زدن صف کشیده بودند. صفی از زنان در ها با لباسخودش را داشت. بچه

 های چوبی نشسته بودند، در حال ریسیدن پنبه بودند.حالی که روی نیمکت

شد، خنک بود. در فاصله هزار و چهارصد متری نامیده می 128، که قبالَ برمه127هوا در پاتکائی هیلز میانمار

پراکند. ساعت نه و نیم بود و اغلب ها را در همه جا میباالتر از سطح دریا نسیم عطر درختان کاج و گل

                                                           
125 V1 
126 Quetta 
127 Patkai Hills of Myanmar 
128 Burma 
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هایشان به تنهایی نشسته بودند. هزاران ستاره آسمان شب را مردم به خواب رفته بودند. چند چوپان با نی

 بود.روشن کرده 

دمان شروع ، صبح دیگری آغاز شده بود. زنان روستایی کارشان را از سپیده129ی اورابادر کلمبیا، در منطقه

های کاکائو مشامشان را پر ها کنار درهای خانه ایستاده بودند و بوی ناشی از بو دادن دانهکرده بودند. بچه

 کرده بود.

های رنگی در حالی که سبدهای سبزی و میوه را ها با لباسده، خانوا130و در ارتفاعات پرو، در شمال آرکوئیپا

رفتند تا متاعشان را به فروش برسانند. زنی کنار سبدهای کردند، و رو به بازار میهایشان حمل میبر دوش

 کردند. های خندان در خیابان فوتبال بازی میهای مختلف نشسته بود و نوجوانپر از ادویه

ها در ها انسان شبیه اینها رویشان فرود آیند. هزاران و میلیونبودند که قرار بود موشکهایی این نقاط هدف

دانستند که کوکائین در کدام ها میگناه و معصوم بودند. آنها بیی اینکردند. همهاین مناطق زندگی می

ها ربطی نداشت. اما به این کنند.دانستند چه کسانی مبادرت به این کار میشود. میمزرعه و روستا تولید می

 یافت.زندگی باید ادامه می

 اند.های مهلک و کشنده به سمتشان در حرکتکدام اطالع نداشت که موشکو هیچ

 ماجرای ایر فورس وان خیلی سریع فیصله پیدا کرد.

نیرویش  کوبید. اما آلکس هنوز به اسلحه چسبیده بود و با این حالچنان با مشت بر سر آلکس میکری هم

که نیرویش را از دست داده بود و خون صورتش را پر کرده بود، رفت و سرانجام در حالیبه سرعت تحلیل می

 خورد و چشمانش حالت نیمه باز داشتند.از پشت به زمین افتاد. روی صورتش آثار کوبیدگی به چشم می

ر گرفته بود. سرعت وزش باد سبب شده ی نجات حاال در بیرون هواپیما به شکل افقی با هواپیما قراسرسره

ها متمایل شود. حاال هواپیما با سرعت یک صد و هشتاد مایل در ساعت حرکت بودکه سرسره به سمت بال

 شد.ی دیگر باید از زمین بلند میتر از ده ثانیهکرد. در کممی

 کری برای آخرین بار اسلحه را به سمت آلکس گرفت.

                                                           
129 Uraba 
130 Arequipa 
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دستی را از پشت به کری کوبیده بود. کری در ه هوا رفت. سابینا بود که چرخاما در این لحظه فریادش ب

دستی افتاد و اسلحه از او دور حالی که زانوانش خم شده بود، تعادلش را از دست داده و با پشت روی چرخ

 شد. سابینا برای برداشتن اسلحه شیرجه رفت.

چه باید بکند. با یک حرکت تند خودش را به دانست در همین لحظه، آلکس از جای خود بلند شد. می

دستی کوبید. کری فریادی کشید. چرخ دستی در حالی که کری هنوز روی آن بود، از در هواپیما به چرخ

 بیرون پرتاب شد.

دستی در حالی که کری روی آن بود، روی سرسره نجات قرار گرفت و اما موضوع به این جا ختم نشد. چرخ

رود. حاال شدت وزش باد دید که کری دارد به جهنم میآلکس کنار در هواپیما میبه سمت زمین رفت. 

ها نزدیک کرد. دامیان کری در معرض مکش موتور شماره دو هواپیما قرار گرفته بود. سرسره نجات را به بال

رده کای بعد کری به گوشت چرخدستی به همراه کری به درون موتور هواپیما کشیده شدند و لحظهچرخ

 ای دیگر موتور هواپیما منفجر گردید.تبدیل شد. دودی قرمز رنگ از انتهای موتور در فضا پخش شد و لحظه

هواپیما کنترلش را از دست داد. هنریک تصمیم گرفته بود که از بلند کردن هواپیما خودداری ورزد و حاال 

کی از موتورها در سمتی از هواپیما از سعی داشت از سرعت حرکت آن بکاهد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. ی

کردند. هواپیما چنان با قدرت کار میکار افتاده بود، اما دو موتور دیگر که زیر بال بعدی بسته شده بودند هم

تعادلش را از دست داد و به سمت چپ متمایل شد. آلکس و سابینا روی کف هواپیما افتادند. هرچه در 

-گردید. هنریک با تمام وجود تالش میای پرتاب میشد و به گوشهکنده میهواپیما به جایی متصل نبود، 

-های نرم اطراف باند آنفایده بود. هواپیما از باند فرودگاه خارج شد. علفهواپیما را کنترل کند، اما بیکرد 

شد و قدر استحکام نداشتند که سنگینی هواپیما را تحمل کنند. بخش زیرین بدنه هواپیما در هم خرد 

ور قرار گرفت. موتورها خاموش شدند. صدای آژیر فرودگاه تمام محوطه را پر کرده بود. هواپیما به حالت یک

 های مخصوص عملیات اضطراری روی آسفالت محوطه فرودگاه با هم مسابقه گذاشته بودند.اتومبیل

چشمان آلکس سیاه  آلکس سعی کرد حرکت کند، اما پاهایش توان حرکت کردن نداشتند. کم کم جلوی

 دانست که هنوز کارش را تمام نکرده است.شد، اما او میمی

 

سابینا؟ -
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 بله، آلکس؟ -

 اند.جا هست که رویش واژه خود نابودی را نوشتهباید به اتاق ارتباطات بروی. یک دکمه در آن -

 ای سابینا متوجه منظور او نشد.برای لحظه

 ها!موشک -

 البته. ...بله .بله -

که کرد. در حالیشوکه شده بود. اتفاقات بیش از اندازه رخ داده بودند، اما سابینا شرایط را درک میسابینا 

 چنان روی زمین افتاده بود، سابینا خودش را به طبقه باال رساند.آلکس هم

 و حاال این یاسن بود که صدایش بلند شد.

 آلکس... -

ده بشود. سرش را به زحمت به طرف یاسن چرخاند. زو برایش باقی نمانده بود که شگفتآلکس آنقدر نیر

ی این زحمات باید جانش را از انتظار داشت حاال او را سالح به دست ببیند. غیر منصفانه بود. آیا بعد از همه

ای در دست نداشت. از زمین بلند شده و به میزی تکیه داده بود. خون تمام داد؟ اما یاسن اسلحهدست می

بود، اما چشمانش حرفی را برای گفتن داشتند. پوست یاسن از هر زمانی سفیدتر شده بود  بدنش را پوشانده

کرد. آلکس برای اولین بار متوجه شد که روی گردنش اثر عمیقی از یک و سرش به سمت عقب سنگینی می

 زخم دارد.

 کنم...خواهش می -

 صدای یاسن نرم و آرام بود.

یادش آمد که هواپیما از آن رو کارش به این جا کشید که یاسن  آلکس خودش را به یاسن نزدیک کرد. به

 حاضر نشد سابینا و او را به قتل برساند.

 یاسن پرسید:

 بر سر کری چه آمد؟  -

دستی از هواپیما به بیرون پرتاب شد.با چرخ -
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 یعنی مرد؟ -

 بله، صد در صد. -

 یاسن گفت:

 دانستم.دانستم کار کردن برای او اشتباه است. میمی -

 کرد هر طور شده نفس دیگری بکشد.حاال سعی می

 مطلبی است که باید به تو بگویم، آلکس. -

 توانست خودش را کنترل کند.صدای آرامی داشت، شاید تا مرگ بیش از چند لحظه فاصله نداشت. اما می

 بعد وقتی یاسن صحبت کرد، همه چیز زندگی آلکس برای همیشه تغییر کرد.

 شناختم.دانی، آلکس. من پدرت را میکردم. میشم. هرگز این کار را نمیتوانستم تو را بکنمی -

 چی؟ -

 لرزد.آلکس احساس کرد که تمام وجودش می

 ...پدرت. او و من -

 یاسن به زور نفس دیگری کشید.

کردیم.ما با هم کار می -

کرد؟او با تو کار می -

بله. -

منظورت این است که او یک مأمور امنیتی بود؟ -

کش بود. او در کارش در دنیا بهترین بود. او به او مأمور امنیتی نبود. او هم مانند من یک آدمنه، آلکس.  -

 من آموزش داد...

 نه! -
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ی او نداشت. اما ها را بپذیرد. او هرگز پدرش را ندیده بود. هیچ اطالعی دربارهآلکس حاضر نبود این حرف

 در کار بود. ایتوانست حقیقت داشته باشد. حتما حقهحرف یاسن نمی

 تر می شد. حاال صدای فریاد کسانی را از بیرون شنید. صدای آژیر هر لحظه نزدیک

کش باشد.توانست یک آدمکش نبود. نمیکنم. پدرم آدممن حرفت را باور نمی -

گویم.من حقیقت را به تو می -

کرد؟کار می 6آیآیا برای ام -

ها او را کشتند. سعی کردند هر دوی ما را بکشند. من ورد. آنبود که او را از پای در آ 6آینه. اما این ام -

 در آخرین لحظه فرار کردم. اما او...

 یاسن آب دهانش را قورت داد.

ها پدرت را کشتند، آلکس.آن -

 نه! -

 چرا باید بخواهم به تو دروغ بگویم؟ -

تا آن لحظه با هم تجربه حاال یاسن به زحمت بازوی آلکس را گرفت. این اولین تماس بدنی بود که آن دو 

 کرده بودند. یاسن به اثر جراحت روی گلویش اشاره کرد.

پدرت این کار را کرد. من او را دوست داشتم. حاال هم تو را دوست دارم. تو خیلی به پدرت شبیه  -

برو. عقرب را  131کنی، به ونیزحالم که در این لحظه با من هستی. اگر حرف مرا باور نمیهستی. خوش

 کن. سرنوشت خودت را پیدا خواهی کرد... پیدا

 یاسن چشمانش را بست، و آلکس دانست که دیگر او هرگز چشمانش را باز نخواهد کرد.

ها با صدای بلند منفجر ای موشکدر اتاق ارتباطات سابینا دکمه را پیدا کرد و آن را فشار داد. در لحظه

 شدند.

 کس به آرامی از هوش رفته بود.هواپیمای ایر فورس وان محاصره شده بود. آل

                                                           
131 Venice 
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 پل ریچموند

هایشان را زیر سطح برند. گاه نوکرسید از آفتاب لذت میقوها سر جایشان روی آب شناور بودند. به نظر می

ها شده شد که آلکس محو تماشای آنگشتند. نیم ساعتی میبردند و دنبال حشره و جلبک میآب فرو می

توانند تا این اندازه پرهایشان را سفید نگه یک قو بودن یعنی چه، چه طور قوها میبود. در این فکر بود که 

 دارند.

جا رود رسید که این، نشسته بود. به نظر می133، در فاصله کمی از ریچموند132یمزروی نیمکتی کنار رود ت

-انگلیس دیده میزارها، سبز و خرم در گرمای تابستان کرد. آن سوی رود، مزارع و درختلندن را ترک می

 شدند. 

دادند، از کنار او گذشتند. زن به آلکس نگاه کرد و با که کالسکه فرزندشان را به جلو هل میزوجی در حالی

دانست که بد و وحشتناک به اش تغییر نکرد، انگار بر سرعت راه رفتنش افزود. آلکس میکه حالت چهرهآن

و نصب کرده و زیرش نوشته بودند: آلکس رایدر، چهارده ساله، رسد. انگار شورای محلی پوستری از انظر می

اش با دامیان کری، آثار خود را هنوز بر در جستجوی کسانی که او را به فرزندی قبول کنند. آخرین مبارزه

-سر و صورت او حفظ کرده بود. صورتش جراحت برداشته و در جاهای مختلف کبود شده بود. اما سوای همه

 اش از شرایط قبلی فاصله گرفته است.رسید که این بار زندگینظر می ها، بهاین ی
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حال او نیمه شب از خواب بیدار گذشت و با اینفکر یاسن گرگوروویچ از ذهنش خارج نمی شد. دو هفته می

ای کش حرفهگرفت. پدرش یک آدمشد و خاطرات مربوط به هواپیمای ایر فورس وان در ذهنش جان میمی

کشت. و به دست همان کسانی که حاال حال و هوای او را داشتند، به قتل گرفت و آدم میمی بود، پول

خواسته با این توانست حقیقت داشته باشد. حتماً یاسن دروغ گفته بود. حتماً میرسیده بود. نه، این نمی

ن یاسن در حال مرگ خواست این را باور کند، اما او در چشماحرفش از آلکس انتقام گرفته باشد. دلش می

 خواهد حقیقتی را با او در میان بگذارد.نگاه کرده و فریب و ریایی در آن ندیده بود. احساس کرده بود می

 به ونیز برو. عقرب را پیدا کن. سرنوشت خودت را پیدا خواهی کرد...

برداری ترها از او بهرهرسید قسمت او این است که به او دروغ بگویند، قسمتش این است که بزرگبه نظر می

توانست عقرب را پیدا کند؟ آیا عقرب نام یک شخص بود یا یک رفت؟ چگونه میکنند. آیا باید به ونیز می

توجه به او روی ها بیدادند. اما آنهای او را میها جوابمحل؟ آلکس به قوها نگاه کرد. آرزو کرد که کاش آن

 آب شناور بودند.

با  6آیمور امفتاد. آلکس سرش را بلند کرد. خانم جونز باالی سرش ایستاده بود. مأای روی نیمکت اسایه

کرد. عجیب بود که رسید او را نگاه میشلوار خاکستری رنگ از جنس ابریشم و روپوشی که تا زانوانش می

به  ه آلکس اصالًای به دیدن او نداشت. او هم مانند آلن بالنت کسی بود کآلکس عالقه جا زیر آفتاب باشد.آن

 مند نبود.دیدنش عالقه

 توانم کمی با تو حرف بزنم؟می -

 اید.که این کار را پیشاپیش کردهمثل این -

 خانم جونز روی نیمکت نشست.

اید؟جا دنبال کردهآیا مرا تا این -

 ای.جا آمدهنه، دوستت جک استار برایت گفت که تو به این -

قرار است کسی را ببینم. -

دادی. از ساعت دوازده. جک را دیدم. باید تا به حال به دفتر لیورپول استریت گزارشت را میاما نه قبل  -

 به گزارش تو احتیاج داریم.
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 آلکس با لحن تلخ و دلخوری جواب داد:

 جا که چیزی نیست. یک بانک ساده است. همین.نیازی نیست که من به شما گزارشی بدهم. آن -

 .خانم جونز متوجه منظور آلکس شد

 بله ما اشتباه کردیم. -

 آلکس رویش را به سمت دیگری کرد. 

هایم گوش دانم دوست نداری با من حرف بزنی، آلکس. البته مجبور نیستی. اما ممکن است به حرفمی -

 بدهی؟

 خانم جونز با نگرانی به آلکس نگاه کرد. آلکس حرفی نزد. و ادامه داد: 

کردیم. هایت را باور نکردیم، و البته اشتباه میی، حرفواقعیت این است که وقتی به ما مراجعه کرد -

احمق بودیم، اما برایمان باور کردنی نبود مردی مانند دامیان کری امنیت ملی را تهدید کند. او مرد 

 ی پاپ است.کردیم که او در نهایت ستارهثروتمندی بود. فکر می

ی تو نظرات کنی، آلکس. من و آلن دربارهاشتباه میتوجه بودیم، کنی به تو کامالً بیاما اگر فکر می -

 کردیم.متفاوتی داریم. صادقانه بگویم، اگر دست من بود، تو را درگیر این کار نمی

 خانم جونز نفس عمیقی کشید.

وقتی ما را ترک کردی، تصمیم گرفتم نگاه دیگری به کری بیندازم. بدون داشتن اختیارات کافی کار  -

های کری را زیر نظر گرفتیم.ی حرکتم بکنم. اما همهتوانستزیادی نمی

ای. در ضمن، گزارش در مورد آن زن ای و در برنامه گیمزلیر شرکت کردهشنیدم که به هاید پارک رفته -

بار، اما غیر عمدی باشد. رسید که یک حادثه تأسفنگار که کشته شد دریافت کردم. به نظر میروزنامه

اند. در ه در پاریس اتفاقاتی رخ داده است: یک عکاس و دستیارش به قتل رسیدهبعد به من خبر دادند ک

جا دریافت کردم این بود که پلیس همین زمان دامیان کری در هلند بود و آخرین خبری که آن

دانستم که تو های شهر دنبال کرده است. البته میآمستردام ماجرای یک جنگ و گریز را در خیابان

دانستم که ماجرا از چه قرار است.جرا بودی، ولی هنوز نمیدرگیر این ما
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-دانم، فکر میبعد دوستت سابینا در بیمارستان ناپدید شد. این ماجرا صدای زنگ خطر را بلند کرد. می -

های امنیتی است. دیر شروع کنی سرعت عمل ما بسیار کم بود. حق با توست. این اشکال اغلب سازمان

کنند.می

ر ویلت شایر هم مسئله به همین شکل بود. وقتی خواستیم به موقعیت تو رسیدگی کنیم، دجا در این -

ات صحبت کردیم و بعد به منزل کری رفتیم، اما تو را پیدا نکردیم. حاال البته بارهبودی. با جک در

ر احضار وزیشته الن بالنت را برای دیدن نخستی گذدانیم. هفتهماجرای هواپیمای ایر فورس وان را می

کردند. به همین دلیل است که او را به زور مجبور به استعفا کردند.

 سوزد.چقدر دلم برایش می -

 خانم جونز به این حرف آلکس اعتنایی نکرد.

ی کارها را به تنهایی انجام دادی. این نباید دانم آلکس شرایط دشواری را پشت سر گذاشتی. تو همهمی -

ای. هر احساسی هم که در ها انسان را نجات دادهاین است که تو جان میلیونافتاد. اما واقعیت اتفاق می

-توان گفت که تو دنیا را نجات دادهحال حاضر داری، نباید به این حقیقت توجه نداشته باشی. حتی می

ی سیاستمداران، از آمد. حاال همهداند که اگر کری موفق شده بود، چه بر سر دنیا میای. خدا می

ای. خواهند با تو مالقات کنند. حتی به قصر ملکه دعوت شدهوزیر، میجمهور آمریکا تا نخست رئیس

بندی شده اند. اما باید به ها در شمار خبرهای طبقهدانند. اینات نمیها را دربارهالبته مردم این حرف

 خودت افتخار کنی. کاری که کردی... حیرت انگیز بود.

 ؟بر سر هنریک چه آمد -

 زده کرد. اما این تنها چیزی بود که آلکس از آن اطالعی نداشت.این پرسش آلکس، خانم جونز را حیرت

او مرده است. در جریان تصادف هواپیما جانش را از دست داد. -

طور! حاال ممکن است که بروید؟خب، که این -

که با این حادثه کنار بیایی به کمک جک نگران توست، آلکس. من هم نگران تو هستم. شاید برای این -

درمانگر روی تو کار کند.شاید الزم باشد یک رواناحتیاج داشته باشی. 

 خواهد تنها باشم.درمانگر احتیاج ندارم. تنها دلم میمن به روان -

 بسیار خوب. -
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ار بود که بعد خانم جونز از روی نیمکت بلند شد و برای آخرین بار نگاهی به آلکس انداخت. این چهارمین ب

دانست موضوعی های قبلی فرق داشت. او میکرد. اما این بار با دفعهاز پایان یک عملیات او را مالقات می

 است که آلکس آن را با او در میان نگذاشته است.

 خواست، نزند.و سرانجام نتوانست حرفی را که می

مرگش حرفی را با تو در میان نگذاشت؟وقتی یاسن گلوله خورد، تو در هواپیما بودی. آیا قبل از  -

منظورتان چیست؟ -

 آیا با تو حرف زد؟ -

 آلکس در چشمان خانم جونز نگاه می کرد.

 نه، هیچ حرفی نزد. -

آلکس نگاه کرد تا خانم جونز از او دور شد. با این حساب یاسن به او حقیقت را گفته بود. آخرین سؤال خانم 

 کرد.جونز این را ثابت می

 شناخت.ودش را میحاال او خ

 ای.کش حرفهپسر یک آدم

*** 

دانست که این یک مالقات کوتاه خواهد بود. حرفی برای گفتن باقی سابینا زیر پل منتظر او بود. آلکس می 

 نمانده بود.

حالت چطور است؟ -

بد نیستم، حال پدرت چطور است؟ -

کنم حالش خوب خواهد شد.خیلی بهتر شده است. فکر می -

 د تصمیمش را عوض کند؟خواهو نمی -

 رویم.نه، آلکس. ما از انگلیس می -
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خواستند مدتی تنها باشند ها میسابینا تلفنی روز قبل ماجرای رفتنشان را با آلکس در میان گذاشته بود. آن

زندگی جدیدی را 134ها به این نتیجه رسیده بودند که در سان فرانسیسکو تا حال پدرش خوب شود. آن

تر، او کتابی در دست ها جالبی اینی بزرگ به ادوارد پیشنهاد کار داده بود. از همهروزنامهشروع کنند. یک 

 دامیان کری. یتهیه داشت. کتابی درباره

کار خواهی کرد؟ 6آیآیا باز هم برای ام -

نه. -

ها دست از سرت برخواهند داشت؟آیا آن -

 قبل این ماجرا را شروع کرد و من درگیر شدم.ها دانم، سابینا. تقصیر عمویم بود. او بود که سالنمی -

اند که دانم چه حالی پیدا کردی. از من تعهد گرفتههایت را باور نکردم، ناراحتم. میهنوز از این که حرف -

 ی این ماجرا با کسی صحبت نکنم.درباره

 ای سکوت حاکم شد.لحظه

کنم.هرگز تو را فراموش نمی -

من هم همینطور. -

بیایی. اگر من هم به لندن آمدم، با تو تماس  135توانی به کالیفرنیام یکدیگر را ببینیم. میامیدوارم باز ه -

 گیرم.می

 عالی است. -

-گوید. این یک خداحافظی برای همیشه بود. دلیلی نداشت که آنکرد سابینا دروغ میاما آلکس احساس می

 ها دوباره یکدیگر را مالقات کنند.

 خداحافظ، آلکس. -

 خداحافظ. -

اش بیرون رفت و بعد از دقایقی کنار رود به راه افتاد. از نزدیکی قوها آلکس نگاه کرد تا سابینا از زندگی

 گذشت. حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد.

                                                           
134 San Francisco 
135 California 
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