
 

 

ـدرآلکـس  رایـ  
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

سومجلد   

 گذرگاه اسکلت

 و پیج بوک توسط فرد های جلد بوده، پیج بوک و رایز دریم وبسایت از مشترک کاری مجموعه این

 به متعلق مجموعه این معنوی و مادی حقوق تمامی. است شده تایپ رایز دریم توسط زوج جلدهای

 در باشد، می مجاز منبع ذکر با تنها آن انتشار و استفاده برداری، کپی هرگونه و بوده وبسایت دو ینا

 .دارد قانونی پیگرد صورت این غیر

 

 

  R-MAMmad سرپرست تیم تایپ:

 PrinceOfDarkness - Scarlet witch - MIS REIHANE - Hermes: هاتایپیست

 را: سیناآکاوریست و صفحه 

 R-MAMmadویراستیار: 
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  1فصل 

 در تاریکی 

 

 در اسکلتون کی به سرعت شب شد.

ای، سبز اول سرخ، بعد ارغوانی، نقره –رسیدند  بعد غروب کرد. بالفاصله، ابرها از هر طرف خورشید اندکی در افق مردد ماند،

ای گشوده بر فراز درختان هتنهایی با بال 1های دنیا درون معجونی عظیم مکیده شدند. فریگتی رنگانگار که همه .و سیاه

 آمد. قرار بود توفان شود.. بوی باران میدزمینه گم شد. هوا خفه بوهایش در آشفتگی پسحرا اوج گرفت، و رنگ بال

د که پروازش در این سسنا اسکای هاوک اس پی یک موتوره قبل از فرود دوبار چرخ زد. به این دلیل انتخابش کرده بودن

فهمید که ، میدکری زیر بال هواپیما را بررسی میشماره کرد. اگر کسی از سر کنجکاویتوجه می بخش دنیا به ندرت جلب

تر از آن ع هوا تاریکاست. البته این حقیقت نداشت. شرکتی در کار نبود و در آن موقا مال یک شرکت عکاسی در جامائیک

  .شده بود که بشود عکس گرفت

 باز پوشیده بودند.های یقهاهنها پوست تیره داشتند و شلوارهای جین رنگ و رورفته و پیرنی آسه مرد در هواپیما بودند. همه

 ه شده بود.ای تیره، جای زخم باریکی روی یک طرف صورتش کشیدهای قهوهخلبان موهای سیاه بلند داشت و چشم

خلبان شک داشت این اسم  کرده بودند، اماها خود را کارلو و مارک معرفی همان روز عصر با دو مسافرش آشنا شده بود و آن

دانست این پرواز کوتاه آخر کار شده. می ها پیش، از جایی در اروپای شرقی، آغازها مدتدانست سفر آنها باشد. میواقعی آن

 دانست.ین حد زیادی میکنند. و در همها چیزی حمل میدانست آناست. می

داد که ر به او هشدار میی روشن کامپیوتی روی قسمت کنترل، نگاهی انداخت. صفحهخلبان به پایین، به نمایشگر چند کاره

کمتر گوش  شود، اما جای نگرانی نبود. ابرهای پایین برای او پوشش خوبی بود. مسئوالن دولتی موقع توفانتوفان نزدیک می

، اما هرگز به اینجا نیامده بود و امشب بود واز کردهوبا پرکرد. او بارها به کبه زنگ بودند. با این حال، چیزی او را عصبی می

 داد.تقریبا هرجای دیگری را به اینجا ترجیح می

 ی اسکلت.کایو اسکلتو. دروازه

ای را ترین نقطه. انگار که دکمهآن جا بود. زیر پایش گسترده شده بود، با سی و هشت کیلومتر طول و نه متر عرض در پهن

توانست العاده درخشانی بود، ناگهان تیره شد. در طرف غرب، می، که تا چند دقیقه قبل آبی فوقزدند و دریای پیرامونش

                                                            
 .هایی بلند و قوی داردنوعی مرغابی دریاهای مناطق گرمسیر که بال1
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های پونرتوریکو، دومین شهر بزرگ جزیره را ببیند. فرودگاه اصلی دورتر بود، در شمال، بیرون پایتخت چشمک زدن چراغ

فراز  ار آورد و هواپیما به طرف راست تغییر جهت داد و بریعنی سانتیاگو. اما مقصد او آن جا نبود. خلبان به اهرم فرمان فش

 و متروک واقع در انتهای جزیره را محاصره کرده بود. شد که فرودگاه قدیمی چرخهای حرا ها و مردابجنگل

را زد و به  ایشود. خلبان دکمههای آمریکایی استفاده میها که در ماهوارههواپیمای سسنا به حسگر حرارتی مجهز بود، از آن

های دیگری تکان خوردند. در مرداب نقطه های کوچک قرمز ظاهر شدند.نمایشگر نگاهی انداخت. چند پرنده به صورت نقطه

مردی که کارلو  ی تک در حدود بیست متری باند پرواز. برگشت تا باها یا شاید گوسفندهای دریای و یک نقطهکروکودیل

 ی او خم و به صفحه خیره شده بود.زی نبود. کارلو همان موقع روی شانهشد صحبت کند، اما نیانامیده می

اگر کسی در چند مایلی باند موقت . کشیدها را میفقط یک نفر انتظار آن ،که قرار گذاشته بودند طورهمان. سر تکان دادکارلو 

 .فرود آمدن خطری نداشت .شدهواپیما پنهان بود روی نمایشگر دیده می

قسمتی جدا شده از جنگل که موازی  ،ی ساحلی ناهمواری بر لبهباریکه .خلبان از پنجره به بیرون نگاه کرد و باند پرواز را دید

توانست خلبان در روشنایی رو به تاریکی نمی، اگر باند با دو ردیف چراغ برق روی زمین مشخص نشده بود .رفتبا دریا پیش می

 ها گیر کند و هواپیما نابود شود.  کرد ممکن بود یکی از چرخحتی اگر چند متر خطا میآن را پیدا کند. 

 .از پنجره بیرون را نگاه کرد .های دو لبه کندتر و به تدریج متوقف شدموتور خاموش شد و چرخش پروانه .ها را زدخلبان کلید

 .کشیدآن جا انتظار می -ی نمایشگر او ی قرمز روی صفحهنقطه - هاها نگه داشته بود و آن مرد تنناجیپی کنار یکی از ساختم

 «آنجاست.»: خلبان رو به مسافرانش کرد

با موهای مجعد سیاه، صورت اصالح نکرده، و ته ریشی به  .که تقریبا سی ساله بود تر بود سر تکان داد. کارلو،آن که مسن

 «ای؟مارک ؟ آماده»، به طرف مسافر دیگر برگشت.اش چسبیده بودرنگ خاکستر سیگار که به چانه

رسید و ترسیده تر کارلو باشد. سنش به بیست و پنج سال نمیشد برادر کوچکمردی که خودش را مارک معرفی کرده بود می

های عرق به رنگ ی کنترل روی یک طرف صورتش دانهکرد ترسش را پنهان کند. از نور صفحهبود، هر چند که سعی می

متری ساخت آلمان. نگاه کرد میلی 10ای بیرون کشید، گلوک اتوماتیک درخشید. دست دراز کرد و از پشتش اسلحهسبز می

 که پر باشد، بعد آن را پشت کمر شلوارش، زیر پیراهنش، لغزاند.

 «ام.من آماده»گفت:

خواست خیال خودش را راحت . یا شاید میکرد خیال مارک را راحت کندسعی می« یک نفر است. و ما دونفریم.» کارلو گفت:

 «تواند بکند.ما هر دو اسلحه داریم. او هیچ کاری نمی»کند.

 «پس برویم.»
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یک دستش را بلند « دهم.هواپیما را آماده نگه دار. وقتی برگشتیم، به تو عالمت می»:کارلو به طرف خلبان برگشت. دستور داد

این عالمت یعنی کار ما با موفقیت تمام شده. آن موقع موتور » :به هم چسباند Oکرد، سر انگشت اشاره و شستش را به شکل 

 .«خواهیم یک لحظه بیشتر از آن چه مجبوریم اینجا بمانیم را روشن کن. نمی

شان های نظامیی روی باند پرواز زیر پوتینریزهی نازک سنگرفتند الیهاز هواپیما خارج شدند. وقتی به طرف در قسمت باز می

رسید جزیره نفسش را حبس کرده. کردند. به نظر میداد. هوای گرم و دم کرده و سنگینی آسمان شب را احساس میصدا می

. در قسمت عقب هواپیما صندوقی سیاه، تقریبا یک متر در دو متر، قرار داشت. او و دکارلو دستش را جلو برد و دری را باز کر

 شتند.مارک آن را به زحمت روی زمین گذا

زد اما توانست هیکلی را ببیند که به انتظار آنهایش را میهای روی باند فرود چشمتر به باال نگاه کرد. برق چراغمرد جوان

چرا او پیش »حرکت مثل مجسمه، کنار جیپ ایستاده بود. از موقع نشستن هواپیما تکان نخورده بود. مرد جوان پرسید:ها، بی

 «آید؟ما نمی

 فت.گزمین تف کرد و چیزی  کارلو روی

صندوق دو دسته داشت، هر طرف یکی. دو مرد دو طرف صندوق را گرفته ؛ خم شده از سنگینی بارشان، به سختی به راه 

 ها طول کشید تا به جیپ برسند. اما باالخره رسیدند. جعبه را باز زمین گذاشتند .افتادند. مدت

به انگلیسی حرف « عصر به خیر، ژنرال.»ی شلوار جبینش مالید. گفت:به کنارههایش را کارلو پشتش را راست کرد، کف دست

 دانستند. د که هر دو میی بواش نبود. زبان مادری ژنرال هم نبود. اما تنها زبانزد. زبان مادریمی

ن به اینجا مشکلی موقع آمد» اند به خودش زحمت نداد.دانست ساختگیهایی که میژنرال برای دانستن اسم «عصر به خیر.»

 «؟پیدا نکردید

 «هیچ مشکلی، ژنرال.»

 «آوردیدش؟»

خواهد بدانم شما کدام شهر شود بمبی ساخت که بتواند یک شهر را نابود کند. دلم مییک کیلو اورانیوم غنی شده. با آن می»

 «را در نظر دارید.

نبود، با این حال حالتی از قدرت و مرد درشت اندامی ساروف یک قدم پیش آمد و نور باند پرواز روی او افتاد. آلکسیژنرال 

های خدمت در ارتش را با خود داشت. این حال و هوا در موهای خاکستری تیره کرد. هنوز حال و هوای سالسلطه را القا می

ادن ژنرال حرف شد. طرز ایستای تقریبا فاقد احساس دیده میهایی مراقب به رنگ آبی کمرنگ، و چهرهو کامال کوتاه، چشم

رسید. تر به نظر میت و دو سال داشت، اما بیست سال جوانصنداشت؛ مراقب و در عین حال گوش به زنگ. ژنرال ساروف ش
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بایست کت و شلواری تیره پوشیده بود، با پیراهن سفید و کراوات باریک آبی کمرنگ. در هوای شرجی عصر، قاعدتا می

ی کردید، مثل این بود که تازه از اتاقی با تهویهکرد. اما نگاهش که مییست عرق میباهایش چروک شده باشند. میلباس

 مطبوع قدم بیرون گذاشته است.

گری به آن وصل شبیه به فندک اتومبیل که شمارهی کوچکی ژنرال کنار صندوق چمباتمه زد و همان موقع از جیبش وسیله 

نگاه کرد. سر تکان  گرشمارهو سیم وسیله را در آن فرو برد. مدت کوتاهی به  ی جعبه پیدا کردرا روی بدنه یزیرشده بود. پ

 .داد. رضایت بخش بود

 «اید؟ی پول را آوردهبقیه» :کارلو پرسید

ای بود که امکان داشت او اسلحه این لحظه -ژنرال ایستاد و به طرف جیپ رفت. عضالت کارلو و مارک منقبض شد « البته.»

ها را تنظیم کرد و کیف را باز کرد. کیف پر از و سیاهی در دست داشت. قفل ژنرال برگشت کیف چرمیبکشد. اما وقتی 

به هم بسته شده بودند. در مجموع صد  های پنجاه تایی منظمهای صد دالری که به صورت دستهاسکناس بود: اسکناس

 رش دیده بود. بسته. دقیقا نیم میلیون دالر. بیشتر از تمام پولی که کارلو در عم

 اما کافی نبود. 

 «یک مشکل اینجا هست.»کارلو گفت:

 رسید. ساروف متعجب به نظر نمی« بله؟»

کرد اما او با خودش جنگید تا ای در گوشش وزوز میمارک حس کرد عرق پشت گردنش یک عالمت سوال درست کرد. پشه

هایش دو طرف بدنش آویزان بود. آهسته ستاده بود، دستبا دست بر آن نکوبد. منتظر همین بود. مارک چند قدم دورتر ای

های ویران نگاهی انداخت. یکی ای که پنهان کرده بود. به ساختمانتر به اسلحههایش را به طرف پشتش برد، نزدیکدست

ها بودند، آجرها احتماال روز کاری برج کنترل بوده است. آن یکی به اتاقک گمرک شباهت داشت. هر دو خراب و متروک از آن

نه. اگر این طور بود حسگر حرارتی حضورشان را  ها پنهان شده باشد؟ها خرد شده. ممکن بود کسی در آنفرو ریخته، پنجره

 داد. تنها بودند.نشان می

جدیدی  های امنیتیکند. اما در تمام دنیا سیستمعذرخواهی می قیمت اورانیوم. دوست ما در میامی»:کارلو شانه باال انداخت

 «ی بیشتر.خیلی دشوارتر شده. و این یعنی هزینه -به خصوص قاچاق چنین  -اند. قاچاق کردن به کار افتاده

 «چه قدر بیشتر؟»

 «میلیون دالر. 25»

 « چه حیف.»
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 «حیف برای شما، ژنرال. شما هستید که باید پول بدهید.»

 «ما توافق کرده بودیم.»ساروف فکر کرد. گفت:

 «امیدوار بود شما درک کنید. میامیدوست ما در »

ی اتوماتیک گلوک حلقه شد. اما بعد ساروف های مارک به طرف پشتش رفت، و دور اسلحهسکوتی طوالنی حاکم شد. انگشت

 «باید پول بیشتری تهیه کنم.» سر تکان داد.گفت:

اگر تا  ،تید. اما باید به شما اخطار کنم، ژنرالتوانید آن را به همان حسابی که قبال استفاده کرده بودیم بفرسمی»کارلو گفت:

و االن چه  شود امشب در اینجا چه اتفاقی افتاده...های اطالعاتی آمریکا خبر داده میسه روز دیگر پول نرسد، به سرویس

هم که دیگر در توانم به شما اطمینان بدچیزی به دست شما رسیده. شاید فکر کنید این جا، در این جزیر، در امان هستید. می

 «امان نخواهید بود.

 ی حرف زدنش حالتی آرام و در عین حال مرگبار بود. در شیوه« کنید.دارید مرا تهدید می» ساروف زیرلب گفت:

 «موضوع اصال شخصی نیست.»کارلو گفت:

گذاشت. ممکن بود در کیف  ای بیرون آورد. آن را باز کرد، بعد پول را از کیف بیرون آورد و داخل کیسهای پارچهمارک کیسه

 . نبردردیاب کار گذاشته باشد. ممکن بود بمب کوچکی در کیف باشد. کیف را 

 «شب به خیر، ژنرال.»کارلو گفت:

 «شب به خیر. امیدوارم پرواز خوبی داشته باشید.»ساروف لبخند زد:

شد. به زبان ون پارچه به ساق پایش فشرده میهای پول از درکرد، بستهها را حس میدو مرد راه افتادند و رفتند. مارک پول

 «ترسیدیم؟آن قدر می مردک احمق است. پیرمرد. چرا» خودش زمزمه کرد:

پرواز خوبی داشته باشید. وقتی این را  کرد:داشت به آن چه ژنرال گفته بود فکر می« فقط بگذار از اینجا برویم.» کارلو گفت:

 زد؟گفت، داشت لبخند میمی

 .دا که قرارشان بود نشان داد، نوک انگشت اشاره و شستش را به هم فشرد، فورا موتور سسنا روشن شعالمتی ر

کرد. حرکت نکرده بود، اما حاال دستش یک بار دیگر به درون جیب کتش رفت. ها را تماشا میژنرال ساروف هنوز داشت آن

. در این فکر بود که کشتن این دو مرد و خلبانشان الزم کرد کشید حلقههایش را دور ترانزیستوری که آن جا انتظار میانگشت

کنند. زد که طمع می، نکند. باید حدس می، حتی به عنوان یک سیاست پیشگیرانهداد این کار را، خودش ترجیح میاست یا نه

 شد توقع دیگری داشت.هایی نمیاز چنین آدم
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دو مرد کمربندهایشان را بستند. وقتی هواپیما آهسته شروع کرد به دور زدن، شد، ی پرواز میدر هواپیما، وقتی خلبان آماده

کاش همان ی رعد از دوردست، شنیده شد. با خود گفت:گرفت. غرش خفهکارلو صدای موتور را شنید که داشت شتاب می

 کردند و اودر وقت صرفه جویی میی گرانبها با این کار چند لحظه کردند.موقع که فرود آمدند. فورا هواپیما را سر و ته می

 اشتیاق داشت دور شود، دوباره در آسمان باشد.

 امیدوارم پرواز خوبی داشته باشید.

خواست حکم مرگ زد اگر ژنرال میاحساس بود. شاید منظورش همان بود که گفت. اما کارلو حدس میصدای ژنرال کامال بی

 زد.هم صادر کند درست به همان لحن حرف می

های ویران ، به ساختمان. برگشتکردی اسکناس فرو میهایش را میان تودهشمرد، و دستها را میار او، مارک داشت پولکن

ی کوچکی ، نگاه کرد. ساروف کاری کرده بود؟ در جزیره چه امکاناتی داشت؟ اما وقتی هواپیما در دایرهو به جیپ که منتظر بود

 شد.رال همان جا که بود ایستاد. هیچ کس دیگر دیده نمیدور زد، هیچ چیز حرکت نکرد. ژن

 های باند پرواز خاموش شد.چراغ

 «لعنتی...»خلبان با خشونت ناسزا گفت:

خواهد ما را ها را خاموش کرده. میاو چراغ» افتد. گفت:مارک دست از شمارش کشید. کارلو فورا فهمید چه اتفاقی دارد می

 «ها بلند شوی؟نی بدون چراغتوامی در اینجا نگه دارد.

ی کابینش به بیرون هواپیما یک نیم دایره زده بود، در نتیجه روی آن به طرف مسیری بود که از آن آمده بود. خلبان از پنجره

زد. خیره شد، سعی کرد در تاریکی شب ببیند. دیگر خیلی تاریک شده بود، اما نوری زشت و غیر طبیعی در آسمان سوسو می

 ...«آسان نیست، اما »ن داد.سر تکا

 ها دوباه روشن شدند. چراغ

شد.  داد. خلبان آسودهسود بیشتر را نشان می میلیون دالر 25ها تا دوردست کشیده شده بودند، پیکانی که آزادی و چراغ

 «کند.حتما به خاطر توفان بوده. سیستم برق را مختل می»گفت:

 «ببر. هرچه زودتر در آسمان باشیم، بهتر است. فقط ما را از اینجا» کارلو زیرلب گفت:

های ها را فشار داد و سسنا آهسته جلو رفت، بعد به سرعت شتاب گرفت. چراغکنترل« هرچه شما بگویید.» :خلبان سر تکان داد

رون را تماشا اش نشست. مارک داشت از پنجره بیباند او را به جلو هدایت کردند و تار شدند. کارلو دوباره درست در صندلی

 کرد.می
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ها از زمین بلند شوند، هواپیما ناگهان کج شد. وقتی دستی غول پیکر و نامرئی هواپیما را و بعد، چند ثانیه قبل از آن که چرخ

کرد. رو شد. سسنا داشت با سرعت صد و پنجاه کیلومتر در ساعت حرکت می از جا کند و از پهلو پایین کشید، تمام دنیا زیر و

هایشان به بیرون پرت کرد. اگر کمربند نبسته بودند، از ت چند ثانیه متوقف شد، کاهش سرعت هر سه مرد را از صندلیدر مد

شدند. در همان موقع صدای گوشخراش به بیرون پرتاب می -ی خرد شده باقی مانده بود یا از آن چه از شیشه -ی جلو پنجره

ها پایین افتاده بود و رفت. یکی از بالی هواپیما فرو میداشت به سرعت در بدنهانگار چیزی  .پی برخورد بلند شد در و پی

رفت. ناگهان هواپیما از حرکت ایستاد، و یک زنان در تاریکی شب فرو میی هواپیما از جا کنده شده بود و داشت چرخپروانه

 وری ماند.

بعد مارک خودش را  ما تلق تلق کردند و از کار ایستادند.ای، هیچ کس داخل کابین حرکتی نکرد. موتورهای هواپییک دقیقه

چکید. کیسه هنوز اش میزبانش را گاز گرفته بود. خون روی چانه« چی شد؟چی شد؟»:اش بیرون کشید. فریاد زداز صندلی

 باز بود و پول روی پاهایش ریخته بود.

 .تر از آن بود که بتواند حرف بزندخلبان گیج« فهمم...من نمی»

 ی کارلو از شدت حیرت و خشم درهم رفته بود.چهره« تو از باند پرواز خارج شدی!»

 «نشدم!» 

داد و کارلو انگشت لرزان او را دنبال کرد. در زیر هواپیما باز شده بود. مارک داشت با دست چیزی را نشان می!« نگاه کن »

 ای درست شده بود. ان حوضچهکرد، دور پاهایشآب سیاه داشت از کف هواپیما به داخل نفوذ می

 تر بود.بار دیگر غرید، این بار نزدیکرعد یک

 «او این کار را کرده!»خلبان گفت:

 «چه کار کرد؟»کارلو با اصرار پرسید:

 «باند پرواز را برداشت!»

های باند پرواز چراغ زد، ساروف با استفاده از ترانزیستور داخل جیبشای بود. وقتی هواپیما داشت دور میی سادهحیله کلیک

کی گم شده بود. بعد هواپیما به طور کامل دور زده بود و ییابی اشتباه کرده و در تاررا خاموش کرده بود، خلبان در جهت

 یو این انحراف زاویه - توانست ببیند، که یک رشته چراغ دیگر روشن شده بوددانست، نمیروشنایی برگشته بود. اما نمی

 ن باند پرواز خارج شده و به سوی سطح مرداب ادامه پیدا کرده بود.دید از فضای ام

 «او ما را به درون درختان حرا هدایت کرد.» خلبان گفت:
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ها با آب برخورد کردند، سرنوشتش تعیین شده فهمید برای هواپیما چه اتفاقی افتاده. در همان لحظه که چرخحاال کارلو می

رفتند، که آهسته فرو می طورهمان ؛موقعدر زیرش، پایین رفته و واژگون شده بود. همان هواپیما، بدون زمین محکمی بود.

ها را محاصره کرده و به های درختان حرا که تقریبا هواپیما را شکافته بودند آنریخت. شاخهآب مرداب داشت به داخل می

 های زندانی جاندار تبدیل شده بودند.میله

 «شویم!باید چه کار کنیم؟ داریم غرق می»ها شده بود، با اصرار گفت:ل بچهمارک، که ناگهان لحنش مث

توانیم بیرون می»گردن کارلو موقع تصادف شکسته بود. او با وجود درد بازویش را حرکت داد، و کمربندش را باز کرد و گفت:

 «برویم!

 «چه جور موجودی است. به تو گفته بودند...دانستی او کردیم به او کلک بزنیم! تو مینباید سعی می» مارک زار زد:

خفه شو! ما از این » ی زیر پیراهنش بیرون کشید و روی زانویش گذاشت و گفت:کارلو هم اسلحه داشت. آن را از جلد اسلحه

 «کنیم.ی لعنتی راهی پیدا میرسیم. و بعد برای خارج شدن از این جزیرهرویم و حساب او را میجا بیرون می

 «یک چیزی آن جاست...»گفت:خلبان 

 چیزی در بیرون حرکت کرده بود .

 «چی هست؟»مارک زمزمه کرد:

کارلو نیم خیز شد، بدنش فضای تنگ کابین را پر کرد. هواپیما دوباره کج شد و بیشتر در مرداب فرو رفت. « هیش ش ش!»

خواست از و آمد و از خلبان رد شد، انگار میکارلو تعادلش را از دست داد، ولی توانست خودش را سر پا نگه دارد. بعد جل

 ی جلوی هواپیما بیرون برود.ی شکستهپنجره

چیزی عظیم و هولناک به طرف او هجوم آورد و همان نور اندک آسمان شب را هم سد کرد. آن موجود اول سرش را وارد 

بعد خرخر ترسناکی شنیده شد. دو مرد دیگر هم  کشید، بلعید. چیز سفیدی برق زد و، که فریاد میابعد کارلو ر .هواپیما کرد

 کشیدند.داشتند فریاد می

بارید، اما هوا بسیار مرطوب بود. برقی در آسمان درخشید که انگار آهسته کرد. بابارن نمیژنرال ساروف ایستاده بود و تماشا می

ی شده و نیمه مدفون در مرداب دیده برد. در آن لحظه، در درخشش برق سسنای یک برکرد و از سفرش لذت میحرکت می

ها اول سرش را به داخل کابین فرو برد. فقط دمش ترین آنزدند. بزرگشد. حاال نیم دوجین کروکودیل روی آن وول میمی

 کوبید.که با حرص مشغول خوردن بود دمش را به این طرف و آن طرف می طورهمان شد ودیده می

اگرچه آن را دو نفری برایش آورده بودند، در دست او انگار وزنی نداشت. صندوق را در جیپ  ژنرال صندوق سیاه را بلند کرد.

 ،گذاشت، بعد عقب ایستاد و به خودش اجازه داد مدتی کوتا، با لذتی غیر معمول احساس کردن لبخند را بر لبانش بچشد. فردا
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ها را بیاورند. فرستاد تا اسکناسرا می - هاته روسچهما -اش کردند، کارگران مزرعهها غذایشان را تمام میوقتی کروکودیل

که کارلو گفته بود، حاال قدرت داشت طور همان ن پول اهمیتی نداشت. حاال یک کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشت.آ

 تا شهر کوچکی را نابود کند.

 ای نداشت.اما ساروف به نابود کردن یک شهر هیچ عالقه

 تمام دنیا بود.هدف او 
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  2فصل 

 امتیاز نهایی

 

اش گرفت، آن را پرتاب کرد و با لگد به پشت تور زد. همان موقع متوجه مردی با یک سگ سفید آلکس توپ را جلوی سینه

اما آلکس با هوایی معلق میان اواخر بهار و اوایل تابستان. بازی تمرینی بود، . فتابی بودآای گرم و جمعه ،بزرگ شد. بعد از ظهر

خواست در مقابل تیمآن را جدی گرفته بود. آقای وایزمن، معلم ورزش بود، او را برای تیم اول انتخاب کرده بود و آلکس می

 ی او، بروکلند، زمین بازی اختصاصی نداشت. اینجا هم زمین عمومیهای مدارس دیگر غرب لندن بازی کند. متاسفانه مدرسه

 دم زنان از آن عبور کند و سگش را هم با خودش بیاورد.توانست قبود و هر کسی می

. در عین حال عصبانی شد. چطور جرئت کرده بود به این جا بیاید، استادیوم تآلکس فورا مرد را شناخت و قلبش فرو ریخ

 خواستند هیچ وقت او را به حال خودش بگذارند؟مدرسه، وسط بازی؟ نمی

اش، به های از مد افتادهپیس و لباس شد، صورت پر از لک ویی که داشت کم پشت مینام مرد کراولی بود. کراولی با موها

دانست که او کیست. کراولی ی دو شباهت داشت. اما آلکس میی خصوصی درجهدر یک مدرسه افسری جزء یا شاید معلمی

ترین کراولی کارمند اداری یکی از مخوف بود. در واقع جاسوس نبود، اما تا حد زیادی جزو همان جهان بود. .6.آی. عضو ام

کرد. وقتی کسی با چاقویی اش بود، و جلسات را برگزار میداد. تدارکات بر عهدهادارات کشور بود. کارهای دفتری را انجام می

 شد.مرد، امضای کراولی پای اوراق دیده میای در سینه اش میدر پشتش یا گلوله

زنان به طرف یک نیمکت کشید، قدمسط دوید، کراولی، در حالی که سگ را پشت سرش میوقتی آلکس دوباره به طرف خط و

ی بعد، که سوت پایان بازی زده شد، خواست آن جا باشد. ده دقیقهخواست گردش کند. اصال نمیرفت. حیوان ظاهرا نمی

 فت.بعد کتش را برداشت و به طرف او ر هنوز آنجا نشسته بود. آلکس یک لحظه فکر کرد.

آلکس! چه عجب! از وقتی... خوب، از وقتی از فرانسه برگشتی » کراولی ظاهرا از دیدن او تعجب کرد. با صدای بلند گفت:

 «ندیده بودمت.

های پولدار درجنوب فرانسه تحقیق کند فقط چهار هفته ای برای بچهآلکس را مجبور کرد در مورد مدرسه .6.آی .اماز وقتی 

 ی مدرسه، دکتر گریف، اوپوآن بالن شده بود و در نتیجه مدیر دیوانهبا نام جعل، یکی از شاگردان آکادمیگذشت. آلکس می

، به او تیراندازی کرده بودند و نزدیک بود در کالس دکرده بو. آلکس را تا پایین یک کوه تعقیب کرده بودن را زندانی

خواست جاسوس شود و کل این ماجرا باعث شد نتیجه بگیرد زنده تشریحش کنند. آلکس هیچ وقت نمیشناسی زندهزیست

 خواست ببیند.بود که میکه حق با او بوده. کراولی آخرین آدمی



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

کنم قبال متوجه تو کنی؟ تعجب میتو عضو تیم دانشکده هستی؟ اینجا بازی می» خیلی خوشحال بود. .6.آی .اماما مامور 

 «کنیم.گردش می نشده بودم. من و بارکر اغلب اینجا

 «بارکر؟»

 « است. دالماسی» کراولی دستش را جلو برد و حیوان را نوازش کرد« سگم.»

 «های دالماسی خال دارند.کردم سگفکر می»

 «با تو حرف بزنم؟ شود کمیواقع، شانس آوردم به تو برخوردم. آلکس، میدر»کراولی مکث کرد.« این یکی ندارد.»

عالقه ندارم. من یک  .6 .آی .امفراموش کنید، آقای کراولی. آخرین بار به شما گفتم من به » :آلکس سرش را تکان داد

 «ام. جاسوس نیستم.شاگرد مدرسه

موضوع این » رسید.قدری شرمنده به نظر می«نه. ،نهمسلما! این هیچ ربطی به ... اوم... شرکت، ندارد. نه، »کراولی موافق بود:

 «ستم از تو بپرسم که... دوست داری در مسابقات ویمبلدون در ردیف اول بنشینی؟خوااست، یعنی می

 «ویمبلدون ؟ منظورتان... مسابقات تنیس است؟» این سوال آلکس را کامال غافلگیر کرد.

 «اش هستم.درست است. باشگاه تنیس تمام انگلیس. من عضو کمیته»:کراولی لبخند زد

 «ت بدهید؟خواهید به من یک بلیو شما می»

 «بله.»

 «ای در کار است؟چه حقه»

آلکس متوجه شد بازیکنان دیگر دارند برای رفتن آماده « اما... بگذار توضیح بدهم. ای در کار نیست، آلکس. واقعا نیست.حقه»

ی ی، هفتهدانموضوع این است که، می» .های کراولی گوش دادی حرفشوند. ساعت مدرسه تقریبا تمام شده بود. به بقیهمی

پیش ما یک مورد ورود غیر مجاز داشتیم. باشگاه همیشه از نظر امنیتی به شدت تحت نظر است، اما کسی توانسته بود از 

 «ها وارد ساختمان میلنیوم شود.دیوار باال برود و با باز کردن یکی از پنجره

 «ساختمان میلنیوم چیست؟»

 ها هم در این ساختمان هست.ستوران، چند سالن نشیمن از این چیزدر ضمن یک سالن ورزش، یک ر. رختکن بازیکنان»

ای بود. از کار انداخته بود. کارش واقعاً حرفه -همراه با آژیر اصلی  -های مدار بسته دارد، اما فرد متجاوز سیستم آنجا دوربین

 «تن دید. چینی بود، بیست و دو سه ساله...ما اتفاقی متوجه شدیم کسی آنجا بوده. یکی از نگهبانان شب ما آن مرد را موقع رف

 «نگهبان؟»
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پشتی به پشتش داشت. نگهبان پلیس را خبر کرد و ما تمام محل را گشتیم. پا سیاه پوشیده بود و یک جور کولهمتجاوز. سرتا»

ی تروریستی یچ هستهها... همه جا را. این کار سه روز طول کشید. در حال حاضر ههای تنیس، کافهساختمان میلنیوم، زمین

ای بمبی کار بگذارد. ما از دسته ضد تروریستی استفاده در لندن فعال نیست، اما همیشه این احتمال وجود دارد که دیوانه

رسید هیچ ردی باقی های پلیس. هیچ! هر که این کار را کرده بود دود شده و به هوا رفته بود و به نظر میکردیم. از سگ

جیب این است، آلکس. چیزی باقی نگذاشته، اما چیزی هم نبرده. در حقیقت، ظاهراً هیچ چیزی دست مسئله ع نگذاشته.

ای ها چه نتیجهیم آنجا بوده. تو از اینفهمیدطور که گفتم، اگر نگهبان این آدم را ندیده بود، ما اصالً نمینخورده. همان

 «گیری؟می

 «خواسته برسد مزاحمش شده.از آنکه دست او به چیزی که میشاید نگهبان قبل »ای باال انداخت.آلکس شانه

 «رفته.نه. وقتی دیده شده که داشته از آنجا می»

 «ممکن است کل ماجرا فکر و خیال نگهبان باشد؟»

از نیمه اند. اند و متوجه شدیم بدون تردید دو ساعت از کار افتاده بودهها زمان بندی شدهها را بررسی کردیم. فیلمما دوربین»

 «شب تا ساعت دو صبح.

 «گویید؟ها را به من مینظر خود شما چیست. آقای کراولی؟ چرا دارید این»

به »های ساییده پوشیده بود. سگ خوابیده بود. گفت:های جیر کهنه با پاشنهکراولی آه کشید و پاهایش را تکان داد. کفش

آلکس خواست چیزی بگوید، اما کراولی یک دستش « خرابکاری کند. خواهد امسال در مسابقات ویمبلدوناعتقاد من، کسی می

کنند. از طرف دیگر، ی اعضای کمیته حرفم را باور نمیرسد و باید اعتراف کنم، بقیهدانم مسخره به نظر میمی»را باال گرفت.

مجازی که با این دقت برنامه ریزی  ها در رشته کاری من نیستند. اما فکرش را بکن، آلکس. ورود غیرآنها شمّ مرا ندارند. آن

 «و اجرا شده حتماً دلیلی داشته. اما دلیلی وجود ندارد. یک جار کار ایراد دارد.

 «چرا باید کسی بخواهد در مسابقات ویمبلدون خرابکاری کند؟»

ها پاوند در خطر است. یوناست. میلی عظیمیای ویمبلدون از نظر تجاری واقعهدانم. اما یادت نرود که مسابقات دو هفتهنمی»

های رسد. و بعد حق فروش به تلویزیون هم هست، حق فروش کاالها، حمایت کنندهفقط مبلغ جایزه به هشت و نیم میلیون می

 -های سینما گرفته تا رئیس جمهورهاهمه، از ستاره -آیند رتبه از تمام نقاط این سیاره با هواپیما به آنجا میمالی... افراد عالی

رسد. این فقط مسابقه نیست. یک واقعه های بازی نهایی مردان واقعاً به هزاران پاوند میدانیم در بازار سیاه قیمت بلیتو می

 «جهانی است، و اگر اتفاق بیفتد... خوب، حتی تحمل ندارم فکرش را هم بکنم.

 هایش عمیق بود.گرانی درون چشمرسید. نمعلوم بود کراولی کراولی در این مورد فکر کرده. خسته به نظر می
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ام. فقط آن را گز به ویمبلدون نرفتهخواهید من نگاهی به اطراف بیندازم. من هرشما می»ای فکر کرد. لبخند زد:آلکس لحظه

توانم بفهمم واقعاً حضور من آنجا برای یک روز چه کمکی ممکن ام. بلیت زمین اصلی عالی است. اما نمیدر تلویزیون دیده

 «ت به شما بکند.اس

 «کامالً درست است، آلکس. اما منظورم بازدید یک روزه نیست.»

 «ادامه بدهید.»

 «کردم توپ جمع کن بشوی. نظرت چیست؟دانی، داشتم فکر میوب، می» 

 «کنید!شوخی می»

مسابقات خواهی توانی تمام دو هفته را آنجا بمانی. خیلی به تو خوش خواهد گذشت و درست در وسط ای؟ میچه شوخی»

بینی. و من هم وقتی بدانم تو آنجا هستی خیالم راحت است. اگر ماجرایی در کار باشد، خیلی بود. چند تا بازی بزرگ می

با سر اشاره کرد. معلوم بود که حتی اگر « دهم.کنی و من ترتیب کار را میاحتمال دارد تو متوجه شوی. بعد به من تلفن می

نه اینکه خطری در کار باشد یا از این جور چیزها. منظورم این است »، توانسته خودش را قانع کند.در مورد آن موفق نشده

 «که...خوب، ویمبلدون است. تعداد زیادی دختر و پسر دیگر هم هستند. نظرت چیست؟

 «شما به اندازه کافی مامور امنیتی ندارید؟»

شود که به سادگی بتوان از آنها پرهیز اند و این باعث میقابل شناساییالبته یک شرکت امنیتی داریم، اما مامورها به سادگی »

 «ی هستی، آلکس. اصل قضیه این است.ئکرد. اما تو نامر

 «آلکس...»

 ها رفته بودند.دادند، همه بازیکنمعلمش، آقای وایزمن، صدایش زده و منتظر بود. حاال به جز سه پسر که به هم پاس می

 «آیم، آقا.یک دقیقه دیگر می» :آلکس در جواب صدا زد

عجیب ی از مد افتاده و کراوات راه راه داشت، کمیمعلم مکث کرد. حرف زدن یکی از پسرها با این مرد که کت چهاردکمه

دانستند که یک چیزهاییش غیرعادی است. این اواخر دوبار از مدرسه بود. اما خوب، آلکس رایدر بود دیگر، و تمام مدرسه می

و آخرین بار که به مدرسه برگشته بود، تمام ساختمان علوم بر اثر  -هر دوبار بدون هیچ توضیح قابل قبولی -کرده بودغیبت 

توانست از گو را نادیده بگیرد. آلکس میوسوزی اسرار آمیز از بین رفته بود. آقای وایزمن تصمیم گرفت این گفتیک آتش

 آمد. به هر حال امیدوار بود که بیاید.میتردید خودش بعداً خودش مراقبت کند و بی

 «زیاد دیر نکن!»گفت:
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 رفت و آلکس دید که با کراولی تنها مانده.

هایی که شنیده بود فکر کرد. بخشی از وجودش به کراولی اعتماد نداشت. یعنی برخوردش با آلکس در زمین در مورد حرف

محاسبه  حساب.، جایی که همه چیز از روی برنامه و 6ام. آی.  ورزشی درست وسط بازی تصادفی بود؟ بعید بود. در دنیای

ها تا به حال دو بار از او استفاده کرده بود. آن .6ام. آی. شده بود، تصادفی وجود نداشت. این یکی از دالیل نفرت آلکس از 

ش واقعاً برای آنها اهمیت نداشت. بودند، و هر دوبار، اهمیتش تا وقتی بود که برایشان مفید باشد، بعدش زنده ماندن یا مردن

 کراولی بخشی از آن دنیا بود و آلکس در ته دل او را هم مثل بقیه آنها دوست نداشت.

دهد. کراولی از او نخواسته بود در یک سفارت خارجی نفوذ شاید زیادی دارد وسواس نشان می اما در عین حال با خود گفت:

ترین خطری داشته باشد. به او پیشنهاد شده بود دوهفته د یا به کاری دست بزند که کمکند یا با چتر نجات در عراق فرود بیای

پیدا کردن کسانی که سعی  -آوردو اگر بدشانسی می -به همین سادگی. فرصت تماشای چند بازی تنیس  در ویمبلدون باشد.

 یاید؟کردند به ظروف نقره و باشگاه دست پیدا کنند. چه اشکالی ممکن بود پیش بمی

 «بینم این کار را نکنم.بسیار خوب، آقای کراولی. دلیلی نمی»او گفت:

 «دهم. بارکر، بیا.عالی است، آلکس. من ترتیب کارها را می»

های صورتی و خون گرفته به او خیره شده بود. داشت آلکس به سگ نگاهی انداخت و متوجه شد تازه بیدار شده. سگ با چشم

 خبر بود؟دانست که او از آن بییزی میداد؟ چبه او هشدار می

 اما کراولی بند قالده را تکان داد و سگ را، قبل از آنکه بتواند چیزی از اسرار اربابش بروز بدهد، به سرعت کشید و برد.

بازی در زمین اصلی یافت. آنچه قاعدتاً  ال انگلندشش هفته بعد، آلکس خود را با لباس سبز تیره و ارغوانی باشگاه تنیس 

به دور  -تر از او نشسته بودندکه فقط چند سانتی متر دور -شد. یکی از دو بازیکن نهایی این دور حذفی بود داشت شروع می

گشت. آلکس حاال که رفت تا برنده نیم میلیون پاوند جایزه و جام مسابقات باشد و آن یکی با اتوبوس به خانه بر مینهایی می

شد. هیچ رقابتی به ظر ضربه سرویس بود، تازه متوجه قدرت ویمبلدون و جایگاه آن در تقویم دنیا میکنار تور زانو زده و منت

 این مسابقات شباهت نداشت.

های باالترین نقطه بخش بزرگ و اصلی استادیوم، با چندین هزار تماشاگر که تا آن باال ادامه داشت، تا جایی که در سایه

ها خیلی زیاد بودند و خیلی دور به ای را تشخیص داد. چهرهشد چهرهگرفته بود. به سختی میشد، دورتادور او را ناپدید می

رسیدند. اما وقتی بازیکنان برای کسب نتیجه نهایی به زمین پا گذاشتند، و چمن به دقت زده شده انگار زیر پاهایشان نظر می

ت و اوج گرفت، و بعد ناگهان همه چیز از حرکت باز ها انعکاس یافدرخشید، هیجان جمعیت را حس کرد. صدای دست زدن

های با تر از آنها، در حفاظها، مثل الشخورها، پشت لنزهای تلسکوپی عظیم منتظر بودند، در حالی که پایینماند. عکاس

هم روبرو شدند:  دادند تا از اولین سرویس فیلم بگیرند. بازیکنان باهای تلویزیونی مرتباً تغییر جهت میپوشش سبز، دوربین
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ی دیگر رقم ها در بازی تا چند دقیقههایشان در زندگی رسیدن به این لحظه بود و آینده آنی تالشدو مرد که نتیجه همه

های حصیری. و با این حال رقابتی خونین و گالدیاتور وار ها، کالهخورد. همه چیز خیلی انگلیسی بود. چمن، توت فرنگیمی

 ی دیگری شباهت نداشت.بقهبود که به هیچ مسا

 «ها و آقایان...لطفاً ساکت باشید، خانم»

صدا داور از بلندگوهای متعدد بلند شد و بعد اولین بازیکن ضربه سرو را زد. ژاک لوفور فرانسوی بود، بیست و دو ساله و بازیکن 

بلیتس، کرد، جیمیداشت با یک آلمانی بازی میکس انتظار نداشت تا این حد باال بیاید. ی مسابقات. هیچای در این دورهتازه

دو دست باخته بود، پنج بازی به دو. آلکس  -باخت یکی از بازیکنان محبوب مسابقات این سال. اما بلیتس بود که داشت می

رو را زد. ی سی پاهایش حفظ کرده بود، تماشا کرد. لوفور ضربهکشید و تعادلش را روی پاشنهاو را، در حالی که انتظار می

 توپ نزدیک خط اصلی محکم کوبیده شد. یک امتیاز سرو.

 «پانزده هیچ»

بازی در همین بود: در روانشناسی آن. اگر برتری  رحمیهای آلمانی ببیند. بیقدر نزدیک بود تا شکست را در چشمآلکس آن

توانست آن داد. آلکس تقریباً میی بلیتس رخ میبازید. این اتفاقی بود که حاال براتان را از دست بدهید همه چیز را میذهنی

رفت، تمام بدنش سنگین به نظر را در بوی عرق او حس کند. وقتی بلیتس برای گرفتن سرویس بعدی به آن طرف زمین می

واگذار  گرفت تا فقط خودش را سرپا نگه دارد. امتیاز بعدی و امتیاز بعدی رارسید، انگار داشت تمام قدرتش را به کار میمی

جمع کنی که کرد. آلکس به سرعت از عرض زمین رد شد، توپی را قاپید و درست به موقع رسید تا یکی را به طرف پسر توپ

 شود.رسید در بازی فقط یک سرو دیگر زده میدر گوشه چپ ایستاده بود بغلتاند. معلوم بود الزم نخواهد شد. به نظر می

روزی باال برد. این هایش را به نشانه پیدست آورد. به زانو افتاد، مشتمتیاز نهایی را هم بهرفت، لوفور او چنان که انتظار می

رفت، ایستادند و طور که انتظار میهای ویمبلدون دیده شده بودند و تماشاگران، همانحرکتی بود که قبالً صدها بار در زمین

شد. وضع جسمانی بلیتس اً این بازی نباید در سه دور پیاپی تمام میبرد. مسلمدست زدند. اما بازی خوبی نبود. بلیتس باید می

 اندازه بد بود و فرانسوی جوان به سادگی شکستش داده بود.بی

ها را جمع کرد و به دورترین گوشه غلتاند. وقتی بازیکنان دست دادند، اول با یکدیگر، و بعد با داور، آلکس آلکس آخرین توپ

اش دقیق شد. مرد آلمانی اش شد. آلکس در چهرهبه طرف او آمد و مشغول جمع کردن کیف ورزشیخبردار ایستاد. بلیتس 

شد باخته. وسایلش را جمع کرد و رفت. برای آخرین بار به جمعیت سالم داد و از رسید، انگار واقعاً باورش نمیگیج به نظر می

 ردیف اول بود. بلیتس به همین زودی فراموش شده بود. زمین بیرون رفت. لوفور هنوز مشغول امضا کردن عکس تماشاگران

 «رفت.دانم بلیتس چه مشکلی داشت. نصف بازی انگار در خواب راه میواقعاً بازی بدی بود. نمی»آلکس گفت:
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ی یک نشسته بود، جایی که هایی در زیر دفتر داور در گوشه زمین شمارهیک ساعت بعد آلکس در مجموعه، در ردیف اتاق

کردند. کردند و استراحت میخوردند، لباس عوض میکردند آنجا غذا میست دختر و پسر که در طول مسابقات کار میدوی

-نوشید. در چند هفته آخر با این دختر خیلی دوست شده بود جمع کن نوشیدنی میآلکس داشت با دو پسر و یک دختر توپ

اش به کورنوال برود. دختر موهای تیره داشت، شدن ویمبلدون با او و خانوادهقدر که دختر او را دعوت کرده بود بعد از تمام آن

ی یک صومعه ای سریع و ورزشکاری خوب بود. او در ویمبلدون در مدرسهومک. در ضمن دوندههای آبی روشن و ککبا چشم

کرد، اما این دختر اصالً جدی ر میی اخبار تجاری و حوادث روز کانگاری بود که در زمینهخواند و پدرش روزنامهدرس می

رود. نامش سابینا اش تا زمین شماره نوزده میتر بهتر، و آلکس مطمئن بود صدای خندهادبانهنبود؛ عاشق شوخی بود، هرچه بی

 پلژر بود.

 «تر است.قیافه است. و فقط یک کم از من بزرگآید. خوشخیلی بد شد، اما من از لوفور خوشم می»سابینا گفت:

 «هفت سال.»آلکس به او یادآوری کرد:

گردم. دیگر دارد تمرکز روی بازی برایم سخت هرحال، من فردا به زمین اصلی برمیاین روزها که این چیزی نیست. به»

 «شود.می

حاال از تری ارتباط داشته باشد. خواست با مرد مسنآلکس لبخند زد. واقعاً سابینا را دوست داشت، حتی با آنکه او دلش می

 «فقط مواظب باش دستت را روی توپ درست بگذاری.»پذیرفتن پیشنهاد کراولی خوشحال بود. گفت

های بلند از ا ظاهری خشن، با قدمباندام تریا شنیده شد و مردی کوچککافه این صدا در میان همهمه عمومی« رایــدر!»

جمع کن را به یروی هوایی که مسئولیت دخترها و پسرهای توپدفتر کنار سالن بیرون آمد. والی والفور بود، ستوان سابق ن

 عهده داشت.

کند ترسناک آلکس چهار هفته دوره آموزشی را با والفور گذرانده بود و فهمیده بود این مرد آنقدرها که تظاهر می« بله، قربان؟»

 نیست.

 «من به یک کمک احتیاج دارم. اشکالی که ندارد؟»

رود ناراحت به اش را تا ته نوشید و ایستاد. خوشحال بود که سابینا از اینکه او دارد میآلکس نوشیدنی «نه، آقا. چه اشکالی؟»

 رسد.نظر می

ها یا در هرجای دیگری داخل کمکی بودن به معنی منتظر ماندن در بیرون دفتر داور بود، چون ممکن بود در یکی از زمین نفرِ

اش بیرون زیر نور آفتاب نشستن و تماشا کردن جمعیت را دوست داشت. سینی ،ع، آلکسمحوطه به او نیاز پیدا کنند. در واق

 باعث شد بایستد و فکر کند. .خواست برود که متوجه چیزی شدرا به پیشخان برگردانده بود و می
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در ورودی مجموعه هایی زد. چیر عجیبی نبود. همیشه نگهبانحرف میدر گوشه اتاق یک مامور امنیتی داشت با تلفن عمومی

آمدند. نگهبان سرو صدا پایین میکردند و این افراد گاه و بیگاه برای یک لیوان آب، یا شاید استفاده از دستشویی، بیخدمت می

ی داد. در میان همهمهمی درخشید، انگار داشت خبرهای مهمیهایش میزد، چشمداشت به سرعت و با هیجان حرف می

جلو ای بشنود محتاطانه کمیهایش امکان نداشت، با این حال آلکس به امید اینکه چند کلمهیدن حرفتریا شنکافه عمومی

جمع کن در اتاق و آشپزهایی که وقت بود که متوجه خالکوبی شد. به خاطر وجود تعداد زیادی دختر و پسر توپرفت. و آن

ان کتش را بیرون آورده بود. پیراهن آستین کوتاهی به پشت پیشخان مشغول پخت و پز بودند، سالن گرمتر شده بود. نگهب

ای ساده بدون نقش و نوشته، تن داشت. و آنجا روی بازویش، درست در لبه آستین پیراهن، یک دایره بزرگ سرخ بود. دایره

 بدون هیچ تصویری. معنی این عالمت چه بود؟

رکت خیلی سریع اتفاق افتاد و آلکس از دست خودش کند. این حمرتبه برگشت و دید آلکس دارد نگاهش مینگهبان یک

جا کرد و در نتیجه خالکوبی عصبانی شد که چرا بیشتر دقت نکرده است. نگهبان دست از صحبت نکشید، اما بدنش را جابه

 ای زیر لبجا شدن، خالکوبی را با دست دیگرش پوشاند. بعد چند کلمهروی دستش از جلو چشم آلکس دور شد. ضمن جابه

ها باال برود، بعد او را دنبال گفت و گوشی را گذاشت. کتش را دوباره پوشید و رفت. آلکس منتظر ماند تا نگهبان دوباره از پله

 کرد. آلکس سرجای خودش روی نیمکت بیرون دفتر داور نشست و درباره آنچه اتفاق افتاده بود، فکر کرد.

پیش اً هیچ معنی خاصی نداشت. اما عجیب این بود که آلکس نگهبان را کمیتریای شلوغ. قاعدتای تلفنی در یک کافهمکالمه

از آن دیده بود، حدود یک ساعت قبل از آنکه بازی بلیتس/ لوفور شروع بشود. آلکس را به ساختمان میلنیوم فرستاده بودند تا 

الن استراحت بازیکنان هدایت کرده بودند. برای یکی دیگر از شرکت کنندگان در مسابقه یک راکت بیاورد و در آنجا او را به س

های نیتورهای تلویزیونی در یک طرف و ترمینالابا باال رفتن از پلکانی که در محل پذیرش اصلی قرار داشت، به فضایی باز با م

ها نشسته ههایی به رنگ قرمز و آبی روشن در وسط رسید. ونوس ویلیامز روی یکی از کاناپکامپیوتر در طرف دیگر، و کاناپه

بلیتس داشت برای خودش از آبخوری کنار دیوار کرد. و جیمیها را در تلویزیون تماشا میبود. تیم هنمن داشت یکی از مسابقه

 ریخت.رو در یک فنجان پالستیکی آب میروبه

کرد، بلیتس را تماشا میها ایستاده بود و داشت این نگهبان هم آنجا بود. آلکس متوجه او شد که با حالتی معذب نزدیک پله

موقع آلکس فکر کرده بود چیزی در رسید. اما آنطور به نظر میکم، اینزد. دستاما همزمان با یک تلفن همراه هم حرف می

زد. همه حواسش به بلیتس بود. آلکس دیده این مرد غیر عادی است. اگرچه تلفن همراه به گوشش بود، اما در واقع حرف نمی

 رفت. نگهبان هم چند دقیقه بعد رفته بود. تس آب نوشید وبود که بلی

های دور دست طور که صدای ضربهکرد؟ آلکس حاال که در نور آفتاب نشسته بود، هماناو در داخل سالن میلنیوم چه کار می

. و یک چیز شنید، اولین چیزی که از خودش پرسید همین بودهای تماشاگران نادیدنی را میهای تنیس و دست زدنتوپ

کرد، تر. اگر نگهبان تلفن همراه داشت، و اگر آن تلفن همین چند ساعت پیش کار میدیگر هم بود، موضوعی خیلی گیج کننده

ای از مجتمع استفاده کند؟ البته، ممکن بود باتری تلفنش تمام شده بود. اما حتی در در گوشهچرا مجبور بود از تلفن عمومی
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لفن به خصوص استفاده کرده بود؟ در قسمت باال، همه جای باشگاه تلفن بود. علتش این نبود که آن صورت، چرا از آن ت

 خواست دیده شود؟نمی

خواست خالکوبی دیده شود. آلکس اطمینان داشت که نگهبان و چرا روی بازویش یک دایره سرخ خالکوبی کرده بود؟ و نمی

 سعی کرده بود آن را بپوشاند.

بود. شاید فقط تصادفی بود، اما نگهبان، درست مثل مردی که مخفیانه وارد باشگاه تنیس ال انگلند شده  و یک چیز دیگر هم

 بود، چینی بود.
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 3فصل 

 فرنگیخون و توت

 

خورد. دو بار دیگر آلکس آگاهانه تصمیم گرفت نگبهان را تعقیب کند، اما در طی دو روز بعد ظاهراً به طور اتفاقی به او بر می

های دستی در ورودی شماره پنج و بار دیگر وقتی داشت یک زوج تماشاگر را راهنمایی ا دید؛ یک بار موقع بازرسی کیفاو ر

 کرد.می

جمع عنوان توپه ی کراولی همین بود. شغل آلکس بمتأسفانه امکان نداشت تمام مدت بتواند مراقب او باشد. نقطه ضعف نقشه

کردند، دو ساعت جمع کن به روش چرخشی کار میاصلی بماند. دخترها و پسرهای توپ شد بیشتر روز در زمینکن باعث می

وقت باشد. و وقتی واقعاً در زمین بازی بود و توانست جاسوس نیمهکار، دو ساعت استراحت، در بهترین حالت، آلکس فقط می

 کرد.یانه به باشگاه را فراموش میی ماجرای ورود مخفشد، به سرعت نگهبان، تلفن و همهدر کشمکش بازی غرق می

اما دو روز بعد از آنکه بلیتس از ویمبلدون رفت، آلکس یک بار دیگر مجبور شد مراقب کارهای نگهبان شود. حدود نیم ساعت 

ی عصر مانده بود که آلکس دید او دوباره وارد ساختمان میلنیوم شد. این کار به خودی خود عجیب بود. به شروع مسابقه

ی ورود از قسمت پذیرش بگذرند. توانستند بدون دریافت اجازهمان، مأموران امنیتی خودش را داشت. افراد عادی نمیساخت

کشید و حتی کرد، والفور سرش فریاد میکرد؟ آلکس به ساعتش نگاهی انداخت. اگر دیر میپس او در داخل ساختمان چه می

کرد جذابیت کمتری داشت منتقل کند، اما هنوز فرصت بود. و باید اعتراف میهای اطراف که ممکن بود او را به یکی از زمین

 اش تحریک شده.که کنجکاوی

ها باال رفت، اش کافی بود. از پلهجمع کنیآلکس وارد ساختمان میلنیوم شد. مثل همیشه، کسی از او سؤالی نکرد. یونیفرم توپ

تر از او، آنجا بود. باز تلفن همراهش را در دست رف سالن رفت. نگهبان، جلواز سالن بازیکنان عبور کرد و به رستوران در آن ط

 خوردند.کرد که داشتند ناهار مینگاران را تماشا میزد. فقط ایستاده بود و بازیکنان و روزنامهداشت. اما با آن حرف نمی

های خش مرکزی برای ساالد، نوشیدنیی دراز برای غذاهای گرم و یک بسالن غذاخوری بزرگ و مدرن بود، با یک بوفه

ها را شناخت. به ها یکی دو نفر از معروفخوردند و آلکس در میان آنخنک و میوه. حدود صد نفر داشتند پشت میزها غذا می

رسید تمام متوجهش نشود. در عین حال، به نظر می کرد کسیای ایستاده بود و سعی مینگهبان نگاهی انداخت. او در گوشه

ها اسش متوجه میزی کنار پنجره است. آلکس مسیر نگاهش را دنبال کرد. دو مرد پشت آن میز نشسته بودند. یکی از آنحو

اوئن بریانت بود،  شناخت اما دومیکت و شلوار پوشیده و کراوات زده بود. دیگری گرمکن تنش بود. آلکس مرد اولی را نمی

 کرد.ر بازی مییک بازیکن جهانی دیگر، یک آمریکایی. او عص



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

زدند. سرپرست چیزی هایش بود. آن دو داشتند آهسته و با هیجان حرف میمرد دیگر احتماالً سرپرست یا شاید مدیر برنامه

خواست ببیند نگهبان خیال دارد چه می ،طور که نزدیک به دیوار، در رستوران جلوتر رفتگفت و بریانت خندید. آلکس همان

هایی که داشتند این طرف و آن طرف ست دیده شود. خوشحال بود که رستوران حسابی شلوغ است. آدمخواکاری کند، اما نمی

 کردند.رفتند او را پنهان میمی

های نگهبان تنگ شد و تلفن همراه را به گوشش نزدیک کرد، اما شماره نگرفت. بریانت به بریانت ایستاد. آلکس دید چشم

آب ای را فشار داد. بریانت کمیپالستیکی لیوانی بیرون کشید. نگهبان روی تلفنش دکمهی طرف یک آبخوری رفت و از لوله

های هوا در مخزن پالستیکی به شکل قارچ باال آمدند. بازیکن تنیس لیوان آب را سر میز برد و نشست. خورد. آلکس دید حباب

 آلکس همه چیز را دیده بود.اش همین بود. سرپرست دوباره چیزی گفت. بریانت آبش را نوشید. و همه

 اما چه چیزی را دیده بود؟

رفت. و نگهبان همان موقع حرکت کرده بود و داشت به طرف خروجی می برای جواب دادن به این سؤال فرصت نداشت.

ند دارد بیگرفت. در اصلی بین او نگهبان بود و آلکس به طرف آن رفت، سرش را پایین انداخته بود، انگار نمی آلکس تصمیمی

توجهی تاب داد رود. درست وقتی نگهبان به در رسید، آلکس با او برخورد کرد. در همان لحظه، یک دستش را با بیکجا می

 و به دست نگهبان زد. تلفن همراه به زمین افتاد.

و قبل از پس دادنش و قبل از آنکه نگهبان بتواند مانعش شود، خم شد و تلفن را از زمین برداشت « آهـ متاسفم.»آلکس گفت:

 «بفرمایید.»ای آن را در دستش سبک و سنگین کرد. گفت:لحظه

های خیلی سیاهی های آلکس چشم دوخت و آلکس دید آن دو چشم ریز با مردمکنگهبان چیزی نگفت. یک لحظه به چشم

ای از عرق ز جای جوش بود، با الیهپریده و پر اکنند. پوست مرد خیلی رنگکه نشانی از زندگی نداشتند دارند او را بررسی می

شد. آلکس احساس کرد تلفن از دستش بیرون کشیده شد و اش حسی دیده نمیی چهرهاش. در هیچ نقطهروی لب باالیی

 بعد نگهبان رفته بود. در تاب خورد و پشت سر او بسته شد.

ش را لو داده باشد، اما حداقل در مقابل چیزی دست آلکس هنوز در هوا بود. به کف دستش نگاه کرد. نگران این بود که خود

اش هیچ چیز نبود. و آرم قابل تشخیصی نداشت: نوکیا، فهمیده بود. تلفن همراه قالبی بود. زیادی سبک بود. روی صحفه

 پاناسونیک، ویرجین... هیچ چیز. 

کی را در دستش مچاله کرده بود. داشت، آلکس به طرف دو مرد پشت میز برگشت. بریانت آبش را تا ته نوشیده و لیوان پالستی

 داد.رفتن، با دوستش دست میی آماده

 آب...
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چیزی به نظر آلکس رسید که کامال بی معنی بود و با این حال ممکن بود آنچه را دیده بود توضیح دهد. به رستوران برگشت 

اش را به شیر س دیده بود. لیوانی برداشت و لبهها را در همه جای باشگاه تنیکن خم شد. این دستگاه سردو کنار مخزن آب

 ن را روی کف دستش حس کند.آتوانست سرمای زیر مخزن فشار داد. آب، فیلتر شده و خنک، در لیوان ریخت. می

 «کنی؟داری چه غلطی می»

تاده. از وقتی به آنجا ی ویمبلدون باالی سرش ایسی برافروخته و کت چهاردکمهآلکس به باال نگاه کرد و دید مردی با چهره

 «ریختم.فقط داشتم در لیوانم آب می»دید. توضیح داد: ای بود که میی غیر دوستانهاومده بود این اولین چهره

کنی؟ اینجا مخصوص بازیکنان، بینم! کامال معلوم است! منظورم این است، در این رستوران داری چکار میاین را دارم می»

 «اران است.نگکارمندان و روزنامه

هرکسی که  -به خودش فشار آورد تا از کوره در نرود. او حق نداشت در آنجا باشد و اگر آن مسئول « دانم.می»آلکس گفت:

متأسفم، قربان، من برای آقای بریانت یک »گفت: جمع کنی را از دست بدهد.کرد، ممکن بود شغل توپشکایت می -بود 

 «ل دادم. اما تشنه بودم، برای همین ایستادم تا آب بخورم.راکت آوردم. همین االن آن را تحوی

خطاب کرده بودند خوشحال بود. « قربان»رسید. و از اینکه او را کارمند اداری نرم شد. داستان آلکس کامال منطقی به نظر می

حاال »یوان پالستیکی را گرفت:یک دستش را جلو برد و ل« خواهم تو را دوباره اینجا ببینم.بسیار خوب. اما نمی»سر تکان داد:

 «برو دنبال کارت.

 غره رفت، اما چیزی نگفت.والفور به او چشم آلکس حدود ده دقیقه قبل از شروع بازی به محموعه برگشت.

آن روز عصر، اوئن بریانت بازی را به ژاک لوفور باخت، یعنی به همان فرانسوی ناشناسی که آن طور دور از انتظار دو روز 

بود. اگرچه بریانت در بازی اول برنده شده بود، در  6-2، 4-6، 6-7، 6-4بلیتس را شکست داده بود. امتیاز نهایی میپیش جی

آور دیگر بود. مثل بلیتس، بریانت از کسانی بود که که روی برنده طول عصر بازی او مدام بدتر شد. این یک نتیجه تعجب

 کردند.شدنش حساب می

 

 نوشید.می س دوباره در رستوران زیرزمین، کنار سابینا نشسته بود که داشت کوکای رژیمیبیست دقیقه بعد آلک

اند برایم یک ها بلیت بگیرم و در عوض قول دادهتوانستم برای آن امروز مادر و پدرم اینجا هستند.»گفت: سابینا داشت می

 «ای؟سواری کردهسواری تازه بخرند. آلکس، تو هرگز موجی موجتخته

 آلکس کیلومترها دورتر بود.« چی؟»

 «زدم. موج سواری...داشتم در مورد کورنوال حرف می»
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سواری یاد گرفته بود. عمویش جاسوس بود و مرگش به شکلی آلکس از عمویش، یان رایدر، موج« ام.سواری کردهبله، موج»

ها پیش گو، کالیفرنیا، گذرانده بودند. سالدیهدر سن کامالً دور از انتظار زندگی آلکس را عوض کرد. آن دو یک هفته را باهم

 رسیدند.ها پیش به نظر میهایی که گاهی قرنبود. سال

 «ات عیبی دارد؟نوشیدنی»سابینا پرسید: 

 آلکس متوجه شد کوکایش را، طوری که نیفتد، جلوی خودش گرفته و به آن خیره شده.

 «نه، عیبی ندارد...»گفت: 

ی پایین آمده و وارد مجموعه شده بود. یک بار دیگر داشت از تلفن شمش، نگهبان را دید. او به طبقهچ یو بعد، از گوشه

 ای به داخل دستگاه انداخت و شماره گرفت.گهبان سکه کرد. آلکس دیدنی سالن استفاده میگوشه

 «گردم.االن بر می»آلکس گفت: 

 های او را بشنود.قدر نزدیک بشود که حرفدفعه شاید آنستاده بود. اینبلند شد و به طرف تلفن رفت. نگهبان پشت به او ای

ی غلیظی داشت. هنوز پشتش به آلکس بود. زد، اما لهجهنگهبان به انگلیسی حرف می« آمیز خواهد بود.کامال موفقیت»...

یک مکث « آورمش.و من برای شما میدهد روم او را ببینم. بله... یکراست. به من میاالن دارم می»مکثی کرد و بعد گفت: 

گوشی « من باید بروم. خداحافظ.»رسد. چند قدم عقب رفت. نگهبان گفت: دیگر. آلکس حس کرد که مکالمه دارد به پایان می

 را گذاشت و رفت.

ته او را تماشا سابینا، در همان جای قبلی، تنها نشسته بود. متوجه شد که سابینا احتماالً داش« آلکس؟»سابینا صدایش کرد: 

 کرد.ها راهی پیدا میی اینکرده. یک دستش را بلند کرد و برای او تکان داد. باید بعداً برای توضیح دادن همهمی

شد که تا دوردست کشیده شده نگهبان از زیرزمین خارج نشد. به جای آن به طرف دری رفت که به راهروی درازی باز می

 ال او رفت.بود. آلکس در را باز کرد و دنب

گیرد. قسمت باالی آن تا حدی شبیه یک پارک تفریحی است، اگرچه پارکی را در بر می ی عظیمیباشگاه ال انگلند محوطه

های کامالً ی پیراهنوقفههای باریک آن ریخته بودند، حرکت بیتفریحی که فقط به تنیس اختصاص دارد. هزاران نفر به معبد

های بازی، چایخانه و کافه، رستوران، مغازه، چادرهای های حصیری. آنجا گذشته از زمینکالههای آفتابی و سفید، عینک

 های فروش بلیت و مراکز نگهبانی هم دارد.استراحت، اتاقک

عبرهایی ها، و ماز راهروها، تونلی درهمیدارد. تمام باشگاه با شبکه تر، وجودها، دنیایی دیگر، و ناشناختهی ایناما در زیر همه

شود به ی روی زمین میها برای عبور یک اتومبیل کافی است، به هم مرتبط شده. اگر در محوطهکه عرض بعضی از آن

ای تر است. تعداد تابلوهای راهنما در آنجا خیلی کم است و هیچ کس گوشهسادگی گم شد، در قسمت زیرزمین از آن هم راحت
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ها، رفتگرها و پادوهاست. این افراد هرطور هست در اینجا دنیای آشپزها و پیشخدمت تان کند.منتظر نایستاده تا راهنمایی

 شوید.آید و بعد دوباره ناپدید میها نیاز دارند در روشنایی روز باال میکنند، درست در جایی که به آنزیرزمین راهشان را پیدا می

ی نام داشت که ساختمان میلنیوم را به زمین بازی شماره (یی سلطنتجاده)راهرویی که آلکس وارد آن شده بود رویال روت 

داد بدون اینکه دیده شوند به زمین بازی بروند. راهرو تمیز و خالی بود، با موکت کرد و به بازیکنان امکان مییک وصل می

ط خودشان دو نفر بودند. آبی روشن. نگهبان بیست متر از او جلوتر بود و ناگهان آن همه تنهایی به نظرش ترسناک رسید. فق

گشتند. آلکس از موکت، که ها همه جا بودند و زیر نور آفتاب این طرف و آن طرف میباالی سرشان، روی سطح زمین، آدم

 موقع نه توقف کرده و نه برگشته بود.رسید نگهبان عجله دارد. تا آنکرد، سپاسگزار بود. به نظر میصدای پاهایش را خفه می

ای مکث کرد، ری چوبی رسید که روی آن نوشته شده بود ورود ممنوع. بدون معطلی، از در وارد شد. آلکس لحظهنگهبان به د

های صنعتی رسید، راهرویی سیمانی با تابلوتر به نظر میبعد دنبال او رفت. حاال در فضایی بود که در مجموع دلتنگ کننده

رسیده، مسیر ( ی درشکهجاده)داد و آلکس فهمید به باگی روت و آشغال می های قطور در باال. هوا بوی گازوئیلزرد و لوله

های سبز و شلوار جین، در حالی که دو سطل داد. چند نوجوان با پیشبندی بزرگی تشکیل میتدارکات که زیر باشگاه دایره

به طرف دیگر رفت. از نگهبان هیچ  راندند، از کنار او گذشتند. پیشخدمتی، با یک سینی بشقاب کثیف،پالستیکی را جلو می

ای فکر کرد او را گم کرده. اما بعد دید هیکلی پشت یک رشته نوار پالستیکی شفاف ناپدید شد و آلکس لحظهنشانی دیده نمی

شد که از سقف به پایین آویخته بود. فقط توانست در آن سوی مانع یونیفرم مرد را تشخیص بدهد. به سرعت جلو رفت و او 

 نبال کرد.را د

 دانست کجاست ـ و آنجا تنها بود.آلکس در یک لحظه متوجه دو چیز شد. دیگر اصال نمی

های سیمانی که تکیه گاه سقف بودند. آنجا به یک پارکینگ در یک سالن زیرزمینی بود، به شکل موزی منحنی، با ستون

ای، که حاال روی آن روی بر آمدههای کنار پیادهرفهاتومبیل زیرزمینی شباهت داشت و واقعاً هم سه یا چهار اتومبیل در غ

های مقوایی خالی، صفحات حمل بار، یک ایستاده بود، توقف کرده بودند. اما فضای آنجا بیشتر از آشغال پر شده بود. جعبه

شد، که دور می فروش قهوه دیده ایِسکه خرابِ هایِدستگاه و های حصارهای قدیمیکن زنگ زده، خردهسیمان مخلوط

داد. آلکس صدایی مدام و گوشخراش، مثل صدای انداخته و گذاشته بودند روی کف سیمانی مرطوب بپوسند. هوا بوی بدی می

شد. و با این حال غذا و نوشیدنی را هم ای که معلوم نبود کجاست بلند میشنید که از دستگاه زباله خردکنیاره برقی، می

ی سفید عظیم ی گازدار، سیلندرهای گاز و هشت یا نه جعبههای مختلف، صدها بطری نوشابهکهکردند. بشهمین جا انبار می

 داشت. رولینگزروی هم انباشته شده بود که همه برچسب یخچال 

های انداخت. خودش بود! ردیف صندلیبه طرف باال شیب داشت که او را به یاد چیزی می آلکس به سقف نگاه کرد. سقف کمی

ی حساس ویمبلدون بود که به نظم ی یک! حاال در مخزن بارگیری زیرزمین تنیس بود. این نقطهمین بازی شمارهدور ز

رفت. و در همین موقع، ها از آن بیرون میی زبالهشد و همهی تدارکات به آن وارد میشهرت داشت. این جایی بود که همه
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آنکه بدانند هرچه در عرض روز بردند، بیه بودند داشتند از بازی لذت میهزار نفر که فقط چند متر باالتر از سرش نشست ده

 یابد.اند از اینجا آغاز شده و به اینجا خاتمه میمصرف کرده

خواست چه کسی را ببیند؟ آلکس با احتیاط جلو رفت، بار دیگر سخت احساس اما نگهبان کجا بود؟ چرا به اینجا آمده بود و می

ی آن نوشته شده بود. الزم نبود کسی ی خطر با حروف زرد دور تا دور لبهی سکوی بلندی بود که کلمهکرد. روتنهایی می

ای ها، حرکت کرد. از کنار دستهی اصلی سالن، تا سطح یخچالچیزی به او بگوید. به پلکانی رسید و پایین رفت، داخل بدنه

از چیزهایی که در آنجا  اند. نیمیها را آنجا گذاشتهنست برای چه آنداسیلندر گاز دی اکسید کربن فشرده عبور کرد. اصال نمی

 بود ظاهراً بدون هیچ علت خاصی انجا رها شده بود.

حاال کامالً مطمئن بود نگهبان رفته. چرا بایست آمده باشد این پایین با کسی مالقات کند؟ آلکس برای اولین بار بعد از خروج 

 در ذهنش تکرار کرد.از مجموعه، گفتگوی تلفنی را 

 دهدش به من...روم او را ببینم. بله... یکراست. میاالن دارم می

ای که از یک فیلم بد بیرون آمده باشد. حتی آلکس هم این را فهمید و متوجه رسید، مثل صحنهمسخره و ساختگی به نظر می

ها به بیرون هجوم آورد. او وسط کف یان سایهاند، صدای فریادی شنید، هیکل سیاهی را دید که از مشد به او کلک زده

پیکر های یک گاو نر غولهایی فلزی مثل شاختراک بود که چنگالسیمانی، در فضای باز بود. نگهبان پشت فرمان یک لیفت

. آمداش به طرف او میهای بادیتراک با موتوربرقی با قدرت چهل و هشت ولت، روی الستیکاز آن بیرون زده بود. لیف

ها که معلق خیلی باالتر از کابین های چوبی سنگین حمل بار را دید، یک دو جین از آنآلکس به باال نگاهی انداخت و صحفه

ن دو را با سرعتی ی بین آتراک فاصلهتر. لیفتای از آن هم زشتقرار داشتند. لبخند نگهبان را دید، برق دندانی زشت در چهره

ی نگهبان پا روی ترمز گذاشت، ناگهان متوقف شد. آلکس فریاد کشید و خود را به یک طرف انگیز طی کرد و وقتحیرت

ها بیرون لغزیدند و با سر و صدا تراک به جلو حرکت کرده بودند، از چنگالهای چوبی، که بر اثر شتاب لیفتانداخت. صفحه

ها نبود، کارش تمام بود. سنگینی صفحات چوبی هشد، اگر بشکریخت خرد و خاکشیر میبه زمین ریختند. اگر روی آلکس می

متر باالی سرش صدای خرد شدن ها افتاد و فضای مثلثی شکل کوچکی ایجاد شد. آلکس در چند سانتیبر ردیف بشکه

های چوب روی گردن و پشتش بارید. خاک و غبار سر تا پایش را پوشاند. اما هنوز زنده بود. وقتی ها را شنید. خردهچوب

دید، سینه یچ چیز نمیشد و تقریباً هتراک دنده عقب گرفت و آماده شد تا دوباره دنبالش کند، آلکس که داشت خفه میتلیف

 خیز جلو رفت.

زد آلکس را در مجموعه دیده بود. آلکس آنجا قدر حماقت کرده بود؟ نگهبان اولین بار که داشت با تلفن حرف میچطور این

تواند او را حفظ کند، مبهوت به خالکوبی روی بازی مرد نگاه کرده بود. جمع کنی میکه یونیفرم توپایستاده بود، به خیال این

هایش گرفته بود. معلوم بود که نگهبان و بعد، در ساختمان میلنیوم، ناشیانه خودش را به او زده و تلفن همراه را در دست

 شد. میت نداشت. خطرناک بود و باید از سر راه برداشته میکند. نوجوان بودنش اهکار میفهمیده او کیست و دارد چه
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خواست خودش زد. شاید آلکس میچنان آشکار پهن کرده بود که خوب، حتی... یک شاگرد مدرسه را گول نمی بنابراین دامی

تلفنی قالبی به ی المهدنیا را نجات داده، که مزخرف بود. نگهبان با یک مک یهمهالعاده تصور کند که دو بار را جاسوس فوق

مرد دیگر ی متروک دنبال خود کشانده بود. و حاال خیال داشت او را بکشد. وقتی میآلکس کلک زده و او را تا این منطقه

 .اهمیتی نداشت چه کسی بوده یا چقدر از ماجرا سر در آورده است

احساس خفگی و تهوع، به سختی روی پاهایش شد، با وجود تراک برای بار دوم داشت به او نزدیک میدرست وقتی لیفت

راند رسید. اما ماشینی که داشت میایستاد. چرخید و فرار کرد. نگهبان، قوز کرده در کابین کوچک، تقریبا مضحک به نظر می

ش چرخ تراک دور خودی ده پنی یک دور کامل بزند. لیفتاتوانست روی سکهپذیر بود، میاندازه انعطافسریع، پرقدرت و بی

 .دانست تا این حد توان نداردد دور بزند؟ نه. آلکس مینتوانست روی سکوی بلزد و او را دنبال کرد. می

های فلزی لرزیدند و پایین افتادند. دیگر شبیه شاخ نبودند، ای را فشار داد. چنگالدر این موقع نگهبان دست دراز کرد و دکمه

زد؟ چپ یا ماندند. باید به کدام طرف شیرجه میوس مانند در قرون وسطی میای کابو بیشتر به یک جفت شمشیر شوالیه

تراک به او برسد فرصت داشت تصمیم بگیرد. به طرف راست شیرجه زد، روی زمین راست؟ آلکس فقط تا قبل از آنکه لیفت

های د. آلکس پیچید و چرخسیمانی غلت خورد و غلت خورد. نگهبان اهرم کنترل را فشار داد و ماشین یک بار دیگر چرخی

 .ها برخورد کردمتر از کنارش گذشت، بعد با یکی از ستونسنگین به فاصله کمتر از یک سانتی

ای کوتاه، امیدوار شد شاید تصادف نگهبان را بیهوش رفت. لحظهای ایجاد شد. آلکس بلند شد، سرش به شدت گیج میوققه

گهبان ن د.ع شده بود، دید مرد از کابین بیرون آمد، اندکی غبار را از آستین کتش تکانکرده باشد، اما در حالی که دچار حالت تهو

توانست رفت. آلکس همان موقع هم میداند قدرت کامال در دست اوست راه میکه می آدمی ، همانندروحبی ،با اعتماد به نفس

هایش، منتظر ود. پاها اندکی باز، مرکز ثقل پایین. دستکارها ایستاده بعلتش را درک کند. نگهبان، ناخودآگاه، با ژست رزمی

پسری که بر اثر دو -دفاع بوددید یک پسر بیها چیزی که مینزد. تحمله، در هوا خمیده شده بود. هنوز داشت لبخند می

 .تراک ضعیف شده بودبرخورد با لیفت

رف گلوی آلکس ضربه زد. اگر این ضربه به گلوی آلکس ی بیرونی دست راستش به طور شد و با لبهبا فریادی ناگهانی، حمله

هایش را به حالت ضربدر نگه خورد، ممکن بود کشته شود. اما آلکس در آخرین ثانیه هر دو مشتش را باال آورد و دستمی

لگد زد.  داشت تا سدی ایجاد کند. نگهبان یکه خورد و آلکس از این فرصت استفاده کرد و با پای راستش به وسط پاهای او

تر، اما نگهبان دیگر آنجا نبود، به یک طرف چرخیده بود، و در آن لحظه آلکس متوجه شد در برابر حریفی قرار گرفته که قوی

 .آیدتر از اوست و واقعا هیچ کاری از او بر نمیسریعتر و با تجربه

ای صدای ضربه را شنید. برای لحظهنگهبان چرخی زد، و این بار با پشت دستش به یک طرف سر آلکس ضربه زد. آلکس 

ها بود. همانطور که داشت اش را از دست داد. تلوتلوخوران عقب رفت و با سطحی فلزی برخورد کرد. در یکی از یخچالبینایی

رد و شاید همین کپشت گردنش جریان سرما را حس . ی در را گرفت، در باز شدخورد هر جوری بود دستگیرهبه جلو تلوتلو می
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عث شد جان بگیرد و بتواند خودش را به جلو پرتاب کند و در مقابل زیر لگد وحشیانه دیگری که گلویش را هدف گرفته بود با

 .جا خالی بدهد

چکید و تا گوشه را که می اش خونریزی کرده بود. خون گرمیدانست. بینیآلکس وضع بدی داشت و خودش این را می

 زنندهایش چشمک میهای برق مقابل چشمرسید چراغرفت و به نظر میرش گیج میکرد. سآمد حس میدهانش پایین می

بار، آلکس با خود گفت که چرا خودش را در چنین موقعیتی قرار اما نگهبان حتی نفسش به شماره نیفتاده بود. برای اولین.

ه راحتی، بدون هیچ سوالی، پسری چهارده قدر برای نگهبان اهمیت داشته باشد که حاضر باشد بداده. چه چیزی ممکن بود آن

به سراغش آمده  بازیساله را با خونسردی بکشد؟ آلکس خون را از دهانش پاک کرد و به کراولی لعنت فرستاد که در زمین 

 .ید در گورستان ویمبلدوناهای او گوش کرده بود. ردیف جلو در ویمبلدون؟ شبود، و خودش را هم لعنت کرد که به حرف

ی ای از سر راه او کنار رفت، و از ضربه کشندهآمد. آلکس خودش را منقبض کرد، بعد با شیرجهن داشت به طرف او مینگهبا

ی نیرویش را به کار گرفت، آن را از جا ای لبریز از آشغال فرود آمد. همهلگد و مشت جان به در برد. آلکس کنار سطل زباله

غذاهای فاسد شده به سر تا پای او ریخت، با شجاعت خندید. نگهبان  م خورد وبرداشت و پرتاب کرد، وقتی سطل به مهاج

گشت سعی کرد نفس ناسزا گفت و تلوتلوخوران عقب رفت. آلکس به پشت یخچال دوید، و در حالی که دنبال راه فراری می

 .تازه کند

کند. دیگر تحمل نداشت. به چپ ا تمام میبار کارش ر آید و ایندانست نگهبان دنبالش میفقط چند لحظه فرصت داشت. می

رسید وزن سیلندر اش بیرون کشید. به نظر میاز قاب سیمی را و راست نگاه کرد. سیلندرهای گاز فشرده شده را دید و یکی

و ای نداشت. درپوش آن را بیرون کشید و صدای بیرون زدن گاز را شنید. بعد، سیلندر را با دیک تن باشد، اما آلکس چاره

جلو پرید، عضالتش چاالک شده  سدست مقابل خودش گرفت و جلو رفت. در آن لحظه، نگهبان کنار یخچال ظاهر شد. آلک

های مرد با فشار بیرون زد و به طور موقت او را کور کرد. آلکس ز در مقابل چشمابودند، سیلندر را به صورت مرد کوبید. گ

ی فلزی را درست باالی بینی مرد کوبید. و برخورد آهن سخت را با استخوان د. لبهسیلندر را پایین آورد، بعد دوباره بلند کر

گهبان عقب عقب رفت. آلکس قدم دیگری به جلو برداشت. این بار سیلندر را مثل یک چوب کریکت تاب داد، و . نحس کرد

نشی نشان دهد. وقتی تعادلش را از دست ها و گردن مرد فرود آورد. نگهبان نتوانست هیچ واکبا قدرتی باور نکردنی روی شانه

 .داد و با سرعت زیاد به داخل یخچال، که درش باز بود، پرتاب شد حتی فریاد نکشید

رفت و در این فکر بود اند. سرش هنوز گیج میکرد بازوهایش از جا درآمدهآلکس سیلندر را به زمین انداخت و نالید. حس می

 .جلو رفت و به داخل یخچال نگاه کردلنگان اش شکسته یا نه. لنگبینی

فرنگی ها تا لبه پر از توتهای مقوایی، و هر کدام از آنهای پالستیک بود و پشت آن کوهی ازکارتونای از ورقهآنجا پرده

 ها وهای سنتی ویمبلدون بود، و در کیوسکترین خوراکیفرنگی و خامه یکی از مهمتوت. اختیار لبخند زدبود. آلکس بی

ها فرود ها بود. نگهبان وسط جعبهاینجا محل نگهداری آن. شدآمیز فروخته میهای جنونهای سطح زمین به قیمترستوران

فرنگی و سر بر بالین سرخی از ها را له کرده بود. بیهوش بود، نیمه مدفون شده زیر رواندازی از توتآمده و خیلی از آن
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رپا ماندن به قاب در تکیه داده بود، در درگاه ایستاد، گذاشت در معرض هوای سرد فرنگی. آلکس، در حالی که برای ستوت

به مردی که سعی . داشتندرا باید خنک نگه می هافرنگیهوا گرم بود. توت . بیرون،یک ترموستات کنارش بود قرار بگیرد.

 .کرده بود او را بکشد نگاه کرد

 «.سرد تا آخرین درجه»گفت: 

 د و کنترل ترموستات را حرکت داد، حرارت را به صفر رساند. از درجه آخر سردتر. بعد دست دراز کر

 .لنگان و به زحمت رفتدر یخچال را بست و لنگ
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 کریبر

 

پیاده کردن دستگاه آبخوری فقط چند دقیقه وقت مهندس را گرفته بود. حاال به قسمت داخلی دسترسی داشت و ظرف 

 .ها و صفحات مدار جدا کردای از سیمحتیاط از شبکهای باریکی را با اشیشه

 «.آمیز استفیلتر کار گذاشته شده، دریچه دارد. خیلی نبوغ داخل»گفت: 

ظرف را به زنی داد که ظاهری جدی داشت، زن برای بررسی محتویات شیشه آن را مقابل نور گرفت. شیشه تا نیمه از مایعی 

« لیبریوم.»: هایش تنگ شد. اعالم کرداش ریخت و آن را بویید. چشموی انگشت اشارهاز مایع را رشفاف پر شده بود. کمی

اش... فقط آدم را گیج کشد. اگرچه، چند قطرهداروی معمولی لعنتی. یک قاشق از آن آدم را می»زد. سریع و قاطعانه حرف می

 «.زندکند. در اصل تعادل را به هم میمی

 نجا بودند. جان کراولی یکی ازآتمان میلنیوم، با رسیدن شب تعطیل شده بود. سه مرد دیگر رستوران، و در واقع تمام ساخ

ها بود. کنار او یک پلیس یونیفرم پوش، که معلوم بود مافوق اوست، ایستاده بود. مرد سوم، مو سفید و جدی، کراوات آن

سته است و آنجا جای او نیست. کسی به جز کراولی کرد خای نشسته بود، ناگهان احساس میویمبلدون بسته بود. آلکس گوشه

کن بود که اتفاقا توانسته  جمعشد، او فقط یک توپها مربوط میکند. تا جایی که به آنکار می .6آی..امدانست او برای نمی

 .بود از حقیقت سر در بیاورد

بعد دوش گرفته و لباس عوض کرده بود، و یونیفرم  های خودش را به تن داشت. او به کراولی تلفن کرده بود،آلکس حاال لباس

 .بار پوشیده بودهدانست این لباس را برای آخریناش باقی گذاشته بود. خودش میاش را در قفسهکنی جمعتوپ

ترین فناوری با عالمت گلدوزی ده با پیشرفتهشهای ورزشی تولید دهند شلوار کوتاه، پیراهن و کفشدانست اجازه مینمی

کن جمعی آن را نگه دارد یا نه. یونیفرم تنها دستمزدی است که دخترها و پسرهای توپهای ضربدر روی زبانهی راکتشده

 .کنندویمبلدون دریافت می

این « نورمن، یادتان هست، من نگران آن ورود غیر مجاز بودم. جریان کامال روشن است. سر»گفت: حاال کراولی داشت می

خواستند چیزی بدزدند. چیزی را ها نمیخوب، ظاهرا حق با من بود. آن»گفت که کراوات باشگاه را زده بود. را به مردی می

های آب کار بگذارند. در رستوران، در سالن استراحت و احتماال همه جای ساختمان. کنترل از راه دور... آورده بودند تا در مخزن

 «درست است، هندرسون؟

درست است، »:جواب داد .6آی.ام.اجزای مخزن آب را جدا کرده بود. یکی دیگر از ماموران مخفی هندرسون مردی بود که 

که دوستمان با تلفن همراه -داد. اما با دریافت عالمت رادیوییرد بیرون میسکرد، آب ب کامال عادی کار میآقربان. مخزن 
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قدر نبود که اگر اتفاقا از فرد شد. مقدار دارو آنر آب تزریق میلیتر از این دارو، لیبریوم، دچند میلی -فرستاداش میقالبی

 «.ها کافی بودآزمایش خون بگیرند معلوم شود. اما برای خراب کردن بازی آن

پرت به نظر رفت، به یاد آورد. او گیج و حواسآلکس بازیکن آلمانی، بلیتس را وقتی داشت بعد از باخت از زمین بیرون می

 .ها بود. به او ماده مخدر داده بودندمشکل بیشتر از این حرفرسید. اما می

 «.ندارد. در یک لیوان آب یخ قابل تشخیص نیسترنگ است. و عمال طعمیاین دارو بی»زن اضافه کرد: 

 «فهمم! هدف از این کار چه بوده؟اما من نمی»سر نورمن حرف او را قطع کرد: 

دانید، نگهبان فعال حرف نزده، اما خالکوبی روی بازویش نشان مانطور که میگمانم بتوانم جواب بدهم. ه»پلیس گفت: 

 «.دهد که او عضو دایره بزرگ است... یا بودهمی

 «که دقیقا چیست؟»سر نورمن بریده بریده گفت: 

نی دست دارند. های غیر قانویک انجمن مخفی یا ترایاد است، قربان. یک گروه چینی. ترایادها، البته، در طیفی از فعالیت»

ثل هر واقعه . مزنم این عملیات با موضوع آخر در ارتباط بودهمواد مخدر، فساد اخالقی، مهاجرت غیرقانونی و قمار. حدس می

 -رسد، جوان فرانسوی طور که به نظر من میشود. در اینجا، آنبندی میها دالر شرطورزشی دیگر، روی ویمبلدون میلیون

 «.با شانس برد یک به سیصد شروع کردمسابقات را  -لوفور 

 «.اما بعد او بلیتس و برایان را شکست داد»کراولی گفت: 

ی حریفان او قبل از رفتن به زمین مواد مخدر داده دقیقا. مطمئنم لوفور خودش اصال از ماجرا خبر نداشته. اما اگر به همه»

برد! ی بزرگ سود سرشاری میر را تا مرحله نهایی ادامه دهند. دایرهتوانستند این کاشد... خوب، این دوبار اتفاق افتاد. میمی

 «.کردها میبندی روی بازیکن فرانسوی سی میلیون پاوند نصیب آنصدهزار پاوند شرط

فاجعه ملی خواهد بود و برای  ککس از این ماجرا با خبر نشود. این یاالن مهم این است که هیچ»سر نورمن ایستاد. گفت: 

به آلکس نگاهی انداخت، اما روی « آمیز است. در حقیقت احتماال باید مسابقات را دوباره شروع کنیم!یک ما فاجعهنام ن

 «توان مطمئن بود که این پسر حرفی نخواهد زد؟می»صحبتش با کراولی بود. پرسید:

 

 «گویم.من در مورد آنچه اتفاق افتاده به کسی چیزی نمی»آلکس گفت:

 «.ستخوب است. خوب ا»
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شناسایی این آدم و بعد تعقیب کردنش و بقیه  تو کارت را خیلی خوب انجام دادی. اول»مامور پلیس سر تکان داد. اضافه کرد:

 «.کنم زندانی کردن او در یک فریزر با نقطه انجماد پایین تا حدی غیرمسئوالنه بودمی جریان. اگر چه، باید بگویم، فکر

 «سعی کرد مرا بکشد.»آلکس گفت:

 «.ممکن بود از سرمازدگی بمیرد. االن هم ممکن است چند انگشتش را به خاطر سرمازدگی از دست بدهد به هر حال!»

 «.امیدوارم این مسئله به تنیس بازی کردنش لطمه نزند»

اما  وب بودبه هرحال، کارت خ»سر در بیاورد. معلوم بود نتوانسته از حرف آلکس« دانم...خوب نمی»ای کرد:مامور پلیس سرفه

 «.خواهی کسی آسیب ببینددهی فکر کن. مطمئنم نمیمی بار دیگر به کاری که داری انجام

 بیشترشان بروند به جهنم!

کردند. ای که در زیر نور ماه با انحنای تند ساحل فیسترال برخورد میهای سیاه و نقرهها ایستاد، موجآلکس به تماشای موج

های تنیس ی بازیدوره نورمن و تمام ماجرای ویمبلدورن را از ذهنش بیرون کند. تقریبا کلکرد مامور پلیس، سر سعی می

انگلند را نجات داده بود و اگرچه منتظر بلیط تمام فصل در جایگاه سلطنتی و نوشیدن چای با دوشس کنت نبود، باز فکر ال

ها اجازه داده کم آندر تلوزیون تماشا کرده بود. دست هایی،تن های نهایی را،با آن دستپاچگی او را بیرون کنند. بازی کردنمی

 اش را نگه دارد.کنیجمعبودند یونیفورم توپ

 ی این ماجرا یک نتیجه خوب دیگر هم داشت. سابینا دعوتش را فراموش نکرده بود. همه و

آمد، اما در هر نقطه دیگر دنیا زشت به نظر میای که ای ایستاده بود که والدین سابینا اجاره کرده بودند، خانهروی ایوان خانه

ساخته انداز ساحل کورنوال، کامال مناسب بود. خانه به سبک قدیمیی یک صخره با چشمظاهرا به دلیل قرار گرفتنش بر لبه

پژمرده از نمک  اشتعداد زیادی در داشت. باغچه پله وچوب سفید شده. پنج اتاق خواب، سه راهآجر، نیمیشده بود، مربع، نیمی

ت بروک چه کسی بوده، سدانکس نمینام داشت، هر چند هیچ بروکپریدنو قطرات آب دریا، بیشتر مرده بود تا زنده. خانه 

 ک هفته آنجا دعوت داشت.یآلکس سه روز بود آنجا بود و  چرا پریده یا حتی اینکه مردی که پریده زنده مانده یا نه.

ای کلفت، در حالی که دو حوله روبدوشامبرچیده در یک یی ،رپلژ باز شده بود و سابینا پشت سرش چیزی حرکت کرد. دری

رسد تقریبا به نظر می -باریدلیوان در دست داشت، قدم به بیرون گذاشت. بیرون گرم بود، هرچند وقتی آلکس رسید باران می

نی شده بود. سابینا او را آن بیرون تنها گذاشته و رفته حاال هوا صاف و ناگهان شبی تابستا -باردهمیشه در کورنوال باران می

تر پوشاند. با خودش گفت خیلی بزرگاش را میبود حمام کند. موهایش هنوز مرطوب بود. روبدوشامبر تا پایین پاهای برهنه

 .دهداش، پانزده سال، نشان میاز سن واقعی

 «.برایت کوکا آوردم»سابینا گفت:

 «.ممنون»



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

ها را روی میز گذاشت و خودش نشست. بود، با یک بالکن کم ارتفاع، یک صندلی ننویی و یک میز. سابینا لیوانایوان وسیع 

زمان  .کردچوبی صندلی ننویی ناله می کردند، قابمنظره نگاه می هخوردند و بتاب می مآلکس کنارش نشست. وقتی با ه

 ...درازی هیچکدامشان چیزی نگفتند. بعد، ناگهان

 «چرا به من راست نگفتی؟»ا پرسید: سابین

 «نظورت چیست؟م»

کردم. چرا درست بعد از مسابقات یک چهارم نهایی رفتی؟ یک لحظه آنجا بودی. زمین بازی داشتم به ویمبلدون فکر می»

 «...یک! و بعدی شماره

 «.به تو گفتم، حالم خوب نبود»آلکس، با ناراحتی، حرفش را قطع کرد 

ای و تازه، مایو که پوشیده بودی متوجه چیز دیگری هم ای شنیدم. شایعه بود که در دعوایی درگیر شدهیز دیگهچولی من »

 «.شدم. هرگز ندیده بودم روی تن کسی جای این همه کبودی و بریدگی باشد

 «.در مدرسه با قلدرها درگیری دارم»

گوید تو هرگز آنجا نیستی. دائم غیب او می .آیدمی کنم اینطور باشد. من با یک دختر دوست هستم که به بروکلندفکر نمی»

 «.سوزی از بین رفتاز مدرسه در آتشای و روزی که برگشتی، نیمیشوی. ترم قبل دوبار رفتهمی

کرد، هواپیمایی داشت از آسمان عبور می .هایش چرخاندآلکس به جلو خم شد و کوکایش را برداشت، لیوان سرد را در دست

 .زدندهایی در تاریکی گسترده، چشمک میرههایش، ذچراغ

بسیار خوب، ساب. من در واقع شاگرد مدرسه نیستم. جاسوسم، یک جیمز باند نوجوان. باید برای نجات جهان »آلکس گفت: 

ود. دیگر چه ام. اولین بار اینجا در کورنوال بود، بار دوم در فرانسه بگاهی مدرسه را ترک کنم. تا به حال دوبار این کار را کرده

 «خواهی بدانی؟چیز می

 ای پناه برد.پاهایش را باال آورد و به گرمای روبدوشامبر حوله« ای بود...بسیار خب، آلکس. سوال مسخره»سابینا لبخند زد: 

 «.ام شباهت نداریاما یک چیزی در تو با بقیه فرق دارد. تو به هیچ کدام از پسرهای دیگری که تا به حال دیده»

 «ها، نباید به فکر خوابیدن باشید؟بچه»سابینا از آشپزخانه صدا زد: مادر

 .شدندسواری ساعت پنج بیدار میها باید برای موجساعت ده بود. آن

 «پنج دقیقه»سابینا در جواب صدا زد:
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 «.شمارممی دارم»

 «مادرها! این دست از»: کشید آه سابینا

 .بود ندیده را مادرش هرگز آلکس اما

 بلند موهای با بود، کتاب توی سرش دائم پدرش کرد؛ فکر والدینش پلژر و سابینا یدرباره رختخواب، در بعد، قیقهد بیست

 به قدرآن بود شده باعث همین شاید. بودند نفر سه فقط. بود شاد و گرد سابینا، خود مثل بیشتر مادرش، عینک، و خاکستری

 .کردندمی اجاره را خانه این هفته چهار تابستان هر و دبو لندن غرب شانزندگی محل. باشند نزدیک هم

 و داشت کوچک یپنجره یک فقط خانه، بام زیر در باال اتاقش،. کشید دراز پشت به تاریکی در و کرد خاموش را چراغ آلکس

 انگار بودند کرده اررفت آلکس با طوری رسیدنش، یلحظه از سکه. یک مثل گِردِ گِرد درخشان، سفید را ببیند، ماه توانستمی

 آنها هایبرنامه به سریع چقدر که بود عجیب آلکس برای و دارد را خودش نظم ایخانواده هر. اندشناختهمی را او عمرش تمام

 در شرکت فقط یا آشپزی، و خرید در کردن کمک ها،صخره طول در طوالنی هایراهپیمایی در آنها با همراهی کرده، عادت

 .دریا تماشای و مطالعه سکوت،

 قبل مادرش و پدر .آمده سراغش بهقدیمی و آشنا اندوهی کرد حس آلکس باشد؟ داشته ایخانواده چنین بود نتوانسته او چرا

 باز، بود داده یاد او به چیز همه آن و بود کرده بزرگش که عمویی. بودند مرده باشد گذشته عمرش از هفته چند حتی آنکه از

 دیده ایوان روی از که هواپیماییی اندازه به کردمی حس گاهی. نداشت خواهری با برادر. بود بیگانه ایشبر نظرها، خیلی از

 .تنهاست و تک کرد،می طی توجه، جلببی و تنها شب، آسمانی پهنه در را اشطوالنی مسیر داشت که هواپیمایی بود،

 بود توانسته. بردمی لذت اشزندگی از. داشت دوستانی او. گرفت سرش دور را بالش بود، ناراحت خودش دست از که آلکس

 ماجرای گذاشتن سرپشت با شانس، اندکی با و. بود آمده عالی تعطیالت یک به و برساند مدرسه هایدرس به را خودش

 ؟کند غلبه او بر حال این که دهد اجازه باید چرا پس. گذاشتمی خودش حال به را او. ۶. آی. اِم ویمبلدون،

 .بعد روزی دقیقه پانزده و پنج

 بیرون رختخواب از میلیرا با بی خودش هم موقع آن حتی و شدنمی بیدار دیگر ساعت دو تا آلکس بود، مدرسه روز اگر

 طلوع صورتی روشنایی در وقتی و. کردمی احساس را اشدرونی هیجان و قدرت. بود شده بیدار فوراً صبح روز آن اما کشید،می

 .شود واردش دادمی جرئت او به و خواندمی خود به را او دریا. بود حال همان در هنوز رفتمی پایین فیسترال ساحل طرف، به

 «کن! نگاه را هاموج»: گفت سابینا

 «بزرگند.»: گفت لب زیر آلکس

 «.اندکننده مبهوت. عظیمند»
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 هرگز اما - کالیفرنیا در عمویش با بار یک نورفولک، در بار یک - بود کرده سواریموج بار دو قبالً آلکس. گفتمی راست

. بود داده هشدار آب شدید آمدن باال و عمیق هایآب هایتوفان مورد در محلی رادیوی. وزیدنمی باد. بود ندیده چیزی چنین

 دور به چنان و بود، نیم و متر سه کم دست هاآن ارتفاع. بود شده او حیرت باعت که بودند کرده ایجاد هاییموج هم با دو این

 شکستنشاندرهم  ریختندفرو می وقتی. کشندمی دوش بر را اقیانوس تمام بار انگار که غلتیدندمی آهستگی به خشکی از

. کرد نگاه سفید، کف با تیره، آبی حرکت، در آبی دیوارهای به. شنیدمی را قلبش ضربان صدای آلکس. بود هولناک و عظیم

 هیوالها این از یکی روی بود شده ساخته شیشه الیاف باریکه یک از فقط که اِستقامتکم  ایتخته داشت روی خیال واقعاً

 کند؟ سواری

 «کنی؟می فکر چی به»: پرسید. کرده مکث او شد متوجه سابینا

 فریاد دارد دشو شنیده صدایش امواج غرش میان در صدایش اینکه برای شد متوجه و گفت را این آلکس ،«...دانمنمی»

 .کشدمی

 یصخره تعدادی مقابل در که بود دیده را او آلکس قبل، روز صبح. بود خوبی سوارموج سابینا «!است توفانی دریا زیادی»

 رختخواب به باشد بهتر شاید»: زد فریاد سابینا. رسیدمی نظر به مردد حاال اما. دادمی مانور ماهرانه ساحل نزدیک آب میان

 !«برگردیم

 اسکیجت یک مردی دوردست، در و بودند، هم دیگر سوارِموج شش پنج ساحل در آنجا. گرفت درنظر را صحنه تمام آلکس

میلی سه نئوپرن غواصی لباس سابینا، مثل هم، او. ترندجوان همه از اینجا سابینا و او دانستمی. راندمی عمقکم آب در را

 سواریجموی تخته آلکس لرزید؟می داشت چرا پس. کردندمی حفظ سرما دربرابر ار او که هاییکفش با. بود پوشیده متری

 قطورتر و ترپهن سابینا، سواریموجی تخته. بود کرده کرایه مَجیک اوشِن کنترل موتور یک جایش به و بود نیاورده را خودش

 تسلطی احساس و دستگیره داشتن دلیل به را لکنتر موتور آلکس اما سرعت، تا بود مناسب تعادل حفظ برای بیشتر که بود،

 اگر. کرده انتخاب فوت چهار در هشتی وسیله یک که بود خوشحال ضمن در. دادمی ترجیح کرد،می ایجاد اشتیغه سه که

 .داشت نیاز معمول حد از بلندتر سواریموجی وسیله یک به کند، سواری هااین بزرگی به هاییموج روی بود قرار

 ...اگر

 کند اشتباه اگر دانستمی و رسدمی او قد برابر دو به هاموج ارتفاع رسیدمی نظر به. بگذارد آب داخل به پا نبود مطمئن آلکس

 اعتراف باید و پا نگذارند، آن در رسید نظر به متالطم خیلی دریا اگر بودند گفته او به سابینا والدین. شودمی کشته سادگی به

 را هاآن از یکی فریاد اگر و شکست درهم و آمد دیگری موج دید. بود نرسیده نظر به آن از ترمتالطم هرگز دریا کرد،می

 .رفتمی و گشتبر می شاید آمدند،نمی فرود خالی هایماسه بر زنانشالق کلمات و زد صدا را دیگری که شنیدنمی

 «کریبر!»
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ی همه در بلکه کورنوال در فقط نه کریر. بود شنیده را بارها نام این آلکس. بود آمده فیسترال ساحل به کریبر. نبود باورکردنی 

 ارتفاع، متر نیم و شش از بیش با بود، ۱۹۹۶ سپتامبر در آنی شده ثبت ظهور اولین. بود شده ایافسانه سواریموج دنیای

 بودند دیده را آنکمی تعداد اما بود، شده داپی بیگاه و گاه زمان آن از. بود کرده برخورد انگلیس سواحل با که موجی ترینقوی

 .کنند سواریموج آن روی بودند توانسته کمتری تعداد و

 شانسواریموج هایتخته کرد، تماشا را آنها. زدندمی صدا را اسمش داشتند فریاد، و داد با دیگر، سوارهایموج«کریبر! کریبر!»

 ها موج. بود جوان خیلی. شود آب وارد باید فهمید ناگهان. رقصیدندمی هاسهما روی داشتند و بودند گرفته سرهایشان روی را

 .بخشیدنمی را خودش هرگز دادمی دست از را فرصت این اگر اما. بودند بزرگ خیلی

 انتهای بود، داشته نگه خودش جلوی را اشسواریموجی تخته دوید، جلو و گفت فریاد با را این آلکس «روممی دارم من»

ی نشانه به را دستش یک سابینا که دید چشمشی گوشه از. بود شده بسته پاهایش مچ به یوروتن محکم بند یک با ختهت

 را تخته. زندمی چنگ پاهایش به مچ سرد آب کرد حس و بود رسیده دریا لب به موقع آن اما کرد، بلند شانسیخوش آرزوی

 شدند، کشیده صاف پاهایش سرش پشت کشید، دراز شکم به بعد. برد جلو را او آب جریان زد، شیرجه آن روی و انداخت پایین

 .زدمی کنار را آب پارو مثل واردیوانه سواریموجی تخته روی از هایشدست با

 راه. نداد تکان را بدنشی بقیه کرد، متمرکز پاهایش و بازوها روی را حواسش آلکس. بود سفر قسمت ترینکننده خسته این

 .کردمی حفظ را نیرویش باید داشت، پیش در درازی

 آبی قایق - سی دبلیو پی. کرد تعجب. شودمی دور ساحل از دارد اسکیجت شد متوجه و شنید دریا کوبش از بلندتر صدایی

 هایوجم تا سوارهاموج کشیدن برای آنها از معموالً. ندیده را یکی این قبالً داشت اطمینان و بود نادر کورنوال در - شخصی

 بر سوار سیاه غواصی لباس و کاله با که را کسی. کردمی حرکت تنهایی به داشت اسکیجت این اما شد،می استفاده تربزرگ

 کند؟ سوارى کرییر روى ماشین یک با داشت خیال - یا زن – مرد آن. دیدمی بود آن

دست  گودی با را آب. بود نکرده طی را مسیر ازینیم حتی که درحالی بودند خسته بازوهایش. کرد فراموش را موضوع آلکس

 جلوتر، متر بیست حدود. بودند جلوتر او از خیلی دیگر موج سوارهای. کرد حس را رفتنش جلو سرعت به و زد عقب هایش

 میان از و زد غوطه دریا در ایشیرجه با او و شد بلند مقابلش در آب از کوهی. ببیند شکستمی موج که را جایی توانستمی

 از بعد اما. کرد حس شدمی کوبیده اشجمجمه روی که را آبی سرمای و نمک طعم. دیدنمی را جایی لحظه یک. گذشت آن

 بردمی جلو چنان را او اشسواری موجی تخته. کرد برابر دو را تالشش و دوخت افق به را هایش چشم. آمد بیرون دیگر طرف

 .است گرفته جان او از مستقل انگار که

 موقع بود، خوابیده شکمش روی هنوز او. شده ساکت خیلی چیز همه رسید نظر به تاگهان. کشید نفسی و کرد توقف آلکس

 سابینا،. شده دور چقدر دید تعجب با و انداخت نگاهی ساحل خط به سر پشت. افتادمی و شدمی بلند هاموج روی از عبور

 از دورتر بود؛ دورتر متر سی حدود سوارموج تریننزدیک. کردمی تماشایش داشت و بود نشسته دوردست، در کوچکیی نقطه
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 زیاد شاید تنهایی به آمدنش اینجا تا کرد، فکر و شد منقبض ترس از اشمعده. کند کمک بتواند بیاید پیش مشکلی اگر آنکه

 .بود شده دیر خیلی دیگر اما نبوده، عاقالنه

 طبیعتتمامی و بود کرده انتخاب رسیدن پایان به برای را لحظه آن دنیا که بود این ثلم. کرد حس ببیند اینکه از قبل را موج

 تغییر برای دیگر. آمدمی او سوی به تمام نیروی با. آمدمی داشت کریبر. دید را آن و برگشت. کشیدمی را آخر نفس داشت

 .بود دیر خیلی عقیده

 را خودش که بود طبقه چهار ساختمان یک تماشای مثل. شد خیره غران و خمیده غلتان، آب به زدهشگفت لحظه چند آلکس

 توانستمی آلکس. بود زنده آب این اما بود، شده ساخته آب از آن تمام. باشد کرده پرتاب خیابان به و کشیده بیرون زمین از

 .پوشاند را آسمان تا که شد بلند قدرنآ و. کرد سربلند او برابر در اُبُهَت، با موج، ناگهان،. کند حس را انگیزشحیرت نیروی

 دیگر بار نتیجه در چرخید، و گرفت را تخته یلبه آلکس. آمدند کار به خود به خود بود آموخته پیش مدتها که هاییروش

 از را چیز همه کردمی عمل دیر زیادی اگر. کند صبر لحظه آخرین تا کرد وادار را خودش. گرفت قرار ساحل طرف به رویش

 هم به هایشدندان. بودند منقبض عضالتش. شکستمی هم در سادگی به کردمی عمل زود زیادی هم اگر اما. دادمی ستد

 بود. شده گرفتگیبرق دچار بدنش تمام انگار. خوردندمی

 حاال!

 ظاهر گیرانهغافل. شود فراموش نداشت امکان اما بود ترسخت همه از گرفتنش یاد که حرکتی بود، قسمت دشوارترین این

 هایشدست. بود شده یکی آب سرعت با او سرعت. رودمی پیش موج ضرباهنگ با دارد شنای تخته کردمی حس آلکس شدن،

 اسکی موقع .پادر هوا آورد، جلو را راستش پای زمان،هم. آورد فشار و داد قوس را پشتش تخته، روی صاف آورد، پایین را

 و نداشت، اهمیتی برایش بایستد تعاداللش دادندست از بدون واقعاً توانستمی کهزمانی تا اما. بود طور همین دقیقاً کردن،

 اصلی، نیروی دو بین تعادل ایجاد کرد،می را کار همان درست داشت شد،می رد موج قطر از شنای تخته که طورهمان حاال،

 .جاذبه و سرعت

 کریبر روی داشت او بود! شده موفق تخته، مرکز در دقیقاً آشکار، هادندان کشیده، و صاف بازوها ایستاد، صاف آلکس

 به. بود آن از بخشی او. کند احساس را موج قدرت توانستمی. یافت جریان وجودش در محض شادی. کردمی سواریموج

 و متوقف زمان گاران کرد،می حرکت ساعت در کیلومتر هفتاد یا شصت سرعت با داشت احتماالً هرچند و بود شده متصل دنیا

 فریادی کشید، فریاد بلند صدای به آلکس. ماندمی باقی او با عمر آخر تا که کاملیی لحظه بود، شده منجمد لحظه این در او

 را سواریموجی تخته. شد منفجر اطرافش در آورد، هجوم صورتش به آب ذرات. بشنود را آن توانستنمی حتی که حیوانی

 .بود نکرده بودن زنده احساس حد این به تا هرگز. کردمی پرواز داشت. کردنمی احساس تقریباً پاهایش زیر
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 شنیدن بنزینی، موتور یک یناله شد،می نزدیک او به طرف یک از سرعت به صدا. شنید را صدا موج، غرش وجود با بعد و

. آورد یاد به را اسکیجت بعد. شده خیاالتی حتماً کرد فکر که بود غیرعادی چنان لحظه، آن در آنجا، در مکانیکی صدای هر

 .آمدمی سرعت با داشت حاال. بود زده دور ها،موج پشت بعد، و بود شده دریا وارد حتماً اسکی جت

 سواریموجی نانوشته قوانین از یکی این. است «ناخوانده مهمان» اسکی جتی راننده که بود این زد سرش به که فکری اولین

 اما. شود او یمحدوده وارد نداشت حق اسکیجتی راننده. بود او موج این. کردمی سواری داشت و بود موج ویر آلکس. بود

 سواریموج محل سر بر نبود نیازی. بود متروک عمالً فیسترال ساحل. است آمیزجنون فکر این دانستمی آلکس حال، عین در

 .بود نشنیده چیزی چنین کسی حال به تا ...بیاید  سوارموج یک دنبال اسکیجت یک اینکه هرحال، به اما. شود ایجاد درگیری

 روی بود، متمرکز کریبر روی او حواس تمام. ببیند را اسکیجت توانستنمی آلکس. شدمی شنیده بلندتر موتور صدای حاال

 پاهایش زیر در آب، گالن هزاران بود، حرکت در سرعت به که شد آبی متوجه ناگهان. برگردد نداشت جرئت و تعادلش، حفظ

 نزدیک قدرآن چرا کرد؟می کار چه داشت اسکی جت. شدمی تکهتکه شدن غرق از پیش شد،می کشته افتادمی اگر. غریدمی

 بود؟ شده

 تتعطیال و کورنوال با افتادمی اتفاق داشت آنچه. دارد قرار خطر در شد متوجه تردیدی هیچ بی و ناگهانی کامالً آلکس

 در را شدنش تعقیب. بود آورده چنگ به را او ،۶. آی. اِم با اشزندگی دیگرش، زندگی. نداشت ارتباطی هیچ اشسواریموج

 ثانیه چند فقط. نداشت اهمیتی چرا یا کسی چه. افتدمی اتفاق همان دارد دوباره فهمید و آورد یاد به بالن پوان کوهی دامنه

 .بدهد انجام کاری کند برخورد او با اسکیجت آنکه از قبل تا داشت فرصت

 هایاهرم پشت مردی. براقی شیشه و کروم. اَژدر مثل سیاه ایدماغه. دید را آن لحظه یک فقط و برگرداند سرعت به را سرش

 فاصله وا با متر نیم از کمتر هاچشم. بود نفرت از پر هایشچشم. بود شده دوخته آلکس به هایشچشم بود، زده چندک کنترل

 .داشتند

 با باید که است حرکتی هوا پریدن به. کرد را کار همان کند، فکر اینکه بدون فوراً، و. آمدبرمی آلکس از کار یک فقط

 همزمان،. پرید هوا به و رساند موج باالی به را خودش و چرخید آلکس. شود انجام کامل نفس به اعتماد و دقیق شناسیوقت

 او زیر در موج وقتی کرد،می پرواز داشت واقعاً حاال. گرفت محکم دست دو با را سواریموجی ختهت طرف دو زد، چمباتمه

 چرخید، آلکس. کرد عبور سرعت به بود، قبل ایثانیه او که جایی از اسکی،جت دید. ماند معلق هوا و زمین بین شد، رد و غلتید

 موقع کار این. بگذارد تخته وسط درست را پایش آمد لحظه، یادش آخرین در. کرد ترسیم کاملی دایره یک تقریباً هوا در

 .گرفتمی را وزنشی همه آمدن فرود

 آب. بود نقصبی فرودش. آمد فرود موج روی دیگر بار یک و کرد کامل را اشدایره آلکس. آورد هجوم او با برخورد برای آب

 متعجب حالت آلکس و برگشت راننده. بود اسکیجت سر تپش درست حاال و ماند ایستاده او اما شد منفجر اطرافش در

 از آمد، باال اسلحه دید آلکس. داشت دست در ایاسلحه اما کرد باور شدنمی بود، غیرممکن. بود چینی مرد. دید را اشچهره
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 روی از را خودش ،کشید فریادی. نداشت را پریدن دیگر بار یک قدرت. برود جایی توانستنمی بار این. چکیدمی آب اشلوله

 برد سرعت به را اشتخته ناگهان بدجنسی با آب وقتی کرد، احساس لرزشی. کرد پرت اسکیجت طرف به جلو، به تخته

 .شود کنده جا از پایش بود نزدیک

 سح اششانه روی از را آن گذشتن کرد فکر آلکس. بود نخورده هدف به گلوله اما. بود کرده شلیک مرد. داد روی انفجاری

 ماشین و مرد وقتی بعد و. کرد برخورد اسکیجت یکناره به زانوهایش. گرفت را مرد گلوی هایشدست لحظه، همان در. کرده

 پای. چرخیدن به کرد شروع ناگهان دنیای همه افتادند، آب چرخان گرداب درون به سرعت به و دادند دست از را شانکنترل

. بود تنها آلکس. نبود آنجا دیگر مرد ناگهان. شنید فریادی. شد پاره بند کرد سح و خورد تکان بار دومین برای آلکس

 تقال توانستنمی. شودمی مکیده آن درون به اختیاربی دارد کردمی حس. شدمی کوبیده او روی آب. بکشد نفس توانستنمی

 آب و کرد باز را دهانش کشیدن فریاد برای. بود نمانده باقی برایش نیرویی هیچ دیگر. آمدندنمی کار به پایش و دست. کند

 .ریخت درونش به و آورد هجوم

 را کریبر بود کرده جرئت آلکس. بود خواهد او گور آنجا و رسیده دریا ته به فهمید و کرد برخورد سختی جسم با اششانه بعد

 را آن آلکس اما شکست، او روی دیگری وجم باالتر، خیلی جایی،. گرفتمی انتقام او از داشت کریبر حاال و بازی بگیرد به

 .کشید دراز بود که جا همان آرامش، در عاقبت. ندید
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 فصل پنجم

 دو هفته در آفتاب

 

نگیزتر است. اینکه دوباره جان به در برده یا اینکه باز خود را در مرکز فرماندهی تقسیم عملیات آلکس مطمئن نبود کدام 

کشد، فقط به یمن وجود سابینا است. او در ساحل دانست این واقعیت که هنوز نفس میید. میددر لندن می .6ام. آی.ی ویژه

کرد. سابینا حتی قبل از آمد تماشا مینشسته بود، داشت با نگرانی آمیخته به احترام آلکس را که سوار بر کریبر به طرفش می

آمد و به طور غریزی فهمیده بود یک جای کار ایراد و میآنکه آلکس جت اسکی را ببیند آن را دیده بود که داشت به طرف ا

ای که آلکس به هوا پریده بود او هم شروع کرده بود به دویدن و وقتی آلکس کنار جت اسکی با سطح آب دارد. همان لحظه

.. یک تصادف وحشتناک. گفت یک برخورد بوده.برخورد کرده و بعد در زیر آن ناپدید شده بود سابینا در آب بود. بعداً سابینا می

 بود، از آن فاصله غیرممکن بود.  افتاده دیدن آنچه واقعاً اتفاق

دانست ها هنوز عظیم بودند، میسابینا شناگر خیلی خوبی بود و شانس هم با او همراهی کرد. با وجود کدر بودن آب و اینکه موج

اش پیدا کرد، بدن بیهوش او را به را در سومین شیرجه آلکس کجا در آب فرورفت و در کمتر از یک دقیقه آنجا بود. آلکس

سطح آب کشید و بعد تا ساحل آورد. سابینا در مدرسه تنفس دهان به دهان را یاد گرفته بود و حاال آن دانش را به کاربرد، هوا 

 هایش راند.را با فشار به درون ریه

یک  -اش فشار آورد هایش بسته بود. سابینا به سینهچشم کشید.حتی در آن موقع، مطمئن بود آلکس مرده. آلکس نفس نمی

و عاقبت آلکس را با یک انقباض ناگهانی و یک سرفه به زندگی برگرداند. چند نفر از موج سوارهای دیگر هم سر  -بار، دوبار 

 د. ها تلفن همراه داشت و با آن آمبوالنس خبر کرد. از مرد روی جت اسکی اثری نبورسیدند. یکی از آن

ترین حالتش بود، معلوم شد که او درست تا نزدیک به پایان سفرش، وقتی موج در ضعیف آلکس شانس هم آورده بود. بعداً

روی کریبر موج سواری کرده بود. یک تن آب روی او ریخته بود، اما اگر پنج ثانیه زودتر بود مقدار آب ممکن بود به ده تن 

تر از آن بود ممکن بود سابینا اصالً او را پیدا دوریدا کرد زیاد از ساحل فاصله نداشت. اگر برسد. همچنین، وقتی سابینا او را پ

 نکند.

 گذشت.از آن موقع پنج روز می

نام در خیابان لیورپول نشسته ی ششم ساختمانی بی، در طبقه1605ی دیگر. آلکس در اتاق صبح دوشنبه بود، شروع یک هفته

خواست ببیند. و با به آنجا بر نگردد. مرد و زنی که با او در اتاق بودند آخرین دو نفری بودند که میبود. قسم خورده بود هرگز 

 تر از یک ماهی به تورافتاده، گرفتار دام شده بود. این حال آنجا بود. آسان



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

که مقابلش روی میز بود بررسی ای را داد پروندهرسید، ترجیح میمطابق معمول، آلن بالنت از دیدن او واقعاً راضی به نظر نمی

را به  .6ام. آی.  زکرد که فرماندهی کل این بخش ابود که آلکس با مردی مالقات می کند تا خود او را. بار پنجم یا ششمی

دانست. بالنت حدود پنجاه سال داشت، مردی کت وشلوار به تن در یک عهده داشت و هنوز در مورد او تقریباً هیچ چیز نمی

توانست او را در حال نوشیدن هم تصور کند. ازدواج کرده بود؟ بچه داشت؟ تعطیالت کشید و آلکس نمیظاهراً سیگار نمیدفتر، 

گذراند یا ماهیگیری یا تماشای مسابقات فوتبال؟ آلکس به دالیلی در این مورد شک اش را به قدم زدن در پارک میآخر هفته

شد. تمام هاردیواری اصالً وجود داشته باشد. مردی بود که با کارش تعریف میخارج از این چ داشت. مطمئن نبود بالنت

 اش را وقف رازها کرده بود، و در پایان زندگی خود او هم به یک راز تبدیل شده بود.زندگی

ن کار درگیر آقای کراولی حق نداشت تو را در ای»آقای بالنت از روی گزارش، که به دقت تایپ شده بود، سربلند کرد و گفت:  

 « کند.

 آلکس چیزی نگفت. برای اولین بار، مطمئن نبود او مخالف بوده. 

و این »ای به آلکس انداخت. او نگاه پرسشگرانه« های قهرمانی تنیس ویمبلدون، نزدیک بود خودت را به کشتن بدهی.بازی»

 « های خطرناک بپردازند.جریان کورنوال، دوست ندارم مأموران من به ورزش

 « من مأمور شما نیستم.»آلکس گفت:

 « طوری هم خطرناک هست.این شغل، همین»اعتنا به او، ادامه داد. بالنت، بی

 « مردی که سوار جت اسکی بود چه شد؟»پرسید:

 « کنیم.االن داریم از او بازجویی می»خانم جونز جواب داد: 

هایش بود. سیاه که همرنگ چشم یک کیف دستی چرمیشلواری خاکستری پوشیده بود با  معاون کل عملیات ویژه کت و

 رسید. ی نقره، به شکل یک خنجر مینیاتوری، بود. مناسب به نظر میسینه ی کتش یک سنجاقروی یقه

اولین بار وقتی آلکس در بیمارستانی در نیو کوای بستری بود خانم جونز به عیادتش آمد و حداقل نگران این بود که چه اتفاقی 

خواسته کسی را از دست بدهد که برایش گفت نمیکرد، میه. البته، تقریباً احساسی نشان نداده بود. اگر کسی سؤال میافتاد

از داستان است. او یک زن بود و  مفید بوده و ممکن است باز به دردش بخورد. اما ظن آلکس بر این بود که این فقط نیمی

چیزی که  شد که هم سن آلکس باشد. تفاوت از همین جا بودری داشت، میآلکس چهارده سال داشت. اگر خانم جونز پس

 توانست کامالً نادیده بگیرد.جونز نمی

 رو به آلکس کرد.« ی بزرگ هم بوده.روی بازوی مرد یک خالکوبی هست. ظاهراً عضو باند دایره»خانم جونز ادامه داد: 

 « هاست.ترین گروهست. در ضمن، متأسفانه، یکی از خشنی بزرگ یک ترایاد نسبتاً جدید ادایره»توضیح داد: 
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 « گمانم این را فهمیده باشم.»آلکس گفت: 

است. باید « برادر کوچک»بود. معنی آن  لو -سایمردی که تو در ویمبلدون از پا در آوردی و در یخچال انداختی یک »

شدی و آبرویشان را بردی. این چیزیست که اصالً ها کنند. تو موجب شکست عملیات آناین افراد چطور عمل می بفهمی

است. « برادر بزرگ»یا  لو، -دایتحملش را ندارند. بنابراین کسی را دنبال تو فرستادند. او هنوز چیزی نگفته، اما ما معتقدیم 

 لکس، این دیگر کمیتر از سراژدها، رهبر ترایاد. و حاال او هم شکست خورده. آاست... این رده یعنی یکی پایین 4۳۸اش رده

ای. از نظر ترایاد این هم یک توهین دیگر بدبیاری است، اینکه عالوه بر اینکه تقریباً غرقش کردی دماغش را هم شکسته

 «است.

ی موج سواری چطور آخر کار از مچ پای او کنده شد. گفت. یادش آمد تختهراست می« من هیچ کاری نکردم.»آلکس گفت: 

 ه صورت مرد تقصیر او نبود.کوبیده شدن تخته ب

بینند. آنچه حاال در اینجا با آن سروکارداریم طور نمیآنها موضوع را این»های مدرسه بود.خانم جونز ادامه داد. لحنش مثل معلم 

 « شی است. -گو آن

 آلکس منتظر ماند تا او توضیح بدهد. 

ی شی همه -گیرد. یک جور احترام متقابل است. گوآنی بزرگ از آن قدرت میشی چیزی است که دایره -گو آن»او گفت: 

ای. و اگر یکی ی آنها صدمه زدهکند. در اصل این یعنی اگر تو به یکی از آنها صدمه بزنی، به همهاعضا را به هم متصل می

 «شوند.ها دشمن تو میی آنها دشمن تو بشود، همهاز آن

 « یکی از افراد آنها حمله کردی. یک نفر دیگر را به کورنوال فرستادند.تو در ویمبلدون به »بالنت با صدای خشکی گفت:

 « فرستد.ی اعضای ترایاد را دنبالت میتو مأمور آنها را در کورنوال شکست دادی، فرقه برای کشتن تو بقیه»خانم جونز گفت:

 « چند عضو دیگر دارند؟»آلکس گفت: 

 « ده هزار نفر.طبق آخرین محاسبه حدود نوز»بالنت جواب داد: 

 شکست. تر آن را در هم میها شانزده طبقه پایینرفت و آمد اتومبیل دورسکوتی طوالنی برقرار شد که فقط صدای 

آید. البته، ما تا حدی روی نمی ای که در این کشور باشی، در خطری، و کار چندانی از دست ما برهر دقیقه»خانم جونز گفت: 

کاری کنیم افرادی که الزم است بفهمند تو تحت حمایت ما هستی، شاید بشود ماجرا را تمام کرد. اما  ترایادها نفوذ داریم. اگر

 « کشند.ی بعدی نقشه میگیرد و واقعیت این است، آنها همین االن دارند برای حملهاین کار وقت می

ی به تنهایی هیچ جایی بروی. در مورد آن زنی توانتوانی به مدرسه بر گردی، نمیتوانی به خانه بروی، نمینمی»بالنت گفت: 

 « ی جوانب را در نظر بگیریم.ایم تا از لندن خارج شود. ما باید همهکند، کدبانوی خانه، ترتیبی دادهکه از تو مراقبت می
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 « پس من باید چه کار کنم؟»آلکس پرسید:

رسیدند و ناگهان ها چندان عالقه مند به نظر نمیز آنخانم جونز به بالنت نگاهی انداخت، و او سری تکان داد. هیچ کدام ا

آنکه بداند، درست به میل آنها رفتار خواستند. او به دالیلی، بیطور پیش رفته که آنها میآلکس متوجه شد اوضاع درست همان

 کرده بود. 

شد. این درخواست از طرف یک ط میدرخواستی داشتیم که به تو مربو اتفاقاً، آلکس، چند روز قبل ما»خانم جونز شروع کرد:

ها برای شناسی، سیا. آنکه تو احتماالً آنها را با آن مییا اسمی -سازمان اطالعات مرکزی  سرویس اطالعاتی امریکایی بود،

 « توانی کمک کنی یا نه.خواستند بدانند تو میدهند به یک جوان احتیاج دارند و میعملیاتی که دارند انجام می

دوبار از او استفاده کرده بود و هر بار هم تأکید کرده بودند هیچ کس از این موضوع خبر  .6ام. آی. افلگیر شده بود. آلکس غ

دادند. از آن هم بدتر، حتی آماده بودند او را، مثل کتاب ز جاسوس نوجوانشان را به دیگران میپُ ندارد. حاال، ظاهراً، آنها داشتند

 بدهند. کتابخانه، به دیگران قرض 

خواهی به کار ها گفتیم تو اصال نمیالبته، ما به آن»خانم جونز، انگار افکار او را خوانده باشد، یک دستش را بلند کرد و گفت:

رسد همه چیز تغییر کرده. در این حوزه ادامه بدهی. در هر حال، این چیزی است که تو به ما گفته بودی. اما حاال به نظر می

ای به این کار برگردی و بدبختانه در خطر هستی، باید ناپدید ما دلیلش هرچه که بوده، تو تصمیم گرفتهمتأسفم، آلکس، ا

 « شوی. این شاید بهترین راه باشد.

 « خواهید من به امریکا بروم؟شما می»آلکس پرسید:

ای که در چند مایلی جنوب ، به جزیرهخواهیم به کوبا بروی... یا، به عبارت دیگرمی .نه خود امریکا»بالنت حرفش را قطع کرد:

 « کوبا قرار دارد. اسمش کایو اسکلتو است. یک اسم اسپانیایی است. یعنی...

 « گذرگاه اسکلت.»آلکس گفت: 

ای. این یکی را سر ها زیاد است. اسم کی الرگو و کی وست را شنیدهمریکا از این کیآدرست است. البته، در سواحل »

رد. داستان این است که وقتی در آنجا از کشتی پیاده شد، آن محل غیرمسکونی بود. اما او یک فرانسیس دریک کشف ک

اسکلت پیدا کرد، یک فاتح اسپانیایی با زره و سالح کامل، نشسته در ساحل. اسم جزیره از اینجا آمده. به هرحال، گذشته از 

هیچ  خواهیمهای مجلل، غواصی، قایقرانی... ما از تو نمیاسمش، واقعاً جای خیلی زیبایی است. یک اقامتگاه توریستی، هتل

 «توانی تعطیالت با حقوق حساب کنی. دو هفته در آفتاب.کار خطرناکی انجام بدهی، آلکس، کامالً برعکس. این را می

 اختیار لحنش تردید آمیز بود.بی« ادامه بدهید.»آلکس گفت: 
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حتی  -ی بسیار بزرگی داردمند شده. او روس است. خانهکند به آنجا عالقهمی سیا به خاطر مردی که در کایو اسکلتو زندگی»

 «ی جزیره. اسمش ژنرال ساروف است.ترین نقطهبه عبارت دیگر، نوعی برزخ، در جنوبی -ها آن را قصر بنامند شاید بعضی

 تندرست را در لباس نظامی کس مردی ظاهراًبالنت عکسی را از پرونده بیرون کشید و آن را برگرداند تا آلکس بتواند ببیند. ع

 دید.گنبدهای پیازی کرملین را میو داد. عکس در میدان سرخ، در مسکو، گرفته شده بود. آلکس پشت سر انشان می

ها دشمن ما بودند و هنوز به بخشی از اتحاد ساروف مال دوران دیگری است. زمانی که روس»خانم جونز صحبت را ادامه داد: 

هیر شوروی تعلق داشتند، او از فرماندهان ارتش روسیه بود. آلکس، این مال خیلی وقت پیش نیست. فروپاشی کمونیسم. جما

ها برای تو مفهوم چندانی کنم هیچ کدام از اینگمان می»صحبتش را قطع کرد.« فروریخت. 1۹۸۹دیوار برلین همین سال 

 «ندارد.

 «دو سال داشتم. فقط نندارد. آن موقع م ب،خو»آلکس گفت: 

همان سالی که  -ی قدیم بود. وقتی فقط سی و هشت سال داشت بله، البته. اما باید درک کنی ساروف قهرمان روسیه»

ی دوم ارتش سرخ ارتقا پیدا ی ردهبه مقام ژنرالی رسید. آنجا ده سال جنگید، تا فرمانده -کشورش افغانستان را اشغال کرد 

جا کشته شد. ساروف حتی در مراسم تدفین شرکت نکرد. این کار به معنی رها کردن افرادش بود کرد. پسری داشت که در آن

 «حتی برای یک روز. کردو او چنین کاری نمی

 ای محبت.مردی بدون ذره یهای مرد پیدا بود. چهرهآلکس دوباره به عکس نگاه کرد. جدیت از چشم

، جنگ در افغانستان پایان یافت. در همان زمان، تمام کشور 1۹۸۹در سال  هابا عقب نشینی شوروی»خانم جونز ادامه داد:

ی جدید را پاشید. کمونیسم به پایان رسید و ساروف کشور را ترک کرد. این واقعیت را پنهان نکرد که روسیهداشت از هم می

ها دوست ندارد. او از ارتش بانی خیادونالد در هر گوشههای مکهای ورزشی نایک و رستورانبا شلوارهای جین و کفش

 « نامد، و رفت تا در...بیرون آمد، اگرچه هنوز خودش را ژنرال می

 « گذرگاه اسکلت زندگی کند.» آلکس جمله را تمام کرد: 

ی دیگر، رئیس جمهور روسیه قصد کند... و مسئله همین است، آلکس، دو هفتهبله، حاالده سال است در آنجا زندگی می»

اند. اند. حتی در یک بخش مسکو بزرگ شدهآنجا به دیدنش برود. این اصالً جای تعجب ندارد. این دو دوستان قدیمی دارد در

ی خواهند با هم مالقات کنند؟ روسیهای دارد. چرا این دو میخواهند بدانند ساروف چه نقشهها میاست. آن نگران سیااما 

 « ی جدید. جریان چیست؟قدیم و روسیه

 « خواهد جاسوسی ساروف را بکند.ا میسی»
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خواهند یک گروه مخفی را بفرستند تا قبل از رسیدن رئیس جمهور ها میبله. یک عملیات تعقیب و مراقبت ساده است. آن»

 « اوضاع را بررسی کند.

 « خوب است. اما چرا به من احتیاج دارند؟»آلکس شانه باال انداخت: 

ی کمونیستی است. به کوبا تعلق دارد، یکی از آخرین جاهای دنیای گذرگاه اسکلت یک جزیرهبرای اینکه »بالنت توضیح داد:

العاده دشوار است. یک فرودگاه در غرب که کمونیسم هنوز در آن وجود دارد. وارد شدن به آنجا و بیرون آمدن از آن فوق

مریکایی آهای ها همیشه منتظر جاسوسکنند. آنرل میی مسافرها را کنتی هواپیماها زیر نظرند. همهسانتیاگو هست، اما همه

 «گردانند.می شوند و او را برهستند و هر کسی که حتی اندکی مشکوک باشد مانع از ورودش می

برای همین است که سیا به سراغ ما آمده. ممکن است به یک مرد مجرد مشکوک شوند. یک مرد و »خانم جونز ادامه داد:

 «اند!خانواده کنند... احتماالًیک تیم باشند. اما مرد و زنی که با بچه شان سفر مییک زن هم ممکن است 

ها در یک هتل بمان. شنا کن، غواصی ها برو. با آنخواهند، آلکس. تو با آناین تنها چیزی است که از تو می»بالنت گفت:

 «ها در آنجا هستی.تو فقط بخشی از پوشش آندهند. ی کارها را انجام میها همهکن و از هوای آفتابی لذت ببر. آن

 «مریکایی استفاده کنند؟آتوانند از یک پسر نمی»آلکس پرسید: 

توانند از یکی از نوجوانانشان برای چنین ها هرگز نمیامریکایی»ای کرد و گفت: بالنت، که معلوم بود ناراحت شده، سرفه

 «ارد.عملیاتی استفاده کنند. مقررات آنها با ما فرق د

 «ترسند کشته شود؟منظور تان این است که می»

خواستیم از تو چنین تقاضایی کنیم، آلکس. اما تو باید لندن را ترک کنی. در ما نمی»خانم جونز سکوت ناخوشایند را شکست:

و این بهترین راه خواهیم تو را به کشتن بدهیم. سعی داریم از تو محافظت کنیم حقیقت، تو باید انگلستان را ترک کنی. نمی

توانی به تمام ای. میی زیباست و اگر به آنجا بروی واقعاً شانس آوردهاست. آقای بالنت حق دارد. کایو اسکلتو یک جزیره

 «کنی. اهماجرا به صورت یک تعطیالت مجانی نگ

دهند. چند که چیزی بروز نمی معلوم بود ی موضوع فکر کرد. به آلن بالنت و بعد به خانم جونز نگاه کرد، اماآلکس درباره

 های خوشایند آنها گوش داده بودند؟مأمور با این دو نفر در همین اتاق نشسته و به حرف

 گردی...ای است. به تو ارتباطی ندارد. بعد از دو هفته بر میکار ساده

مپیوتر را در ساحل جنوبی بررسی کند. ی تولید کاها بود، او را فرستادند تا شرایط امنیتی یک کارخانهعموی خودش یکی از آن

 اما یان رایدر موفق نشد برگردد.
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خواست خواست با این مسئله هیچ ارتباطی داشته باشد. از تعطیالت تابستان هنوز چند هفته باقی مانده بود و او میآلکس نمی

های جوانان و راهپیمایی، حرف زده بودند. آلکس ی لور، خوابگاهدوباره سابینا را ببیند. آن دو با هم در مورد شمال فرانسه و دره

اش در لندن دوستانی داشت. جک استار برایت، کدبانوی خانه و بهترین دوستش، پیشنهاد کرده بود وقتی برای دیدن خانواده

 رود او را با خودش ببرد. هفت هفته زندگی طبیعی، تقاضای زیادی بود؟ به شیکاگو می

های وقتی مرد سوار بر جت اسکی روی کریبر به او رسید چه اتفاقی افتاد. آلکس فقط چند ثانیه چشمو با این حال، یادش آمد 

ها غیر قابل انکار بود. این مرد حاضر شده بود آلکس را تا باالی یک موج شش و نیم و تعصب آن رحمیاو را دیده بود، اما بی

ه طرز خطرناکی نزدیک بود موفق شود. آلکس، با اطمینان ناراحت و ب -متری تعقیب کند تا بتواند او را از پشت سر بکشد

ها را رنجانده بود... حاال دیگر نه یک بار، بلکه دوباره بالنت در این دانست ترایاد دوباره اقدام خواهد کرد. آنای، میکننده

 مورد حق داشت. هر امیدی به داشتن تابستانی معمولی به باد رفته بود. 

 « توانید ترایاد را وادار کنید مرا به حال خودم بگذارد؟اگر من به دوستانتان در سیا کمک کنم، می»آلکس پرسید:

کشد، آلکس. هر اتفاقی که بیفتد، تو هایی داریم. اما طول میها تماسما با دنیای زیرزمینی چینی»خانم جونز سر تکان داد.

 « یک محل آفتابی نباشد؟باید در جایی مخفی شوی. دستکم چند هفته. پس چرا در 

 « خواهید حرکت کنم؟بسیار خوب، ظاهراً من چندان حق انتخاب ندارم. کی می»حوصلگی سر تکان داد و گفت:آلکس با بی

 « بلیت هواپیمایت اینجا پیش من است. امروز عصر یک پرواز هست.»بالنت از داخل پرونده پاکتی بیرون آورد و گفت: 

 کند.د او قبول میدانستنمعلوم است که می

 «خواهیم در مدتی که نیستی با تو تماس داشته باشیم.می»خانم جونز بریده بریده گفت:

 «فرستم.برایتان کارت پستال می»آلکس گفت:

 «حرف بزنی؟روی با آقای اسمیترز کمیچرا نمی. نه، آلکس. آن چه من در نظر دارم دقیقا این نیست»

کرد در برخورد اول دیدن آن جا باعث سرخوردگیتمان یک دفتر داشت و آلکس باید اعتراف مییازدهم ساخ یاسمیترز در طبقه

 اش شده بود.

ی استیمرز بودند و آلکس انتظار داشت او را های قبلی اش استفاده کرده بود ساختههای مختلفی که آلکس در ماموریتابزار

های های با فناوری باال ساخته شده و مردان و زنانی با روپوشها، سالحلتها و موتورسیکجایی در زیرزمین ببیند، وسط اتومبیل

ای باشد؛ یک شرکت بیمه، یا توانست مال رئیس هر ادارههویت. تقریبا میآور بود. بزرگ، مربع و بیسفید. اما این اتاق مالل

وارده  "های های کاغذیک کامپیوتر، سینییک بانک. در اتاق یک میز تحریر ساخته شده از آهن و شیشه بود با یک تلفن، 

ی مقابل یک دیوار بود، و در طرف دیگر اتاق یک قفسهی چرمیو یک چراغ مطالعه. یک کاناپه "از دور خارج شده  "و  "
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انه، هیچ ای از دریا. اما متاسفبایگانی قرار گرفته بود که شش کشو داشت. پشت میز تحریر تابلویی از دیوار آویخته بود؛ منظره

 جا ابزاری نبود. حتی یک مداد تراش برقی. 

های ها زیادی بزرگ بودند روی دکمهداشت با انگشتانی که کم و بیش برای کلید، خود استیمرز پشت میز تحریر نشسته بود

ی سیاه پوشیده بود قههایی بود که آلکس در زندگی دیده بود. امروز کت و شلوار و جلیآدم ترینزد. او یکی از چاقکامپیوتر می

و ول روی برجستگی بزرگ شکمش جا گرفته بود. اسمیترز با دیدن ی مدرسه شباهت داشت شل و چیزی که به کراوات کهنه

 ، که احتماال برای تحمل وزنش تقویت شده بود، چرخی زد.آلکس، دست از تایپ کردن کشید و در صندلی چرمی

توی دردسر افتاده  طور است؟ شنیدم کمیاز دیدنت خوشحالم. بیا تو، بیا تو! حالت چهپسر عزیزم! چقدر »با صدای بلند گفت:

 «شوم. در!جدا باید مراقب خودت باشی، آلکس. اگر اتفاقی برایت بیفتد من واقعا شرمنده می بودی، آن ماجرای فرانس.

 آلکس از محکم بسته شدن در پشت سرش تعجب کرد.

 «بنشین. ،کنمی صوتی. خواهش میندهفعال کن» اسمیترز توضیح داد:

شنیده شد و چراغ  دیگر در آن طرف میز تحریر نشست. همین که این کار را کرد، وزوز مالیمی آلکس روی صندلی چرمی

ی تری بیندازد به طرف او چرخید و خم شد. هم زمان، صفحهخواهد نگاه دقیقی فلزی که میمطالعه مثل نوعی پرنده

مک زد و یک اسکلت انسان ظاهر شد. آلکس یک دستش را حرکت داد. دست اسکلت حرکت کرد. آلکس با کامپیوتر چش

 کند .نگاه می -یا به عبارتی، به داخل خودش  -ترس متوجه شد دارد به خودش 

 «ظاهرا وضعت خوب است. استخوان بندی خوبی داری!»استیمرز گفت:

 «چی...؟»آلکس گفت:

ی ایکس. اگر کسی اسلحه ی ساده برای عکسبرداری با اشعهکنم. یک وسیلهروی آن کار میهیچ! چیزی است که دارم »

آقای بالنت به من گفته قرار است تو به »ای را فشار داد و صفحه خاموش شد.استیمرز دکمه« خورد.داشته باشد به درد می

ها اعتماد توانی به آنفقط، البته، هرگز نمی -خیلی  دهند.خیلی،ها کارشان را خوب انجا میدوستانمان در سیا ملحق شوی. آن

 «ام ...؟شود. کایو اسکلتو، درست فهمیدهکنی و اصال شوخی سرشان نمی

کردند! ها داشتند حرکت میی دیگری را فشار داد. آلکس به نقاشی روی دیوار نگاه کرد. موججلو خم شد و روی میز دکمه به

کرده ی یک تلویزیون پالسما نگاه میشد و عقب رفت، و آلکس متوجه شد داشته به صفحه جابهدر همان زمان، تصویر جا

ای با شکلی نامنظم دید شده. آلکس در مقابلش جزیرهیی باالی اقیانوس اطلس فرستاده میاای در جکه تصویر آن از ماهواره

ده بود و آلکس فهمید این صحنه دارد به طور زنده ای رنگ آن را احاطه کرده بود. تصویر تاریخ گذاری شکه دریایی فیروزه

 شود.در اتاق پخش می
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بارد. من یک بارانی به شکل پانچو آب و هوای استوایی. در این وقت سال آنجا خیلی باران می»اسمیترز بریده بریده گفت:

را الزم داشته باشی. و یک دستگاه  کنم آنآید، اما فکر نمیشود و به صورت چتر نجات در میام که دو برابر میدرست کرده

ها کند همان پشهها دارم. در حقیقت، تنها چیزی که این وسیله بیهوش نمیکش عالی برای از بین بردن پشهکویل حشره

ای است که کمک کند ارتباط اند تنها چیزی که عمال الزم داری وسیلههستند. اما آن را هم الزم نداری! در واقع، به من گفته

 « و با ما قطع نشود.ت

 «ی سری.یک فرستنده»آلکس گفت:

 استیمرز کشویی را بیرون کشید و چیزی بیرون آورد و جلو آلکس گذاشت.« چرا باید سری باشد؟»

 یک تلفن همراه بود .

 «ودم یکی دارم، ممنون.خ» آلکس زیر لب گفت:

توانی مستقیما با این دفتر تماس بگیری. با این تلفن می نه مثل این. حتی وقتی در آمریکا باشی،» استیمرز با عصبانیت گفت:

توانی از آن استفاده هایش در مقابل اثر انگشت حساس هستند. بنابراین فقط تو میدکمه کند.کار می -و در فضا  -زیر آب 

داری و سر و ته نگهی هفت هم داریم. موقع شماره گرفتن باید آن را ی پنج است. ما یک مدل شمارهکنی. این مدل شماره

 «شود...گرنه در دستت منفجر می

 «دهید؟چرا آن مدل را به من نمی»آلکس پرسید:

امکانات اضافه در نظر  اما من برای تو کمی» گرانه به جلو خم شد.اسمیترز با حالتی توطئه« آقای بالنت آن را ممنوع کرده.»

کند. البته، همراه با را بگیری مثل یک آمپول عمل می ۹۹۹ی گر شمارهبینی؟ اام. این آنتن را که درست اینجاست میگرفته

 «کند.متری بیهوش میی بیستداروی مخدر. هر کسی را در فاصله

 «چیز دیگری هم دارید؟» آلکس تلفن همراه را برداشت:« خوب است.»

به جلو خم شد و با گیاهی که در گلدان کاشته  اسمیترز آهی کشید، بعد« اند تو نباید هیچ سالحی داشته باشی....به من گفته»

 «ها را بیاورید باال؟خانم پیکرینگ، ممکن است لطفا، آن» شده بود حرف زد:

ناگهان نصف شد و دو قسمت آن در دو  ی چرمیو یک لحظه بعد وقتی کاناپه -کرد آلکس داشت جدا به این دفتر شک می 

ه یقین تبدیل شد. در همان زمان، بخشی از کف اتاق لغزید و کنار رفت و یک جهت خالف هم به حرکت در آمدند، شک او ب

ی دو نفره به سه نفره تبدیل شد. ی اصلی را پر کرد و کاناپهی میان دو قسمت کاناپهصدا فضای خالی ماندهی دیگر بیکاناپه

هایش روی زانوهایش قرار داشت. انداخته بود و دستی جدید کاناپه زن جوانی را باال آورده بود. او نشسته بود، پا روی پا قطعه

 زن ایستاد و به طرف استیمرز رفت.
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زن ورق کاغذی بیرون آورد « ها چیزهایی هستند که خواسته بودید.این» داد، گفت:ای را به استیمرز میزن در حالی که بسته

 «و این گزارش هم همین االن از قاهره رسید.»و آن را مقابل او گذاشت.

خبر خوبی »بعد به گزارش نگاه سریعی انداخت. زیر لب: -که این بار از در خارج شد  -استیمرز منتظر ماند تا زن بیرون برود 

ای زده شد و گذاشت. جرقه "از دور خارج شده  "گزارش را در سینی کاغذهای « نیست. اصال خبر خوبی نیست. آه خوب...

من با این کار دارم مقررات را نادیده » بعد، فقط خاکستر باقی مانده بود. ادامه داد: کاغذ خود به خود از بین رفت. یک لحظه

ها را با خودت ببری. کار از محکم کاری فهمم چرا نباید آنام و نمیهایی هستند که برای تو درست کردهگیرم. اما چیزمی

 «کند.عیب نمی

لذت کار کردن با تو، آلکس، » از آن بیرون لغزید. اسمیترز گفت: او بسته را سر و ته کرد و یک پاکت آدامس صورتی رنگ

لعاده اای به سن و سال تو پیدا کند. و من از این یکی فوقهایی است که آدم انتظار دارد در جیب پسر بچهخلق کردن چیز

 «ام.راضی

 « آدامس؟»

کند و واد شیمیایی آب دهانت ترکیب آن را فعال میآن را سی ثانیه بجوی م توانی باد کنی.ی معین میاین یکی تا اندازه»

کند. مثال به یک اسلحه بچسبانش، آن شود حجمش زیاد شود. و وقتی حجمش زیاد شد، هر چیزی را تکه تکه میباعث می

 «شکافد. یا بگذارش روی قفل در اتاق.را از هم می

درست آن را با چه طعمی» . آلکس پرسید:0-7آدامس  بود ی آن با حروف زرد نوشته شدهآلکس بسته را برگرداند. در حاشیه

 « اید ؟کرده

ام و از پس تر است و مطمئنم به آن نیاز نداری. اسم این را مهاجم گذاشتهتوت فرنگی. این یکی حتی از آن هم خطرناک»

 «شوم.گرفتنش خیلی خوشحال می

ی پالستیکی کوچک ی زمین کنار آدامس قرار گرفت. مجسمهاسمیترز بسته را تکان داد و یک جا کلیدی بیرون لغزید و رو

یک فوتبالیست را با پیراهن سفید و شلوار کوتاه قرمز، به آن وصل بود. آلکس به جلو خم شد و آن را برگرداند. مدلی به بلندی 

 سه سانتی متر از مایکل اوئن جلوی او بود .

 «ام.ل نبودهمتشکم، آقای استیمرز. اما هرگز طرفدار لیورپو»گفت:

ی مهم سر مجسمه است. آلکس، یادت توانیم از فوتبالیست دیگری استفاده کنیم. مسئلهی بعد میاین یک مدل است. دفعه»

 «ای.های ساعت بچرخانی دستگاه را فعال کردههای ساعت و یک بار خالف جهت عقربهباشد. اگر آن را دو بار در جهت عقربه

 «شود؟این منفجر می» 
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ای. آن قدر قوی نیست که بکشد، اما در یک فضای بسته طرف کننده است. جرقه و صدا. فیوز ده ثانیهن یک نارنجک گیجای»

 «دهد فرار کنی.کند و همین به تو فرصت میمقابل را چند دقیقه ناتوان می

به نفس بیشتری از جا بلند شد.  ی آدامس را با تلفن همراه در جیبش گذاشت. با اعتمادی مایکل اوئن و بستهآلکس مجسمه

خواست اما باز نمی ،ی تحت نظر گرفتن بود، آن طور که بالنت گفته بود تعطیالتی همراه با حقوقشاید همان عملیات ساده

 دست خالی برود. 

داند در خدا میها واقعا مثل ما نیستند. و دانی، آنموفق باشی، آلکس. امیدوارم با سیا خوب کنار بیایی. می»استیمرز گفت:

 «مورد تو چه خیالی دارند.

 «به امید دیدار، آقای اسمیترز.»

ی بایگانی همین که استیمرز این را گفت: شش کشوی قفسه« خواهی پایین بروی من یک آسانسور خصوصی دارم.اگر می»

 شده بود آشکار کردند. بیرون آمدند، سه کشو یک طرف رفتند، سه کشو طرف دیگر، و فضای مکعبی را که به خوبی روشن

 «کنم.متشکرم، آقای استیمرز. از پله استفاده می»آلکس سرش را تکان داد و گفت:

 «. فقط مواظب خودت باش. و هر کاری کردی، آدامس را قورت نده!خواهی، رفیق قدیمیهر طور می»
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  6فصل 

 چندان خاصمأموری نه

 

دید معنایی پیدا کند، کنار پنجره ایستاد. هفت ساعت حاال خودش را در آن میکرد برای دنیایی که حالی که سعی میآلکس، در

شدن از سفر با بلیت درجه یک هم نتوانسته بود آن را بود که حتی غافلگیر سفر با هواپیما چیزی را از وجود او بیرون کشیده

 از مغزش را پشت سر جاگذاشته بود.کرد که انگار بدنش رسیده، اما نیمیبه او برگرداند. طوری احساس آزادی می

های مخصوص کننده بود که با صندلیی سفید خیرهای از ماسهسوی باریکهدریا درآن  کرد.داشت به اقیانوس اطلس نگاه می

یکا الیه جنوب ایاالت متحده آمر در منتهاگیری تا دوردست کشیده شده بود. میامیی اندازهآفتاب گرفتن و چترهایی شبیه درجه

دید، ها را میکه به شهر آمده بودند فقط خورشید را دنبال کرده بودند. صدها نفر از آناز مردمی انگار نیمی قرار داشت و

را قوام آورده و  هاسازی آنهای بدنسالن های دوسر که تا حد کمال درها و ماهیچهخوابیده به پشت با مایوهای مردانه، ران

 پرستیدند.پرست بودند؟ نه، اینجا بودند چون خودشان را میرون آورده بودند. خورشیدبعد برای سرخ کردن بی

و آلکس داشت تقال  -اواخر عصر بود و گرما هنوز شدید بود. اما در انگلستان، هشت هزار کیلومتر دورتر، ساعت هشت بود 

ی آخر گذاشته بودند. شاید در ا روی درجهی ساختمان رکنندهکرد تا بیدار بماند. در ضمن سردش بود. دستگاه خنکمی

 زد. فکر کرد، انجماد در میامی.قیمت، داشت یخ میتابید، اما در این دفتر تمیز و گرانسوی پنجره خورشید میآن

 شلوار به و هیکل و کتای منتظرش بود، مردی قویاین استقبالی نبود که انتظارش را داشت. وقتی به فرودگاه رسید راننده

هایش را پنهان کرده بود، و به آلکس آفتابی داشت که چشم تن با کارتی که نام آلکس روی آن نوشته شده بود. مرد عینکی

 داد.دو تصویر از خودش را نشان می

 «شما رایدر هستید؟»

 «بله.»

 «طرف است.اتومبیل این»

ی نوشیدنی و روی هم و یک قفسهبهرو دلی چرمییک لیموزین دراز بود. تنها نشستن در اتاقکی دراز و باریک با دو صن

های عینک ها مثل شیشهتلویزیون به نظر آلکس مسخره بود. این وسیله اصال به اتومبیل شباهت نداشت، و از این که پنجره

ایق اطراف های قها و ایستگاهتوانست داخل اتومبیل را ببیند. آلکس مغازهراننده تیره بودند خوشحال بود. هیچ کس نمی

 کرد و بعد ناگهان از گذرگاهی عریض که از خلیج به طرف ساحل میامیشدند تماشا میفرودگاه را که به سرعت رد می

ها را احاطه کرده، و با طیفی های نخلی که آنبودند، اندکی بلندتر از درخت ها کوتاهرفت عبور کردند. اینجا ساختمانمی
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رسید مردم به جای رانندگی بیشتر ها پهن بودند، اما به نظر میو آبی رنگ شده بودند. خیابان های صورتیانگیز از رنگحیرت

 کنند.برهنه و با اسکیت از روی خط وسط خیابان عبور مینیمه

. پیکر بریده شده باشدقاطع، انگار که از یک ورق کاغذ غول پرهیبیلیموزین بیرون یک ساختمان سفید ده طبقه توقف کرد، با 

ها عرض های آلکس در اتومبیل ماند و آنچمدان فروشی بود و دفترها در طبقات باال قرار داشتند.در طبقه اول یک قهوه

آلکس به خودش یادآوری کرد، باالبر( به طبقه دهم رفتند. آسانسور مستقیماً به )ورودی ساختمان را طی کردند و با آسانسور 

معمولی شباهت داشت، با دو دختر مسلط به کارشان در پشت میزی منحنی از چوب شد که به دفتری بخش پذیرش باز می

. آلکس فکر کرد، سیا. ]المللی سنتورشنتبلیغات بین[اینترنشنال ادورتایزینگ  ماهون. روی تابلویی نوشته شده بود: سنتورشن

 عالی بود!

 «آلکس رایدر برای مالقات با آقای بیرن.»راننده گفت:

 شد.ها دری را در طرف دیگر نشان داد. اگر این کار را نکرده بود آلکس حتی متوجه آن نمییکی از دختر« از این طرف.»

 سوی قسمت پذیرش همه چیز متفاوت بود. در آن

ای که دو در کشویی داشت ـ یکی ورود، یکی خروج ـ مواجه شد. راننده به او اشاره کرد و خودش ی شیشهآلکس با دو لوله

های متعارف و هم برای حدس زد، هم برای سالح -کردند خود بسته شد و وقتی داشتند او را اسکن میبهدر خود وارد شد.

رویی سفید و خالی  صدای وزوز دستگاهی را شنید. بعد در طرف دیگر باز شد و او به دنبال راننده از راه - های بیولوژیکسالح

 عبور کرد و وارد یک دفتر شد.

 «ن همه دوری از انگلستان، باعث دلتنگی برای وطنتان نشده باشد.امیدوارم ای»

راننده رفته بود و آلکس با مرد دیگری تنها بود، مأموری تقریبا شصت ساله، با موهای خاکستری و سبیل. تندرست به نظر 

کت وشلواری تیره پوشیده بود  کرد، انگار تازه از بستر بلند شده یا وقتش است به بستر برود.رسید، اما به کندی حرکت میمی

رسید، با پیراهنی سفید و کراواتی تریکو. جو بیرن نام داشت و معاون عملیاتی بخش اقدامات معنی به نظر میبی که در میامی

 مخفی سیا بود.

تی اگر کرد نیامده بود. دوست داشت به لندن برگردد، حموقع هم آرزو میگفت. همانراست نمی« نه، خوبم.»آلکس گفت:

 ها مخفی شود. اما خیال نداشت این را به بیرن بگوید.ادیشد به نحوی از دست ترامجبور می

 «تو حسابی مشهوری.»بیرن گفت:

 «جداً»
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دکتر گریف و آن آدم در لندن... هرود سایل. نگران نباش، آلکس! ما قرار نیست این چیزها را  .مطمئن باش»بیرن لبخند زد:

آنکه توانی در شهر کابل سرفه بکنی بیافتد که کسی از آن باخبر نشود. نمیها... چیزی در دنیا اتفاق نمیبدانیم، اما این روز

ها بگذارم. اینجا در سیا، ما از باید این را به عهده شما انگلیسی» با خودش لبخند زد« کسی در واشنگتن آن را ضبط کند.

نقصی بود و اش به سفارت کره وارد کردیم. عملیات بیای در قالدهستندهکنیم... یک گربه را با فرسگ و گربه استفاده می

ای ایم. مسلماً بچهوقت از یک بچه استفاده نکردهحال هیچبهها گربه را خوردند. اما تاشدیم، اما متأسفانه آنبایست موفق می

 «مثل تو...

شد این را ر کند، اما در عین حال پیرمرد معذب بود و میدانست بیرن سعی دارد دوستانه رفتاآلکس شانه باال انداخت. می

 فهمید.

 «ای.تو برای کشورت کارهای بزرگی انجام داده»گیری کرد:بیرن نتیجه

مطمئن نیستم آن کارها را برای کشورم انجام داده باشم. فقط مسئله این است که کشورم به من حق انتخاب »آلکس گفت:

 «چندانی نداده بود.

دانی، ایاالت متحد و انگلستان همیشه روابط خاصی ای حاال به ما کمک کنی. میقعا سپاسگزاریم که قبول کردهخوب، وا»

من یک بار عمویت، یان رایدر را »سکوت ناخوشایندی ایجاد شد. بیرن گفت:« اند. ما دوست داریم به هم کمک کنیم.داشته

 «دیدم.

 «آمده بود میامی؟»

 «د خوبی بود، آلکس. یک مأمور خوب. ناراحت شدم که شنیدم...نه. در واشنگتن بود. مر»

 «تشکرم.م»آلکس گفت:

خواهم ایم. اما اول میای. در هتلی که فقط چند کوچه با اینجا فاصله دارد برایت جا رزرو کردهحتماً خسته»ای کرد.بیرن سرفه

 «ند.ابا مأموران مخصوص ما ترنر و تروی مالقات کنی. حتماً دیگر رسانده

 ها مادر و کدام یکی پدر است.ترنر و تروی. قرار بود مادر و پدر آلکس باشند. فکر کرد کدام یک از آن

ی یک صندلی نشست. یک لحظه هم از روی دسته« روید.می به هر حال، شما سه نفر پس فردا به کایو اسکلتو»بیرن گفت:

ات تر از آن، باید با مادر و پدر تازهگیجی پرواز بیرون بیایی، و مهم فرصت الزم داری تا ازتو کمی» آلکس چشم برنداشته بود.

مند نبودند که تو بخشی از این عملیات باشی. ها چندان عالقهمکث کرد. آلکس، باید به تو یادآوری کنم آن« آشنا شوی.

 «ری.دانند تو مأمور خیلی باهوشی هستی. اما آخر چهارده سال بیشتر ندامی برداشت بد نکن.

 «چهارده سال و سه ماه.»آلکس گفت:
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ها عادت ندارند وقتی مشغول کارند واضح است که آن» کند یا نه.بیرن مطمئن نبود آلکس دارد شوخی می« آهان. البته.»

کنند. و موضوع اصلی این است، کنند. اما عادت مینوجوانانی به سن و سال تو دوروبرشان باشد. دست و پایشان را گم می

توانی از سر راهشان کنار بروی. مطمئنم آلن بالنت این را به تو گفته... فقط در هتل تی کمک کردی وارد جزیره شوند، میوق

 «کشد. حداکثر، دو هفته.بمان و تفریح کن. همه ماجرا فقط دو هفته طول می

 « امیدوارند دقیقاً به چه چیزی دست پیدا کنند؟» آلکس پرسید:

در یک کشتزار عمارت اربابی قدیمی«. ی طالییخانه»داورو وارد شوند. این اسم اسپانیایی است. به معنیخوب باید به کاسا »

ای نخواهد بود، آلکس. جزیره باریک است و برای عبور فقط الیه جزیره. اما کار ساده است متعلق به ژنرال ساروف در منتها

ی خانه ادامه دارد. خود عمارت بیشتر به قلعه شباهت دارد تا حوطهیک جاده است که دو طرف آن را آب گرفته و تا دیوار م

توانند کمک کنند برای ورود به خانه راهی پیدا کنیم. خانه. به هر حال، این مشکل تو نیست. ما در جزیره افرادی داریم که می

 « هایی به اندازه یک سنجاق داریم!ینتوانیم آنجا وسایل استراق سمع کار بگذاریم. ما دوربو وقتی توانستیم وارد شویم می

 « کند؟خواهید بدانید ژنرال ساروف دارد چه کار میمی»

اش نگاه کرد و ناگهان آلکس به فکر افتاد این مأمور سیا دارد چیزی را از او های براق و واکس خوردهبیرن به کفش« دقیقاً.»

ها اعتماد کنی. توانی به آنو اسمیترز چه گفته بود؟ هرگز نمی رسید...کند. همه چیز زیادی سرراست به نظر میپنهان می

 رسید، اما حاال آلکس شک کرده بود.بیرن خیلی دوست داشتنی به نظر می

خواهم با آلکس، می»صدای تقه به در آمد. یک مرد و زن بدون آنکه منتظر پاسخ شوند وارد اتاق شدند. بیرن ایستاد. گفت:

 «ی آشنا شوی. همکاران...این آلکس رایدر است.تام ترنر و بلیندا ترو

 در یک لحظه فضای اتاق به شدت سرد شد. آلکس هرگز ندیده بود دو نفر از دیدن او کمتر از این خوشحال شده باشند. 

ود و ای که هم خشن بهای آبی و چهرهقیافه، با موهای کامالً کوتاه روشن، چشمتام ترنر تقریباً چهل ساله بود، مردی خوش

هایش گشاد و نرم پوشیده بود. لباسها. عجیب اینکه شلوار جین، پیراهن یقه باز سفید و یک کت چرمیبچههم شبیه پسر

آمد. ترنر مردی بود که شغلش روی ظاهرش تأثیر گذاشته بود. با آن صورت دو تیغه شده هیچ ایرادی نداشت. فقط به او نمی

س شبیه مانکنی در ویترین یک مغازه بود. آلکس فکر کرد، اگر او را سروته کنی کف روح، در چشم آلکو ظاهر تقریباً بی

 بینی. پاهایش مهر سیا را می

پوشیده هایش. او هم لباس غیر رسمیای تا روی شانهبلیندا تروی چند سالی بزرگتر از او بود. الغر، با موهای فرفری قهوه

اش آویخته بود و گردنبندی از ردیفی مهره دور گردنش. های روشن که از شانهشرت، با کیفی به رنگبود، دامن گشاد و تی

هایش محکم به هم فشرده شده بود. کامالً عبوس نشده بود، اما باز هم صدها رسید اصالً آرایش داشته باشد. لببه نظر نمی

های کودکستان. تروی در را بست و معلممایل از لبخند فاصله داشت. آلکس را به یاد معلم مدرسه انداخت... شاید یکی از 
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ی ورودش به اتاق توانسته بود از نگاه کردن به آلکس پرهیز کند. انگار سعی داشت وانمود کند آلکس آنجا نشست. از لحظه

 نیست.

ترکی آلکس از یکی به دیگری نگاه کرد. عجیب این بود که با وجود تفاوت ظاهری، بین تام ترنر و بلیندا تروی خصوصیت مش

احساس و تهی بودند. حاال اند. خشن، بیها از یک تصادف شدید جان به در بردهوجود داشت. مثل این بود که هر دوی آن

خواستند این دو نفر را به تنهایی به کایو اسکلتو وارد کنند، حتی قبل از پیاده شدنشان دانست چرا سیا او را الزم دارد. اگر میمی

 شد جاسوس هستند. از هواپیما معلوم می

 «آلکس، از دیدنت خوشحالم.»کرد گفت:ترنر با لحنی که معنای جمله را کامالً برعکس می

کنم ترسناک بوده، یعنی تنهایی گمان می»و بعد قبل از آنکه آلکس بتواند جواب بدهد:« پروازت چطور بود؟»تروی پرسید:

 «سفر کردنت.

هایم را ببندم. اما وقتی به ارتفاع سی و پنج هزار پایی رسیدیم دیگر دم چشمموقع بلند شدن هواپیما مجبور ش»آلکس گفت:

 «نلرزیدم.

 «ترسی؟تو از پرواز می»ترنر با تعجب گفت:

بینیم او از پرواز که میحالیکنید، دراین دیوانگی است! شما دارید این بچه را وارد عملیات سیا می»تروی رو به بیرن کرد:

 « ترسد!می

 «کند.کنم آلکس دارد شوخی میتام! گمان می نه،نه، بلیندا!» منده شد:بیرن شر

 «کند؟شوخی می»

 «هایش فرق دارد.درست است. فقط نوع شوخی»

دار نیست. در حقیقت، به نظر من اصال این فکر دیوانگی خوب، به نظر من خنده» دانست چه بگوید. بعد گفت:تروی نمی

 «است. متأسفم، قربان...

شما به من گفتید این پسر مشهور است. اما او هنوز بچه »اینکه بیرن بتواند حرفش را قطع کند، به سرعت ادامه داد: قبل از

است! فکرش را بکنید وقتی مشغول اجرای عملیات هستیم او یک شوخی احمقانه کند؟ ممکن است باعث لو رفتن ما شود! و 

 «او امریکایی است؟ ی او چی؟ شما که خیال ندارید به من بگوییدلهجه

 «رسد.امریکایی به نظر نمی» ترنر حرف او را تأیید کرد:

 «اش را تغییر بدهد.تواند لهجهآلکس مجبور نیست حرف بزند. و اگر الزم بود حرف بزند، مطمئنم می» بیرن گفت:
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 «توانم چیزی بگویم؟قربان، می» اش را صاف کرد:ترنر سینه

 «بگو، ترنر.»

امتحان نشده.  درصد با مأمور ویژه تروی موافق هستم. با آلکس هیچ مشکلی ندارم. اما او آموزش ندیده. او قربان، من صد» 

 «او امریکایی نیست!

دانی چه شرایط امنیتی دشواری بر جزیره حاکم ایم. تو میدهها را قبالً زی این حرفلعنتی! ما همه»ناگهان بیرن عصبانی شد.

توانی از آن طرف فرودگاه سانتیاگو بروی نمی شود. خودت بهمهور روسیه، وضع از قبل هم بدتر میاست... و با آمدن رئیس ج

سر در بیاوری. یادتان باشد برای جانسون چه اتفاقی افتاد! او وانمود کرد پرنده باز است و به تنهایی وارد جزیره شد. سه ماه 

 «و از آن موقع هنوز از او خبری نداریم! قبل،

 «مریکایی برای ما پیدا کنید.آی یک بچهخوب، » 

سپاسگزاری  توانی حداقل کمیکنم تو میست. آلکس هزاران مایل پرواز کرده تا به ما کمک کند و من فکر میترنر، کافی»

 ...«نشان بدهی.هر دو شما. آلکس 

 «خواهی؟ یک کوکا؟چه چیزی میل داری؟ نوشیدنی می»بیرن به آلکس اشاره کرد بنشیند

 و نشست.« من راحتم.»لکس گفت:آ

مریکایی آی بیرن یکی از کشوهای میزش را باز کرد و یک بسته اوراق و اسناد دولتی بیرون آورد. آلکس جلد سبز یک گذرنامه

ی شما موقع ورود به کایو اسکلتو به شود. اولین اقدام این است، هر سهخوب کار به این نحو انجام می»را دید. بیرن گفت:

در نتیجه این آلکس  -تر است شناسایی تقلبی احتیاج دارید. فکر کردم اگر اسم کوچکتان تغییر نکند برایتان راحت کارت

کند. در ضمن مراقب این اسناد باشید. سازمان اجازه ندارد گاردینر است که با مادر و پدرش، تام و بلیندا گاردینر، سفر می

خواهم ها از روابطم استفاده کنم. وقتی این کار تمام شد، میام برای گرفتن آنشدههای جعلی درست کند و من مجبور گذرنامه

 «ها را به من برگردانید.آن

آلکس گذرنامه را باز کرد. با تعجب دید عکسش به گذرنامه الصاق شده. سنش تغییر نکرده بود، اما در گذرنامه قید شده بود 

 کار چطور انجام گرفته. و چه زمانی.که در کالیفرنیا متولد شده. فکر کرد این 

خوانی. پدرت در کار سینماست و یک کنی. در دبیرستان هالیوود غربی درس میآنجلس زندگی میدر لس»بیرن توضیح داد:

ی دهم تا امشب بخوانی، والبته همهای. مقداری نوشته به تو میغواصی و منظره دیدن به تعطیالت آمدههفته برای کمی

 «بالً هماهنگ شده.ها قاین

 «هماهنگ شده یعنی چی؟»آلکس پرسید:
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ها آماده شده. مدرسه، محله، کنند سؤالی کرد، همه اینآنجلس زندگی مییعنی اگر کسی درباره خانواده گاردینر که در لس» 

کس، گوش کن. باید آل»بیرن مکث کرد.« اند.شناختهی عمرت میهایی هستند که خواهند گفت تو را همههمه چیز. آنجا آدم

ایم این را بفهمی. ایاالت متحده امریکا با کوبا درحال جنگ نیست. مسلماً ما با هم اختالفاتی داریم، اما در بیشتر موارد توانسته

کشوری است که  -و این یعنی کایو اسکلتو  -دهند. کوبا ها کارها را به سبک خودشان انجام میکنار هم زندگی کنیم. اما آن

کنند. شاید تو را بکشند... و از ما اندازند. از تو بازجویی میخودش قانون دارد. اگر بفهمند جاسوسی، تو را به زندان می برای

 وقتدهد که دیگر هیچگذرد و دلم گواهی میایم سه ماه میآید. از آخرین بار که از جانسوس خبر گرفتهکاری بر نمیهم هیچ

 «کنیم.از او خبری دریافت نمی

 سکوتی طوالنی حاکم شد.

به طرف « کنی.اما قرار نیست برای تو هیج اتفاقی بیفتد. تو فقط از کنار گود تماشا می»روی کرده. گفت:بیرن متوجه شد زیاده

مسئله مهم این است که مثل یک خانواده رفتار کنید. تا قبل از حرکت فقط دو روز وقت دارید. این یعنی »دو مأمور برگشت.

توانید از فردا با صبحانه کنم آلکس برای امشب شام بیش از حد خسته باشد، اما میتان را با هم بگذرانید. گمان میقتباید و

 «خوردن دور هم شروع کنید. روز را بگذرانید. از حاال به بعد مثل یک خانواده فکر کنید. این چیزی است که قرار است بشنوید.

کورنوال دراز کشیده بود آرزو کرده بود به یک خانواده تعلق داشته باشد. و حاال آن آرزو  عجیب بود. آلکس وقتی در بستری در

 به حقیقت پیوسته بود.... اگرچه نه به شکلی که او فکر کرده بود.

 «سؤالی هست؟»بیرن پرسید:

اهت پیدا کرد که در عرض تر به خط راستی شبسریعاخم کرده بود. دهانش کمی« بله، قربان. من یک سؤال دارم.» ترنز گفت:

ای خوشبخت را بازی کنیم. بسیار خوب، قربان، اگر خواهید ما نقش خانوادهشما می»بود.ترکیبش کشیده شده صورت خوش

کنم اید فردا قرار است من فروشنده را ببینم. فکر نمیکنم فراموش کردهکنم. اما فکر میی تالشم را میدستور است، من همه

 « ام به مالقاتش بروم.شته باشد من با زن و بچهاو انتظار دا

 «فروشنده؟»بیرن با نگرانی گفت:

 «بینم.او را ظهر می»

 « روی چطور؟ن»

 « من برای پشتیبانی آنجا خواهم بود. این روش استاندارد کار است...»تروی گفت:

تواند با روی. بنابراین آلکس میقایق می ابفروشنده روی آب است، بله؟ترنر ... تو »ای فکر کرد.بیرن لحظه« بسیار خوب!»

 « ی ماجرا.تروی در خشکی باشد. کامالً در حاشیه
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بیرن ایستاد. مالقات تمام شده بود. آلکس حس کرد موج دیگری از خستگی به او هجوم آورده و مجبور شد به زحمت جلو 

به استراحت نیاز داری. مطمئنم من و تو دوباره یکدیگر آلکس، تو »اش را بگیرد. بیرن احتماالً متوجه شده بود. گفت:خمیازه

 دستش را جلو آورد. آلکس دستش را فشرد. « بینیم. و واقعا ممنونم قبول کردی کمک کنی.را می

ها ی نوشتهخوریم. در این فاصله فرصت داری همهما ده و نیم صبحانه می»اما مامور ویژه تروی هنوز اخم کرده بود. او گفت:

 «خوابی. کجا اقامت داری؟خوانی. به هر حال آن همه که نمیرا ب

 آلکس شانه باال انداخت. 

 «ام.من برایش در دالنو جا گرفته»بیرن گفت:

 «آییم دنبالت.بسیار خوب. آنجا می»

 ترنر و تروی برگشتند و از اتاق خارج شدند. هیچکدام به خودش زحمت خداحافظی نداد. 

این وضع برایشان تازگی دارد. اما مأموران خوبی هستند. ترنر یکراست بعد از کالج وارد ارتش شده به دل نگیر.  »بیرن گفت:

کنند. مطمئنم همه چیز خوب پیش خواهد ها از تو مراقبت میو تروی قبال بارها با او کار کرده. وقتی در مأموریت هستید آن

 « رفت.

بود. یک عالم کار، یک عالم فکر صرف این عملیات شده بود. قبل از  اما آلکس در این مورد تردید داشت. و هنوز سردرگم

آماده شده بود. برای او در لس آنجلس یک هویت کامل  -با عکس او -آنکه حتی بداند قرار است به آنجا بیاید اوراق جعلی 

 درست کرده بودند. و یک مأمور دیگر، جانسون، احتماالً مرده بود. 

 بیرن عصبی بود. آلکس در این مورد اطمینان داشت. شاید ترنر و تروی هم عصبی بودند.  یک عملیات مراقبت ساده؟

 آورد. گفتند. باید خودش سر از قضیه در میی حقیقت را به او نمیدر اسکلتون هر ماجرایی در جریان بود، آنها همه

 

دار و ت... و نه فقط در، بلکه راهروهای تاقاتاقش واقعا هیچ به اتاق شباهت نداشت. زیادی بزرگ بود. درهای زیادی داش

آمیز ای که اغراقهای سبز و سفید در اندازهتاقچه و ایوانی وسیع رو به خورشید. کف اتاق مرمر بود، سطحی چهارگوش از مربع

ها با یه ستونهای کامالً صیقل خورده. پابرق بود، عتیقه...همه جا. میزها و صندلی رسید. اثاث اتاق پر زرق وبه نظر می

خشک شده جلو کننده. یک تمساح غولپیکر های خیرههای عظیم با قاب طالیی. چلچراغهای کوچک. آینهها و مجسمهگلدان

 یک بخاری دیواری عظیم دراز کشیده بود. مردی که حیوان را کشده بود روبه رویش نشست. 
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نوشید. قهوه اعتیادآور است و ساروف فقط به و شکر میی بدون شیر ژنرال ساروف داشت در یک فنجان چینی ظریف قهوه

داد روزی یک بار کمی قهوه بنوشد. امروز کت و شلوار معمولی نخی پوشیده بود، اما این لباس در تن او، خودش اجازه می

 رسید. بدون اینکه حتی یک چروک برداشته باشد، تا حدی رسمی به نظر می

ون آمده بود که انگار از سنگ خاکستری تراشیده شده بود. چند متر باالتر از میز تحریری که ی باز پیراهنش گردنی بیراز یقه

 ی قهوه را مزه مزه کرد، بعد فنجان و نعلبکی راچرخید. ساروف آخرین جرعهای سقفی به کندی میپشتش نشسته بود پنکه

 قرار گرفت هیچ صدایی نداد. پایین آورد و روی میز تحریرش گذاشت. ظرف چینی وقتی روی سطح صیقلی 

ای به یکی از درها خورد و مردی قدم به داخل اتاق گذاشت. اگرچه قدم گذاشتن عبارت نامناسبی بود. با هیچ عبارت ضربه

 ی حرکت او را وصف کرد. شد نحوهدیگری نمی

تر از دست . دست راستش کوتاههایی قرار گرفته بود کج و کوله و قوزیهمه چیزش اشکال داشت. سرش با زاویه روی شانه

های چرمی سیاهی فرورفته بود، که تر از پای چپش بود. پاهایش در کفشچپش بود. اما، پای راستش چندین سانتی متر بلند

تر و بزرگتر از آن یکی بود. کت سیاه چرمی و شلوار جین پوشیده بود، و وقتی به ساروف نزدیک شد عضالتش یکی سنگین

 وج برداشتند. در زیر لباس م

شد، در نتیجه وقتی داشت به جلو ی بدن دارند. در اندامش اصالً هماهنگی دیده نمیرسید حیاتی مستقل از بقیهبه نظر می

کند عقب عقب برود یا به پهلو حرکت کند. صورتش بدترین قسمت وجود او رسید دارد سعی میکرد، به نظر میحرکت می

هایش ی انسان تصور مبهمی داشته آن را سر هم کرده است. یکی از چشمای که از چهرهد بچهبود. انگار تکه تکه شده و بع

 رنگ داشت. طرف دیگر کامال تاس بود. مدام سرخ و خون گرفته بود. نصف سرش موهای بلند و بی

ترین پیش ترسناکفقط بیست و هشت سال داشت، اما محال بود بشود با نگاه به او این را فهمید و تا همین چند سال 

گفتند ترک است، در استانبول تروریست در اروپا بود. نامش کنراد بود. در مورد او اطالعات خیلی کمی وجود داشت، هرچند می

اش متولد شده، پسر یک قصاب بوده، و زمانی که نه سال داشته وقتی به خاطر دیر رسیدن به مدرسه حبس شده بود مدرسه

 ر آزمایشگاه منفجر کرده است. را با بمب ساخته شده د

دانست چه کسی به کنراد آموزش داده، و در استخدام چه کسی بوده. آفتاب پرست بود. هیچ نوع طور، هیچ کس نمیهمین

های پاریس، مادرید، آتن و لندن بوده. یک گفتند مسئول شورشکرد. میی سیاسی نداشت و فقط برای پول کار میعقیده

موران امنیتی نه کشور دنبال او بودند، در فهرست افراد تحت تعقیب سازمان سیا نفر چهارم بود، و رسما دو چیز مسلم بود. ما

 میلیون دالر برای سرش جایزه تعیین کرده بودند.

کرد زودتر از موقع منفجر شد، زندگی حمل می -برای یک پایگاه نظامی -، وقتی بمبی که داشت 1۹۹۸در زمستان سال 

او را از هم پاشیده بود، اما موفق نشده بود  -به معنی واقعی -گهان به شکل غیرمنتظره به پایان رسید. بمب کاری او نا
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هالکش کند. یک گروه دکتر آلبانیایی در یک مرکز تحقیقاتی نزدیک الباسان او را دوباره به هم بخیه زده بودند. آنچه اکنون 

 شد کاردستی آنها بود. آشکارا دیده می

شد که به این کار مشغول بود. روزگاری این کار در شأن او نبود، اما حاال تیار شخصی و منشی ساروف بود. دو سال میاو دس

ای که این روس قصد کرد. در دنیای تازهیای ساروف را درک میوکنراد چندان حق انتخاب نداشت. و به هر حال، وسعت ر

  رسید.ساختنش را داشت، کنراد به پاداش خود می

ها را از باتالق ی اسکناسامیدوارم توانسته باشیم بقیه»زد.انگلیسی را به روانی حرف می« صبح به خیر، رفیق.»ساروف گفت:

 « بیرون بیاوریم.

 داد حرف نزند.کنراد با حرکت سر تأیید کرد. او ترجیح می 

اروف دستش را جلو برد و یک دفتر جلد چرمی س« گردد.عالی است. البته، اول باید پولشویی شود. بعد به حساب من برمی»

با »او ادامه داد: "رود.همه چیز روی برنامه جلو می"را باز کرد. آنجا فهرستی بود که با خط بسیار خوب نوشته شده بود. 

 «؟ …ساختن بمب

 تش را حرکت بدهد.ی صورظاهراً کنراد در به زبان آوردن کلمات مشکل داشت. برای این کار مجبور بود همه« تمام شد.»

ی رسد. امروز از او یک نامهتوانم روی تو حساب کنم. رئیس جمهور روسیه تا پنج روز دیگر به اینجا میدانستم میمی»

ساروف لبخند خیلی « کرد. بوریس برایم نوشته که چقدر مشتاق این تعطیالت است.الکترونیکی داشتم که این را تأیید می

 «ای؟ها را حاضر کردههم این طور باشد، تعطیالتی بشود که نتواند فراموش کند. اتاق البته، باید»کوتاهی زد:

 کنراد سر تکان داد.

 «ها؟دوربین»

 «بله، ژنرال.»

ساروف با یک انگشت صفحات دفتر را ورق زد. در مقابل یک کلمه که زیر آن خط کشیده شده بود و عالمت « خوب است.»

دانستم که خرید و حمل مواد رادیواکتیو ماند. همیشه میی اورانیوم همچنان باقی میلهمسئ»سؤال داشت مکث کرد. گفت:

اش را دیدند. اما خوب، برای یک نفر سوم کار کار خطرناک و حساسی است. مسافرهای هواپیما مرا تهدید کردند و نتیجه

 « کردند.می

 «فروشنده.»کنراد گفت:

برای پادوهایش چه اتفاقی افتاده. وقتی دیگر از طرف من پولی پرداخت نشود، احتمال  دقیقاً حتماً فروشنده دیگر شنیده که»

دارد تصمیم بگیرد به تهدیدش عمل کند و به مقامات هشدار بدهد. احتمالش ضعیف است، اما باز هم خطری است که آمادگی 
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ام کمتر از دو هفته وقت داریم. من تصمیم گرفتهیاید که بپذیرش آن را ندارم. تا زمانی که بمب منفجر شود و دنیا به شکلی در

 -توانیم هیچ خطری را بپذیریم، و در نتیجه، کنراد عزیزم، تو باید به میامی بروی و فروشنده را از زندگی ما خارج کنی نمی

 «کند.که متأسفانه باید بگویم این کار، او را از زندگی خودش هم خارج می

 «کجاست؟»

دهد، قایقی تفریحی به نام مای فر لیدی )بانوی زیبای من( این قایق معموالً در بارانداز قایق انجام میعملیاتش را در یک »

کند. من شخصا، وقتی او زیر آب باشد بیشتر احساس امنیت اندازد. فروشنده روی آب بیشتر احساس امنیت میبازار لنگر می

وقتی کار تمام شد به من خبر  -توانی همین حاال حرکت کنییا می»ساروف دفتر را بست. مالقات تمام شده بود.« کنم.می

 «بده.

های فلزی داخل گردنش اندکی موج برداشت. بعد برد پینکنراد برای سومین بار سر تکان داد. وقتی سرش را باال و پایین می

 برگشت و راه افتاد و لنگ لنگان خودش را از اتاق بیرون کشید.
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 7فصل 

  مرگ یک فروشنده

 

ها لنگر انداخته بودند هایی که دورتادور آنی مفصلی خوردند، درست روی اسکله، با قایقای در بارانداز بازار صبحانهدر کافه

رفتند. تام ترنر و بلیندا تروی ساعت ده صبح در اتاق آلکس آمدند و میهای آبی، زرد و سبز روشن که به سرعت میو تاکسی

حالت کالسیک  -ها بیداری به خواب عمیقی رفته و خیلی زود بیدار شده بود آلکس پس از ساعت را زده بودند. در حقیقت،

ی گیجی ناشی از پرواز برفراز اقیانوس. اما حداقل وقت زیادی داشت تا اوراقی را بخواند که جو بیرن به او داده بود. حاال درباره

هرگز با آنها مالقات نکرده بود، سگ خانگی که هرگز ندیده  بهترین دوستانی که -دانست هویت جدیدش همه چیز را می

 های دبیرستانی که نگرفته بود. بود، حتی نمره

هایی با کرد که در پیاده رو قدم زنان به بوتیکهایی را تماشا میاش نشسته بود و داشت توریستو حاال او با مادر و پدر تازه

شدند. خورشید کامالً باال آمده و برقی که از روی آب دند، وارد و خارج میسردرهای سفید، که محوطه را شلوغ کرده بو

شد تقریباً کورکننده بود. آلکس عینک آفتابی اوکلی را از جیش درآورد و به چشمش زد و در آن سوی لنزهای منعکس می

کرد به این زودی ه بود و آلکس فکر نمیتر شد. عینک آفتابی را جک به او هدیه دادتر و قابل کنترلایریدیوم سیاه دنیا مالیم

 از آن استفاده کند.

هایش ی اسنیک یارد چاپ شده بود و آلکس آن را برداشت و الی انگشتیک کبریت بغلی روی میز بود و روی آن کلمه

که با یک پاپیون ها گرم بودند. تعجب کرد که خورشید آنها را مشتعل نکرده. پیشخدمتی با لباس سیاه و سفید، چرخاند. کبریت

شود کامل شده بود، پیش آنها آمد تا سفارش بگیرد. آلکس به فهرست نگاهی انداخت. هرگز فکر نکرده بود برای صبحانه می

خورد. بغلی مردی داشت پنکیک با بیکن، خوراک گوشت و سیب زمینی و املت می آن همه غذاهای مختلف خورد. روی میز

 صحنه اشتهایش را کور کرد. آلکس گرسنه بود، اما دیدن این

 «خورم.من فقط آب پرتقال و نان برشته می»آلکس گفت:

 «دار یا از آرد کامل؟سبوس»

 «آرد کامل با کره و مربا...»

خواهد. در فرودگاه ی امریکایی مربا نمیهیچ بچه»تروی مکث کرد تا گارسون برود با اخم گفت:« منظورت مارماالد است!»

 «کشد.می –یا جایی بدتر  -خواهی، قبل از آنکه چشم به هم بزنی کارمان به زندان ا میسانتیگو بگویی مرب

 «طور باشد.کردم اینفکر نمی»آلکس گفت:
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 «گویم کار درستی نیست.من هنوز می»سرش را تکان داد:« دهی.شوی. بدتر از آن، ما را به کشتن میفکر نکنی، کشته می»

 «الکی چطور است؟»ترنر پرسید:

ی گاردینر در لس آنجلس آلکس گیج شد. منظورش چه بود؟ بعد به یاد آورد. الکی سگ البرادوری بود که مثالً خانواده

 مقصود زن همسایه بود.« کند.خوب است. خانم بیچ از او مراقبت می»داشتند. آلکس گفت:

فهمد داری بخواهی مدتی معطل کنی، دشمن می آنقدر که باید و شاید سریع نبود. اگر»اما ترنر تحت تأثیر قرار نگرفت. گفت:

 «ای.شناختههایت حرف بزنی که آنگار تمام عمر آنها را میگویی باید طوری در مورد سگ خودت و همسایهدروغ می

این البته عادالنه نبود. ترنر و تروی او را آماده نکرده بودند. متوجه نشده بود امتحان از همان موقع شروع شده. در حقیقت، 

های آلپ داد. وقتی او را به کورنوال فرستادند آلکس لستر بود، و در کوهسومین بار بود که با هویت جدید مأموریتی انجام می

تواند دانست دوباره میفرانسه، آلکس فرند بود، پسر یک میلیاردر. هردو بار توانسته بود نقشش را با موفقیت بازی کند و می

 این کار را انجام بدهد. به عنوان آلکس گاردینر

 «کنید؟خوب، شما چه مدتی است با سیا کار می»آلکس پرسید:

ی عمرم. من همه» تر شد و گفت:ی آلکس را که دید، مالیماما حالت چهره« این اطالعات محرمانه است.»ترنر جواب داد:

خواهم برای تر از تو. میچه بودم. جوانخواستم بکنم، حتی وقتی بدر نیروی دریایی بودم. این کاری است که همیشه می

 «یای من است.وکشورم بمیرم. این ر

 «ی خانواده حرف بزنیم!ی خودمان حرف بزنیم. قرار است خانواده باشیم. بنابراین دربارهنباید درباره»بلیندا با عصبانیت گفت:

ری کردند. آلکس به طور اتوماتیک جواب داد. ی لس آنجلس از او سؤاالت بیشتدر مدتی که منتظر رسیدن غذا بودند درباره

ی ها ملحق شود. این کاری بود که یک بچهتوانست به آنچند نوجوان را دید که با اسکیت بورد رد شدند و آرزو کرد می

به او هیچ داد. نه اینکه با دو بزرگسال اخمو، که از قبل تصمیم گرفته بودند چهارده ساله باید در زیر آفتاب میامی انجام می

 امتیازی ندهند، جاسوس بازی کند.

سفارش داده بودند. آلکس حدس  -بدون کافئین و با شیر بدون چربی -غذا رسید. ترنر و تروی هردو ساالد میوه و کاپوچینو 

را روی نان شده بود و وقتی آن  زدهبا مار ماالد انگور، کره سفید و  -ی او هم رسید خواهند چاق شوند. نان برشتهزد که نمی

 شد.مالید انگار ناپدید میمی

 «این فروشنده کیست؟»آلکس پرسید:

 «الزم نیست تو بدانی.»ترنر جواب داد:
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بسیار خب. خوب نشان »ی کافی تحمل کرده. کاردش را روی میز گذاشت و گفت:آلکس به این نتیجه رسید که به اندازه

خواهم با شما کار کنم. هرگز کسی باور ندارد، برای اینکه من هم نمی خواهید با من کار کنید. خب، ایرادیدادید که نمی

 «کنند.کند شما پدر و مادر من باشید چون هیچ پدر و مادری هرگز مثل شما دو نفر رفتار نمینمی

 «…آلکس»تروی گفت:

توانید به او بگوید من مارماالد میگردم. و اگر آقای بیرن شما علتش را پرسید، جریان را فراموش کنید! من دارم به لندن برمی»

 «دوست نداشتم و در نتیجه به کشورم برگشتم تا مربا بخورم.

رسید. حدس زد آنها از رفتن بلند شد. تروی همزمان با او از جا بلند شد. آلکس به ترنر نگاهی انداخت. او هم مردد به نظر می

 سیدند.ترشوند. اما در عین حال، از رئیسشان میاو خوشحال می

 «خواستیم تو را ناراحت کنیم.روی کردیم. نمیآلکس، بنشین، باشد. ما زیاده»تروی گفت:

 های او نگاه کرد و دوباره آهسته نشست.آلکس به چشم

ایم. اما تو را ما قبالً با هم کار کرده -کشد تا به این وضعیت عادت کنیم. ترنر و من فقط مدتی طول می»تروی ادامه داد:

 «ناسیم.شنمی

 «کنیم؟دانی اگر تو کشته شوی ما چه حالی پیدا میمی»ترنر سر تکان داد:

 «توانم از خودم مراقبت کنم.به من گفته بودند خطری وجود ندارد. به هرحال، من می»آلکس گفت:

 «کنم.من باور نمی»

ای نداشت. آنها از قبل تصمیم ا هیچ فایدههآلکس دهان باز کرد تا حرف بزند، بعد جلو خودش را گرفت. بحث کردن با این آدم

های شبیه آنها دیده بود. اما هاست. معلمهایی بودند که همیشه حق با آنخودشان را گرفته بودند، و به هر صورت، از آن آدم

 تر رفتار کنند. حداقل حاال موفقیتی کسب کرده بود. دو مأمور ویژه تصمیم گرفته بودند مالیم

 «واهی بدانی فروشنده چه کسی است؟ یک متقلب است. اینجا در میامی پایگاه دارد. آدم مزخرفی است.خمی»تروی گفت:

 « مکزیکی است. اهل مکزیکوسیتی.»ترنر اضافه کرد: 

 «کند؟خوب، چه کار می»

روی با ت« فروشد. مواد مخدر، اسلحه، اوراق هویت جعلی، اطالعات.دهد. چیز میدرست همان کاری که اسمش نشان می»

 «کند. البته، به قیمت خوب.اگر چیزی الزم داری که غیرقانونی است، فروشنده آن را تهیه می»شمرد:هایش میانگشت

 « کنید.کردم شما دارید در مورد ساروف تحقیق میفکر می»
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 « احتماال فروشنده چیزی به ساروف فروخته. ارتباطش این است.»ترنر مکث کرد.« همین طور است.»

 « چیزی فروخته؟ چه»

دانیم دو نفر از مأموران فروشنده اخیرا به اسکلتون کی ما هنوز مطمئن نیستیم. فقط می»شد:تر میترنر داشت مدام عصبی

 « کنیم بفهمیم ساروف چه چیزی خریده.اند. آنها با هواپیما رفتند، اما، برنگشتند. ماداریم سعی میپرواز کرده

 آلکس مطمئن نبود حقیقت را به او گفته باشند. « ور روسیه چه ارتباطی دارد؟ها با رئیس جمهی اینهمه»

تا وقتی نفهمیم ساروف چه چیزی خریده،  »دهد، گفت:ی شش ساله توضیح میتروی، طوری که انگار چیزی را به یک بچه

 «فهمیم.این را نمی

خرم. نیم میلیون دالر کنم. دارم مواد مخدر میکار میمن حاال مدتی است با هویت جعلی دارم با فروشنده »ترنر ادامه داد:

ی خیلی خوبی داریم. او به من اعتماد ما رابطه»ترنر لبخند زد:« کند.کوکائین، که از کلمبیا آمده. حداقل، او این طور فکر می

 «قش بروم.دارد. و امروز اتفاقا روز تولد فروشنده است، و او از من دعوت کرده برای صرف نوشیدنی به قای

 «قایقش کدام یکیست؟»آلکس به دریا نگاه کرد.

 ترنر قایقی را نشان داد که حدود پنجاه متر دورتر در انتهای اسکله لنگر انداخته بود. آلکس نفس عمیقی کشید.« آن یکی.»

میامی لنگر انداخته  هایی بود که به عمرش دیده بود. مثل آن همه قایق دیگری که دورتادورآن قایق یکی از زیباترین قایق

بودند مجلل، و از فایبرگالس سفید نبود. حتی مدرن نبود. بانوی زیبای من نام داشت و یک قایق تفریحی موتوری کالسیک 

دوران ادوارد بود، قایقی هشتاد ساله، مثل چیزی که از یک فیلم سیاه و سفید بیرون آمده باشد. طول قایق صد و بیست فوت 

ی ناخدا ردیف درازی از ی پایین بود، درست پشت عرشهک دودکش بیرون زده بود. سالن اصلی در عرشهبود و از وسط آن ی

ها و اتاق غذاخوری پایین قرار دارند. قایق کرم رنگ بود با تزییناتی از چوب طبیعی، داد کابینپانزده پنجره یا بیشتر نشان می

ای. دکل بلند و باریکی با یک رادار در قسمت جلو برپا شده بود، شههای شیهای برنجی در زیر حبابی چوبی و چراغعرشه

شد دید همین بود. جای بانوی زیبای من در میامی نبود. باید آن را در موزه میتنها ارتباط قایق با قرن بیست و یکم که می

 رسید.شد در مقایسه با آن به نحوی زشت به نظر میگذاشتند. و هر قایقی که به آن نزدیک می

 «قایق زیبایی است. فروشنده باید درآمد خوبی داشته باشد.»آلکس گفت:

روزی او را به »با نگاه تحسین آمیز آلکس را دیده و خوشش نیامده بود. «فروشنده باید در زندان باشد.»تروی زیر لب گفت:

 «اندازیم.همان جا می

بسیار خوب، آلکس. »اش فرو برد و گفت:را در ساالد میوهتروی قاشقش « سی سال حبس.»فروشنده ترنر در تأیید او گفت:

امتحان  -اسمش خانم هیزلدن است. و  »آلکس به دوروبرش نگاه کرد:« بیا دوباره شروع کنیم. معلم ریاضیات اسمش چیست؟
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لبخند نزد. گفت:  تروی سر تکان داد، اما« خوانند.ها حساب میخوانیم. امریکاییاما ما در انگلستان ریاضی می -جالبی بود

شان را تمام کردند. مأموران سیا در مورد بعضی جزئیات دیگر هم آلکس را امتحان کردند، صبحانه« شوی.داری درست می»

سر در آورده چیزی از او  .6ام. آی. ی زندگی او در انگلیس، دوستانش، یا اینکه چطور از دنیای بعد ساکت شدند. درباره

رو جمع شده بودند ی او بدانند. اسکیت بورد سوارها بازی را کنار گذاشته و در پیادهخواستند چیزی دربارهنپرسیدند. ظاهراً نمی

 « وقت رفتن است.»نوشیدند. ترنر به ساعتش نگاه کرد. زیرلب گفت: و داشتند کوکا می

 « مانم.من با بچه می»تروی گفت: 

گندش بزنند! برای »اش کوبید. بلند شد، بعد کف دستش را به پیشانیترنر « گمان نکنم از بیست دقیقه بیشتر طول بکشد.»

 « دهد. بگو فراموش کردی.اهمیتی نمی»تروی گفت: « ام!ی تولد نخریدهفروشنده هدیه

 « کنی ناراحت شود؟فکر نمی»

 «آید.ی بعد برای ناهار بیرون دعوت کن. خوشش میباشد، ترنر. او را دفعه»

شد، آلکس متوجه مردی شد که با پیراهن گلدار روشن و شلوار سفید طور که داشت دور میافتاد. همانترنر بلند شد و راه 

ی مرد ممکن نبود، چون عینک آفتابی زده بود و کاله حصیری به سر داشت. اما احتماال آمد. دیدن چهرهرو میبهداشت از رو

رو یک هایش قدرت ندارند. مرد در پیادهرسید دستو به نظر میکشید پاهایش را به زحمت می -ی بدی شده بود دچارسانحه

 ناپدید شد. ،کردمیآوری حرکت درحالی که با سرعت تعجب بعد،لحظه کنار ترنر قرار گرفت. ترنر متوجه او نشد.

دار سطح شیبآلکس و تروی تا وقتی ترنر به بانوی زیبای من رسید در تمام طول راه نگاهش کردند. در انتهای اسکله یک  

کردند. وقتی ترنر دار تجهیزات را بارگیری میی کشتی با استفاده از این سطح شیبرسید. خدمهی اول میبود که به عرشه

دار باال رفت رسید، چند مرد تازه کارشان را تمام کرده بودند. یکی از آنها با دست به کابین سالن اشاره کرد. ترنر از سطح شیب

 ید شد.و در قایق ناپد

 « شود؟حاال چه می»آلکس پرسید:  

 «مانیممنتظر می»

در حدود پانزده دقیقه هیچ اتفاقی نیفتاد. آلکس سعی کرد با تروی حرف بزند، اما او کامالً حواسش به قایق بود و چیزی  

و گفته بود قبال باهم کار شناسند و بیرن به امعلوم بود یکدیگر را خوب میفکر کرد. ی بین دو مأمور آلکس به رابطهنگفت. 

ی کاری ها چیزی بیش از رابطهی آنداد، اما آلکس فکر کرد شاید رابطههیچ یک از آن دو احساساتش را نشان نمی اند.کرده

 باشد. 

 مگر ایستاده بود؟
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ی دود بیرون اش نشست. آلکس نگاه او را، که هنوز به قایق بود، دنبال کرد. از دودکشبعد آلکس دید تروی روی صندلی

ی کشتی که ترنر با آنها حرف زده بود روی اسکله بودند. یکی از آنها طناب قایق آمد. موتورها روشن شده بودند. دو خدمهمی

را باز کرد، بعد باال رفت و سوار قایق شد. آن یکی عقب رفت. بانوی زیبای من داشت از محلی که در آن لنگر انداخته بود 

 شد.آهسته دور می

 .گفتمی زد. داشت این را به خودشبا آلکس حرف نمی« مشکلی پیش آمده.»وی زمزمه کرد: تر

 «منظورتان چیست؟»

 « قرار بود مالقاتشان ده دقیقه باشد. قرار نبود تام جایی برود.»تروی حضور آلکس را به یاد آورد و سرش را به تندی چرخاند. 

 نامید.م کوچک میاولین بار بود که تروی همکارش را با نا تام.

 « شاید نظرش عوض شده. شاید فروشنده او را به گردش روی آب دعوت کرده.»آلکس گفت: 

 «این برخالف روال کار اداره است. بدون پشتیبانی. بدون من. رفت.نبایست می»

 «پس...»

 «برند...با خودشان به دریا می اند مأمور است و دارند او رالو رفته. حتماً فهمیده»صورت تروی ناگهان رنگ باخته بود. 

خورد. قایق هنوز با شکوه در حرکت بود. همان موقع نیمی از حاال، فلج شده از سردرگمی شدید، ایستاده بود اما تکان نمی

 رسید.رفت، به موقع نمیطول آن از پشت اسکله بیرون آمده بود. انگار اگر با سرعت نمی

 «خواهی چه کار کنی؟می»آلکس پرسید: 

 «دانم.نمی»

 «آنها خیال دارند او را...؟»

کلمات را به تندی ادا کرد. مثل اینکه چنین وضعیتی به نحوی تقصیر « کشند.اگر از هویتش باخبر شده باشند، او را می»

 کرد. و شاید همین باعث شد آلکس تصمیمش را بگیرد.آلکس باشد و انگار نبایست اصالً این سؤال احمقانه را مطرح می

خواست به آنها نشان بدهد چیزی بیش از آن کند، بلند شد و شروع کرد به دویدن. میناگهان، قبل از آنکه بفهمد دارد چه می

 کنند هست.ی انگلیسی احمقی است که معلوم بود خیال میبچه

 «آلکس!»تروی صدا زد:

 تمام را هایشاننوشیدنی بودند، نشسته آفتاب زیر بود دیده قبالً که نوجوانی بود. دو رسیده روپیاده به نکرد. دیگر اعتنا او به 

 طرف به چوبی سطح روی داشت وقتی پرید. فقط آن روی و قاپید را بوردهایشاناسکیت از یکی او که ندیدند و بودند کرده
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مالً تعادلش را حفظ رفت، یکی از آنها به دنبال او فریاد زد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. آلکس کاحال حرکت می در قایق

ی موج سواری همه برای او مثل هم بودند. و این اسکیت بورد معرکه بود، یک وسیلهکرده بود. اسنوبورد، اسکیت بورد، تخته

های میامی عادت دارند های کریپتونی، معلوم بود بچهو چرخ 5ای بی ای سی های مسابقهی پرسرعت فلکس دکس با یاتاقان

را بخرند. آلکس روی اسکیت بورد خودش را جابه جا کرد و ناگهان متوجه شد نه کاسکت دارد و نه زانوبند.  فقط بهترین چیزها

شد. در همین کرد. قایق داشت دور میشد. اما اصالً این موضوع نگرانش نمیافتاد، زخمی میاگر از روی اسکیت بورد می

چرخانش از انتهای اسکله رد شده بود. حاال قایق در دریا بود. های ی کشتی با پرههای آلکس پاشنهفاصله هم جلو چشم

شد که دیگر ی دیگر آن قدر دور میشود. تا چند دقیقهشد دید نام بانوی زیبای من دارد کوچک میهمانطور که داشت دور می

یق از آن استفاده کرده داری رفت که مردها برای تخلیه و بارگیری قاغیرقابل دسترسی بود. آلکس به سرعت روی سطح شیب

بودند. به طرف باال اوج گرفت و ناگهان بین زمین و هوا، پرواز کرد. جدا شدن اسکیت بورد را از پاهایش حس کرد، صدای 

کرد. توانست موفق شود! قایق خیلی سریع حرکت میافتادنش را روی سطح آب شنید. اما شتاب خودش او را پیش برد. نمی

شد به داخل آمد. این وضع باعث میی قوسی که چند سانتیمتر دورتر از انتهای قایق بود، پایین میدامهحاال آلکس داشت در ا

هایش هرطور بود را دراز کرد و انگشت هایشکردند. آلکس دستریزش می ریز های قایقو بعد چی؟ پروانه -آب بیفتد 

یافت. بدنش به دکل فلزی کوبیده شد، پاهایش باالتر از نا میی را لمس کردند که در انتهای قایق انحاکورمال کورمال میله

 ب فرورفت.آهای قایق در پروانه

توانست نگران این موضوع از شدت ضربه نفسش بند آمد. احتماالً یکی از مسافران قایق صدایش را شنیده بود، اما حاال نمی

ی نیرویش را به کار گرفت، برخورد بلندتر باشد. آلکس همهبست که صدای موتورها از صدای باشد. فقط باید به این امید می

خودش را باال کشید و از نرده رد شد. و بعد، عاقبت، روی عرشه بود، خیس تا زانو، و در حالی که تمام بدنش از شدت تصادف 

 کرد، اما سوار قایق بود. و به طرز معجزه آسایی، کسی او را ندیده بود.درد می

ای نیمه محصور، به شکل نعل ی انتهای قایق کوچک بود، محوطهافش را کامالً از نظر گذراند. عرشهآلکس دوالشد، اطر

ی تجهیزات ی کوچک به طرف عقب و دری کمی دورتر به طرف پایین. بستهاسب. در مقابل او کابین سالن بود با یک پنجره

ها را باز کرد و بو کشید. پر از بنزین بود. معلوم بود وشی بزرگ زیر تارپولین بود. آلکس یکی از سرپو همین طور دو بشکه

 فروشنده خیال دارد مدتی به سفر برود.

ی سایبان قرار داشت که در دو طرف سالن اصلی آویخته بود و باالی سر تمام عرشه، در قایق و طرف راست عرشه زیر سایه

ی قسمت انتهای قایق تکیه داد و استراحت کرد، به نردهاو یک قایق نجات چوبی از دو قرقره آویزان بود. آلکس کمی که 

ی قایق چند نفر بودند؟ به طور کند. خدمهفهمید به شرط اینکه کسی به قسمت عقب قایق نیاید خطری او را تهدید نمی

فتاد که داشت معمول یک ناخدا پشت فرمان بود. احتماالً کسی کنار او بود. آلکس به باال نگاه کرد و چشمش به یک جفت پا ا

شدند. احتمال داشت دو یا سه نفر دیگر در داخل قایق شد. با این یکی سه نفر میی باالیی روی سقف سالن رد میاز عرشه

 باشند. در مجموع شاید شش نفر.
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بیرون  هایش راها و جورابگرفت. آلکس بلند شد و کفشموقع هم بندر میامی داشت از او فاصله میبه عقب نگاه کرد. همان

ی اول سالن بسته ی باالیی دیده شود. دو پنجرهکرد، هنوز نگران بود از عرشهصدا حرکت میآورد. بعد جلو خزید، کامال بی

زد. بود، اما سومی باز بود و آلکس در حالی که زیر پنجره چمباتمه زده بود صدای کسی را شنید. یک مرد داشت حرف می

تو مرد احمقی هستی. »کرد. می زد حرف سی را به صورت سوتی مالیم ادابار حرف میی غلیظ مکزیکی داشت و هر لهجه

دانم داری کنی، نمیاشتباه می»مرد دیگر به سرعت گفت: « کشم.کنی، و من تو را میاسم تو تام ترنر است. برای سیا کار می

هایش به انداخت. بعد، در حالی که شانه آلکس صدای ترنر را شناخت. به چپ و راست نگاهی« زنیی چی حرف میدرباره

دیوار اتاقک تکیه داشت، خودش را آنقدر باال کشید تا سرش به پنجره رسید و توانست داخل اتاقک را ببیند. کابین سالن 

احتماال برای اینکه لک خون روی  -پوشی لوله شده پوشانده بود مستطیل شکلی بود، با کف چوبی که قسمتی از آن را کف

های بسته از پشت، روی صندلی نشسته بود. آلکس دید که با نوعی چسب باقی نماند. چیز زیادی نبود تا ببیند. ترنر با دست آن

ی دهانش خون اند. قبالً او را کتک زده بودند. موهای روشنش مرطوب بود و از گوشهها و پاهای او را بستهبسته بندی دست

شرت سیاه که شکم بزرگش از باالی ودند. یکی از آنها یک جاشو بود با شلوار جین و تیچکید. در کابین دو مرد با او بمی

کمربندش بیرون زده بود. آن یکی احتماال فروشنده بود. مردی بود با صورت گرد و موهای خیلی سیاه و سبیلی کوچک. مرد 

ی براق. جاشو یک تفنگ واکس خوردههای چرمی ی سفید بسیار خوش دوختی پوشیده بود با کفششلوار و جلیقه و کت

یک سیگار برگ در دست داشت.  بزرگ و سنگین اتوماتیک در دست داشت. فروشنده روی یک صندلی حصیری نشسته بود و

مال شیلی است. کابرنت سائو  !چه سیگاری»اش چرخاند، از عطر آن لذت برد و بعد پکی زد. زیرلب گفت: سیگار را جلو بینی

کنم. مردم دانی، دوست من، من مرد موفقی هستم. من در تمام دنیا تجارت میول ایالت من است. میبیگنون که محص

اند، اما به من ربطی ندارد. مواد خواهند مواد مخدر مصرف کنند؟ دیوانهفروشم. میخواهند سیگار بکشند؟ من سیگار میمی

دانی، آدم محتاطی فروشم. اما، میرا که بخواهند بخرند میقدر بد است؟ من هر چیزی فروشم. کجای این کار اینمخدر می

ی مرکزی اطالعات مطرح شد. و برای همین دوست نکردم. تحقیقات دقیقی انجام دادم. اسم اداره هستم. داستان تو را باور

 «خواهی چه چیزی بدانی؟می»ای گفت:ترنر با صدای خفه« من کارت به اینجا کشیده.

موقع به تو شلیک گیریم، چون خیال دارم همان خواهم بدانم کی یک ساعت از میامی فاصله میمی»: فروشنده لبخند زد 

 «اش همینکنم و بیندازمت توی دریا. همه

توانست وارد کابین شود. آنها دو نفر بودند و او یکی ای نداشت. نمیآلکس دوباره پایین رفت. گوش کردن بیش از آن فایده 

لحه داشت، کافی نبود. نه در مقابل تفنگ. به چیزی احتیاج داشت که حواس آنها را پرت کند. بعد یاد بنزین بود. و اگرچه اس

ی فرماندهی ی باال انداخت و آماده شد به قسمت عقب قایق برگردد، بعد با باز شدن در عرشهافتاد. به سرعت نگاهی به عرشه

توانست بکند؛ جایی برای پنهان شدن نداشت، اما شانس هیچ کاری نمی که مردی از آن بیرون آمد در جا میخکوب شد. آلکس

کشید. مرد آنقدر بیرون ماند تا ته سیگار را به ی ناخدایی به تن داشت، داشت سیگار میآورد. مرد، که یونیفورم رنگ ورورفته

دانست دیر یا زود شانس آورده بود. می آنکه سرش را برگرداند از همان راهی که آمده بود برگشت. آلکسدریا انداخت، بعد بی

 کرد.شوند. باید به سرعت عمل میمتوجه او می
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های بنزین دوید. سعی کرد یکی از آنها را کج کند، اما خیلی سنگین بود. به اطراف نگاه کرد ی پا به طرف بشکهروی پنجه

ون آورد و آن را با دست پاره پاره کرد. به سرعت آستین ای پیدا کند، چیزی پیدا نکرد. در نتیجه پیراهنش را بیرتا تکه پارچه

پیراهن را در بشکه فروبرد، آن را با بنزین خیس کرد. بعد آن را بیرون کشید، فقط گذاشت انتهای آستین در بشکه بماند؛ یک 

ی کسانی که در همه افتاد؟ آلکس حدس زد انفجار برای جلب توجهزد چه اتفاقی میی موقتی. وقتی بنزین را آتش میفتیله

قایق هستند کافی است، اما آنقدر قوی نیست که کسی را بکشد یا قایق را غرق کند. از آنجا که هنوز خودش سوار قایق بود 

 توانست امیدوار باشد حق با اوست.فقط می

ایش را حائل کرد تا هکرد بیرون آورد. دسترا که داشت در رستوران با آن بازی می بغلیدست توی جیبش کرد و کبریت 

ای که زمانی پیراهنش بود ی پارهی قوطی. شعله را به پارچهنسیم شعله را خاموش نکند، اولین کبریت را روشن کرد، بعد همه

ی پارچه در یک لحظه مشتعل شد. آلکس دوباره جلو دوید و به کابین سالن برگشت. صدای فروشنده را نزدیک کرد. همه

 زد. ر داخل سالن حرف میشنید که هنوز داشت د

 «یک جام دیگر به گمانم. اما بعد متأسفانه باید تو را ترک کنم. کار دارم.»

کرد. آلکس به آلکس به داخل نگاه کرد. فروشنده کنار یک میز ایستاده بود، داشت برای خودش دومین سیگار را روشن می

ی موقتی او را بود. چرا بنزین آتش نگرفته بود؟ یعنی باد فتیلهپشت سر نگاه کرد. هیچ کس آنجا نبود. هیچ اتفاقی نیفتاده 

 خاموش کرده بود؟

و بعد بشکه منفجر شد. در قسمت عقب قایق قارچ بزرگی از شعله و دود سیاه به هوا برخاست. کسی فریاد کشید. آلکس دید 

زیر  ور شده بود. هرچه دربان شعلهدو عرشه ریخت. همه جا آتش بود. درست باالی سر او سای بنزین روی تمام سطح هر

دویدند. حاال ی انتهایی میای که به طرف عرشهتارپولین قرار داشت هم آتش گرفته بود. باز هم فریاد. صدای پاهای خفه

 وقت عمل بود.

 «!ببین چه اتفاقی افتاده»

در آن طرف کابین ناپدید شد. به این آلکس شنید فروشنده به تندی دستور داد و یک لحظه بعد جاشو به سرعت بیرون دوید. 

ترتیب فروشنده با ترنر تنها ماند. آلکس چند لحظه دیگر هم صبر کرد، بعد قدم به آستانه در گذاشت، و یکبار دیگر دست در 

فروشنده برگشت. آلکس دید او جامش را پایین  .هایش گشاد شدجیب شلوارش کرد. ترنر قبل از فروشنده اورا دید. چشم

کرد که پابرهنه ای نگاه میو تفنگی برداشت. یک لحظه هیچکدام حرکت نکردند. فروشنده داشت به پسر چهارده ساله گذاشت

بود و پیراهن به تن نداشت. معلوم بود به فکرش نرسیده آلکس ممکن است برایش خطرناک باشد، با این حال همین پسر بود 

 ی مکث، آلکس وارد عمل شد.که قایقش را به آتش کشیده بود. و در همان لحظه

ی نه را گرفته بود. برای سومین قبل از باال گرفتن تلفن دوبار شماره همراه در دست داشت.وقتی دستش را باال آورد، یک تلفن

 گیری کرد.بار دکمه را فشار داد و با تلفن هدف
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 «!با تو کار دارند»گفت:

ر آن بیرون زد، پوشش پالستیکی کنار رفت و سوزن براقی را آشکار کرد. صدا، از سحس کرد تلفن در دستش لرزید و آنتن، بی

ی فروشنده شد. فروشنده به سرعت واکنش نشان داده بود، همان موقع سوزن تا آن سوی کابین رفت و یکراست وارد سینه

آلکس از روی او پرید، از هایش به طرف باال چرخید و روی زمین افتاد. تفنگش را آماده کرده بود. اما یک لحظه بعد چشم

 روی میز یک چاقو برداشت و به طرف ترنر رفت.

آلکس فورا متوجه شد که او خیلی آسیب ندیده. در عین حال، ظاهرا اخالقش بهتر نشده « چه خبر شده...؟»مامور سیا گفت:

 «با او چکار کردی؟»بود. اول به تلفن و بعد به هیکل بیهوش فروشنده نگاه کرد. پرسی:

 .و نوار چسب را برید« شماره را عوضی گرفت.»س گفت:آلک

چه »آن را امتحان کرد. تفنگ پر بود. با تحکم پرسید: ترنر سرپا ایستاد و تفنگی را که فروشنده به زمین انداخته بود قاپید.

 «!اتفاقی افتاد؟ من صدای انفجار شنیدم

 «.آره. من بودم. قایق را آتش زدم»

 «چی؟»

 «دم.من قایق را آتش ز«

 «!اما ما سوار قایق هستیم»

 .»دانممی«

. ها باال، پاها بازقبل از آنکه آلکس بتواند چیز دیگری بگوید، ترنر حرکت کرد، چرخید، حالت حمله به خود گرفت، دست

پایین خزید.  پله بود. آلکس قبال متوجه آن نشده بود. کسی ظاهر شده بود که از پایین آمده بود. آن فرددرانتهای کابین یک راه

کرد. انفجار دوم روی داد وتمام قایق چنان تکان خورد که انگار ترنر دست نگه داشت. دود سیاه داشت به داخل کابین نفوذ می

 .ها را دیدطوفان شده باشد. در بیرون عرشه صدای فریاد بلند شد. آلکس از پنجره به بیرون نگاه کرد و شعله

 «.حتما بشکه دومی است» گفت:

 »ند بشکه آنجاست؟چ«

 «فقط دو تا.«

 «.دریا... باید شنا کنیم»رسید. به خودش فشار آورد تا تصمیم بگیرد. گفت:ترنر کم و بیش گیج به نظر می
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ی بیرونی کابین خارج شد. ناگهان عرشه پر از آدم شده بود. دست کم هفت نفر بودند. آلکس فکر کرد اول مامور سیا از لبه

کردند با های سفید و شلوارهای جین، داشتند سعی میها، مردهای جوانی با پیراهناند. دو نفر از آنآمدهآن همه آدم از کجا 

 .کشیدندها داشتند فریاد میی آنها را مهار کنند. دو نفر روی سقف بودند، یکی دیگر روی عرشه. همهها شعلهکنخاموش آتش

کس درست کم هیچور بود. بخشی از سایبان آتش گرفته بود. دستیق نجات شعلهاز پشت قایق دود به آسمان بلند شده بود. قا

ی ها راغافلگیر کرده بود و همهی آنکس آمدن آلکس را به قایق ندیده بود. انفجارها همهدانست چه اتفاقی افتاده. هیچنمی

آمد، یکی از مردهای روی عرشه او را دید. مرد  حواسشان به این بود که آتش را مهار کنند. اگرچه، وقتی ترنر از کابین بیرون

  .به اسپانیایی چیزی فریاد زد

 «بجنب»ترنر داد زد: 

ی سایبان باالی سرش ها بلند شده و باقیماندهی مسلسلی قایق دوید. آلکس دنبال او رفت. صدای کرکنندهبه طرف لبه

کردند. آلکس حتی مطمئن نبود چه ی چوب را به هوا بلند میهارفتند و خردهها روی سطح عرشه فرو میتکه شد. گلولهتکه

دانست این بود که در وسط دود و آتش و گلوله و یک عالم مرد که او را مرده کند. تنها چیزی که میکسی دارد شلیک می

ی او برهنه متری پاهایخواهند گیر افتاده است. دوباره صدای مسلسل بلند شد و آلکس حس کرد عرشه در چند سانتیمی

ها های چوب به پاشنه و مچ پایش خوردند. به سرعت جلو رفت و خودش را آن طرف میلهشکافته شد. فریاد کشید. تراشه

کرد. باز هم تیراندازی اش حس میهای برهنهانداخت. زمانی به بلندی ابدیت همه چیز به هم ریخته بود. وزش باد را روی شانه

 .اقیانوس اطلس شیرجه زد و در زیر سطح آب ناپدید شد شد. بعد او با سر به درون

به آن تبدیل شده بود، آب اقیانوس گرم و  بانوی زیبای منآلکس گذاشت اقیانوس او را دربر بگیرد. بعد از میدان نبردی که 

ش عبور کرد و متوجه تر برد. چیزی به سرعت از کنارآرام بخش بود. به طرف پایین شنا کرد، فرود شدید با سینه او را پایین

هایش هایش را باز کرد. آب شور چشمرفت، بیشتر در امان بود. چشمتر میکنند. هر چه پایینشد هنوز دارند به او شلیک می

درخشید اما از قایق رود. به باال نگاه کرد. روی سطح آب نور میدانست دارد تا چه عمقی فرو میسوزاند، اما باید میرا می

توانست یک ساعت زیر آب کشید. اما باز منتظر ماند. اگر میگرفتند. باید نفس میهایش داشتند درد مینبود. ریهای نشانه

 .شدبماند خوشحال می

میلی به سطح آب پا زد. نفس زنان، در حالی که آب از صورتش فرو ی اکسیژن، با بیتوانست. آلکس با بدنی تشنهنمی

رسید تا زنده. آلکس فکر کرد شاید د. ترنر کنار او بود. مامور سیا بیشتر مرده به نظر میریخت روی سطح آب بیرون آممی

 «حالت خوب است؟»آلکس پرسید:.ای از خونریزی نداشت. شاید شوکه شده بودگلوله خورده، اما نشانه

ممکن »ن داد و تقال کرد فرو نرود. خورد. آب را بیروزد عمال آب میترنر آنقدر عصبانی بود که وقتی حرف می« ای!تو دیوانه»

 «!بود ما را به کشتن بدهی
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 .شنید برایش باور کردنی نبودآلکس هم عصبانی شده بود. آن چه می« من االن جانت را نجات دادم!»

 «!کنی؟ ببیناینطور فکر می»

 .گشتمی ه بود. و قایق داشت براز بین نرفته بود. آتش خاموش شد بانوی زیبای منآلکس با ترسی شدید در آب چرخید. قایق 

کس سکان را در کردند و هیچاو شاید حدود نود ثانیه زیر آب بود. در این مدت، در حالی که همه داشتند با آتش مبارزه می

اما کامال . کرد و حاال حدود پانصدمتر دورتر بوددست نداشت، قایق به پیشروی ادامه داده بود. موتور با تمام قدرت کار می

. اندایستاده آن یدماغه زد. آلکس دید چهار یا پنج مرد درمعلوم بود ناخدا هدایت قایق را به دست گرفته. قایق داشت دور می

ها با دست اشاره کرد و فریاد کشید. او وترنر شناور روی آب با شاید یک یکی از آن او را دیده بودند. سلح بودند.م هاآن یهمه

های کشیدند مثل مرغابیهایی ساکن بودند، که انتظار میها هدفا نشانه گرفته شده بود، درمانده بود. آنهاسلحه که به روی آن

 .توی هوا شکار شوند

تر برسد از توی کالهش خرگوشی بیرون بیاورد. توانست بکند؟ به ترنر نگاه کرد، به امید این که راهی به فکر مرد مسنچه می

آمد. روی بادی یا دستگاه غواصی و کپسول اکسیژن پنهان شده کجا بودند؟ اما کاری از ترنر بر نمیسیا ابزار نداشت؟ قایق تند

 .حتی موفق شده بود اسلحه را هم گم کند

 .کامال دور زد بانوی زیبای من

 .ترنر ناسزا گفت

 .قایق آب را شکافت و نزدیکتر آمد

سه انفجار روی داد، پشت سر هم، در دماغه، در وسط و انتهای قایق.  و بعد منفجر شد. این بار انفجارها نهایی و عظیم بودند.

بر اثر انفجار به سه قسمت کامال مجزا تقسیم شد، دودکش و سالن اصلی چنان خود را به اقیانوس انداختند  بانوی زیبای من

کرد. صدای انفجار کر کننده  ی قایق فرار کنند. آلکس در آب حرکت موج انفجار را حسخواستند از دست بقیهکه انگار می

بود. مشتی آب به صورتش کوبیده شد و نزدیک بود او را از هوش ببرد. فورا متوجه شد ممکن نیست کسی زنده مانده باشد. 

 .و این را که فهمید فکر هولناکی به سراغش آمد

 ها را کشته بود؟ی آناگر تقصیر او بود چی؟ او همه

ده بود. چیزی نگفت. آن دو نفر دیدند که سه قسمتی که روزگاری جزو یک قایق موتوری احتماال ترنر هم چنین فکری کر

 .کالسیک بودند در آب فرورفته و ناپدید شدند

آمد. بلیندا تروی را ها میصدای یک قایق موتوری شنیده شد. آلکس چرخید. یک قایق موتوری داشت با سرعت به طرف آن

 .آمد. تنها بودها میکرد و به طرف آنبود داشت قایق را هدایت میلیندا هرطور که  پشت فرمان دید.ب
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این  یبیند. حس کرد همهاول ترنر را از آب بیرون کشید، و بعد آلکس را. برای اولین بار، آلکس متوجه شد خشکی را نمی

ز نابود شدن چندین کیلومتر از ساحل به نحوی توانسته بود قبل ا بانوی زیبای منچیزها خیلی سریع اتفاق افتاده. و با این حال 

 .فاصله بگیرد

رسید دچار ها را دور او ریخته بود. به نظر میباد در میان موهای بلندش پیچیده بود و آن« چه اتفاقی افتاده؟»تروی پرسید:

چه اتفاقی »سید: صبر کرد تا نفس تازه کند. و دوباره پر« من دیدم قایق منفجر شد... فکر کردم شما...»ی عصبی شد.حمله

 «افتاده؟

ی اخیر افتاده بود کرد اتفاقاتی را که در عرض چند دقیقهصدای ترنر خنثی بود. هنوز داشت سعی می« کار این بچه بود.»

 «.او دست و پای مرا باز کرد»درک کند. 

 »تو را بسته بودند؟»

آلکس او را بیهوش کرد. یک جور تلفن همراه د. کشکنم. خیال داشت مرا بدانست من برای آژانس کار میبله، فروشنده می»

و »کس حرکت نکرد. گفت: اما اصال از سپاسگزاری خبری نبود. قایق تکان مالیمی خورد. هیچداشت حقایق را می« داشت...

 «.ها را کشتی آنقایق را منفجر کرد، همه

زدند، ها داشتند دور میها بود. آنت کنترل آننه، آتش خاموش شده بود. تو دیدی. قایق تح»آلکس سرش را تکان داد: 

 «ند...خواستند برگردمی

ها کنی یکی از چراغکنی چه اتفاقی افتاد؟ فکر میمحض رضای خدا! فکر می»بحث کند: جروتر از آن بود که مامور سیا خسته

 «.ش زدی و این اتفاق افتادمنفجر شد؟ آلکس، تو این کار را کردی. تو گاز را آت بانوی زیبای منفیوز پراند و 

ها صبح در رستوران برای امتحان از او پرسیده بودند. یک قرن هایی بود که آنگاز. اسم آمریکایی بنزین. این یکی از آن کلمه

 پیش.

 «.من زندگی تو را نجات دادم»آلکس گفت: 

 .داد که بدخلق استاما لحن ترنر نشان می« آره، آلکس. ممنون.»

 .ها رو به ساحل حرکت کردندفرمان و موتور را روشن کرد. قایق موتوری دور زد و آن تروی رفت پشت
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 8فصل 

 بازرسی گذرنامه

 

صندلی آلکس کنار پنجره و نزدیک قسمت جلو هواپیما بود. تروی کنار او بود و ترنر آن طرف تروی، کنار راهرو نشسته بود. 

نامه داشت. خواند. ترنر یک فیلمتروی داشت مجله می ری کرد، در مرخصی(یک خانواده در تعطیالت )آلکس به خودش یادآو

نویسی کند. نامه حاشیهکننده باشد و فقط به خاطر اینکه ممکن بود کسی مراقب باشد، در طول سفر برای فیلمقرار بود او تهیه

. ترنر درست قبل از آن که میامی را کرد. این وسیله باعث تعجبش شده بودبوی پیشرفته بازی میآلکس داشت با یک گیم

 .ترک کنند، وقتی در سالن خروجی ایستاده بودند، آن را با حالتی خیلی عادی به او داده بود

 «کند.بیا، آلکس. این چیزی است که تو را در هواپیما سرگرم می»

ام. ابزارهایی بود که اسمیترز در  بوی در دست داشت، داخل آن پر ازای که یک گیمآلکس شکش برد. یادش آمد آخرین دفعه

ای رسیده بود و ی پنج مرد اشعهاختراع کرده بود. اما این یکی به نظرش کامال معمولی بود. حداقل، تا حاال به مرحله .6آی. 

 .بوی در دستش منفجر نشده بودهنوز گیم

ها بود. از میامی به این دومین پرواز آن روز آن .کردنداز پنجره به بیرون نگاه کرد. حدود یک ساعت بود که داشتند پرواز می

کینگستون در جامائیکا آمده بودند و آنجا سوار دومین هواپیما شده بودند. یک ساندویچ، یک برش کوچک کیک و یک بطری 

 کردند.ها را جمع میپالستیکی آب. حاال مهماندارها برگشته بودند و داشتند با عجله سینی

ها را صاف کنید و به زودی به زمین فرود هایتان بنشینید، پشتی صندلیکند. لطفا روی صندلیت میخلبان هواپیما صحب»

 «.آییممی

ای داشت. اصال شبیه آب نبود. بعد هواپیما پایین العادهای خارقآلکس دوباره از پنجره به بیرون نگاه کرد. دریا رنگ فیروزه

ی ابری پایین آن بود. در آسمان لکه وه را. خود کوبا طرف شمال بود. کایو اسکلتآمد و او ناگهان جزیره را دید. هردو جزیر

ی جهان دو لکه زمرد سبز بود با ساحلی که به رنگ ها کامال دیده شد، انگار روی پهنهنبود و یک لحظه زمین زیر پای آن

ها را دید هواپیما داشت در ارتفاع گر که آلکس آنها ناپدید شدند و بار دیهواپیما کج شد. جزیره. درخشیدانگیز میآبی هیجان

ها و درختان نخل چنان دور تا دورش گرفته بودند ها و جادهرفت که دفترها و هتلپایین با سرعت به طرف باند فرودگاه می

ساخته و پیش رسید. یک برج کنترل زشت و بدشکل داشت. ترمینالی کم ارتفاع، از سیمانکه غیر قابل دسترس به نظر می

 ند.های عقب با سیمان تماس پیدا کرد هواپیما تکانی خورد. فرود آمده بودشیشه. وقتی چراغ

 .اش را باز کردآلکس کمربند ایمنی

 «.آلکس، یک لحظه صبر کن. چراغ کمربند ایمنی هنوز روشن است»تروی گفت: 
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را انتخاب کرده بود. آلکس مجبور بود قبول کند این کرد. اما نقش مادری دستور بده و زورگو داشت مثل یک مادر رفتار می

ی کرد که خانوادهکرد یک خانواده هستند، اما احتماال به این هم فکر میدید باور میها را میآید. هرکس آننقش به تروی می

دند. برای آلکس درک کردن خوشبختی نیستند. بعد از اتفاقاتی که در میامی افتاد، دو مامور سیا او را عمال نادیده گرفته بو

انگار، به نحوی، به غرور  -کردها چنین اعترافی نمیها کار سختی بود. اگر او نبود، ترنر مرده بود، اما هیچ کدام از آنآن

ی کسانی را که سوار بر آن را منفجر کرده، و همه بانوی زیبای منو هنوز اصرار داشتند که او  ها صدمه زده بود.ای آنحرفه

ودند کشته است. حتی برای آلکس هم احساس مسئولیت نکردن در این مورد مشکل شده بود. حقیقت این بود که او باعث ب

 .فهمیدما علت انفجاری را که به دنبال آن رخ داد نمی. اشده بود بنزین آتش بگیرد

ند و در آن اتاقک کوچک و خفه برای سعی کرد این فکر را از سرش بیرون کند. هواپیما توقف کرده بود و همه ایستاده بود

بوی های باالی سرشان در تقال بودند. وقتی آلکس دستش را دراز کرد تا ساکش را بردارد، نزدیک بود گیمدستیابی به گنجه

 «!مراقب باش»های او از نگرانی برق زد. ترنر گفت: از دستش بیفتد. ترنر سرش را به سرعت برگرداند. آلکس دید چشم

خبری نگه دارند. اما این رفتار آمد که او را در بیبا او بود. داخل گیم بوی چیزی پنهان شده بود. به ماموران سیا میپس حق 

 .باعث نشده بود از او نخواهند آن را حمل کند

ه سختی شود. بظهر بود، بدترین وقت رسیدن. وقتی از هواپیما بیرون آمدند، آلکس حس کرد گرما از روی آسفالت منعکس می

ریخت و در ها برسد داشت عرق میداد. حتی قبل از اینکه به پایین پلهشد نفس کشید. هوا سنگین بود و بوی گازوئیل میمی

ی مطبوع خراب شده بود و آلکس خیلی زود دید که در فضایی محدود و سالن پروازهای ورودی هم وضع بهتر نبود. تهویه

دیگر گرفتار شده. ترمینال بیشتر شبیه یک انبار بزرگ بود تا ساختمان یک فرودگاه مدرن. بدون پنجره با دویست یا سیصد نفر 

رسید بیست سال از زمان عقب آوری داشتند، و با پوسترهایی از جزیره آراسته شده بودند که به نظر میدیوارها رنگ سبز مالل

ی این وضع، و نتیجه وز از بازرسی گذرنامه رد نشده بودند.هستند. مسافران پرواز آلکس به مسافران پرواز قبلی رسیدند که هن

رفتند. از ای های شیشهها بود که داشتند آرام و کند به طرف سه مأمور بازرسی در اتاقکها و چمدانشکلی از آدمانبوه بی

عیت خیلی ساده به جلو شد، جمی ورود داده میخورد و به یک نفر دیگر اجازهصف خبری نبود. وقتی یک گذرنامه مهر می

 کرد.های امنیتی به داخل نشت میآورد و از مقابل کنترلفشار می

کرد. به هایش کثیف شده بود و به شدت احساس تشنگی مییک ساعت بعد، آلکس هنوز آنجا بود. هم خودش و هم لباس 

شد. احتماالً آنجا شیر آب نه و مردانه باز میهای زناای نگاه کرد که به سوی دستشوییی کهنه و تراشه تراشه شدهدر دولنگه

ی اش، کنار یک آینهای و مسلسلی آویخته به شانهشد آن آب را نوشید؟ نگهبانی ایستاده با پیراهن و شلوار قهوهبود، اما می

رش، پر از آدم بود. پایید. آلکس خواست دستانش را به طرفین بکشد، اما دورتا دوقدی به دیوار تکیه داده بود و اطراف را می

داد. آلکس زن مسنی با موهای خاکستری و پوست صورت آویزان درست کنار او ایستاده بود. پیرزن بوی عطر ارزان قیمتی می

آنکه بتواند نفرتش را پنهان کند خودش را با بیزاری عقب کشید. بعد که نیم چرخی زد دید تقریباً در آغوش او قرار گرفته و بی

هی انداخت و دید یک دستگاه دوربین امنیتی در سقف کار گذاشته شده. یادش آمد چقدر جو بیرن در مورد شرایط به باال نگا
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تواند وارد شود. نگهبان آنکه متوجه چیزی شوند هر کسی میامنیتی فرودگاه سانتیاگو نگران بود. اما به نظرش رسید بی

 احتماالً تنظیم نشده بود.  رسید. دوربینآلود به نظر میحوصله و نیمه خواببی

ای جوانی بود با موهای چرب که عینک به چشم داشت. ترنر ی شیشهعاقبت به بازرسی گذرنامه رسیدند. مأمور پشت صفحه

ی حوصله کن، آلکس یک دقیقه»شده را به داخل اتاقک لغزاند. مأمور آنها را باز کرد. تروی گفت: سه گذرنامه و سه فرم پر

 «ویم.شدیگر رد می

 «باشد، مامان» 

آقای گاردینر؟ »شد. با تحکم گفت: هایش از خوشامدگویی اثری دیده نمیمأمور گذرنامه زیر چشمی به آنها نگاه کرد. در چشم
 «قصد تان از سفر چیست؟

 «تعطیالت.»ترنر جواب داد:  

ر لغزاند و همزمان خمیازه کشید. نگهبانی که ها را زیر اسکنها و صاحبان آنها چرخید. گذرنامهنگاه مرد اندکی روی گذرنامه
 کرد.آلکس متوجهش شده بود حواسش آنجا نبود. از پنجره به بیرون خیره شده بود و داشت هواپیماها را تماشا می

 «کنید؟کجا زندگی می»مأمور پرسید: 

 « من در کار سینما هستم.»شد. از صورت ترنر چیزی خوانده نمی« آنجلس.لس»

 «ان؟و همسرت»

 «کنم.من کار نمی»تروی گفت: 

آلکس »ی آلکس رسیده بود. آن را باز کرد و عکسش را با پسری که برابرش ایستاده بود مقایسه کرد. گفت:مأمور به گذرنامه
 « چطورید؟»آلکس به او لبخند زد:« گاردینر؟

 «این اولین سفرتان به اسکلتون کی است؟»

 «اشد.آهان. اما امیدوارم آخرین سفرم نب»

در »رسید. مأمور پرسید:تفاوت به نظر میتر شده بود. کامالً بیهایش پشت عینک بزرگمأمور گذرنامه به او خیره شد، چشم
 «کنید؟کدام هتل اقامت می

 او قبالً این اسم را روی سه فرم گذرنامه نوشته بود.« والنسیا»ترنر به آرامی گفت:

ها سه شلیک گلوله در فضای محدود اتاقک. گذرنامه -ت و آن را سه بار با صدا کوبیدیک مکث دیگر. بعد مأمور یک مهر برداش
 «.در اسکلتون کی خوش بگذرد» را دوباره به دست آنها داد:

پایان روی هایشان، در گشتی بیآلکس و دو مأمور سیا از اتاقک گذرنامه به سالن تحویل بارها وارد شدند که در آن چمدان
شد! آن همه جنجال در حالی که تر نمیکشید. آلکس فکر کرد، همین بود. از این راحتناالن، انتظارشان را میای تسمه نقاله

 از اول حتی نیازی به او نبود.



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

 آلکس چمدانش را برداشت.

 اش، همراه با مدارک مربوط به ترنر و تروی، به سرفرماندهی پلیسدانست، همزمان عکس و مشخصات گذرنامههرچند نمی
کوبا در هاوانا ارسال شده بود. عمالً سه بار از خانواده، عکس گرفته بودند. یک بار با دوربین سقفی که آلکس در سالن ورودی 

ای لباس کسی یا روی رسید روی جادکمهتر از آن بود که باورش شود. دوربین با آنکه قدیمی به نظر میدیده بود و پیچیده
داد. بار دوم با دوربین پشت کرد و در صورت لزوم تصویر را پنجاه بار بزرگتر نشان میم میای در یک دفتر خاطرات زوکلمه

ی خانم مسنی که بوی سینهی کنار دستشویی از آنها عکس گرفته بودند. و عاقبت، با دوربین جاسازی شده در سنجاقشیشه
ر حقیقت، این زن با هواپیما نیامده بود، بلکه همیشه رخ آنها گرفته شده بود. دداد از نزدیک عکس نیمعطر ارزان قیمت می

کرد مشکوک شد که از نظر افرادی که برایشان کار میداد و به کسانی نزدیک میها جا میآنجا بود، خودش را بین از راه رسیده
ستیکی فرستاده شده بود. ی پالبندی شده در یک کیسهای هم که ترنر پر کرده بود، بستههای گذرنامهرسیدند. فرمبه نظر می

ها اهمیت داشت. کاغذ با فرمول خاصی درست شده بود تا های استاندارد کمتر از خود فرمهای او به سؤالبرای مقامات جواب
ها به صورت دیجیتالی اسکن و در همان ساختمان پلیس با اثر انگشت ثبت کند، و در کمتر از یک ساعت این اثر انگشت

 شد.ها مقایسه میداده های وسیعپایگاه

یک ماشین نامرئی، که در فرودگاه سانتیاگو فعال بود، قبل از رسیدن ترنر و تروی روی آنها متمرکز شده بود. این خانواده 

هایشان )که البته بعد از بیرون آوردن از هواپیما بازرسی شده بودند( آمریکایی بودند. گفته بودند امریکایی هستند و در چمدان

ی معمولی موقع سفر با خود رود یک خانوادهضد آفتاب، حوله برای ساحل و داروهای اساسی قرار داشت که انتظار می کرم

اند. اما قبض خریدی که در جیب باالی آنجلس خریده شدهها در لسی آنداد همههایشان نشان میداشته باشند. مارک لباس

ای در شهر لنگلی واقع در ویرجینیا، کرد. ترنر اخیراً از مغازهجرای دیگری حکایت میهای ترنر فرورفته بود از مایکی از پیراهن

های یک کتاب خریده بود. لنگلی محل استقرار سرفرماندهی سازمان سیاست. آن تکه کاغذ کوچک برای به صدا در آمدن زنگ

 ها همین بود.خطر کافی بود. علت این بررسی

ها، ها را زیر نظر گرفته بود. او در یک دفتر کوچک و بدون پنجره نشسته بود و تصاویر آنآن مأمور امنیتی فرودگاه به دقت 

هایشان به ها را دید که از محل تحویل گرفتن چمدانی تلویزیونی، درست جلو چشمش قرار داشت. آنروی تعدادی صفحه

ابلش اندکی مردد ماند. هنوز خیلی دیر نشده بود. ی قرمز روی میز مقسالن پروازهای ورودی رفتند. انگشتش کنار یک دکمه

های زیادی در اعماق زیرزمین مدفون بودند. و ها را برگرداند. سلولکه به ایستگاه تاکسی برسند آنتوانست قبل از آنمی

 شد، همیشه داروها در دسترس بودند. ای گرفته نمیوقتی از بازجویی عادی نتیجه

 و با این حال... 

های امریکایی بازجویی کرده بود که قدر از جاسوسگروه امنیتی رودریگز نام داشت و در کارش ماهر بود. او آن سرپرست

از باند « خانم و آقای گاردینر»ها را تشخیص بدهد. حتی قبل از آنکه تواند از دویست متری یکی از آنگفت میگاهی می

تر فرستاده بود. معاون او همان نگهبان به ظاهر را برای بررسی دقیق فرودگاه عبور کنند متوجه آنها شده بود و معاونش

 ای بود که آلکس دیده بود. حوصلهبی
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توانست خطر اشتباه کردن را بپذیرد. گذشته از همه چیز، کایو اسکلتو به جهانگردانش و نمی بار مطمئن نبود...رودریگز این اما

تاج بود. شاید دو بزرگسال به نظرش مشکوک بودند، اما دو بزرگسال بودند که با نیاز داشت. به پول حاصل از جهانگردی مح

گوی کوتاه بین آلکس و مامور گذرنامه گوش داده بود. در سرتاسر سالن گذرنامه میکروفن وکردند. او به گفتیک بچه سفر می

مریکایی دیگر بود که دو هفته در آی بچه کار گذاشته شده بود. پسرک چندساله بود؟ چهارده ساله؟ پانزده ساله؟ فقط یک

 ماند. ساحل می

ی خطر کنار کشید. بهتر بود از تبلیغات منفی پرهیز کنند. ناپدید شدن آن رودریگز تصمیمش را گرفت. دستش را از دکمه

 خانواده را در میان جمعیت تماشا کرد. 

روز، رودریگز فقط برای رعایت احتیاط، گزارشی نوشت که همراه  ها را زیر نظر داشتند. بعداً در همانبا این حال مسئوالن آن

ها و اثر انگشت برای پلیس محلی اسکلتون کی فرستاده شد. یک نسخه را هم برای مرد بسیار مهمی فرستادند که در عکس

 ردها باشدفرستادند تا از نزدیک مراقب تازه واکرد. و شاید کسی را به هتل والنسیا میزندگی می کاسا د اورو

جا شد و سیگاری روشن کرد. هواپیمای دیگری به زمین نشسته بود. به جلو خم شد و گروه از اش جابهرودریگز روی صندلی

 راه رسیده را به دقت زیر نظر گرفت.

دید. می یایی در مسابقات نمایشیوانگیزی بود که آلکس معموالً در میان جوایز تعطیالت رهای شگفتوالنسیا یکی از آن هتل

هتل پنهان در خلیج کوچکی به شکل هالل ماه، با ویالهای مینیاتوری پراکنده در طول ساحل و ساختمان کوتاه بخش 

کننده تقریباً گم شده بود. یک استخر به شکل دونات داشت با های خیرهها و گلپذیرش، در جنگلی مینیاتوری از درختچه

ی آن مکان انگار به خواب رفته بود. مهمانان سطح آب بودند. همهایی که درست همهی داخلی آن و چهارپایهباری در حلقه

 .طور بودندهای آفتابی دراز کشیده بودند که حتما همینحرکت روی صندلیدید و بیاندکی که آلکس می

داشتند. از آنجا یک دسته  داری از کاه اقامتاو در یک ویالی دو اتاق خوابه با ایوانی در پناه سقف شیب« والدین»آلکس و 

شد. آلکس مدتی روی تختش نشست. روی تخت ی سفید و بعد آن آبی باورنکردنی کارائیب دیده میدرخت نخل، ماسه

ی های سبز و زرد روشن اندکی بر لبهای به رنگچرخید. پرندهای سقفی به کندی میای سفیدی کشیده شده بود و پنکهمالفه

 کرد به طرف دریا پر کشید.بعد انگار که داشت از او دعوت می ی اتاقش نشست وپنجره

گرفت، اما فکر کرد احتماالً این رفتار با نقشش تناسب ها اجازه نمیدر حالت عادی از آن« توانم بروم شنا؟می»آلکس پرسید: 

 دارد. 

بود باید وقتی داخل ویال هستند مطابق کرد. قبالً به آلکس اخطار کرده ها را باز میتروی داشت چمدان« البته، عزیزم!»

 « اما مواظب باش!»نقشش رفتار کند. در هتل هم ممکن بود میکروفن کار گذاشته باشند: 

 ها به طرف دریا دوید.ش را پوشید و از روی ماسهآلکس شلوار کوتاه 
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های کوچک دورتادور او شنا هیآب عالی بود؛ گرم و مثل بلور شفاف، سنگریزه نداشت، فقط فرش نرمی از ماسه بود. ما 

اش خوشحال بود که با آلن بالنت آشنا کردند و دستش را که دراز کرد فوراً پراکنده شدند. آلکس برای اولین بار در زندگیمی

رسید اوضاع مطابق میل تردید بهتر از این بود که در لندن سرگردان باشد. یک بار هم که شده به نظر میشده. این وضع بی

 رود. و پیش میا

نیم بعدازظهر بود و به نظر  و آلکس بعد از شنا روی ننویی دراز کشید که بین دو درخت بسته شده بود و استراحت کرد. چهار

ی موقع ورودشان گرم خواهد بود. پیشخدمتی به او نزدیک شد و آلکس درخواست کرد یک لیموناد به رسید عصر به اندازهمی

 پرداختند.بیاورند. مادر و پدرش پول آن را میحساب ویالیشان برایش 

 .مادر و پدر 

شد، اش خشک میچکید و روی سینهخورد و آب از موهایش میآلکس همانطور که به نرمی از سویی به سوی دیگر تاب می
شد. و دند چه میاش هردو کمی پس از تولدش بر اثر سقوط هواپیما کشته نشده بوبه این فکر کرد که اگر پدر و مادر واقعی

شد با او بازی کرد، شد موقع ناراحتی به او پناه برد و پدری که میی معمولی بزرگ شده بود، با مادری که میاگر در یک خانه
داد؟ آمد؟ در وضعیت او هیچ تغییری میاش به چه شکلی در میاز او پول قرض گرفت یا گاهی از دستش در رفت، زندگی

شدند. شاید هایی که منفجر میها و قایقها و فروشندهنه جاسوس -شد، نگران امتحانات مولی میی معیک شاگرد مدرسه
 تردید روی ننویی در حیاط هتل والنسیا دراز نکشیده بود.کرد. و بیشد. احتماأل دوستان بیشتری پیدا میآدم مالیمتری می

ر آفتاب بماند. ترنر و تروی برای پیدا کردن او دنبالش نیامده آنقدر آنجا ماند تا موهایش خشک شد و نفهمید دیگر نباید د
بوی پیشرفته گویند. گیمبودند و او حدس زد سرگرم کارهای خودشان هستند. هنوز مطمئن بود آنها خیلی چیزها را به او نمی

شدند. علتش این بود که ما میرا به یاد آورد. فقط در آخرین لحظه به آن اشاره کرده بودند، درست وقتی داشتند سوار هواپی
 دانستند یک پسر چهارده ساله کمتر احتمال دارد مورد بازرسی قرار بگیرد؟خواستند او آن را به جزیره وارد کند، چون میمی

فروخت داشت ای میها افتاد. یک مرد محلی که به جهانگردان ساحل گردنبندهای مهرهغلت خورد و از ننو روی ماسه آلکس
شد. به آلکس نگاهی انداخت و یک گردنبند را باال گرفت؛ یک دوجین صدف، رنگ و وارنگ روی یک بند چرمی، رد می

اش بود. ترنر فراموش کرده بوی در ساک دستیی کوتاه به ویال برگشت. هنوز گیمآلکس سرش را تکان داد، بعد از آن فاصله
ظاهراً هیچ چیز .بوی را بیرون آورد و آن را دوباره بررسی کردیمبود آن را پس بگیرد. آلکس بی سروصدا به اتاقش رفت، گ

ای، آلکس آن را سبک و سنگین کرد. به نظرش بوی آبی روشن بود و فقط یک بازی داشت، مرد اشعهغیرعادی نداشت. گیم
 تر یا سبک تر باشد. رسید از آنچه باید سنگیننمی

شد. شاید این مدل هم ی روشن فعال میبه او داده بود با سه بار فشار بر دکمه 6ام. آی.بعد یادش آمد. گیم بویی که یک بار 
به  ایبوی را برگرداند و دکمه را فشار داد. یک بار، دوبار... بار سوم. هیچ اتفاقی نیفتاد. لحظهکرد. آلکس گیمهمانطور کار می

ی بازی بود که به او داده بودند تا در واقعاً وسیلهی سفید خیره شد، از دست خودش ناراحت بود. اشتباه کرده بود. صفحه
 اش گذاشت و از جا بلند شد. هواپیما آرام بماند. وقت لباس پوشیدن بود. گیم بوی را روی میز پاتختی

 داد.  گیم بوی آهسته صدا
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کرد، تلقی تلقی عجیب میصدا  و بوی هنوز داشت سرآنکه بداند از کجاست. گیمآلکس فورا بر گشت، صدا را شنیده بود، بی
شد. چه معنی داشت؟ دوباره های سبز و سفید دیده میو فلزی. نمایشگرش ناگهان روشن شد. روی صفحه ارتعاشاتی به رنگ

اتختی برد. دستگاه دوباره بوی را باز به طرف میز پآن را برداشت. بالفاصله صدا قطع شد و روشنایی صفحه از بین رفت. گیم
 جان گرفت. 

. کشوی میز را باز کرد. ی قدیمی، متعلق به هتل، چیز دیگری نبودکس به میز پاتختی نگاه کرد. روی آن به جز یک ساعت آل
بوی به این ه بود گیمهای اسپانیایی و انگلیسی بود. چیز دیگری نبود. پس چه چیزی باعث شدداخل آن یک انجیل به زبان

 روع کرد. شگاه ساکت شد. آن را به طرف میز برد. دستگاه دوباره شکل واکنش نشان دهد؟ آن را عقب برد. دست

 ساعت...

ی ساعت چسباند و بوی را به شیشهی ساعت شبرنگ بود. گیمی آن نگاه کرد. صفحهآلکس با دقت بیشتری به صفحه 
ساعت اندکی رادیواکتیو  یهای روی صفحهشد. آلکس حاال متوجه شد. شمارهه ناگهان صدای تلق تلق بلندتر از همیشه شنید

مخفی بود. آلکس لبخند 2داد. گیم بوی یک کنتور کایگرداشتند. این چیزی بود که گیم بوی در مقابلش واکنش نشان می
 گشت. ی رادیواکتیو میای بازی مناسب این دستگاه بود. با این فرق که فقط دنبال اشعهتردید مرد اشعهبی .تلخی زد

در لندن و بیرن در میامی  و تروی فقط برای یک عملیات ساده در جزیره نبودند. حق با او بود. بالنت اش چه بود؟ ترنرمعنی
ه دارد. چیزی را به یاد آورد دانست فقط چند کیلومتر با جنوب کوبا فاصلدو از همان اول به او دروغ گفته بودند. آلکس می هر

ریکا را هدف گرفته های اتمی که امشست. بحران موشکی کوبا، سالح یهای دههکه در درس تاریخ خوانده بود. کوبا، سال
 بودند...

اچاق یک کنتور کایگر به کرد. اما واقعیت این بود که سیا به طور قگیری میهنوز درست مطمئن نبود. شاید داشت زود نتیجه
 ک دلیل ممکن بود داشته باشد.یاین دستگاه فقط رسید، نیاز آنها به وار به نظر میاسکلتون کی وارد کرده بود، و هرچند دیوانه

 گشتند.داشتند دنبال یک بمب اتمی می

                                                            
 زه گیری تشعشعات رادیواکتیوی انداوسیله 2
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 9فصل 

 تسویه حساب برادرانه

 

ای که سوختههای آفتابرسید، از تعداد زیاد مهمانآن شب آلکس سر شام کم حرف زد. با آنکه هتل آن روز خالی به نظر می
 تواند آزادانه حرف بزند.دانست حاال نمیآمده بودند تعجب کرد، و میهای راحت برای شام ها و پیراهنبا دامن

آلکس در عمرش ماهی به این تازگی نخورده  -خوردند در ایوان رستوران نشسته بودند که رو به دریا بود و داشتند ماهی می
ی گیتار ا خنک و دلپذیر بود. دو نوازندهو برنج، ساالد و لوبیای سیاه هم کنار غذایشان بود. بعد از گرمای شدید عصر، هو -بود 

خش و ها، خشنواختند. هزاران جیرجیرک، پنهان در زیر بوتههای مالیم آمریکای التین را میداشتتد در زیر نور شمع، آهنگ
 کردند.تلق میتلق

کرده بودند و سواحلی که  زدند، در مورد شهرهایی که با هم به آن سفری دیگری با هم حرف میآن سه نفر مثل هر خانواده
ای تعریف کرد و تروی با چنان صدای بلندی خندید که توجه بقیه را جلب کرد، اما ها شنا کنند. ترنر لطیفهخواستند در آنمی

دار نبود. با وجود غذا و محیط اطراف، آلکس متوجه ی اینها ساختگی بود. آنها هیچ جا نرفته بودند و آن لطیفه هم خندههمه
ی نقشی که مجبور شده بود بازی کند بیزار است. آخرین بار که همراه یک خانواده بود با سابینا و پدر و مادر از هر لحظهشد 

 کرد.ها، آن خاطره را خراب میی غذا، با این آدمرسید از آن ماجرا خیلی گذشته و این وعدهاو در کورنوال بود. به نظر می

توانست عذرخواهی کند و برود بخوابد. به اتاقش برگشت، در را محکم پشت سرش بست. اما عاقبت شام تمام شد و آلکس 
ها را به در تکیه داد و آنجا ایستاد. به اطرافش نگاه کرد. چیزی تغییر کرده بود. با احتیاط جلو رفت، اعصابش ای شانهلحظه

ته بود، حاال باز بود. وقتی برای شام رفته بود یکی رفت بسخرد شده بود. کسی به آنجا آمده بود. چمدانش، که وقتی داشت می
ها را نگاه کرد. هیچ کس نبود. بعد به از افراد هتل آمده و اتاقش را گشته بود؟ هنوز هم آنجا بودند؟ داخل حمام و پشت پرده

حتماً وقتی بیرون بوده بوی نیست. پس این اتفاق افتاده بود! سراغ چمدان رفت. چند دقیقه طول کشید تا متوجه شود فقط گیم
بوی با کنتور گایگر پنهان در آن برای مأموریتشان اهمیت حیاتی داشت. آن ترنر و تروی پنهان از او وارد اتاق شده بودند. گیم

 را پس گرفته بودند. 

راز کشید، به کرد. در تاریکی دهایش را در آورد و به بستر رفت، اما ناگهان دیگر احساس خستگی نمیآلکس به سرعت لباس
توانست هزاران ستاره را ببیند. هرگز متوجه نشده بود این همه ستاره ی باز میها گوش داد. از پنجرهشکستن امواج روی ماسه

در آسمان هست و آن هم این قدر درخشان. حدود نیم ساعت بعد ترنر و تروی به اتاقشان برگشتند. صدای آهسته حرف 
 گویند. مالفه را روی سرش کشید و به زحمت سعی کرد بخوابد.توانست بفهمد دارند چه میما نمیشنید، ازدنشان را با هم می
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اولین چیزی که صبح روز بعد پس از بیدار شدن دید یادداشتی بود که از زیر در اتاقش به داخل فرستاده بودند. از تخت بلند 
 شد و آن را برداشت. یادداشت با حروف بزرگ نوشته شده بود.

 شویم.فتیم قدم بزنیم. فکر کردیم تو به کمی استراحت نیاز داری. بعداً به تو ملحق میر

مامان   XXX                                                                                                               

های کاغذ را در سطل آشغال ریخت و برای خوردن کرد. خرده آلکس یادداشت را از وسط پاره کرد و بعد آن را دوباره نصف
روند زوج عجیبی هستند، اما بعد به این گذارند و میصبحانه از اتاق خارج شد. فکر کرد پدر و مادری که پسرشان را جا می

کنند. صبح را در ر را میها هستند که پرستار و مراقب بچه دارند و اغلب همین کانتیجه رسید که احتماالً خیلی از خانواده
کردند و به فکر افتاد به آنها ملحق شود. ساحل به مطالعه گذراند. چند پسر دیگر هم سن و سال او داشتند در دریا بازی می

او هنوز برنگشته « والدین»رسید خودشان کاملند و به کسی نیاز ندارند. ساعت یازده، اما آنها انگلیسی بلد نبودند و به نظر می
ای در آن طرف دنیا بود. باید قسمتی از آن را هم ی هتل کالفه شد. در جزیرهودند. آلکس ناگهان از تنها نشستن در محوطهب

 دید! لباس پوشید و به طرف شهر راه افتاد.می

ی هتل بیرون گذاشت گرما به او هجوم آورد. جاده به طرف داخل جزیره، دور از دریا، انحنا پیدا به محض اینکه پا از محوطه
ها های گوشتالود و سبز که بلندی آنای برگتوده –کرد و یک طرف آن ردیفی بوته بود و چیزی شبیه به کشتزار توتون می

شد مسطح بود، اما نسیمی از سری دریا یی که دیده میهادر طرف دیگر قرار گرفته بود. زمین -رسیدی آدم میتا سینه
هایی را پس بزند که ظاهراً مصمم وزید. هوا سنگین و ساکن بود. آلکس خیلی خیلی زود عرق کرد و مجبور شد مگسنمی

و را زمین زده های آهنی در اطرافش ابودند در تمام راه با او همراهی کنند. چند ساختمان چوبی رنگ باخته از آفتاب با کرکره
 بود. مگسی در گوشش وزوز کرد. آلکس آن را پس زد.

که رشد کرده و به شهری پر ازدحام و شلوغ تبدیل شده  ،ای ماهیگیریبیست دقیقه طول کشید تا به پوئرتو مادره، دهکده
های ساخته شده از ه، خانههای چوبی قراضهای گوناگون بودند: مغازهانگیزی از معماریها ترکیب شگفتبود، برسد. ساختمان

شد و نور خورشید همه جا بود؛ در مرمر و آجر، کلیساهای سنگی عظیم. روی همه چیز تأثیر تابش شدید آفتاب دیده می
 های زیادی رسیده.های زنده، در بوی ادویه و میوهرنگ

های شد. اتوموبیلهای باز پخش میرهسرو صدا کر کننده بود. از رادیو موسیقی جاز و سالسا با صدای خیلی بلند از پنج
ها پر بودند، و وقتی سعی های تند، در خیابانهایی به رنگبازیآمریکایی استثنائی، شورولت وینتیج و استودبیکر، مثل اسباب

هایشان وقهای واکسی راه خود را باز کنند، بها و پسرکسیگار فروش موتوری، ریکشاهایها، ها و گاریداشتند از میان اسب
های چسبان ها با لباسزدند. زنها نشسته بودند و در آفتاب پلک میآمد. پیرمردهای عرق گیر به تن بیرون کافهبه صدا در می

 تر از آنجا ندیده بود.تر یا زندهتر یا کثیفها ایستاده بودند. آلکس هرگز جایی پر سرو صداحوصلگی در درگاهزیبا با بی

ی بزرگی در وسط آن قرار دارد؛ یک سرباز انقالبی با تفنگی در جه شد از میدان اصلی سر در آورده که مجسمهبعد از آن متو
ها میوه و سبزی، ی فروش کنار هم بود و در آنکنارش و یک نارنجک که از کمرش آویزان بود. در میدان دست کم صد غرفه

های دالر جا بود، مردم قدم زنان به مغازهفروختند. جمعیت انبوه همهشرت میهای کهنه و تیهای قهوه، سوغاتی، کتابدانه
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های غذای آماده و ها پشت میز نشسته بودند، در رستورانکردند، در زیر ردیف ستونفروشی و بستنی فروشی رفت و آمد می
 د.صف کشیده بودن –های شخصی درست شده بودند های کوچکی که در خانهرستوران –ها پاالداره

دانست . آلکس آنقدر اسپانیایی میپالسا د فراتر نیدادتابلوی نام میدان روی دیواری نصب شده بود. روی تابلو نوشته شده بود: 
که بتواند آن را ترجمه کند. میدان برادری. به دالیلی تردید داشت بتواند برادری چندانی در اینجا پیدا کند. مرد چاقی با کت و 

 ناگهان به طرف او خیز برداشت.شلوار کثیف کتانی 

 «خواهی؟ بهترین سیگار هاوانا. اما به قیمت ارزان، خیلی ارزانسیگار می»

 «شرت برایت دارم...من یک تی هی، آمیگو.»

 «موچاچو! پدر و مادرت را به بار من بیار...»

م تیره پوست مناطق استوایی که با قبل از آنکه بفهمد، از هر طرف محاصره شده بود. آلکس متوجه شد در انبوه این مرد
زند. گرما زده زنند چقدر توی چشم میهای حصیری خود این طرف و آن طرف قدم میهای تند و کالههایی به رنگپیراهن

 تواند نوشیدنی گیر بیاورد. و تشنه بود. به دور و برش نگاه کرد تا ببیند کجا می

تر، زیر سایه درخت انگور بزرگی که به های اعیانیور ویژه جلو یکی از رستورانآن وقت بود که ترنر و تروی را دید. دو مأم
هر طرف رشد کرده و روی دیوار سوراخ سوراخی افتاده بود، پشت یک میز فرفوژه نشسته بودند. یک تابلوی نئون، که 

ری با مردی از اهالی جزیره سخت گرم کرد، باالی سرشان آویزان بود. آنها بدون پنهان کاسیگارهای مونتسریستو را تبلیغ می
 هایشان را شنید، به طرف آنها رفت.صحبت بودند. هرسه آنها نوشیدنی داشتند. آلکس با این فکر که شاید بشود حرف

رسید و پیراهن تیره و شلوار گشاد پوشیده بود و کاله بر سر زدند تقریباً هفتاد ساله به نظر میمردی که داشتند با او حرف می
شود.صورت، رسید اگر آن را به زور از لبش دور کنند پوستش هم با آن کنده میکشید که به نظر میداشت. داشت سیگاری می

های مرد درخشش و قدرت دید. تر رفت در چشمها و گردنش آفتاب سوخته و چروکیده بود، اما وقتی آلکس نزدیکدست
ی که فقط استخوان بود بلند کرد و آن را یک نفس سر کشید. با پشت دست تروی چیزی گفت و مرد خندید، لیوانش را با دست

دهانش را پاک کرد، چیزی گفت و بلند شد و رفت. آلکس درست وقتی رسیده بود که دیگر برای استراق سمع خیلی دیر شده 
 بود. تصمیم گرفت مستقیماً به سراغ آنها برود.

 رسید.به نظر نمی مثل همیشه، از دیدن او خوشحال یترو« آلکس!»

 «شود چیزی بنوشم؟می»آلکس بدون اینکه از او دعوت شده باشد، نشست:« سالم، مامان.»

ما به تو »هایش تهی بودند:بار دیگر دهانش به یک خط صاف تبدیل شده بود. چشم« کنی؟اینجا چه کار می»ترنر پرسید:
 «گفتیم در هتل بمانی.

ی هتل را گشتم آنجا سفر یک تعطیالت خانوادگی باشد. و به هرحال امروز صبح همهفکر کردم قرار بوده این »آلکس گفت:
 «کنید که...سالح اتمی وجود ندارد، یعنی اگر فکر می
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شد کسی در هیاهوی میدان صدای آلکس را شنیده باشد، ترنر خیره ماند. تروی با اضطراب به اطراف نگاه کرد. انگار که می
 «بلند نکن!صدایت را »به تندی گفت:

شما به من دروغ گفتید. علت حضور شما در اینجا هرچیزی که باشد، کارتان فقط جاسوسی در مورد ژنرال »آلکس گفت:
 «گویید؟ساروف نیست. چرا اصل قضیه را به من نمی

 سکوتی طوالنی برقرار شد.

 «خواهی؟نوشیدنی چه می»تروی پرسید:

 «ای؟خودت چه خورده»رسید. پرسید:رد کمرنگی در آن بود که خوشایند به نظر میآلکس به لیوان تروی نگاهی انداخت. مایع ز

 «موخیتو. یک نوشیدنی مخصوص محلی است. مخلوطی از رم، آب لیموی تازه، یخ خورد شده، سودا و برگ نعنا.»

 «خواهم. بدون رم.حتما خوب است. من هم همین را می»

 اسپانیایی گفت. پیشخدمت سر تکان داد و با عجله رفت.  ترنر پیشخدمت را صدا زد و به او چیزی به

 «گوییم...خواهی بدانی به تو میبسیار خب، الکس، آنچه را می»در این میان، تروی تصمیمی گرفت. گفت:

 «این خالف دستورات است!»ترنر حرف او را قطع کرد:

 «داند.بوی را میجریان گیم چه راه دیگری داریم؟ آلکس مسلماً»تروی با عصبانیت به او نگاه کرد:

 «کنتور گایگر»آلکس گفت:

ای نوشیدنی خودش را برداشت و جرعه« بله، آلکس، همین است. و همین علت حضور ما در اینجاست.»تروی سر تکان داد:
 «خواستیم این را به تو بگوییم، چون خیال نداشتیم تو را بترسانیم.نمی»نوشید.

 «رساند.این لطف شما را می»

ی ماجرا هم خبر دانی، احتماالً از بقیهما دستور داشتیم این کار را نکنیم! اما ...بسیار خوب، چون خیلی می»تروی اخم کرد:
 «کنیم در این جزیره یک ابزار اتمی پنهان شده.داری. فکر می

 «کنید او یک بمب اتمی دارد؟ژنرال ساروف...؟ شما فکر می»

 «ار را بکنیم.نباید این ک»ترنر زیر لب گفت:

دانیم، اما افتد. ما جریان را نمیاینجا، در اسکلتون کی، ماجرایی دارد اتفاق می»اما این بار تروی به او اعتنا نکرد. ادامه داد:
ترساند. تا چند روز دیگر، بوریس کیریینکو، رئیس جمهور روسیه، برای دو هفته تعطیالت راستش را بخواهی، ما را واقعاً می

و دیگر  اندشناسد. آنها از بچگی با هم بودهها پیش ساروف را میآید. این موضوع چندان مهم نیست. او از مدتجا میبه این
 «ها دشمن ما نیستند.ها روسمثل آن وقت
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 ها را بالنت در لندن به او گفته بود.دانست. اینی این چیزها را از قبل میآلکس همه

کردیم و صورت تصادفی، متوجه ساروف شدیم. ترنر و من داشتیم در مورد فروشنده تحقیق می اما این اواخر، و کامالً به»
فروشد به یک کیلو گرم اورانیوم غنی شده دست پیدا کرده، که از اروپای کشف کردیم که او بین آن همه چیزهایی که می

هایی است که امروز نیروهای امنیتی با آن سشرقی قاچاق شده. اهمیتش در این است که چنین چیزی یکی از بزرگترین کابو
 «روبرو هستند...فروش اورانیوم. اما او این کار را کرده...و انگار همین بس نباشد خریدار این جنس او...

 «ساروف بوده...»آلکس جمله را تمام کرد:

و حاال، ناگهان، این دو »مکث کرد « بله. هواپیمایی به اسکلتون کی پرواز کرد و دیگر برنگشت. ساروف آنجا منتظرش بود.»
و شاید یک بمب اتمی هم در این میان باشد. بنابراین نباید از  –ژنرال پیر و رئیس جمهور جدید  –کنند مرد دارند دیدار می

 «ها نگرانند تعجب کنی. علت حضور ما در اینجا همین است.شنوی در واشنگتن خیلیاینکه می

فکر کرد. درونش، آشفته بود. بالنت به او دو هفته هوای آفتابی وعده داده بود. اما به نظر  آلکس در مورد آنچه شنیده بود
 اند.رسید او را به خط مقدم جنگ جهانی سوم فرستادهمی

 «اگر پای یک بمب در کار باشد، ساروف خیال دارد با آن چه بکند؟»آلکس پرسید:

دید واقعاً آلکس با دقت به او نگاه کرد. برایش جالب بود که می« بودیم!دانستیم، اینجا ناگر این را می»زن به تندی گفت:
 ها و در انقباض فکش این حالت آشکار بود.ترسیده. سعی داشت چیزی بروز ندهد، اما در چشم

 «کار ما پیدا کردن مواد اتمی است.»ترنر گفت:

 «ی کنتور گایگر.به وسیله»

 «زدیم.ا کنیم و به آنجا نگاهی بیندازیم. همین االن داشتیم در این مورد حرف میبله. ما باید به کاسا د اورو راه پید»

 «او که بود؟ مردی که االن با او بودید؟»

اسمش گارسیا است. یکی از امیدهای »خواست حرف زده بود.ترنر آه کشید. تا همین جا هم خیلی بیشتر از حدی که می
 «ماست.

 «امید؟»

دهیم تا اطالعات در اختیارمان بگذارد و وقتی در هاست به او حقوق میکند. سالرای ما کار مییعنی ب »تروی توضیح داد:
 «اینجا هستیم به ما کمک کند.

او یک قایق دارد، و ما به آن احتیاج داریم، چون برای رفتن به کاسا داورو فقط یک راه وجود دارد و آن از » ترنر ادامه داد:
ساخته شده. یک کشتزار قدیمی نیشکر است و یک آسیاب  ،ی جزیرهدرست در دماغه ،عی سکوطریق دریاست. خانه روی نو
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شود که راهی است باریک، با شیب تندی قدیمی دارد که هنوز کامالً فعال است. به هرحال، فقط یک جاده به آنجا ختم می
 «توانیم از آن راه وارد شویم.د. هرگز نمیی ورودی داربه طرف دریا. در هر دو طرف. آنجا مأمور امنیتی و یک دروازه

 «اما با قایق...»آلکس گفت:

قرار است از ماسک اکسیژن »دانست باید ادامه بدهد یا نه. به تروی نگاه کرد و او سر تکان داد.ترنر نمی« نه با قایق...»
های ویال وجود دارد که رد شدن به زمیندانیم که شاید ساروف نداند. راهی برای وادانی، ما یک چیزی میاستفاده کنیم. می

 «کند. این یک گسل طبیعی است، چاهی در داخل صخره که از سر تا ته آن کشیده شده.از موانع دفاعی او عبور می

 «خواهید از آن صعود کنید؟شما می»

شناسند. او قسم وجب به وجب میکنند و ساحل را هاست در جزیره زندگی میی گارسیا قرنهای آهنی دارد. خانوادهآنجا پله»
ها استفاده ها برای اینکه پنهانی از ویال به ساحل بروند از آنها هنوز آنجا هستند. سیصد سال پیش قاچاقچیخورد پلهمی
رود و از جایی در باغ عمارت یکراست باال می -گویندکه به آن دودکش شیطان می -کردند. در ته آن یک غار بوده. چاه می
 «آورد. این راه ورود ماست.در میسر 

 «یک لحظه صبر کنید. شما گفتید خیال دارید از ماسک اکسیژن استفاده کنید.»آلکس گیج شده بود:

ی غار تقریباً بیست متر ی غار زیر آب فرو رفته. دهانهدور تا دور جزیره سطح آب باال آمده و حاال دهانه»تروی سر تکان داد.
تردید نگهبان ندارد. با وسایل اند غار آنجاست. بیبرای ما عالی است. بیشتر مردم اصالً فراموش کردهزیر آب است. اما این 

 «گردیم.شویم و ویال را میرویم و وارد محوطه میرویم زیر آب. بعد از پله باال میغواصی می

 «و اگر بمب را پیدا کردید؟»

 «ایم.جام دادهآلکس، مشکل ما این نیست. آن موقع کارمان را ان»

بخش پیشخدمت آمد و نوشیدنی آلکس را آورد. آلکس نوشیدنی را برداشت. حتی حس کردن آن سرما روی پوستش، آرامش
 انگیزی شیرین و جان بخش بود. لیوان را روی میز گذاشت.بود. مقداری از آن را نوشید. به طرز حیرت

 «خواهم با شما بیایم.می»گفت:

ها را به تو گفتم؟ فقط برای ی اینکنی چرا همهفکر می»:رسیدتروی حیرت زده به نظر می«. دارد!فراموش کن. امکان ن»
کنیم. باید خودت را کنار بکشی. این یک بازی خواهم بفهمی ما شوخی نمیدانی و میاینکه تو همین حاال هم زیادی می

روی این جریان واقعی است. تو به هتل می ابود کنیم! الکس،بچگانه نیست. ما قرار نیست یک آدم بد را روی صفحه کامپیوتر ن
 «مانی تا ما برگردیم!و آنجا منتظر می

اید، اما این قرار بوده یک تعطیالت خانوادگی باشد. اگر برای دومین آیم. شاید فراموش کردهمن با شما می»آلکس اصرار کرد:
جه شود. شاید آنها همین حاال هم در مورد هویت واقعی شما دچار بار مرا در هتل به حال خودم رها کنید، شاید کسی متو

 «تردید شده باشند.
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 تروی مسیر نگاهش را تغییر داد. ی پیراهنش بازی کرد.ترنر با یقه

خواهم مرا با خودتان برای غواصی ببرید یا برای صعود به ارتفاعات. فقط شوم. از شما نمیمن مزاحمتان نمی»آلکس آه کشید:
واهم در قایق باشم. در این باره فکر کنید. اگر هر سه نفر با هم برویم، بیشتر به یک گردش خانوادگی روی آب شباهت خمی

 «کند.پیدا می

حوصلگی به داخل لیوان خیره شد، انگار سعی داشت آنجا پاسخی پیدا کند. عاقبت با بی اش را برداشت وتروی نوشیدنی
ی تو این توانی با ما بیایی. اما آلکس، تو در این کار نقشی نداری. وظیفهخواهی مین را میبسیار خب. اگر واقعاً همی»گفت:

پرسی، حتی برای این کار هم به تو احتیاج نداشتیم. سیستم امنیتی بود به ما کمک کنی وارد جزیره شویم و اگر از من می
خواهم صدایت را توانی به قایق سواری هم بیایی. اما نمییفرودگاه را دیدی، مسخره بود! اما باشد، حاال که اینجا هستی، م

 «خواهم بفهمم آنجا هستی.نمی خواهم تورا ببینم.نمی بشنوم.

پرسید اصالً چرا چنین چیزی خواسته خواست رسیده بود، اما باید از خودش میبه آنچه می« هرجور بخواهی.»آلکس آرام شد:
ی داد با اولین هواپیما جزیره را ترک کند و تا حد ممکن از سیا و ساروف و همهیاست. اگر برایش امکان داشت، ترجیح م

 آنهای دیگر دور شود.

خواهد تنها و نگران در هتل بماند. اگر واقعاً در دانست که نمیاما امکان نداشت بتواند این کار را بکند. آلکس فقط این را می
شود و یک چیز دیگر هم بود. به نظر ین کسی باشد که از آن با خبر میخواست اولیک جای جزیره بمبی وجود داشت، می

شود و آنها را یکراست رسید که ترنر و تروی در مورد این دودکش شیطان تردید ندارند. تصور کرده بودند از آن مراقبت نمیمی
مین اندازه مطمئن بودند و این نزدیک بود رفتند هر دو به هبرد. اما وقتی داشتند به جشن تولد فروشنده هم میتا آن باال می

 ترنر را به کشتن بدهد.

 «رویم؟بسیار خوب. حاال کی می»آلکس نوشیدنی اش را تمام کرد. گفت:

همین حاال. این کار را امشب انجام »ها را پرداخت. گفت:تروی ساکت شد. ترنر کیف پولش را بیرون آورد و پول نوشیدنی
 «دهیم.می

  



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

 فصل ده 

 ش شیطان دودک

 

سر گذاشتند. ترنر اش پشتهای تفریحینزدیک عصر بود که از پوئرتومادره حرکت کردند و بندر را با بازارهای ماهی و قایق
کردند و آنجا تا غروب خورشید منتظر ها غار را پیدا میخواستند تا وقتی هوا هنوز روشن است غواصی کنند. آنو تروی می

 رسیدند. نقشه این بود.رفتند و به کاسا د اورو میاریکی باال میمانند، بعد در پناه تمی

پت کنان از بندر ها پیش با دریا آشنا بود. قایق قژقژ کنان و پتنامیدند قایقی داشت که از سالمردی که او را گارسیا می

نگ زدگی مثل یک بیماری وخیم حرکت کرد و ردی از دود بدبو و سیاه پشت سر باقی گذاشت. هر قسمت از سطح آن بر اثر ز

هایی ژنده اما بیشترشان پارچه شد. چند پرچم از دکل آویزان بود،پوستی چین خورده و ترکیده بود. روی قایق نامی دیده نمی

ها قبل به کلی از بین رفته بود. هشت سیلندر به نیمکتی در زیر سایبان بسته های اصلی مدتای از رنگبودند و هر نشانه

 ها بودند.شد همانبودند. تنها تجهیزات جدیدی که دیده میشده 

خود گارسیا با ترکیبی از خصومت و بدبینی به آلکس خوش آمد گفته بود. بعد مدت درازی با ترنر اسپانیایی حرف زده بود. 
ها های آنبتواند از حرففهمید که آلکس بخش اعظم یک سال را با عمویش در بارسلونا گذرانده بود و این زبان را آن قدر می

 سر در بیاورد.

خواهیم چه کنیم؟ گردش توریستی؟ این پسر کیست؟ چرا کنی میتو هیچ وقت حرف یک پسر بچه را نزده بودی. فکر می»
 «او را به اینجا آوردید؟

 « گارسیا. راه بیفت.، به تو هیچ ربطی ندارد» 

هایش دیده ها و تاندونی استخواناش را باال گرفت، همهگشت چروکیدهگارسیا دو ان« اید.شما برای دو مسافر پول داده»
 «قرار ما این بود. دو مسافر...»شد. می

 « آید، فقط همین!گیری. بحث الزم نیست. این پسر با ما میتو پول خوبی می»

 موتور خیلی بلند بود. ای نداشت. صدای بعد از آن گارسیا در سکوت تلخی فرو رفت. در هر حال حرف زدن هم فایده

های جزیره با رنگ -کرد که بالنت حق داشت شود. باید اعتراف میآلکس دید چه طور ساحل کایو اسکلتو به تدریج دور می
های سفید از دریا جدا های نخل کنار هم را نوار درخشانی از ماسهاش، به طرز عجیبی زیبا بود: انبوه درختالعاده و تیرهخارق

رسید، ای، که روی زمین پخمه و مسخره به نظر میای کامل، بر فراز افق. پلیکانی قهوهخورشید در آسمان بود، دایره کرد.می
کرد. حتی انگار از یک درخت آناناس پر کشید و با وقار در باالی سر آنها پرواز کرد. آلکس به طرز عجیبی احساس آرامش می

 صدای موتور هم دور شده بود. 
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اند. گیاهان کنار ی شمال جزیره رسیدهدود نیم ساعت، خشکی کم کم از آب بیرون آمد و آلکس متوجه شد به نقطهبعد از ح
آنکه در جایی قطع شود، تا دریا کشیده شده بود. احتماال ای با شیب تند دید که یکسره، بیی صخرهرفتند و او ناگهان دیواره

رفت از خود خانه هیچ ای که از جایی باالی آن به کاسا د اورو میزدند، با جادهاش حرف میاین همان برزخی بود که درباره
سرخ  آرداوازتوانست نوک یک برج سفید و زیبا را ببیند، بامی پوشیده از کشید فقط میشد اما، گردن که مینشانی دیده نمی

شود. آلکس دار دیده میارچوب گذرگاه تاقیی کوچک در چهتر از یک لکهیک برج نگهبانی. فقط هیکلی اندکی بزرگ منظم.
 دانست که نگهبان مسلح است. می

رسید. لنگری گارسیا موتور را خاموش کرد و به قسمت عقب قایق رفت. از مردی به آن پیری، این همه چابکی بعید به نظر می
ر از بقیه قابل شناسایی بود. روی پرچم این یکی بیشت -، بعد پرچمی را بر افراشت ترا بلند کرد و آن را به یک طرف انداخ

 المللی غواصی را شناخت.شد. آلکس عالمت بینای سرخ رنگ دیده میضربدری با نوار سفید بر پس زمینه

 «کنیم.رویم و به طرف ساحل شنا میما اینجا پایین می» تروی به طرف او آمد. گفت:

کنم مراقب ما فکر می» زی برق زد. دوربین چشمی بود؟ گفت:آلکس به هیکل داخل برج نگاه کرد. نور خورشید روی چی
 «هستند.

ها به آن کنند.های غواصی اجازه ندارند به اینجا بیایند، اما گاهی این کار را میبله. اما مهم نیست. قایق»تروی سر تکان داد:
کشتی شکسته است... مردم با شنا تا آن این موضوع عادت دارند. ورود به ساحل مطلقا ممنوع است، اما در قسمتی از آن یک 

 «ای نکن.آید، مواظب بودیم توجه کسی را به خودمان جلب نکنیم. فقط آلکس، کار احمقانهروند. مشکلی پیش نمیجا می

ها دانست برای تحت تاثیر قرار دادن این آدمتوانست از نصیحت کردن او دست بردارد. آلکس نمیحتی حاال هم این زن نمی
 کاری باید بکند. چیزی نگفت. چه

هایش ی لباسی بی مو و عضالنی را به نمایش گذاشته بود. آلکس او را تماشا کرد که همهترنر پیراهنش را بیرون آورده و سینه
ت را به جز مایو بیرون آورد و بعد لباس غواصی را، که از کابین کوچک پایین بیرون آورده بود، پوشید. دو مامور سیا به سرع

های افزایش وزن، بعد تسمه -مخزن تنفس  -های نجاتشان متصل کردند آماده شدند، سیلندرهای اکسیژن را به جلیقه
انگار که واقعا این جریان اصال به او ربطی ندارد، به پهلو نشسته بود و  ،های تنفسی را اضافه کردند. گارسیاها و لولهماسک

 کشید.کرد و سیگار میگاه میها را نی اینداشت با لذت تمام همه

بوی را که برای محفوظ ماندن باالخره آماده شدند. ترنر یک کیف ضد آب با خودش آورده بود و زیپ آن را باز کرد آلکس گیم
چاقو و یک تفنگ  ی پالستیکی قرار داده شده بود در داخل ساک دید. در داخل ساک نقشه، چراغ قوه،از رطوبت در یک کیسه

 ی بود.ماهیگیر

 « ها را همین جا بگذار.ی اینترنر، همه» تروی گفت:

 «بوی..؟گیم»
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خب، آلکس، گوش کن! ما اول به یک غواصی اکتشافی » رو به آلکس کرد. گفت:« .مداریگردیم و آن را بر میبر می»
م و مطمئن شویم در آن جا هیچ ی غار را پیدا کنیکشد، نه بیشتر. باید دهانهرویم. کار ما تقریبا بیست دقیقه طول میمی

آفتاب تا یک ساعت دیگر غروب » او به ساعتش نگاهی انداخت. تازه شش و نیم بود. ادامه داد:« دستگاه امنیتی فعالی نیست.
 ها راگردیم، مخزنی وسایلمان به قایق بر میخواهیم تا آن موقع در غار بمانیم بنابراین برای برداشتن بقیهکند. ما نمینمی

، ما فقط جهانگردانی هستیم که داریم رویم. تو نباید نگران هیچ چیزی باشی. از نظر ساکنان ویالکنیم و دوباره میعوض می
 « کنیم.موقع غروب غواصی می

 .« من یک غواص ماهرم »آلکس گفت:

 «هستی که باش!»ترنر جرف او را قطع کرد:

ماندی. خواست در هتل میسوار قایق شدی. بسیار خب. من شخصا دلم می تو با زبان بازی»گفت: تروی حرف او را تایید کرد.
 «در این مورد حق داشتی، این کار ممکن بود شک برانگیز باشد. اما شاید

خواهیم دیگر کسی کشته شود. تو اینجا با گارسیا بمان ما نمی»نگاه سردی به آلکس انداخت.« آیی.تو با ما نمی»ترنر گفت:
 «ی ما بگذار.را به عهدهی کار و بقیه

ها. ها تجهیزات دیگری را بررسی کرد. درست بودن لولهشان را انجام دادند، هر یک از آندو مامور بازبینی بسیار مهم دوستانه
های ی قایق رفتند و پشت به دریا نشستند. هر دو کفشها. عاقبت، به طرف دیوارهها و گیرهها. وزنههوا داشتن مخزن

، در Oان را پوشیدند. ترنر با دست به تروی عالمت داد مشکلی وجود ندارد:انشگت اشاره و شست به شکل حرف شغواصی
هایشان را پایین آوردند، از پشت معلق زدند و بالفاصله در اعماق دریا اند. ماسکها صاف بلند شدهی انگشتحالی که بقیه
 ناپدید شدند.

 زنده دید.را ها ای بود که آلکس آناین آخرین دفعه

شد و چند تکه ابر، قرمز پررنگ، خورد، با گارسیا نشست. خورشید داشت به افق نزدیک میآلکس در قایق به آرامی تکان می
 آیند بود.خود را به زور در آسمان جا داده بودند. هوا گرم و خوش

 «و آمریکایی هست ؟ت» گارسیا پکی به سیگارش زد. سر آن روشن شد و ناگهان به انگلیسی پرسید:

 « نه، من انگلیسی هستم.»

 زد، انگار تنها بودن با یک پسر انگلیسی در دریا برایش سرگرم کننده بود. دگارسیا لبخن« چرا اینجایی؟»

 «طور؟دانم. تو چهنمی»آلکس شانه باال انداخت.

 ای کافی بود.این پاسخ یک کلمه« پول.»
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 ای که ناگهان خیلی جدی شده بودند به دقت برانداز کرد.ست، او را با دو چشم تیرهگارسیا به طرف آلکس آمد و کنار او نش
 « ها تو را دوست ندارند.آن»گفت:

 « طور است.گمانم همین» آلکس حرف او را تایید کرد:

 «دانی چرا؟می»

 آلکس چیزی نگفت.

ها بهتر است. و تازه اند که از آنای برخوردههکنند در کارشان مهارت دارند. بعد به یک بچها بزرگ هستند. خیال میآن»
گارسیا خندید و آلکس فکر کرد او را تا چه حد در جریان « ی انگلیسی است، نه یک آمریکانو!عالوه بر این، او یک بچه

 «طور است.کند. همه جای دنیا همیناین موضوع ناراحتشان می» اند.گذاشته

 «شممن که نخواستم اینجا با»آلکس گفت:

 « تر هستند.ها بدون تو خوشحالاما به هر حال آمدی. آن»

ی آسمان به رنگ خون در آمده بود. آلکس به ساعتش نگاه کرد. ده دقیقه به ای کرد. نسیم سبکی وزیده و همهقایق ناله
 د.هفت. بیست دقیقه به سرعت گذشته بود. سطح اقیانوس را به دقت نگاه کرد. اثری از ترنر و تروی نبو

هایی زد از آن آدمشناختت، اما حدس میشد. این دو مامور را درست نمیی دیگر گذشت. آلکس داشت نگران میپنج دقیقه
گفتند بیست دقیقه، منظورشان ها روش خودشان را داشتند، و اگر میدهند. آنی کارها را طبق مقررات انجام میهستند که همه

ی یک ساعت اکسیژن داشتند، آلکس شد که زیر آب بودند. البته به اندازهج دقیقه میبیست دقیقه، بود. حاال بیست و پن
 اند. دانست چرا این قدر دیر کردهنمی

رفت، به امید توانست ترسش را پنهان کند. قدم زنان روی عرشه باال و پایین مییک ربع بعد، هنوز برنگشته بودند. آلکس نمی
کرد. گارسیا تکون نخورده بود. آلکس حتی ن از آب بیرون بیاید، به چپ و راست نگاه میهایشاکه ناگهان سر و دستن ای

 ی تمام گذشته بود.مطمئن نبود پیرمرد بیدار باشد. از وقتی ترنر و تروی زیر آب رفته بودند چهل دقیقه

وز حاضر نبود حرف بزند و گارسیا هن« قرار است ما چه کار کنیم؟»گارسیا جواب نداد.« مشکلی پیش آمده.»آلکس گفت:
 «ی پشتیبانی نداشتند؟ به تو گفتند چه کار کنی؟ها نقشهآن»آلکس عصبانی شد.

ی مانم. همهمانم. دو ساعت منتظر میبه من گفتند منتظر آنها بمانم. من یک ساعت منتظر می»هایش را باز کرد.گارسیا چشم
 «شب منتظر...

 «شود.ها تمام مییژن آنی دیگر اکساما تا ده پانزده دقیقه»

 « اند!شاید وارد دودکش شیطان شده باشند. شاید صعود کرده»
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باز هم »یمش را گرفت.ناگهان آلکس تصم«اند.ی تجهیزاتشان را جا گذاشتهها این نبود. و به هر حال، همهی آننه. نقشه»
 «سایل غواصی داری؟ یک بی سی دی دیگر؟و

 شد. بعد آرام سر تکان داد.گارسیا با تعجب به آلکس خیره 

شرت داشت، با سیلندر اکسیژنی که به پشتش شده بود، با دو ماسک ی بعد آلکس در حالی که فقط شورت و تیپنج دقیقه
خواست لباس که به پهلویش آویخته بود، روی عرشه ایستاد. دلش می -یکی برای نفس کشیدن و یکی هم یدک  -اکسیژن 

بست که آب خیلی سرد نباشد. اش باشد. فقط باید به این امید میسته بود لباسی پیدا کند که اندازهغواصی بپوشد، اما نتوان
ی کرد. جعبههوایی که با خود داشت قدیمی و زیادی بزرگ بود، اما به سرعت آن را امتحان کرده بود. حداقل کار میمخزن

داشت. بیش از آن چه ممکن  ۳پی.اس.آی. هوا ۳000زنش دستگاهش را نگاه کرد: فشارسنج، عمق سنج و قطب نما. در مخ
کرد و هرگز در شرایط عادی بود الزم داشته باشد. آخر سر، یک چاقو هم به ساق پایش بسته بود احتماال از آن استفاده نمی

 ی قایق رفت و نشست.بست. اما این قوت قلب را الزم داشت. به طرف دیوارهآن را به پایش نمی

یای غواصی را زیر پا ست. او داشت تنها قانون دنادانست حق با گارسیی مخالفت سر تکان داد. آلکس مینشانهگارسیا به 
و غواصی یاد داده بود و کند. وقتی یازده ساله بود عمویش، یان رایدر، به اگذاشت. هیچ کس هرگز به تنهایی غواصی نمیمی

ی هوا یا خراب شدن ارگی لولهپ -انش بند آمده بود. اگر آدم دچار دردسر شود اگر آن موقع آنجا بود حتما از خشم و ناباوری زب
ود. چهل و پنج و کسی همراهش نباشد، کارش تمام است. موضوع به همین سادگی است. اما وضعیت اضطراری ب -دریچه 

 کرد.گذشت. آلکس باید کمک میدقیقه از رفتن ترنر و تروی می

داد در ه آلکس نشان مییک کامپیوتر غواصی از رده خارج در دست داشت. این وسیله ب« بگیر.این را »ناگهان گارسیا گفت:
 .هچه عمقی قرار دارد و چه قدر پایین رفت

 و دستگاه را گرفت.« ممنون.»آلکس گفت:

نیتروژن  اکسیژن و هایش گذاشت و با آن نفس کشید. هجوم آوردن ترکیبی دهانی را بین لبماسکش را پایین کشید، قطعه

وار روی سینه قرار هایش را صلیبداد، اما معلوم بود فاسد نشده. دسترا به پشت حلقش حس کرد. اندکی طعم ماندگی می

و شد حس کرد بازویش ر و ماسک و دستگاه تنفس را با دست نگه داشت بعد از پشت معلق زد. وقتی دنیا چرخید و زیر داد،

توجه شد در آب فرو رفته، مه طرف باال هجوم آورد تا به او خوش آمد بگوید و بعد وقتی از پهلو به چیزی برخورد کرد. آب ب

او را شناور نگه دارد.  ای گشوده به دست آورد در مخزن دستگاه اکسیژنش آن قدر هوا مانده بود کهاش را مثل پردهبینایی

تر، چطور برگردد. حداقل مهم کدام طرف شنا کند و از آنآخرین بررسی را انجام داد. رو به ساحل جهت گرفت تا بداند باید به 

 کشد.ول نمیدانست با توجه به سرعت غروب کردن خورشید، گرمای آب زیاد طدریا هنوز گرم بود، اگرچه آلکس می
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رفت، آب تر میبرد. هرچه پایینبرای غواصی دشمن خطرناکی است، نیروی جسمی و قدرت تمرکزش را تحلیل میسرما 

 ن کرد و او را بلعبد. ها بالفاصله او را به طرف پایین کشیدند. دریا طغیاشد. هوای مخزن را آزاد کرد. وزنهتر میسرد

هایش را کاهش تا درد گوش -به طور مساوی -اش را گرفت و هوا را با فشار در آن دمیدآلکس به طرف پایین شنا کرد، بینی

بیند. هنوز نور خورشید آنقدر بود که دریا را روشن کند و آلکس شگفت زده در برابر دهد. برای اولین بار توانست اطرافش را ب

ها ای و کامالً زالل بود. سر چند مرجان، به شکلانگیز دنیای زیر آب، نفسش را در سینه حبس کرد. آب سورمهزیبایی حیرت

کرد، صدای نده بود. کامالً احساس آرامش میهای متفاوت با هرچه ممکن بود روی زمین پیدا شود، در اطرافش پراکو رنگ

هایش کرد. در حالی که دستای را آزاد میهای نقرهانداخت و هر نفس آبشاری از حبابهایش طنین میتنفس خودش در گوش

 اش او را به طرف ساحل ببرند. در عمق بود، حدود پانزدههای غواصیرا بدون فشار روی سینه گره کرده بود گذاشت کفش

های های پر، چشمهای روشن شناکنان از کنارش عبور کردند؛ لببه رنگ 4متر باالتر از بستر دریا یک دسته ماهی گروپر

های عجیب و بدشکل، در آن واحد هولناک و زیبا. از آخرین باری که آلکس غواصی کرده بود یک سال بیرون زده و بدن

های گروپر، وحشت زده، به سرعت ذت ببرد. برای جلو رفتن پا زد. ماهیگذشت. فکر کرد کاش فرصت داشت از این کار لمی

 دور شدند.

ود؛ انبوه مواجی از صخره، ی ساحلی چیزی به مراتب فراتر از یک دیوار بی صخره رسید. البته دیوارهطولی نکشید که به لبه 

زاران استخوان ظریف هایی ساخته شده از هگبر –های عظیم هیوالیی مرجان و حیات گیاهی و ماهیان. موجودی زنده، باله

به طرز چشمگیری دورتادور او پراکنده بودند. های مرجانی خوردند. تودهبه آهستگی از سویی به سوی دیگر تاب می -

ای ناپدید شد. های کوچک سوسوزنان عبور کردند. یک مارماهی لغزید و پشت صخرهای متشکل از هزاران ماهی نقرهدست

اد از زیر آب بودنش هفت کند. دستگاه به او نشان درسید کار میه کامپیوتر غواصی نگاهی انداخت. حداقل به نظر میآلکس ب

 گذرد.دقیقه می

د تا رنگ و مناظر قلمرو زیر کرد. به همین دلیل به اینجا آمده بود. به خودش فشار آوری ورودی غار را پیدا میبایست دهانه 

عیین جهتش مصرف کرده ی صخره متمرکز کند. زمانی که قبل از غواصی برای تو حواسش را روی دیوارهآب را نادیده بگیرد 

ی ساحلی ر حالی که دیوارهددانست برج کاساداورو به نسبت قایق در کجا قرار دارد و خورد. تقریباً میبود حاال به دردش می

رد. آلکس آن را از کرگ و تیره به سرعت از فراز سرش عبور در طرف چپش قرار داشت، به آن سو شنا کرده بود. چیزی بز

ی غار، چند دن دهانهی چشمش دید، اما وقتی سرش را برگرداند رفته بود. قایقی روی آب بود؟ آلکس، برای پیدا کرگوشه

 متر دیگر پایین رفت. 

ده. وقتی آلکس شناکنان نزدیک شد و به ی غار گرد بود، مثل دهانی گشوسرانجام آن را بدون زحمت زیاد پیدا کرد. دهانه

ها و استاالکتیت –ها سال میلیون –گرفت. غار قبالً زیر آب نبود و در طی یک دوره  داخل نگاه کرد این احساس شدت
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بیرون زده از کف غار. آلکس، مثل همیشه یادش  هایی به تیزی سوزن آویخته از سقف وها بزرگ شده بودند، نیزهاستاالگمیت

آمد کدام استاالکیت است و کدام یکی استاالگمیت. اما حتی از دور هم مثل این بود که دارید به دهان باز غول یا هیوالی نمی

ها را در حال جفت شدن مجسم کند، خود این مجموعه ها و استاالگمیتتوانست استاالکتیتکنید. تقریاً میزیردریایی نگاه می

 بلعید. او را می

ی به ای فاصلهای بود و یک کف وسیع و ماسهشد. غاری نداشت، در آن فقط ترکیبات و اشکال صخرهد غار میاما باید وار

آن زیادی را شناکنان طی کردن و وارد شدن به یک غار زیردریایی، موقع غروب، به تنهایی، واقعاً دیوانگی بود. از ورودی 

ای فلزی آنجا بودند! حاال قرمز تیره بودند و پوشیده از لجن سبز و مرجان، اما هو اولین پله -توانست دیوار انتهایی را ببیند می

شدند و احتماالً تا سر دودکش شیطان ادامه آشکارا به دست انسان ساخته شده بودند، در باالی دیوار انتهایی غار ناپدید می

صعود کنند؟ آلکس باید دنبال آنها  به باالی دودکشداشتند. از ترنر یا تروی اثری نبود. دو مأمور عاقبت تصمیم گرفته بودند 

 کرد؟صعود می

خواست شناکنان جلو برود که درست در خارج از دایرهای دیدش چیزی حرکت کرد. آن چیزی که قبال دیده بود، آلکس می

 حس کرد هوا جایی آمد. آلکس سردرگم به باال نگاه کرد و خشکش زد. واقعاًهرچه که بود، داشت شناکنان از طرف مقابل می

کرد بر ها پشت سر هم به سوی سطح آب رفتند. آلکس، درحالی که تالش میدر پس حلقش منجمد شده. آخرین حباب

ی سفید بزرگ، . داشت به یک کوسهخواست فریاد بزند، اما زیر آب فریاد زدن ممکن نیستخودش مسلط شود، آنجا ماند. می

زد. این صحنه چنان غیرواقعی بود، چنان تکان دهنده رد که آهسته باالی سرش دور میکدست کم با سه متر طول، نگاه می

دید باور کند. این احتماال توهم بود، نوعی شعبده. این واقعیت که چنین چیزی توانست آنچه را میبود، که اول آلکس واقعا نمی

های کم سفید، دو باله، دهان هاللی شکل وارونه با دندانرسید. به آن شتا این اندازه به او نزدیک باشد غیرممکن به نظر می

های روی های مرگبار و گردهم بودند، به سیاهی و خبث طینت بدترین چشمنامنظم و به تیزی تیغ، خیره شد. و آن چشم

 زمین، تا آن موقع آلکس را دیده بود؟

تمام بدنش، صدای نفس کشیدنش  -قط قلبش زد. نه فآلکس برای نفس کشیدن به خودش فشار آورد. قلبش به سرعت می

توانست تکانشان بدهد. حس آویخته بودند و او نمیشنید. پاهایش زیر بدنش بیرا، که انگار تقویت شده بود، در سرش می

 اش هرگز این قدر نترسیده بود.وحشت کرده بود. واقعیت همین بود. در تمام زندگی

توانست بکند؟ آلکس ی سفید بزرگ خیال داشت به او حمله کند؟ چه کاری میسهدانست؟ این کوها چه میدر مورد کوسه

 امیدانه سعی کرد اطالعات کمی را که در این مورد داشت به یاد بیاورد.نا

کار  -ی سفید بزرگ کردند. کوسهسیصد و پنجاه نوع کوسه شناخته شده بود، اما فقط معدودی از آنها به انسان حمله می 

افتاد. ها کمتر اتفاق میی کوسهبدون تردید یکی از این انواع مهاجم بود. زیاد جالب نبود. اما حمله -ار چارپاس چارودون ک

های اطراف شدند. آبها در تصادف اتومبیل کشته میمردند. تعداد بیشتری از آدمهر سال فقط حدود صد نفر به این دلیل می

 ها بود... کوبا به شدت خطرناک بودند. این کوسه تن
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های کوسه و شاید او را ندیده بود. نه. امکان نداشت. چشم ی مناسب بودزد، آنگار منتظر لحظههنوز در اطراف او گشت می

تواند تا چند متری را ببیند. و به هرحال، چشم الزم ترند. کوسه حتی در تاریکی مطلق میهای انسان حساسده بار از چشم

 کنند، مثل ضربان قلب. ترین جریانات الکتریکی را ردیابی میهایی دارد که حتی ضعیفهاش گیرندندارد. در پوزه

توانست این جانور کرد. وحشت او میآلکس سعی کرد خودش را به زحمت آرام کند. قلبش جریان الکتریکی ناچیزی تولید می

 شد! را به سویش هدایت کند. باید آرام می

ها به یادش آمد. کوسه به طرف ی یان رایدر بعد از سالرکت تندی انجام نده. این توصیهدیگر چه؟ دست و پانزن، هیچ ح

شود. آلکس آهسته سرش را برگرداند. رنگ های روشن، و به طرف خون تازه جلب میهایی با رنگاشیای فلزی براق، لباس

 سیلندر اکسیژنش سیاه بود. بلوزش سفید بود. خونی در کار نبود. یا بود ؟

هایش را برگرداند و خودش را بررسی کرد. و بعد دید. درست باالی مچ دست چپش، آنجا یک بریدگی کوچک بود. ستد

افتاد مچش به دیواره کشیده شده بود. کمی الکس حتی متوجهش نشده بود، اما حاال یادش آمد که وقتی داشت از پشت می

 رفت.ر خطی نامنظم به طرف باال میزد و دای تا قرمز، از زخم بیرون میخون، بیشتر قهوه

تواند در بیست و پنج گالن آب بوی یک قطره خون را حس کند. چه کسی این را به او یاد داده ناچیز، اما کافی، کوسه می 

کرد، داشت آهسته و هنوز بوی او را حس میدانست درست است. کوسه بوی او را حس کرده بود... بود؟ یادش نبود، اما می

 شد... می نزدیک

های کوسه پایین بود. پشتش به شکل قوس در آمده بود و داشت شد. بالهتر میهای گشت زدن کوسه هم داشت تنگدایره

دانست فقط چند آلکس می .الوقوع ی قریبکرد. سه عالمت شناخته شده برای حملهروی طرحی عجیب و نامنظم حرکت می

کرد هیچ موجی در آب ایجاد نکند، دستش را پایین برد. سته، درحالی که سعی میثانیه بین زندگی و مرگ فرصت دارد. آه

اش ی سفید عظیم کوچک بود و تیغهچاقو هنوز آنجا به پایش بسته شده بود. با دقت آن را باز کرد. این اسلحه در برابر آن تنه

آن را که در دست گرفت حالش بهتر شد. حاال  رسید، اما آلکسهای وحشتناک رقت انگیز به نظر میدر مقایسه با آن دندان

 چیزی با خود داشت.

اش زیادی به اطرافش نگاه کرد. به جز خود غار، جایی برای پنهان شدن وجود نداشت. و غار برای این کار مناسب نبود. دهانه 

رساند، اگر خودش را به نردبان می توانست دنبالش کند. و با این حال،شد، کوسه به راحتی میوسیع بود. اگر آلکس وارد آن می

رسید. در رفت و به سطح زمین میشد. از دودکشی شیطان باال میطوری از آب خارج میبرود. این توانست از آن باالشاید می

 شد از کوسه بدتر باشد.آورد. اما ژنرال ساروف هرقدر هم بد بود، نمیحقیقت، از وسط کاساداورو سر در می

رفته بود. آهسته، درحالی که چشمش به کوسه بود، به طرف ورودی غار رفت. یک لحظه فکر کرد کوسه دیگر تصمیمش را گ 

ای شود، اما بعد متوجه شد فریب خورده. جانور برگشت و انگار از اسلحهرسید دارد شنا کنان دور میمی به او توجه ندارد. به نظر

هایش بیرون داد و به است به طرف او آمد. آلکس به شدت هوا را از ریهشلیک شده باشد، به سرعت در آب حرکت کرد و یکر

ای فرو کند و جا بدهد. این طرف پایین شیرجه زد. در یک طرف غار تخته سنگی بود و آلکس سعی کرد خودش را در گوشه
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ى چاقو در پوست ورفتن تیغهکار مؤثر بود. کوسه پیچید و دور شد. در همان لحظه، آلکس با چاقو به جلو حمله کرد. موقع فر

ى جلویی، آلکس حس کرد دستش به لرزه افتاد. وقتی کوسه تلوتلو خوران گذشت، آلکس دید جانور ردی ضخیم بین دو باله

دانست کوسه را به طور سطحی زخمی کرده. توانسته بود ای رنگ بود. خون. اما میاز خود باقی گذاشت که شبیه دودی قهوه

 تر کرده بود.یشتر، و احتماالً کوسه را عصبانی و خیلی سرسختسوزن بزند، نه ب

خواست از سر راه کوسه کنار برود، از پشت به تخته سنگ خورده بود و کرد. وقتی میبدتر اینکه خودش داشت خونریزی می

 کار را تمام کرده بود. شد، اما حاال واقعاًها و پاهایش زخمی شده بود. آلکس دردی حس نکرده بود. درد دیرتر شروع میدست

ی سفید بزرگ به او ملحق برای خودش این آگهی را داده بود: شام تازه و خون چکان. معجزه بود که چند تا از دوستان کوسه

 نشده بودند. 

شد. کوسه کمی دورتر، آن بیرون در دریا بود. ورودی غار فقط چند متر با سمت چپ آلکس فاصله آلکس باید وارد غار می

ماند و رسیدن به نردبان. ها میها و استاالگمیتبعد گذشتن از میان استاالکتیت -اشت. با دو سه بار پا زدن توی غار بود د

 توانست این کار را به موقع انجام بدهد؟می

ناسزا گفت.  صداداد و وقتی تصادفاً چاقو را انداخت بیهایش را هم حرکت میآلکس با تمام قدرت پا زد. همزمان داشت دست 

خورد. دوباره پا زد. ورودی غار در برابرش ظاهر شد. حاال آلکس در مقابل آن بود، امانه  خورد.خوب، در هرحال به دردش نمی

  ...در داخلش

هایش انگار بزرگتر شده بود. دهانش کشیده شده بود و چنان کوسه با سرعت زیاد به طرفش آمد. چشم !و خیلی دیر کرده بود 

شکافتند. آلکس تکانی های مرگبار آب را میی نفرت دنیا را در خود داشت. دهانش باز بود، دندانداد که همهنشان می دندان

متری او گذشت. آلکس حس کرد فشار آب او را عقب راند. خورد، ستون فقراتش را چرخاند و عقب رفت. کوسه از چند سانتی

ها او را سردرگم سنگای و تختهی صخرهدوباره قصد حمله داشت، و این بار دیوارهحاال کوسه در غار بود، اما او نبود. کوسه 

 کردند. این بار آلکس درست در معرض دید بود.نمی

ها از کف زمین باال آمدند و و بعد آن اتفاق افتاد. آلکس صدای به هم خوردن فلز را شنید و در برابر چشمانش، استاالگمیت 

هایی که نه یک بار، بلکه پنج یا شش بار، کوسه را سوراخ سوراخ کردند. خون در عقب نشستند، دندان ها در سقفاستاالکتیت

توانست های مرگبار را دید. تقریباً میداد، آن چشمآب پخش شد. آلکس، وقتی کوسه سرش را از سوی به سوی دیگر تکان می

تر از خودش کامالً گرفتار های هیوالیی حتی هولناکیان آروارهکشد. انگار جانور در محس کند حیوان دارد از درد زوزه می

شده بود. چطور چنین چیزی اتفاق افتاده بود؟ آلکس، یکه خورده و بهت زده، بالتکلیف در آب مانده بود. کم کم خون محو 

 شد. و او موضوع را فهمید.

کش شیطان خبر داشت و کاری کرده بود که هیچ کس ترنر و تروی برای بار دوم اشتباه کرده بودند. ساروف از وجود دود 

ها مصنوعی بودند. از فلز ساخته شده بودند، نه سنگ، ها و استاالکتیتنتواند با شنا کردن از طریق غار به آن برسد. استاالگمیت

دون قرمز را فعال کرده ی مانوعی فنر هیدرولیک سوار شده بودند. کوسه با شنا کردن به داخل غار احتماالً نوعی اشعه .و روی
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های مرگبار دوباره به داخل کف و سقف لغزیدند های آلکس، نیزهبود که موجب شده بود حمله انجام شود. همان جا جلو چشم

ای ناپدید شد. پس این محل و جمع شدند. صدای وزوزی به گوش رسید، بدن کوسه به داخل غار مکیده شد و در داخل تله

شد. ساروف کرد آشنا میه هم داشت! آلکس تازه داشت با شخصیت مردی که در کاساداورو زندگی میحتی سیستم دفع زبال

 گرفت.هرچه بود، هیچ امکانی را نادیده نمی

خواست ازآنجا برود. نه فقط از آب که دانست برای دو مأمور سیا چه اتفاقی افتاده. دچار تهوع شد. فقط میو حاال آلکس می 

 رزو کرد کاش اصال به اینجا نیامده بود. از این کشور. آ

های بیشتری را به آنجا بکشاند، به سرعت شنا کرد. اما هنوز مقدار زیادی خون در آب بود. آلکس از ترس اینکه خون کوسه

حواسش به سرعتش بود و با دقت زمان رسیدن خود به سطح آب را تخمین زد. اگر غواص زیادی سریع به سطح آب برود، 

شود. آلکس به این ای به نام کیسون مبتال میماند و به بیماری دردناک و در نهایت کشندهژن در جریان خونش باقی مینیترو

 یکی دیگر نیازی نداشت. پنج دقیقه در عمق سه متری ماند. 

کرده بود. خورشید پشت بعد به دنبال هوا رفت. از زمان به زیر آب رفتن او تمام دنیا تغییر  -توقف نهایی به مالحظات ایمنی 

ی سیاه، در ترین رنگ سرخ بود. قایق گارسیا را دید. سایهافق رفته بود و آسمان، دریا، خشکی و خود هوا غرق در عمیق

خوردند. اگرچه احتماالً از هایش به هم میی تقریاً بیست متری و به طرف آن شنا کرد. ناگهان سردش شد. دندانفاصله

 خوردند.داشتند به هم می دیده بود ای که کوسه رالحظه

 هایش روی عرشه نشسته بود اما سعی نکرد کمکش کند.آلکس تا کنار قایق رسید. گارسیا هنوز با سیگاری بین لب 

 «خیلی ممنون.»آلکس زیرلب گفت: 

رد، اما حاال هایی ناشی از برخورد با تخته سنگ در دست و پایش را حس کی آلکس درهم رفت. بیرون از آب زخمچهره

ها کاری کند. به محض اینکه روی عرشه ایستاد، کمربند وزنش را باز کرد و آن را همراه فرصت نبود برای هیچ کدام از این

اش یک طرف انداخت. در ساک ترنر یک حوله بود. آن را بیرون آورد و خودش را خشک کرد. بعد ی تنفسیبا ماسک و لوله

 به طرف گارسیا رفت.

 «فهمی؟ باید مرا به هتل برگردانیاند. غار تله است. میاید برویم. ترنر و تروی مردهب»گفت: 

گارسیا باز چیزی نگفت. آلکس برای اولین بار متوجه چیزی در سیگار در دهان او شد. سیگارش واقعاً روشن نبود. ناگهان با 

 ته بود.ناراحتی دست دراز کرد. گارسیا به جلو افتاد. چاقویی در پشتش فرورف

توانست کلمات را به زبان هایش فرورفت و صدای کسی که ظاهراً به سختی میآلکس حس کرد جسم سختی بین کتف

 زمزمه کرد.  بیاورد، از جایی در پشت سرش

 «حرکت بمانی.کنم کامالً بیگمانم برای شنا کردن در هوای آزاد کمی دیر شده باشد. توصیه می»
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نور جان گرفت. آلکس  های پربود، غرش کنان و با چراغ های آن طرف قایق غواصی کمین کشیدهقایقی موتوری، که در سایه

ای روی زدند. الکس قبل از آنکه کیسههمان جا که بود ایستاد. دو مرد دیگر سوار قایق شدند، هردو به اسپانیایی حرف می

های ساروف را ببیند. چیزی به بازویش خورد 5ه روما چه تهای پوزخند به لب سرش کشیده شود فقط فرصت پیدا کرد صورت

های نامرئی، پاهایش سست شد و اگر آن دستاند. تقریباً بالفاصله و او نیشی را حس کرد و فهمید چیزی به او تزریق کرده

رسید هایت کوسه به او میافتاد. بعد او را بلند کردند و بردند. آلکس فکر کرد اگر در نکه او را نگه داشته بودند نبود، به زمین می

کردند که مرده به حساب بردند با او مثل کسی رفتار میکرد. مردانی که داشتند آلکس را از قایق بیرون میچه فرقی می

 آمد.می
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 خردکننده

 

 توانست حرکت کند. آلکس نمی

بلند کند، حس کرد پیراهنش به چیزی که هایش را روی سطحی سخت و چسبناک به پشت خوابیده بود. وقتی خواست شانه

نجا چسبانده شده باشد. آنچه به او تزریق کرده بودند، هرچه بود، قدرت هر حرکتی آزیر او بود گیر کرده. مثل این بود که به 

قایق دانست او را سوار را از دست و پاهایش گرفته بود. کیسه هنوز روی سرش بود و او را در تاریکی نگه داشته بود. می

اند. نوعی وانت دنبالش آمده و او را به اینجا آورده بود. صدای پاهایی را شنیده بود و اند و به ساحل برگرداندهموتوری کرده

زد سه چهار مرد در این سفر شرکت داشتند، اما های خشن او را گرفته و مثل گونی سبزی حمل کرده بودند. حدس میدست

ای به اسپانیایی صدای همان مردی را شنید که در قایق با او حرف زده بود. زیر لب چند کلمه زدند. یک باربه ندرت حرف می

 گوید. توانست بفهمد چه دارد میگفته بود. اما صدایش چنان ضعیف و کلماتش آنقدر نامفهوم بود که آلکس به سختی می

ای کامالً روشن س پلک زد. در یک انبار یا کارخانهانگشتانی به کنار گردنش کشیده شدند و ناگهان کیسه برداشته شد. آلک

های قوسی آویخته. دیوارهای آجری دراز کشیده بود؛ اولین چیزی که دید قابی فلزی بود که سقف را نگه داشته بود، و المپ

آلکس قرار های سفالی پوشیده شده بود. ماشین آالتی در دو طرف و بدون پوشش سفید کاری شده بودند، کف سالن از کاشی

ی شد از دور خارج شده بودند. زنجیر و سطل و یک سیستم قرقرهداشتند. بیشتر ابزارهای کشاورزی بودند که صد سالی می

پیکر بیرون آمده باشد، و در کنار ی غولپیچیده هم بود که به یک رشته چرخ فلزی متصل بود که انگار از یک ساعت عتیقه

های بزرگ دید، دورتر، نوعی سیستم تصفیه بود د. آلکس چرخید و در طرف دیگر باز دیگآنها، یک جفت دیگ بزرگ گلی بو

ی بلندی خوابیده. یک بار سعی کرد بلند شود یا حتی رفت. حاال متوجه شد روی تسمه نقالههایی که به هر طرف میبا لوله

 کرد.غلت بزند، اما بدنش از او اطاعت نمی

 شد.ی دید او وارد مردی به حوزه

الکس از پایین به یک جفت چشم نگاه کرد که در واقع کامالً جفت نبودند و آنها در صورت مرد در جای درست قرار نداشتند. 

ها خون گرفته بود. آلکس حتی مطمئن نبود این چشم بتواند بیند. مرد زمانی به طرز هولناکی زخمی شده بود. یک یکی از آن

ی زیبایی شرکت این طور نبود. دهانش کج بود. پوستش مرده بود. اگر در مسابقهطرف سرش تاس بود، اما طرف دیگر 

 ی سفید بزرگ رقابت کند.ای با کوسهتوانست لحظهکرد، حتی نمیمی

ای پوشیده بودند و سبیل و دستمال سر داشتند. های فقیرانهچند کارگر عبوس با پوست تیره پشت سر او ایستاده بودند. لباس

 زد. ظاهراً آنچه قرار بود اتفاق بیفتد به شدت برایشان جالب بود.از آنها حرف نمیهیچ کدام 
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گفت کامالً هماهنگ نبود، در نتیجه دیدن حرف زدن او کمی مثل تماشای فیلمی حرکت دهان مرد با آنچه داشت می« اسم؟»

 بود که بد دوبله شده باشد.

 «آلکس گاردینر.»آلکس گفت:

 «ات.اسم واقعی»

 «ن االن گفتم.همی»

 «ات آلکس رایدر است.دروغ گفتی، اسم واقعی»

 «پرسی؟دانی، چرا میاگر می»

اسم من کنراد است. ما قبالً با هم مالقات »ای کرده باشد. گفت:مرد طوری سر تکان داد که انگار آلکس سؤال منصفانه

 «ایم.کرده

لنگید و رو در میامی دیده بود و میش آمد. مردی که در پیادهبعد یاد «ایم؟مالقات کرده»آلکس سعی کرد به یاد بیاورد. 

 عینک آفتابی و کاله حصیری داشت! این همان مرد بود.

 «ای؟چرا به اینجا آمده»کنراد به جلو خم شد. پرسید:

قط پسر چهارده آلکس به این نتیجه رسیده بود که حاال وقتش است که تظاهر کند ف« ام.من با مادر و پدرم به تعطیالت آمده»

ای؟ برای مردی که توی قایق بود چه اتفاقی افتاده؟ کجا هستند؟ چرا مرا به اینجا آورده»ای معمولی است. با تحکم گفت:ساله

 «خواهم به کشورم برگردم!من می

 «کشورت کجاست؟»کنراد پرسید:

 «کنم. خیابان د فلورس، هالیوود غربیمن در لس آنجلس زندگی می»

ی تو خیلی قانع کننده است، اما آمریکایی نیستی.انگلیسی هستی، افرادی که لهجه»دای کنراد هیچ تردیدی نبود.در ص« نه.»

 «اند.با تو آمده بودند تام ترنر و بلیندا تروی نام داشتند. آنها مأموران سیا بودند. حاال مرده

 «ای.زنی، عوضی گرفتهدانم داری از چه چیزی حرف مینمی»

دروغ »ند زد. دست کم، یک طرف صورتش لبخند زد. طرف دیگر صورتش فقط توانست کمی کش بیاید. گفت:کنراد لبخ

ای ای. بازجویی کردن از یک بچه تجربهگفتن به من احمقانه است و وقت تلف کردن. من باید بدانم تو چرا به اینجا آمده

بنابراین به من بگو، آلکس رایدر، چرا به  هستی که باقی مانده.غیرعادی است، اما من باید از این کار لذت ببرم. تو تنها کسی 

 «ای که چه کار کنی؟ای؟ نقشه کشیدهکایو اسکلتو آمده
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به رغم همه چیز، فکر کرد ارزش دارد برای آخرین بار تالش کند. هنوز «ام!من برای انجام دادن هیچ کاری نقشه نکشیده»

توکی هستی؟ و چرا مرا  ی سینماست. او هیچ ربطی به سیا ندارد.ر من تهیه کنندهپد»زد.ی آمریکایی حرف میداشت با لهجه

 «ای؟به اینجا آورده

خواهم بدانم به آنچه را می» کنراد که انگار حرف زدن برایش خیلی سخت بود، نفسی تازه کرد. «شود!صبرم دارد تمام می»

 «من بگو.

 «امتو گفته ام این را بهمن به تعطیالت آمده»آلکس گفت:  

 «گویی.ای وحاال حقیقت را به من میتو به من دروغ گفته»

داشت که به کابل قطوری وصل  -یکی قرمز، یکی سبز  -ی فلزی بزرگ را برداشت که دو دکمه کنراد خم شد و یک جعبه

مد. با به کار افتادن ی سبز را فشار داد. آلکس بالفاصله زیر بدنش تکانی حس کرد. زنگ خطر به صدا درآبودند. دکمه

 دستگاهی جایی در دوردست صدای گوشخراشی بلند شد. چند ثانیه بعد، تسمه نقاله شروع به حرکت کرد.

قرار داده بود مبارزه کند، به زحمت سرش را  تاثیری توانش را جمع کرد، سعی کرد با دارویی که بدنش را تحتآلکس همه 

ی وجودش را به لرزه در آورد. سرش گیج رفت و فکر کرد دارد بیهوش ند و آنچه دید همهبلند کرد و توانست پایین پایش را ببی

ها برد که تقریباً هفت متر دورتر بودند. سنگشود. تسمه نقاله داشت او را به طرف دو سنگ آسیاب عظیم و چرخان میمی

ها پایین قرار داشت و آن یکی باال بود. تسمه نقاله یکی از سنگ شدند.آنقدر به هم نزدیک بودند که تقریباً به هم سابیده می

 شد. آلکس ناتوان روی تسمه نقاله افتاده بود. هیچ کاری از دستش بررسیدند متوقف میای که آنها به هم میدرست در نقطه

کشید تا به ل میرفت. کمی بیشتر از یک دقیقه طوهای آسیا میآمد. داشت با سرعت ده سانتیمتر در ثانیه به طرف سنگنمی

 شد. این مرگی بود که این مرد برایش تدارک دیده بود. رسید، خرد میآنها برسد و وقتی عاقبت به آنجا می

هستی، آسیای نیشکر است. تجهیزات ماشینی  شود؟ این محل، جایی که االندانی شکر چطور تولید میمی»کنراد پرسید: 

ها آوردند. ساقهبه اینجا می -کشاورزان  -های نیشکر را کولونوس رقی هستند. ساقهکردند، اما حاال بقبال با بخار کار می

گذاشتند آب تبخیر شود. بعد شد. میگرفت تا آسیا شود. بعد از آن تصفیه میشد و بعد روی تسمه نقاله قرار میریزریز می

تو، »کنراد مکث کرد تا نفس تازه کند. « لور دربیاید.دادند تا به شکل بریختند و حرارت میها میشربت باقیمانده را در دیگ

خواهم دردی را که در انتظارت است مجسم آلکس، در آغاز این مراحل هستی. تو قرار است به خورد آسیا داده شوی. از تو می

قبل از آنکه بتوانی شوی، متر به داخل آن مکیده میمتر به سانتیشود. بعد سانتیهای پایت وارد دستگاه میکنی، اول پنجه

به آرامش مرگ دست پیدا کنی چقدر از بدنت باید از دستگاه بگذرد؟ در این مورد فکر کن! این کار هر چه باشد، به تو قول 

 «دهم خوشایند نخواهد بود.می

دهم. این شار میی قرمز را فخواهم بدانم به من بگو و من دکمهآنچه را می»ای را که دو دکمه داشت بلند کرد.کنراد جعبه 

 «اندازد.می دکمه دستگاه را از کار
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 !«توانی این کار را بکنی کنی! نمیتو اشتباه می»آلکس فریاد زد: 

 «خیلی فرصت نداری... -کنم. لطفاً بیشتر از این وقت تلف نکنکنم و هرگز اشتباه نمیمن دارم این کار را می»

توانست لرزش آنها را که از طریق شدند. میتر میا با گذشتن هر ثانیه نزدیکهای آسیآلکس دوباره دستش را بلند کرد. سنگ

 شد، حس کند. تسمه نقاله منتقل می

 «دانستند؟ چرا به اینجا آمده بودند؟آن مأموران چقدر می» کنراد با تحکم گفت:

کنراد رد شد و به دو مرد دیگر شنید. نگاهش از آلکس به پشت افتاد. صدای کوبیده شدن آن دو سنگ را از همه طرف می

بعد جلو « کنم...!خواهش می»احساس بود. آلکس فریاد زد:هایشان بیگذاشتند او چنین کاری بکند؟ صورتافتاد. آنها می

هایش را به هم سایید، ترسش را خودش را گرفت. در این مرد اثری از رحم نبود. او این حالت را قبالً یک بار دیده بود. دندان

کرد. خودش نخواسته بود. هرگز تقاضا نکرده هایش حس میخواست گریه کند. درواقع قطرات اشک را در چشموخورد. میفر

 بود جاسوس شود. چرا باید از او انتظار داشته باشند مثل یک جاسوس بمیرد؟

 «ی دیگر فرصت داشته باشی.شاید پنجاه ثانیه»کنراد گفت: 

ای نداشت. فیلم را گرفت. در سکوت روانه شدن به سوی این مرگ ناگفتی هیچ فایدهو آن موقع بود که آلکس تصمیمش 

برای فرستادنش  -بالنت، خانم جونز، سازمان سیا  -جنگ جهانی دوم نبود که او قهرمانش باشد. شاگرد مدرسه بود و همه 

اش را گفته دانست او کیست و نام واقعیمیبه اینجا به او دروغ گفته و فریبش داده بودند. به هرحال، کنراد همین حاال هم 

توانست به این اطالعات یک قسمت را اضافه کند. اند. فقط میمریکایی بودهآهای دانست تروی و ترنر جاسوسبود. کنراد می

 ده کند.گشت. و چرا این را به کنراد نگوید؟ شاید همین کافی بود نگذارد او از آن استفاسیا داشت دنبال یک بمب اتمی می

دانستند ساروف از فروشنده اورانیوم خریده. با یک گشتند! یک بمب اتمی. میداشتند دنبال یک بمب می»آلکس فریاد زد:

 «خواستند مخفیانه وارد ویال شوند و دنبال بمب بگردند.کنتور گایگر به اینجا آمدند. می

 «دانستند؟این را از کجا می»

 «دانم...من نمی»

 «سی ثانیه.»

ی کمتر از سه متری دید. هوا به ها را در فاصلهصدای غرش و ضربه از همیشه بلندتر بود. آلکس به باال نگاه کرد و سنگ

نبسته  کرد. این واقعیت که او راآمد. نسیم سرد را روی پوستش حس میگذشت و به طرف او میها میشدت از میان آن

او را به یک تکه گوشت  داروتوانست حرکت کند! کرد. نمیوضع را خیلی بدتر می بودند، اینکه دست و پاهایش آزاد بودند، فقط

اش گذشت و پشت گردنش انحنا پیدا رفت تا چرخ شود. عرق از کنار صورتش راه افتاد و از چانهزنده تبدیل کرده بود که می

 کرد.
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ها فهمیدند او به شما اورانیوم کرد. آنلی کار میکار ترنر بود! او از فروشنده شنید. او داشت با هویت جع»آلکس فریاد زد:

 «فروخته و برای پیدا کردن بمب به اینجا آمدند.

 «دانستند؟ها دلیل درست کردن بمب را میآن»

 «دانم. آنها به من نگفتند. حاال این ماشین را خاموش کن و بگذار بروم.نه! من نمی»

 ود.کنراد یک لحظه فکر کرد. جعبه هنوز در دستش ب

 «کنم.نه. گمان نمی»گفت: 

های آسیاب به زحمت صدای خودش را صدای سنگ و آلکس فقط همین یک کلمه را با فریاد گفت. در میان سر« چی؟»

 شنید.می

 «ای و پسرهای بد باید تنبیه شوند.تو پسر بدی بوده»کنراد گفت: 

 «اما تو گفتی...» 

 «ای...که باید تو را بکشم. تو دیگر بیشتر از این فایده من دروغ گفتم. درست مثل تو، اما معلوم است»

دانست چه نقاله جدا شود. مغزش میآلکس دیوانه شد. دهانش را باز کرد و جیغ کشید، سعی کرد قدرت پیدا کند تا از تسمه

های چرخان نگفایده بود. خودش را به طرف جلو تکان داد. پاهایش داشتند به سکرد. بیخواهد. بدنش اطاعت نمیمی

خواست فرورفتن آلکس را در آسیا ببیند. دو کارگر پشت سرش بعد از شدند. کنراد یک قدم به عقب برداشت. میمی ترنزدیک

 کردند.جا را تمیز میتمام شدن کار آن

 «نه!»آلکس جیغ کشید:

 «خداحافظ، آلکس!»کنراد گفت:

 فهمید.آلکس نمی و بعد... یک صدای دیگر. به زبانی دیگر. به زبانی که

کرد، اما غرش دستگاه هر صدایی را خفه های مرد حرکت میتوانست چیزی بشنود. لبکنراد چیزی گفت. آلکس دیگر نمی

 کرد.می

متر با خرد شدن کرد. پنج سانتیی پاهای آلکس را خرد میوزید داشت انگشتان برهنهها میبادی که به شدت از میان سنگ

 متر...متر، دو سانتیمتر، سه سانتیر سانتیفاصله داشتند. چها

 ای شلیک شد.گلوله

 ها، بوی دود.جرقه
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نقاله بیرون زده کرد. پاهای آلکس از انتهای تسمهنقاله دیگر حرکت نمیچرخیدند، اما تسمههای آسیا هنوز داشتند میسنگ

 حس کرد. ای انگارهای چرخان را از کنار انگشتانش لحظهبود. حتی رد شدن سنگ

 زد.بعد صدا دوباره شنیده شد، حاال به انگلیسی حرف می

 «آلکس عزیزم. خیلی متأسفم. حالت خوب است؟»

توانست نفس بکشد. آلکس سعی کرد بدترین ناسزایی را که بلد بود در جواب بگوید، اما نتوانست چیزی بگوید. حتی نمی

 سپاسگزارانه بیهوش شد.

*** 

زده خورد. اما در ضمن ممکن است زیادی هیجاناو یک دستیار عالی است و از خیلی نظرها به درد میباید کنراد را ببخشی. »

 «شود.

دار دراز کشیده بود که مقابل آینهترین اتاق خوابی که در عمرش دیده بود بیدار شده بود. روی تختی آسمانهآلکس در باشکوه

شد جایشان در موزه باشد. ی وسایل اتاق عتیقه بود و میقرار داشت. همهوبرق ای از زمین تا سقف با یک قاب طالیی پرزرق

ی کاری، چلچراغی با پنج شاخهای بسیار بزرگ با درهای پوشیده از کندهدر پایین تخت یک صندوق نقاشی شده بود، گنجه

 به حیاط بود.داد که رو ها کنار زده شده بود و یک طارمی فرفورژه را نشان میخمیده. پشت دری پنجره

شلواری تیره، کنار آینه نشسته بود. پاهایش را روی هم  و مردی که خودش را ژنرال آلکسی ساروف معرفی کرده بود، با کت

باهوش دقیق شد. متوجه شد  های آبیِانداخته بود. پشتش کامالً راست بود. آلکس در آن چهره با موهای خاکستری و چشم

 این ژنرال بوده که او را نجات داده. -بی آنکه علتش را بداند  -نیده و فهمید این صدا را در آسیای نیشکر ش

بیرون تاریک بود. آلکس حدس زد که شب حتماً از نیمه گذشته است. کسی لباس خواب سفید تنش کرده بود که تا زیر 

 او بیدار شود. دانست چه مدتی در خواب بوده و مرد روس چه مدتی منتظر بوده تارسید. نمیزانوهایش می

 این اولین سؤال او بود.« خواهی چیزی بخوری؟می»

 «نه، متشکرم. گرسنه نیستم.»

 «نوشیدنی چطور؟»

 «کمی آب...»

 «اینجا کمی هست.»
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ای همراه با لیوان کریستال درخشانی آورده شد. ژنرال ساروف خودش آب را در لیوان ریخت و به دست آب در یک پارچ نقره

خوشحال از اینکه در مدت خواب بودنش تأثیر دارویی که کنراد به او تزریق کرده بود تمام شده، دست دراز  آلکس داد. آلکس

 ی انگلیسی بدون نقصی شروع به عذرخواهی کرد.کرد. آب را نوشید. آب کامالً سرد بود. آن وقت بود که ساروف با لهجه

برعکس، وقتی فهمیدم تو درواقع چه کسی هستی، خیلی دلم به کنراد برای از بین بردن تو دستوری داده نشده بود. »

 «خواست ببینمت.می

« چطور فهمیدید من کی هستم؟»چنین چیزی برای آلکس عجیب بود، اما تصمیم گرفت فعالً آن را نادیده بگیرد. پرسید: 

 فایده بود.ظاهراً دیگر انکار کردن بی

ای نداشت بیش از این توضیح بدهد. ژنرال ظاهراً عالقه« ای داریمیچیدهما هم در اینجا و هم در هاوانا سیستم امنیتی پ»

 «متأسفم که تو عذاب هولناکی را تحمل کردی.»

 «ها به اینجا آمدم.بدترین عذاب را افرادی تحمل کردند که با آن»

البته »مکثی کوتاه. « ودند؟اند. آلکس، دوستت بدوستانت مرده»برای پس زدن جزئیات یک دستش را بلند کرد. رهژنرال دوبا 

شیطان وجود دارد. یک مکانیزم دفاعی ساده  دانستم دودکشمن از همان اول که به کاسا د اورو نقل مکان کردم دقیقاً می

قدر احمق درست کردم. غواصی در این بخش جزیره ممنوع است. بنابراین وقتی غواصی که اتفاقاً گذرش به اینجا افتاده آن

 «پردازد. به من گفتند در آنجا یک کوسه کشته شد...اش را میغار شود، فقط بهای کنجکاویاست که وارد 

 «ی سفید بزرگ بود.یک کوسه»

 «تو آن را دیدی؟»

قدر که به من گفته تو همان»اش را به سرانگشتانش تکیه داد و گفت: آلکس چیزی نگفت. ساروف دستش را باال آورد و چانه

ام. تو پدر و مادر نداری، عمویت که جاسوس بوده تو را بزرگ کرده. نیروی ات را خوانده، آلکس، من پروندهایالعادهبودند فوق

ی هوایی، اس آ اس، به تو آموزش داده، و برای اولین مأموریت به جنوب انگلیس فرستاده. و بعد، تنها چند هفته بعد، به ویژه

اما به  -و همینطور به خدا -طان رفته، اما من شخصاً به شیطان اعتقاد ندارم گفت شانس تو به شیها خواهند فرانسه... بعضی

 «فردی.تو اعتقاد دارم، آلکس. تو کامالً منحصربه

چرا »کرد پشت این قضیه نوعی موذیگری وجود دارد. پرسید:اختیار حس میآلکس از این همه چاپلوسی خسته شده بود و بی 

 «اهید؟خومن اینجا هستم؟ از من چه می

خواست تو را بکشد. من جلو او را گرفتم. اما علت حضور تو در اینجا قاعدتاً کامالً روشن است. کنراد می»ساروف جواب داد:  

توانم بگذارم به هتل برگردی یا، در واقع، از جزیره خارج شوی. ممکن است خودت را زندانی من تصور کنی، هرچند اگر نمی

ساروف با خودش لبخند زد، « خواهم...میدوارم برای تو زندان راحتی باشد. و در مورد آنچه از تو میکاسا د اورو زندان است، ا

 «توانیم فردا در این مورد صحبت کنیم.دیروقت است. می»نگاهش ناگهان دور شد و ناگهان اعالم کرد: 



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

 ساروف ایستاد.

 «راست است که شما بمب اتمی دارید؟»آلکس پرسید: 

 «بله.»

شما از فروشنده اورانیوم خریدید، اما بعد به کنراد دستور دادید او را بکشد! قایقش »از پازل سر جای خود قرار گرفت. بخشی 

 «را منفجر کردید!

 «درست است.»

ی منفجره کار بنابراین تمام این مدت حق با آلکس بود. او کنراد را در میامی دیده بود. کنراد در بانوی زیبای من نوعی ماده

 و این بود، نه آتش، که موجب خسارت مالی و جانی شده بود. ترنر و تروی او را غیرمنصفانه متهم کرده بودند. -ذاشته گ

 «خواهید با آن چه بکنید؟بمب اتمی... می»آلکس گفت: 

 «ترسی؟می»

 «خواهم بدانم.می»

ی کشور من اطالعات زیادی کنم دربارهنمی گویم. فکرآلکس، فعالً فقط همین را به تو می»ژنرال کمی فکر کرد و گفت:  

کنم که روزگاری داشت، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یو اس اس آر. نام امروزش، روسیه. گمان نمی داشته باشی، نامی

 «در مدارس غربی این چیزها را به تو یاد داده باشند.

 «ین باشد. و حاال برای درس تاریخ کمی دیر است.دانم کمونیسم نابود شده. اگر منظورتان هممن می»آلکس گفت: 

های روی زمین بود. چه کشور من روزگاری یک قدرت جهانی بود. یکی از نیرومندترین ملت»اعتنا به او، ادامه داد:ساروف، بی

کرد؟ چه کسی  کسی اولین انسان را به فضا فرستاد؟ ما این کار را کردیم! چه کسی در دانش و فناوری از همه بیشتر پیشرفت

برق خشم « بینی؟حق با توست. بله. کمونیسم نابود شده. و به جای آن چه می»مکث کرد. « ی دنیا بود؟موجب وحشت بقیه

ها روسیه ضعیف شده. در آن نظم و قانون وجود ندارد. زندان»و بعد از بین رفت.  - فقط یک لحظه -اش دیده شد در چهره

 ها نفر دیگر مبتال به ایدز هستند. شغلیها روس به مواد مخدر معتادند. میلیونیار تبهکاران. میلیونها در اختاند و خیابانخالی

وایز دونالد بخورند و جین لیها برای اینکه مردم بتوانند مکی اینکنند روسپیگری است. و همهها پیدا میها و بچهکه زن

 «بزنند.های همراهشان حرف بخرند و در میدان سرخ با تلفن

 ژنرال ساروف به طرف در رفت.

خواهم زمان را به عقب برگردانم و خسارت سی سال گذشته را جبران خواهم چه بکنم. میاز من پرسیدی می»ساروف گفت: 

هرچه به تو گفته  رؤسایتصفتی نیستم. خواهم کشورم غرور و جایگاهش را در جهان بازیابد. آلکس من آدم شیطانکنم و می
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مکانی بهتر است. امیدوارم این را باور کنی، برای من تنها آرزوی من پایان دادن به آشوب و تبدیل کردن جهان به  باشند،

 «ی دید من ببینی.خیلی مهم است که تو مسائل را از زاویه

خواهید کند به آنچه میفهمم بمب چطور کمک میشما بمب اتمی دارید. من نمی»تر از قبل گفت:آلکس با صدایی آهسته

 «برسید؟

 «گردانم.ی اینجا میشود. بگذار ساعت نه با هم صبحانه بخوریم. بعد تو را در محوطهبه موقع...، موضوع برایت روشن می»

 ژنرال ساروف سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت.

حیاط نگاهی انداخت، بعد به سراغ سروصدا از بستر بیرون بیاید، یک دقیقه صبر کرد. اول از پنجره به آلکس، قبل از آنکه بی

در رفت و آن را امتحان کرد. از آنچه دید تعجب نکرد. ساروف کاسا د اورو را به زندان تشبیه کرده بود و حق داشت. آلکس 

 توانست پایین برود و خود را به حیاط برساند. و در اتاق خواب هم قفل بود.از هیچ راهی نمی
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  12فصل 

 ی بردگانخانه 

 

از صدای در زدن بیدار شد. همین که سر جایش در تخت نشست، زنی با لباس  ،لکس درست ساعت هشت صبح روز بعدآ

سیاه و پیشبند سفید وارد شد. چمدانی به دست داشت که آلکس متوجه شد مال خودش است. ساروف حتماً برای گرفتن 

ن برود، بعد به سرعت از تخت بیرون آمد و چمدان را باز فرستاده بود. آلکس صبر کرد تا ز ایوالنسچمدان کسی را به هتل 

ی کوچک مایکل اونن و آدامس بادکنکی که اسمیترز به او داده بود. فقط هایش آنجا بود. همینطور مجسمهی لباسکرد. همه

 خواهد او به خانه تلفن کند.تلفن همراهش نبود. معلوم بود ساروف نمی

نچه ساروف شب قبل گفته بود، شلوار لی وایزش را از چمدان بیرون نیاورد. به جای آن یک آلکس تصمیم گرفت با توجه به آ 

را برداشت که آنها را وقتی آخرین بار در کورنوال موج سواری  ریفرشهای شلوار کوتاه گشاد، یک تیشرت ساده و صندل

ل دیده بود حاال در نور آفتاب غوطه کرد پوشیده بود. آلکس لباس پوشید و به طرف پنجره رفت. حیاطی که شب قبمی

دار دورتا دور آن را گرفته بود. دو خدمتکار خورد. حیاط مستطیل شکل بود، مجری از سنگ مرمر و یک رشته ستون تاقیمی

اه دادند. آلکس به باالنگکردند که زمین را پوشانده بود. دو خدمتکار دیگر به گیاهان آب میی نرمی را جارو میداشتند ماسه

 شد.کرد و برج مراقبتی را دید که از قایق متوجه آن شده بود. هنوز یک نگهبان در برج بود و مسلسل او به خوبی دیده می

هایش را تا باال بسته بود، ده دقیقه به ساعت نه در دوباره باز شد. این بار کنراد داخل اتاق آمد. پیراهنی سیاه پوشیده و دکمه

 دادند که یکی از آنها چهار انگشت و آن یکی فقط سه انگشت داشت.ایی که پاهای او را نشان میهبا شلوار سیاه و صندل

ی اسپانیایی به معنی صبحانه است. کنراد چنان به تندی این کلمه را ادا کرد که انگار آلکس متوجه شد این کلمه«دیسایونو!»

 های دیگری داشت.آلکس ناراحت است... اما البته، نقشهبه زبان آوردنش توهین به اوست. معلوم بود از دوباره دیدن 

آلکس به زحمت لبخند به لب آورد. بعد از اتفاق شب قبل، مصمم بود نشان بدهد این مرد او را « صبح به خیر، کنراد!»

 «ای.فراموش کرده های پایت راظاهراً یکی از انگشت»نترسانده. گفت: 

ی هنوز تمام نشده. شاید عقیده»شد که کنراد ناگهان راهش را بست و زمزمه کرد: میو به طرف در رفت. داشت از راهرو رد 

 «ژنرال عوض شد.

شد که آلکس به راهش ادامه داد. خود را در راهروی وسیعی باالی حیاط دوم دید. از باال یک حوض سنگی فواره دار دیده می

ی زد. با اشارهکرد و صدای آب در خانه موج میهوا حس می های سفید گرفته بودند. بوی عطر را دردورتادورش را ستون

 دادند.کنراد از پلکانی پایین رفت و به اتاقی رسید که در آن صبحانه می

ی عظیمی نشسته بود و سرگرم خوردن یک بشقاب میوه بود. گرمکن پوشیده بود. وقتی ژنرال ساروف پشت میز جال خورده

 با دست به یک صندلی خالی اشاره کرد. یک دوجین صندلی دور میز بود. آلکس وارد شد به او لبخند زد و
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دوم. سه دفعه دور کشتزار. مسیری به ام. من همیشه قبل از صبحانه میطور لباس پوشیدهصبح به خیر، آلکس، ببخش این»

 «کنم. خوب خوابیدی؟چهار مایل. بعد لباسم را عوض میطول بیست و 

 «بله، متشکرم.»

ی عمرم این خورم. همهمن خودم تخم مرغ خام می. میوه و غالت هست. نان تازه. تخم مرغ. نکن، صبحانه بخورتعارف »

 «کند.برد. آن را دود میپختن غذا نیمی از فوایدش را از بین می .امکار را کرده

د گوشت یا سبزیجاتش را قبل ی خاک است که نیاز دارانسان تنها موجود روی کره»ساروف یک دستش را به هوا بلند کرد. 

 «توانم بدهم چند تخم مرغ مطابق میلت درست کنند.از مصرف بسوزاند یا کباب کند. هرچند، اگر میل داشته باشی، می

 «خورم.نه، متشکرم، ژنرال. من میوه و غالت می»

 «بینیم.ره همدیگر را میکنراد، متشکرم، االن به تو احتیاج ندارم. ظهر دوبا»ساروف دید کنراد دم در ایستاده. 

 تر شد. سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت.تنها چشم سالم کنراد تنگ

 «متأسفانه کنراد تو را دوست ندارد.»ساروف گفت:

واقعاً چه مشکلی دارد؟ سالم »بعد پرسید: « ای ندارم.عیبی ندارد. من هم به کنراد چندان عالقه»آلکس نگاهی به در انداخت. 

 «رسد.میبه نظر ن

کرد منفجر شد. کنراد یک جور که اتفاقاً آن موقع خودش داشت آن را حمل می هرطور فکر کنی، نبایست زنده باشد. بمبی»

ی فلزی است. آرواره و بیشتر اش یک صفحهی فلزی قرار دارد. در جمجمهشاهکار علمی است. در بدنش بیشتر از سی میله

 «رد.های فلزی دامیهای اصلی او سمفصل

 «آورد.ها حسابی سروصدای آژیرها را بلند در میاحتماال در فرودگاه»آلکس زیر لب گفت:

هایش را با دستمال ساروف لب« کنم او را مسخره نکنی، هنوز خیلی امیدوار است بتواند تو را بکشد.آلکس به تو توصیه می»

زنیم، که داریم در مورد چنین مسائل ناخوشایندی حرف می دهم چنین اتفاقی بیفتد، اما حاالمن اجازه نمی».سفره پاک کرد

شاید به تعبیری، من باید بعضی از قوانین خانه را به تو گوشزد کنم. تلفن همراهی را که در چمدانت پیدا کردم، برداشتم و باید 

توانی به هیچ شکلی با دنیای خارج های این خانه اول باید از یک کد استفاده کرد. نمیبه تو بگویم برای استفاده از تمام تلفن

 «تماس بگیری.

 «همکارانم شاید برایم نگران شوند.»آلکس گفت: 

با شناختی که از آقای بالنت و همکارانش در لندن دارم، چنین چیزی بعید است، اما مهم نیست. وقتی شکشان برانگیخته »

 «شود که دیگر خیلی دیر شده.می

 هنوز از هیچ چیز خبر ندارد.آلکس فهمید « خیلی دیر؟ چرا؟»
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شود. سعی دورتادور کاسا د اورو حصار کشیده شده. حصار برق دارد. ورودی فقط یکی است و از آن به خوبی مراقبت می»

ام. ریزی کردهنکن فرار کنی، آلکس. اگر فرار کنی، ممکن است هدف گلوله قرار بگیری و این اصالً چیزی نیست که من برنامه

های مهمی هستم دانی، من منتظر مهمانکنم. همانطور که به خوبی میمتأسفانه تو را به بخش جدید خانه منتقل میاز امروز، 

توانی از امکانات خانه استفاده کنی، از استخر را داشته باشی. باز هم می« جای خودت»کنم از نظر تو بهتر است و گمان می

های من خیلی کم انگلیسی بلدند، در نتیجه نزدیک شدن به نامرئی باش. مهمان کنم کامالًها. اما از تو خواهش میو حیاط

 «زنم.ام شوی، تو را شالق میفایده است. اگر به هر شکلی باعث سرشکستگیها بیآن

های ناخوشایند کافی است. تمام صبح با هم اما حرف»ساروف دست دراز کرد و با چنگال یک برش آناناس برداشت و گفت: 

 «کنی؟تیم. سواری میهس

 «ام.سواری کرده»سواری را دوست نداشت. گفت: آلکس مکث کرد. اسب

 «عالی است.»

 «اید.خواهید. هنوز به من جواب ندادهدیشب از شما پرسیدم از من چه می»آلکس کمی هندوانه برداشت و خورد. گفت:

 «هرچیزی به موقع خودش. .هرچیزی به موقع خودش، آلکس»

 

 

اند. ساختمان از نوعی آجر صبحانه به فضای باز رفتند. و آنجا بود که آلکس فهمید چرا این اسم را روی خانه گذاشتهبعد از 

رسید. اگرچه فقط دو طبقه رفت، واقعاً مثل طال به نظر میزرد کمرنگ ساخته شده بود، که وقتی خورشید رو به غروب می

شد. های سنگی سفید و پهنی داشت که به باغی بسیار منظم منتهی میلهی وسیعی گسترده شده بود و پداشت، در محوطه

کاری  های کندهدار و نردههای تاقیهای بلند و باریک، گذرگاهبالنت گفته بود مثل قصر است، اما ساختمان با درها و پنجره

ان ساخته شدنش در اوایل قرن نوزدهم هیچ کردید، مثل این بود که از زمشده بیشتر زیبا بود تا شاهانه. خانه را که نگاه می

های فلزی کار گذاشته هایی روی دیوارکوبزدند. آژیرهای خطر و نورافکنهای مسلح هم گشت میتغییری نکرده. اما نگهبان

 شده بود. یادآورهای زشت عصر امروز.

تر سفید برای ساروف، و یک اسب نر کوچکالعاده منتظرشان بود؛ یک اسب نر به اسطبل رفتند که در آن مردی با دو اسب فوق

خاکستری برای آلکس، سوارکاری تنها ورزشی بود که آلکس هرگز از آن لذت نبرده بود. آخرین بار که سوار بر اسبی شد 

ی چشمش دید که ساروف هم همان ی اسب را گرفت و سوار بر زین شد. از گوشهمیلی دهنهنزدیک بود کشته شود. با بی

 ای و کامال به اسبش مسلط است.د و فوراً فهمید این مرد روس حرفهکار را کر

رسید کرد تعادلش را حفظ کند و زیاد معلوم نشود سواری بلد نیست. خوشبختانه، به نظر میباهم راه افتادند. آلکس سعی می

 روند.داند دارند کجا میاسبش می
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ها در اینجا کار ی نیشکر بود. بردهاینجا روزگاری مزرعه»د و گفت:ساروف آنچه را تروی قبالً به آلکس گفته بود تکرار کر

صبح آنجا برج نگهبانی بود. چهارونیم »ساروف به برج اشاره کرد.« میلیون برده بود.اسکلتو تقریباً نیم کردند. در کوبا و کایومی

را از آفریقای غربی به اینجا آورده بودند. اینجا کار  هاها کار را شروع کنند. بردهآوردند تا بردهزنگی را در برج به صدا در می

 «مردند.کردند و اینجا میمی

ی مستطیل شکلی عبور کردند. آلکس متوجه شد تنها دَرِ عمارت اصلی، از نزدیک ساختمان یک طبقه از تقریباً کمی دورتر

 ها با میله پوشیده شده.ی پنجرهساختمان و همه

خوابیدند، مثل حیوانات اسیر، اگر فرصت ها در اینجا میی بردگان. دویست نفر از آناست. خانهاین باراثون »ساروف گفت:

ها، یا حتی توانی تصور کنی، آلکس، هفتهی اصلی را داریم. میدهم. ما هنوز کندهداشته باشیم، قسمت تنبیه را به تو نشان می

 «کنی گرسنه و تشنه... ها، از مچ پا به بند کشیده شده باشی؟ نتوانی حرکتماه

 «خواهم چنین چیزی را تصور کنم.نمی»آلکس گفت: 

 «ش کرده فراموش کند.انهایی را که ثروتمنددهد جنایتخواهی. دنیای غرب ترجیح میالبته که نمی»

د. در کوره وقتی شروع کردند به چهارنعل رفتن، آلکس راحت شد. حداقل به این ترتیب دیگر الزم نبود صحبت ادامه پیدا کن

راهی پیش رفتند تا به دریا رسیدند. آلکس به پایین که نگاه کرد توانست جایی را ببیند که روز قبل قایق گارسیا لنگر انداخته 

ای داشت. بود. این صحنه باعث شد به یاد بیاورد مردی که همراه اوست در واقع چه جور آدمی است. ساروف رفتار دوستانه

 برد. اما او قاتل بود. آن هم قاتلی با یک بمب اتمی.آلکس مهمان اوست لذت میمعلوم بود از اینکه 

ها رفتند. کاسا د اورو پشت سر آنتر پیش میها بود. خیلی آهستهحاال به انتهای مسیر رسیده بودند، دریا در سمت راست آن

 ناپدید شده بود.

ی چیزهایی گویم بیشتر از همهگویم. در واقع، آنچه به تو میخواهم در مورد خودم چیزی به تو بمی»ناگهان ساروف گفت: 

 «ام.است که تا به حال برای هرکس دیگری تعریف کرده

 چند لحظه در سکوت اسب راند.

ها به کشورم حمله کنند. به دنیا آمدم. آن موقع جنگ جهانی دوم بود، یک سال قبل از آنکه آلمانی 1۹40من در سال »گفت: 

ام اول باید کشورم را در نظر داشته ام، به همین دلیل همیشه فکر کردهپرست بودهدلیل همیشه یک میهن شاید به همین

هنوز معتقدم که دارم به . امام. در ارتش، در نبرد برای آنچه به آن اعتقاد داشتهباشم. بیشتر عمرم را در خدمت کشورم گذرانده

 «.کنمکشورم خدمت می

 شید و به طرف آلکس برگشت، که کنار او توقف کرده بود.ساروف افسار اسبش را ک

وقتی سی ساله بودم ازدواج کردم. یک سال بعد، همسرم چیزی به من داد که همیشه آرزویش را داشتم. یک پسر. اسمش »

بدیل شد، و ای توالدیمیر بود و از وقتی برای اولین بار نفس کشید تنها چیزی بود که در زندگی داشتم. به پسر خوش قیافه
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ی فرزندش افتخار کند. در مدرسه موفق بود، تقریباً در همه شد که بیشتر از من بهبگذار به تو بگویم، هیچ پدری پیدا نمی

توانست روزی در المپیک شرکت کند. اما قرار نبود دروس بهترین شاگرد مدرسه بود. ورزشکار درجه یکی بود. به گمانم می

 «چنین بشود...

 دانست. آنچه را بالنت به او گفته بود به یاد آورد.داستان را از قبل میآلکس این 

من اعتقاد داشتم والدیمیر باید به کشورش خدمت کند، درست همانطور که من این کار را کرده بودم. »ساروف ادامه داد: 

 «زدواج ما پایان داد.خواستم او به ارتش ملحق شود. مادرش موافق نبود. متأسفانه این اختالف عقیده به امی

 «شما از او خواستید برود؟»

ی من رفت و دیگر او را ندیدم و والدیمیر وارد ارتش نه. من از او نخواستم برود. به او دستور دادم این کار را بکند. او از خانه»

تادند که در آنجا درگیر نبردی داد که شانزده سال داشت. او را با هواپیما به افغانستان فرسرخ  1۹۸۸شد. این اتفاقا در سال 

ای گذشت که او را همراه یک گروه گشت فرستادند تا موقعیت دهکدهشدید و دشوار بودیم. فقط سه هفته از رفتش به آنجا می

 «تیرانداز والدیمیر را هدف قرار داد و او مرد.را شناسایی کنند. یک تک

 بعد با لحنی شمرده و آرام به صحبت ادامه داد.ای صدای ساروف چند لحظه گرفت و ساکت شد. اما لحظه

نشینی کردیم. ی الزم برای نبرد را از دست داده بود. عقبجنگ یک سال بعد تمام شد. دولت ما، با ضعف و بزدلی، روحیه»

تر از ختی ماجرا برای هیچ بود. و آنچه تو باید درک کنی این است. حقیقت این است. برای یک پدر هیچ چیز در دنیا سهمه

ام. تا وقتی که تو کردم والدیمیر را برای ابد از دست دادهتصور می»نفسی تازه کرد. « این نیست که پسرش را از دست بدهد.

 «را دیدم.

 تر از آن بود که چیزی بگوید.آلکس تقریاً حیرتزده« من؟»

حتی با آنکه در آن طرف  -رها شبیه او هستی تری. اما آلکس، از خیلی نظتو فقط دو سال از والدیمیر در موقع مرگ کوچک»

ای! در نگاه اول، از نظر ظاهر شباهت اندکی به هم دارید، اما موضوع فقط هیکل و ظاهر تو نیست. تو هم دنیا بزرگ شده

کنی، یک جاسوس چهارده ساله! چقدر به ندرت امکان دارد جوانی را پیدا کنی که آماده باشد داری به کشورت خدمت می

 «رای اعتقاداتش بجنگد!ب

 «کنم.خوب، به خودم اگر باشد این همه غلو نمی»آلکس زیر لب گفت: 

ی نیشکر و غار این را ثابت تو شهامت داری. حتی اگر در سوابق کاری تو شواهد بیشتری دیده نشود، ماجراهای کارخانه»

توانی روسی یاد بگیری. تو سوار کاری، اهل رسد که میزنی و به زودی، روزی میکند. تو به چندین زبان حرف میمی

ام. به جز یکی. تو مثل والدیمیر من هستی، آلکس، و این آن چیزی ای و ترسو نیستی، من هرگز پسری مثل تو ندیدهمبارزه

 «است که امیدوارم بشوی.
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کرد. شت گرمای آفتاب را حس میهنوز راه نیفتاده بودند و آلکس کم کم دا« ها چه منظوری دارید؟از این حرف»آلکس پرسید:

تر قرار داشت و نسیمی از آن به کرد. دریا خیلی از جایی که بودند پایینها را به خود جلب میریخت و مگساسب عرق می

 وزید.سویشان نمی

ا تا وقتی مرد ای، امای. عمویی داشتهام. تو به حال خودت بزرگ شدهی تو را خواندههنوز متوجه منظورم نشدی؟ من پرونده»

 «دانستی کیست. پدر و مادر نداری. من هم پسری ندارم. ما هردو تنها هستیم.حتی نمی

 «ژنرال، ما یک دنیا از هم فاصله داریم.»

کند. وقتی کارم را تمام کردم، دنیا جایی ای دارم که دنیا را برای همیشه عوض میطور باشیم. من نقشهمجبور نیستیم این»

کنم، ی من عملی شود، اما وقتی بفهمی دارم چه میتر خواهد بود. تو به اینجا آمدی تا نگذاری نقشهو سالم تربهتر، قوی

 «خواهم تو را به فرزندی قبول کنم!شوی الزم نیست دشمن هم باشیم. بلکه برعکس! من میمتوجه می

 دانست باید چه بگوید.آلکس مبهوت ماند. نمی

ای شوم و باهم در دنیای تازهدهی. من پدر تو میو آنچه را والدیمیر ناتمام گذاشت ادامه میشوی، آلکس، تو پسر من می»

دانستم، ام. االن چیزی نگو! فقط در این مورد فکر کن. اگر من واقعاً تو را دشمن خودم میکنیم که من خلق کردهزندگی می

چه کسی هستی، فهمیدم نباید بمیری. حتی همنام هستیم، تو و ای که متوجه شدم گذاشتم کنراد تو را بکشد. اما از لحظهمی

 «ای.شوم که تو از دست دادهکنم. من پدری میو آلکس. آلکس، من تو را به فرزندی قبول می آلکسیمن. 

 «و اگر من نه بگویم؟»

کشد درهم رفت. درد می اش انگار کههای ژنرال لغزید. چهرهخشونت مثل دود پشت شیشه به درون چشم« گویی!تو نه نمی»

 «پیوندی.وقتی از نقشه باخبر شوی، به من می»نفس عمیقی کشید و ناگهان آرام شد. 

 «گویید؟ به من بگویید خیال دارید چه بکنید!پس چرا نقشه را به من نمی»

 «شوی. خیلی زود.هنوز نه، آلکس. فعالً آماده نیستی. اما آماده می»

اسبش را کشید. اسب چرخید و به تاخت راه افتاد و دریا را پشت سر گذاشت. آلکس سرش را ی ژنرال آلکسی ساروف دهانه

 زده تکان داد. بعد به پهلوهای اسبش لگد زد و ژنرال را دنبال کرد.حیرت

 

یستاده ی گرفتاری کاری نیامده بود. آلکس چندان اشتها نداشت. کنراد در اتاق اخورد. ساروف به بهانه آن شب آلکس تنها غذا

بارید. همین که توزی از او میزد، خشم و کینهپایید، و با آنکه حرف نمیبرد میای را که آلکس به دهان میلقمه بود و هر

 آلکس غدایش را تمام کرد، کنراد با دست در را نشان داد.
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وارد شد، همان باراثون که ساروف ها ها پایین رفت و به قسمت بردهآلکس به دنبال کنراد از عمارت اصلی خارج شد، از پله

قبالً به او نشان داده بود. ظاهراً اینجا محل زندگی جدید او بود. داخل ساختمان به دو سری سلول با دیوارهای آجری و درهایی 

و دار قرار داشت، اما دست کم نوسازی شده بود. آنجا برق، آب آشامیدنی قطور تقسیم شده بود که وسط هرکدام مربعی میله

دانست از صدها روح سرگردانی که روزگاری در آنجا زندانی ی مطبوع داشت. آلکس میتهویه -خوشبختانه در گرمای شب  -

 تر است.اقبالاند خوششده بوده

در سلولش پشت یک دیواره، یک دستشویی و توالت بود. چمدان آلکس را به آنجا آورده بودند و روی تخت قرار داده بودند 

تا مطالعه ی کافی راحت بود. ساروف در ضمن برای او کتاب هم تهیه دیده بود بود و تشک نازکی داشت، اما به اندازهکه فلزی 

حدس  .ی انگلیسی ادبیات کالسیک روسیه بودند؛ تولستوی و داستایوفسکینگاهی انداخت. ترجمه هاکند. آلکس به جلد کتاب

 اند.های محبوب والدیمیر بودهها نویسندهزد این

 کنراد در را بست و قفل کرد.

 «کنم.بخیر، کنراد اگر چیزی الزم داشتم، تورا صدا می شب»آلکس صدا زد:

 ها نگاه کرد و فهمید یک امتیاز گرفته. بعد کنراد رفت.ای یکی چشم خون گرفته را ببیند که از الی میلهفقط توانست لحظه

ساروف فکر کرد. فرزند خواندگی! برایش چندان قابل هضم نبود. همین های آلکس مدتی روی تخت دراز کشید و به حرف

 .یک هفته پیش در این فکر بود که پدر داشتن چه جور چیزی ممکن است باشد، و حاال در آن واحد دو تا پدر پیدا کرده بود

 اول تام ترنر و االن ساروف! بی بروبرگرد از چاله به چاه افتاده بود.

آلکس غلتی زد و از روی  .داد سپیده دمی الکتریکیشب جای خود را به نور تند  .به شدت نورانی شد بیرون پنجره ناگهان

های برقی که قبالً متوجه آنها دار رفت. پنجره رو به میدان اصلی جلو خانه بود. چراغی میلهتخت بلند شد و به سراغ پنجره

مسلسل به سینه، صفی تشکیل داده بودند.  -یک دوجین -ها گهبانشده بود همه روشن شده بودند و میدان پر از آدم بود. ن

ها در اطراف در جمع شده بودند. خود ساروف، با یونیفورم سبز تیره و چندین مدال سنجاق شده خدمتکاران و کارگران کشتزار

 اش، آنجا بود. کنراد پشت سر او بود.به سینه

راندند که به اتاقک وزین سیاه ظاهر شدند. به آهستگی در مسیری میکرد، چهار لیمهمانطور که آلکس داشت تماشا می

ها خاک چرخ زنان به هوا ها و موتورسیکلتکردند. پشت اتوموبیلشد. دو موتورسیکلت آنها را اسکورت مینگهبانی ختم می

 رسید.های برق میبلند شده بود و چرخ زنان تا چراغ

توانست تقریباً پانزده مرد از آنها پیاده شدند. آلکس در برابر آن نور کورکننده به سختی می ها باز شد وتوقف کردند. در اتومبیل

کوچک اندام، الغر و تاس، با کت  -های سیاه شباهت داشتند. اما یک مرد را دید سایههای آنها را ببیند. بیشتر به صورت

توانند آسوده باشند. ساروف اشاره کرد و ی این بود که میانهوشلوار. ساروف برای استقبال از او جلو رفت. این برای همه نش

 تمام گروه، به جز موتورسوارها، به طرف خانه راه افتادند.
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ها زندانی شده، برای اینکه آسب دانست چرا در قسمت بردهمی ها دیده. حاالآلکس مطمئن بود مرد تاس را قبالً در روزنامه

 قسمت بعدی آن تازه آغاز شده بود.ی ساروف هرچه بود، نبیند. نقشه

 رئیس جمهور روسیه از راه رسیده بود.
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  13فصل 

 ضربان قلب

 

د اورو  ی بردگان بیرون بیاید. ظاهراً قرار بود اجازه داشته باشد روز را آزادانه در کاساصبح روز بعد گذاشتند آلکس از خانه

مراقبت از او شده بود. نگهبان بیست و چند ساله بود و ریشش را درست  بگذراند. اگرچه نه به تنهایی. یک نگهبان مسلح مامور

 نزده بود. یک کلمه هم انگلیسی بلد نبود. 

در  .نگهبان اول آلکس را برای صرف صبحانه برد، که به تنهایی در آشپزخانه خورد، نه مثل قبل در ناهارخوری با ساروف

ای منفجر ار در ایستاده و با نگرانی مراقب او بود، انگار آلکس فشفشهخورد، نگهبان کنمدتی که آلکس داشت صبحانه می

 نشده باشد. 

 ]اسم شما چیست ؟[ «se llama usted como?»الکس پرسید:

های کوتاه یا های او با جملهی سؤالنگهبان تمایلی نداشت حتی در همین حد به آلکس اطالعات بدهد و به بقیه« خوآن...»

 سکوت پاسخ داد. 

اش را تمام کرد پایان گرفتار است. آلکس صبحانهرسید جزیره در چنگ تابستانی بییک روز سوزان و شرجی دیگر. به نظر می

ها به آشپزخانه سرگرم و به سرسرای اصلی خانه رفت، که در آن چند خدمتکار، مثل همیشه، به جارو کردن یا بردن بشقاب

دانست اجازه هایشان بودند. آلکس به طرف اسطبل رفت. نمیاف محوطه، سر پستها هنوز باالی برج و اطربودند. نگهبان

ی سواری، اش را، زین شده و آمادهخوشایند بود وقتی دید نگهبان اسب خاکستریاش دارد دوباره سواری کند یا نه. غافلگیری

ر بود، برای دومین بار به راه افتاد. واقعا تر از او بر مادیان بلوطی رنگی سواآورد. آلکس در حالی که خوآن چند قدم عقب

کرد. اما حصار دور محوطه که ساروف به آن اشاره ها و پشتش هنوز از سواری روز قبل درد میخواست سواری کند. راننمی

کنند هایی عبور میکرده بود برایش جالب بود. ساروف گفته بود حصار برق دارد. اما حتی حصارهای برقی هم گاهی از درخت

 شود از آنها باال رفت. و آلکس از قبل تصمیم گرفته بود یک راه خروج پیدا کند.که می

تر کردن آن. به تر و سالمی ساروف چیست. ساروف از عوض کردن دنیا حرف زده بود. از بهتر، قویدانست نقشههنوز نمی

ه بمب اتمی. آلکس ضمن اسب سواری در میان اما قهرمانی مسلح ب -داند خوبی معلوم بود خودش را نوعی قهرمان می

خواهد های بلند، در فکر این بود که ساروف قصد دارد چه بکند. اولین چیزی که به فکرش رسید این بود که این روس میعلف

آمد. نمی ها نبودند؟ اما هیچ با عقل جور درترین دشمن روسها روزگاری بزرگیک شهر امریکایی را منفجر کند. مگر امریکایی

خواست جایی را در اروپا شد. یعنی میداد. مسلماً باعث بهتر شدن دنیا نمیمردند، اما این کار دنیا را تغییر نمیها نفر میمیلیون

ی ساروف هرچه بود هدف قرار بدهد؟ احتمال این یکی زیاد بود. اما در عین حال، آلکس شک داشت هدف او این باشد. نقشه

 سیه هم به شکلی در آن نقش داشت.رئیس جمهور رو
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 خواهم زمان را به عقب برگردانم و خسارت سی سال گذشته را جبران کنم.می

خواهد اش با رئیس جمهور روسیه، از او متنفر است و میناگهان آلکس متوجه شد که ساروف با وجود دوستی دوران کودکی

ای جدید که بار دیگر به قدرتی جهانی تبدیل شده باشد. با روسیه ی ماجرا در اصل برای همین بود.جای او را بگیرد. همه

 ساروف در رأس آن.

   و خیال داشت فقط با یک انفجار اتمی به این هدف برسد.

 

اند و ساروف واقعاً بمبی در اختیار دارد. به محض داد که ترنر و تروی کشته شدهکرد. باید به سیا خبر میآلکس باید فرار می 

دور کند. احساسات  اورو د کاساتواند خودش را از خواست تا جایی که میشدند. و او میفهمیدند، وارد عمل میاین را میاینکه 

ی چیزهای دیگر برایش ناراحت کننده بود. این همه یساروف در مورد او، تمایل به پذیرفتن او به فرزند خواندگی، به اندازه

اش را به خطر انداخته بود. ساروف جانش را نجات داده بود. اما از اول همین ساروف زندگیپیرمرد کمی دیوانه بود. قبول که 

 .  شدآلکس با وجود سرمای صبح، به خود لرزید. این ماجراجویی داشت با سرعت سرسام آوری از اختیار او خارج می

با پنج  -اش گرفت شد نادیدهوجود داشت که نمیو آنجا، حصاری  به مرز کشتزار رسیده بودند، این بار در سمت دور از دریا. 

رسید. در این قسمت تابلوهای ی انسان میمتر ارتفاع، از فوالد سخت، و حصار کوتاهتری در سمت دیگر که ارتفاعش تا سینه

صار حتی نوشته شده بود. ح [خطر] پلیگروی اسپانیایی ی سفید فقط کلمهپشد که روی آنها با حروف چاخطر بزرگی دیده می

ها شد. آلکس روی سیمرسید که ظاهراً از زمین بلند میای خفیفی به گوش میداد. همهمهبدون هشدار هم بوی خطر می

ی یک پرنده را دید. پرنده احتماالً به طرف حصار پرواز کرده و فوراً کشته شده بود. خوب، یک چیز اسکلت خردشده و سوخته

 آنکه در سرتاسر آن حتی یک درخت دیده شود در علفزار کشیده شده بود.تفی بود. حصار بیمسلم بود. باال رفتن از حصار من

توانست از آنجا راهی به بیرون پیدا ی ورودی برگرداند. شاید میآلکس اسبش را به طرف قسمت انتهایی کشتزار و دروازه 

ا رسیدند. حصار در تمام راه ادامه داشت. یک اتاقک های عادی اسب تقریباً نیم ساعت طول کشید تا به آنجکند. با سرعت قدم

کرد. دو بود ورودی را مشخص میهای بدون شیشه و دری که تا نیمه از لوالهایش آویزان نگهبانی سنگی مخروبه با پنجره

بیلی از ورودی محل بازرسی ایستاده بود. وقتی آلکس به آنها رسید، اتوم قک بودند و نفر سوم با مسلسل کنارتامرد در داخل ا

کرد. با دیدن این صحنه چیزی به فکر آلکس هایی که شب قبل دیده بود داشت محوطه را ترک میعبور کرد. یکی از لیموزین

رسید. برای خروج از اینجا تنها یک راه وجود داشت و آن هم استفاده از اتومبیل بود. احتماال همراهان رئیس جمهور بایست 

 داد تا...مدند. این موضوع شاید به او فرصت میآرفتند و میبارها می

آمد، دوباره وارد خانه ی چند قدم پشت سر او میبه اسطبل برگشتند و از اسب پیاده شدند. آلکس در حالی که خوآن به فاصله

واره گذشت و از ها و فشد. تقریباً بالفاصله از آن طرف صدای حرف زدن و پاشیدن آب را شنید. از حیاط داخلی رد شد، از آب

های نخل که در هر دو یک گذرگاه تاقی دار عبور کرد. در طرف دیگر خانه استخری دراز و مستطیل شکل بود، با درخت

انداختند. مقداری دورتر زمین تنیسی های راحتی مخصوص حمام آفتاب، سایه میطرف آن روییده بودند و روی میزها و صندلی
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د اورو در قسمت پشت  در هوای آزاد. کاسا نوشگاهیهای رختکن بود، یک سونا، و آنجا اتاقدید که تازه ساخته شده بود. 

 میلیونر شباهت داشت.عمارت، به پارک تفریحی یک مولتی

های نوشیدنی در دست داشتند؛ آب برای ساروف، یک کوکتل ساروف با رئیس جمهور پشت میزی نشسته بود، هردو لیوان 

هور شلوار کوتاه قرمز و یک پیراهن گلدار آستین کوتاه پوشیده بود که برای بدن الغرش گشاد بود. برای مهمانش، رئیس جم

های سیاه، العاده درشت اندام بودند، با لباسایستاده بودند. معلوم بود محافظان شخصی او هستند. فوق چهار مرد نزدیک او

دار بود. مرد ای کم وبیش خندهشد. صحنهناپدید می هایشانسیمی فنری که پشت گوش ،های آفتابی یک شکل وعینک

های تعطیالتش. محافظان غولپیکر. آلکس به استخر نگاه کرد. سه زن بسیار زیبا لب استخر نشسته بودند اندام با لباسکوچک

ها محلی به نظر دادند. هر سه بین بیست تا سی سال داشتند و لباس شنا پوشیده بودند. زنن میتکاو پاهایشان را در آب 

رسیدند. آلکس از دیدن آنها تعجب کرد. فکر کرده بود ساروف سردتر از آن است که از حضور چنین مصاحبانی استفاده می

 کند. شاید به خاطر رئیس جمهور دعوت شده بودند. 

برایش دست تکان داد و خواست برود که ساروف او را دید و دانست باید در این بخش از محوطه باشد یا نه و میآلکس نمی

شد، به طرف آنها رفت. ساروف به سرعت چیزی به رئیس صدایش زد تا نزدیک بیابد. آلکس درحالی که مدام کنجکاوتر می

فهمیدم »رسید. ساروف به طرز غیرمعمولی شاد به نظر می« صبح بخیر، آلکس!»جمهور گفت: و او سر تکان داد و لبخند زد. 

ام، بوریس کیریینکو، رئیس جمهور روسیه، معرفی کنم. لطفاً اجازه بده تو را به دوست قدیمی بودی.دوباره به سواری رفته 

 « اش برایت حرف زده بودم.بوریس، این پسری است که درباره

رئیس جمهور روسیه دست دراز کرد و با آلکس دست داد. آلکس بوی الکل را از نفس او حس کرد. کوکتل محتوای هرچه 

با یک انگشت به صورت آلکس « خوشوقتم.»زد، گفت:ی غلیظی حرف میدی نوشیده بود. او که انگلیسی را با لهجهبود، زیا

 اشاره کرد و صحبتش را به روسی ادامه داد. آلکس شنید او دوبار از والدیمیر نام برد.

« اندازیگوید تو او را به یاد پسرم میاو می»های رئیس جمهور را برای آلکس ترجمه کرد.ساروف پاسخ کوتاهی داد، بعد حرف 

آلکس به سه دختر نگاهی انداخت. « رسد الزم است تنی به آب بزنیآلکس، دوست داری شنا کنی؟ به نظر می»لبخند زد.

مصاحبانی برای رئیس جمهور، هرچه باشد، به تعطیالت آمده، هرچند »ساروف خندید.« های عجیبی.چه نجات غریق»گفت:

مند است و بوریس با یک ی ما عالقهبرجستهکمی کار داریم. ایستگاه تلویزیونی محلی ما طبیعتاً به این مهمان متاسفانه ما 

 «شود.ی کوتاه موافقت کرده. گروه تلویزیونی دیگر کم کم پیدایشان میمصاحبه

 رئیس جمهور سر تکان داد، اما آلکس مطمئن نبود چیزی فهمیده باشد. 

رویم، اما امیدوارم تو برای شام به ما ملحق شوی، آلکس، خواهد بود. ما بعد از ناهار به سانتیاگو می استخر در اختیار تو»

 «سرآشپز برای غذای اصلی خوراک مخصوص تدارک دیده.

 ای جدیشد حرکتی دیده شد. کنراد ظاهر شده بود و زنی کوتاه قد، با قیافهدار که به داخل خانه منتهی میدر گذرگاه تاقی 

 ها و لوازم نورپردازی پشت سر زن بودند. و لباس بسیار معمولی زیتونی، همراه او بود. دو مرد با دوربین
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ساروف به طرف رئیس جمهور برگشت و آلکس ناگهان فراموش شد. آلکس لباس شنا پوشید و توی استخر « خوب رسیدند!»

. وقتی شنا کنان رد شد، دید آن سه دختر دارند نگاهش آور بودشیرجه زد. بعد از اسب سواری طوالنی، آب سرد و نشاط

کنند. یکی از آنها به او چشمک زد و یکی دیگر از دخترها خندید. در این میان، گروه فیلمبرداری داشت وسایلش را در می

رایش کرد. رئیس جمهور روسیه دستی تکان داد و یکی از محافظانش کوکتل دیگری بهای نخل مستقر میی درختسایه

آورد. آلکس از این تعجب کرده بود که مردی با ظاهری چنین پیش پاافتاده در راس حکومت یک کشور عظیم باشد. اما با 

شنوند. برای همین هایی که در مدرسه زور میخودش گفت در هر حال، بیشتر سیاستمداران کوچک اندام و حقیرند، از آن آدم

 شوند. سیاستمدار می

را از سرش بیرون راند و حواسش را روی شنا متمرکز کرد. در ذهنش آنچه را ساروف به او گفته بود مرور آلکس این فکرها 

بود. آلکس  شدند. این تنها شانس آلکسها از محوطه خارج میرفتند. یعنی اتومبیلکرد. آنها بعد از ناهار با اتومبیل به شهر می

شدند تمام آژیرها به صدا در ود ندارد. به محض اینکه متوجه غیبت او میدانست برای خارج شدن از جزیره هیچ راهی وجمی

گشتند و شک داشت بتواند خودش را به یک قایق برساند. اما اگر دست های فرودگاه دنبال او میی نگهبانآمدند. همهمی

وانست با کشور آمریکا تماس تتوانست یک تلفن پیدا کند که برای شماره گیری کد مخصوص الزم نداشته باشد، میکم می

 فرستادند تا او را از آنجا بیرون بیاورد.بگیرد و آنها کسی را می

دور نهم را شروع کند. رئیس جمهور روسیه روی یک صندلی  آلکس برای هشتمین بار طول استخر را طی کرد و معلق زد تا

بان مخصوص آلکس، در آن سر استخر منتظر او بود. نشسته بود و برای صدابرداری به او سیم وصل کرده بودند. خوآن، نگه

 داد.آلکس آه کشید. باید ترتیبی برای خوآن می

داد و بار دیگر، آلکس حس کرد کل ماجرا همین که به چشم ی تلویزیونی شروع شد. ساروف داشت با دقت گوش میمصاحبه

 خورد نیست.می

 محل اقامتش بود. ن به بخشی رفت کهخودش را از استخر بیرون کشید و برای لباس عوض کرد

های خنثی آلکس یک شلوار کوتاه دیگر با پیراهن نخی نازک و سفید پوشید، هردو را به این دلیل انتخاب کرده بود که رنگ

گرفت یکی شود. در جیش یک آدامس بادکنکی داشت که اسمیترز کردند با محیطی که در آن قرار میداشتند و به او کمک می

خورد. خوآن بیرون اتاق ایستاده بود. آلکس رفت، این آدامس به دردش میداده بود. اگر همه چیز مطابق نقشه پیش می به او

اخطار کرده بود اگر  خواست بکند دچار اضطراب شده بود. گذشته از همه چیز، ساروف قبالً به اوناگهان به خاطر کاری که می

خورد. اما بعد به بمب اتمی فکر کرد. شالق می ،یا حداقل -گرفت دف گلوله قرار میافتد. هبخواهد فرار کند چه اتفاقی می

 گرفتند. آلکس تصمیمش را گرفت.باید جلو ساروف را می

ی صورتش از درد درهم رفت، به یک طرف تلوتلو خورد و دستش را به دیوار تکیه داد ناگهان ایستاد و غرولندی کرد. همه 

ای نگران وارد اتاق شد. در همان لحظه، آلکس صاف ایستاد. پای خود را بلند کرد و وآن جلو آمد، با چهرهتا به زمین نیفتد. خ

وار لگدی کامالً حساب شده زد. خوآن حتی فریاد نزد. درحالی که نفسش به کلی ای دایرهبه عضالت نرم شکم خوآن با ضربه
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ید. بار اول نبود که آلکس خدا را شکر کرد که با پنج سال آموزش در حرکت دراز کشبند آمده بود، روی زمین مچاله شد و بی

ی تخت را برداشت و به شکل نوار پاره کرد. گرفته است. بعد به سرعت عمل کرد. مالفه -دان یک  -کارانه کمربند سیاه 

ها طول بست. ساعتعاقت بی سرو صدا ا از اتاق خارج شد و در را پشت سرش  - دست و پای مرد، و بعد دهانش رابست

 کشید نگهبان را پیدا کنند. تا آن موقع آلکس رفته بود. می

رون آمد. لیموزین سیاه هنوز جلو ویال پارک شده بود، منتظر بود تا رئیس جمهور و افرادش بخواهند بروند. هیچ یاز باراثون ب

کشتزارها این طرف و آن طرف برود، اما فقط  شد. آلکس به سرعت جلو دوید. ساروف به او اجازه داده بود درکس دیده نمی

دید، ممکن بود حدس بزند چه اتفاقی افتاده. به کنج خانه وقتی که کسی او را همراهی کند. اگر کسی او را بدون نگهبانش می

باعث شده ای کوتاه حتی دویدن فاصله بعدازظهررسید، پشتش را به دیوار تکیه داد و نفس بریده توقف کرد. در گرمای شدید 

ها را از نظر گذراند. سه اتومبیل آنجا بود. اتومبیلی که صبح از محوطه خارج شده بود هنوز برنگشته بود. بود عرق کند. اتومبیل

 کردند؟ شد؟ آیا هر سه اتومبیل او را همراهی میرفت، سوار کدام اتومبیل میمسئله این بود، وقتی رئیس جمهور به سانتیاگو می

ها بودند یا شد. یا نگهبانهایی را شنید که از پشت خانه نزدیک میاست به سرعت جلو برود که صدای قدمخوآلکس می

دیدند. در یک طرف در باریک سفیدی بود. قبالً متوجه آن نشده شدند او را میبه محض اینکه از کنج خانه رد می -کارگران 

های ختانه، در قفل نبود. درست وقتی چند متر دورتر، دو مرد با لباسی در گشت. خوشببود. کورمال کورمال دنبال دستگیره

 سروصدا وارد خانه شد و در را پشت سرش بست.بینظامی، و هردو مسلح، ظاهر شدند، آلکس 

وت ی آن کامالً تفای مطبوع را حس کرد. به اطراف نگاه کرد. در بخشی از عمارت بود که ظاهراً با بقیهسرمای دستگاه تهویه 

های هالوژن ی عتیقه جای خود را به فضای مدرن و امروزی داده بود. در نور چراغهای چوبی و اثاثیهداشت. اینجا، کفپوش

ی ای داشت. آلکس از روی کنجکاوی، محتاطانه جلو رفت. به طبقهشد که اول و آخر آن درهای شیشهراهرو کوتاهی دیده می

 اول رسید و به داخل نگاه کرد. 

تکنیسین خیره به یک ردیف نمایشگر تلویزیونی نشسته بودند. اتاق بزرگ نبود و به دفتر مونتاژ یا استودیو تلویریونی دو 

هایی داشتند که به ها صدای او را بشنوند. هردو گوشیشباهت نداشت. آلکس الی در را باز کرد. امکان نداشت تکنیسین

 نگاه کرد.  ماشین جلو آنها وصل شده بود. آنکس به صفحات

شد. فوراً متوجه اتاقی شد که در آن بیدار شده بود. روی صفحات های عمارت روی صفحات دیده میی اتاقتصویر همه

ی زدند. آلکس به صفحهآشپزخانه بود، اتاق ناهارخوری، حیاط اصلی که دو نفر از افراد رئیس جمهور داشتند در آن قدم می

کرد. آن هم ضبط شده بود. و ساروف خودش را در حال شنا کردن طول استخر تماشا می دیگر نگاه کرد و خیره شد. داشت

ی کنار او رئیس جمهور داشت با گروهی که قبالً آلکس هم بود، با یک لیوان آب در دستش نشسته بود، درحالی که در صفحه

 کرد. شاهد ورودشان بود مصاحبه می

شد. حاال دو تکنیسین مشغول دید درک کند. همه چیز ضبط و نگهداری میقدری طول کشید تا آلکس آنچه را داشت می

شد. کنار آن، رئیس جمهور، احتماالً شب قبل داشت روی یکی از صفحات دیده می ورود بوریس کیرینکوهمین کار بودند. 
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د داشتند خودشان را به ی سوم، دخترهایی که آلکس در استخر دیده بوکشید. روی صفحهرا تا ته سر می برندییک لیوان 

های کوتاهشان جایی برای خیالپردازی باقی زدند و لباسکردند. رفتارشان مصنوعی بود و لبخند میرئیس جمهور معرفی می

 تردید، آن هم ضبط شده بود. بیگذاشت. رئیس جمهور آنها را به اتاقش برده بود؟ در این صورت نمی

ها این قطعه را از فیلم زنی گرفته بود که کرد. احتماال یکی از تکنسینبه میتصویر عوض شد. رئیس جمهور داشت مصاح

لباس سبز سربازی به تن داشت. کیریینکو داشت به روش هزاران سیاستمدار در نیوزنایت یا پانورما یکراست به دوربین نگاه 

 زد. کرد و حرف میمی

ی کناری، همان کیریینکو داشت در رسید. روی صفحهبه نظر می اگرچه با آن پیراهن گلدار کمی ابله -کامالً جدی بود 

 کرد. استخر با یکی از دخترها شنا می

فقط یک دام پرزرق وبرق و شیرین  کاساد اوروخواست؟ یعنی ها را برای چه کاری میها چه بود؟ ساروف اینی اینمعنی همه

 بود که رئیس جمهور روسیه ناآگاهانه گرفتار آن شده بود؟

فهمید که باید هرچه زودتر از آنجا بیرون برود و به دید بهتر میتوانست باز هم آنجا بماند. هرچه بیشتر میآلکس نمی 

 و شانس دیگری وجود نداشت. -ها در محل نباشدترسید موقع حرکت اتومبیلها خبر بدهد. میآمریکایی

ها رفته بودند. به ساعتش نگاه کرد. ها هنوز آنجا بودند اما نگهباندر را دوباره باز کرد و به بیرون نگاهی انداخت. اتومبیل

ترین اتومبیل شد. االن میبایست تمام شده باشد! به طرف نزدیکساعت دو بود. اگر ناهار هنوز تمام نشده بود، به زودی می

ای را پیدا کرد و فشار ی نقرههدوید و سعی کرد در صندوق عقب را باز کند. در صندوق عقب قفل بود؟ با انگشت شستش دکم

داد، و باز شدن در صندوق خیالش را راحت کرد. اتومبیل بزرگ و خیلی جادار بود. خودش را توی اتومبیل انداخت، بعد دست 

دراز کرد و در صندوق عقب را با فشار سر جایش برگرداند و بست. بالفاصله در تاریکی مطلق فرورفت و به زحمت توانست 

ی عصبی خود شود. مثل این بود که زنده به گور شده باشی، سعی کرد آرام باشد. این نقشه موفقیت آمیز بود. اگر همانع حمل

برد و وقتی شد. لیموزین او را از کشتزار بیرون میکرد تا در آن چمدان بگذارد، او دیده نمیکسی در صندوق عقب را باز نمی

 فرار کند.توانست کردند، میدر سانتیاگو توقف می

توانست دست خودش را جلوی توانست بیرون از اتومبیل را ببند. نمیالبته، دشوارترین قسمت هنوز نرسیده بود. آلکس نمی

روند و امیدوار بود بهترین نتیجه را زد چه زمانی راننده و مسافرانش میصورتش ببیند. کامال نابینا بود. فقط باید حدس می

در صندوق از داخل غیرممکن بود. آلکس آدامس را برای همین آورده بود تا با انفجار خودش را از  بگیرد. در ضمن باز کردن

 توانست قاطی جمعیت شود.شانس، قبل از آنکه کسی بفهمد چه اتفاقی افتاده میآنجا بیرون بیارد. با کمی 

مجسم کند خورشید دارد به شدت روی  توانستاما همان موقع هم شک داشت کار درستی کرده. داخل صندوق گرم بود. می

زد. همان موقع هم فهمید خودش را در یک کوره زندانی کرده. از هر منفذ بدنش عرق بیرون میتابد و میاتومبیل می

چکد. صندوق چقدر هوا داشت؟ اگر ساروف به از پشتش روی سطح فلزی می شنید عرقهایش خیس شده بود و میلباس
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شد درحالی که اتومبیل هنوز در محوطه بود با انفجار درش را باز کند و عواقبش را تحمل مجبور می کرد،زودی حرکت نمی

 کند.

زد. حس هایش میآلکس بر ترس شدیدش چیره شد و سعی کرد تا حد ممکن بریده بریده نفس بکشد. قلبش داشت در گوش

های گردنش همزمان با کند. رگرد به شدت کار میی بدنش دااش برای رساندن خون به همهدرون سینهیکرد عضلهمی

خوردن اتومبیل شود جرئت این کار را خواست پاهایش را دراز کند اما از ترس اینکه باعث تکان قلبش ضربان داشتند. می

اتومبیل و بعد صداها را شنید. صدای پر طنین باز شدن درهای اتومبیل شنیده شد و بعد  -ها به کندی گذشتندنداشت. لحظه

تظر بود نبا سوار شدن تمام مسافران به این طرف و آن طرف تکان خورد. آلکس که خودش را مثل جنین جمع کرده بود، م

ندارد. موتور  در صندوق عقب باز شود، اما ظاهراً رئیس جمهور، با هر کسی که در اتومبیل بود، تصمیم گرفته بود چمدان بر

ی موقت شدند با تکان اتومبیل س کرد و بعد، ناگهان، راه افتادند، و وقتی وارد جادهاتومبیل روشن شد. آلکس لرزش را ح

 آلکس شروع کرد به باال و پایین پرتاب شدن. 

اند. نگرانی فقط بعد از یک دقیقه سرعت خود را کاهش دادند و آلکس فهمید حتماً به ورودی و محل بازرسی نزدیک شده

گشتند؟ اما آن روز صبح دیده بود که لیموزینی از محوطه بیرون رفت، و اگرچه بیل را میها اتومدیگر همین بود. نگهبان

نگهبان ما آنجا بودند ندید کسی صندوق عقب را باز کند. اتومبیل توقف کرده بود آلکس تکان نخورد. همه چیز سیاه بود. 

رسید اتومبیل تا ابد آنجا ر در بیاورد. به نظر میهای آنها ستوانست از حرفکسی فریاد زنان چیزی گفت، اما او اصالً نمی

شود. مثل تر میتر و سختمانده. چرا این قدر طول کشیده بود؟ راه یافت! آلکس متوجه شد نفس کشیدن دارد برایش سخت

 این بود که هوا دیگر تمام شده.

شود تا راه عبور آنها را باز بلند می بندراهه توانست مجسم کند کو بعد اتومبیل راه افتاد و آلکس آهی از آسودگی کشید. می

توانست مطمئن شود که به آنجا کند. حاالحتما کاساد اورو را پشت سر گذاشته بودند. تا سانتیاگو چقدر راه بود؟ از کجا می

 ند ؟ارسیده

 اتومبیل دوباره توقف کرد.

 در صندوق عقب باز شد.

 آلکس تند و تند پلک زد، برای محافظت از خودش یک دستش را باال آورد.نور آفتاب بی رحمانه به داخل هجوم آورد. 

 «بیا بیرون!»صدایی به انگلیسی گفت:

ی اتوماتیک در دست آلکس خیس از عرق، از صندوق بیرون آمد. ساروف جلو او ایستاده بود. کنراد کنار او بود، یک اسلحه

ن کند. آلکس به اطرافش نگاه کرد. اتومبیل حتی از محوطه خارج کرد احساس لذت را در نگاهش پنهاداشت، حتی سعی نمی

روح، مراقب او های بینشده بود. فقط جلو رفته و دور زده بود. حرکتی که حس کرده بود مال همین بود. دو نگهبان، با چهره
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کنند. رزشی از آنها استفاده میها در روزهای وای در دست داشت کمی شبیه آن بلندگوهایی که معلمبودند. یکی از آنها وسیله

 ای وصل بود که داخل ساختمان بود.این وسیله با یک سیم بلند به جعبه

گمان  ،خواستی شهر را ببینیکنم میخواستی سانتیاگو را ببینی، کافی بود درخواست کنی، اما گمان نمیاگر می»ساروف گفت: 

 «کردی.کنم داشتی فرار میمی

 آلکس چیزی نگفت.

 «؟خوآن کجاست»ف پرسید: سارو

 آلکس باز حرف نزد.

دانست باید چه فهمید چرا آلکس از او اطاعت نکرده و درست نمیرسید، انگار نمیساروف به پسرک خیره شد. ناراحت به نظر 

م، واقعاً آنجا دیدی من چه سیستم امنیتی وسیعی دار .آلکس، تو مرا مأیوس کردی تو در غار بودی»بکند. بعد از مدتی، گفت: 

آنکه دقیقا بدانم چه کسی گذارم یک اتومبیل به این محوطه وارد یا از آن خارج شود بیحتی برای یک لحظه فکر کردی می

 «یا چه چیزی داخل آن است؟

ای ی الکس گرفت و دکمهساروف ناگهان دست دراز کرد و دستگاه شبیه بلندگو را از دست نگهبان گرفت. آن را به طرف سینه

صدای  فشار داد. بالفاصله، آلکس شنید صدای ضربانی در هوا طنین انداخت. یکی دو ثانیه طول کشید تا متوجه شود این را

 .شودیقلب خود اوست که تقویت شده و دارد از طریق سیستم بلندگو که جایی در اتاقک نگهبانی پنهان است پخش م

که االن در دست دارم در  یالهیها با استفاده از وساتومبیل یهمهاتومبیل در محل بازرسی اسکن شد. »ساروف توضیح داد:

 «.آن را بشنوی یتوانیو حاال متک حسگر پیشرفته. این چیزی است که نگهبان شنید. ی. شوندیمحل بازرسی اسکن م

 بامپ... پ...بامپ... بام

 آلکسی صدای قلب خودش را شنید.

های آبی کمرنگش در تکه یخ شد و حالت مرگبار چیز تغییر نکرد، اما چشم اش هیچساروف ناگهان عصبانی شد. در چهره

یادت نیست به تو چه گفتم؟ اگر » وحشت آوری پیدا کرد، انگار ناگهان حیات از وجودش بیرون کشیده شده بود. زمزمه کرد:

بزند. او معتقد است من احمقم که تو تو را با گلوله  خواهدی. کنراد خیلی دلش میریگیبخواهی فرار کنی، هدف گلوله قرار م

 «ام حق با اوست.صورت مهمان خودم نگه داشتهرا اینجا به

 کنراد قدم جلو گذاشت، اسلحه را باال گرفت.

 بامپ... بامپ... ...بامپ... بامپ

. برای پنهان ددایواکنش نشان م کردیبتواند آن را کنترل کند، به ترسی که حس م آنکهیقلب آلکس حیوان درونش بود، ب

 .شدیو طنین آن از بلندگوها شنیده م زدی. قلبش بلندتر و تندتر مآمدینم کاری از دستش بر چیکردنش ه
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ک کلمه از آنچه را گفتم نشنیدی؟ ی؟ کنمیچه چیزی دارم به تو پیشنهاد م یفهمی. اصال نمکنمیالکس، من تو را درک نم»

آن داری مجبورم  یجاتو پسرم باشی، اما به خواهمیمن م! یک دشمن ساختی من خواستم از تو حمایت کنم و تو از من

 «نابودت کنم. یکنیم

 کنراد اسلحه را رو به قلب آلکس نگه داشت.

 ...پبامپ بامپ بامپ بامپ بامپ بامپ بامپ بامپ بام پامب

قرار  یفهمیم -ظه دیگر شاید فقط چند لح -؟ و وقتی سکوت را شنیدی یشنویبه صدای وحشت خودت گوش بده. م»

 «است بمیری

 کنراد انگشتش را بیشتر روی ماشه حلقه کرد.

 بعد ساروف حسگر را خاموش کرد.

 ضربان قلب متوقف شد.

حس کرد هدف گلوله قرار گرفته. سکوت ناگهانی مثل ضربه چکش بر او فرود آمد. مثل گلوله یک اسلحه. به زانو  یالکس

زد. دیگر قدرت  آویخته در دو طرف، روی زمین زانو ییهانفس بکشد. با دست توانستیه زحمت مافتاد، انگار تهی شده بود، ب

 اش فقط اندوه بود.نگاه کرد و حاال در چهره وایستادن نداشت. ساروف به ا

 «تنبیه شد. او را به اتاقش برگردانید.»گفت:

 کرد، و باز آهسته سوار اتومبیل شد.زده بود پشت  ساروف حسگر را پایین گذاشت، به پسرک که هنوز زانو
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 شغال اتمیآسطل 

 

های خوش دوخت، سر ساعت هفت عصر، در سلول الکس باز شد و کنراد، با کت وشلوار و کراوات، در آستانه در ایستاد. لباس

یک گای به یاد . آلکس را دادیتر نشان ماش را از همیشه هم زشتده سرخ و چشم جمع شدهیدنیمه تاس، چهره آسیب 

 در شب آتش بازی انداخت.  متیقگران کسوفا

 «ی.اتو برای شام دعوت شده»کنراد گفت:

 « نه متشکرم، کنراد گرسنه نیستم.»آلکس جواب داد: 

به ساعد وصل شده  یدقتیب اش باپنجه کنراد دستش را کج کرد تا به ساعتش نگاه کند. «رد کنی یتوانیاین دعوت را نم»

 «.وشیبپباید لباس رسمی  ،وقت داری قهتوپنج دقی»:گفت دادیساعت باید دستش را خیلی حرکت م ی دیدن صفحهبود. برا

 «.امرا در انگلستان جا گذاشته امیأسفانه کت وشلوار مهمانمت»

 کنراد به او توجه نشان نداد و در را بست. 

کرد. از هنگام دستگیری در ورودی محوطه در سلول زندانی  کس پاهایش را از روی تختی که بر آن دراز کشیده بود آویزانلآ

درست بداند بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دعوت به شام چیزی بود که اصال انتظارش را نداشت. وقتی برگشت، از  آنکهیبود، ب

با با یک گلوله کارش را  خوآن اثری نبود. احتماال نگهبان جوان به جرم کوتاهی در مراقبت از آلکس توبیخ و اخراج شده بود.

دانست ساروف امشب چه هستند شوخی ندارند. اصالً نمی اورو د کاسافهمید افرادی که در داشت می ساخته بودند. آلکس

دانست آخرین بار که یکدیگر را دیده بودند، مرگ از بیخ گوشش رد شده بود. او به والدیمیر، پسر خوابی برای او دیده اما می

یای پذیرفتن او را به فرزند خواندگی در سر داشت. در غیر این وساروف، شباهت داشت. احتماالً ساروف هنوز ر یشانزده ساله

 صورت، حاال مرده بود.

داد یشتر از آنچه به این نتیجه رسید که در مجموع، پذیرفتن دعوت به شام عاقالنه است. حداقل این کار به او مجال می

شود؟ و در این صورت، از فیلم برای چه کاری بیاورد. فکر کرد، از صرف غذا هم فیلمبرداری می افتاد سردرداشت اتفاق می

دیوانه، دکتر گریف،  یشد. از چمدانش یک پیراهن تمیز و یک شلوار اوبسو بیرون آورد. یادش آمد آن رئیس مدرسهاستفاده می

سرهایی را بکند که آنجا بودند. اما این فرق داشت. فیلمی که های مخفی کار گذاشته بود تا جاسوسی پدر پو آن بالن دوربین

خواستند از این فیلم برای کاری شد. میاو در استودیوی مونتاژ دیده بود بریده شده، کنار هم گذاشته شده، و تغییر داده می

 استفاده کنند. اما چه کاری؟
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ظر او بود. یک بار دیگر به خارج از خانه بردگان هدایت شد و آماده منتو  بعد برگشت. آلکس حاضر یقهیدقکنراد دقیقا پنج 

 -های عمارت اصلی باال رفت. در داخل خانه، صدای موسیقی کالسیک را شنید. به حیاط رسید. و یک گروه سه نفره از پله

ره به مالیمت در پس آنها زدند که به آثار باخ شبیه بود. فواآهنگی می -دو ویلون نواز مسن و یک بانوی چاق با یک ویلونسل

خوردند که های کوچکی مینوشیدند و لقمهکرد. حدود یک دوجین آدم آنجا جمع بودند، شامپانی میدیلینگ دیلینگ می

ای بسته مراقب ایستاده بودند. شش چرخاندند. چهار محافظ در دایرههای نقره میخدمتکاران با پیشبندهای سفید در سینی

های ها سرگرم صحبت با همان دخترهای کنار استخر بودند که با جواهراتشان در لباسنمایندگی روس مرد دیگر از هیئت

 درخشیدند.پرزرق و برق می

. ساروف زدیخود رئیس جمهور، جامی در یک دست و سیگار برگ بسیار بزرگی در دست دیگر، داشت با ساروف حرف م

، هآ»بیرون زد. ساروف متوجه آمدن آلکس شد و لبخند زد.  شیهاز میان لبچیزی گفت و او به صدای بلند خندید، و درد ا

 « ؟ینوشیچی م !آمدی !آلکس

لکس آب پرتقال تازه خواست و فوراً برایش آظاهراً حوادث آن روز عصر فراموش شده بود. حداقل، دیگر به آنها اشاره نکرد. 

 آوردند.

آلکس چیزی را که ساروف کنار استخر گفته « شروع کنم. بدون تو استمخوینمنجایی. ای آلکس، خوشحالم تو»ساروف گفت:

. گروه سه دانستیدر مورد این شام احساس بدی داشت، اما علتش را نم .یک غافلگیری یچیزی درباره ،بود به یاد آورد

ای زنگی بلند شد و شنیده شد. بعد صد یاپراکنده یهاام کرد و دست زدنمی را توسیقم یقطعه کینوازندگان  ینفره

مهمانان به طرف سالن غذاخوری رفتند. این همان اتاقی بود که آلکس و ساروف در آن صبحانه خورده بودند، اما برای مهمانی 

ها از بس صیقل خورده بودند سفید درخشان، کاردها و چنگال ینیچ هاکریستال بودند، بشقاب هاوانیتغییر داده شده بود. ل

. میز برای شام سیزده نفر چیده شده بود، شش نفر در هر طرف دیرسیومیزی هم سفید بود و کامالنو به نظر م. رزدندیبرق م

شد. سیزده صندلی برای شام نحس بود. هرکس پشت  هایو یکی در راس میز. آلکس با حالتی ناخوشایند متوجه تعداد صندل

با آلکس در یک طرف و کیریکو در طرف  .غال کرده بودجای خودش را در سر میز اش فمیز سر جای خودش نشست. سارو

که آلکس متوجه شد خاویار  های ریز سیاههای لبریز از تخمها دوباره آمدند، این بار با کاسهدیگر، درها باز شدند و پیشخدمت

 را ا به طور سنتی ودکاهاحتماال هزاران پوند قیمت داشت. روس -یکراست از دریای سیاه آورده بود  است. البد ساروف آن را

 کوچک لبریز داده شد.  مانهیگرداندند، به هر مهمان یک پها را دور میز میخوردند، و وقتی کاسهبا خاویار می

 بعد ساروف ایستاد. 

زنم مرا بخشید. متأسفانه مهمانی سر این میز داریم که دوستان من، امیدوارم به خاطر اینکه به انگلیسی حرف می»گفت: 

 «ز زبان باشکوه ما را یاد نگرفته.هنو
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دانست باید چه واکنشی نشان بدهد، نفری برای آلکس سر تکان دادند. آلکس، که نمی دور میز لبخندها به لب آمد و چند

 چشم به رومیزی دوخت. 

ش از پنجاه سال توانم به شما بگویم؟ او بیبوریس نیکیتا کیرینکو چه می یامشب برای من شب بسیار مهمی است. درباره»

بینم که ترین دوست من بوده! فکرش هم عجیب است که من هنوز او را به صورت همان کودکی میترین و صمیمینزدیک

آلکس به کیرینکو نگاهی انداخت. رئیس جمهور  «گفت.کرد و هرگز راست نمیداد، موقع دعوا گریه میحیوانات را آزار می

شود باور تر میحتی سخت»کرد، اما این شوخی برای مهمانش جالب نبود. اشت شوخی میساروف احتماالً د اخم کرده بود.

کرد این همان مردی است که به او امتیاز داده شد، افتخاری مقدس، تا رهبری کشور ما را در این دوران دشوار بر عهده بگیرد. 

خواهم به خت استراحتی نیاز دارد. و امشب میخب، بوریس برای تعطیالت به اینجا آمده. مطمئنم بعد از آن همه کار س

تر از آن شود تر و به یادماندنیوشم. به سالمتی تعطیالت او! امیدوارم این تعطیالت به مراتب طوالنینسالمتی این افتخار ب

 «که او انتظار داشته.

های ساروف را به زبان انگلیسی حرفاند. شاید نتوانسته بودند ها گیج شدهدید مهمانسکوت کوتاهی برقرار شد. آلکس می

ها به انتظار یک شام خوب آمده بفهمند. اما با خود گفت شاید آنچه گفته، نه زبانی که به کاربرده، آنها را گیج کرده. مهمان

 کرده بود! بودند، اما ظاهراً ساروف به رئیس جمهور روسیه توهین

 «.، دوست قدیمی منآلکس»رئیس جمهور گفت:

چرا تو به ما ملحق » پرسید: اشیسیغلیظ انگل یلهجهساروف را شوخی تلقی کرده بود. لبخند زد و با  یهاحرفبوریس  

 «شوی؟نمی

برای پسرم هم زود است که در  .وهم موافق باشیت . و امیدوارمنوشمیدانی که من هرگز در جمع نممی»ساروف جواب داد: 

 « چهارده سالگی، ودکا بخورد.

 «من اولین بار در دوازده سالگی ودکا خوردم.» زیر لب گفت: رئیس جمهور

 آلکس درواقع تعجب نکرد. 

 « Nazdarovie!»لیوانش را بلند کرد و گفت: کیرینکو 

 !این تنها کلمات روسی بودند که آلکس فهمید. به سالمتی تو

 «!Na zdarovie»:یک صداگفتند شان را بلند کردند ویاهلیوان مهبا  همهدور میز  

حاال شروع »کشیدند. ساروف به آلکس رو کرد. آهسته گفت: همه با هم، ودکای سرد را، همانطور که رسم بود، یک نفس سر 

اولین کسی که واکنش نشان داد یکی از محافظان بود. دستش را برای برداشتن خاویار دراز کرده بود که ناگهان دستش « شد.

بعد، در آن سوی میز، یکی  یاسرها به طرف او برگشت. لحظه یکرد. همه تصدا پر به لرزه افتاد، چنگال و بشقابش را با
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شده از  ادشهای گطور که آلکس، با چشماش واژگون شد. هماندیگر از مردان خودش را با سر به جلو پرت کرد، صندلی

دادند. یکی از آنها به پشت افتاد، ، یکی یکی افرادی که سر میز بودند به همان شکل واکنش نشان کردیترس، داشت نگاه م

پاهایش سرازیر شدند. بوریس کیرینکو آخر از همه از حال رفت.  یرو هاها و چنگالها و قاشقرومیزی را با خود کشید، لیوان

انت یاو خ به دانستی. مشتش طوری گره شده بود که انگار مخوردیایستاده بود و مثل عروسکی زخمی روی پاهایش نلونلو م

کج شد و روی زمین افتاد.  اشینشست. صندل زحمت به مردی که این کار را کرده حمله کند. بعد به خواستیشده و م

 «؟...شان را؟ یعنی همهدیاشما چه کرده»به روسی گفت. آلکس نفس نفس زنان گفت: یاساروف زیر لب چند کلمه

دارید؟  یاشما چه نقشه»آلکس با اصرار پرسید:« . اما حاال نه.شوندیاند. البته، کشته ماند، نمردهاز هوش رفته»ساروف گفت: 

 «؟دیکنیم کاردارید چه

 «.کنمیما سفر درازی در پیش داریم. در راه برایت تعریف م»اروف گفت:س

 

 

 رای شامرا که ب ییها. آلکس هنوز لباسدندیدویبه هر طرف م -ها و ماچاتروس نگهبان -محوطه روشن بود. مردها  یهمه

، پوشیده بود. یکی از شیها، این بار بدون مدالهض کرده و لباس نظامی سبز تیروپوشیده بود به تن داشت. ساروف لباس ع

سیاه منتظر آنها بود. کنراد پشت فرمان یک کامیون ارتشی نشسته بود. آلکس دید دو نگهبان دیگر در ورودی  یهانیموزیل

، دو طرف چیزی را گرفته بودند. رفتندیعریض به راه افتادند. آهسته جلو م یهاه طرف پلهظاهر شدند و ب اورو د کاسااصلی 

 یانقره یاجعبه کردندیاطراف آنها از حرکت باز ایستادند. آنچه حمل م یهاآدم یبه محض اینکه آنها ظاهر شدند، همه

آن فلز مسطح است، اما تعدادی کلید و  یهیید رویک صندوق وسایل مدرسه بود. آلکس فقط د یاندازهبزرگی تقریباً به 

دارد و همینطور روی پهلوی آن نوعی شکاف تعبیه شده. ساروف شاهد حمل صندوق و بارگیری آن در کامیون بود.  ریگشماره

 یک قدیس بود. ییرون آمده بودند و این مجسمهب از کلیسا ، انگار دو نگهبانبقیه هم همبن کار را کردند

 گایگر نیاز داشت. چیست و برای اثبات آن به کنتور ندیبیآنچه م تدانسیم

 بمب اتمی بود.

 «آلکس؟»

به آخر ماجرا رسیده. ساروف دستش را  دانستیداشته بود. آلکس، مبهوت، سوار شد. منگه ساروف در اتومبیل را برای او باز 

آخر، آلکس  یبازگشتی نداشتند. و حتی هنوز، در این صحنه پیش او رو کرده بود و سلسله اقداماتی را شروع کرده بود که راه

سوار شد و حرکت کردند. کنراد با  یاانجام بدهد. ساروف کنار او نشست. راننده یکارصد دارد چهقژنرال  دانستیاصالً نم

، ار کوتاهیسیزمان ب، ، ساروفکردندیکامیون پشت سر آنها آمد. در آخرین لحظه، وقتی داشتند از محل ایست بازرسی عبور م

صدها سؤال  خواستیی انداخت. آلکس حالت نگاه او را دید و فهمید دیگر قصد ندارد به آنجا برگردد. مهنگا به پشت سر
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عصبی  توانستیزانو، آرام نشسته بود. اما با این کار هم نم یرو هادستبپرسد، اما چیزی نگفت. حاال وقتش نبود. ساروف، 

تاریک عبور کرد که در آنها  یهاها نقشه کشیدن بود. گروه از جادهسال یجهیند. این عملیات احتماالً نتبودنش را پنهان ک

 جزیره درواقع مسکونی است. . دادینور نشان م گاهیب و کورسوی گاه

به بیرون نگاه  ها شروع شدند. آلکس از پنجره. بعد از ده دقیقه، ساختمانکردیدر مسیرشان هبچ اتومبیل دیگری حرکت نم

و زیر آسمان شب سیگار  کردندی، ورق بازی مدندینوشیهایشان نشسته بودند، رم مکرد و مردان و زنانی را دید که جلوی خانه

. داشتند به طرف شناختیپیچیدند که آلکس م یاسانتیاگو بودند و ناگهان به جاده ی. در حومهدندیکشییا سیگار برگ م

این بار نه نشریفات امنیتی در کار بود، نه صف بازرسی گذرنامه، ساروف حتی مجبور نبود به ساختمان . رفتندیفرودگاه م

منتظر او کراست تا باند برود، یرمینال اصلی وارد شود. دو نگهبان فرودگاه کنار در ورودی، که باز بود تا او بتواند با اتومبیل ت

راننده نگاه کرد و یک هواپیما دید، یک لیرجت، که آنجا توقف کرده  یی شانهبودند. کامیون او را دنبال کرد. آلکس از باال

 بود. توقف کردند.

 «بیرون.»ساروف گفت: 

را  یاروی باند فرودگاه نسیمی وزید و بوی بنزین هواپیما را با خود آورد. آلکس روی آسفالت ایستاد، دید چطور صندوق نقره

قدر پیش پاافتاده باور کند چیزی به ظاهر آن توانستی. آلکس به سختی مدادینان دستور مدر هواپیما جا دادند. کنراد فریاد ز

و آنها را از  دندیوزی. بادهای تندی که بر تمام شهر مادآوردیبه  بود دهیرا که د ییهالمیبتواند ویرانی سنگینی به بار بیاورد. ف

ها و اتوبوس هالیها در یک چشم به هم زدن. تکان خوردن اتومبها، خاکستر شدن آدم. خرد شدن ساختماندندیپاشیهم م

کوچک باشد؟ کنراد خودش در قسمت بار  قدرنیفراموش شده. چطور ممکن است بمبی چنان پرقدرت ا یهایبازمثل اسباب

باال رفت و وارد  هااز پله .جلو رفت یلیمیب را بست. به طرف ساروف برگشت و سر تکان داد. ساروف اشاره کرد. آلکس با

 بسته و محکم شد. هواپیما بودند او را دنبال کردند. درِ هواپیما شد. کنراد و دو مردی که بمب را حمل کرده

فقط یک دوجین  سوار شده بود شباهت نداشت. آلکس خود را در اتاقک پر تجملی دید که به هیچکدام از هواپیماهایی که

مجهز، یک آشپزخانه و، جلو اتاقک  نوشگاهپوش کلفتی داشت، با یک دراز بود و کف صندلی بود، همه با روکش چرم، اتاقک

ای کنار پنجره تلویزیون پالسمای هفتاد سانتیمتری. آلکسی نپرسید چه فیلمی نشان خواهند داد. صندلی یصفحهخلبان، یک 

او در آن طرف راهرو نشست. کنراد یک  ها کنار پنجره بودند. ساروف کنارصندلی یهمهاما در هر صورت  -انتخاب کرد 

اند. برای اینکه تر از ماروف بود. دو نگهبان در انتهای انانک نشستند. آلکس فکر کرد آنها چرا به ابن سفر آمدهصندلی عقب

 مراقب او باشند؟

 کنند؟ مریکا بروند یا از فراز افرانوس اطلس عبورآکردند؟ قرار بود به و دقیقاً داشتند به کجا سفر می

« به محض اینکه از زمین بلند شویم. دهمیدیگر برایت توضیح م یتا یک لحظه»د. گفت:بوفکر او را خوانده  اًاهرظساروف 

کابین  یهارجت از باند حرکت کرد و به راحتی از زمین بلند شد. موقع بلند شدن نور چراغیبعد که ل یقهیت، پانزده دققیقدر ح

ها راه افتادند و پذیرایی با ها دوباره روشن شدند. نگهبانرسیدند، چراغ ییهزارپایکه به ارتفاع سضعیف شد، اما به محض این
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ای را چای داغ را شروع کردند که در سماوری در آشپزخانه آماده شده بود. ساروف گذاشت لبخند کوتاهی به لبش بیاید. دکمه

شاید از خودت بپرسی چرا تصمیم گرفتم »آلکس بود. ساروف گفت: یروفشار داد و چرخید و حاال روبه اشیصندل روی دسته

کنراد هنوز از دست من بکنم. توی اتومبیل پیدا کردم... کم مانده بود این کار را  را تو را نکشم. امروز بعدازظهر، وقتی تو

چرا هنوز زنده هستی، تو برای  میگوی. اما آلکس، به تو مکندی. او مرا درک نمکنمیناراحت است. او معتقد است دارم اشتباه م

ن را تحسین ی، من ایکردیعمل م اتفهیکنی، تو یک جاسوسی و فقط داشتی به وظسرویس اطالعاتی انگلیسی کار می

من والدیمیر  در به کشورت وفاداری که من به کشور خودم وفادارم. پسرق، و به همین دلیل تو را بخشیدم. تو همانکنمیم

 «.کار را بکنی شته شد. برای من باعث افتخار است که توهم آماده بودی برای کشورت همانبرای کشورش ک

 «م؟رویاما داریم کجا می »:آلکس این را پذیرفت. پرسید 

 «کوالست. یرهی، که بندری در شبه جزمیرویتر بخواهی، داریم به مورمانسک میقق. دمیرویداریم به روسیه م»

ا شاید یادش بیاید این اسم را قبالً کجا شنیده. به نظرش آشنا بود. آن را در اخبار شنیده بود، ید آلکس سعی کر !مورمانسک

 ؟بردندی... و یک بمب اتمی با خودشان مرفتندیمدرسه؟ بندری در روسیه! اما چرا داشتند به آنجا م یهادر یکی از درس

. کنیممیما از مسیر شمالی از روی اقیانوس اطلس عبور  .ن را بدانیتو شاید دوست داشته باشی مسیر پروازما»ساروف ادامه داد:

. برای زنیممیر بُداریم با دنبال کردن انحنای زمین، میان پرواز کنیم. به عبارتی، ما شمالگانبرای این کار باید از روی مدار 

 «.زایر بریتانیا، در ادینبوروخواهیم کرد. یکی در گاندر، در شمال کانادا و بعدی در ج قفگیری دوبار تو سوخت

بله. تو فردا یکی دو ساعت در کشورت »یدواری بود. ادامه داد. ما ینشانههای آلکس حالتی دید که ساروف احتماال در چشم

 «.خواهی بود. اما لطفاً فکری به سرت نزند. اجازه نداری از هواپیما خارج شوی

 «نجا برسیم؟کشد به آقدر طول میواقعاً این»آلکس پرسید: 

با اولین توقف و اختالف زمانی... بله. در ضمن ممکن است با مقامات کانادایی و انگلیسی هم کمی تعارفات دیپلماتیک رد »

 شمارهو خوب آنها هم که  ایمکردهو بدل کنیم. این هواپیمای خصوصی کیرینکو است. ما پروازمان را به کنترل اروپا اعالم 

 «برخوردار کنند. شاننوازیمهمانکانادا و انگلیس مشتاق باشند ما را از  هایدولتکنم . تصور میشناسندمیسریال ما را 

 «چه کسی هدایت هواپیما را به عهده دارد؟»

. انددیدهخلبان کیرینکو، البته او به من وفادار است. بسیاری از مردم عادی روسیه به من اعتقاد دارند، آلکس آنها آینده را » 

 «.دهندمیترجیح  اندکردهکه دیگران عرضه  هایینمونهمن، آنها این آینده را به  یآینده

 «؟کنیممیاین آینده چیست. چرا داریم به مورمانسک پرواز  ایدنگفتهشما هنوز به من »
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راغ درست باالی نداخت. یک چ روی پا ساروف پا« و بعد هردو باید بخوابیم. شب درازی در پیش داریم. یمگومیحاال به تو » 

. در آن لحظه هم خیلی پیر و هم خیلی جوان انداختمیو دهانش سایه  هاچشمو روی  تاییدمیسرش بود و نورش به پایین 

 .شدنمیهیچ احساسی دیده  اشچهره. در رسیدمیبه نظر 

ترین ر، خیلی ساده، بزرگا بود. در حال حاضیهای روسیه است. مورمانسک مرکز شمالی ناوگان زیردریایی»ساروف گفت: 

درت جهانی به فروپاشی سریع ارتش، نیروی هوایی و نیروی قاست. پایان کار روسیه به عنوان یک یای دنآشغالدانی هسته

طور که گذاشتند با فقر، سال گذشته چه بر سر کشورم آمده. آندریایی منجر شد. قبالً سعی کردم برایت توضیح بدهم در سی

 شود.اشد، مردم را نابود کردند. خوب، آن روند فاسد شدن به بهترین نحوی در مورمانسک دیده میپز هم بجنایت و فساد ا

یکی از آنها،  "رها شده. "اما منظورم این است که  "لنگر انداخته"گویم یک ناوگان زیردریایی در آنجا لنگر انداخته. می»

اند ها به حال خود ماندهسوخت است. این زیردریایی یلهیمو دسته سال دارد و حامل ششصد و چهل و دلپس، بیشتر از چهل

ها تواند پول الزم را فراهم کند تا بتوان برای آندهد. هیچ کس نمیپاشند. هیچ کس اهمیت نمیپوسند و دارند از هم میب تا

ترین تهدید برای دنبای امروز رگهای قدیمی بزکار کرد. آلکس، این یک واقعیت کامالً مستند است، اینکه این زیردریایی

 .انفجاری زنم. صد بمب ساعتی فعال، آمادهای دنیا حرف میمی از سوخت هستهیمن دارم در مورد ن! ییاست. صد زیردریا

 «ام ترتیب بدهم.ای که من تصمیم گرفتهحادثه ای در پیش است.حادثه

 باال برد. ساکت ماندن او هل بیتمای دستش را به نشانه کیآلکس دهان باز کرد تا صحبت او را قطع کند، اما ساروف 

افتد. اول از همه، تعداد ها منفجر شود چه اتفاقی میبگذار برایت توضیح بدهم اگر فقط یکی از آن زیردریایی»ادامه داد:

ی همسایه یعنی های خیلی بیشتری هم در کشورهاشوند. آدمکوال و قطب کشته می یرهیها در شبه جزشماری از روسبی

وزد، بنابراین غبار اتمی به سوی اروپا ت سال غیرعادی است، اما باد دارد به طرف غرب میقدر این و میرند.نروژ و فنالند می

ها، هزاران انسان دیگر بیمار میغیرمسکونی خواهد شد. در طول سال رود. به احتمال بسیار زیاد لندنو به طرف کشور تو می

 میرند.هایی کند و دردناک میشوند و به شکل

 «ای دارد؟ن کار چه فایدهیشوی؟ ای؟ چرا باعث انفجار مینکآخر چرا این کار را می»آلکس فریاد زد: 

دهم. فردا شب در مورمانسک فرود طور بگویم که دارم به دنیا اخطار میشاید دوست داشته باشی این»ساروف توضیح داد: 

ی پالستیکی تساروف دست در جیب باالی خود کرد و کار «.دهمها قرار مییاییر دریان زیدی مآیم و بمبی را که تو دیمی

این کلیدی است که بمب را فعال »ک طرف نواری مغناطیسی داشت. گفت: یبیرون آورد. این کارت مثل کارت اعتباری در 

رار دادن کارت در داخل قتنها کاری که باید بکنم  اند.کدها و اطالعات الزم روی نوار مغناطیسی جا داده شدهی کند. همهمی

انفجار در تمام کشورهای دنیا احساس  .ع خود انفجار، من در راه مسکو هستم، به سمت جنوب دور از خطرقبمب است. در مو

فهمد ماجرا از بمبی شروع شده که آورد. و هیچ کس نمیپیش می یتوانی تصور کنی چه حیرت و خشمخواهد شد. می
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ها، لپس، یا یکی دیگر از آن ها منفجر شده. شایدکند یکی از زیردریاییها تصور میخصوصاً به مورمانسک حمل شد. آنم

 «زند.فاق افتاد، هیچ کس واقعیت را حدس نمیتای اتفاق خواهد افتاد. و وقتی اچنین حادثه ـقبالً گفتم 

 «اند...فهمند مأمورانشان مردهاید. میم خریدهداند شما اورانیوسیا می! زنندچرا حدس می»آلکس گفت: 

 «ها علیه من شواهدی جمع کنند، دیگر خیلی دیر شده.کند. و به هرحال، تا وقتی آنهیچ کس حرف سیا را باور نمی»

 «کشید. به چه دلیل؟شما االن گفتید هزاران نفر از مردم خودتان را می! فهممنمی»آلکس با هیجان گفت: 

وقتی این  .دهماما به من گوش کن، آلکس، و من توضیح می ی.دانتو هیچ چیزی در مورد مردم کشور من نمی ی.جوانتو »

مردم روسیه شرمنده  . وگیریمشود. ما مورد نفرت قرار میدنیا در محکوم کردن روسیه متحد میی فاجعه انفاق بیفتد، همه

در فاسد نبودیم. فقط کاش هنوز قر نبودیم، اینیقفقدر م، اینیاحمق نبود ردقنیاحتیاط نبودیم، ایب قدرشوند. فقط کاش اینمی

در  -از همان قدرت برتری برخوردار بودیم که روزگاری داشتیم. و در این لحظه است که برای رهبری اوضاع نگاه هر کسی 

 «ینند؟بو بعد چه می! شود. رئیس جمهور روسیهکو میینمتوجه بوریس کیری -روسیه و در دنیا 

 «فیلمی که از او تهیه کردید...»آلکس زیر لب گفت: 

 «کنیم.ایم. آن را هم پخش میو با او مصاحبه کرده !دهدت ناجوری نشان مییدر وضع را کنیم که اوفیلمی را پخش می»

 «!ایدشما مصاحبه را مونتاژ کرده»

ما از او در مورد تصادف قطاری در مسکو سؤال کرد و ی مصاحبه کننده»هایش برق زد. ساروف سر تکان داد، چشم «.دقیقاً»

من در تعطیالت هستم، سرم شلوغتر از آن است که به این موضوع "نکو، که همان موقع حال درستی نداشت، جواب داد: یکیری

 «دهد...و کیرینکو جواب می "ک چه کنید؟سمورمان یصد دارید در مورد حادثهق"کنیم. ما سؤال را عوض می" .بپردازم

مردم روسیه « »تر از آن است که به این موضوع بپردازم.من در تعطیالت هستم. سرم شلوغ»... آلکس جمله را تمام کرد: 

 یکشد که او را به خاطر فاجعهبینند. طولی نمیینکو را به صورت همان احمق ضعیف و خوشگذرانی که هست مییریک

د. چطور اجازه وملت ب یم دارند. ناوگان شمالی روزگاری موجب سربلندی همهل خوبی هیو دل -کنند مورمانسک سرزنش می

 «دانی مرگبار اتمی در حال زنگ زدن و نشت کردن تبدیل شود؟داده شد این ناوگان به یک زباله

های حرف یمهی نامتعادل روی گردنش قرار گرفته بود، با اشتیاق به هتهواپیما صدایی یکنواخت داشت. کنراد، که سرش با حال

 کرد. دو نگهبان در عقب خوابیده بودند.ساروف گوش می

 «شما گفتید در مسکو خواهید بود.»آلکس زیر لب گفت: 

ها شود. خیلی از روسها شورش میکند. در خیابانوط میقدر مدتی کمتر از بیست و چهار ساعت دولت س»جواب داد:  فسارو

ها شنیده ها هنوز به کمونیسم ایمان دارند. خب، حاال خشم آنهتر بوده، خیلی بهتر. آناعتقاد دارند زندگی در دوران گذشته ب
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داری از آن، برای استفاده از آن به قصد رسیدن به قدرت، در آنجا خواهم بررهشود. توقف ناپذیر خواهد بود. و من برای بهمی

اتمی ایجاد شود، من به طور مطلق بر کشور  از آنکه ابر د. قبلیابیبود. من طرفدارانی دارم که منتظر هستند این وضع پیش 

دهند. تا وقتی های تازه روی میسازم. جنگو این تازه شروع ماجراست، آلکس. من دیوار برلین را دوباره می .شومحاکم می

 «.کشمخواهم، دولت کمونیست، به تنها قدرت حاکم بر دنیا تبدیل نشود، دست از فعالیت نمیدولتی که می

 سکونی طوالنی برقرار شد.

 «ها نفر را بکشید؟شما حاضرید برای رسیدن به هدفتان میلیون»پرسید:  کسلآ

ها پول ندارند تا غذا بخرند. پول ندارند تا میرند. آنها نفر دارند در روسیه مین حاال میلیونیهم»ساروف شانه باال انداخت: 

 «دارو...

 «شود؟چه می و سرنوشت من»

کنم قرار گرفتن تو در این مسیر یک تصادف بوده. معتقدم این ام. من فکر نمیمن قبالً به این سؤال جواب داده آلکس،»

ی ی انجام بدهم. تو فردا با من خواهی بود و وقتی بمب آمادهیخواستم این کار را به تنهاافتاد. من هرگز نمیاتفاق باید می

کنم؟ تو فقط م. اول مورمانسک، بعد مسکو، متوجه نیستی چه چیزی به تو پیشنهاد میکنیانفجار شد، ما باهم آنجا را ترک می

 «شوی.های دنیا میتو یکی از قدرتمندترین آدم. برسی، آلکس قرار نیست پسر من بشوی، قرار است به قدرت

اش فرورفت. دچار سرگیجه مریکا رسیده و دور زده بود و به سوی شمال در حرکت بود. آلکس در صندلیآهواپیما به ساحل 

ا ر .6. ام. آیک ورق از آدامس بادکنکی یشلوارش بلغزد. توانسته بود ب رتی، گذاشت دستش به داخل جیپشده بود. با حواس

کننده بود. آلکس هوشیبک کوچک را هم به همراه داشت که درواقع یک نارنجی بیاورد. در ضمن مجسمه با خودش

 د.بفهمد که باید چه بکن هایش را بست و سعی کردچشم
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 کابوس امنیتی

 

حرکت و با این وجود به دام افتاده بر بام دنیا، مطلقاً بی ،بی که نه روز بود و نه شبیروشن عجها ماندن در هوای نیمهساعت

د. فهمیده بود یخواب اش نیاز دارد، قسمت اول سفر رادانست خسته است و به نیروی بدنیدر حال پیشروی مدام. آلکس که می

وقتی در اسکلتون کی بودند، بخش کوچکی از وجودش وسوسه شده بود خود را کنار بکشد و کاری نکند.  ،باید چه بکند. قبالً

 ها ربطی به او نداشت.گذشته از همه چیز، از او نخواسته بودند آنجا باشد. هیچ کدام این

کوال ببیند. در تصور او، همین حاال انفجار اتفاق ی رهیفجار اتمی را در شبه جزتوانست انچیز فرق کرده بود. میاما حاال همه

شد بریتانیا یکی هاهزار نفر دیرتر، وقتی ذرات رادیواکتیو بر فراز اروپا گسترده میمردند، دهافتاده بود. هزاران نفر بالفاصله می

 گرفت. دیگر حق انتخاب نداشت.ا میدید. آلکس باید جلو این اتفاق راز کشورهایی بود که آسیب می

دانست تر بود. هرچند ساروف تالش ناموفقش را برای فرار با اتومبیل بخشیده بود، اما آلکس میاین بار وضع خیلی مشکل

نه  شد،برد. اگر یک بار دیگر در حال اقدام به فرار دستگیر میدیگر به او اعتماد ندارد. و از یک اشتباه دیگر جان به در نمی

آلکس در دل جداً تردید داشت بتواند بدون جلب توجه از دست ژنرال روس یا همراه  .مهلتی در کار بود، نه بخششی

ید. یپاده دقیقه آنجا نشسته بود، نه ده ساعت. کنراد هم هنوز او را می انگار اش فرار کند. ساروف کامالً هشیار بود،غیرعادی

 ای منتظر موش، چشم قرمزش در فضای نیمه روشن باز و بسته میشد.ود، گربهساکت در طرف دیگر هواپیما نشسته ب

 و با این حال...

بودن  یایند! همین فکرِبها قرار بود در خاک انگلستان فرود ای را که اسمیترز به او داده بود با خود داشت. و آنآلکس دو وسیله

ای داشت که قابل اجرا بود. ای داد. او نقشهه آلکس نیروی تازهفهمیدند، بدر کشور خودش، در بین مردمی که زبانش را می

 شد.د اجرا مییبا

احتماالً در مدت توقف برای سوختگیری در گاندرو چندین ساعت پرواز خوابش برده بود، زیرا به خودش که آمد، بیرون روشن 

خیلی کوچک لیرجت آماده  یهد که در آشپزخانکردنت را جمع میسخام و ما یوهیشامل م یبود و دو نگهبان داشتند صبحانه

 شده بود. از پنجره به بیرون نگاه کرد. فقط ابر دید.

 «آلکس گرسنه هستی؟»ساروف، متوجه شد او بیدار شده. 

 «نه، متشکرم.»
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ها چند ساروف به یکی از نگهبان «.شویدر این سفرهای طوالنی خیلی زود دچار کم آبی می .با این حال باید چیزی بنوشی»

نکو اتفاق افتاده یرییفروت برگشت. آلکس آنچه را برای کپ ای به روسی گفت: و او ناپدید شد و با یک لیوان آب گریکلمه

فروت گریپ .الزم نیست نگران باشی»بود به یاد آورد و در نزدیک کردن لیوان به لبش دچار تردید شد. ساروف لبخند زد. گفت: 

 «فه نشده.خالی است. چیزی به آن اضا

 آور بود.آلکس محتوای لیوان را نوشید. بعد از آن خواب طوالنی آب میوه خنک و نشاط

آییم. همین حاال هم در آسمان انگلیس هستیم. بودن دیگر در ادینبورو فرود می یقهییست دقب تقریباً تا»ساروف به او گفت: 

 «؟در وطن چه حسی دارد

 «.طار به لندن برومتوانم با قام کنید، میپیاده اگر»

 «کنم.متاسفانه این کار را نمی»سرش را تکان داد.  ساروف

ه بعد شروع کردند به فرود آمدن. خلبان با فرودگاه تماس رادیویی برقرار کرد و اطالع داد این فقط یک توقف معمولی یقچند دق

مسائل  یهمه الًقبعملیات نیازی نبود.  یهاجاز کرد و بنابراین بها سوار نمیییچ مسافری را پیاده هبرای سوختگیری است. 

 وارد کردن اتومبیل به یک گاراژ محلی ساده کرده بود. و یبا مقامات فرودگاه مطرح شده بود، و این کار فرود را به اندازه

 بورو دعوت نکرد!دیپلماتیک در ادین یمقام فرضی را به صرف صبحانهیهوده بود؛ دولت انگلیس مهمانان عالیبنگرانی ساروف 

های مینیاتوری را شکافت و آلکس، درحالی که صورتش را به پنجره چسبانده بود، ناگهان مناظر روستایی را با خانه هواپیما ابر

کارائیب جای خود را به روشنایی خاکستری  یکه در اطراف آنها پراکنده بودند. نور درخشان آفتاب منطقهدید  هاییو اتومبیل

دانست ساروف هرگز به او اجازه حال، میاما در عین !روزهای تابستان انگلیس داده بود. برگشته بود قابل اعتمادو هوای غیر

رحمانه نبود. آلکس دستش قدر بیکردند، اینلند یا نروژ سوختگیری میدهد از هواپیما پیاده شود. از جهتی، اگر در گریننمی

 شد...ت عمل داشت نزدیک میقکوچک مایکل اوئن حلقه شد. و یرا در جیب کرد. انگشتانش دور مجسمه

هایش احساس فشار آمدند آلکس در گوشطور که داشتند پایین میعالمت بستن کمربند روشن شد. یک لحظه بعد، همان

چهارم.  یجاده ای از آب کشیده شده بود. پلگسترده یرسید، و روی پهنهکرد. پلی را دید که از آن ارتفاع، ظریف به نظر می

شد. فرودگاه به سرعت نزدیک آمد. آلکس اش در خط افق برجسته دیده میخودش بود و آن طرف در غرب، ادینبورو بود، قلعه

نتظار ا گاهها در توقفدستیها و چرخاستیشنی وانتای ترمینال روشن و مدرنی را دید، با هواپیماهایی که در محاصرهلحظه

ای شنیده شد و بعد صدای غرش موتور که داشت با قدرت در جهت باند برخورد کردند صدای خفه ا که باهکشیدند. چرخمی

 کرد. از سرعت هواپیما کاسته شد. فرود آمده بودند.معکوس کار می

سوختگیری  ای شد که به آن باندلیرجت با هدایت برج کنترل تا انتهای باند رفت و خیلی دورتر از ترمینال اصلی، وارد محوطه

گذاشتند، آلکس با نگرانی از پنجره به بیرون خیره شد. با هر سر میهای عمومی را پشتطور که ساختمانگویند. همانمی
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آن هم به فرض اینکه  - دن طی کندیبیشتری را با دوی ثانیه دورتر شدنشان، برای به صدا درآوردن آژیر الزم بود فاصله

رز به او چه گفته بود؟ برای تمایکل اوئن را در دست داشت. اسمی یا خارج شود. حاال مجسمهشد از هواپیماصالً موفق می

دوان بینداز و دوان آماده کردنش سرش را دوبار به یک جهت و یک بار در جهت عکس بچرخان. ده ثانیه صبر کن، بعد آن را

ن وسیله عالی باشد. تنها مسئله این بود، آلکس باید ک هواپیما برای امتحان ایقاتا یضای بستهفرسید دور شو، به نظر می

 کرد که این وسیله خودش را هم بیهوش نکند؟چه می

کارها را داده.  یتوقف کردند. تقریباً بالفاصله یک کامیون سوخت به طرف آنها راه افتاد. معلوم بود ساروف از قبل ترتیب همه

جت نزدیک یرها دارند به در لاز پنجره که به بیرون نگاه کرد، دید پله کرد، آلکسیک اتومبیل به دنبال کامیون حرکت می

 خواهد به هواپیما وارد شود.رسید کسی میشوند. جالب بود. به نظر میمی

حتی یک کلمه. قبل از اینکه به خیال باز کردن دهانت بیفتی، توصیه  .زنیآلکس، تو حرف نمی»ساروف مراقب او بود. گفت: 

 «ی.نشت سرت نگاه ککنم به پمی

ک روزنامه بود. همین که آلکس برگشت، روزنامه را یکنراد درست پشت سر آلکس روی صندلی نشسته بود. روی زانویش 

 گیری شده بود.کن داشت و درست به طرف او نشانهخفها ی را نشان بدهد که صدهر بزرگ سیایتباال آورد تا هفت

کند. گلوله از صندلی نراد حتی اگر تصور کند قصد داری کاری بکنی، شلیک میشنود. کهیچ کس چیزی نمی»ساروف گفت: 

 «.ابت بردهورسد فقط خشوی، اما به نظر میخورد. فوراً کشته میشود و به ستون فقرات تو میرد می

داشت  اروفآدمی که خوابیده شباهت ندارد. س پشتش شلیک شده به دانست به این سادگی هم نیست. آدمی که بهآلکس می

تر از آن نبود. آلکس تردید کارهایش خطری بزرگ بود. خطر اشتباه کردن قاعدتاً سنگینی پذیرفت. اما همهخطر بزرگی را می

 شود.نداشت اگر سعی کند به کسی بگوید چه اتفاقی در شرف وقوع است درجا کشته می

یک دسته کاغذ با خود داشت، پا به داخل هواپیما گذاشت.  ی، کهبآ کارایی و لباسندر هواپیما باز شد و مردی با موهای ح

 «دانید؟شما انگلیسی می»اسکاتلندی پرسید:  یساروف برای استقبال از او ایستاد. مرد با لهجه

 «بله.»

 «ام که باید امضا کنید.اوراقی را آورده»

کرد کنراد دارد ابل سر تکان داد. تقریباً حس میآلکس کمی سرش را برگرداند. مرد او را دید و سر تکان داد. آلکس هم در مق

 دهد. چیزی نگفت. و بعد تمام شد. ساروف اوراق را امضا کرد و قلم مرد را به او برگرداند.اسلحه را به پشت صندلی او فشار می

 «دهیم.پرواز می یاین رسید شماست. به زودی به شما اجازه»مرد یک ورق کاغذ به ساروف داد و گفت: 

 «متشکرم.»ساروف سر تکان داد: 
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از  یسکوییتب وانیم با چای وتید مییی است. اگر بخواهید به دفتر بیابید تا قدمی بزنید؟ اینجا در ادینبورو روز خویآبیرون می»

 «ی کنیم.یرایپذ شما

 «مانیم.می جانیهمایم. متشکرم. ما کمی خسته نه»

 «...برمیمرا  هاپلهباشد، اگر کامالً مطمئن هستید، من »

بست! آلکس برای اینکه کاری کند فقط چند ، ساروف در را محکم میرفتندیماینکه  محضبهرا ببرند... و  هاپله خواستندیم

 یرا جلو بدنش نگه داشته بود، مجسمه شیهادستثانیه فرصت داشت. تا بیرون رفتن مرد از کابین صبر کرد، بعد ایستاد. 

 پنهان بود.مایکل اوئن کف دستش 

 «!بنشین»کنراد با صدای خیلی آهسته گفت: 

 «.رومیم. فقط دارم راه رومینممشکلی نیست، کنراد. من جایی »آلکس گفت: 

شد. دهانش  و رداکه مرد به او داده بود. آلکس قدم زنان از کنار  کردیماروف دوباره نشسته بود. داشت اوراقی را بررسی س

کردند در هواپیما نبود. اگر حاال دستگاه دستگاهی که در ورودی کاساد اورو از آن استفاده میخشک بود و خوشحال بود که 

کننده بود. این آخرین شانس او بود. آلکس به دقت هر  قلبش کر، صدای ضربان کردندیمو روشن  گرفتندیمرا روی او 

 باشد. تریعصبن یز اا شدینمرفت های دار خودش میقدمش را اندازه گرفت. اگر به طرف چوب

 «؟یرویمآلکس، داری کجا »ساروف پرسید: 

 ار چرخاند.بدو مایکل اوئن را آلکس سر

 «روم.نمی یجای»

 «ای؟چه چیزی را در دست گرفته»

 ی. مجسمهشدیموانمود کند چیزی در دستش نیست، ساروف از حاال هم بیشتر مشکوک  خواستیمآلکس مکث کرد. اگر  

 «.نئشانس من است، مایکل او یاین مجسمه»رفت. گفت: کوچک را باال گ

 دیگر چرخاند. بارکیآلکس یک قدم دیگر جلو رفت. سر فوتبالیست را 

 ده... نه... هشت... هفت...

 «.بنشین، آلکس»ساروف گفت: 

 «خواهم کمی هوای آزاد بخورم.سردرد دارم. فقط می»آلکس گفت: 

 «رار نیست از هواپیما خارج شوی.قتو »
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 «.روم، ژنرالنمی جاچیهن م»

ای بود . حواسش به فاصلهکردیمآور اسکاتلندی را روی صورتش حس اما آلکس همان موقع به در رسیده بود و نسیم نشاط

 ها و در ایجاد شده بود.که بین آن

 ...دو ...چهار... سه

 «ات!آلکس، برگرد به صندلی»

 ت کرد.آلکس مجسمه را انداخت و خودش را به جلو پر

 ۔دیجا پر زگینی اشم، مثل مار خسلحه در دستراد انک

 مجسمه منفجر شد.

ای العاده بلندی به گوش رسید، هرچند نه پنجرهآلکس پشت سرش انفجار را حس کرد. برقی زده شد و صدای انفجار فوق

بیرون هواپیما بود. وقتی اما او ؛ ندید زیچچیهش زنگ زدند و یک لحظه یهاا دودی دیده شد. گوشیشکست و نه آتش 

و جلو او ناپدید  گرفتندیمهنوز داشتند از هواپیما فاصله  هاپلهکننده منفجر شد از هواپیما بیرون آمده بود.  هوشیبنارنجک 

از او بود. اگر از آن فاصله سقوط  ترنییپامتر ! سطح آسفالت توقفگاه سوخت پنجدادیمرا از دست  هاآن. داشت شدندیم

 هاپله. حتی ممکن بود کشته شود، اما درست به موقع عمل کرده بود. صاف با شکم باالی شکستیمپایش  احتماالً، کردیم

باال کشید و ایستاد. مرد موحنایی، مبهوت، به او خیره شده بود.  سرعتبهفرود آمد و پاهایش در هوا آویزان ماند. خودش را 

پاهایش به زمین رسید، هیجان پیروزی را حس کرد. در وطن  کهنیهم، پایین دوید. که هنوز در حرکت بودند هاآلکس از پله

به طرف او  کسچیه. شدینمکننده کارش را انجام داده. در هواپیما هیچ حرکتی دیده  هوشیبک نارنج دیرسیمبه نظر  و بود

 .کردینمراندازی یت

 «؟یکنیمداری چه غلطی »مرد با عصبانیت گفت: 

خودش را از هواپیما دور کند. اسمیترز  تواندیمو الزم بود تا  ـخورد و اعتنا نکرد. این آدم به درد حرف زدن نمیآلکس به ا

بدون یک لحظه وقت  و شدندیم. ساروف و کنراد به زودی بیدار کندیمدشمن را بیهوش چند دقیقه قط فگفته بود نارنجک 

 آمدند.تلف کردن دنبال او می

اما مهم نبود. افراد  ـش بیرون آورد و با آن حرف زد بچشمش، دید مرد به سرعت یک رادیو از جی یگوشهآلکس دوید. از 

حتماً صدای انفجار را شنیده بودند. حتی اگر الکس  هاآن. کردندیمرا شروع  یریگسوختدیگری دور هواپیما بودند، داشتند 

 .دادندینمپرواز  ی، به هواپیما اجازهشدیمدوباره دستگیر 

، دیده بود و در حالی که همند نبود دوباره دستگیر شود. از قبل یک ردیف ساختمان اداری دورتادور فرودگااما او اصالً عالقه
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 طرفآناز پنجره نگاه کرد.  !ها رفت. به یک در رسید و آن را فشار داد. قفل بود، به طرف آندیکشیمان نفس نک خسخس

عمومی، اما ساختمان به دالیلی بسته بود. یک لحظه وسوسه شد پنجره را بشکند، اما این کار یک راهرو بود و یک تلفن 

 د.یست متر دوی، از در دور شد و تا ساختمان بعدی بفرستادیم. در حالی که زبر لب لعنت دیکشیمخیلی طول 

د کسی آنجا باشد. حاال یرساشتند. به نظر نمیاین یکی باز بود. خود را در راهرویی دید که دو طرف آن انبارها و دفاتر قرار د

 یهابستهدستگاه فتوکپی و  کیآنیک تلفن الزم داشت. یک در را امتحان کرد. در به اتاقی پر از قفسه باز شد که در 

ینجا دفتری تحان کرد و این بار شانس آورد. ام. در دیگری را اشدیم دتریناامبود. در بعدی بسته بود. آلکس مدام  ریتحرلوازم

 ی در دفتر نبود. آلکس به داخل دوید و به سرعت گوشی را برداشت.سک .یک تلفن ،بود با یک میزتحریر، روی میز تحریر

ای تلفن کند. تلفن همراهی که اسمیترز به او داده بود یک کلید بحران داند باید به چه شمارهاما تازه متوجه شد اصالً نمی

 اپراتور را ی؟ شمارهکردیم کارچهنداده بود. باید  میمستق یهرگز به او شماره کسچیهاما  6ی.آام.ارتباط مستقیم با  ـداشت 

 کردند او دیوانه است.کر میف خواست؟اطالعات ارتش را می یهگرفت و ادارمی

ه بود. دفتر یک پنجره الن به هوش آمده بود. حتی شاید االن در راا برای وقت تلف کردن فرست نداشت. ساروف احتماالً تا

 یفرودگاه نبود. آلکس کمی فکر کرد و شماره باند ایای از هواپیما ، بنابراین نشانهشدیمداشت، اما از آنجا پشت ساختمان دیده 

 را گرفت. ۹۹۹

 صدای زنگ شنیده شد. دو باربل از آنکه کسی جواب دهد ق

 «خواهید؟اید. کدام قسمت را میرا گرفته رژانساوخدمات  یشما شماره»و بعد صدای یک زن به گوش رسید. 

 «.پلیس» ت:فآلکس گ

 «به... کنمیمحاال شما را وصل »

 آلکس صدای آهنگ را شنید.

و بعد یک دست روی تلفن فرود آمد و تماس را قطع کرد. آلکس که نفسش بند آمده بود چرخید، منتظر بود ساروف را مقابل 

 راد را با اسلحه.ا از آن بدتر، کنی -یند بخودش ب

بود با  سالهپنجاهوارد دفتر شده بود. تقریباً  زدیمها نبودند. نگهبان فرودگاه بود که وقتی آلکس داشت تلفن آن کدامچیهاما 

باالتر  متریدو سانتای که در گردنش فرورفته بود. شکمش از باالی کمرش بیرون زده بود و شلوارش موهای خاکستری و چانه

نوشته شده بود.  اشنهیسبر پالک روی  -جورج پرسکات  -مانده بود. یک رادیو به کت مرد متصل بود. اسمش  شیهامچاز 

و آلکس با نگرانی یک کابوس امنیتی واقعی را تشخیص داد: مردی با تکبر و  شده بودای جدی روی آلکس خم او با قیافه

 زء دیگر.تفرعن یک مأمور ترافیک، مسئول پارکینگ، یا هر مأمور ج
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 «، جوانک؟یکنیم کارچهاینجا داری »: دیتحکم پرسپرسکات با 

 «باید تلفن بزنم...»آلکس گفت: 

ست. حتی اینجا یک دفتر عمومی نیست. این مجموعه امنیتی است. جای تو اینجا یاما این تلفن عمومی ن؛ بینمدارم می»

 «نیست.

 «شما متوجه نیستید. این یک مورد اورژانس است! نه»

 .باور نکردهمعلوم بود پرسکات حرفش را  «و منظورت چه نوع اورژانس است؟! طورنیاکه  آهان»

 «توانم توضیح بدهم. فقط بگذارید تلفن بزنم.نمی»

ها را و چراغ کردیمرفت، درها را امتحان ری به دفتر دیگر میتای پنج روز از دفبرد. هفتهت میذنگهبان لبخند زد. داشت ل

ی به من نگویی تقا وت»برد. گفت: یاورد. حاال داشت لذت میب ها را درآنکه بتواند برای کسی ادای رئیس. بیکردیمخاموش 

ببینیم کشویی »کرد.  را تنگ شیهاچشمنگهبان « زنی، این یک دفتر خصوصی است.کنی، هیچ تلفنی نمیکار میاینجا چه

 «ای؟ای؟ چیزی برداشتهرا هم باز کرده

ام من همین االن از هواپیمایی پیاده شده»رفت اما خودش را به زور آرام نگه داشت. گفت: می ت حسابی از کوره درآلکس داش

 «قبل... یقهیکه چند دق

 «کدام هواپیما؟»

 «.یک هواپیمای خصوصی»

 «گذرنامه داری؟»

 «نه.»

 «توانی بدون گذرنامه به کشوری وارد شوی.این قضیه خیلی جدی است. نمی»

 «من توی هواپیماست.ی ذرنامهگ»

 «.میداریبرمرا  اتگذرنامهآیم و پس من تا آنجا همراهت می»

روند. برای اینکه این مرد بگذارد تلفنش را بزند باید به او چه ها به سرعت از دست میکرد لحظهآلکس حس می «!نه»

دانم باور د. مینیگوش ک»ماجرا از دهانش پرید. گفت:  قتیحقاش گفت؟ هنوز گیج بود و ناگهان، برای اولین بار در زندگیمی

ها تلفن کنم، این را به شما ثابت کنم. برای دولت انگلیسی، اگر بگذارید به آنکردنش سخت است، اما من برای دولت کار می

 «ند. من یک جاسوسم...نکمی
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 «چند سال داری؟»راه نبود. هم یطبعشوخاما اصالً با ؛ پرسکات را باز کرد یلبخندی چهره «جاسوس؟»

 «چهارده سال.»

 «، جوانک.یکنیمکنم زیادی تلویزیون نگاه ؟ فکر میسالهچهاردهیک جاسوس »

 «!راست میگویم»

 «.کنمینمگمان »

واپیمای روی باند است و اگر شما نگذارید تلفن هل مردی سعی کرده مرا بکشد. او در قبلطفاً به حرفم گوش کنید. کمی »

 «میرند.های زیادی میدمبزنم، آ

 «چی؟»

 «!او یک بمب اتمی دارد، محض رضای خدا»

نگهبان تصمیمی « .برای دروغ اسم خدا را نبری کنمیم، خواهش یشوینماگر ناراحت »اشتباه کرد و پرسکات عصبانی شد. 

امنیتی و بازرسی  قسمتبا من به ای هستی، اما ای یا سرگرم چه جور بازیدانم تو چطور به اینجا وارد شدهمن نمی»گرفت. 

 «.ییآیمگذرنامه در ترمینال اصلی 

 «ام.کافی به چرندیات تو گوش داده یبه اندازه !حاال راه بیفت»به طرف آلکس دست دراز کرد. 

من آن را در مورمانسک فعال کند.  خواهدیمست. آنجا مردی است به نام ساروف. او یک بمب اتمی دارد. ین چرند هانیا» 

، آقای پرسکات. فقط بگذارید به پلیس تلفن بزنم. کارم فقط کنمیمجلوی او را بگیرم. خواهش  توانمیمتنها کسی هستم که 

مرا هر جا دوست  دیتوانیمتلفن بزنم و بعد  دیبگذاراینجا بایستید و مراقبم باشید.  دیتوانیمو شما  کشدیمبیست ثانیه طول 

 «دارید ببرید.

 «.ییآیمو االن با من  یزنینمتو هیچ تلفنی »ر عقیده نداد. گفت: نگهبان تغیی

را بنابراین فقط باید نگهبان را از سر  ییگوراستآلکس تصمیمش را گرفت. او هم درخواست کردن را امتحان کرده بود و هم 

را  شیهامشتاهایش ایستاد، پ یهاپاشنهشد. آلکس روی  ترکینزد. پرسکات میز را دور زد و به او گذاشتیمراهش کنار 

به او صدمه بزند،  خواستینمو  دهدیماین مرد فقط دارد کارش را انجام  دانستیمگره کرد و بدنش را سفت نگه داشت. 

 اما راه دیگری نداشت.

 و بعد در باز شد.

 «آلکس، تو اینجایی! من نگرانت بودم...»
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 ساروف بود.

مرد  یدرست تطابق نداشت. در چهره شانیهاچشمرنگ پریده بودند و  -دندیرسیمه نظر بیمار ب هاآنکنراد با او بود. هردو 

 .شدینمهیچ احساسی دیده 

 «شما کی هستید؟» تحکم گفت:با پرسکات 

 «پدر آلکس. این طور نیست، آلکس؟»ساروف جواب داد:  

کار  دانستیمرا پایین آورد.  شیهادستسته حمله. آه یآلکس تردید کرد. متوجه شد هنوز در موقعیت تهاجمی است و آماده

، ساروف کردیم بحث و جر. اگر در حضور پرسکات آمدیبرنمتمام شده و طعم تلخ شکست را حس کرد. هیچ کاری از دستش 

د. بو ماندهیباقبجنگد، باز نتیجه همان بود. برای آلکس فقط یک امید  کردیم. اگر سعی کشتیمرا  هاآندو  خیلی راحت هر

و نگهبان هنوز زنده بود، باز فقط این شانس وجود داشت که او داستانش را برای  رفتیمآنجا بیرون  کنراد ازاگر با ساروف و 

 شدیمگزارش بدهد. برای نجات آلکس مسلماً خیلی دیر شده بود، اما هنوز شاید  .6.یآ.کسی بگوید و آن فرد ماجرا را به ام

 دنیا را نجات داد.

 ساروف منتظر جواب بود.« نیست، آلکس؟ ورطنیا»

 «بله. سالم، پدر.»آلکس گفت:  

 «چیست؟ هاجاسوسو  هابمبپس این جریان » پرسکات پرسید:

 آلکس در درونش غرید. چرا این مرد نتوانسته بود جلو دهانش را بگیرد؟ 

 «آلکس این را به شما گفته؟»ساروف گفت: 

 «دیگر یک عالم چیزهای یهه عالوآهان، ب»

 «او تلفن زده؟»

 «، اما من فوراً تلفن را قطع کردم.زدیموقتی من رسیدم این متقلب فسقلی داشت تلفن »پرسکات باد به غبغب انداخت: 

خوب. آلکس قدرت تخیل خیلی خوبی دارد. این اواخر حالش خوب »ساروف به آهستگی سر تکان داد. راضی بود. توضیح داد: 

 «.شودیمفرق گذاشتن بین خیال و واقعیت برایش سخت  یگاه د.نبوده. مشکل روانی دار

 «چطور به اینجا آمده؟» پرسکات پرسید: 

 «حتماً وقتی کسی حواسش نبوده یواشکی از هواپیما خارج شده. البته، او اجازه ندارد در خاک انگلیس باشد.» 

 «انگلیسی است؟»
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 «ه هواپیما برگردیم. هنوز سفر درازی در پیش داریم.و حاال ما باید ب»ساروف بازوی آلکس را گرفت. « نه»

 

 نگهبان حاضر نبود بگذارد به این راحتی بروند.« یک لحظه صبر کنید!»

در  یطورنیهم دیتوانیشما نم. شودیماین، شامل حال شما هم  و ممنوع شده یهم، قربان، اما پسر شما وارد منطقمتأسف»

 «دهم.ین را گزارش میا من فرودگاه ادینبورو گشت بزنید!

اما دستیارم پیش شما ؛ من باید این پسر را به هواپیما برگردانم» رسید.ساروف اصالً نگران به نظر نمی« کنم.کامال درک می»

من باید  و کندگذارد. در صورت لزوم، شما را تا دفتر رئیستان همراهی میجزئیات الزم را در اختیارتان می یهماند، او هممی

ما سرشکستگی بزرگی ی هآقای پرسکات. چنین کاری برای هم پسرم تلفن کند از شما تشکر کنم، دینگذاشتخاطر اینکه  به

 «بود.

و در حالی که هنوز دست آلکس را گرفته بود، برگشت و او را با خودش از اتاق بیرون برد.  منتظر جواب بماند آنکهیبساروف 

سفرش از زمین بلند شد. آلکس روی همان صندلی قبلی نشسته بود، اما  یهمرحلیرجت برای طی آخرین ابعد،  یک ساعت

حاال او را با دستبند به آن بسته بودند. ساروف به او صدمه نزده بود و دیگر حتی گویا متوجه حضور او در هواپیما هم نبود. به 

، یا حتی مرگی ناگهانی به دست کنراد خصوصیت او همین بود. آلکس آمادگی داشت با خشم، خشونت نیترترسناکنحوی، 

ای که آلکس دوباره به هواپیما برگردانده شد، مرد روس حتی به او نگاه اما ساروف هیچ کاری نکرده بود. از لحظه؛ مواجه شود

 خلبان ود.نکرد. البته، مشکالتی به وجود آمده بود. انفجار در هواپیما و بیرون پریدن آلکس از آن مسائل متعددی پیش آورده ب

 زد. توضیح داده بود صدای انفجار از اجاق مایکروویو خراب بوده است. در مورد پسر ک؟مدام داشت با برج کنترل حرف می

کرد. پسرک سرزنده سفر می شیهابرادرزادهروسیه، داشت با یکی از  جمهورسیرئآلکسی ساروف، از جمله همراهان  ژنرال

اما این ؛ دادندت کنترل بود. اگر این یک جت خصوصی عادی بود، باید به پلیس اطالع میتح زیچهمهبود. خیلی احمق، اما 

 یپوشچشمبود  ترراحتداشت. در مجموع، مسئوالن پذیرفتند، هواپیما به اسم بوریس کیرینکو ثبت شده بود. مصونیت سیاسی 

 کنند و از ماجرا بگذرند.

متعجب بود و یک  اشافهیق، یک وری افتاده بود. ریتحرلوازم یهدر گنج او .شدساعث بعد جسد جورج پرسکات پیدا  چهار 

 داشت. شیهاچشمزخم گرد گلوله وسط 

بر شد، جت داشت بر فراز شبه در آن موقع، هواپیمای لیر در آسمان روسیه بود. وقتی آژیر به صدا درآمد و عاقبت پلیس باخ 

کابین  یهاچراغکه همین سبب شده بود نور  شدیمفرود نهایی آماده  و برای کردیمکوال مسیری منحنی را طی  یهجزبر

 ضعیف شود.
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 16فصل 

 پایان جهان

 

همه جای دنیا مثل همند، اما فرودگاه مورمانسک از لحاظ زشتی گوی سبقت را از بقیه ربوده بود. این فرودگاه  یهافرودگاه

رسید. روی زمین فقط ساختمان ترمینال یک ل یک اشتباه به نظر میدر وسط مکانی دورافتاده ساخته شده بود و از آسمان مث

 خاکستری و روی بامش هشت حرف سفید نصب شده بود. آورماللای داشت از شیشه و سیمان طبقه

 

MYPMAHICK 

 

دوازده  دانستینمآلکس توانست این کلمه را که به روسی نوشته شده بود بخواند. مورمانسک. شهری با هزار نفر جمعیت. 

 زنده خواهند بود. هاآنساعت بعد چند نفر از 

دستبند زده به دست یکی از دو نگهبانی که از اسکلتون کی تا آنجا همراهشان آمده بودند، از عرض یک باند پرواز خالی عبور  

از این  دیرسیم. در حقیقت، به نظر شدیمکرد. آسفالت مرطوب و چرب بود، با آبگیرهایی از آب کثیف که هر طرف دیده 

نبود. تنها در ترمینال  کسچیهاما ؛ روح، از پشت شیشهاندکی روشن بود، زرد بی یهاچراغ. شودینمفرودگاه اصالً استفاده 

 زنجیر شده بود، انگار فرودگاه به کلی از اینکه هرگز کسی واقعاً به آنجا بیاید قطع امید کرده باشد.پروازهای ورودی قفل و 

کشیدند. صفی از مردانی را می هاآنانتظار  یوالهایی از گلبا رگه سوارییلاتومببودند. سه کامیون ارتشی و یک  هاآنمنتظر 

های ولینگتون هایی شبیه چکمههای نظامی خاکی و کمربندهای سیاه و چکمهکه به حال آماده باش ایستاده بودند، با لباس

، با یونیفورمی مثل ساروف، هاآنیک مسلسل با بند آویزان بود. فرمانده  هانآهریک از  ینهیتا وسط ساق پایشان. روی س

ای با هم حرف زدند. قدم جلو گذاشت و سالم نظامی داد. او و ساروف دست دادند، بعد یکدیگر را در آغوش گرفتند. چند کلمه

ای که وع کردند به پیاده کردن صندوق نقرهبعد فرمانده دستوری صادر کرد. دو نفر از افرادش به طرف هواپیما دویدند و شر

ها بود. سربازها با نظم بمب اتمی، ساروف بود. آلکس شاهد بیرون آوردن صندوق از هواپیما و بارگیری آن در یکی از کامیون

وقع عبور آن سرش از سربازها م کدامیچهای را نابود کند، اما توانست قارهنیرویی بود که می شانمحموله. کردندیمکامل رفتار 

 را بر نگرداند.

های باقیمانده رفتند و سوار شدند. هماهنگ به طرف کامیون یارژهوقتی بمب در جای خود قرار گرفت، سربازها چرخیدند، در 

، کنار راننده، سوار کردند. ساروف حتماً هایونکامبه هم بسته شده بود روی صندلی جلو یکی از  یشهادستآلکس را که حاال 

کامیون  یهشدار داده بود که به آنجا خواهد رفت. آلکس با دقت به مردی که راننده هاآنتماس گرفته و به  سیمیباز قبل با 

شد. هیچ احساسی دیده نمی اشچهرههای آبی روشن در بود نگاه کرد. راننده آدم خشنی بود با صورت دو تیغه شده و چشم
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ست و فنی از پنجره به بیرون نگاه کرد که ساروف و کنراد داشتند سوار اتومبیل میای. آلکس برگشت و دریک سرباز حرفه

 شدند.

رشد نکرده و مالل یشهادرختمسطح و خالی که حتی  یاندازچشمنبود، فقط  چیزیچهراه افتادند. بیرون از فرودگاه واقعاً  

هایش را گرم کند. دستبندهایش صدا دادند با مالش شانههایش را روی هم بیاورد تا آور بودند. آلکس لرزید و سعی کرد دست

 و راننده با عصبانیت نگاهش کرد.

در راه دیده شدند و ناگهان به  کمکمراندند. چند ساختمان مدرن و یک شکل  اندازدستای پر از حدود چهل دقیقه در جاده

روها ها هم روشن بود. مردم در پیادههای خیاباناغخود مورمانسک رسیدند. شب بود یا روز؟ آسمان هنوز روشن بود، اما چر

زدند. وقتی از تنها خیابان پرسه می طرفآنو  طرفیناروند، فقط مثل خوابگردها رسید دارند جایی میبودند، اما به نظر نمی

وار کامالً مستقیم بود و نگاه نکرد. در مرکز شهر یک بلوار بود. بل هاآنبه  کسیچهشدند، شهر، با چهار مسیر عبورش رد می

های پشت رسد. مورمانسک از ردیفرسید به هیچ جا نمیو غیرقابل توجه در هردو طرف، به نظر می روحیبهایی با ساختمان

رسید در نظر نمی به یکسان ساخته شده بود که به تعداد زیادی قوطی کبریت شباهت داشتند. یباًتقرها، آپارتمانی هم بلوک

 وجود داشته باشد. -یا هرچیز دیگری که زندگی را قابل تحمل کند -، رستوران، مغازه آنجا سینما

 زیچچیه اصالًرفتند که و به طرف افقی می راندندیمآنجا حومه هم نداشت. شهر تمام شد و ناگهان داشتند در توندرای خالی 

نبود. مردمی فاقد حیات و خورشیدی بدون ذره زیچچیهجالبی نداشت. در هزار و چهارصد کیلومتری قطب شمال بودند و آنجا 

 ؛ و عاقبتواسکلنون کی یامیم ،بعد لندن ۔ای گرما، آلکس به سفری که انجام داده بود فکر کرد، از وبمبلدون به کورنوال 

جاده نه اتومبیل  در .به انتهای دنیا آمده بود واقعاً اش.جای هولناکی برای پایان یافتن زندگی چه اینجا. این مقصد نهایی بود؟

روند دست برداشت. بعد از گذشتن دیگری بود و نه تابلوهای راهنمایی. آلکس حتی از تالش برای فهمیدن اینکه دارند کجا می

خاکی شدند،  یآسفالت بیرون آمدند و وارد جاده یدیگر سرعتشان را کاهش دادند، بعد پیچیدند. وقتی از جاده یقهیسی دق

؟ فقط حصاری سیمی داشتندیمرا اینجا نگه  شانیهاییایردریز هاروسبلند شد.  هاچرخاز زیر  هازهیسنگر شدنصدای خرد 

رمزی توقف قسفید و  بندراهخودش را اتاقک نگهبانی جا بزند. در مقابل  خواستیمو یک کیوسک چوبی مخروبه که  دیدیم

، ظاهر شد. او شدیمرکابی دیده  شرتیته از زیر آن یک تونیک و ک پوش با پالتوی گشاد و آویزان یاسورمهکردند. مردی 

و چیزی به روسی  دیدواتومبیل  طرفبه. ملوان دیرسیمیک ملوان روس بود. بیشتر از بیست سال نداشت و سردرگم به نظر 

 گفت.

سریع انفاق افتاد که  قدرآن زیچهمهکنراد به او شلیک کرد. آلکس حرکت دست او را به طرف پنجره و برق اسلحه را دید، اما 

باور کند اصالً اتفاقی افتاده. روس جوان به پشت پرتاب شد. کنراد برای دومین بار شلیک کرد. ملوان  توانستیمبه سختی 

به زبان  یاکلمه کسچیهآلکس حتی متوجه او نشده بود و او فریادی کشید و از عقب افتاد.  -دیگری در اتاقک نگهبانی بود

اً همین ورودی قرارگاه ورد. دو سرباز از کامیون جلویی بیرون آمدند و به طرف مانعی رفتند که جلو ورودی را گرفته بود. واقعنیا
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دیده بود. سربازها به سادگی مانع را بلند کردند.  یتردهیچیپها بود؟ آلکس در پارکینگ سوپرمارکت سیستم امنیتی زیردربایی

 هشان ادامه دادند.و اتومبیل به را هاونیکام

پایین رفتند و عاقبت به دریا رسیدند. اولین چیزی که آلکس دید یک ناوگان  یاتپهاز  اندازپر دستو  و خم چیپر پاز راهی 

صدمتر دورتر لنگر انداخته بود، قطعات فلزی عظیم ساکت وی اندازه هولناک نشسته بر دریا. بود که حدود هشت شکنخی

و نه هیچ  شدیمکه چنان اشیای هیوالواری بتواند شد. بماند. بر عرشه نه نوری دیده  دیرسیمعت به نظر برخالف قوانین طبی

بگوید نمک است یا  توانستینمدیگری برخاسته بود، با نواری سفید؛ هرچند آلکس  آلودغمآب، خط ساحلی  یسوآنحرکتی 

بودند. یک  هااتاقک، انبارها و هاپل، هالیجرثق یهدری در محاصرفتند و ناگهان در بنبا جهشی پایین ر هاونیکام نوعی برف

از شکل افتاده و سیمان، قالب و زنجیر، قرقره و کابل، بشکه، صفحات حمل بار چوبی و  یهاآهنجهنمی با  یبازنیزم

 یهاهیپااز  یاشبکه در حال زنگ زدن نشسته بر آب یا ایستاده بر زمین خشک، معلق بر یهایکشتکانتینرهای عظیم آهنی 

دراز  یهااتاقکردیفی از  طرفکیو تراکتورها، بعضی آشکارا رها شده و تنها مانده بر لب ساحل.  هاونیکام، هالیاتومببلند. 

قدیمی  یهالمیفکه در  آوردندیمرا به یاد آلکس  ییهاساختمانشده بود و  یگذارشمارهچوبی بود که با رنگ زرد و خاکستری 

 طورنیا؟ اگر دندیخوابیمیعنی اینجا محلی بود که ملوانان دیگر ؛ زندانیان جنگی، دیده بود یهااردوگاهدوم، در  یجهانجنگ 

 .شدینمدر خواب بودند. بندر متروک بود. هیچ حرکتی دیده  هاآن یبود، حتماً همه

را، با  هاآنبعد  لحظهکیکامیون را حس کرد. توقف کردند و وقتی پشت سر الکس سربازان از کامیون بیرون ریختند، تکان 

سرش را تکان داد، به او اشاره کرد سر جایش  ؛ اما رانندهبرود یا نه هاآنباال گرفته، دید و فکر کرد باید دنبال  یهامسلسل

نبود. حتماً  رفتند. از ساروف هیچ اثری هااتاقکمحوطه پخش شدند و با سرعت به طرف  یبماند. آلکس دید مردان در همه

 او هنوز در اتومبیل بود که در طرف دیگر توقف کرده بود.

و بعد صدای مدام و متمرکز آتش  درمکثی طوالنی، بعد کسی عالمتی داد. صدای شکستن چوب، به زور باز شدن یک 

 هااتاقکهنه از کنار مسلسل کسی فریاد زد. یک زنگ الکتریکی به صدا درآمد، صدایی خیلی کوتاه و بی اثر. سه مرد نیمه بر

به زمین  هاآنبیشتر. آلکس دید دو نفر از  یهاکیشلبیرون آمدند و به سرعت جلو دویدند تا میان کانتینرها پناه بگیرند. 

شلیک  یاگلولهتک  یاپنجرهبه هوا چنگ زد. از  شیهادستافتادند، نفر سوم که بعد از بقیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت با 

هوا طی کرد و روی بام ساختمان افتاد. با مهاجمان مقابله کند. نارنجکی یک خط منحنی را در  کردیمسعی  شد. کسی

 مرد پشت احتماالًکه نگاه کرد، پنجره و  آلکس دوبارهریزریز شد.  تیکبرچوبانفجاری رخ داد، نیمی از دیوار ترکید و مثل 

 آن نابود شدند.

بود. افراد ساروف همه کامالً مسلح و آماده بودند. در محوطه فقط یک مشت سرباز حمله بدون هیچ هشداری انجام شده 

حضور داشتند که همه خوابیده بودند. همه چیز خیلی سریع تمام شد. صدای زنگ قطع شد. از ساختمان آسیب دیده دود بلند 

 کامال قدرت را در دست داشت.فرورفته در آب رد شد. بندر اشغال شده بود. ساروف  یاچهرهشد. هیکل شناوری با 
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 شیهادستراننده از کامیون پیاده شد، با شتاب به طرف جلو رفت و در را برای آلکس باز کرد. آلکس با بی میلی پایین آمد، 

عملیات شده بودند. آلکس دید که اجساد را از معرض دید دور  یهنوز به هم زنجیر شده بود. افراد ساروف وارد دومین مرحله

شد. فرمانده از فرودگاه دستوری داد و سربازان پراکنده  ترکینزددیگر برگشت و به کنار آب  یهاونیکام. یکی از نندکیم

برای به صدا  کسچیه دیرسینمقبل تمرین کرده بودند. به نظر  هاماهاز  احتماالًقرار گرفتند که  ییهاتیموقعشدند، در 

. ساروف دیدیم، آن را در وضعیت دفاعی آمدیما اگر کسی از مورمانسک به محوطه درآوردن آژیر فرصت پیدا کرده باشد، ام

 را دنبال کرد. شیهاچشم. آلکس رد کردیمیک طرف ایستاده و کنراد همراهش بود. داشت به چیزی نگاه 

 آنجا بودند! هاییایردریز بله

بودند، هیوالهای فلزی متورم، مهار  چهارتاافتاده بود! فقط اتفاق  دیدیمنفس آلکس بند آمد. همه چیز به خاطر آنچه در اینجا 

که تا نیمه فرورفته در آب روی دریا دراز کشیده بودند. هرکدام به بزرگی یک  به کلفتی بازوی یک مرد ییهاطنابشده با 

 یهدهندبیفر یهابرج. اندشدهاز روغن سیاه و قیر پوشیده  دیرسیمساختمان اداری بود که به پهلو دراز کشیده باشد. به نظر 

ها شر باشد، اما این یآلکس لرزید. هرگز فکر نکرده بود یک ماشین واقعاً سرچشمه، کامالً سیاه شده و بسته بودند. هاآن

رسیدند، همان ها درست شبیه بمب به نظر می. زیردریاییخوردیم شانیینیپابودند. به سیاهی و سردی آبی بودند که به سطح 

 ی که به آن تبدیل شده بودند.چیز

ها، لنگر انداخته در یک طرف بندر، در یک ردیف قرار داشتند. چهارمی، کمی دورتر، به تنهایی در یک سه تا از زیردریایی

ها پیش آن را به رنگ زرد درآورده خلیج بود. آلکس در انتهای اسکله جرثقیلی دید که درست کار آب قرار داشت. شاید سال

اما حاال بیشتر رنگش ریخته بود. اتاقک کنترل فقط حدود ده متر از زمین فاصله داشت و یک نردبان راه دسترسی به بودند، 

یل . این جرثقکردیمآن بود. بازوی جرثقیل که به طرف باال رفته و بعد به پایین خم شده بود، گردن و سر یک پرنده را تداعی 

شبیه یک درپوش راه آب خیلی بزرگ زیر بازوی آن آویزان شده و با یک فلزی  یهقالب نداشت. به جای آن یک صفح

 زنجیر و تعدادی کابل برق به دستگاه متصل بود.

اند اسکله برد. معلوم بود این نرده را کار گذاشته یهمحکمی بر لب یهگفت و راننده آلکس را به طرف نردبا فریاد چیزی  کنراد

های آلکس باز کرد ب شود. محکم به زمین متصل شده بود. راننده دستبند را از یکی از دستتا مانع از سقوط افراد به داخل آ

، او را دنبال خود کشید. آلکس را به طرف نرده برد و دستبندش را به آن وصل کردیمو بعد در حالی که مثل سگ هدایتش 

 رسید.فایده بود. به هیچ جا نمیاد، اما بیکرد. آلکس ایستاده در وسط ماجرا به حال خودش رها شد. زنجیر را تکان د

دقت بمب را از کامیون بیرون آوردند آلکس فقط توانست بایستد و تماشا کند. وقتی بمب را  یتبا نهاسربازان  نفر ازوقتی دو 

زدیک آمد، . ساروف نشدیمهایشان نگرانی دیده های اسکله و فقط چند متر دورتر از جرثقیل گذاشتند در چهرهدرست بر لب

 دهانش به لبخندی پیچ و تاب خورد. یه. کنراد به آلکس نگاه کرد و گوشکردیمکنار او حرکت  لنگانلنگکنراد 

ای در کرد و کارت پالستیکی را که در هواپیما به آلکس نشان داده بود بیرون آورد. آن را لحظه کتش یبجساروف دست در 
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 قرمزچراغای جان گرفت. یک رشته هلوی بمب اتمی بود. همان لحظه، صندوق نقرهدست گرفت، بعد وارد شکافی کرد که در پ

نمایش مایع کریستال یک ردیف عالیم دیجیتالی  یای شروع کردند به چشمک زدند. آلکس روی یک صفحهروی صفحه

ا فعال کرده بود. جایی در ها، شمارش معکوس شروع شده بود. نوار مغناطیسی روی کارت بمب رها، دقایق و ثانیهدید. ساعت

 های الکترونیکی به حرکت در آمده بودند. شمارش معکوس انفجار آغاز شده بود.داخل صندوق، چرخ

 بعد ساروف به طرف آلکس آمد.

ده خوان چیزیچهبیند. مثل همیشه، در صورتش ایستاد، چنان دقیق به او نگاه کرد که انگار برای اولین و آخرین بار دارد او را می

کرد کرد. اگر کسی این را به او یادآوری میهای مرد چیزی را حس کرد. ساروف آن را انکار می، اما آلکس در چشمشدینم

 شد.هایش اندوه بود. اندوهی که به روشنی دیده میاما در چشم؛ شدعصبانی می

ای شاید برایت ی اتمی مورمانسک ایستادهزیردریای سازییکشتو حاال به آخر کار رسیدیم. تو در تعمیرگاه » ساروف گفت:

حاال جالب باشد بدانی سربازانی که در فرودگاه دیدیم همه در گذشته زیردست من خدمت کرده بودند و هنوز به من وفادارند. 

ین توانم بیشتر از اانفجار شده. متأسفانه نمی یکه دیدی، بمب اتمی آمادهطور و همانمحوطه تحت فرمان من است  تمام

گذارم تا چیز برای پروازمان به مسکو آماده است. کنراد را اینجا میشوم همه تا مطمئنکنار تو بمانم، باید به فرودگاه برگردم 

ای که هنوز داخل آن است، کار بگذارد. ممکن است فیوز بمب رآکتور را هم بمب را در زیردریایی، درست روی رآکتور هسته

مغزت فرصت داشته باشد قبل از آنکه  -با سه برابر شود. این برای تو تقریباً بی معنی است، چون  فعال کند و قدرت انفجار دو

 «شوی. کنراد خیلی ناامید شده. امیدوار بود به او اجازه بدهم خودش تو را بکشد.محو می -از آنچه اتفاق افتاده سر در بیاورد 

 آلکس چیزی نگفت.

متأسفم، اگرچه شاید باید انتظار چنین چیزی را می یلیخ آن بودی که تصور کرده بودم،تر از اینکه خیلی احمق از آلکس،»

آن چیزی است که  یهیغربی، بزرگ شده و تحصیل کرده در انگلیس، کشوری که خودش فقط سا یهبچ کی کشیدم.

دت را در دنیای جدید بپذیری؟ روزگاری بود. چرا نتوانستی بفهمی چه چیزی به تو پیشنهاد کردم؟ چرا نتوانستی جایگاه خو

 «و این انتخاب چنین وضعی را برایت پیش آورد. شد پسر من باشی خودت خواستی دشمن من باشیمی

آلکس را نوازش کرد. برای آخرین بار  یبار دیگر سکوتی طوالنی حاکم شد. ساروف دستش را جلو آورد و با مالیمت گونه 

هایش چرخید و رفت. آلکس دید که سوار بر اتومبیلش شد و حرکت کرد. پاشنه یور های پسر که نگاه کرد. بعد.به چشم

و زیردریایی اما آلکس و کنراد اینجا در مرکز؛ خود در محوطه قرار داشتند و از آنجا دور بودند یهاگاهیجاسربازان دیگر هنوز در 

باشد. کنراد قدم جلو گذاشت و کامالً نزدیک آلکس  هاآنیار ها و بمب اتمی، تنها مانده بودند. مثل این بود که تمام بندر در اخت

کنیم. هرچند عجیب اما بعد کمی با هم اختالط می؛ من کاری دارم که باید انجام بدهم»ای گفت: ایستاد. با صدای گرفته

این دفعه باید از دستور  کنمیماما گمان ؛ . به من گفت تو را به حال خود بگذارمدهدیماست، اما ساروف هنوز به تو اهمیت 

 «خواهم عذابت بدهم...کنم. تو مال منی! و می یچیسرپژنرال 

 «همین حرف زدن با تو باعث عذاب من است.» آلکس گفت: 
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 هادکمهکنراد حرف او را نشنیده گرفت. سراغ جرثقیل رفت، از نردبان کوتاه عبور کرد و به اتاقک وارد شد. آلکس دید که او  

فلزی به اطراف تاب خورد تا روی بمب قرار گرفت، بعد شروع کرد به پایین آمدند. کنراد با  یحظه بعد صفحهو یک ل را زد

کرد. صفحه به سرعت پایین آمد، متوقف شد، بعد با مالیمت با سطح صندوق تماس پیدا کرد. را هدایت می لیجرثقمهارت 

فلزی  یتاب خورد و از زمین بلند شد. حاال فهمید. صفحه آلکس صدای تلقی بلندی شنید و یک لحظه بعد صندوق ناگهان

یک آهنربای قوی بود. کنراد داشت باالبری مغناطیسی را هدایت و از آن برای حمل بمب بر روی آب و قرار دادنش روی 

 س بیاید.توانست به سراغ آلککشید. بعد می. تمام عملیات برای او حدود سه دقیقه طول میکردیمزیردریایی استفاده 

 کرد.داد. باید حاال کاری میآلکس داشت فرصت را از دست می 

طول  بهاگران یقهیکه اسمیترز به او داده بود، هنوز در جیب داشت. فقط دست چپش آزاد بود و چند دق آدامس بادکنکی را 

رد. فکر کرد اگر کنراد او را دیده باشد چه کشید تا بتواند آن را برون بیاورد، کاغذ دورش را باز کند و آدامس را در دهانش بگذا

مرگ که فقط به فکر  یآمد. پسری غربی در آستانهتردید ساروف، اگر بود از این کار هیچ خوشش نمیکند. بیفکری می

 آدامس جویدن است!

فرنگی می طعم توتآلکس آدامس را جوید. اسمیترز توانسته بود یک قسمت فرمول را درست از کار در بیاورد. آدامس واقعاً 

 قدرآنکرد، اما چقدر بزاق الزم داشت؟ داد. فکر کرد چه مدتی باید آن را در دهانش نگه دارد. بزاق دهانش باید آن را فعال می

از بین رفت. بعد آن را در دستش تف کرد، به سرعت به  اشیفرنگتوتجوید تا آدامس نرم و قابل شکل گرفتن شد و طعم 

 و در قفل فروبرد. دستبند چسباند

تا روی آب حرکت داده شده بود. آلکس با مالیمت تاب خوردن صندوق را روی زیردریایی دید. داخل اتاقک  یانقرهصندوق  

و زنجیرهای متصل  هامیسآهسته فرود آورد تا روی سطح فلزی قرار گرفت.  قدرآنکنترل، کنراد به جلو خم شد. صندوق را 

کرد، اما بمب را پشت سر باقی . باالبر دوباره داشت به طرف اسکله حرکت میستادندیراست اد دوباره به باالبر شل شدند، بع

 گذاشته بود.

. شدیمفش خفیفی شنید. آدامس صورتی داشت منبسط افتاد. آلکس صدای فشدر داخل دستبندها آشکارا داشت اتفاقی می

آمد خیلی بیشتر از چیزی بود که او در قفل فرو کرده بود. ون میو حجم آدامسی که بیر زدیمداشت از داخل قفل بیرون 

ناگهان صدای ترک خوردن چیزی شنیده بود. فلز خرد شده بود. آلکس، با فرورفتن یک تکه فلز شکسته در مچش، سوزش 

 اما بعد دستبند باز شد. آزاد شده بود!؛ دردناکی حس کرد

را خاموش نکرده بود و آهنربا هنوز داشت فقط چند  هادکمهآمد. پایین می لیجرثق ازکنراد دیده بود چه اتفاقی افتاده. داشت  

گشت. بمب آن طرف قرار داشت و دور از دسترس بود. حتی وقتی آلکس برای متر باالتر از سطح آب، به حال خودش برمی

آمد. ناگهان رودررو به سرعت به طرف او میکرد، کنراد به پایین نردبان رسیده بود و داشت پیدا کردن سالح به اطراف نگاه می

 شدند.

کرد باال کشید. سمت دیگر، با سطح بی موی باالی آن، بی کنراد لبخند زد. لبخند نیمی از صورتش را که هنوز حرکت می
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عد، دارد. یک لحظه ب نفساعتمادبههولناکش، هنوز کامالً  یهازخم یهآلکس متوجه شد کنراد، با وجود همحرکت ماند. 

انگیز دست به کار شد. یک لحظه حالت رزمی به خود گرفته علتش را فهمید. کنراد با قدرت ناشی از نفرت، با سرعتی حیرت

خورد. دنیا به سرعت چرخید و او، نفس  اشنهیسدیگر در وضعیتی نامشخص بود. آلکس حس کرد لگدی به  یبود، لحظه

 ، کنراد به سبکی روی پاهایش فرود آمده بود. حتی نفسش نگرفته بود.بریده و مضروب، به زمین افتاد. در این میان

آلکس به زحمت سر پا ایستاد. کنراد به طرف او آمد و دوباره به سرعت ضربه زد. آلکس روی زمین شیرجه زد، به طرف کنار 

و پیراهنش را گرفت. آلکس متر از کارش رد شد. دستی جلو آمد چند سانتی یهزد و غلت زد و پای کنراد به فاصلآب غلت 

 های وحشتناکی را دید.در جایی که پنجه به مچ دوخته شده بود عالیم بخیه

کنراد به زور آلکس را از زمین بلند کرد. با قدرت هولناکی به او سیلی زد. آلکس طعم خون را چشید. دست کنراد او را رها 

خودش چیزی پیدا کند، اما چیزی پیدا نکرد. کنراد با تمام قدرت و کرد. آلکس تلوتلو خوران ایستاد، سعی کرد برای دفاع از 

 او دید... یهاو را بکشد. آلکس این را در چهر آمد تاحاال داشت می و مهارتش او را شکست داده بود

ند ثانیه و بعد، ناگهان، صدای برخورد فلز شنیده شد. آژیرخطر دوباره به صدا درآمده بود. صدای شلیک اسلحه شنیده شد، چ

بعد، یک انفجار، کسی یک نارنجک دیگر پرت کرده بود. کنراد درجا خشکش زد، سرش به اطراف چرخید. باز صدای شلیک 

 رسید، اما ظاهراً به بندر حمله شده بود.شنیده شد. با آنکه غیرممکن به نظر می

هایش دور میله آهنی دپده بود. دست یهلیروی زمین یک م یهاوپرتخرتآلکس که جان گرفته بود، جلو دوید. درمیان  

دارد، آن را به سرعت حرکت داد. کنراد برگشت تا با او  یشهادستشبیه سالح در  اییلهوس ینکهاحلقه شد و خوشحال از 

رودررو شود. تیراندازی شدت گرفته بود. حاال افراد ساروف در برابر دشمنی که معلوم نبود از کجا پیدایش شده از خودشان 

شود. صدای تیز کشیده شدن تایرها بلند شد و آلکس در دوردست رسید صدا از دو جهت شنیده میکردند. به نظر میدفاع می

ن بیرون دویدند شود. جیپ توقف کرد و سه مرد از آکند و از آن رد میدید یک جیپ به سرعت دارد حصار توری را از جا می

بی پوشیده بودند. اینجا چه خبر بود؟ نیروی دریایی روسیه در مقابل نیروی زمینی های آها لباسآن یو پناه گرفتند. همه

 چه کسی آژیر خطر را به صدا در آورده بود؟ یقاًدقروسیه؟ و 

های ساروف آشکار شده بود، حتی اگر نوعی عملیات نجات جریان داشت، آلکس هنوز به شدت در خطر اما حتی اگر نقشه 

بمب اتمی چه می و گشتیمآهنی دنبال راهی  یلهیپاهایش ایستاده بود، داشت برای کنار زدن م یبود. کنراد روی پاشنه

ساروف چقدر  دانستیمبعد. از آنجا که  یقهیدانست ساروف آن را برای پنج ساعت بعد فعال کرده با پنج دقشد؟ آلکس نمی

 ها باشد.دیوانه است، ممکن بود هرکدام از آن

اما وقتی کنراد ؛ مرد احساس کرد یهبر شانفلزی یورش آورد و فرود آمدن آن را  یالهیمز برداشت. آلکس با کنراد به جلو خی

اش ناپدید شد. کنراد فقط به این دلیل اجازه داده بود آلکس به او ضربه برند که ردو دست قاپید لبخند رضایتمندانهمیله را با ه

. آلکس عقب کشید، اما قدرت کنراد خیلی بیشتر از او بود. حس کرد میله ضمن گرفتبا این کار میله در دسترسش قرار می

و وقتی کنراد آن را مثل یک داس  رود. آلکس میله را رها کردبیرون کشیده شدن از دستش دارد در کف دستش هم فرو می
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تاب حرکت داشته  پی آنکهو دوباره، ساق پای آلکس فرود آمد و ا یدسته بلند وحشیانه تاب داد، فریاد کشید. میله بر کناره

 باشد، به پشت افتاد.

کنار  هانارنجکتار شده بود، دید دو نارنجک دیگر در هوا قوس زدند.  شیهاچشمباز هم صدای تیراندازی، آلکس، هرچند 

پرتاب شدند. دو یا ها. دو تن از افراد ساروف به هوا ها فرود آمدند و منفجر شدند، آنش بازی عظیمی از شعلهیکی از کشتی

 های بیشتر.شعله ؛ وحتی سه مسلسل همزمان به صدا در آمدند. فریادهایی بلند شد

 کنراد باالی سر او ایستاد.

، بعد باال زدفراموش کرده یا شاید برایش مهم نبود. یک آستین را  افتادیماتفاق  سازییکشترسید آنچه را در به نظر می

دور گلوی  یشهادستآلکس بنشیند، هر زانو در یک طرف او  یهنیا پایین انداخت تا روی سعاقبت خودش ر آستین دیگر را

 آلکس حلقه شدند.

 ، شروع کرد به فشار دادن.بردیمکرد لذت کنراد، با مالیمت، درحالی که داشت از آنچه می

های سپاه هایش لکهدر مقابل چشمتوانست نفس بکشد. همان موقع شود. نمیدارد به تدریج خفه می کردیمخود آلکس حس 

گشت، ها برمیآنکرد و آهسته به طرف زدند، اما او چیزی دیده بود که کنراد ندیده بود. چیزی که داشت از آب عبور میمی پرپر

 آهنربا. یهصفح

آلکس آنچه را  ؟یعنی ممکن بود؛ داخل اتاقک را روشن گذاشته بود یهادکمهکنراد بر اثر شتاب برای گرفتار کردن آلکس 

آهنی  یهامیرهایش سهای آهنی داشت. در آرواساروف در مورد دستیارش به او گفته بود به یاد آورد. او در تمام بدنش میله

 فلزی در سرش...، یهبود و یک صفح

های کنراد محکم توانست نفس بکشد. دستنمی الکسقرار گرفته و آسمان را پوشانده بود.  هاآنمغناطیسی تقریباً باالی سر  

 فشردند. برایش فقط چند ثانیه فرصت باقیمانده بود.گلویش را می

. شروع کرد جا خوردو همزمان بدنش را با تکانی بلند کرد. کنراد  آلکس با آخرین نیرویش، ناگهان با هردو دست مشت کوبید

بدنش  یهامیسو  هالهیمحات فلزی، صف یهربا درست باالی سرش بود. وقتی همشل شد. آهن شیهادستبه عقب رفتن، 

هایی نامرئی او را به و در حالی که دست زد ادیفردید که یکه خورده. کنراد  اشچهرهوارد میدان مغناطیسی شدند آلکس در 

به  یهاشانهجرثقیل کوبیده شد. بالفاصله با  یهش با صدای خشک و وحشتناکی به صفحکشید، ناپدید شد. پشتهوا می

حرکت ماند. جرثقیل به حرکتش ادامه داد، با اندکی توس بدن بی حس ل شده و بازوها و پاهای آویزان در هوا، بیصفحه وص

 او را روی اسکله برد.

آلکس به سختی سعی کرد نفس بکشد. دنیا از چرخ زدن دست کشید و دوباره قرار گرفت. آلکس زیر لب گفت: چه مرد جذابی. 

 توانستینمرفت که به آن بسته شده بود. به آن تکه کرد، دیگر  یانردهعد تلوتلو خوران به طرف روی پاهایش ایستاد، ب کمکم

های قبلی. یک هلیکوپتر ظاهر شده تیراندازی یهتر از همویقها شنیده شد، بلندتر و شلیکبدون حمایت آن بایستد. انفجار 
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ای نیروی هوایی را دید که در چهارچوب درِ باز آن، با پاهای آویزان . یکی از اعضکردیمبود، در ارتفاع پایین روی دریا پرواز 

بار  های ساروف ترکید، کامیون دوهای یکی از کامیوندر هوا، نشسته و روی زانوهایش تفنگ عظیمی را گرفته بود. چرخ

 چرخید و منفجر شد و شعله کشید.

 بمب...

در امان  کسچیه، شدینمسر دربیاورد. تا وقتی بمب خنثی  افتادیم آلکس بعداً فرصت داشت از آنچه داشت در اینجا اتفاق

اما جلو دوید و از جرثقیل باال رفت. ؛ گرفتیم. برای نفس کشیدن باید تمام نیرویش را به کار سوختیمنبود. گلویش هنوز 

ها را گرفت. در همان لحظه، دانست کار خیلی مشکلی نیست. دست دراز کرد و کنترلقبالً روی جرثقیل کار کرده بود. می

یکی از افراد ساروف به طرف او تیراندازی کرد. گلوله با صدای خشکی به جدار فلزی اتاقک اصابت کرد. آلکس به طور غریزی 

 سرش را دزدید و اهرمی را کشید.

آلکس اهرم را به  مغناطیسی متوقف شد و کنراد که مثل یک عروسک شکسته از آن آویزان بود در هوا تاب خورد. یصفحه

جلو فشار داد و صفحه به طرف دریا پایین رفت. نه! قصدش این نبود. اهرم را عقب کشید و صفحه ناگهان از کار باز ایستاد. 

شد آهنربا را خنثی کرد؟ آلکس به اطرافش نگاه کرد و یک کلید دید. آن را فشار داد. باالی سرش چراغی روشن چطور می

بنابراین آن را امتحان کرد. بالفاصله، کنراد سقوط آزاد ؛ اهرم کنترلی که در دست داشت یک دکمه بود شد. کلید اشتباه! روی

کرد. در آب یخ خاکستری فرو رفت و درجا غرق شد. آلکس فکر کرد، با آن همه فلزی که در داخل بدنش دارد جای تعجب 

 نیست.

شد. سربازی از اسکله عبور کرد و به طرف او دوید. از هلیکوپتر اهرم کنترل را به طرف خودش کشید و آهنربا دوباره فعال 

ماند. حاال... حواست را جمع کن! آلکس دومین اهرم را امتحان کرد و این  حرکتیبرگبار گلوله بارید و مرد به زمین افتاد و 

. فقط کشدیمن کار تا ابد طول رسید ایبار آهنربا دوباره مسیر بازگشت به باالی زیردریایی را در پیش گرفت. به نظر می

بخشی از ذهن آلکس متوجه نبردی بود که به شدت در اطراف او جریان داشت. افراد ساروف تلفات سنگین داده بودند، اما 

دانستند چیزی ندارند که از دست بدهند. آهنربا به زیردریایی رسید. آلکس با همان دقتی که یادش کردند. میهنوز مقابله می

کنراد مهارت  یزهن برد. او به انداای پاییراد موانع انجام دادن این کار به خرج داده آهنربا را به طرف صندوق نقرهبود کن

اش درهم کشیده شد. گندش بزنند! اگر دقت سنگین محکم با سطح صندوق برخورد کرد چهره ینداشت ـ و وقتی صفحه

روی اهرم کنترل را فشار داد و عمالً جان گرفتن آهنربا را حس  یدکمه شد. برای دومین بارکرد خودش باعث انفجار مینمی

ای از زیردریایی کرد و فهمید بمب اتمی در چنگ اوست. اهرم را عقب کشید، جرثقیل مغناطیسی را باال آورد. صندوق نقره

 جدا شد.

بندر برگرداند. دومین گلوله به جرثقیل  متر روی آب تاب داد و بمب را به طرفمتر به سانتیآلکس اهرم جرثقیل را سانتی

روی او ریخت. فکر کرد کور شده  هاشهیشخردهپنجره درست کنار سر او شکست. آلکس فریاد زد.  یشهیاصابت کرد و ش
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 کرد، بمب اتمی روی اسکله بود. فهمید کارش را تقریباً به پایان رسانده. باال نگاهاست، اما وقتی دوباره به 

انفجارهای  یههم تر ازین آورد. درست همان لحظه که صندوق به زمین رسید، انفجار دیگری، بلندتر و نزدیکصندوق را پای

سوخت. دومین هلیکوپتر رسیده و اما اتمی نبود. یکی از انبارها فرو ریخته بود. انبار دیگر داشت در آتش می؛ قبلی اتفاق افتاد

شد مطمئن بود، اما آلکس حدس زد افراد کرد. نمیریز به هوا بلند میاک و خردهزمین را زیر رگبار آتش گرفته بود و داشت خ

 یقهیچند دقتا  دهند. خوبها پاسخ میرسید کمتر به تیراندازیخورند. به نظر میساروف دارند در نبرد زمینی شکست می

 .دیکشیمیرون . آلکس فقط باید کارت پالستیکی را بدادیمدیگر این موضوع اهمیتش را از دست 

کارت را، نیمه بیرون زده از شکافی که  توانستیمآهنربا را از کار انداخت. از جرثقیل بیرون پرید و به طرف صندوق دوید. 

 یهایراندازیت. حاال دندیچرخیم، اعداد به سرعت زدندیمهنوز چشمک  هاچراغساروف کارت را در آن فرو کرده بود، ببیند. 

. شوندیمآبی دارند وارد محوطه  یهالباسه بود. پشت سرش را پایید، دید از همه طرف افراد بیشتری با اطراف او کمتر شد

 بمب اتمی خاموش شدند. اعداد ناپدید شدند. او موفق شده بود! یهاچراغدستش را پایین برد و کارت را برون کشید. 

 «برش گردان سر جایش!»

. آلکس به باال نگاه کرد و ساروف را در برابرش دید. دیباریمتهدید  هاآنا از هر کدام این کلمات به لحن نرمی گفته شدند، ام

شده بودند چقدر  روروبهساررف به طریقی فهمیده بود به محوطه حمله شده و به آنجا برگشته بود. از آخرین بار که با هم 

 شیهاچشمشده بود، آب رفته بود.  ترکوچکبود.  ؟ نیم ساعت؟ یک ساعت؟ این مدت هرچه بود، ساروف تغییر کردهگذشتیم

بود و همان رنگ اندکی که پوستش داشت کدر شده بود. در نبرد برای برگشتن به بندر زخمی شده بود. روی کتش  فروغیب

 . دست چپش ناتوان آویخته بود.شدیمقرمز که به تدریج گسترده  یالکهیک پارگی بود و یک 

 داشت. اما در دست راستش اسلحه

 «خبر داده است. هاآنتمام شد، ژنرال، کنراد مرده. ارتش روسیه اینجاست. حتماً کسی به » آلکس گفت:

 جهی؛ اما نتمیریمیمبرتر هست. من و تو  یهبمب را فعال کنم. یک برنام توانمیممن هنوز »ساروف سرش را تکان داد. 

 «نهایی همان خواهد بود.

 «؟بهتردنیای »

که به آن ایمان  امداده...! من همیشه فقط کاری را انجام هانیا یهام، آلکس همخواسته یزی است که من همیشهاین تنها چ»

 «.امداشته
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 واقعاً. کارت را در دستش سبک سنگین کرد شودیمشدیدی دارد بر وجودش حاکم  العادهفوقآلکس احساس کرد خستگی 

ماجرا به این ختم شده بود. ساروف اسلحه را بلند کرد. حاال خون  یههماسکلتون کی به یکی دیگر،  کز یعجیب بود. ا

 «.کنمیمتو شلیک  کارت را به من بده وگرنه به»کرد و گفت:  جاجابه. پاهایش را شدیمبخش  ترعیسر

، دیخواهیم طورنیااگر »در هوا چرخید و در آب ناپدید شد. گفت:  دو بارآلکس کارت را باال آورد و ناگهان پرت کرد. کارت  

 «باشد. به من شلیک کنید!

 «چرا؟» ساروف کارت از دست رفته را دنبال کرد، بعد به طرف آلکس برگشت. زمزمه کرد: یهاچشم

 «بمیرم تا پدری مثل شما داشته باشم. دهمیمجیح تر»آلکس گفت: 

 .شدندیمکه داشتند نزدیک  ییهاقدمفریادهای شنیده شد. صدای 

 «خداحافظ، آلکس!» ساروف گفت: 

 اسلحه را باال آورد و فقط یکبار شلیک کرد.

  



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 گذرگاه اسکلت

  17ل فص

 بعد از آلکس

 

اما این آخر کار ؛ چنین چیزی بشنوی یخواستینم دانمیم. متأسفم، آلن میادادهما آلکس رایدر را از دست »خانم جونز گفت: 

 «است.

. خوردندیمرستورانی نزدیک ایستگاه خیابان لیورپول با هم غذا  و نفر دوم سازمانش داشتند در 6ام.آی  یهژیرئیس عملیات و

ضربی، نور کم و دیوارهای آجری قرار  یهااتاقنه باهم. رستوران در زیرزمینی با  معموالً، هرچند خوردندیماغلب آنجا غذا 

غذای رستوران بد بود و در  سفید و پذیرایی قدیمی آنجا را دوست داشت. در ضمن، یهآهارخورد یهایزیرومداشت. بلنات 

 .خوردیم. این محل وقتی قصد چنین گفتگوهایی را داشت به درد آمدندیمنتیجه تعداد کمی به آنجا 

 «آلکس خیلی خوب عمل کرد.» زبر لب گفت:

نفر از مأمورانش الکترونیکی از جو بیرن در ویرجینیا دریافت کردم. البته، او به خاطر از دست دادن دو  یهآه، بله. من یک نام»

ناراحت بود، اما آلکس را خیلی تحسین کرده بود. بدون تردید یکی به ما بدهکار شده است... که حداقل در  یرآبیزدر آن غار 

نوجوانش را شروع  یهاجاسوس تیحاال ترباگر سیا از »یک قرص نان برداشت و آن را نصف کرد. « .خوردیمآینده به درد 

 «.کنندیمهمیشه از کارهای ما تقلید  هاییکایآمر .نمکینمکرده باشد تعجب 

 «.میسینوینم هاآنکه ما از روی دست  ییهاوقتالبته »بالنت تأکید کرد: 

 «درست است.»

، اما اهمیتی دیرسینمرا آورد، صحبتشان را قطع کردند. غذاها واقعاً اشتهاآور به نظر  غذاشیپپیشخدمت که نزدیک آمد و  

 هم اشتهای چندانی نداشت. کدامشانچیهه نداشت. البت

اما شاید تو باید بعضی از جزئیات را به ؛ جریان را به طور کلی فهمیدم کنمیمرا خواندم و فکر  هاپروندهمن »بالنت گفت:  

 «بدانم مقامات روسی چطور به موقع جریان ساروف را فهمیدند. خواهمیماطالعات من اضافه کنی، به طور مشخص، 

جونز به بشقابش نگاه کرد. در بشقاب چهار  خانم« به خاطر اتفاقی که در فرودگاه ادینبورو افتاد.»نم جونز توضیح داد: خا 

چنین  هاند غمگین به نظر برسند، این ماهیهم بتوان هایماهساردین کامل، با سر و دم، پهلو به پهلوی هم خوابیده بودند. اگر 

به قطرات  زدندینمکه پلک  ییهاچشمزیر  مویلآبریخت.  هاآنا فشار داد و آبش را روی حالی داشتند. خانم جونز لیمو ر

 اشک تبدیل شد.
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آلکس به نگهبانی به اسم جورج پرسکات برخورد. آلکس توانسته بود با ابزاری که اسمیترز به او داده » خانم جونز ادامه داد: 

 «بود فرار کند.

 «...یترز اجازه داده باشمبه اسم دیآینمیادم »بالت گفت: 

 یانقشه یهدر مورد مورمانسک، دربار خواستهیمتلفن بزند. معلوم است  خواستهیمآلکس »خانم جونز صحبت او را قطع کرد: 

 «که ساروف کشیده بوده، به ما هشدار بدهد. این مرد، پرسکات، جلوی او را گرفت.

 «بدبختانه.» 

، اما بعد ساروف کندیمبه او گفته که جاسوس است و دارد برای ما کار  بوده. آلکس واقعاً یاکنندهناراحتبله حتماً وضعیت »

بودیم. پرسکات  شانسخوش اندازهیبو این پایان کار بود. یا ممکن بود باشد... اما ما  ...او را گرفت. پرسکات کشته شد

را که  یاکلمهگوی او با آلکس روشن بود و هر موقع گفت میسیبکتش وصل شده بود. این  یهقیداشت که به  یمیسیب

های آلکس را باور نکردند، اما وقتی پرسکات با یک گلوله در مغزش پیدا هم حرف هاآنردوبدل شد در دفترش شنیدند. البته 

دادم و باید چهار تا کردند و بالفاصله با ما تماس گرفتند. من بودم که در مورمانسک به مقامات اطالع  دو دوتا هاآنشد، 

دو هلیکوپتر شکاری آماده کردند و به محل  یهیک واحد نیروی دریایی را به عالوخیلی سریع عمل کردند.  هاروسبگویم 

 «هجوم بردند.

 «بمب چطور شد؟»

یجاد کوال یک سوراخ بسیار بزرگ ا یهریجزشبهبزرگ هست که بتواند در  قدرآن دیگویم. افرادشان هاستآنبمب در اختیار »

عواقب این  کنمیمگمان  واقعاًمن  و کندیمکند. باران رادیواکتیو نروژ، فنالند و همین طور بخش اعظم انگلستان را آلوده 

 «.دیآینمزیاد از او خوشش  کسچیهانفجار کافی بود تا کیرینکو را از مسند قدرت پایین بکشد. به هرحال 

 ه بود. فراموش کرده بود قرار بوده چه چیزی در آن باشد.تقریباً سرد شد سوپ بالنت «کیریکو کجاست؟»

مقامات کوبایی او را که زندانی شده بود در اسکلتون کی پیدا کردند. داد و فریاد راه انداخته بود و به جز خودش همه را مقصر »

 یهه، اما به هرحال به همبدی زد یهبه مسکو برگشته. ساروف به او ضربحاال »خانم جونز سرش را تکان داد. « .دانستیم

 «.افتادیمچه اتفاقی  داندیمبدی زده. اگر به خاطر آلکس نبود، چه کسی  یهما ضرب

 «گویند؟ها چه میاین یهدر مورد هم هاییکوبا»

ترسناک دارد. موضوع  یانقشهچه  دانستندینمهیچ ربطی ندارد. اصالً  هاآنساروف را به حال خود گذاشته بودند. به  هاآن»

 «موفق شود! اشنقشهاین است که نزدیک بود در اجرای 

 «اگر به خاطر آلکس رایدر نبود...»
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 را در سکوت تمام کردند. شانیغذاشیپآن دو 

 «حاال آلکس کجاست؟»عاقبت بالنت پرسید: 

 «در منزل.»

 «چطور است؟»

آلکس درست جلو او ایستاده بوده. آلن، گرفتاری ساروف به خودش شلیک کرده.  رسدیمبه نظر »خانم جونز آه کشید و گفت: 

و حاضر نیستی این واقعیت را بپذیری که از همه چیز گذشته، آلکس فقط یک بچه است.  یانداشتهتو این است که هرگز بچه 

 این آخرین و انتظار داشت سالهچهارده یهاز یک بچ شودیمآنچه تا به حال بر سرش آمده بیش از هر چیزی است که 

 «در نهایت او واقعاً دیده که ساروف چه کرده! و مأموریت او بوده نیترسختمأموریت! باید بگویم تا به حال این 

 «زنده دستگیر شود. خواستهینمساروف  کنمیمگمان » بالنت زیر لب گفت:

که  دهیدیمو را جای پسری ساروف نوعی، وابستگی به آلکس داشته. ا رسدیمامیدوارم به همین سادگی بوده باشد. به نظر »

از دست داده بوده. آلکس او را پس زده و این باعث شده که او در هم بشکند. به این دلیل دست به آن کار زده. دیگر 

 «خودش را تحمل کند. توانستهینم

رعادی بود، بالنت عالمت داد و پیشخدمتی جلو آمد و شربت ریخت. نوشیدن شربت موقع ناهار برای دو استاد جاسوسی غی

قرار داشت. پیشخدمت دیگری غذای اصلی را آورد.  هاآناما بالنت نیم بطر شربت انتخاب کرده بود که در سطل یخ کنار میز 

 روی میز ماند. نخوردهدستغذا 

 

 «آن جریان انجمن مخفی ترایادها به کجا رسید؟»بالنت پرسید: 

 کنگهنگزندان ما بودند و ترتیبی دادم که آزاد شوند و با هواپیما به در  هاآنزن و شوهری از افراد  امکردهآن را حل »

 «.گذارندیمآلکس را به حال خودش  هاآنبرگردند. این کافی بود. 

 «؟میادادهپس چرا میگویی او را از دست »

 «.میکردیمراستش این است که از اول نباید از او استفاده »

 «سیا بود.ما از او استفاده نکردیم. این کار »

و  امخواستهمسئله این است، من از او گزارش کار »خانم جونز شربت را چشید. « .کندینمتو میدانی این چیزی را عوض »

بیش از حد ساکت و در خود  .امشدهنگرانش  واقعاً آلن،.ستیآدم قبلی ن آن گرید ...بگویم این است که توانمیمتنها چیزی که 

 «ی آسیب دیده.فرورفته بود. او به سخت
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 «شکسته؟ شیهااستخوانیکی از »

دیگر هم ممکن است آسیب ببینند! متأسفم، اما در این مورد به شدت حساس هستم. ما  یهاشکلبه  هابچهخدای بزرگ! »

 «دوباره از او استفاده کنیم. عادالنه نیست. میتوانینم

مانم یادت رفته آلکس همین تازگی دنیا را نجات داده. این پسر زندگی عادالنه نیست. به گ» بالنت لیوان خودش را بلند کرد:

است که داریم. احساساتی رفتار  یایمخفبه سرعت به یکی از مؤثرترین مأموران عملیاتی ما تبدیل شده. او بهترین سالح 

 یهادرسخودش را به گویم او باید ت میأاستراحت کند. به جر میگذاریم. شودیمکردن در مورد او برایمان گران تمام 

دانی، اگر وجودش الزم باشد، جای بحث نیست. ما اما تو هم به خوبی من می؛ و بعد تعطیالت تابستان است مدرسه برساند

 «و دوباره... میکنیم دوباره از او استفاده

 «دفعه متوجه شدم زیاد گرسنه نیستم. یک»گذاشت. گفت:  نیرا زمخانم جونز کارد و چگالش 

امیدوارم وجدان پیدا نکرده باشی، اگر واقعاً برای آلکس نگرانی، او را بیاور تا حرف دلمان »به او نگاهی انداخت. گفت: بالنت 

 «.میرا بزن

 «شاید او نتواند دل تو را پیدا کند.»رئیسش نگاه کرد. گفت:  یهاچشمبه  راستکیخانم جونز  

، جک استار اشخانهکه خدمتکار  یاصبحانهلباس پوشید و برای خوردن  روز بعد شنبه بود. آلکس دیر بیدار شد، دوش گرفت،

غذاهای محبوب او را برایش درست کرده بود، اما آلکس ی پایین رفت. جک همه یبرایت، برایش حاضر کرده بود به طبقه

ش دکتر ببرد و آلکس غذای کمی خورد و ساکت پشت میز نشست. جک به شدت نگران او بود. روز قبل خواسته بود او را پی

باید با  شدینمباید چه بکند. اگر وضع بهتر  دانستینمبه او پرخاش کرده بود. حاال جک درست  اشیزندگبرای اولین بار در 

را وادار  هاآن. جک قرار نبود از چیزی خبر داشته باشد، اما فکر خوبی به نظرش رسیده بود. زدیمحرف  -خانم جونز  -آن زن 

 به این وضع ادامه داد. شدینماری بکنند. ک کردیم

 «؟یکنیم کارچهامروز »جک پرسید: 

روی  ییهاخراشفلزی بود، باندپیچی شده بود و ی لهیآلکس شانه باال انداخت. بریدگی دستش که ناشی از کشیده شدن م

 را باقی گذاشته بود. اششانهندور گردنش از همه بدتر بود. کنراد بی تردید  یهایکبود. اگرچه شدیمصورتش دیده 

 «فیلم ببینی؟ یخواهیم»

 «نه. خیال داشتم بروم قدمی بزنم.»

 «آیم.می اگر دوست داشته باشی، با تو»

 «نه. متشکرم، جک، اما تنهایی مشکلی ندارم.»
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حقیقت هوا گرفته و  ده دقیقه بعد، آلکس از خانه بیرون رفت. هواشناسی اعالم کرده بود روزی آفتابی در پیش است، اما در 

کجا  خواهدیم دانستینمخودش را میان جمعیت گم کند. درست  خواستیمابری بود. آلکس پیاده به طرف کینگزرود رفت، 

 برود. فقط به فکر کردن احتیاج داشت.

بیش از  ش را برگرداند، تحمل نداشتیساروف مرده بود. وقتی مرد اسلحه را به طرف قلب خودش نشانه گرفت، آلکس رو 

امن شده بود، بمب را برده بودند. خود آلکس  هایکشتتعمیر  یهبعد همه چیز تمام شده بود. محوط آن چیزی بیند. چند دقیقه

را به سرعت با هلیکوپتر از آنجا برده بودند، اول به بیمارستانی در مسکو و بعد به لندن برگردانده بودند. کسی به او گفته بود 

 به وطن برگردد. خواستیماو را ببیند. صحبت از مدال بود. آلکس نپذیرفته بود. فقط  دخواهیمکیریینکو 

 و حاال آنجا بود. همه چیز درست پیشرفته بود. قهرمان شده بود!

اما بدتر  -کردیم؟ خستگی شدید؟ هردو را حس یدیناامچه بود؟  قاًیدقپس چرا چنین احساسی داشت؟ و احساسی که داشت  

مورمانسک مرده بود و مثل یک روح به لندن  یسازیکشت. نگار در تعمیرگاه کردیمین بود که احساس تهی بودن ا هاآناز 

 یبرگشته بود. زندگی در اطرافش جریان داشت، اما او بخشی از آن نبود. حتی وقتی در بسترش دراز کشیده بود، در خانه

 به آنجا تعلق دارد. کردینمخودش، دیگر حس 

با جک حرف بزند.  توانستینمبا کسی صحبت کند. حتی  هاآن یهتاده بود، اما اجازه نداشت دربارزیادی برایش اف انفاقات 

از مدرسه دور مانده بود و  هاهفته. باز هم آمدیبر نمحال هیچ کاری از دستش  و به هر -شدیمو ناراحت  زدهوحشتجک 

همین حاال هم فکر  هاآدمهم مطرح بودند.  هایدوستندنش را جبران کند. عقب ما تواندینمفقط با سعی و تالش  دانستیم

 کسی حاضر نشود با او حرف بزند. اصالًاو غیرعادی است. چیزی نمانده بود که  کردندیم

 زندگی عادی داشته باشد. به نحوی، خودش را توانستینم. هرگز دانستیمپدر داشته باشد. حاال این را  توانستینمهرگز 

 گرفتار کرده بود. روح شده بود، روح شده بود، روح.

شتابانی را پشت سرش  یهاقدمآلکس نشنید اتومبیلی پشت سرش توقف کرد. نشنید دری بازو بسته شد، اما ناگهان صدای 

 حلقه شد. اششانهشنید و بعد قبل از آنکه بتواند کاری کند، دستی دور 

 «آلکس!»

 «سابینا!»آلکس چرخید. 

رابی ویلیامز و جین پوشیده بود و  شرتیت. زدیمپلژر جلو او ایستاده بود، به خاطر مسافت کوتاهی که دویده بود نفس  سابینا

بود دنبالت  هاهفتهخدا را شکر که تو را پیدا کردم. ». دیدرخشیمبود. صورتش از رضایت  اششانهساک حصیری روشنی روی 

به « را بلد بودم. مامان و بابا مرا تا اینجا آوردند... اتینشانندادی، اما خوشبختانه  تلفنت را به منی . هرگز شمارهگشتمیم
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برای آلکس دست  لیاتومبی شهیدست بلند کردند و از پشت ش هاآنوالدینش اشاره کرد که در اتومبیل نشسته بودند. هردو 

 شیهایکبودبه گردن او نگاه کرد، به  نایساب« کردم!و اینجا پیدایت  ببینم شاید منزل باشی رفتمیمداشتم »تکان دادند. 

 «؟یاکردهوحشتناک است! با اتومبیل تصادف  اتافهیق» دقیق شد.

 «دقیقاً. نه»

را در کورنوال نجات دادم، یادت  اتیزندگ، آلکس، من واقعاً از دستت عصبانی هستم. من هرحالبه»سابینا توی حرفش دوید. 

و بعد تا به خودم آمدم، دود شدی و به هوا رفتی. حتی یک کارت  -گویم بهترین قسمت تعطیالت بوداگرچه باید ب -که نرفته 

 «تشکر هم به دستم نرسید.

 «خوب، من، به دالیلی ... گرفتار بودم.»

 «کنم جیمز باند شده بودی؟ فکرباید »

 باید چه بگوید. دانستینمآلکس « خوب...»

و من  اندکردهموضوع را برایم توضیح بدهی. مامان و بابا تو را به ناهار دعوت  یتوانیم بعداً»سابینا بازوی آلکس را گرفت. 

 «جنوب فرانسه حرف بزنم. یادرباره خواهمیم

 «در مورد چی؟»

قرار و  انددادهداریم که در آنجا یک خانه و استخر به ما اجاره  یدوستان. ییآیمقرار است این تابستان به آنجا برویم و توهم »

 « است عالی باشد.

  سابینا از نزدیک به صورت او نگاه کرد.

 «بهتری داری. یهابرنامهبه من نگو » 

 آلکس لبخند زد.

 «ندارم. یابرنامهسابینا، هیچ  نه»

 دنرک، اما چون به من اعتنا نمیدیآیمکجا ناهار بخوری؟ من از ک ایتالیایی خوشم  یخواهیم پس قرار گذاشته شد. حاال،»

 «تو باید تحویلم بگیری!

 آلکس و سابینا در خیابان باهم راه افتادند. آلکس به باال نگاهی انداخت. ابرها کنار رفته بودند و خورشید بیرون آمده بود.

 باالخره انگار روزی آفتابی در پیش بود.

 


