
 

 



 

 

ـدرآلکـس  رایـ  
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 جلد اول

 دو صفر هیچ

 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 این

 .دارد قانونی پیگرد صورت این غیر
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 1فصل 

 صداهای سوگواری

 

 خود ندارد. صدای زنگ خانه در ساعت سه صبح، هرگز خبر خوبی با

طور که به پشت ای همانهایش را باز کرد و تند تند پلک زد، اما لحظهآلکس رایدر با صدای اولین زنگ بیدار شد. چشم
ها را شنید خوابحرکت ماند. صدای باز شدن درِ یکی از اتاقو سرش روی بالش قرار داشت، در تختش کامالً بیخوابیده بود 

بار به صدا در آمد و او به رفت. زنگ برای دومینها پایین میها را زیر پای کسی که داشت از پلهو صدای جیرجیر چوب
ی صبح. وقتی کسی زنجیر ایمنی در خانه را باز کرد، سه و دو دقیقهدار کنار تختش نگاه کرد. ی روشن ساعت شماطهصفحه

 تلقی بلند شد.صدای تلق

هایش تابید. آلکسِ روی فرش ضخیم گذاشت، نور ماه بر سینه و شانهکه اش را آلکس از تخت بیرون آمد و پاهای برهنه
اش ریخته بود، نرم و جز دو دسته که روی پیشانیساله، خوب رشد کرده بود و هیکلی ورزشکارانه داشت. موهایش به چهارده

ی ی پنهان در سایه، به بیرون نگاه کرد. از پنجرهای ساکت ایستاد و از نیمهای و جدی داشت. لحظههایی قهوهمرتب بود. چشم
که مقابل درِ جلو های دو مردی را ببیند ی شناسایی سیاه روی سقف اتومبیل و کالهتوانست شمارهی دوم میاتاقش در طبقه

 ایستاده بودند. چراغ ایوان جلو روشن شد، و همزمان در باز شد.

 «خانم رایدر؟»

 «ام. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟نه. من کدبانوی خانه»

 «اینجا منزل آقای یان رایدر است؟»

 «بله.»

 «شود ما بیاییم توی...خواستم ببینم میمی»

حال از لحن صدایشان هم  ها فهمید. اما در عینحالت ایستادن خشک و ناراحت پلیس و آلکس همان وقت فهمید. این را از
آیند به شما هایی که مردم وقتی میکرد: لحن عزاداری... از آن لحنطور توصیف میمتوجه جریان شد. بعدها لحن آنها را این

 گیرند.بگویند یکی از نزدیکانتان مرده، به خود می
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رسید، اما فقط بعضی از ی پایین به گوشش میت و آن را باز کرد. صدای حرف زدن دو پلیس در طبقهبه طرف در اتاقش رف
 شنید:ها را درست میکلمه

 «آمد... خیلی متأسفیم.های ویژه... کاری از دست کسی بر نمیتصادف اتومبیل... آمبوالنس خبر کردند... مراقبت»

های کرد که آهسته در خیاباننشسته بود و روشنایی خاکستری روز را تماشا می ها بعد، وقتی در آشپزخانهآلکس فقط ساعت
مرده بود. موقع آمدن به خانه، با اتومبیلش در  -یان رایدر  -شد، سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده. عموی او لندن جاری می

لحظه کشته شده بود. پلیس گفت: کمربند ایمنی را با کامیون کوچکی تصادف کرده و تقریباً همان  الودهای خیابان خم و پیچ
 ماند.نبسته بوده. و گرنه شاید زنده می

ها چند هفته آمد، تنها خویشاوندش بود. اصالً والدینش را به یاد نداشت. آنآلکس به مردی فکر کرد که تا جایی که یادش می
یان رایدر. از این کلمه  -گفت عموبرادر پدرش )هرگز نمیی سقوط هواپیما مرده بودند. او را بعد از تولدش، در یک حادثه

دار در چلسی، لندن، بین کینگزرود و رودخانه ی ایوانمتنفر بود( بزرگ کرده بود و بیشتر چهارده سال عمرش را در همان خانه
 داند.ی این مرد چقدر کم میفهمید دربارهگذرانده بود. اما آلکس تازه حاال می

گفتند آلکس درست شبیه اوست. یان رایدر همیشه در سفر بود. مردی آرام و تودار که شراب خوب، د. مردم مییک بانکدار بو
موسیقی کالسیک و کتاب را دوست داشت. مردی که ظاهرا هیچ دوست دختری نداشت... در واقع اصال هیچ دوستی نداشت. 

پوشید. اما این کافی نبود. این تصویر یک قیمت میرانهای گکشید و لباسمواظب تناسب اندامش بود، هرگز سیگار نمی
 زندگی نبود. فقط طرحی بسیار ناچیز بود.

 «حالت خوب است، آلکس؟»

ای گرد و پسرانه، جک استاربرایت زن جوانی وارد اتاق شده بود. بیست و هفت هشت ساله بود، با موهای قرمز نامنظم و چهره
در مقابل انجام کارهای  -ها اتاقی اجاره کرده بود ی آنن دانشجو به لندن آمده، در خانهسال پیش به عنواآمریکایی بود. هفت

کرد و مانده بود و سرپرست خانه و نزدیک ترین دوست آلکس شده بود. آلکس گاهی فکر می -سبک خانه و مراقبت از بچه 
 بار پرسیده بود، اما او جواب نداده بود.آمد. یکها به او نمیکدام از آنی چه اسمی است. جکی؟ ژاکلین؟ هیچجک خالصه

 «کنی چه اتفاقی بیفتد؟فکر می»آلکس سر تکان داد. پرسید:

 «منظورت چیست؟»

 «برای خانه. برای من، برای تو.»

 جک شانه باال انداخت.
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 «هایی داده باشد.ای نوشته باشد. باید دستورالعملنامهزنم یان باید وصیتدانم. حدس مینمی»

 «.شاید باید اتاق کارش را بگردیم»

 «بله، اما نه امروز، آلکس، بگذار کارها را به ترتیب انجام بدهیم.»

آلکس  -ی تمام خانه وسعت داشت. تنها اتاقی که همیشه درش قفل بودی آخر بود که به اندازهدفتر کار یان، اتاقی در طبقه 
کرد آن باال باید چیز تر بود، در عالم رویا خیال میا نبود. وقتی کوچکفقط سه چهار بار وارد آن شده بود و هرگز هم تنه

ی پرونده، و پرنده. اما آنجا فقط دفتر کاری بود با یک میز تحریر، چند قفسهعجیبی باشد؛ یک ماشین زمان یا یک بشقاب
خواست به آنجا برود. چون حاال می گفت: وسایل بانک. به همین دلیل آلکسها میهای پر از کاغذ و کتاب. یان به آنقفسه

 ی این کار را نداشت.هرگز اجازه

 «اش را نبسته بوده.پلیس گفت کمربند ایمنی»

 آلکس برگشت و به جک نگاه کرد. جک سر تکان داد: 

 «بله. همین را گفتند.»

رد کمربندم را بیندم، اگر مجبورم بست. اش را میدانی او چقدر مراقب بود. همیشه کمربند ایمنیبه نظر تو عجیب نیست؟ می»
 «برد.مرا تا سر پیچ نمی

 طور باشد. چرا پلیس باید دروغ بگوید؟ای فکر کرد، بعد شانه باال انداخت و گفت: آره، عجیب است. اما باید همینجک لحظه

 

 

داد به جای آنکه آنجا جیح میخواست برود. ترروز به کندی ادامه پیدا کرد. آلکس به مدرسه نرفت، هرچند، پنهانی، دلش می
های آشنا، اما باید به خاطر مهمانانی صدای زنگ مدرسه، ازدحام چهره -محبوس در خانه بنشیند، به زندگی عادی بگریزد 

 ماند.آنجا می

دانست، اما ظاهراً مسئول ترتیب دادن کفن و دفن بود. یک مدیر نامه هیچ چیز نمیپنج نفر آمدند. وکیلی که در مورد وصیت
تر به نظر عزاداری که وکیل او را پیشنهاد کرده بود، یک کشیش بلند قد و مسن که انگار از این آزرده بود که آلکس ناراحت

 و باالخره مردی از طرف بانک که گفت:  -از کجا فهمیده بود کسی مرده؟ -ن ی آن طرف خیابارسید. همسایهنمی

 «ایم.ی ما عمیقاً یکه خوردهدر رویال اند جنرال همه»
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هایی بسته بود. از آن قیافه نسرمارکس اند اسپاستر پوشیده و کراوات ت و شلواری از جنس پلیکی سی عمرش بود و او در دهه
 روند، و خودش را یکی از کارمندان به نام کراولی معرفی کرد:کنید، از یادتان میداشت که همان موقع که دارید نگاهشان می

 «آید...اما اگر کاری از دست ما بر می»

 شود؟آلکس برای بار دوم در آن روز پرسید: حاال چه می

ی من است. همه چیز را به من واگذار ی کارها را زیر نظر دارد. این وظیفهان باشید. بانک همهالزم نیست نگر»کراولی گفت:
 «کنید.

وقت کشی کرد. بعد وقتی جک مچ اورا موقع بازی گرفت، به طور 1 نین تندوروز گذشت. آلکس بعد از ظهر چند ساعتی با 
عد، جک او را به یک برگر کینگ برد. خوشحال بود از خانه کرد؟ مدتی بمبهمی دچار احساس گناه شد. اما باید چه کار می

توانست برای همیشه در گردد، مسلماً نمیبیرون آمده، اما خیلی کم با هم حرف زدند. آلکس فکر کرد جک به آمریکا بر می
تنهایی از خودش مراقبت تر از آن بود که بتواند به کرد؟ از نظر قانون آلکس هنوز جوانلندن بماند. پس کی از او مراقبت می

 اش حرف نزند. ترجیح داد اصال حرف نزند.رسید که ترجیح داد دربارهاش چنان نامطمئن به نظر میکند. آینده

ی افرادی که قبالً ندیده بود، با اتومبیل ای پوشیده و آماده است در محاصرهو بعد روز خاکسپاری رسید و آلکس دید کت تیره 
ی زمین فوتبال چلسی، یر سایهدا شده بود، برود. یان رایدر در گورستان برامپتون در فولهام رود، درست زسیاهی که ناگهان پی

داد کجا باشد. حدود سی نفر آمده بودند اما او دانست در آن بعد از ظهر چهارشنبه ترجیح میبه خاک سپرده شد، و آلکس می
ده شده بود که در طول گورستان امتداد داشت، و به محض شروع شناخت. قبر نزدیک مسیری کنشان را هم نمیحتی یکی

جلو آمد و ایستاد. آن باال،  مراسم، رولزرویس سیاهی از راه رسید، در عقب آن باز شد و مردی بیرون آمد. آلکس او را دید که
در این فرد تازه رسیده، چیزی  رزید.ای خورشید را پوشاند. آلکس لآمد، لحظههواپیمایی که داشت در فرودگاه هیترو فرود می

 بود که پوستش را مورمور کرد. 

های خاکستری. های خاکستری و چشمی اینها، مرد ظاهری عادی داشت. کت و شلوار خاکستری، موی خاکستری، لببا همه
ین آلکس اب مربع و مفرغی عینک کامال تهی بود. شاید همهایش در پس قشد، چشمدر صورتش هیچ احساسی خوانده نمی

مین و چه زیر آن، کمتر زنده زرا ناراحت کرده بود. این مرد هر که بود، انگار از تمام کسانی که در گورستان بودند، چه روی 
 بود. 

 مزمه کرد: ی آلکس ضربه زد و او برگشت و آقای کراولی را دید که روی او خم شده بود. کارمند مدیر داخلی زکسی به شانه

 «است. رئیس بانک است.این آقای بالنت »

                                                            
 دستگاه بازی کامپیوتری 1
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ها راننده بود. نگاه آلکس از آقای بالنت به طرف رولزرویس برگشت. دو مرد دیگر هم با مدیر بانک آمده بودند، یکی از آن 
هایی عبوس ها با چهرهشکل پوشیده بودند و با آنکه روز زیاد روشنی نبود، عینک آفتابی زده بودند. هردوی آنکت و شلوار یک

ها عد به سایر کسانی که به گورستان آمده بودند نگاه کرد. آنها به بالنت و بکردند. آلکس از آندفین را تماشا میمراسم ت
قدر برایش سخت بود باور کند حتی یکی ها را ندیده بود؟ و چرا اینشناختند؟ چرا قبالً هرگز یکی از آنواقعاً یان رایدر را می

 کند؟یها واقعاً در بانک کار ماز آن

 «ماند.پرست. جایش خالی مییک مرد خوب، یک مرد میهن»... 

پرست؟ یعنی او کشورش را اش به نظر آلکس غیر عادی بود. میهنکشیش سخنرانی سر قبرش را تمام کرد. کلمات انتخابی
ها یی نبود که هرگز از آن ماند. یقیناً اوآمد یان رایدر به ندرت در کشورش میدوست داشته. اما تا جایی که آلکس یادش می

دهند. به امید پیدا کردن جک به اطراف نگاه کرد، اما به جای پرستارش، بالنت ، پرچم ملی انگلیس، را تکان مییونیون جک
 آمد.کرد و به طرف او میرا دید که با دقت از کنار قبر عبور می

 «تو باید آلکس باشی.»

رسید. گفت: اسم من آلن بالنت است. از نزدیک به طرز غریبی غیرواقعی به نظر میرئیس فقط کمی از او بلندتر بود. پوستش 
 زد.ی تو حرف میعمویت اغلب درباره

 «عجیب است، او هرگز از شما نام نبرده بود.»آلکس گفت:

 اش را کمی درهم کشید:های خاکستریمرد لب

 «ماند. کارمند خوبی بود.جایش پیش ما خالی می»

 «زد.در چه کاری خوب بود؟ هرگز در مورد کارش حرف نمی»آلکس پرسید:

 ناگهان کراولی رسید. گفت:

 «دانستی.های خارجی ما را داشت. باید این را میگذاری خارج از کشور بود. مسئولیت شاخهآلکس، عموی تو مدیر سرمایه»

 «مورد چیزهایی مثل کمربند ایمنی.دانم خیلی مراقب بود. یعنی در کرد. و میدانم زیاد سفر میمی»آلکس گفت:

 «ی کافی مراقب نبود.خب، متأسفانه به اندازه»

ای های او دوخته شد و آلکس لحظهراست به چشمشد، یکهای کلفت عینک بزرگ دیده میهای بالنت که از پس شیشهچشم
 «میدوارم دوباره همدیگر را ببینیم.ا»ای در زیر میکروسکوپ، سر جایش سنجاق شده. بالنت ادامه داد:حس کرد مثل حشره



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

 ای زد.ی او ضربهبا یک انگشت خاکستری آهسته به گونه

 «بله...»

 بعد برگشت و به طرف اتومبیلش رفت.

شد، آن اتفاق افتاد. راننده خم شد تا در عقب را باز کند و کتش کنار رفت و پیراهن زیر آن وقتی داشت سوار رولزرویس می
ی اتوماتیکی داخلش بود. آلکس آن را دید. هرچند وقتی مرد متوجه تیر بسته بود که اسلحهجلد چرمی هفتدیده شد. مرد یک 

اش کشید. بالنت هم آن را دید. برگشت و دوباره به آلکس نگاه شد چه اتفاقی افتاده، به سرعت ایستاد و کت را روی سینه
تیر در مراسم خاکسپاری، در بسته شد و او رفت. یک هفتکرد. احساسی روی صورتش خزید. بعد توی اتومبیلش نشست. 

 چرا؟ چرا یک رئیس بانک باید اسلحه حمل کند؟

 «بیا از اینجا برویم.»

 جک ناگهان کنار او پیدا شده بود.

 «شود.گورستان باعث چندشم می»

 «آور هم افتاده.بله و چند اتفاق کامال چندش»آلکس زیر لب گفت:

ها کشید، اما آنها را برای مراسم تدفین آورده بود، هنوز انتظار میدند و به خانه رفتند. اتومبیلی که آنبی سر و صدا راه افتا
روی پانزده دقیقه طول کشید. وقتی از پیچی عبور کردند و وارد خیابان خودشان شدند، دادند. پیادههوای آزاد را ترجیح می

 شان توقف کرده.مقابل خانه استرایکر اند سانآلکس متوجه شد کامیونی که روی آن نوشته بود 

 «کنند...؟چکار می»آلکس گفت:

 هایش را روی سطح خیابان کشید.همان موقع کامیون راه افتاد و چرخ

زمانی که جک قفل در خانه را باز کرد و وارد منزل شدند، آلکس چیزی نگفت، اما وقتی جک برای درست کردن چای به 
روی میز هال قرار داشت، حاالروی فرش بود. دری  ای که قبالًه سرعت داخل خانه را نگاه کرد. نامهآشپزخانه رفت، آلکس ب

های آلکس پنهان نماند. کسی وارد خانه شده که قبالً نیمه باز بود، حاال بسته شده بود. جزئیات ناچیز، اما هیچ چیز از چشم
 بود. تقریباً در این مورد اطمینان داشت.
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ی باال نرفته بود کامالً مطمئن نبود. قفل در اتاقِ کار که همیشه، همیشه بسته بود، حاال باز بود. آلکس در به طبقه اما تا وقتی
ی چیزهای دیگر هم همراه او رفته بودند. کشوهای میز تحریر، را باز کرد و وارد شد. اتاق خالی بود. یان رایدر رفته بود و همه

 توانست در مورد کار فرد مُرده اطالعاتی در اختیار او بگذارد، برداشته شده بود.ه میها... هرچیزی کها، قفسهگنجه

 «آلکس...!»

 زد.ها او را صدا میجک داشت از پایین پله

کرد، بعد در را بست و آلکس برای آخرین بار به اتاق ممنوع نگاهی انداخت و به مردی فکر کرد که روزگاری در آنجا کار می
 پایین رفت.
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 ۲فصل 

 هابهشت اتومبیل 

 

ها گذراند و از تپه به طرف اش را از چراغدرست سر راهش بود، از رودخانه رد شد و دوچرخه همر اسمیتآلکس که پُل 
اش برای سفارشی او ساخته بودند. سالگیبود که در جشن تولد دوازده کوندور جونور ریسراش رفت. دوچرخه بروکلندی مدرسه

ش عادی بود و برای همین هایی چرخ، اما اندازه1۳۵رینولدز ی مدل ی کوچک شدی نوجوانان بود با بدنهیک دوچرخه
ی مدرسه گذشت. باعث تأسفش هتوانست با کمترین فشار، با تمام سرعت براند. از کنار یک اتومبیل مینی رَد شد و از دروازمی

شد که این دوچرخه تقریباً بخشی از وجودش بود. آن را شود. حاال دو سال میاش برایش کوچک میبود که روزی دوچرخه
ها دوبار قفل کرد و وارد حیاط شد. بروکلند فضایی تازه داشت، آجرهای قرمز و شیشه، امروزی و زشت. در محل دوچرخه

ی خصوصی و گرانِ حوالی چلسی برود، اما یان رایدر تصمیم گرفته بود او را به اینجا بفرستد. هر مدرسه توانست بهآلکس می
 ی خوبی است.گفته بود مبارزه

ای را روی تخته حل کرده بود. ی پیچیدهاولین درس روز ریاضی بود. وقتی آلکس وارد اتاق شد، معلم، آقای دونووان، معادله
ها تابید که باید بیشتر از اینی دست معمارانی به داخل اتاق میهای سرتاسری ساختهآفتاب از پنجرهداخل اتاق داغ بود، 

طور تا آخر درس دوام بیاورد. با آن همه رسید. وقتی آلکس در قسمت عقب کالس سرجایش نشست، فکر کرد چهعقلشان می
 بر فکر کند؟توانست به جچرخید، چه طور میهای دیگری که در ذهنش میسؤال

دفتر کار  استرایکر اند سان.اش نوشته بود ی نگاه کردن بالنت به او. کامیونی که بر بدنههفت تیر در مراسم تدفین. نحوه
ی کوچکی که فکرش را به خود مشغول کرده بود. کمربند ایمنی، یان رایدر کمربند ایمنی نبسته خالی. و مهمترین سؤال، نکته

 بود.

 کمربند ایمنی بسته بوده!اما او حتماً 

گفت آلکس باید خودش تصمیم بگیرد. اما در مورد کمربند ایمنی حساسیت داشت. یان رایدر اهل نصیحت نبود. همیشه می
شد اتومبیل را ببیند. شد. تصادف سر پیچ، ناگهان به فکر افتاد کاش میکرد، کمتر باورش میهرچه بیشتر در این باره فکر می

 طوری مرده.داد واقعاً چه اتفاقی افتاده، و اینکه یان رایدر واقع همانی اتومبیل به او نشان میدست کم الشه

 «آلکس؟»

اند. آقای دونووان همان وقت از او چیزی پرسیده بود. آلکس به آلکس نگاهش را باال آورد و متوجه شد همه به او خیره شده
 «شود پانزده.می Yشود هفت و می Xبله، آقا، »شد. گفت:سرعت تخته سیاه را بررسی کرد و به اعداد دقیق 
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 معلم ریاضی آهی کشید:

 «بله، آلکس، کامالً درست گفتی، اما من فقط از تو خواهش کرده بودم پنجره را باز کنی.»

وج زنان بیرون ی روز را هر طور بود گذراند. اما زنگ پایان درس که خورد، تصمیم خود را گرفته بود. وقتی همه داشتند مبقیه
 رفتند، او به دفتر مدرسه رفت و یک جلد کتاب آدرس قرض کرد.می

 «گردی؟دنبال چه می»منشی پرسید:

 ی بیست عمرش بود و همیشه با آلکس رفتار مالیمی داشت.زن جوانی در دهه جین بدفوردشایر

 «ها...قبرستان اتومبیل»

 آلکس صفحات کتاب را ورق زد.

 «برند، مگر نه؟گاه میترین توقفخیابان اولد تصادف کند، آن را به نزدیک اگر اتومبیلی نزدیک»

 «کنم.این طور فکر می»

 «اینجا...»

 کرد.ها خودنمایی میها نمونه از آنرا پیدا کرد. اما در چهار صفحه، ده اوراق کردن اتومبیلآلکس بخش 

 «ی مدرسه است؟برای یک پروژه»منشی پرسید:

 دانست چطور.خویشاوندی را از دست داده، اما نمیخبر داشت آلکس 

 «همچین چیزهایی...»

 داد.خواند، اما سرنخی به دستش نمیها را میآلکس داشت آدرس

 «این یکی کامالً نزدیک خیابان اولد است.»

 ی صفحه اشاره کرد.خانم بدفورشایر به گوشه

 «صبر کنید!»
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  زیر آنکه منشی انتخاب کرده بود نگاه کرد:آلکس کتاب را به طرف خودش کشید و به عنوانِ

 

 

 

 

 

 

 خانم بدفوردشایر گفت: 

 «هال است. زیاد از اینجا دور نیست.در واکس»

 «دانم.می»

. استرایکر اند سان، به کامیونی فکر کرد که روز تدفین بیرون منزلش دیده بود. جی.بی. استرایکراما آلکس اسم را شناخته بود. 
 شد. کتاب را بست.ی شروعی محسوب میالبته ممکن بود این فقط شباهتی اتفاقی باشد، اما باز نقطه

 «بینم، خانم بدفوردشایر.بعد شما را می»

 «موقع رفتن مراقب باش.»

های تیره هایش بود. چشمرفت، نگاه کرد و نفهمید چرا چنین حرفی زده. شاید به خاطر چشممنشی، آلکس را که داشت می
 اش، چیز خطرناکی در کار بود. بعد تلفن زنگ زد و منشی دوباره به کار مشغول شد و او را از یاد برد.و جدی

 

 

آمد. محوطه با دیوار آجری بلندی ، میدانی بایر پشت مسیر راه آهنی بود که از میدان واترلو میمحل کار جی.بی. استرایکر
یِ محوطه باز بود وآلکس ی شکسته و سیم خاردار قرار داشت. دو در بزرگ چوبی دروازهاحاطه شده بود که باالی آن شیشه

دید. های اوراقی و تصادفی را میهای ناپایدار اتومبیلودهی نگهبانی و در پس آن تاز آن طرف جاده، اتاقکی با یک پنجره

 جی.بی استرایکر

 ها...بهشت اتومبیل

 جی.بی. استرایکر، اوراقچی اتومبیل

 ...لمبت واک، لندن

 0۲0 3۲17 ۲935تلفن: 

 امروز به ما تلفن کنید!
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زده مانده بود که روی هم انباشته و منتظر خرد شدن با های زنگهرچیزی را که ارزش داشت، برداشته بودند و فقط الشه
 دستگاه بودند.

خواند. در دور دست، جرثقیلی سرفه کنان جان گرفت، بعد غرش می سانی نگهبانی در اتاقک نشسته بود و داشت روزنامه
ها را خرد کرد و داخل اتومبیل فرو رفت و آن را حرکت های فلزی پنجرهکنان به روی فورد موندئوی خرابی فرود آمد. چنگال

ن برای آلکس کافی بود. در داد. زنگ تلفن از جایی در اتاقک به صدا در آمد و نگهبان برگشت تا به آن جواب بدهد. همی
 راند، با سرعت دوید و از دروازه رد شد.اش را گرفته بود و کنار خودش میحالی که دوچرخه

کرد. آلکس جرثقیل را دید ی خاک و زباله دید. هوا از بوی گازوئیل پر بود و غرش موتورها گوش را کر میخود را در محاصره
اش گرفت و داخل یک خردکن انداخت. اتومبیل های فلزیآمد، آن را با پنجه که به سرعت روی اتومبیل دیگری پایین

ها باال رفتند، اتومبیل را واژگون کردند و داخل فضای گودی انداختند. مسئول ای روی یک جفت طبقه ماند. بعد طبقهلحظه
ها فشار داد و دود سیاهی بلند شد. قفسه ای راای در انتهای خردکننده نشسته بود، دکمهانجام عملیات که داخل اتاقکی شیشه

شد، صدای آسیاب شدن هایش را ببندد، روی اتومبیل بسته شد. وقتی اتومبیل داشت خرد میی هیوالواری که بالمثل حشره
ن آمد، ای را کشید و اتومبیل با فشار بیروآمد تا آنکه از آن به جز فرشی لوله شده چیزی نماند. آن وقت مسئول عملیات، دنده

 افتاد.ها روی زمین میای نامرئی ببرند. بریدهمثل خمیردندان فلزی بود که با تیغه

ی های خرد شده قوز کرد و در حیاط جلو رفت. با سر و صدای کر کنندهاش را به دیوار تکیه داد، پشت تکهآلکس دوچرخه
ن هم وحشت داشت. ایستاد تا نفسی تازه کند، دست ها، امکان نداشت کسی صدای او را بشنود، اما او از دیده شدماشین

 ی زمین زیر پایش آلوده بود.آلود شد بود. هوا به اندازههایش از دود گازوئیل اشکاش را روی صورتش کشید. چشمایدوده

ها ی اتومبیلاما همان وقت آن را دید. اتومبیل ب.ام.و عمویش چند متر دورتر، جدا از بقیه -شدداشت از آمدن پشیمان می
ش حتی خراش برنداشته بود. مسلماً امکان نداشت ایی نقرهرسید، بدنهپارک شده بود. در نگاه اول کامال سالم به نظر می

ی دیگری به طرزی مرگبار تصادف کرده باشد. اما این اتومبیل عمویش بود. آلکس این اتومبیل با یک کامیون یا هر وسیله
ی جلو، با تر رفت و آن وقت تازه متوجه شد اتومبیل آسیب دیده. شیشها شناخت. با عجله نزدیکی پالک اتومبیل رشماره

 های یک طرف، خرد شده بود. آلکس دور زد. خودش را به طرف دیگر رساند. و سرجایش خشک شد. تمام شیشه

وقت چنین چیزی ندیده ه قبالً هیچحتی برای آدمی ک -یان رایدر بر اثر تصادف نمرده بود. آنچه موجب مرگ او شده بود 
ی جلو و ها بر تمام قسمت راننده باریده بود، الستیک جلو را پاره کرده بود و بعد شیشهکامالً آشکار بود. رگبار گلوله -بود

وشتش ها کشید. فلز زیر گهای کناری را خرد کرده و در دیوارهای اتومبیل فرورفته بود. آلکس انگشتانش را روی سوراخشیشه
های های شیشههای جلو، چرم خاکستری روشن، با خردهرسید. در را باز کرد و به داخل نگاهی انداخت. صندلیسرد به نظر می

ها چیست. همه شد. مجبور نبود بپرسد این لکهای تیره دیده میهای قهوهها لکهشکسته سوراخ سوراخ شده بود و روی آن
 کرد، یان رایدر روی صندلی راننده...هایی که به درون اتومبیل رسوخ میهدید. برق مسلسل، گلولچیز را می
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ها هم باید در اما چرا؟ چرا باید یک مدیر بانک کشته شود؟ و چرا باید این قتل را پنهان کرد؟ خبر را پلیس آورد، پس آن 
 شت. کدام از اینها معنی نداماجرا دست داشته باشند. مخصوصاً دروغ گفته بودند؟ هیچ

 «شدی. حاال این کار را بکن.باید دو روز قبل از شرش خالص می»

شنید. به سرعت ای توقف کرده بودند. اگر ناگهان سکوت نشده بود، آلکس هرگز صدای آمدن مرد را نمیها حتماً لحظهماشین 
ی خود به تن داشتند. آلکس حس کرد هاز روی فرمان اتومبیل به بیرون نگاه کرد. دو نفر بودند که لباس کار بزرگتر از انداز

 ها راننده بود، مردی که هفت تیر داشت. در این مورد مطمئن بود.ها را قبالً دیده. در مراسم تدفین یکی از آنآن

رسیدند. آمدند، به آنجا میزدند. چند قدم دیگر که میهر که بودند، فقط چند قدم با اتومبیل فاصله داشتند، و آهسته حرف می
گاه در دسترس انداخت، داخل خود اتومبیل، با پاهایش در را گرفت و بست. آلکس بدون فکر، خودش را به داخل تنها مخفی

شنود. جرأت نداشت به باال نگاه کند. با رفتن اند و دیگر صدای مردها را نمیها دوباره کار افتادههمان وقت، متوجه شد ماشین
 ها رفته بودند. او در امان بود.. اما آن وقت آنای روی شیشه افتاددو مرد، سایه

و بعد چیزی با چنان قدرتی به ب.ام.و ضربه زد که آلکس فریاد کشید و بر اثر شدت تکان بدنش، کامالً از فرمان اتومبیل جدا 
ی پوسته شده و بی اختیار به عقب اتومبیل پرت شد. همان وقت سقف خم شد و سه انگشت فلزی عظیم مثل چنگالی که در

ها از روی سرش ها آمد. یکی از انگشتتخم مرغی فرو رود، پوست اتومبیل را سوراخ کرد، و خاک و نور خورشید به دنبال آن
هایش ریخت، فریاد کشید. سعی کرد. آلکس وقتی خون روی چشماش را خرد میتر بود، جمجمهاگر کمی نزدیک -گذشت 

 زمین بلند شد و در هوا تاب خورد، برای بار دوم به عقب پرت شد.کرد حرکت کند، بعد وقتی اتومبیل از 

خورد، بر اثر آسیاب فلزی و چرخش مالیم، توانست حرکت کند. اما وقتی اتومبیل در هوا تاب میتوانست ببیند. نمینمی
 اشتند. او هم داخل آن بود.گذکننده میریخت. اتومبیل را جرثقیل بلند کرده بود. داشتند آن را توی خرداش به هم میمعده

ها بیرون برود. اما چنگال جرثقیل قبالً سقف را صاف کرده و پای چپش را گیر سعی کرد بلند شود و با مشت کوبیدن از پنجره
ی عقب مشت کوبید، اما نتوانست کرد. یک دستش را بلند کرد و به پنجرهانداخته و شاید شکسته بود. هیچ چیز حس نمی

کردند، باز امکان نداشت حرکت چیزی را در داخل آن دیده ند، و حتی اگر کارگرها داشتند به ب.ام.و نگاه میشیشه را بشک
 باشند.

های دستگاه خرد کن گذاشت، پرواز کوتاهش بر فراز حیاط اوراقچی با تکانی لرزاننده به وقتی جرثقیل اتومبیل را روی قفسه
ای بیابد. همین چند دقیقه پیش دیده بود چه و ناامیدی خود مبارزه کند و راه چارهپایان رسید. آلکس سعی کرد با حالت تهوع 

آید. حاال هرلحظه ممکن بود، مسئول عملیات، اتومبیل را به داخل فضای گود مثل قبر بیندازد. ماشین بر سر یک اتومبیل می
قدرت فشاری پانصد تن روی اتومبیل بسته  بود، گیوتینی با حرکت کند. با فشردن یک دکمه، دو بال با لفورت شایریک 

بعد به  -و گوشت  -شد. و فلز خرد شده شد. اتومبیل، با آلکس که داخل آن بود، به طرزی غیر قابل شناسایی خرد میمی
 فهمید چه اتفاقی افتاده.شد. هرگز کسی نمیصورت قطعاتی بریده می
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خیلی پایین آمده بود. ساق پا و قسمتی از پشتش گیر کرده بود. بعد با تمام توان سعی کرد خودش را نجات بدهد. اما سقف 
ها باز شد. ب.ام.و به یک طرف لغزید و چند متری به تمام دنیایش وارونه شد و حس کرد به داخل تاریکی سقوط کرده، طبقه

شد و شیشه روی  ی عقب منفجردرون فضای گود افتاد. آلکس حس کرد فضای فلزی دور تا دورش از هم پاشید. شیشه
هایش خورد. حاال دیگر تقریباً روشنایی روز به پایان رسیده بود، اما وقتی سرش ریخت، خاک و دود گازوئیل توی بینی و چشم

ی اتومبیل را با فشار از درون سوراخ خروجی طرف به پشت نگاه کرد، توانست سر فلزی و عظیم پیستونی را ببیند که باقیمانده
 راند.دیگر بیرون می

های فلزی لرزید. در عرض شد. بالصدای فلزی لفروت شایر چنان تغییر کرد که انگار داشت برای حرکت نهایی آماده می
 کردند.چند دقیقه، آن دو با هم برخورد کرده و ب.ام.و را مثل یک پاکت کاغذی خرد می

طول کشید تا  -بهای گرانیک ثانیه -ک ثانیه آلکس با تمام قدرت خودش را کشید و با تعجب دید پایش آزاد شد. شاید ی
قدر که بفهمد چه اتفاقی افتاده. وقتی اتومبیل به داخل فضای گود افتاد، روی یک پهلو فرود آمد. سقف دوباره خم شد... آن

خمیده بود.  ای بود. درها خیلیفایدهاما این، کار بی -هایش به دنبال کف گودال گشت برای آزاد شدن او کافی بود. دست
توانست از میان قاب پنجره بیرون بخزد، اما فقط در صورتی که به ی عقب! بدون شیشه، او میشدند. پنجرههرگز باز نمی

 کرد...سرعت حرکت می

 ها خرد شد. محوررحمانه آن را خرد کردند، فریاد کشید. شیشهها به حرکت در آمد. ب.ام.و، وقتی دو دیوار فلزی محکم بیبال 
ها با صدایی مثل رعد شکست. تاریکی حاکم شد. آلکس آنچه را از صندلی عقب مانده بود، گرفت. در مقابل خود یکی از چرخ

شد. با تمام توانش به جلو شیرجه زد و دنده را محکم گرفت. تر میدید که به سرعت کوچک و کوچکیک مثلث نورانی می
کردند. اتومبیل پشت سرش، دیگر اتومبیل نبود، بلکه مشت ا در میان خود له میکرد که داشتند او روزن دو دیوار را حس می

 ای تبدیل شده بود. خواست او را بگیرد که به حشرههولناک هیوالیی بود که، می

 کرد، بین دوهایش از مثلث رد شد و بیرون به طرف نور رفت. اما پاهایش هنوز آن تو بود. اگر پایش به چیزی گیر میشانه
های پاهایش و بعد کف پاها بیرون آمد، اما در شد. آلکس فریاد بلندی کشید و زانویش را به جلو حرکت داد. ساققطعه له می

شد، گیر کرد و در داخل اتومبیل ناپدید شد. آلکس تصور کرد صدای له آخرین لحظه، کفشش در مثلثی که داشت بسته می
طور که به سطح روغنی و سیاه سکوی مراقبت پشت دستگاه خردکننده . همانشدن چرم را شنید، اما این غیر ممکن بود

 چسبیده بود، خودش را کامال بیرون کشید و توانست بایستد.

خودش را با مردی رو در رو دید که از بس چاق بود، به زحمت در اتاقک کوچک دستگاه خردکننده جا گرفته بود. شکم مرد 
ی از لب پایینش آویزان بود و با دهان باز خیره مانده آورد. سیگارها فشار میهایش به گوشهبه شیشه فشرده شده بود و شانه

هایی که به تن داشت، روزگاری لباس متحدالشکل مدرسه بود. یک آستین لباس بود. در مقابل او یک پسر بود و کهنه پاره
قتی مأمور انجام عملیات متوجه اوضاع شد، به خود آمد کامالً کنده شده و آلوده به خون و روغن در یک طرفش آویزان بود. و

 و ماشین را خاموش کرد، آلکس رفته بود.
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هایی ی دستگاه خردکننده پایین رفت و روی آن پایی که هنوز کفش داشت، فرود آمد. حاال مراقب بریده آهنبه زحمت از بدنه
اش همان جا که آن را قرار داده بود، به شد. دوچرخهزخمی میبود که همه ریخته بودند. اگر مراقب نبود، پای بدون کفشش 

دیوار تکیه داشت، لی لی کنان و با عجله به طرفش رفت. از پشت سر شنید در اتاقک دستگاه خردکننده باز شد و مردی فریاد 
ستاد. راننده بود، اش ایزد و همان وقت زنگ خطر به صدا در آمد. همزمان مرد دیگری جلو دوید و بین آلکس و دوچرخه

مردی که در مراسم خاکسپاری دیده بود. صورتش، که از اخمی خصمانه در هم رفته بود، به طرز عجیبی زشت بود؛ موهای 
 روح.پریده و بیهای پر آب، پوست رنگچرب، چشم

 «چه فکری کرده بودی...»مرد گفت:

 ی دفاع شد.بدون اینکه فکر کند، آمادهدستش توی کتش لغزید. آلکس هفت تیر را به یاد آورد و فورا، 

از شش سالگی یادگیری کاراته را شروع کرده بود. یک روز بعد از ظهر، بدون هیچ توضیحی، یان رایدر او را برای اولین 
 -یشاگرد-ها مدارج مختلف کیو رفت. در طول سالبار آنجا میای یکی درس به باشگاه محلی برد و از آن به بعد، هفتهجلسه

اش ی بروکلند رفت، ظاهر و لهجهرا پشت سر گذاشت. اما تازه همین سال قبل دان یک شد، کمربند سیاه. وقتی به مدرسه
بار او را در پشت محل قرار دادن اندام، قرار بگیرد. یکی درشتباعث شد مورد توجه قلدرهای مدرسه، سه شانزده ساله

لشان کمتر از یک دقیقه طول کشید، و بعد یکی از قلدرها از مدرسه رفت و دو نفر ای گیر انداختند. جداها در گوشهدوچرخه
 دیگر هرگز برای کسی دردسر درست نکردند.

ی کاراته ترین ضربهکه آن را مهلک -اوشیرو گری  -حاال آلکس یک پا را باال آورد، چرخی زد و لگدی پراند. لگد از پشت 
هایش بیرون زد و دهانش از شکم مرد خورد که حتی فرصت نکرد فریاد بکشد. چشم نامیدند. پایش با چنان قدرتی بهمی

 شدت تعجب نیمه باز ماند. بعد، در حالی که دستش هنوز نزدیک کتش بود، روی زمین مچاله شد.

فریاد دوید. فقط یک اش را برداشت و سوارش شد. از دور، مرد سوم داشت به طرف او میآلکس از روی او پرید، دوچرخه
های دوچرخه را محکم گرفت و با ای به سرعت از کنارش گذشت. آلکس دستهرا شنید. بعد صدایی آمد و گلوله« بایست!»

ها رد شد و از دروازه عبور کرد. به پشت نگاهی انداخت. تمام قدرتش پدال زد. دوچرخه به سرعت جلو رفت، از قلوه سنگ
 هیچ کس دنبالش نکرده بود.

های خون و روغن، باید ظاهر عجیبی ت با یک پا در کفش و یک پا بدون کفش، لباس پاره و بدنی آلوده به رگهدانسآلکس می
هایی فکر کرد که در دستگاه خردکن گذرانده بود، و آهی از سر آسودگی کشید. ظاهرش داشته باشد. اما بعد به آخرین لحظه

 توانست از این هم خیلی بدتر باشد.می
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 3فصل 

 رویال اند جنرال 

 

 روز بعد از بانک تلفن کردند. 

 «خواستیم در صورت امکان بیایی اینجا.من جان کراولی هستم. مرا یادت است؟ مدیر داخلی رویال اند جنرال. می»

 «بیایم آنجا؟»

 هایش را نصفه و نیمه پوشیده بود، همان وقت هم برای رفتن به مدرسه دیر کرده بود.آلکس لباس 

 «کنیم... در مورد وضعیت تو. صحبت»

 آمیز نبود؟ لحن این مرد کمی تهدید

 «امروز بعد از ظهر چه ساعتی؟»آلکس پرسید:

 «توانیم یک تاکسی بفرستیم...توانی چهار و نیم بیایی؟ مادر خیابان لیورپول هستیم. میمی»

 «آیم. با قطار.می»آلکس گفت:

 گوشی تلفن را گذاشت.

 «کی بود؟»د:جک از آشپزخانه صدا ز

توانست با آلکس بماند، داشت نگران کم اینکه چه قدر میکرد. هرچند کم داشت برای هر دو نفرشان صبحانه درست می
 کرد.شد. حقوق او را نپرداخته بودند. برای خرید غذا و پرداخت مخارج خانه، فقط باید از پول خودش برداشت میکننده می

 شد. به زودی دیگر اجازه نداشت در کشور بماند.تمام می از همه بدتر، مدت ویزایش داشت

 «از طرف بانک بود.»ای پوشیده بود، وارد اتاق شد و گفت:ی تازهآلکس که لباس مدرسه

ها چه اتفاقی افتاده بود. حتی در مورد دفتر کار خالی هم به او چیزی نگفته بود. جک ی اوراقچیبه جک نگفته بود در محوطه
 ی کافی گرفتاری فکری داشت. آلکس گفت:به اندازه
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 «روم.امروز بعد از ظهر به آنجا می»

 «خواهی من هم با تو بیایم؟می»

 «کنم.نه. مشکلی پیدا نمی»

آن روز بعد از ظهر، درست بعد از چهار و ربع، از ایستگاه قطار خیابان لیورپول بیرون آمد، هنوز لباس مدرسه به تن داشت؛ 
ار خاکستری، کراوات راه راه. به آسانی بانک را پیدا کرد. رویال اند جنرال در ساختمانی بلند، با ظاهری کت آبی تیره، شلو

ای به بلندی یک ساختمان پانزده طبقه داشت. کنار در اصلی یک پالک برنجی قدیمی بود و یک پرچم انگلیس در باالی میله
 کرد.این طرف و آن طرف حرکت می رو آهسته بهبود و یک دوربین امنیتی بر باالی پیاده

ای فکر کرد شاید وارد شدن به آنجا کار درستی نباشد. اگر بانک به نحوی در مرگ یان رایدر آلکس برابر آن توقف کرد. لحظه
اینجا کشت. او حتی در ای هم برای او بریزند. نه. بانک او را نمیمقصر بود، شاید او را به اینجا دعوت کرده بودند تا برنامه

 حساب هم نداشت. وارد شد.

ی دو و سه های ورودی شمارهی یک آهسته به طرف دوربینی هفتم، وقتی دوربین خیابان شمارهدر دفتر کاری در طبقه
ی امنیتی برقی زد و تغییر کرد. مردی که های خنک ورودی آمد، تصویر روی صفحهرفت و آلکس از روشنایی بیرون به سایه

ی او تمام ای را فشار داد و دوربین آنقدر روی آلکس متمرکز شد تا آنکه چهرهه بود دست دراز کرد و دکمهپشت میزی نشست
 صفحه را پر کرد.

 «پس او آمد.»رئیس بانک زیر لب گفت:

 «پسرک این است؟»

ای وارونه کاسهزمینی داشت و انگار موهای سیاهش با یک قیچی کند و گوینده زنی میانسال بود. سری عجیب و شبیه سیب
مکید. هایش هم تقریباً سیاه بودند. کت و شلواری رسمی و خاکستری پوشیده بود و داشت قرص نعنا میکوتاه شده بود. چشم

 زن پرسید:

 «در این مورد مطمئن هستی، آلن؟»

 آلن بالنت سر تکان داد:

 «دانی باید چه کار کنی؟بله، کامالً مطمئن هستم. می»
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اش پرسید که با ناراحتی ایستاده و اندکی به جلو خم شده بود. صورتش مثل گچ سفید بود. از از راننده این سؤال آخری را
 ها بیرون برود در همین وضع بود. او گفت:ی اوراقچیوقتی سعی کرده بود نگذارد آلکس از محوطه

 «بله، آقا.»

 «پس کارت را بکن.»بالنت گفت:

 ور چشم برنداشت.در تمام این مدت از روی صفحه مانیت

قدر کم آدم در قسمت پذیرش، آلکس سراغ جان کراولی را گرفت، روی نیمکتی چرمی نشست و با خودش فکر کرد چرا این
ای، سه آسانسور در یک طرف و باالی میز پذیرش، شود. بخش پذیرش وسیع و باز بود، با کف مرمر قهوهوارد و خارج می

توانست ورودی هر محلی باشد. یک بیمارستان. دادند. اما آنجا میشهر مهم دنیا نشان می هایی که زمان را در هرردیف ساعت
 یک سالن کنسرت. حتی محل سفر دریایی این محل هویتی خاص خود نداشت.

 یکی از آسانسورها با صدای تیزی باز شد و کراولی با کت و شلوار معمولی خود، اما با کراواتی متفاوت، دیده شد.

 «آیی؟کس متأسفم منتظر ماندی، یکراست از مدرسه میآل»گفت:

 اش به سؤال مرد جواب بدهد.آلکس ایستاد و چیزی نگفت، گذاشت لباس مدرسه

 «کنیم.ی باال برویم. از آسانسور استفاده میبیا به دفتر کار من در طبقه»کراولی گفت:

ای که دیوار عقب را پوشانده بود، آن را پنهان کرده طرفهی دو ی دوربین چهارم توی آسانسور نشد، چون آینهآلکس متوجه
طور که آنجا ایستاده بود، این ماشین دوم هم ظاهر و هم درونش ی حرارتی کنار دوربین را هم ندید. اما همانبود. تشدیدکننده

لز سرد هفت تیر یا چاقویی ها از فهای مختلف در آورده بود که هیچ کدام آنای موج به رنگدید، او را به صورت تودهمی
ها را داد. در مدتی کمتر از یک پلک بر هم زدن آلکس، ماشین اطالعاتش را به کامپیوتری انتقال داد که آنپنهان خبر نمی

 کرد.به سرعت ارزیابی کرد و عالئم خود را به مدارهایی برگرداند که آسانسور را کنترل می

 «ی پانزدهم برو.طبقهایرادی در کار نیست. مسلح نیست. به »

 «رسیدیم!»

کراولی لبخند زد و آلکس را به راهروی بلندی، بدون فرش، با کف چوبی و نورپردازی مدرن هدایت کرد. یک رشته در با 
 های روشن، نشانه گذاری شده بود. کراولی راه را نشان داد: ی انتزاعی به رنگهای قاب شدهنقاشی

 «دفتر من کمی جلوتر است.»
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یان رایدر شد. حروف  -۴۰۵1 -سه در گذشته بودند که آلکس ایستاد. هر در یک پالک اسم داشت و او متوجه پالک  از 
 سفید بر پالستیک سیاه. 

 کراولی با اندوه سر تکان داد. 

 «کرد. جایش خیلی خالی است.بله. عموی تو اینجا کار می»

 آلکس پرسید: 

 «توانم بروم تو؟می»

 ب کرد.کراولی انگار تعج

 خواهی این کار را بکنی؟چرا می -

 «کرده.خواهم ببینم او کجا کار میمی»

 کراولی آه کشید: 

 «متأسفم. در باید بسته باشد و من هم کلیدش را ندارم. شاید یک وقت دیگر.»

 خواست یک بازی با ورق را نشان بدهد.بازها حرکت داد، انگار میهایش را مانند شعبدهدوباره اشاره کرد. دست 

 «دفتر کناری مال من است. درست همین جا.»

های سرخ و آبی آن بیرون در اهتزاز ی رو به ایستگاه. رنگشدند. اتاقی بزرگ و مربع شکل بود با سه پنجره 1۵۰۵وارد اتاق  
تر کراولی بود. داخل دفتر یک میز تحریر و صندلی، ی پرچم درست کنار دفبود و آلکس پرچمی را به یاد آورد که دیده بود. میله

آور، کامالً مناسب یک ی اتاق یک یخچال، و روی دیوار چند نقاشی بود. یک اتاق ریاست ماللتعدادی نیمکت، در گوشه
 آور.رئیس مالل

 «لکس، بنشین.لطفاً آ»کراولی گفت:

 «توانم یک نوشیدنی به تو بدهم؟می»به طرف یخچال رفت:

 «کوکا دارید؟»

 «بله.»
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ای نوشید. کوکا نبود. حتی پیسی هم نبود. طعم زیادی شیرین و کمی چسبناک کوالی سوپرمارکت را حس کرد آلکس جرعه
 و آرزو کرد کاش آب خواسته بود. 

 «ن حرف بزنید؟خواستید در مورد چه چیزی با مخوب می»

 «ی عمویت...نامهوصیت»

ی مرا ببخشید، به آن جواب داد. چند دقیقه حرف زد و بعد دوباره ی دست دیگر، به نشانهتلفن زنگ زد و کراولی با یک اشاره 
 گوشی را گذاشت. 

 «خیلی متأسفم آلکس، باید پایین به پذیرش بروم. از نظر تو ایرادی دارد؟»

 «بفرمائید.»

 آلکس روی نیمکت نشست.  

 «گردم.ی دیگر بر میحدود پنج دقیقه»

ی عذرخواهی اشاره کرد و رفت. آلکس چند ثانیه صبر کرد. آن وقت کوال را توی یک گلدان بار به نشانه کراولی برای آخرین
کرد و بعد از در کاغذ حمل می ایریخت و ایستاد. به طرف در رفت و وارد راهرو شد. در انتهای راهرو، زنی ظاهر شد که توده

رفت و دستگیره را امتحان کرد. اما  1۵۰۴عبور کرد و ناپدید شد. هیچ اثری از کراولی نبود. آلکس به سرعت به طرف در 
 کراولی راست گفته بود. در قفل بود.

تنها بماند. کسی معتقد بود  آلکس به دفتر کراولی برگشت. حاضر بود هر چیزی بدهد و فقط چند لحظه در دفتر کار یان رایدر
ی چیزهایی ی او شده بودند و همهاجازه وارد خانهکار این متوفی آن قدر مهم بوده که الزم باشد آن را از او پنهان کنند. بی

چه کاری  فهمید. یان رایدر دقیقاً درگیررا که در دفتر کار آنجا پیدا کرده بودند، برده بودند. شاید در اتاق بغلی علت آن را می
 بود؟ و آیا به همین دلیل کشته شده بود؟

 1۵۰۵و  1۵۰۴های پرچم دوباره به اهتزاز درآمد و آلکس با دیدن آن به طرف پنجره رفت. میله کنار ساختمان درست بین اتاق
ز روی تمام ا 1۵۰۴ای بپرد که بیرون اتاق شد روی لبهتوانست یک طوری به آن برسد، آن وقت میبرپا شده بود. اگر می

ای کرد. نظر احمقانهشد، هفتاد متر سقوط میی پانزدهم بود. اگر موقع پریدن موفق نمیگذشت. البته او در طبقهساختمان می
 بود. حتی ارزش فکر هم نداشت.

از همه چیز، اگر داد. گذشته آلکس پنجره را باز کرد و بیرون رفت. بهتر بود اصالً در این مورد فکر نکند. فقط آن را انجام می
آمد. این فقط یک دیوار های باال رفتن توی حیاط مدرسه بود، یک بازی بچه گانه به حساب میی اول، یا میلهاینجا طبقه
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کردند و برخورد بازی حرکت میها آن پایین مثل اسبابها و اتوبوسرو کشیده شده بود، اتومبیلآجری صاف بود که تا پیاده
 داد. کار را ترسناک نشان میباد با صورتش این 

 اش فکر نکن. انجامش بده.درباره

هایش از پشت، قاب پنجره را محکم گرفته بود. نفس عمیقی کشید. و ی بیرون دفتر کراولی خم شد. دستآلکس روی لبه
 پرید.

، عکس گرفت. دو طبقه دوربینی که در دفتر آن طرف خیابان کار گذاشته شده بود، از آلکس که خودش را توی هوا رها کرد
 طبعی. گفت: ای بدون شوخای کرد. خندهی تلویزیون نشسته بود. خندهباالتر، آلن بالنت هنوز مقابل صفحه

 «العاده است.به تو گفتم. این پسر خارق»

 «این پسر دیوانه است.»زن در مقابل جواب داد: 

 «شاید این همان چیزی است که ما الزم داریم.»

 «کشد؟طور خودش را میجا بنشینی و تماشا کنی چهینخواهی هممی»

 «نشینم و امیدوارم او زنده بماند.جا میهمین»

ی یک سانتیمتر نتوانست بگیرد و اگر خود پرچم را نگرفته ی پرچم را با فاصلهی آلکس موقع پریدن اشتباه بود. میلهمحاسبه
طور که با پاهایی بین زمین و آسمان در هوا معلق مانده بود. همانکرد. حاال با رو سقوط میبود، یکراست روی پیاده

هایش پرچم را گرفته بود، آهسته، با کوشش بسیار، خودش را باال کشید. هنوز پایین را نگاه نکرده بود. فقط امیدوار انگشت
 بود هیچ عابری هم باال را نگاه نکند.

کرد. ی بیرون دفتر یان رایدر پرت کرد. باید دقت میبعد، خودش را به طرف لبه تر بود. روی میله قوز کرد وبعد از آن کار ساده
شد. در واقع کامالً دقیق رفت، پرت میخورد، اگر هم زیادی به طرف دیگر میرفت، به دیوار کناری میاگر زیادی به چاپ می

سطح پنجره قرار گرفت. تازه آن موقع فکر کرد فرود آمد، لبه را با هر دو دست نگه داشت و بعد خودش را باال کشید تا در 
 شاید پنجره بسته باشد.

 گشت. طور بود، فقط باید بر میاگر این

ی باز را گشود و خودش را به داخل دومین اتاق انداخت، که درست کپی اتاق اولی بود. همان اثاثیه، قفل نبود. آلکس پنجره
طرف میز تحریر رفت و پشت آن نشست. اولین چیزی که دید، عکسی از  های روی دیوار. بههمان فرش، حتی همان نقاشی
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ی کارائیبی گوادولوپ رفته بود، گرفته بودند. عکس دیگری در خودش بود که تابستان قبل وقتی برای عکاسی به جزیره
یدر مردی کرد یان راها تعجب کرد. هرگز فکر نمیی قاب عکس بود. آلکس در پنج شش سالگی، از دیدن عکسگوشه

 احساساتی باشد.

گذشت، و او گفته بود تا پنج آلکس به ساعتش نگاهی انداخت. از وقتی کراولی دفتر را ترک کرده بود، تقریباً سه دقیقه می
کرد. یکی از کشوهای میز را کشید و گردد. اگر قرار بود چیزی اینجا پیدا کند، باید آن را به سرعت پیدا میی بعد بر میدقیقه

ها هیچ ربطی به ها را برداشت و باز کرد. فورا متوجه شد پروندهی کلفت بود. آلکس آنز کرد. در آن پنج یا شش پروندهبا
 بانکداری ندارد.

های جدید پنهان کردن و پخش کردن. آلکس آن را کنار گذاشت و دومی را نگاه شیوه -روی اولی نوشته بود؛ سموم عصبی 
ها را بررسی کرد، که پر بودند از ی پروندهتر شده بود، به سرعت بقیهی مطالعاتی. آلکس که گیجچهار نمونه -کرد. ترورها 

 موج طوفان.های بازجویی، روی آخرین پرونده فقط نوشته بود؛ مقابله با تروریسم، جنبش اورانیوم در اروپا و روش

ی توی ها کراولی بود. دیگری رانندهشدند. یکی از آن خواست آن را بخواند که ناگهان در باز شد و دو مرد واردآلکس می
کرده، هیچ فایدهای ندارد. ی اینکه داشته چه میدانست توضیح دادن دربارهها بود. آلکس میی اوراق کردن اتومبیلمحوطه

شد آن دو مرد از  ی باز موج طوفان را در دست داشت، پشت میز تحریر نشسته بود. اما همان وقت متوجهدر حالی که پرونده
 اند. آلکس گفت: ی ورودشان به اتاق، معلوم بود انتظار دیدن او را داشتهاند. از نحوهدیدن او در آنجا تعجب نکرده

 «کرد؟ شما او را کشتید؟اینجا بانک نیست. شما که هستید؟ عموی من برای شما کار می»

 کراولی زیر لب گفت: 

 «ها را در اختیارت بگذاریم.متأسفانه اجازه نداریم جوابهای زیادی است. اما سؤال»

ای همراه دارد. پشت میز تحریر ایستاد و پرونده را طوری نگه داشت که مرد دیگر دستش را بلند کرد و الکس دید اسلحه 
 «نه!»خواست از خودش دفاع کند. گفت:انگار می

لکس شلیک شد و او حس کرد چیزی به درون قلبش فرو رفت. مرد شلیک کرد. انفجاری صورت نگرفت. هفت تیر به طرف آ
 هایش باز شد و پرونده روی زمین افتاد. بعد پاهایش خم شد، اتاق چرخید و او به درون هیچ سقوط کرد.دست
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 4فصل 

 گویی؟خوب چه می

 

 هایش را باز کرد. هنوز زنده بود! باعث تعجب خوشایندی بود.آلکس چشم

دیده  هاییبزرگ و راحت دراز کشیده بود. تخت مدرن اما اتاق قدیمی بود، با سقفی که روی آن تیرک روی تختی در اتاقی
ها، وقتی در مورد شکسپیر های چوبی بسیار آراسته به این اتاقهای باریک با قابشد، بخاریِ دیواریِ سنگی و پنجرهمی

 بنامد.  لیزابتسبک اتوانست کرد، برخورده بود. این اتاق را میمطالعه می

 دید.ها را میرسید. آن بیرون درختها به گوش نمیجایی بیرون شهر بود. صدای رفت و آمد اتومبیل

آمد ابریشمی ی نرمی پوشیده بود که به نظر میهایش را در آورده بود. لباس مدرسه تنش نبود. به جای آن پیژامهکسی لباس
وائل غروب باشد. ساعتش را روی میز کنار تخت دید و دست دراز کرد تا آن را است. از نور بیرون اتاق حدس میزد باید ا

بردارد. ساعت دوازده بود. وقتی با چیزی که احتماالً یک وسیلهای بیهوشی بود به او شلیک کردند، ساعت چهار و نیم بود. او 
 تمام شب و نیمی از روز را بیهوش بود.

اش را ای از شیشه و کروم. پیژامهفید روشن و دوشی بسیار بزرگ، پشت استوانههای سحمامی در اتاق خواب بود با کاشی
 بیرون آورد و پنج دقیقه زیر آب داغ ایستاد. حالش بهتر شد. 

هایش آنجا مرتب آویزان شده ی لباسی او در چلسی رفته بود. همهبه اتاق خواب برگشت و گنجه را باز کرد. کسی به خانه
اش داستانی سرهم کرده بود. یک شلوار سربازی مارک کراولی به جک چه گفته. احتماالً برای حضور ناگهانیبود. فکر کرد 

 ، یک پیراهن نخی نایک، و یک جفت کفش ورزشی برداشت، پوشید، و بعد روی تخت منتظر نشست.«گپ»

 ن و گشاده رو، با لباس پرستاری، وارد شد.بادامی جواای به در خورد و در باز شد. یک زن چشمحدود پانزده دقیقه بعد ضربه

طور است؟ امیدوارم خیلی گیج نباشی، لطفا از این طرف. آقای بالنت برای ای، حالت چهآه، بیدار شدی. لباس هم پوشیده» 
 «ناهار منتظر توست.

پایین رفت. خانه واقعاً به سبک ها آلکس با او یک کلمه حرف نزد. دنبالش از اتاق بیرون رفت، از راهرو درازی گذشت و از پله
دار های مجلل و تابلوهای رنگ و روغن قدیمی از مردانی ریشدوران الیزابت بود، با دیوارهای چوبی در طول راهروها، چلچراغ

شد که فرشی بر کف سنگی آن ها در پایین به سالنی با سقف بلند منتهی میدار. پلههای گرد و چینهای کوتاه و یقهبا کت
شد اتومبیلی را در آن پارک کرد. یک میز دراز، از چوب صیقلی برای قدر بزرگ بود که میاش آنگسترده بود و بخاری دیواری
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سه نفر آماده شده بود. آلن بالنت و زنی بلند قد با ظاهری کم و بیش مردانه آنجا نشسته بودند و داشتند لفاف شیرینی باز 
 خانم بالنت؟کردند. می

 «آلکس.»

 آمد.ای لبخند زد، انگار زیاد از این کار خوشش نمیبالنت لحظه

 «ای.خوب است به ما ملحق شده»

 «شما به من چندان حق انتخاب ندادید.»آلکس نشست:

 «کنم.ترین راه بود. همکارم، خانم جونز، را معرفی میدانم کراولی چه فکری کرده بوده، اما به نظرم این آسانبله، درست نمی»

 کرد، اما چیزی نگفت.هایش او را به دقت بررسی میبرای آلکس سر تکان داد. ظاهرا داشت با چشمزن 

 «خواهید؟شما که هستید؟ از من چه می»آلکس پرسید:

 «های زیادی داری. اما اول بگذار غذا بخوریم.مطمئنم سؤال»

 -رست در همان لحظه دری باز شد و خدمتکاریای مخفی را فشار داد، یا اینکه صدایش را کسی شنید، چون دبالنت دگمه

 کرد. بالنت ادامه داد:ظاهر شد که سه بشقاب حمل می -کت سفید و شلوار سیاه با

 «امیدوارم گوشت بخوری، غذای امروز کره دونو است.»

 «ی سرخ شده.خواهید بگویید، برهمی»

 «سرآشپز فرانسوی است.»

 انم جونز شراب قرمز نوشیدند. او آب نوشید. عاقبت، بالنت صحبت را شروع کرد.آلکس صبر کرد تا غذا سرو شد. بالنت و خ

ای، رویال اند جنرال بانک نیست. در حقیقت وجود ندارد... چیزی بیش از یک پوشش طور که مطمئنم متوجه شدههمان»گفت: 
طور که در کرد. اسم من، همانمن کار می نیست. و این البته یعنی، عموی تو با امور بانکی هیچ سر و کاری نداشته. او برای

تر هستم. و عموی تو به عبارت صحیح ۶ی نظامی ام آی مراسم خاکسپاری به تو گفتم، بالنت است. من رئیس عملیات ویژه
 «یک جاسوس بود.

 «خواهید بگویید... مثل جیمز باند؟می»اختیار لبخند زد: آلکس بی
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ای بود، بسیار تعلیم دیده و خیلی ی آن. او یک مأمور منطقهکنیم. دو صفر و بقیهاستفاده نمیشبیه آن، اگرچه ما از شماره »
توانم نام اش را نمیکنگ و قاهره به انجام رسانده بود و همههایی را با موفقیت در ایران، واشنگتن، هنگشجاع، مأموریت
 «ر است.آوای تعجبکنم این مطلب برای تو تا اندازهببرم. تصور می

دانست، فکر کرد. تودار بودن او. سفرهای طوالنی خارج از کشورش. و دفعاتی که آلکس در مورد مرد مرده و آنچه از او می
های زخمی به خانه برگشته بود. یک بار با بازویی باند پیچی شده. بار دیگر با صورتی مجروح. به آلکس گفته شده بود، تصادف

 «کنم.تعجب نمی»کرد. گفت:ها معنی پیدا میی اینکوچک. اما حاال همه

جا در یان رایدر در آخرین مأموریتش بدشانسی آورد. با هویت جعلی همین»بالنت برش ظریفی از گوشت برید. ادامه داد: 
گشت که کشته شد. تو اتومبیلش را در انگلیس، در کورنوال، سرگرم کار بود، و داشت برای گزارش دادن به لندن بر می

 «حوطه دیدی.م

 «ها کی هستند؟استرایکر اند سان آن»آلکس زیر لب گفت: 

ی محدودی داریم. باید بعضی از کارهایمان را به بیرون کنترات بدهیم. خانم کنیم. ما بودجهها استفاده میهایی که از آنآدم»
 «رستاد.ی ما هستند. او عمویت را به آخرین مأموریتش فجونز در اینجا رئیس عملیات ویژه

 «به خاطر از دست دادن او خیلی متأسفیم آلکس.»زن برای اولین بار حرف زد:

 رسید.اصالً خیلی متأسف به نظر نمی

 «دانید کی او را کشت؟می»

 «بله.»

 «گویید؟به من می»

 «نه. نه حاال.»

 «چرا نه؟»

 «برای اینکه الزم نیست بدانی، نه در این مرحله.»

 «بسیار خوب.»

 و چنگالش را پایین گذاشت. در واقع هیچ چیز نخورده بود.آلکس چاقو 
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عموی من یک جاسوس بود. به لطف شما مرده. من زیادی فهمیده بودم، بنابراین مرا بیهوش کردید و آوردید اینجا راستی، »
 «من کجا هستم؟

 «اینجا یکی از مراکز آموزشی ماست.»خانم جونز گفت: 

طور است ی اینها برای همین است. چون اگر ایندانم به کسی بگویم. همهاستید آنچه را میخومرا به اینجا آوردید چون نمی»
خواهم به خانه بروم. به کنم، اما بعد میی قانونی حفظ اسرار رسمی یا هرچیز دیگری که بخواهید امضاء میمن یک ورقه

 «روم.ها جنون آمیز است. برای من کافیست. از اینجا میی اینحال همههر

 «به این سادگی هم نیست.»بالنت آرام سرفه کرد. گفت: 

 «چرا نیست؟»

های اسقاطی و هم در دفترهای خیابان لیورپول جلب توجه کردی، و این ی اتومبیلواقعیت این است که توهم در محوطه»
د. اما آلکس، حقیقت امر این است خواهم به تو بگویم نباید جایی درز کندانی و آنچه من میهم واقعیت دارد که آنچه تو می
 «که ما به کمک تو احتیاج داریم.

 «کمک من؟»

 «بله.»

 «ای؟اسم مردی به نام هرود سایل را شنیده»بالنت مکث کرد: 

 ای فکر کرد.آلکس لحظه

جایی در مصر های اسب دوانی است. اهل ام. کارش در رابطه با کامپیوتر است. و صاحب میدانها دیدهاسمش را در روزنامه»
 «نیست؟

 «نه. لبنان.»

 آلکس، بگذار داستانش را برایت تعریف کنم. مطمئنم برایت جالب است...»ای شراب نوشید: بالنت جرعه

شور بود. نشین بیروت به دنیا آمد. پدرش یک سلمانی ناموفق بود. مادرش رختهای فقیرهرود سایل در فقر مطلق در خیابان»
کردند. هرود کوچک به مدرسه خواهر داشت که همه با هم در سه اتاق کوچک همراه با بز خانواده زندگی مینه برادر و چهار 

 ماند.سواد میاش در آخر بیکار و بیی خانوادهنرفت و قاعدتاً باید مثل بقیه
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رفت که اتفاقاً دید وت، راه میاش را عوض کرد. داشت در خیابان اولیو، در وسط بیرای زندگیاما وقتی هفت ساله بود، حادثه»
جایی به دالیلی واژگون شده بود. ی چهارم ساختمانی بیرون افتاد. ظاهراً موقع جابهی طبقهیک پیانوی پشت صاف از پنجره

گذشتند و اگر هرود در آخرین لحظه خودش را رویشان رو پایین پنجره میحال، چند توریست آمریکایی داشتند از پیادهبه هر
ها ی یک میلیمتر از کنار آنشدند. پیانو به فاصلهله می -بدون تردید  -زد ها را از مسیر کنار نمیانداخت و توریستینم

 گذشت.

صاحب سپاسگزار شدند، و بعد معلوم شد خیلی ثروتمندند. در مورد او تحقیق کردند و ی بیندازه از این بچهها البته، آن»
های تنش را هر نه برادرش قبالً پوشیده بودند. و بنابراین، از روی قدرشناسی، تقریباً او را ..لباسفهمیدند چه قدر فقیر است.

انگیزی نشان داد. ای در اینجا آوردند، جایی که او پیشرفت حیرتبه فرزندخواندگی پذیرفتند. او را از بیروت بردند و به مدرسه
سالگی واقعاً کنار پسری نشست که در بزرگی نخست وزیر انگلستان شد. یعنی، در پانزده -و عجیب این که  -نُه اولِوِل گرفت 

 همین نخست وزیر فعلی ما، آن دو در مدرسه با هم بودند.

ی اول را به دست آورد. بعد از آن موقعیت کنم. بعد از مدرسه، سایل به کمبریج رفت، و در آنجا در اقتصاد رتبهخالصه می»
از موفقیت دیگر همراه بود. ایستگاه رادیوی خصوصی او، صفحه پرکنی، برنامهنویسی کامپیوتر... و،  کاری او با موفقیتی پس

شود. اما آنچه توجه ها پرداخته میبله، حتی فرصت پیدا کرد تعدادی اسب مسابقه بخرد، اگرچه به دالیلی همیشه در آخر به آن
 «.موج طوفانر کامالً انقالبی که اسمش را گذاشت ما را به او جلب کرد اختراع اخیر او بود. یک کامپیوت

 گرفت.های معماداشت کنار هم قرار میای را به یاد آورد که در دفتر یان یافته بود. قطعهموج طوفان، آلکس پرونده 

 موج طوفان را تشکیالت سایل درست کرده. در مورد طراحی آن مذاکرات زیادی انجام شده، یک صفحه»خانم جونز گفت: 
 «ی سیاه دارد...کلید سیاه و جعبه

 «ای در یک طرف.با صاعقه»آلکس گفت: 

 تصویر آن را در پی سی رویو دیده بود.

آوری کامالً تازه استوار است. از چیزی به نام فقط ظاهرش متفاوت نیست. بر یک فن»بالنت حرفش را قطع کرد: 
 «هیچ معنایی داشته باشد. نم این برایتکند. فکر ی گرد استفاده میکنندهتکمیل

تر ای در محیطی از سیلیکون به قطر تقریبی در حدود یک میلیمتر است. تولید آن نود درصد ارزاناین مدار بسته»آلکس گفت: 
 «از یک چیپ عادی است چون همه چیز در آن قرار داده شده، بنابراین برای تولید به فضاهای تمیز نیاز ندارید.

ی مهمی را اعالم کند. تصمیم اوه بله.... خوب، موضوع این است، امروز تشکیالت سایل قرار است مسئله»بالنت سرفه کرد: 
خواهند مطمئن شوند هر دبیرستانی در بریتانیا موج طوفان خود دارند ده هزار عدد از این کامپیوترها را اهدا کنند. در واقع، می
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ی است، روش سایل است برای تشکر از کشوری که او را صاحب وطن ی کم نظیررا داشته باشد. این عمل سخاوتمندانه
 «کرده.

 «پس این مرد یک قهرمان است.»

 طور است. چند ماه پیش به مقر نخست وزیر در داونینگ استریت نوشت:ظاهراً این»

 نخست وزیر عزیز من          

اشید. من تقریباً نزدیک چهل سال ای بودیم به یاد داشته بشاید مرا از روزهایی که هم مدرسه        

ام و امیدوارم بتوانم حرکتی کنم، کاری که هرگز فراموش نشود، تا بتوانم در انگلستان زندگی کرده

 ام را در مورد کشور شما نشان بدهم.احساسات واقعی

 شرح داده بود و خود او امضاء کرده بود: ی نامه هدیه رادر ادامه

 ارادتمند حقیر شما،                     

 البته، تمام اعضای دولت به شوق آمدند.»

شوند و در اوایل شود. آخر این ماه به تمام کشور ارسال میی سایل در پورت تالون، کورنوال، مونتاژ میکامپیوترها در کارخانه»
دهد که تمام کامپیوترها را به ای را فشار میشود. نخست وزیر دگمهی علوم در لندن برگزار میدر موزه ایآوریل مراسم ویژه

شود، یعنی ی انگلیس میآقای سایل به عنوان پاداش تبعه -البته این فوق محرمانه است  -ها را و اندازد... تمامی آنکار می
 «خواسته.همان چیزی که همیشه می

 «ها به من چه ربطی دارد.خوب، خوش به حالش، اما نگفتید این»آلکس گفت: 

بالنت به خانم جونز که ضمن صحبت او غذایش را تمام کرده بود، نگاهی انداخت. او لفاف آب نبات نعنایی دیگری را باز کرد 
 و وارد بحث شد.

ای زیر نیم به فکر افتادیم باید کاسهدر مورد آقای سایل کنجکاو شده. در حقیقت  -عملیات ویژه  -مدتی است بخش ما »
گرفتیم. او در چین و اتحاد کنم، آلکس، اما باید معامالت او را زیر نظر میکاسه باشد. از شرح تمام جزئیات خودداری می

اند، ارتباطاتی داشت. دولت شاید تصور کند او یک قدیس جماهیر شوروی سابق، کشورهایی که هرگز از دوستان ما نبوده
رحمی نیز دارد. و اقدامات امنیتی در پورت تالون موجب نگرانی ماست. او کم و بیش برای خودش یک ی بیت، اما او نیمهاس

 «خواهد چیزی را پنهان کند.کند که انگار میارتش خصوصی دارد. طوری رفتار می
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 «ها توجه کند.اما کسی حاضر نیست به این حرف»بالتت زیر لب گفت:

مسؤوالن دولتی بیشتر مشتاقند کامپیوترها را به دست بیاورند تا به ما گوش کنند. برای همین تصمیم گرفتیم مأمور دقیقاً »
 «خودمان را به کارخانه بفرستیم. ظاهراً برای بررسی وضعیت امنیتی، اما در حقیقت کار او زیر نظر داشتن سایل بود.

 «منظورتان عموی من است.»آلکس گفت: 

رود. دروغ دیگری در یک زندگی که تمام آن فقط دروغ به او گفته بود دارد برای شرکت در یک گردهمایی بیمه مییان رایدر 
 بود.

بله. سه هفته آنجا بود و مثل ما، نتوانست دقیقاً به سایل نزدیک شود. در گزارش اولش، او را مردی بدخلق و ناخوشایند »
ها رسد. تولید طبق برنامه بود. موج طوفانأیید کند همه چیز درست به نظر میتوصیف کرد. اما در همان وقت، مجبور بود ت

 رسیدند.شد. و همه راضی به نظر میمنظم ساخته می

توانست چیز زیادی بگوید چون این یک خط آزاد بود، اما به ما گفت اتفاقی افتاده. گفت اما بعد پیغامی رسید. رایدر نمی»
آید. در ساعت چهار ها نباید از کارخانه بیرون برده شوند و اینکه او دارد فورا به لندن مینچیزی کشف کرده که موج طوفا

پورت تالون را ترک کرد. حتی به جاده هم نرسید. در یک مسیر روستایی خلوت مورد هجوم قرار گرفت. پلیس محلی اتومبیل 
 «.را پیدا کرد. اما ترتیبی دادیم تا اتومبیل را به اینجا بیاورند

ای که موقع اند. ب.ام.و نقرههایی که تازه شکوفه دادهکرد. راهی پیچ در پیچ با درختآلکس ساکت نشست. صحنه را تصور می
 «گویید؟چرا اینها را به من می»درخشد. و سر یک پیچ، اتومبیل دیگری منتظر است... پرسید:حرکت سریع می

در مورد سایل تردیدهایی داشتیم، بنابراین مأموری را به آنجا فرستادیم. بهترین کند. این حرف ما را ثابت می»بالنت جواب داد:
 «مأمورمان را. او چیزی پیدا کرد و کشته شد. شاید یان رایدر حقیقت را کشف کرده...

آورد. در ها هیچ پولی به دست نمیبخشد. از آنفهمم سایل دارد کامپیوترها را میاما من نمی»آلکس حرف او را قطع کرد: 
 «شود. خوب! چه چیزی را باید پنهان کند؟ی بریتانیا میمقابل تبعه

 «خواهیم بفهمیم. آن هم زود. قبل از اینکه کامپیوترها را از کارخانه بیرون ببرند.دانیم. دانیم اصالً نمینمی»بالنت گفت:

 «ی دیگردو هفته کنند. فقطمارسی از کارخانه حمل می ۳1آنها را »خانم جونز اضافه کرد: 

به همین دلیل فرستادن کسی به پورت تالون برای ما الزم است. کسی که کار »به بالنت نگاهی انداخت. بالت سر تکان داد:
 «ناتمام عموی تو را به انجام برساند.
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 «امیدوارم منظورتان من نباشم.»آلکس با ظرافت لبخندی زد: 

نجا بفرستیم. دشمن دستش را رو کرده، رایدر را کشت. منتظر یک جانشین است. توانیم مأمور دیگری به آنمی»بالنت گفت: 
 «باید به نحوی او را فریب بدهیم.

اش نشود. کسی که بتواند آنجا بگردد و گزارش بفرستد، بدون اینکه خودش باید کسی را بفرستیم که متوجه»بالنت ادامه داد:
توانست به عنوان منشی یا مأمور پذیرش به آنجا برود. اما بعد فکر بهتری یدیده شود. تصمیم گرفتیم یک زن را بفرستیم. م

 به نظرم رسید.

ای برگزار کرد. اولین دختر یا پسری باشید که از موج طوفان استفاده چند ماه پیش، یکی از این مجالت کامپیوتری مسابقه»
و این را جوان کم سنی برنده  -د. این باالترین جایزه بود. کند. به پورت تالون سفر کنید و خود هرود سایل را مالقات کنیمی

ی کامپیوتر بود. به اسم فلیکس لستر. چهارده ساله. هم سن تو. کمی هم به تو شباهت دارد. کمتر از دو شد که ظاهراً دیوانه
 «ی دیگر در پورت تالون منتظر او هستند.هفته

 «دست نگهدارید...»

ها... یک لگد کاراته بود، مگر نه؟ چه اندازه شجاع و مبتکری. اول در قبرستان اتومبیلای بیدادهتو قبالً نشان »بالت گفت: 
 «ای؟مدتی کاراته یاد گرفته

و آن آزمایش کوچک هم بود که برایت در بانک ترتیب داده بودیم. هر پسری که »آلکس جواب نداد، بنابراین او ادامه داد:
ی چهاردهم بیرون برود، باید تا حدی خاص باشد، و در واقع به نظر ی طبقهاز پنجره اشفقط برای ارضای حس کنجکاوی

 «من تو واقعا خیلی خاصی

ی کای وقت داریم تا به تو مقداری آموزش پیشنهاد ما این است که بیایی و برای ما کار کنی، به اندازه»خانم جونز گفت: 
توانیم تجهیزاتی در اختیارت بگذاریم که شاید در انجام آنچه و می -احتماال، شاید نیازی نداشته باشی -اساسی بدهیم

روی. یعنی مارس به تشکیالت سایل می ۲۹هیم تا جای این پسر دیگر را بگیری، در خواهیم کمکت کند. بعد ترتیبی می
ریزی از این بهتر ممکن برنامهمانی، همان وقتی که منتظر این پسر، لستر هستند. تا اول آوریل، که روز مراسم است، آنجا می

کنی؟ شاید هم بفهمی عمویت چه توانی با هرود سایل مالقات کنی، مراقب او باشی و به ما بگویی، چه فکر مینیست. می
 «ای جاسوس باشد؟سالهکند پسر چهاردهکند. کی شک میکشفی کرده و چرا کشته شده. هیچ خطری تو را تهدید نمی

خواهیم. دو هفته از وقتت. امکانی برای مطمئن خواهیم به ما گزارش کنی، فقط همین را میتو می فقط از»بالنت گفت: 
 «شدن در مورد اینکه کامپیوترها همانی هستند که قرار بوده باشند. امکانی برای خدمت به کشورت.

ها وده. چاقو و چنگالش را پایین آورد، آنبالنت شامش را تمام کرده بود. بشقابش کامال تمییز بود، انگار اصال در ان غذایی نب
 «گویی؟بسیار خوب، آلکس، چه می»را کامالً کنار هم قرار داد. گفت: 
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 سکوتی طوالنی برقرار شد.

های کرد، و چشمقرص نعنای دیگر را باز می کرد. خانم جونز داشت لفاف یکای به او نگاه میبالنت با کنجکاوی مودبانه
 ی توی دستش دوخته شده بود.کاغذ چروکیدهسیاهش ظاهراً به 

 «نه»آلکس گفت:

 «ببخشید؟»

خواهم بازیکن فوتبال بشوم. به هر حال، من هم برای خودم زندگی خواهم جاسوسی باشم. میای است. نمیفکر احمقانه»
 «دارم.

 خواست بخندد.میقدر به نظرش مضحک بود که دلش برایش انتخاب کلمات درست کار دشواری بود. کل ماجرا آن

 «خواهید برایتان این طرف و آن طرف سرک بکشد؟چرا از این فلیکس لستر نمی»

 «ی تو مبتکر باشد.کنیم به اندازهفکر نمی»بالنت گفت: 

خواهم ای ندارم. نمیهای کامپیوتری از من بهتر است. متأسفم. به این کار عالقهاحتماالً در بازی»آلکس سرش را تکان داد:
 «یر شوم.درگ

 «جای تأسف است.»بالنت گفت: 

شد. و چیزی هم در او ی ادای کلماتش نوعی حالت سنگین و مرده احساس میلحن صحبتش تغییر نکرده بود، اما در نحوه
عوض شده بود. در مدت غذا او مؤدب بود؛ حالتی نه دوستانه، اما دست کم انسانی، در یک لحظه، آن حالت ناپدید شد. آلکس 

 شیده شدن سیفون توالت افتاد. بخش انسانی وجود او را همان لحظه آب شسته بود.یاد ک

ی تو صحبت کنیم. آلکس، چه دوست داشته باشی و چه نداشته باشی، رویال اند بنابراین بهتر است در مورد آینده»ادامه داد:
 «جنرال حاال قیم واقعی توست.

 «د.کنم گفتید رویال اند جنرال وجود ندارفکر می»

البته یان رایدر خانه و تمام ثروتش را برای تو گذاشته. اگرچه، آن را در حسابی گذاشته تا تو بیست و »بالنت به او اعتنا نکرد:
گیرد. آن دختر آمریکایی که یک ساله شوی، و آن حساب تحت نظر ماست. بنابراین، با تأسف باید بگویم تغییراتی انجام می

 «کند.با تو زندگی می
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 «ک؟ج»

خانم استاربرایت، ویزای او تمام شده، باید به آمریکا برگردد. تصمیم داریم خانه را برای فروش بگذاریم. متاسفانه تو »
خویشاوندی نداری تا مراقبت باشد، بنابراین با تأسف باید بگویم که این یعنی باید بروکلند را ترک کنی، تو را به یک مؤسسه 

بیرمنگام سراغ دارم. سنت الیزابت در سائوربریج. جای خیلی جالبی نیست، اما متأسفم، چون کار فرستیم. یکی را در خارج می
 «شود کرد.دیگری نمی

 «کنید!دارید مرا تهدید می»آلکس اعالم کرد: 

 «اصال.»

 «خواهید را انجام بدهم...؟اما اگر قبول کنم کاری که می»

 گفت:بالنت به خانم جونز نگاهی انداخت. خانم جونز 

 «کنیم.به ما کمک کن و ما هم به تو کمک می»

دانست. نه تا وقتی این افراد پول او را، زندگی فعلی آلکس فکر کرد، اما نه چندان طوالنی، حق انتخاب نداشت و این را می
 «در مورد آموزش دیدن حرف زدید.»اش را در کنترل داشتند. گفت: او، تمام آینده

خواهیم آلکس، برای همین تو را به اینجا آوردیم. اینجا یک مرکز آموزشی است. اگر با آن چه ما می»داد:خانم جونز سر تکان 
 «توانیم از همین حاال شروع کنیم.موافقت کنی، می

 «همین حاال شروع کنیم.»

بله. بسیار خوب. »شید:آلکس این کلمات را بی هیچ احساسی به زبان آورد. بالنت و خانم جونز منتظر پاسخ او بودند. آهی ک
 «آید چندان حق انتخاب داشته باشم.به نظر نمی

 دفاع. ناگهان معنی این احساسی را فهمید.ی سرد توی بشقابش نگاه کرد. گوشت بیبه برش گوشت گوساله
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کرد. تقریباً پنج بعدازظهر بود، اگرچه بار آلن بالنت را به زبانی که اصالً خبر نداشت بلد است، لعنت آلکس برای صدمین
روح بود. هنوز باران توانست پنج صبح هم باشد. در مدت روز آسمان خیلی کم تغییر کرده بود. خاکستری، سرد و بیمی
کرد، با عرق و کثافتش مخلوط داد و لباس مثال ضد آب او را خیس میبارید، بارانی ریز که باد آن را افقی حرکت میمی
 زد.د و تا مغز استخوانش را یخ میشمی

بود، اما چیزی  -آخرین محل قرار -نقشه را گشود و یک بار دیگر موقعیتش را بررسی کرد. حتماً نزدیک آخرین آر . وی روی  
های های لق خاکستری درست شده بود و موقع راه رفتن زیر چکمهدید. روی مسیر باریکی ایستاده بود که از تخته کوبنمی

گذشت و با شیب تندی به سمت راست منحرف کرد. مسیر به طور مارپیچ از یک طرف کوهی میاش جیرجیر میامینظ
اندازی داشته باشد، اما باران و نور اندک آن را از بین برده بود. چند بایست چشمبود و آنجا می در برکن بیکونزشد. جایی می

خار از کنار تپه بیرون زده بود. پشت او، پایین او، برابر او، همه یک شکل بود. هایی به سختیِ درخت به طور نامنظم و با برگ
 جا.سرزمین هیچ

هایش را زخم کرده بود و روی ده کیلویی که مجبور شده بود به دوش بیندازد، شانه برگنپشتی آلکس زخمی بود. کوله
روز روی آن افتاده بود، قطع شده بود، اما هنوز تیر شد. خونریزی زانوی راستش که قبالً همان های پشتش کشیده میتاول
شلوار نظامی گپ خود  -اش های نظامیشد. لباساش زخم بود و بریدگی بلندی یک طرف گردنش دیده میکشید. شانهمی

های دیگر برید، اما در تمام قسمتاش نبود، پاها و زیر بازوهایش را میدرست اندازه -را با چیزهای واقعی عوض کرده بود 
های گلوکز و تر از آن که بفهمد چقدر درد دارد. اگر به خاطر قرصدانست، خستهشل و گشاد بود. خیلی خسته بود، این را می

انست اگر زودتر محل قرار را پیدا نکند، از نظر جسمی ها پیش از پا در آمده بود. ی نجاتش نبود، ساعتکافئین توی بسته
این اصطالح «. توی سطل»رفت ها میگذاشتند. یا به قول آنوقت او را از برنامه بیرون میماند. آننمی دیگر توان ادامه برایش

 را دوست داشتند. آلکس طعم شکست را مزه مزه کرد، نقشه را بست و خودش را آماده کرد راه بیفتد.

شد. آلکس بعد از ناهار با ت در خودش حل میشکلی باران داشروز آموزش او بود. زمان به بی -یا شاید دهمین -این نهمین 
ی چوبی زمختی در اردوگاه آموزشی که چند مایل دورتر بود، منتقل شد. آنجا در ی اربابی به کلبهبالنت و خانم جونز، از خانه

به زور جا  ها برای آلن تختی فلزیمجموع نه کلبه بود که هر کدام چهار تخت فلزی و چهار کمد فلزی داشت. در یکی از آن
ها آشپزخانه و سالن های مختلف در آمده بود، کنار هم قرار داشت. یکی از آنی دیگر هم که به رنگداده شد. دو کلبه

 خورد.شد و در آن یک شیر آب گرم هم به چشم نمیها را شامل میها و ها، روشوییاجتماعات بود. دیگری دستشویی
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هایی اندازه خوش هیکل و قوی، معرفی شد. گروهبان از آن آدماش، سیاهپوستی بیندهدهآلکس در آنجا به گروهبان آموزش
اند. تا آنکه آلکس را دید. و قبل از اینکه حرف بزند، چندین دقیقه تازه وارد را بررسی کرد. کنند همه چیز دیدهبود که فکر می

فرستند. ها را برایم میتوی سرشان چی هست که بچهخواستم بدانم در شغل من جای سؤال نیست. اما اگر بود، می»گفت: 
ی مدیترانه را جداگانه و با قدرت پنج سیالب کلمه« دانی کجایی؟ اینجا باتلینز نیست. باشگاه مدیترانه نیست.پسر تو اصال می

 ادا کرد.

کشد. این فقط دیوانگی نیست. ول مییازده روز تو را در اختیار دارم و انتظار دارند به تو تعلیماتی بدهم که چهارده هفته ط»
 «خودکشی است.

 «ام این جا باشم.من درخواست نکرده»آلکس گفته بود: 

زنی مگر به تو اجازه داده باشم. و وقتی با من حرف با من حرف نمی»ناگهان گروهبان به شدت خشمگین شد. فریاد زد: 
 «کنی، فهمیدی؟زنی مرا قربان خطاب میمی

 «بله، قربان.»

در حال حاضر اینجا پنج واحد »اش هم بدتر است. مأمور ادامه داد: لکس آن موقع نتیجه گرفت این مرد از معلم جغرافیآ
کنیم. من اسم ندارم. تو اسم نداری، اگر کسی از تو شوی. ما از اسم استفاده نمیعملیاتی وجود دارد. تو به واحد ک ملحق می

ها ممکن است با تو بدرفتاری کنند. خیلی بد است. فقط باید با آن گویی، بعضینمی کنی، به او چیزیپرسید داری چکار می
ای، نه یک مرد. اما اگر شکایت توانم به تو امتیازاتی بدهم. تو یک پسر بچهکنار بیایی، الزم است چیز دیگری را هم بدانی، می

راهی کنی، توی سطلی، بین خودمان دوتا باشد، پسر، کنی، توی سطلی و اگر گریه کنی، توی سطلی، اگر نتوانی با بقیه هم
 «خواهم تو را توی سطل بیندازم.این یک اشتباه است و من می

 ها از دیدن او چندان ذوق زده نشدند.طور که گروهبان پیش بینی کرده بود، آنبعد، آلکس به واحد ک ملحق شد. همان

مامورانش را برای آموزش به همان  ۶ی ام آی د، بخش عملیات ویژهطور که آلکس به زودی کشف کرچهار نفر بودند. همان
های هم بود. بیشتر آموزش بر اساس شیوه -اس . آ . اس –ی سرویس هوایی ویژه فرستاد که مورد استفادهمرکز آموزشی می

نفر بودند که هر کدام  شد. بنابراین چهارها و آرایش هر تیم را هم شامل میگرفت و این شمارهاس . آ . اس انجام می
 ای داشتند، و یک پسر که ظاهرا هیچ مهارتی نداشت.های ویژهمهارت

اش های سفری ولو شده بودند. یکی اسلحهها در اواسط بیست سالگی بودند و در سکوتی دوستانه روی تختخوابی آنهمه
ک از آنها یک اسم رمز داشت؛ وولف، فاکس، ایگل کرد. هر یرا پیاده و دوباره سوار می -تیر براونینگ پر قدرت یک هفت-

های نامیده شد. سر گروه، وولف، همان بود که اسلحه داشت. کوتاه و عضالنی بود و شانه کابو اسنیک. از آن به بعد آلکس 
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اندکی اش که در زمان نامعلومی شکسته بود، اش متناسب بود و بینیچهارگوش و موهای سیاه کامالً کوتاهی داشت. چهره
 کرد.آن را ناموزون می

اش برانداز کرد و با تحکم های سرد خاکستری تیرهاو اولین کسی بود که حرف زد. اسلحه را پایین گذاشت، آلکس را با چشم
 «کنی کی هستی؟خوب، فکر می»گفت: 

 «کاب»آلکس جواب داد: 

 «ای لعنتی!یک بچه مدرسه»

 «ای؟شود. تو جزو عملیات ویژهباورم نمی»خارجی داشت:ی غریب زد، کمی لهجهوولف وقتی حرف می

 «اجازه ندارم به تو چیزی بگویم.»

ی خود تخت سفت بود. با وجود سرما فقط یک پتو اش رفت و روی آن نشست. تشک به اندازهآلکس به طرف تخت سفری
 بود.

اند. دو صفر هفت؟ بیشتر شبیه کی را فرستادهببین برای ما »وولف سرش را تکان داد و با شوخ طبعی خندید. زیر لب گفت: 
 «دو صفر هیچ است.

 کردند.بعد از آن، این اسم روی او ماند. او را دو صفر هیچ صدا می

ها انجام در روزهای بعد، آلکس مثل سایه گروه را دنبال کرد، نه کامالً با آنها بود و نه هرگز چندان دور. تقریباً هر کاری آن
های اولیه را یاد گرفت. در یک کالس رزم بدون اسلحه شرکت داد. نقشه خوانی، ارتباط رادیویی و کمکمی دادند، انجاممی

بار با ی حمله بود. پنجقدر به زمین کوبیده شد که حسابی به اعصابش فشار آورد تا بتواند دوباره بلند شود. بعد دورهکرد و آن
های معلق و دیوارهای برج مانند که نزدیک به نیم ها، طنابها و خندقها، تونلفریاد و خشونت، نیمه شب از تورها و نردبان
ی ها را زمین بازی ماجراجویانهها کشیده شده بود، عبور کرد. آلکس این تمرینکیلومتر در میان و اطراف جنگل کنار کلبه

زده پر شده بود. تاد که ظاهراً از روی قصد با لجن یخای افبار که امتحانش کرد، از طنابی به داخل چالهنامید. اولینجهنمی می
رسد، اما گروهبان او را نیمه غرق شده و آلوده، فرستاد تا کار را از اول شروع کند. آلکس فکر کرد هرگز به قسمت پایان نمی

اندازه . با آنکه مجروح و بیو آخر هفته این زمان را به هفده دقیقه کاهش داد -بار دوم مسیر را در بیست و پنج دقیقه طی کرد 
 کرد. حتی وولف فقط توانست مسیر را در دوازده دقیقه طی کند.خسته بود، به شدت از خودش احساس رضایت می

گرفتند، اما وولف برای دست اش در برابر آلکس ادامه داد. سه نفر دیگر به راحتی او را نادیده میوولف به رفتار کامالً خصمانه
کرد. انگار آلکس با قرار گرفتن در گروه به نحوی به او توهین کرده بود. آمد، میقیر او هر کاری از دستش بر میانداختن و تح

ی یک سانتیمتری از کنار صورت آلکس گذشت. بار، موقع خزیدن از زیر تورها، وولف با پا لگدی انداخت که به فاصلهیک
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تر بود، در سالن اجتماعات از آلکس پشت یک حادثه بوده. بار دیگر موفق گفتخورد، میاش به صورت او میالبته اگر چکمه
اش پرواز کنان به هوا بلند کرد. و هربار با پا گرفت و او را همراه با سینی، کارد و و چنگال و بشقاب گوشت و سبزیجات پخته

 برد.زد، همان لحن تمسخر آمیز را به کار میآلکس حرف می

 «هیچ. جایت را خیس نکن.خیر، دو صفر شب به»

ی بقا در جنگل فرستادند. این ی یک روزهگفت. اما وقتی چهار مرد را برای دورهگرفت و چیزی نمیآلکس لبش را گاز می
ها رفتند او را دو برابر بیشتر از همیشه وادار به کار خوشحال شد، حتی با آنکه گروهبان وقتی آن -بخش جزو آموزش او نبود 

 داد به حال خودش باشد.ح میکرد. ترجی

 ی کشتار اتفاق افتاد. اما روز هشتم، وولف نزدیک بود به کلی کارش را تمام کند. ماجرا در خانه

ای از یک سفارت که برای آموزش مأموران اس . آ . اس در هنر آزاد کردن ی کشتار چیزی ساختگی بود؛ تقلید مسخرهخانه
بار با طناب از سقف آویزان شد و عملیات وبار شاهد ورود واحد ک به داخل خانه بود، اولینرفت. آلکس دها به کار میگروگان

ها را از تلویزیون مدار بسته تعقیب کرد. هر چهار نفر مسلح بودند. خود آلکس در عملیات نقش نداشت، چون کسی در جایی آن
ها را به عنوان تروریست و گروگان چیده بودند. ، مانکنی کشتارتصمیم گرفته بود او نباید اسلحه حمل کند. در داخل خانه

ها همراه با کننده برای امن کردن اتاقحسهای بیوولف، فاکس، ایگل و اسنیک با خرد کردن درها و استفاده از نارنجک
 انفجارهای کرکننده و متعدد، هر دو بار مأموریت خود را با موفقیت انجام داده بودند.

ها نگفته بودند. هر ها را به آنهای مخفی کار گذاشته بودند. شکل تلهی کشتار تلهها پیوسته بود. در خانهآن این بار آلکس به
 پنج نفرشان غیر مسلح بودند. فقط وظیفه داشتند بدون اینکه کشته شوند، از یک طرف خانه به طرف دیگر آن بروند.

های فشاری و در اتاق ناهارخوری عظیمی ساخته شده بود، زیر فرش دگمهتقریباً موفق شده بودند. در اولین اتاق، که شبیه 
ها وقتی داشتند دو ی پا دنبال چهار مرد رفتن، نگاه کردن به آنهای مادون قرمز پیدا کردند. روی پنجهسرتاسر درها اشعه
آور ای وهمد احتمالی، برای آلکس تجربههای قابل دیکردند، استفاده از دود سیگار برای آشکار کردن اشعهدستگاه را پیاده می

بود. ترسیدن از همه چیز با وجود ندیدن هیچ چیز، حالت غریبی بود. در راهرو پشت یک پاروان ژاپنی، یک وسیله شناسایی 
های سفید پر شده باشد(. سومین انداخت )آلکس فکر کرد مسلسل باید با کاغذحرکت قرار داشت که مسلسلی را به کار می

داشت.  -ی فرانسوی یک رشته پنجره -اق خالی بود. چهارمی، اتاق نشیمنی بود که در طرف دیگرش راهی برای خروج ات
های فرانسوی تر از موی انسان، که در تمام سطح اتاق کشیده شده بود، و پنجرهی باریکی از سیم بود، کمی کلفتآنجا شبکه

طر سرگرم بود، فاکس و ایگل یک مدار الکترونیکی و ابزار مختلف را از به آژیر خطر مجهز بود. وقتی اسنیک با آژیر خ
 ها را خنثی کنند.کمربندهایشان جدا کردند و آماده شدند تا سیم

 «رویم.ول کنید. از اینجا بیرون می»ها را گرفت:وولف جلو آن
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باز بود. اسنیک اولین کسی بود که بیرون رفت. های فرانسوی همان موقع اسنیک عالمت داد. آژیر را از کار انداخته بود. پنجره
کرد، اما درست وقتی به خروجی رسید، وولف راهش را بعد فاکس و ایگل رفتند. آلکس آخرین کسی بود که اتاق را ترک می

 « حیف شد، دو صفر هیچ»سد کرد و گفت: 

 صدایش مالیم و تقریبا مهربان بود.

انگیز عقب راند. آلکس که جا خورده اش کوبیده شد و او را با نیرویی حیرتسینهآلکس بعد فقط حس کرد کف دست وولف به 
ها بدنش را جمع کند. اما امکان ها را به یاد آورد و سعی کرد برای پرهیز از آنی سیمبود، تعادلش را از دست داد و افتاد، شبکه

ا با مچ خود حس کرد. به زمین افتاد و سیم را با خودش نداشت. موقع افتادن دست چپش با سیم برخورد کرد. واقعأ تماس آن ر
 کشید. و بعد...

ی اچ.آر.تی استفاده کرده بود. این نوع نارنجک کوچک است که با مخلوطی حس کنندههای بیاس . آ . اس بارها از نارنجک
وه فوراً منفجر شد، هم صدایش برای ها نارنجک را فعال کرد، جیی سیمانفجاری از پودر منیزیوم و جیوه پر شده. وقتی شبکه

وقت منیزیوم آتش کرد. همانپاره میآلکس کرکننده بود، و هم چنان وجودش را به لرزه در آورد که انگار داشت قلبش را پاره
کاست. آلکس دراز ها هم از شدت آن نمیکننده بود که حتی بستن چشمی تمام سوخت. نورش چنان کورگرفت و ده ثانیه

هایش روی سرش قرار داد و بی آنکه قدرت حرکت داشته باشد، منتظر ، صورتش را رو به کف چوبی اتاق گرفت، دستکشید
 پایان کار شد.

وقت هم ماجرا تمام نشده بود. وقتی عاقبت منیزیوم کامالً سوخت، انگار روشنایی هم به کلی با آن سوخت. آلکس اما حتی آن
یا حتی درست بداند کجاست، تلوتلوخوران روی پاهایش ایستاد. حالت تهوع داشت. اتاق دورش بی آنکه بتواند ببیند یا بشنود 

چرخید. بوی سنگین مواد شیمیایی هوا را پر کرده بود. ده دقیقه بعد، گیج و منگ به فضای باز آمد. وولف همراه دیگران می
اید قبل از به زمین افتادنش از اتاق گریخته باشد. شد، آلکس فهمید او باش هیچ چیزی خوانده نمیمنتظرش بود، در چهره

ی مرد سر سوزنی همدردی ببیند، و حدسش درست از آب گروهبان خشمگین به طرف او آمد. آلکس انتظار نداشت در چهره
 در آمد.

 «گویی آنجا چه اتفاقی افتاد؟کاب، می»گروهبان با تحکم گفت:

ین را خراب کردی. کار را خراب کردی، ممکن بود باعث شوی تمام واحد برود تو تمر»وقتی آلکس جواب نداد، ادامه داد: 
 «توی سطل، بنابراین بهتر است به من بگویی چه مشکلی پیش آمد.

 شد سعی کند حقیقت را بگوید؟گفت؟ حتی میآلکس به وولف نگاهی انداخت. وولف به طرف دیگر نگاه کرد. باید چه می

 «خوب؟»
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هیچ اتفاقی نیفتاد، قربان. فقط جلو پایم را نگاه نکردم. پایم را روی چیزی گذاشتم و بعد »آلکس گفت:گروهبان منتظر بود. 
 «انفجار صورت گرفت.

ی اگر واقعی بود، تو مرده بودی، به تو چه گفتم؟ فرستادن یک بچه برای من اشتباه بود. و آن هم یک بچه»گروهبان گفت: 
 «کند. این دیگر از همه بدتر است.نگاه نمی دست و پا که جلوی پایش رااحمق، بی

دید که نیم لبخندی به لب داشت. گروهبان هم ی چشمش وولف را میها را شنید. از گوشهآلکس سر جایش ایستاد و حرف
 آن را دیده بود.

ی حت کنی، همهتوانی بروی آنجا را تمیز کنی و امشب بهتر است کمی استرادار است؟ میکنی خیلی خندهوولف، فکر می»
ی بقا است. اگر زنده ی اضطراری، بدون آتش، این یک برنامهشما چون فردا یک راهپیمایی چهل کیلومتری دارید. ذخیره

 «ماندید، آن وقت لبخند بزنید.

هبان را آلکس حاال، درست بیست و چهار ساعت بعد، آن کلمات را به یاد آورد. یازده ساعت قبل را سر پا گذرانده بود، رد گرو
ی سبک و معمولی سوسیس و لوبیا دنبال کرده و روی نقشه دنبال مسیر او گشته بود. تمرین از شش صبح، بعد از صبحانه

ها قبل پیشاپیش او کردند، مدتهای بیست و پنج کیلویی حمل میشروع شده بود. وولف و دیگران، با آنکه باید کوله پشتی
ضمن برای انجام کامل تمرین فقط هشت ساعت فرصت داشتند. به آلکس به خاطر سنش در دور دست ناپدید شده بودند. در 

 دوازده ساعت فرصت داده بودند.

از پیچی عبور کرد، پاهایش روی سنگریزه صدا داد. کسی جلویش ایستاده بود. گروهبان بود. تازه سیگاری روشن کرده بود و 
جیبش لغزاند. دیدن او در آنجا خجالت و خشم روز قبل را زنده کرد و در آلکس نگاه کرد که چگونه قوطی کبریت را به داخل 

ی نیرویش را به اتمام رساند. ناگهان تحمل آلکس در برابر بالنت، خانم جونز، وولف... تمام این ماجرای عین حال ته ماند
د. باران و عرق از دو طرف صورتش احمقانه به پایان رسید. با آخرین توان صد متر آخر را سکندری خوران طی کرد و ایستا

 اش چسبیده بود.ریخت. موهایش، که حاال از شدت کثافت تیره شده بود، به پیشانیفرو می

 «یازده ساعت و پنج دقیقه. بد نیست، کاب. اما بقیه سه ساعت قبل اینجا بودند.»گروهبان به ساعتش نگاه کرد: 

 آلکس فکر کرد، خوش به حالشان، چیزی نگفت.

 « آن باالست.»و ادامه داد:« به هر حال، باید درست تا آخرین آر.وی بروی»هبان گفت: گرو

ی سخت که بدون اینکه بر آن هیچ جای دست یا دار. یک دیوار کامالً صاف. صخرهبه دیواری اشاره کرد. نه یک دیوار شیب
 -اش منقبض شده. یان رایدر او را حس کرد معدهپایی دیده شود، پنجاه متر باال رفته بود. آلکس حتی با نگاه کردن به آن 

به کوهنوردی برده بود. اما هرگز چیزی به این دشواری را امتحان نکرده بود. نه به  -در اسکاتلند، فرانسه، همه جای اروپا 
 تنهایی، نه وقتی این قدر خسته بود.
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 در آخر این دو کلمه به آسانی به زبانش آمد.« توانم.نمی»گفت:

 «نشنیدم.»ان گفت:گروهب

 «توانم این کار را بکنم، قربانگفتم، نمی»

 «ها به کار ببریم.ای نیست که ما این طرفتوانم کلمهنمی»

 «دهم. برایم کافیست. من فقط...اهمیتی نمی»

کشید. اما این صدای آلکس قطع شد. جرأت نداشت ادامه بدهد. آنجا سرد و گرسنه، ایستاده بود و انتظار فرود آمدن تبر را می
دانم در به من گوش کن، کاب، می»اتفاق نیفتاد. گروهبان چندین دقیقه به او خیره شد. سرش را آهسته تکان داد. گفت:

 «ی کشتار چه اتفاقی افتاد.خانه

 «وولف فراموش کرده بود تلویزیون مدار بسته را ببندد. همه چیز را در فیلم دیدیم.»آلکس به باال نگاهی انداخت:

 «پس چرا...؟»آلکس گفت:

 «کاب، تو از او شکایت کردی؟»

 «نه، قربان.»

 «خواهی از او شکایت کنی؟کاب، می»

 «نه، قربان.»آلکس مکث کرد. بعد گفت: 

 «خوب است»

رسد سخت نیست. ای اشاره کرد و با انگشتش مسیری فرضی را رویش نشان داد: آنقدر که به نظر میگروهبان به دیوار صخره
 «خواهی آن را از دست بدهی.ی اضطراری، نمیخوری، ذخیرهدرست آن باال منتظرتند. یک شام سرد خوب میآنها 

آلکس نفس عمیقی کشید و به طرف جلو راه افتاد. وقتی از کنار گروهبان گذشت، پایش لغزید و برای نگه داشتن خودش 
 «بخشید، قربان.»ای به او گرفت. گفت:دستش را جلو آورد و لحظه

بیست دقیقه طول کشید تا به باالی دیوار برسد و واقعاً واحد ک قبالً به آنجا رسیده بود و بعد از ظهر در اطراف سه چادر 
 تر، برای آلکس.کوچک بر پا کرده بود. دو چادر برای هر دو مرد. یک چادر کوچک
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باال آورد و به آلکس نگاه کرد. قوطی گوشت زد، سرش را ی اسکاتلندی حرف میاسنیک، مرد الغر و مو روشنی که به لهجه
 خوری در دست دیگر داشت.ی سردی در یک دست و یک قاشق چایو سبزیجات پخته

 «کردم موفق شوی.فکر نمی»گفت: 

 آلکس برخالف انتظارش در لحن مرد صمیمتی واقعی حس کرد. اسنیک برای اولین بار او را دو صفر هیچ نخوانده بود.

 «کردم.خودم هم فکر نمی»آلکس گفت: 

کردند، طور که فاکس و ایگل نگاه میوولف باالی چیزی چمباتمه زده بود که امیدوار بود به آتش اردو تبدیل شود و همان
هایی که ها و برگزد و خرده روزنامههای کوچک میها فقط جرقهسعی داشت با دو سنگ چخماق آتش روشن کند. سنگ

 کردند.ای عبوس او را تماشا میها را بارها و بارها به هم کوبید. بقیه با چهرهخیس بود. سنگ جمع کرده بود، زیادی

ای وانمود کرده بود پایش لغزیده از گروهبان کش رفته بود، بیرون آورد. آلکس قوطی کبریتی را که وقتی مقابل دیوار صخره
 «این شاید به درد بخورد.»گفت: 

 خت و بعد به چادرش رفت.آلکس کبریت را پایین اندا

 

 

 

 

 



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

 ۶فصل 

 ها مال ما نیستاسباب بازی

 

درخشید. کبوتری چنان با غرور خواند، خانم جونز منتظر ایستاده بود. خورشید میدر دفتر لندن، وقتی آلن بالنت گزارش را می
 داد.آمد که انگار داشت نگهبانی میرفت و میی بیرونی پنجره میروی لبه

بینم تمرین تیراندازی انجام می»ای را ورق زد:صفحه« اندازه خوب.خیلی خوب عمل کرده. یعنی بی»نت گفت:عاقبت بال 
 «نداده.

 «خیال داری به او اسلحه بدهی؟»خانم جونز پرسید: 

 «کنم فکر خوبی باشد.نه. گمان نمی»

 «پس چرا به تمرین تیراندازی نیاز دارد؟»

کنم بتوانیم او را دست دهیم. از طرف دیگر فکر نمیما به یک نوجوان اسلحه نمی»بالنت یک ابرویش را باال برد. گفت:  
 «خالی به پورت تالون بفرستیم. بهتر است با اسمیترز صحبت کنی.

 «کند.ام. حاال دارد رویش کار میقبالً این کار را کرده»

ای شاید رایدر از اول دانم هیچ فکر کردهنمی»صد رفتن دارد. اما کنار در مکث کرد. گفت:خانم جونز طوری ایستاد که انگار ق
 «او را برای همین کار آماده کرده باشد یا نه؟

 «منظورت چیست؟»

آلکس را برای جانشینی خودش آماده کرده باشد. از وقتی این پسر بچه راه افتاده، برای شغل جاسوسی آماده شده... اما بی »
که بداند. منظورم این است، او خارج از کشور زندگی کرده، بنابراین حاال فرانسه، آلمانی و اسپانیایی بلد است. کوهنوردی، آن

 «غواصی و اسکی بلد است. کاراته یاد گرفته، کامالً از نظر جسمی آمادگی دارد.

 «د.خواسته آلکس جاسوسی شوکنم رایدر میفکر می»خانم جونز شانه باال انداخت:

 «اما نه به این زودی»بالنت گفت: 
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او هنوز آماده نیست. اگر ما او را به داخل تشکیالت سایل بفرستیم، خودش را به  -دانیموافقم. آلن، تو هم به خوبی من می»
 «دهد.کشتن می

 «شاید.»

 این کلمه را با حالتی سرد و به عنوان واقعیتی مسلم ادا کرد.

 «توانیم این کار را بکنیم.نمیچهارده سالش است! »

 «مجبوریم»

ها به داخل راه بیابد. کبوتر ترسید و پر زد. بالنت بالنت ایستاد، پنجره را باز کرد و گذاشت هوا و صدای رفت و آمد اتومبیل
داند. اما می کند. نخست وزیر موج طوفان را برای خود و دولتش یک امتیاز بزرگاین ماجرا به طور کلی مرا نگران می»گفت:

 «ای.باز چیزی در این هرود سایل است که دوست ندارم. به پسرک در مورد یاسن گرگوروویچ چیزی گفته

 «نه.»خانم جونز سرش را تکان داد:

پس وقتش رسیده این کار را بکنی، این یاسن بود که عمویش را کشت. من در این مورد اطمینان دارم. و اگر یاسن برای »
 کرد... سایل کار می

 «کنی؟اگر یاسن آلکس رایدر را بکشد چکار می»

شود یک جای کار ایراد دارد. دست کم به من مشکل ما نیست، خانم جونز. اگر پسرک خودش را به کشتن بدهد، ثابت می»
کشته شدن  گذرد، با دقت بررسی کنم. به نحوی،ی موج طوفان را متوقف، و آنچه را در پورت تالون میدهد پروژهاجازه می

 «کند.او تقریباً به ما کمک می

 «کشد بفهمند او کی است.کند. طولی نمیاین پسر هنوز آماده نیست. اشتباه می»

 «کنم به هرحال آلکس شانس زیادی داشته باشد.فکر نمی»خانم جونز آه کشید: 

 «قبول دارم.»

اما حاال برای نگرانی در »ای روی صورتش افتاد. گفت: یهتابید. ساهایش میبالنت به پنجره پشت کرد. خورشید از روی شانه
 «این مورد خیلی دیر شده. دیگر فرصتی نداریم. آموزش را قطع کنید. او را بفرستید.
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خورد. اش پشت زانوهایش به هم میکرد، نشسته بود. معدهکه پایین پرواز می C۵۳1-آلکس قوز کرده، عقب هواپیمای نظامی 
واحد خودش و دو واحد دیگر. حاال یک ساعت بود هواپیما فقط با سرعت  -در اطرافش دوازده مرد در دو ردیف نشسته بودند 

کرد. زد و راهش را کج میشیرجه می هاهای کوهگذشت و برای پرهیز از قلههای ولز میرفت، از درهصد کیلومتر پیش می
افزود. آلکس لرزش موتورها را در درونش درخشید و بر گرمای اتاقک کوچک میتک چراغی پشت یک تور سیمی سرخ می

 کن و فر ماکرویو بود.کرد. مثل مسافرت توی ترکیبی از خشکحس می

اما تازه همان روز صبح  -زد رس حال آلکس را به هم میفکر بیرون پریدن از هواپیما با یک چتر خیلی بزرگ ابریشمی، از ت
توانند خطر شکستن پای او را بپذیرند، و آلکس حدس زد به او گفته بودند او قرار نیست بپرد. دستور از لندن. گفته بودند نمی

آن را کنترل کند، چه  اش نزدیک شده. اما آموزش دیده بود که چه طور چتر نجات را ببندد، چه طوری آموزشیپایان دوره
فقط  -طور از یک هواپیما خارج شود و چه طور فرود بیاید، و در روز آخر گروهبان به او دستور داده بود در پرواز شرکت کند

کرد. باید پریدن تک تک افراد دیگر را تماشا ی پرش، آلکس تقریباً احساس سرخوردگی میبرای تجربه. حاال، نزدیک نقطه
 ماند.تنها می کرد و خودشمی

 « پی منفی پنج...»

هایش را برهم سایید. پنج دقیقه به پرش مانده بود. به مردان دیگر آمد. آلکس دندانصدای دور و فلزی خلبان از بلندگو می
رفتند. آلکس ی پرش میکرد، و به طرف نقطهها را به بند ایستایی متصل میگرفتند که آنهایی را مینگاه کرد که طناب

اش کرد. در تاریکی تشخیصش سخت بود، اما چهرهکنار وولف نشسته بود. تعجب کرد، وولف کامالً آرام بود و حرکت نمی
 ی ترس او باشد.دهندهتوانست نشانحالتی داشت که می

ی را در ای را گرفت و درصدای بوق بلندی شنیده شد و رنگ قرمز چراغ، سبز شد. کمک خلبان از اتاقک بیرون آمد. دسته
دید. قسمت عقب هواپیما باز کرد و باعث شد هوای سرد با سرعت به درون هجوم بیاورد. آلکس مربع کوچکی از شب را می

 گذشت.کشان میبارید. باران زوزهباران می

خودشان  ی در رفتند وها به لبهی اولین زوج زد و آلکس دید آنچراغ سبز شروع کرد به چشمک زدن، کمک خلبان روی شانه
زنان با باد شان زده بود. بعد رفته بودند، مثل عکسی که مچاله شود و چرخای، در درگاه خشکرا به بیرون پرت کردند. لحظه

 پریدند.ها را دنبال کردند. بعد دو نفر دیگر، تا آنکه فقط دو نفر دیگر ماندند که باید میبرود. دو مرد دیگر آن

رفت، اما باز رفت. شریکش بدون او به طرف در میای از تجهیزاتش ور میه ظاهراً با تکهآلکس به وولف نگاهی انداخت ک
 هم وولف به باال نگاه نکرد.

اند. کمک خلبان با صدایی بلندتر از غرش موتور فریاد مرد دیگر پرید. ناگهان آلکس متوجه شد فقط او و وولف باقی مانده
 «حرکت کن!»زد:
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ای به آلکس افتاد و آلکس آن وقت فهمید. وولف یک رهبر محبوب بود. خشن و سریع بود، حظهوولف بلند شد. نگاهش ل 
ی ضعف داشت. به داد که انگار فقط قدم زدنی در پارک بوده. اما یک نقطهیک راهپیمایی چهل کیلومتری را چنان انجام می

ند. باورش سخت بود، اما وولف آنجا بود، خشک توانست حرکت کداد و از ترس نمینحوی این پرش با چتر نجات آزارش می
های منقبض، خیره به بیرون. آلکس به پشت سر نگاهی انداخت. کمک خلبان به طرف دیگری نگاه شده در درگاه، با دست

االً پایان توانست بپرد، این پایان آموزش و احتمفهمید؟ اگر وولف نمیافتد. و وقتی میکرد. متوجه نبود چه اتفاقی دارد میمی
 رفت توی سطل.ی کافی بد بود. میاش بود. حتی مکث هم به اندازهحرفه

رود که انگار سعی دارد هایش چنان باال و پایین میدید شانهای فکر کرد. وولف حرکت نکرده بود. آلکس میآلکس لحظه
ای تجهیزات را جا به بود و داشت تکه برای رفتن شهامتش را جمع کند. ده ثانیه گذشت. شاید بیشتر. کمک خلبان خم شده

 «وولف.»کرد. آلکس ایستاد. گفت:جا می

وولف حتی صدایش را نشنید. آلکس برای آخرین بار نگاه سریعی به کمک خلبان انداخت، بعد با تمام قدرتش لگدی پراند. 
 پایش به پشت وولف خورد. تمام قدرتش را به کار برده بود.

 هایش رها شد و در هوای پرتالطم شب شیرجه زد.ی را نداشت، دستوولف که انتظار چنین چیز

 «کنی؟چه کار می»کمک خلبان برگشت و آلکس را دید. فریاد زد: 

 «ام.فقط پایم را دراز کرده»آلکس در جواب فریاد کشید:  

 هواپیما چرخ زد و به طرف پایگاه برگشت.

 

جونز منتظرش بود. پشت میزی نشسته و کت ابریشمی خاکستری و شلوار ی هواپیما قدم گذاشت، خانم وقتی آلکس به آشیانه
ی اول آلکس را نشناخت. آلکس لباس پرواز آبی رنگ سیاه پوشیده بود و دستمالی از جیب باالی کتش بیرون زده بود. لحظه

لی به سرعت بزرگ شده. رسید خیپوشیده بود. موهایش از باران خیس بود. صورتش از خستگی در هم رفته بود و به نظر می
 ای در سه کیلومتری آنجا بیاورد.ها را از مزرعههنوز هیچ کدام از افراد برنگشته بودند. کامیونی فرستاده بودند تا آن

 «آلکس؟»خانم جونز گفت: 

 آلکس به او نگاه کرد و چیزی نگفت.

ناراحت نشده باشی، فقط فکر کردم این خطر این تصمیم من بود که جلو پرش تو گرفته شود. امیدوارم »خانم جونز گفت: 
 «کنم بنشین.بزرگی است. خواهش می
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 آلکس روبه رویش نشست.

 «ام.چیزی دارم که ممکن است تو را خوشحال کند. برای تو مقداری اسباب بازی آورده»خانم جونز ادامه داد:  

 «ام.برای سرگرم شدن با اسباب بازی خیلی بزرگ شده»آلکس گفت: 

 «ها.رای این اسباب بازینه ب»

ها را روی میز ها بیرون آمد، یک سینی تجهیزات در دست داشت و آنخانم جونز اشاره کرد و مردی ظاهر شد، از توی سایه
طور اندازه چاق بود. وقتی نشست، صندلی فلزی زیر باسن پهنش ناپدید شد و آلکس تعجب کرد صندلی چهگذاشت. مرد بی

شد و عاقبت در حمل کند. طاس بود، سبیل سیاه و چندین چانه داشت که هر یک در دیگری غرق میتوانست وزن او را ت
 اش برای ساختن یک چادر کافی بود.رفت. کت و شلواری راه راه پوشیده بود که پارچههایش فرو میگردن و شانه

 «حالم، رفیق قدیمی.اسمیترز هستم، از دیدن تو خیلی خوش»با سر به طرف آلکس اشاره کرد و گفت:  

 «برای او چه داری؟»خانم جونز با تحکم گفت:

تواند با متأسفانه زیاد وقت نداشتیم. دشواری کار در این بود ببینیم یک پسر چهارده ساله چه چیزی می»اسمیترز جواب داد: 
 «و آن را آماده کنیم. -خودش داشته باشد

ی معمولی. اسمیترز پالستیک سیاه ساخته شده و فقط کمی بزرگتر از اندازه از توی سینی اولین شیئی را برداشت. یک یویو از
 «بیا با این شروع کنیم.»گفت:

 «به من نگو این یک جور سالح مخفی است...»شد. گفت:آلکس سرش را تکان داد. اصالً باورش نمی

 «اند نباید سالح داشته باشی، تو خیلی جوانیدقیقا نه. به من گفته»

 « دوی؟ها میکشی و مثل دیوانهها که نخش را میواقعاً یک نارنجک دستی نیست؟ از آن یعنی این»

 «البته که نه، یک یویو است.»

اگرچه، این نخ از نایلون خاصی ساخته شده. »آلود و شستش نگه داشت: اسمیترز نخ را کشید، آن را بین یک انگشت گوشت
تواند تا وزن صد کیلو گرم را تحمل کند. یویو در واقع موتور دارد و به کمربند میخیلی پیشرفته است. این نخ سی متر است و 

 «شود. برای از جایی باال رفتن خیلی مفید است.تو وصل می

 «شگفت انگیز است.»آلکس تحت تأثیر قرار نگرفته بود: 
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 «این هم هست.»

اسمیترز  تر.جوش پاک کن، برای پوست سالمند؛ ی کوچک پماد را نشان داد. آلکس بر پهلوی آن خوااسمیترز یک لوله
به خودت نگیر. اما فکر کردیم این چیزی است که یک پسر سن تو ممکن است استفاده کند. و این »با عذرخواهی ادامه داد:
 «تقریباً قابل توجه است.

ضرر است. اما آن زنی کامال بیمیوقتی به آن دست »ی کرم را باز کرد و مقداری از آن را روی انگشتش فشار داد: سر لوله 
 «کند.را به فلز بزن و آن وقت داستان به کلی فرق می

ای از دود سوزاننده پیچ و تاب خوران به ای اتفاقی نیفتاد. بعد حلقهروی انگشتش را با مالیدن به سطح میز پاک کرد. لحظه
کند. اگر بخواهی این کار را با هر فلزی می»رز توضیح داد:هوا بلند شد، آهن جلز ولز کرد و سوراخی نامنظم آشکار شد. اسمیت

 «خورد.قفلی را باز کنی خیلی به درد می

 «چیز دیگری هم هست؟»دستمالی برداشت و انگشتش را تمیز کرد. خانم جونز پرسید: 

 «ی ما بنامید.توانید آن را برگ برندهآه بله، خانم جی. می»

کدام نوجوان »الکس فورا متوجه شد گیم بوی رنگی بازی نین تندو است. اسمیترز پرسید: ای به رنگ روشن برداشت که جعبه
اش در این است که هر بازی کامپیوتر را به چیز کامال ها کامل است؟ این یکی چهار بازی دارد. و زیباییبدون یکی از این

 «کند.متفاوتی تبدیل می

را در آن بگذاری، کامپیوتر به یک فکس/ فتوکپی تبدیل  سیسنمهگر بازی ا»اسمیترز اولین بازی را به آلکس نشان داد: 
ی ایکس تبدیل کند و بر عکس بازی دوم، اگزوست، کامپیوتر را به یک دستگاه اشعهشود که تو را مستقیما به ما مربوط میمی
خواست قدر که دلم میورد. آنخسمع به درد میهایش برای استراقهم دارد. گوشی عملکرد صوتیکند. این دستگاه می

ای کنم همان لحظههای شنود است. پیشنهاد میی یافتن دستگاهوسیله . اسپید وارزکنیمقوی نیست، اما داریم رویشان کار می
 «.بامیر بویکه اتاقت را به تو نشان دادند، از آن استفاده کنی، و این هم آخری... 

 «ی کنم؟توانم بازبا این یکی می»آلکس پرسید:

طور که از اسمش معلوم است، در واقع یک بمب دودزا است. کارتریج بازی توانی بازی کنی، اما همانبا هر چهارتایشان می»
ی شروع را فشار بده تا به کار بیفتد. یک پوشش به درد بخور، اگر بخواهی به سرعت را جایی در اتاق بگذار و سه بار دگمه

 «فرار کنی.

 «متشکرم، اسمیترز» خانم جونز گفت:



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

 «کنم، خانم جی.خواهش می»

 کرد.اسمیترز ایستاد، پاهایش به زحمت وزن بسیار زیادش را تحمل می

آلکس، امیدوارم دوباره تو را ببینم. قبالً هرگز به پسری تجهیزات نداده بودم. مطمئنم به یک عالم فکرهای کامالً لذت »
 «رسمبخش می

تو »یان دری ناپدید شد که با صدا به هم خورد. خانم جونز به طرف آلکس برگشت. گفت: سنگین و به زحمت رفت و در م
 «روی، اسمت فلیکس لستر استفردا به پورت تالون می

ی او فرستیم. هرچه الزم است دربارهفلیکس لستر واقعی را برای تعطیالت به اسکاتلند می»ای به دست آلکس داد: پوشه
 بدانی این جاست.

 «خوانم.ا توی تخت میاین ر»

طور بود، ناگهان خانم جونز حالتی جدی به خود گرفت و آلکس به فکر افتاد شاید خود او هم یک مادر باشد. اگر این« خوب»
توانست پسری به سن و سال او داشته باشد. خانم جونز عکس سیاه و سفیدی را بیرون آورد و روی میز گذاشت. عکس می

ای مالیم و ی کامالً کوتاه، چهرهداد. در اواخر بیست سالگی بود. با موهای طالیلوار جین نشان میمردی را با تیشرت و ش
خواهم به این نگاه می»اندام یک رقصنده، عکس کمی تار بود. از دور و انگار با دوربینی مخفی گرفته بودند. خانم جونز گفت: 

 «کنی.

 «کنم.دارم نگاه می»

کند. او را به کار گرفته بودند. ت. در روسیه متولد شده، اما حاال برای کشورهای زیادی کار میاسمش یاسن گرگوروویچ اس»
 «همین صربستان، لیبی و چین.

 «چه کرده است؟»

توانست شغلش را حدس های تهی و نیم بسته، میی سرد با آن چشمآلکس این را پرسید، هرچند موقع نگاه به آن چهره 
 بزند. 

 «ای ست. معتقدیم او یان رایدر را کشته است.آدمکش حرفهآلکس، او یک »

 مکثی طوالنی برقرار شد. آلکس به عکس خیره ماند و سعی کرد آن را در ذهن خود ثبت کند.
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این عکس شش ماه پیش در کوبا گرفته شده. شاید هرود سایل بر اثر یک همزمانی اتفاقی، همان وقت آنجا بوده. آن دو »
رایدر در آخرین پیامی که فرستاد از یک کد استفاده کرد. فقط  -مکث کرد  -اند. یک چیز دیگر هم هست. حتماً مالقات کرده

 .Yیک حرف. 

«Y .برای یاسن» 

 « خواسته ما بدانیم...را جایی در پورت تالون دیده. میاحتما یاسن »

 «گویید؟چرا حاال این را به من می»آلکس پرسید: 

 « خواهم فوراً با ما تماس بگیری.می –اگر یاسن به هر شکلی نزدیک تشکیالت سایل بود  -برای اینکه اگر او را دیدی »

 «و بعد؟»

 «کشد.تو را هم می -کنی رای ما کار میآوریم. اگر یاسن بفهمد بتو را بیرون می»

 «تر از آنم که توجه او را جلب کنم.من جوان»آلکس لبخند زد. گفت: 

 «نه.»

 «ری.فقط یادت باشد، آلکس رایدر، تو هرگز آنقدر جوان نیستی که نمی»خانم جونز عکس را پس گرفت.

 «باش آلکس و موفق باشی. روی. مواظبساعت هشت صبح فردا می»آلکس ایستاد. خانم جونز گفت:

شد. پشت سر او، خانم جونز لفاف یک آب نبات نعنایی را باز هایش منعکس میآلکس از عرض آشیانه عبور کرد، صدای قدم
داد. به عنوان رئیس عملیات ویژه، چند نفر را به کام مرگ کرد و آن را در دهان گذاشت. نفس او همیشه اندکی بوی نعنا می

 تر بود.ها نفر دیگر، شاید با نفسی شیرین این کار برایش راحتیان رایدر و شاید دهفرستاده بود؟ 

آمدند، وولف و اند. داشتند از تاریکی به طرف او میپیش روی آلکس حرکتی صورت گرفت و دید چتربازها از پرش برگشته
 کج کند. اما وولف جلو او را گرفت. ها راهش راسایر افراد واحد ک جلوی بقیه بودند. آلکس سعی کرد از برابر آن

 ظاهراً به طریقی شنیده بود آموزش آلکس به پایان رسیده.« روی؟داری می»وولف گفت: 

 «بله.»

 «آن چه در هواپیما اتفاق افتاد...»مکنی طوالنی برقرار شد. وولف گفت: 
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 «همین.فراموشش کن وولف. هیچ اتفاقی نیفتاد. تو پریدی و من نپریدم، »آلکس گفت:

 وولف یک دستش را جلو آورد. 

قدر آزارت دادم. اما تو عیبی نداری، و شاید... بد نباشد روزی با کردم. متأسفم آنی تو اشتباه میخواستم بدانی... دربارهمی»
 «تو کار کنم.

 «داند.کسی چه می»آلکس گفت:

 «موفق باشی، کاب.»

 «خداحافظ، وولف.»

 آلکس به درون شب پا نهاد.
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 7فصل 

 فیسالیافیسالیس 

 

ای خاکستری در راه اتومبیل رو گشت زد و به طرف جنوب رفت. آلکس روی صندلی جلو نشسته نقره ۶۰۰مرسدس اس ال 
شنید که داشت او را به طرف اسب را می ۹۸۳لیتری با قدرت  ۶قدر چرم نرم دورش بود که به زحمت صدای موتور بود و آن
برد. اما حتی هشتاد مایل سرعت در ساعت هم به موتور فشار نیاورده بود. ی سایل نزدیک، پورت تالون، کورنوال، میمجموعه

کرد ی الغر و جدی یک اشاره میکرد. مهندسی آلمانی به ارزش یک صد هزار پوند. رانندهآلکس قدرت اتومبیل را حس می
 زد.داشت. این اتومبیلی بود که به محدودیت سرعت پوزخند میو مرسدس خیز بر می

اش انتظار آن روز صبح از کلیسایی در همپستد، شمال لندن، آلکس را سوار کرده بودند. وقتی راننده رسیده بود، آلکس با اثاثیه
هایش را تمیز نگه دارد و موقع خداحافظی برایش دندانکه او را بوسید، گفت  -۶یک مأمور ام آی  -کشید و زنی هم بودمی

ای را خوانده بود شد، آلکس، همان فلیکس بود. آن روز صبح آلکس پروندهدست تکان داد. تا جایی که به راننده مربوط می
آرشیتکت است. رود، دو خواهر و یک البرادور دست آموز دارد. پدرش ای به نام سنت آنتونی میدانست لستر به مدرسهمی

 ی او.پرسید، خانوادهاگر کسی می -کند. یک خانوادهای خوشبخت مادرش جواهر طراحی می

 «تا پورت تالون چقدر راه است؟»آلکس پرسید:  

چند ساعت. شما کمی »ای به زبان آورده بود. بدون اینکه به آلکس نگاه کند، جواب داد:تا آن وقت راننده به ندرت کلمه
 «دارید؟موسیقی میل 

 «جان لنون دارید؟»

 ی خودش نبود. طبق پرونده فلیکس لستر جان لنون دوست داشت.سلیقه

 «نه.»

 «خوابم.فراموشش کن، یک کم می»

دانست اگر کسی بدنش را ببیند، چه طور باید در به خواب احتیاج داشت. هنوز به خاطر آموزش به شدت خسته بود و نمی 
هایش را گفت در مدرسه کتک خورده. چشمهای نیمه بهبود یافته توضیح بدهد. شاید میراحتها و جمورد تمام آن بریدگی

 بست و گذاشت در چرم فرو برود و بخوابد.
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ی ماهیگیری دید، دورتر دریایی آبی بود و یک هایش را باز کرد و یک دهکدهکاهش سرعت اتومبیل بیدارش کرد. چشم
ابر. تصویری بود که از یک پازل یا بروشور تبلیغاتی تعطیالت در انگلستانی فراموش های سبز گرد و آسمانی بی ردیف تپه

با تورهای  -زدند. یدک کشی قدیمی آمدند و فریاد میهای دریای باالی سرش به سرعت پایین میشده، بیرون آمده بود. مرغ
د نفر از افراد محلی، ماهیگیرها و همسرانشان، در به طرف اسکله کشیده شده بود. چن -درهم، دودزده و با رنگ پوسته پوسته 

ای و ظریف فرو رفته بود که مال کردند. حدود پنج بعد از ظهر بود و دهکده در نوری نقرهاطراف ایستاده بودند و تماشا می
 پایان یک روز کامل بهاری بود.

 «پورت تالون»راننده گفت:

 ز کرده.هایش را بااحتماالً متوجه شده بود آلکس چشم 

 «قشنگ است.»

 «ها.نه برای ماهی»

گذشت، راندند. آلکس انداز میهای پر دستاز کنار دهکده و مسیر داخلی پشت آن، در راهی که به طرز غریبی از میان مزرعه
ست. های فلزی زنگ زده را دید و فهمید این یک معدن قلع قدیمی اهای نیمه ریخته و چرخها، دودکشهای ساختمانویرانه

 ها باقی مانده بود.کردند تا آن که قلع تمام شد. حاال فقط سوراخدر کورنوال سه هزار سال معادن قلع را استخراج می

های خاردار ای دیده شد. کامالً نو، به بلندی ده متر که در باال سیمتر در مسیر یک حصار فلزی زنجیرهچند کیلومتر پایین
های برق قرار داشت و تابلوهای عظیمی که روی ه در فواصل معین قرار گرفته بود، چراغزده کهای داربستداشت. بر برج

 ها را بخوانید.توانستید آنها با قرمز روی سفید نوشته شده بود. از یک شهر دیگر هم میآن

 

 

 

 

او کم و بیش آن چه را خانم جونز گفته بود، به یاد آورد. « شود.به افراد متفرقه شلیک می»آلکس با خودش زیر لب گفت: 
کند که انگار چیزی برای پنهان کردن دارد. خوب، مسلما خود او هم در اولین طوری رفتار می ارتش خصوصی خودش را دارد.

 ها بیگانه بود.دار و مزرعههای شیببه نحوی تکان دهنده، با تپه برخورد چنین برداشتی داشت. تمام مجموعه

 تشکیالت سایل

 کامالً خصوصی
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ی اصلی رسید که یک اتاقک نگهبانی و یک مانع الکریکی داشت. نگهبانی با یونیفورم آبی و خاکستری که اتومبیل به دروازه
ای ه خود بلند شد. و بعد جادهها را به داخل راهنمایی کرد. مانع خود بی دست آنروی کتش چاپ شده بود اس ای با اشاره

بلند و مستقیم را در پیش گرفتند. در زمینی که از شدت صافی انگار چکش کاری شده بود و در یک طرف آن باند فرودگاه و 
های تیره و فلز، و هر ها بزرگ بود، با شیشههای بسیار مدرن قرار داشت. ساختمانای از ساختماندر طرف دیگرش مجموعه

ی پرواز کنار باند فرود بود. یک هلیکوپتر و یک شد. دو وسیلهراه عبوری سر پوشیده به ساختمان دیگر متصل میکدام با 
هواپیمای باری کوچک. آلکس تحت تأثیر قرار گرفت. مجموعه در کل حدود پنج کیلومتر وسعت داشت. یک سازمان حسابی 

 بود.

العاده و ای خارقن را به سرعت دور زد و مسیرش را به طرف خانهی بود، میدامرسدس به میدانی رسید که در وسط آن 
عریضی ادامه داد. خانه به سبک دوران ویکتوریا ساخته شده بود، آجر قرمز که بر فراز آن گنبدها و منارهای مخروطی مسی 

ای بیل رو داشت. این خانهی رو به مسیر اتومی خانه دست کم پنجرهشد که از مدتها پیش سبز شده بود. پنج طبقهدیده می
 دانست کی باید از گسترش دست بکشد.بود که نمی

 مرسدس مقابل در اصلی ایستاد و راننده پیاده شد.

 «دنبال من بیایید.»

 «هایم چی؟چمدان»آلکس پرسید: 

 «آورند.ها را میآن»

روز داوری،  -را تابلوهای عظیم گرفته بودندآلکس و راننده از در جلو عبور کردند و وارد هال ورودی شدند که دور تا دورش 
پایان جهان، که چهار قرن پیش به صورت انبوه مواجی از ارواح نفرین شده و شیاطین نقاشی شده بود. آثار هنری در هر طرف 

ال های سنگی و برنزی، همه گرد آمده بودند و به چشم مجشد. آبرنگ و رنگ و روغن، آثار چاپی، نقاشی، مجسمهدیده می
پرید، راننده را دنبال کرد. داشت دچار تقریباً داشت روی آن می دادند. آلکس روی یک فرش چنان کلفت کهاستراحت نمی

ای نداشت، احساس آرامش شد و وقتی از دری عبور کردند و وارد اتاق وسیعی شدند که عمال اثاثیهترس از فضای بسته می
 کرد.

 «.آیندآقای سایل به زودی اینجا می»

 راننده این را گفت و رفت.

آلکس به اطرافش نگاه کرد. اتاقی مدرن بود با میزی فلزی و منحنی در مرکز، نورهای هالوژن به دقت تنظیم شده و راه 
ای آمد که به دقت ایجاد شده بود. یک دیوار کامل از شیشهای در سقف بلند باال به طرف پایین میای مارپیچ که از دایرهپله

ی کند. فقط اندازهرچه ساخته شده بود، و آلکس به طرف آن که رفت، متوجه شد به یک آکواریوم غول پیکر نگاه میپایک
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شد تصور کرد این شیشه چند هزار لیتر آب را نگه داشته، اما وقتی مخزن را آن آکواریوم او را به طرفش کشاند. به سختی می
 ای را در خود جا بدهد.قدر بزرگ بود که بتواند کوسهد، اگرچه آنشخالی دید، تعجب کرد. آنجا ماهی دیده نمی

ای حرکت کرد و زمانی که چشم آلکس به بزرگترین عروس دریایی افتاد که در عمرش های فیروزهو بعد چیزی در میان سایه
ای از سفید و ارغوانی و تپنده ی این موجود ترکیب براقدیده بود، دهانش از وحشت و حیرت باز ماند و به نفس نفس افتاد. تنه

های ای شاخک پوشیده از نیشبود، که به شکل ناهمواری به قیف شباهت داشت. زیر آن، دست کم به طول ده متر، توده
هایش پیچ و تاب شد، شاخککرد یا در جریان مصنوعی آب شناور میدریایی حرکت می جنبید. وقتی عروسمدور، در آب می

ترین و نفرت انگیزترین چیزی بود که رسید سعی دارد آن را بشکند. مهیبخورد و در نتیجه به نظر مییخوران به شیشه م
 آلکس تا آن زمان دیده بود.

 «فیسالیا فیسالیس.»

 آید.صدا از پشت سر او آمد و آلکس چرخی زد و برگشت و دید مردی دارد از آخرین پله پایین می

کند که به دالیلی از شکل افتاده. کوتاه بود که آلکس اول خیال کرد دارد به تصویری نگاه میهرود سایل کوتاه بود. آن قدر 
ی ی کوچک شدههای براق سیاه، به نمونهدار طال و کفشقیمت سیاهش، با انگشتر نگیندوخت و گراندر کت و شلوار خوش

زد. سری هایش برق میخندید دندانتیره که وقتی میقدر یک تاجر مولتی میلیونر شباهت داشت. پوستش خیلی تیره بود، آن
ها را اش خیلی کوچک بود و سفیدی چشمش کامال آنهای خاکستریهایی بسیار هولناک داشت. عنبیهگرد و طاس و چشم

م تراز با هایش تقریباً ههای رشد نکرده افتاد. وقتی سایل کنار او ایستاد، چشماحاطه کرده بود. آلکس به یاد بچه قورباغه
 های او بود و از عروس دریایی هم کمتر گرما داشت.چشم

زیباست، به نظرتان »ی غلیظی داشت که از بازارهای بیروت برایش مانده بود. لهجه« جنگجوی پرتغالی.»سایل ادامه داد: 
 «طور نیست؟این

 «داشتم.ها را به عنوان حیوان خانگی نگه نمیمن یکی از این»آلکس گفت: 

 «کردم، به این برخوردم.وقتی داشتم در دریای جنوب چین غواصی می من»

های ای اشاره کرد و آلکس متوجه سه تفنگ صید نهنگ شد و مجموعه چاقویی که در شکافسایل به یک ویترین شیشه
فیسالیا فیسالیس ها هستم. اما وقتی این نمونه من عاشق کشتن ماهی»پوش قرار گرفته بود. سایل ادامه داد: باریک مخمل

 «اندازد.دانی، این مرا به یاد خودم میرا دیدم، فهمیدم باید آن را بگیرم و نگه دارم. می

اختیار به یاد آورد و قبل از اینکه بفهمد آلکس این اطالعات را بی« نود و نه درصد آن آب است. مغز، روده، مخرج، ندارد.»
 ها را به زبان آورد.کند، آندارد چه می
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یک خارجی »آورد. گفت: ایل به او نگاهی انداخت و به طرف جانور برگشت که داشت در درون مخزن به طرف او هجوم میس
گیرند. ساکت اما احترام برانگیز است. آقای لستر، شسا های دیگر او را نادیده میاست. به حال خود شناور است، ماهی

 «ها بیابید، مرگی عالی خواهد بود.ی آنگر خود را در محاصرههای نیش دار؟ ااید؟ سلولها را دیدهنماسوتیت

 «به من بگویید آلکس»آلکس گفت: 

توانست ترین اشتباهی بود که میایترین، غیرحرفهخواست بگوید فلیکس، اما بی خود این اسم به زبانش آمد. این احمقانهمی
 ی عروس دریایی حواسش را پرت کرده بود.زم کنندهمرتکب شود. اما نوع ظاهر شدن سایل و رقص آرام و هیپنوتی

 «فکر کردم اسم شما فلیکس است.»های خاکستری منقبض شد: چشم

 «گویند آلکس.دوستانم به من می»

 «چرا؟»

این اولین چیزی بود که به ذهن آلکس رسید. اما او در « به خاطر آلکس فرگوسن، من هوادار سرسخت منچستر یونایتدم.»
 دانست دست کم تیم درستی را انتخاب کرده.فلیکس لستر یک پوستر فوتبال دیده بود و میاتاق خواب 

کنم. و امیدوارم با هم دوست شویم، آلکس، تو پسر خیلی خوش خیلی جالب است. تو را آلکس صدا می»سایل لبخند زد: 
کنم، برای من هم کند. اما فکر میان میای و اولین نوجوانی هستی که موج طوفان مرا امتحشانسی هستی، مسابقه را برده

خواهم به من بگویی چه چیزی را دوست داری... و چه ی آن چیست. میخواهم بدانم نظرت دربارهاین یک شانس است. می
تا روز آغاز فقط سه روز »جهت نگاه سایل تغییر کرد و ناگهان رفتاری رسمی به خود گرفت. گفت: « چیزی را دوست نداری

برد و فردا صبح، قبل گفت، بهتر است یک تکان لعنتی بخوریم. مأمورم تو را به اتاقت میطور که پدرم میریم. همانوقت دا
ها را. تمام نرم افزار طور زبانی ریاضی است که باید امتحانش کنی... همیناز هر چیز، باید مشغول کار شوی. یک برنامه

ایم. اما ها، متخصصان تعلیم و تربیت، رفتهایم. به سراغ معلمها صحبت کرده، با بچهاینجا در تشکیالت سایل آماده شده. البته
 «ها بیشتر ارزش داری.ی آنتو، عزیزم... آلکس، تو برای من از مجموعه

کس زد، از هیجان اشتیاق خود، بیشتر و بیشتر به نشاط آمده بود. کامالً آدم دیگری شده بود. آلطور که حرف میسایل همان
به او اعتماد نداشتند!  ۶کرد از همان اول از هرود سایل بدش آمده. عجیب نبود که بالنت و سایر افراد ام.آی.باید اعتراف می

قلبی تصمیم اما حاال مجبور بود دوباره فکر کند. در مقابل یکی از ثروتمندترین مردان انگلیس ایستاده بود، مردی که از خرش
شد ی بسیار بزرگی اهدا کند. اینکه کوچک بود و رفتاری ساختگی داشت، دلیل نمیانگلیس هدیه هایگرفته بود به مدرسه

 «کرد.ها، بالنت اشتباه میی حرفحتماً دشمن هم باشند. شاید بعد از همه

 «آه! مأمور من آمد. سر وقت لعنتی!»سایل گفت: 
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دار پوشیده بود. همانقدر که اربابش یمی، کت سیاه دمهای قددر باز شده و مردی وارد شده بود که به سبک سرپیشخدمت
ای تقریباً به سفیدی کاغذ. از دور انگار ای نارنجی بر باالی چهرهکوتاه و گرد بود، او دراز و الغر بود، با انبوهی موی قهوه

ام یک طرف دهانش، که تا کدتر آمد، دهان آلکس باز ماند، مرد دو زخم هولناک داشت، هرخندید، اما وقتی نزدیکداشت می
ی بنفش هولناکی داشت. ها سایههایش کشیده شده بود، مثل این بود که کسی سعی داشته صورتش را نصف کند. زخمگوش

 های کهنه محوتر شده بود.ها زمانی بخیه خورده بود، زخمدر جاهایی که گونه

 «ای که برایش پیش آمد، نامش را عوض کرد.این آقای گرین است. بعد از حادثه»سایل گفت: 

 های وحشتناک خیره نشود.تواند به آن جای زخمآلکس دید نمی« حادثه؟»

ی پرتاب چاقو بود. عادت داشت برای باال بردن هیجان چاقوی در کرد. یک نمایش تازهآقای گرین در یک سیرک کار می»
مسن او برای دیدن نمایش آمد. از ردیف جلو برایش دست تکان داد و او حال چرخشی را با دهان بگیرد، اما یک شب مادر 

کند و اگرچه ظاهر ناخوشایندی دارد اما وفادار و کارآمد است. هاست برای من کار میی زمان اشتباه کرد. حاال سالدر محاسبه
 «راستی، سعی نکن با او حرف بزنی... زبان ندارد.

 «هتوست!»آقای گرین گفت: 

 «از آشنایی با شما خوشحالم.»فت: آلکس گ

 «او را به اتاق آبی ببر.»سایل دستور داد: 

 و به طرف آلکس برگشت.

های اینجا، در خانه، خالی است. یک مأمور امنیتی در آنجا اقامت داشت. اما ناگهان ما شانس آوردی که یکی از بهترین اتاق»
 «را ترک کرد.

 «ور شد؟طچرا این»آلکس با لحنی عادی پرسید: 

 «طور نباشی، آلکس.امیدوارم توهم این»بعد دوباره لبخند زد: « ی بعد رفته بود.دانم. یک لحظه اینجا بود، لحظهاصالً نمی»

 «رای... هپت»

 طور که در برابر اسیر عظیمش ایستاده بود، ترک کرد.آقای گرین به در اشاره کرد، آلکس، هرود سایل را همان

و باز از برابر آثار هنری دیگری گذشت، از پلکانی باال رفت و بعد از راهروی وسیعی با درهای چوبی و  به راهرویی هدایت شد
گیرد. خود سایل حتماً در اینجا زندگی چلچراغ رد شد. آلکس فکر کرد عمارت اصلی برای سرگرمی مورد استفاده قرار می
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شد که در مقابل باند فرودگاه دیده بود. احتماالً فردا او را به ه میهای مدرنی ساختکرد. اما کامپیوترها حتماً در ساختمانمی
 بردند.آنجا می

ی رو به فوارهو هوا تاریک شده بود و آب، از ارتفاع ده دار و اتاقش در انتهای راهرو بود. اتاق بزرگی بود با یک تخت آسمانه
ها ت که به طرز قابل توجهی شبیه هرود سایل بود، و دهریخای فرو میی نیمه برهنهمتری به شکل آبشار بر روی مجسمه

ی او از قبل روی آن چیده شده بود؛ کرد. کنار پنجره میزی بود که عصرانهچراغ ناپیدا آن را به شکل ترسناکی روشن می
 گوشت، پنیر، ساالد. کیفش روی تخت بود.

های فلزی تن آن سه تار مو داخل زیپ، الی دندانهو امتحانش کرد. موقع بس -یک کیف ورزشی نایک  -به سراغ آن رفت 
طور بود که او آن، جا داده بود که دیگر سرجایشان نبودند. آلکس کیف را باز کرد و داخل آن را گشت. همه چیز کامالً همان

 ای و دقیق مورد بازرسی قرار گرفته.گذاشته بود، اما اطمینان داشت کیف ورزشی به طور حرفه

ی شروع را سه بار فشار داد. روی صفحه، فورا مستطیلی یرون آورد، کارتریچ بازی اسپید وارز را گذاشت و دگمهگیم بوی را ب
سبز، به شکل همان اتاق روشن شد. گیم بوی را باال گرفت، خطوط دیوارها را دنبال کرد و آن را در اطرافش تاب داد. ناگهان 

تر و شدیدتر م بوی را در برابر خود گرفت و جلو رفت. نقطه سریعزن قرمزی روی صفحه آشکار شد. گیی چشمکنقطه
چشمک زد. به تابلویی رسیده بود، آویخته کنار حمام، ترکیب درهمی از رنگ که به طرز مشکوکی به آثار پیکاسو شباهت 

ی شده بود، یک صفحه داشت. گیم بوی را پایین گذاشت و با دقت تابلو را از روی دیوار برداشت. میکروفن پشت آن چسبانده
کند. امنیت! یا اینکه سایل ای به آن نگاه کرد، فکر کرد آنجا چه کار میی ده پنسی، آلکس لحظهی یک سکهسیاه به اندازه

 کند؟ی شبانه روز چه میخواست بداند مهمانش هرلحظهچنان جنون کنترل داشت که می

روفن بود. در حمام میکروفن وجود نداشت. شامش را خورد، دوش آلکس تابلو را سر جایش گذاشت. در اتاق فقط یک میک
های اطراف فواره جریان شد، متوجه فعالیتی شد که در زمینگرفت و آماده شد به رختخواب برود. وقتی از کنار پنجره رد می

، با یک جیپ روباز به طرف های کار سفیدتابید. سه مرد، هر سه با لباسهای مدرن نور به بیرون میداشت. از داخل ساختمان
ی ورودی لباس پوشیده بودند. آمدند. دو مرد دیگر پیاده عبور کردند. نگهبانان امنیتی بودند، مانند مرد کنار دروازهخانه می

کردند. نه فقط یک ارتش خصوصی، بلکه ارتشی که به خوبی مسلح بود. به های نیمه اتوماتیک حمل میهردو مسلسل
آخرین کسی که اینجا خوابیده بود عمویش، یان رایدر، بود. موقع نگاه کردن از پنجره چیزی دیده بود؟ چیزی رختخواب رفت. 

 ها طول کشید تا خواب به بستر مرد مرده آمد.مرد؟ مدتشنیده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود که باید به خاطر آن می

 

 

 



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

  ۸فصل 

 به دنبال دردسر

 

کس از زمان کشته شدن دید، اما البته هیچخوابید، آن را میکرد، آن را دید. هرکس در تخت میهایش را باز آلکس تا چشم
دار بیرون زده بود. باید به پشت یان رایدر آنجا نخوابیده بود. مثلثی سفید بود که از الی چین سایبان باالی تخت آسمانه

 مثل االن آلکس. -خوابیدید تا آن را ببینیدمی

ایستاد. عاقبت گذاشت و بعد رویش میرسید. برای اینکه دستش برسد، باید یک صندلی را روی تشک میمیدستش به آن ن
 تلوتلوخوران، در حالی که نزدیک بود بیفتد، توانست آن را با انگشتانش بگیرد و بیرون بکشد.

د و چیزی زیر آن نوشته بود که در واقع تکه کاغذی به شکل مربع بود که دوبار تا شده بود. کسی طرحی عجیب کشیده بو
 ی مرجع بود.ظاهراً یک شماره

 

 

 

 

 

اش چه بود؟ لباسی پوشید، به سراغ میز رفت و یک برگه کاغذ چیز زیادی ننوشته بود، اما خط یان رایدر را شناخت. اما معنی
 خط برداشت. به سرعت یادداشت کوتاهی با حروف کتابی نوشت:بی

 رایدر این را در اتاق یان

 پیدا کردم. از معنی آن سر 

 آورید؟در می 
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ی کاغذ حرکت اش را روی دو برگهسیس را در آن گذاشت و روشنش کرد. صفحهاش را پیدا کرد، کارتریج نمهبعد گیم بوی
کند و تلقی میدانست فورا ماشینی در دفتر خانم جونز در لندن، داد، اول پیغام خودش و بعد طراحی را تصویربرداری کرد. می

آورد. در هر حال، مثالً او برای سازمان اطالعات کار ید. شاید خانم جونز از آن سر در میاز دو صفحه، یک کپی از آن بیرون 
 کرد.می

های کاغذ را در جای باتری پنهان کرد. نمودار ی پشتش را برداشت و برگعاقبت، آلکس گیم بوی را خاموش کرد و صفحه 
 داشت. یان رایدر آن را پنهان کرده بود. شاید این چیزی بود که بهایش را با جانش پرداخته بود.حتما اهمیت 

ها را به تن داشت، ای به در خورد. آلکس به طرف در رفت و آن را باز کرد. آقای گرین که هنوز یونیفورم سرپیشخدمتضربه
 «صبح به خیرا»بیرون ایستاده بود. آلکس گفت:

ی گرین اشاره کرد و آلکس دنبال او از راهرو عبور کرد و از خانه خارج شد. از بودن در هوای آزاد و دور شدن آقا« هوپ بهیر»
از آثار هنری، احساس آرامش کرد. وقتی در مقابل فواره مکث کردند، ناگهان غرشی شنیده شد و یک هواپیمای باری ملخی 

 روی سقف خانه پایین آمد و بر باند فرودگاه نشست.

 «هگر پهاوز هاش.»قای گرین توضیح داد: آ

 «کردم.طور که فکر میدرست همان»آلکس گفت: 

ای کنار در فشار داد. وقتی انگشتانش بررسی ی شیشهبه اولین ساختمان مدرن رسیدند و آقای گرین دستش را روی صفحه
 صد اباز شد.ای بعد در کشویی بیشد، نور سبزی تابید، و لحظهمی

همه چیز متفاوت بود. انگار آلکس از میان هنر و ظرافت عمارت اصلی، به قرن بعدی پا گذاشته بود. راهروهای  آن طرف در،
 های هواساز. جهانی دیگر.های فلزی، نورهای هالوژن. سرمای غیرطبیعی دستگاهبلند سفید با کف

ای عجیب ها بود. چهرهد، منتظر آنهای پهن و ظاهر جدی و موهای طالیی که محکم پشت سرش بسته بوزنی، با شانه
روح، گرد مثل ماه داشت، با عینکی با قاب فلزی، بدون هیچ آرایشی به جز یک ماتیک زرد. کت سفیدی به تن داشت که بی

شما باید فلیکس باشید، یا حاال »یک کارت شناسایی باالی جیب آن سنجاق شده بود. روی آن نوشته شده بود؛ وله زن گفت: 
ی غلیظ آلمانی لهجه« اند، آلکس؟ بله! اجازه بدهید خودم را معرفی کنم. من فراوالین وله هستم.که به من گفتهآن طور 

وله « کنم. از این طرف.از اینجا به بعد من او را همراهی می»توانید مرا نادیا صدا کنید، به آقای گرین خیره شد: داشت: می
ی نرم افزار بلوک آ که االن در آنیم، مرکز فرماندهی و دوباره سازی است. بلوک با توسعهراه افتاد. در اینجا چهار بلوک داریم. 

 «است. بلوک سی تحقیق و انبار است. بلوک د جایی است که محل اصلی ساختن موج طوفان قرار گرفته است.

 «صبحانه کجاست؟»آلکس پرسید: 
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 سایل خیلی مشتاق است که فوراً کارتان را شروع کنید. ۲هِرفرستم. اید؟ برایتان یک ساندویچ میصبحانه نخورده»

خورد. آلکس دنبال او از در های چرمی سیاه که محکم به کف راهرو میو کفش با پشت صاف، -رفت مثل یک سرباز راه می
طوفان واقعی ولین موج اعبور کرد و وارد اتاقی خالی و مربع شکل شد، با یک میز تحریر و یک صندلی، و روی میز تحریر، 

 که ندیده بود، قرار داشت.

ز آن خیلی بهتر بود. به جز ماشین زیبایی بود. آی مک احتماال اولین کامپیوتری بود که طراحی خوبی داشت، اما موج طوفان ا
ای به سوی فضایی دیگر باشد. توانست دریچهاش میصفحه و -درخشید، سیاه بودنور سفیدی که در یک طرف پایین آن می

ت تشکیالت سایل، ، عالمESآلکس پشت میز تحریر نشست و آن را روشن کرد. کامپیوتر فوراً به حروف سوزان سرخ حروف 
یابی، ظاهر ی دستآماده –ر موضوعی ه -هایی برای ریاضیات، علوم، فرانسه شکل گرفت. لحظاتی بعد، صفحه با ورودی

خواست در هر توانست سرعت و قدرت کامپیوتر را احساس کند. و هرود سایل میهای کوتاه، آلکس میشد. حتی در آن ثانیه
 ای فوق العاده بود.کرد. این هدیهها بگذارد باید این مرد را تحسین میی کشور یکی از آنمدرسه

کنم برایتان بهتر است موج طوفان را شخصا کشف کنید. امشب با هرود کنم. فکر میشما را ترک می»فراوالین وله گفت: 
 «گویید.خورید و احساس خود را به او میسایل شام می

 «گویم.آره... احساسم را به او می»

 « اطر امنیت است.دانید، به خفرستم. اما باید از شما خواهش کنم لطفاً اتاق را ترک نکنید. این، میبرایتان ساندویچ می»

 «هرچه شما بگویید، دوشیزه وله.»آلکس گفت: 

ی موج طوفان غرق کرد. حتی ها را باز کرد و سه ساعت بعد خود را در نرم افزار بسیار پیشرفتهزن رفت. آلکس یکی از برنامه
کننده است، اما رگرمسرسه وقتی ساندویچش رسید، به آن اعتنا نکرد، و گذاشت توی بشقاب بماند. هرگز نگفته بود درس مد

ی تاریخ، به نبرد پورت استنلی با موسیقی و ویدئو کلیپ جان داده بخشید. برنامهکرد کامپیوتر به آن روح میباید اعتراف می
ته داد. موج طوفان حتی توانسیهای شما انجام می علوم، این کار را در برابر چشمطور؟ برنامهبود. جدا کردن اکسیژن از آب چه

 ام نداده بود. بود جغرافیا را تا حدی قابل تحمل کند، و این کاری بود که آقای دونووان در بروکلند هرگز انج

دنش را کش آورد و ایستاد. ببار دوم که آلکس به ساعتش نگاه کرد، یک بعد از ظهر بود. او بیش از چهار ساعت در اتاق بود. 
کرد. به طرف در ا اینجا پیدا نمیرود، اما اگر در تشکیالت سایل رازی وجود داشت، آن رنادیا وله به او گفته بود نباید بیرون ب

 شد. وقت حرکت بود. رفت و وقتی نزدیک آمد، با تعجب دید در باز شد. به راهرو رفت. هیچ کسی دیده نمی

                                                            
 آقا به زبان آلملنی ۲
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های سفید، گذشت. آنجا یدی با کاشیسازی بود، آلکس از چندین دفتر، بعد از کافه تریای سفبلوک آ مرکز فرماندهی و دوباره
های شناسایی نشسته بودند و ضمن ناهار خوردن، شاد و سرزنده حرف های سفید و کارتحدود چهل زن و مرد، همه با کت

زدند. وقت خوبی را انتخاب کرده بود. وقتی راهش را از راهروی پلکسی گالس به داخل بلوک ب ادامه داد، هیچ کس از می
ی اطالعات کامپیوتری همه جا صفحات های چاپ شدههای بلند کاغذ و ورقهنکرد. در دفترهای کوچک با توده کنارش عبور
پایان پر از کتاب و های بیای با قفسهاز کتابخانه -تحقیقات  -ی نرم افزار از طریق بلوک سیدرخشید. توسعهکامپیوتر می

م، قدم زنان عبور کردند، آلکس سرش را دزدید. از حد خود خارج دی گذشت. وقتی دو تکنیسین، در حال صحبت با هسی
گردد. احتماال، دردسر. آنجا چه چیز آنکه بداند دارد دنبال چه میکرد بیشده بود، داشت به تنهایی در اطراف جاسوسی می

 دیگری ممکن بود پیدا شود؟

به گوشش رسید و به سرعت به داخل آالچیقی پا نهاد،  آرام، با حالتی عادی، در راهرو به سوی آخرین بلوک رفت. نجواهایی
های سفید به تن، و در حال بحث در مورد وب سرورها، رد شدند، پشت یک آبخوری و وقتی دو مرد و یک زن، همه کت

هنوز باید  رسید، امای دیگر به او میچمباتمه زد. متوجه شد باالی سرش، یک دوربین امنیتی، به طرف او چرخید. تا پنج ثانیه
ی باز، بدود. او را دیده بود؟ آلکس های با زاویهکرد سه تکنیسین بروند تا او بتواند به سرعت، درست پیشاپیش دوربینصبر می

داد. شاید تا همان وقت خانم وله سراغش آمده بوده. دانست؛ داشت فرصت را از دست میمطمئن نبود. اما یک چیز را می
 کرد...ناهار آورده بود. اگر قرار بود چیزی پیدا کند، باید زودتر این کار را می شاید کسی به اتاق خالی

کرد، راه افتاد، عاقبت در آنجا چیز متفاوتی وجود داشت. یک های سی و د را به هم وصل میای که بلوکدر راهرو شیشه
کرد و اگرچه هر ساختمان راهرو را دو قسمت میرفت که حتماً نوعی زیرزمین بود، ی فلزی که به طرف جایی پایین میپلهراه

رسید شد. به نظر میو هر دری که تا آن وقت دیده بود تابلو داشت، این راه پله تابلویی نداشت. نور در نیمه راه آن خاموش می
 ها سعی دارند جلب توجه نکنند. پله

آشام در روز از توی ی گرین ظاهر شد، مثل یک خونای بعد آقاصدای برخورد پا با فلز. آلکس خودش را عقب کشید و لحظه
هایش درهم رفت و قبل از راه افتادن به طرف ی او تابید، جای زخمزمین بیرون آمد. وقتی خورشید به صورت سفید و مرده

 هایش را باز و بسته کرد.بلوک د چندین بار چشم

ها پایین رفت. مثل قدم گذاشتن به یک محل تاب از آنشد؟ آلکس با شها به کجا منتهی میمشغول چه کاری بوده؟ پله
های هایش، دانهکرد روی پیشانی و کف دستهای هواساز چنان با قدرت فعال بود که احساس مینگهداری اجساد بود. دستگاه

 زند.عرق به سرعت یخ می

در مسیری که آمده بود، کشیده شده بود.  ها ایستاد. در یک راهروی طوالنی دیگر قرار داشت که در زیر مجموعه،پایین پله 
ای شد. اما آنجا چیز خیلی عجیبی وجود داشت. درهای راهرو ناتمام بود؛ تخته سنگی قهوهراهرو به یک تک در فلزی ختم می

دیمی روشن های قهایی با حبابهایی که به روی یا فلزی دیگر شباهت داشت. زمین هم ناهموار بود، و راه را چراغتیره با رگه
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آمد ها چیزی را به یاد او آورد... چیزی که همین تازگی دیده بود. اما یادش نمیی اینها آویزان بود. همهکرد که از سیممی
 چه چیزی.

ها، آن هم تابلویی رسید برای ابد قفل شده بود. مثل پلهکرد در انتهای راهرو باید قفل باشند. به نظر میآلکس حس می 
توانست ها باال آمده بود. فقط میرسید کوچکتر از آن است که اهمیت داشته باشد. اما آقای گرین تازه از پلهبه نظر می نداشت. و

 شد! از یک جا آمده باشد و آن هم طرف دیگر بود. در باید به جایی باز می

ش داد. هیچ چیز، به جز... داشت خیال نزدیک در رفت و سعی کرد بازش کند. اما تکان نخورد. گوشش را به فلز چسباند و گو
کرد؟... نوعی ضربان. یک پمپ یا چیزی مثل آن. آلکس حاضر بود هرچیزی بدهد تا آن طرف فلز را ببیند... و ناگهان می

تواند. گیم بوی توی جیبش بود. آن را بیرون آورد، کارتریج اگزوست را توی آن گذاشت، روشنش کرد و صاف متوجه شد می
 ر گرفت. مقابل د

کرد. وسط آن یک ی باریکی از میان در فلزی. آلکس داشت به اتاق بزرگی نگاه میصفحه چشمک زنان جان گرفت؛ پنجره
هایی سیاه روی صفحه، این طرف و آن طرف شی بلند به شکل بشکه قرار داشت. و آنجا افرادی بودند. روح مانند، فقط لکه

کردند. سینی یا چیزی شبیه به آن؟ به نظر با خود حمل می -صاف و مستطیل شکل  -ها اشیایی رفتند. بعضی از آنمی
ی روشنایی داد. آلکس دگمهها را تشخیص نمیای از لوازمی که نوع آنرسید در یک طرف میز تحریری قرار دارد، با تودهمی

 بزرگ بود. همه چیز خیلی دور بود.صفحه را تا آخرین حد فشار داد، و سعی کرد آن را متمرکز کند. اما اتاق خیلی 

فشرد، سیم را توی سوراخش فرو کرد طور که گیم بوی را به در میبا دست در جیبش گشت و یک گوشی بیرون آورد. همان
و صداهای ضعیف و منقطع، اما قابل  -توانست بشنود توانست ببیند، دست کم میو گوشی را روی سرش جا داد. اگر نمی

 رسید.سیستم بلندگوی قوی دستگاه، به گوش میشنیدن از طریق 

 «مناسب. بیست و چهار ساعت وقت داریم»... 

 «کافی نیست.»

 «۰۲:۰۰شوند. ساعتقدر فرصت داریم. امشب وارد میفقط همین»

بد شباهت های تلفنی راه دور با خطی ی ماشین به تماسیآلکس هیچ کدام از صداها را نشناخت. صداها بعد از تقویت به وسیله
 داشت.

 «گرین... مراقب حمل است...»... 

 «باز هم وقت کافی نیست.»
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و بعد رفتند. آلکس سعی کرد از آنچه شنیده بود سر در بیاورد. چیزی قرار بود حمل شود. دو ساعت بعد از نیمه شب آقای 
 گرین قرار بود ترتیب حمل آن را بدهد.

 اما چه چیزی؟ چرا؟

رده و دوباره در جیش گذاشته بود که پشت سرش صدای پایی شنید و متوجه شد دیگر تنها نیست. تازه گیم بوی را خاموش ک
دانست آلکس برگشت و خود را با نادیا وله رو در رو دید. آلکس متوجه شد سعی کرده بی سر و صدا به سر وقتش بیاید. می

 آن پایین است.

 د.صدایش عسلی زهرآلود بو« کنی، آلکس؟چکار می»پرسید: 

 «هیچی»آلکس گفت: 

 «از تو خواهش کرده بودم در اتاق کامپیوتر بمانی.»

 «بله، اما تمام صبح آنجا بودم. به استراحت احتیاج داشتم.»

 «و به اینجا آمدی؟»

 «رسد.ها را دیدم. فکر کردم حتماً به دستشویی میپله»

کرد. بعد وقتی یا اینطور می -شنید اتاق مرموز میسکوتی طوالنی برقرار شد. آلکس، پشت سرش، هنوز صدای ضربان را از 
شود. این پایین هیچ چیز نیست. در به موتورخانه باز می»زن تصمیم گرفت داستانش را قبول کند، سری تکان داد. گفت: 

خواهد ه شوی. او میگردانم، باشد؟ و بعد باید برای صرف شام با هِر سایل آمادتو را به عمارت اصلی بر می»اشاره کرد: « لطفاً..
 «بداند اولین برداشت تو از موج طوفان چه بوده.

گفت. اینجا ها رفت. از دو چیز مطمئن بود. اول اینکه نادیا وله دروغ میآلکس قدم زنان از کنار او گذاشت و به طرف پله
ها او را نشان داده حتماً یکی از دوربینکرد. و نادیا هم حرف او را باور نکرده بود. موتورخانه نبود. داشت چیزی را پنهان می

 دانست آلکس به او دروغ گفته. شروع خوبی نبود.بود و نادیا را برای پیدا کردن او فرستاده بودند. بنابراین نادیا هم می

 رود.های زن، مثل خنجر، به پشتش فرو میکرد چشمها رسید و به طرف نور باال رفت، احساس میآلکس به پله
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 9 فصل

 میهمانان شبانه

 

شد فهمید میز کرد. به سختی میدریایی در آن بود، هرود سایل اسنوکر بازی می عروسوقتی آلکس به اتاقی برگشت که 
اختیار فکر کرد این مرد کوچک، که در آن سوی ماهوت سبز گم شده بود، چوبی سنگین اسنوکر از کجا آمده، و آلکس بی

کرد که سایل برای زدن هر ضربه روی آن ای را حمل میرسد. آقای گرین با او بود، چهارپایهمیاندکی مسخره به نظر 
 رسید.ی میز میایستاد. در غیر این صورت حتی به زحمت قدش به لبهمی

 «کنی؟آه... عصر به خیر، فلیکس، یا، البته، منظورم آلکس است! اسنوکر بازی می»سایل گفت: 

 «گاهی.»

ها. اما حاضرم شرط ببندم حتی ی رنگبعد بقیه -به عنوان حریف من بازی کنی؟ فقط دو تا قرمز باقی مانده خواهی می»
 «توانی یک امتیاز بیاورینمی

 «سر چه قدر؟»

 «هاها! خوب است برای هر امتیاز ده پاوند با تو شرط بندم؟»سایل خندید: 

 آلکس تعجب کرده بود.« به این زیادی؟»

توانم با تو بر سر صد پاوند برای هر امتیاز شرط ل من، ده پاوند هیچ نیست. هیچ! چرا، من با خوشحالی میبرای مردی مث»
 «ببندم!

 کلمات را به نرمی ادا کرد، اما آشکارا مبارزه جویانه بود.« کنیدپس چرا این کار را نمی»

امتیاز، چرا که نه؟ من قمار را دوست دارم. پدرم بسیار خوب، صد پاوند برای یک »سایل متفکرانه به آلکس خیره شد. گفت: 
 «قمارباز بود.

 «کردم سلمانی بوده؟فکر می»

 «کی این را به تو گفته؟»
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در یک روزنامه خواندم. »کرد؟ گفت:آلکس در سکوت به خودش لعنت فرستاد. چرا وقتی با این مرد بود، بیشتر احتیاط نمی
 «ی شما مطالبی داد بخوانم.ی مسابقه شدم، پدرم دربارهوقتی برنده

سایل توپ سفید را زد و یکی از قرمزها را یکراست « پس، صد پاوند برای یک امتیاز اما انتظار نداشته باش ثروتمند شوی.»
کرد. آقای ی وسط انداخت. عروس دریایی چنان شناکنان عبور کرد که انگار داشت از توی مخزنش بازی را تماشا میبه کیسه

اش، اعالم ی بعدیای خندید و در حالی که برای ضربهرپایه را برداشت و آن را دور میز حرکت داد. سایل لحظهگرین چها
 «خوب پدرت چکاره است؟»زند، سر پیشخدمت را دنبال کرد. پرسید: ی میز میکرده بود یک توپ سیاه دشوار را به گوشه

 «آرشیتکت است.»آلکس گفت: 

در »گیرد. گفت: یک سؤال عادی بود، اما آلکس حس کرد شاید دارد مورد امتحان قرار می« کند؟جدی؟ چی طراحی می»
 «کند. قبل از آن در آبردین یک گالری هنری داشت.دفتری در سوهو کار می

 «بله.»

ه طرف ی میز نیفتاد، و بی گوشهی یک میلیمتر توی کیسهسایل از چهار پایه باال رفت و هدف گرفت. توپ سیاه با فاصله
 « این تقصیر توی لعنتی بود.»وسط میز چرخید. سایل اخم کرد. به تندی به آقای گوین گفت: 

 «وارگ؟»

ها توی بدشانس بودی. هیچ کدام از توپ»به طرف آلکس برگشت: « ات روی میز افتاده بود. مهم نیست، مهم نیستسایه»
 «آوری.روند. این بار پولی به دست نمیسوراخ نمی

ها یک چوب بیلیارد برداشت و به میز خیره شد. سایل حق داشت. آخرین قرمز خیلی به دیواره نزدیک توی جای چوب آلکس از
های دیگری هم وجود دارد. این یکی از دانست، برای کسب امتیاز در بازی اسنوکر راهطور که آلکس خوب میبود. اما همان

ها عضو باشگاهی در چلسی بودند و آلکس در تیم پرداخت. حتی هردوی آنمی هاهای بسیاری بود که با یان رایدر به آنبازی
 ترها شرکت داشت. این را به سایل تذکر نداده بود. با دقت توپ قرمز را نشانه گرفت، بعد به آن ضربه زد. بی نقص.جوان

ود اظهار نظر کرده بود. وقتی توپ ها متوقف شود، سراغ میز رفت. اما خیلی زسایل حتی قبل از آنکه توپ«نزدیک هم نشد!»
اش نفس سفید به دیواره خورد و پشت توپ صورتی غلتید، سایل خیره ماند. گیر افتاده بود. نزدیک بیست ثانیه، از توی بینی

تمرکز « ای. حاال، بگذار ببینم...یک کمی شانس لعنتی داری. ظاهراً مرا گیر انداخته»ها را اندازه گرفت. گفت: کشید، و زاویه
ی یک میلیمتر کرد، بعد به توپ سفید ضربه زد. سعی کرد آن را با یک انحنا از پشت توپ صورتی رد کند. اما باز با فاصله

 شکست خورد. وقتی با صورتی برخورد کرد، صدای تلق بلندی شنیده شد.

 «ام؟ی غلط، شش امتیاز برای من، یعنی من ششصد پاوند بردهضربه»آلکس گفت: 
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 «چی؟»

 «آورد. با صد پاوند برای هر امتیاز...ی غلط برای من شش امتیاز میضربه»

توانست آنچه را اتفاق های سایل از آب دهان رگه رگه شده بود. چنان به میز خیره مانده بود که انگار نمیلب« بله، بله، بله»
 افتاده بود، باور کند.

و »ی باالیی کار آسانی بود و آلکس بدون معطلی ضربه را زد. گفت:ه گوشهی او توپ قرمز را آزاد کرده بود. زدن توپ بضربه 
ها را بررسی به به طرف پایین میز آمد، از کنار آقای گرین گذشت و به سرعت زاویه« شود هفتصد تایک صدتای دیگر می

 «بله...»کرد: 

ی خوبی روی زرد به طرف عقب ه سفید با زاویهی میز فرستاد. در حالی کنقصی بر سیاه نشاند و آن را به گوشهی بیبوسه
ی دویست پاوند دیگر وقتی بالفاصله بعد از آن زرد را زد. آلکس به طور منظم سبز، چرخید. هزار و چهارصد پاوند به عالوه

من چهار »: ها انداخت. سرانجام گفتای، آبی و صورتی را یکی بعد از دیگری، و بعد سیاه را آن سوی میز، داخل سوراخقهوه
 «خیلی از شما متشکرم.»هزار و پانصد پاوند بردم، چوب بازی را پایین گذاشت: 

ی لعنتی خوب هستی هیچ وقت دانستم تا این اندازهچهار هزارتا. اگر می»صورت سایل رنگ آخرین توپ شده بود. گفت: 
ی یک تاق عقب لغزید و میز بیلیارد، به وسیلهای را فشار داد. بخشی از کف ابه طرف دیوار رفت و دگمه« بستم.شرط نمی

شد. ای از وجود میز دیده نمیآسانسور هیدرولیک کامالً در کف اتاق فرو رفت. وقتی کف اتاق به حالت اول برگشت، هیچ نشانه
 توانست پولش را آتش بزند.ی ظریفی بود. اسباب بازی مردی که میحیله

چوب بیلیاردش را به سوی آقای گرین انداخت، آن را تقریباً مثل نیزه پرت کرد. دست ی بازی نداشت. اما سایل دیگر حوصله
 «بیا غذا بخوریم.»سر پیشخدمت به سرعت حرکت کرد و آن را گرفت. سایل گفت: 

**** 

ها نای بلندی نشستند و آقای گرین با ماهی آزاد دودی و بعد با نوعی خوراک گوشت از آدر اتاق بغلی دو سرِ میز شیشه
 پذیرایی کرد. آلکس آب نوشید. سایل که دوباره سرحال آمده بود، یک جام شراب قرمز نوشید.

 «امروز مدتی از وقتت را با موج طوفان گذراندی؟»سایل پرسید: 

 «بله»

 «و...؟»
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و نیرومند  نقصشد که این مرد مسخره توانسته چیزی چنان بیهنوز به زحمت باورش می« عالی است.»آلکس از ته دل گفت:
 خلق کند.

 «هایی استفاده کردی؟خوب از چه برنامه»

 «ها لذت بردمتاریخ. علوم.ریاضیات. باورش سخت است، اما واقعاً از آن»

 «هیچ انتقادی داری؟»

 «ی سه بعدی ندارد.تعجب کردم که سرعت دهنده»ای فکر کرد:آلکس لحظه

 «موج طوفان برای بازی درست نشده.»

 «اید؟و میکروفن نصب شده روی دستگاه درنظر گرفتهیک جفت گوشی »

ای. فردا تو را با اینترنت نه. فکر خوبی است. آلکس، متأسفم که تو فقط برای مدت کوتاهی به اینجا آمده»سایل سر تکان داد: 
این یعنی دسترسی  کند.ها را از اینجا کنترل میی اصلی وصلند. همان آنها همه به یک شبکهکنیم. موج طوفانمرتبط می

 «بیست و چهار ساعته به اینترنت.

 «معرکه است.»

 «از معرکه هم بیشتر است.»

از فردا کامپیوترها را »رقصیدند. گفت: های کوچک خاکستری میها دوخته شده بود، عنبیههای سایل به دور دستچشم
ی کشور برسند. و روز کشد تا به هر نقطهوز طول میفرستیم. فقط یک رها را با هواپیما، کامیون و کشتی میفرستیم. آنمی

کند، به های مرا روشن میی شروع که تمام موج طوفانبعد، درست سر ساعت دوازده ظهر، نخست وزیر با فشار دادن نقطه
 -ها هزارصد -پیوندند. فکرش را بکن، آلکس، هزاران بچه مدرسه من افتخار خواهد داد. در آن لحظه، همه مدارس به هم می

ها مرا اند. شمال، جنوب، شرق و غرب. یک مدرسه، یک خانواده و بعد آنهای دستگاه نشستهناگهان باهم، در برابر صفحه
 «بز چطور است؟»جامش را برداشت و آن را خالی کرد. پرسید: « چنان که هستم خواهند شناخت

 «ببخشید؟»

 «د.خوراک گوشت بز است. دستور این غذا مال مادرم بو»

 «معلوم است او زنی غیرعادی بوده.»
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دانی، به می»هرود سایل جامش را جلو برد و آقای گرین آن را پر کرد. سایل با کنجکاوی به آلکس خیره شده بود. گفت: 
 «ایم.کنم من و تو قبالً یکدیگر را دیدهطور عجیبی حس می

 «کنم...طور فکر نمیاین»

 «کنید؟گرین؟ شما چه فکر می ات برایم آشناست. آقایچرا چهره»

 سر پیشخدمت با شراب عقب ایستاد. صورت مرده و سفیدش برای نگاه کردن به آلکس چرخید.

 «ایی ی گ را اغ!»گفت: 

 «بله، البته. حق با توست!»

 «ایی ی گ را اغ؟»آلکس پرسید: 

 «کنی؟طور فکر نمیشباهت داری. عجب تصادفی، اینیان رایدر، آن مأمور امنیتی که قبالً از او نام برده بودم. خیلی به او »

 «به من گفتید او ناگهان رفت.»کرد: آلکس نزدیک شدن خطر را حس می« ام.دانم. هرگز او را ندیدهنمی»

ود. ی لعنتی هم خوب نبپرسی، یک ذرهبله. او را به اینجا فرستاده بودند تا اوضاع را زیر نظر داشته باشد، اما اگر از من می» 
داد، همین. البته، شما یک خانه، کتابخانه. وقتی اینجا سر و گوش آب نمیگذراند. در بندر، پستنصف وقتش را در دهکده می

هایش خزید، و های سایل به جلو چشممردمک« ام فروالین وله امروز تو را دیده که...وجه اشتراک دیگر هم دارید. شنیده
 «تو حدود را زیر پا گذاشتی.» تر شود:سعی کرد به آلکس نزدیک

 «تقریباً نزدیک بود این کار را بکنم.»

 آلکس شانه باال انداخت. سعی کرد مسئله را کم اهمیت نشان دهد.

هدف راه نیفتی، در این لحظه شاید متوجه شده باشی، وضعیت امنیتی سختی اینجا حاکم خوب، امیدوارم امشب دوباره بی»
 «.است، مردان من همه مسلحند

 «کردم این کار در بریتانیا قانونی باشد.فکر نمی»

اگر اتفاقاً کنم بعد از شام یکراست بروی به اتاقت و آنجا بمانی، ما مجوز خاصی داریم. به هر حال، آلکس، به تو نصیحت می»
ن کار، البته، چهار هزار تواند مرا تسلی دهد. اگرچه ایدر تاریکی مورد اصابت گلوله قرار بگیری و کشته شوی، هیچ چیز نمی

 «پوند به نفع من است.
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 «اید.کنم شما چک را فراموش کردهدر واقع، فکر می»

کنی، شاید بتوانیم با هم شام بخوریم. آقای گرین یکی از دستورهای غذای مادربزرگم را درست فردا آن را دریافت می»
 «کند.می

 «باز هم بز؟»

 «سگ.»

 «اند.شق حیوانات بودهی شما عامعلوم است خانواده»

 «شد خورد. و حاال باید برایت شب خوبی آرزو کنم.هایی که میفقط عاشق آن»سایل خندید: 

 

 های آلکس باز و او کامالً بیدار شد.یک و نیم صبح، چشم

ل نبود و راهروها هایش را پوشید، بعد اتاق را ترک کرد. از اینکه در قفترین لباسآهسته از تخت بیرون آمد و به سرعت تیره
ی شخصی سایل بود و شرایط امنیتی برای ممانعت آمد، تا حدی تعجب کرد. اما، به هرحال، این خانهتحت مراقبت به نظر نمی

 از ورود مردم به آن طراحی شده بود، نه برای خروج.

زده بودند که ساعت دو صبح سایل به او اخطار کرده بود از خانه خارج نشود. اما صداهای پشت در فلزی از چیزی حرف 
 فهمید آن چیست.رسید. آلکس باید میمی

ای ممتد و درخشان و یک یخچال آمریکایی بسیار بزرگ عبور ی پا از سطوح نقرهخودش را به آشپزخانه رساند و روی پنجه
بود. خوشبختانه کلید هم هنوز  طور بماند. آنجا دریکرد. شام فردا را که به یاد آورد، با خودش فکر کرد، بگذار اوضاع همین

در قفلش قرار داشت. آلکس کلید را چرخاند و بیرون رفت. در آخرین لحظه برای احتیاط در را قفل کرد و کلید را نگه داشت. 
 دست کم حاال برای برگشتن راهی داشت. 

ی فکر کرد این نیم دایره نشانه ی کامل در آسمان. آلکسای به شکل یک نیم دایرهشبی آرام و خاکستری بود با ماه نیمه
کرد. دو قدم به جلو برداشت، بعد وقتی نور پروژکتوری از باالی چیست؟ خطر؟ کشف؟ یا فاجعه؟ فقط زمان این را روشن می

برجی که اصال ندیده بود، چرخید و رد شد، سرجایش خشکش زد. همان وقت متوجه صداها شد، و دو نگهبان که از پشت 
ها مسلح بودند و آلکس حرف سایل را به یاد آورد. زنان و آهسته از باغچه رد شدند. هردوی آنکردند قدمیخانه پاسداری م

شد. و با وجود اهمیت موج طوفان، میزان تصادفی بودن شلیک برای یک شلیک تصادفی چهار هزار پاوند به نفع او تمام می
 کسی هم اهمیت داشت؟
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ها سرش را دزدید. به د در جهت مخالف به راه افتاد، از کنار خانه دوید و در زیر پنجرهصبر کرد تا مردها عبور کردند، بع
ها بیشتر نگهبان -هایی ی خانه رسید و به اطراف نگاه کرد. در دوردست، مسیر فرود هواپیما روشن بود و همه جا هیکلگوشه

ی سیاه. اما آلکس آقای گرین ر برابر نورها، یک طرح بریدهای دشدند. یکی بلند و دراز بود، برش تیرهدیده می -هاو تکنسین
ها مالقات رفت تا با آن. میهمانان شب. و آقای گرین داشت می۰۰:۲۰شوند. در ها امشب وارد میشناخت. آنرا در هر جا می

 کند. 

 شود.می دانست اگر بیشتر صبر کند، خیلی دیرسر پیشخدمت تقریباً به کامیون رسیده بود و آلکس می

اش او را نامرئی نگه دارد، از های تیرهبا توجه به باد، در حالی که سعی داشت در سطوح پایین حرکت کند و امیدوار بود لباس
پناه خانه خارج شد و در فضای باز دوید. فقط پنجاه متر با کامیون فاصله داشت که آقای گرین انگار حس کرده بود کسی 

و چرخید. برای آلکس جایی برای پنهان شدن وجود نداشت. تنها کاری را کرد که از دستش بر  آنجاست، ناگهان توقف کرد
ها فرو برد. آهسته تا پنج شمرد، بعد به باال نگاه کرد. آقای آمد، خودش را صاف روی زمین انداخت و صورتش را توی علفمی

ظاهراً او قرار بود راننده باشد. وقتی داشت جلو کامیون سوار  گرین دوباره برگشته بود. هیکل دومی پیدا شده بود... نادیا وله.
 شد، چیزهایی زیر لب گفت. آقای گرین گوش کرد و سر تکان داد. می

وقتی آقای گرین به طرف در صندلی کنار راننده راه افتاد، آلکس دوباره بلند شد و دوید. درست وقتی کامیون داشت راه 
توانست از تجهیزات اضافی هایی بود که در اردوگاه اس آ اس دیده بود. میساند. شبیه کامیونافتد، خودش را به عقب آن رمی

ارتش باشد. قسمت عقب کامیون بلند و مربع شکل بود و با تارپولین پوشیده شده بود. آلکس به زحمت از در عقب که تکان 
میون خورد، اتومبیلی پشت او راه افتاد و سیل نور خورد، باال رفت و خودش را توی کامیون انداخت. یکراست به کف کامی

 شد.های جلویش را به عقب کامیون تابید. اگر فقط چند ثانیه بیشتر منتظر مانده بود، دیده میچراغ

ی نقلیه از تشکیالت سایل خارج شد. کامیونی که آلکس در آن بود، آخرین وسیله و تنها در مجموع، کاروانی شامل پنج وسیله
ها نگهبان یونیفورم پوش، مانند آقای گرین و خانم وله، سفر را آغاز کرده بودند. اما به کجا؟ جرأت ن بود. دست کم دهکامیو

ی اصلی رسیدند، از نداشت به عقب نگاه کند، آن هم با وجود اتومبیلی که درست پشت سرش بود. حس کرد وقتی به دروازه
 ی بودند، دور از دهکده با سرعت به طرف باالی تپه راندند.ی اصلسرعت کامیون کاسته شد، بعد در جاده

شد، و فقط کردند، روی کف فلزی پرت میهای تند عبور میآلکس مسیر را بی آنکه ببیند حس کرد. وقتی با سرعت از پیچ
کرد. خیلی آهسته حرکت میپرد. کامیون اند که ناگهان متوجه شد دارد باال و پایین میی اصلی خارج شدهوقتی فهمید از جاده

شنید. امواج، به روند. و حاال صدایی حتی بلندتر از صدای موتور میحس کرد دارند دنبال کامیونی سنگین، از تپه پایین می
 دریا رسیده بودند.

ها، صدای حرف زدن آهسته. ها روی صخرهها، صدای خش خش پوتینکامیون ایستاد. صدای باز و بسته شدن در اتومبیل
بار دیگر دید تنها آلکس از ترس اینکه یکی از نگهبانان تارپولین را کنار بزند و او را ببیند، قوز کرد، اما صداها محو شد و یک

یرون لغزید. حق با او بود. کاروان در ساحلی متروک توقف کرده بود. به پشت سر که نگاه مانده. با احتیاط، از عقب کامیون ب



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

ی رفت. آقای گرین و بقیه نزدیک یک اسکلهها باال میآمد و با پیچ و خم از صخرهکرد، راهی را دید که از جاده پایین می
ای داشت. آلکس دید آن را به ی گرین چراغ قوهسنگی قدیمی جمع شده بودند که تا داخل آب سیاه کشیده شده بود. آقا

 شکل قوس تکان داد.

ای سنگ مخفیگاهی یافت. ظاهراً منتظر یک قایق بودند. به ساعتش نگاه آلکس که کنجکاو شده بود، جلو خزید و پشت توده
ادی مثل این بود که یکراست دبود. نزدیک بود بخندد. اگر به این مردها هفت تیرهای چخماقی و اسب می ۲کرد. دقیقاً ساعت 

ها بیرون آمده باشند. قاچاق در ساحل کورنوال، ممکن بود مسئله همین باشد؟ وارد کردن کوکائین و ماری های بچهاز کتاب
 ای دیگر؟ به چه دلیل دیگری ممکن بود نیمه شب آنجا باشند؟جوآنا از قاره

 دید باور کند، خیره ماند.توانست آنچه را میمیچند ثانیه بعد جواب سؤال داده شد. آلکس در حالی که ن

ای هیچ چیز نبود و یک زیردریایی. زیردریایی سریع و باورنکردنی تصویر عظیمی روی صحنه، از زیر دریا بیرون آمد. لحظه
ز روی سطح آمد، موتورهایش اصالً صدا نداشت، آب به سرعت اشکافت و به سوی اسکله میبعد در مقابل او بود، دریا را می

کرد. زیردریایی هیچ عالمتی نداشت، اما آلکس فکر کرد شکل زیر دریایی را رفت و پشت سرش کف میایش عقب مینقره
چینی؟ با  SSn۴۰۴شناسد. یک هان کالسی اش، میشکافت و سکان عقب شبیه دم کوسهبا برج هدایتش که افق را می

 های اتمی.نیروی اتمی، البته، مسلح به سالح

 گرفت؟ جریان چی بود؟اما اینجا، در سواحل کورنوال، چه کاری داشت انجام می 

برج هدایت باز شد، مردی از آن باال آمد و خودش را در هوای سرد صبح کش و قوس داد. آلکس حتی بدون ماه نیمه توانست 
عکس او را دیده بود. آدمکش  بدن صاف و رقاص مانند و موهای کامالً کوتاه مردی را بشناسد که همین چند روز قبل

 زد.ای. مردی که یان رایدر را کشته بود. لباس کار سرهم خاکستری پوشیده بود. داشت لبخند میحرفه

 کردند. احتماالً یاسن گرگوروویچ، سایل را در کوبا دیده بود. حاال او در کورنوال بود. بنابراین داشتند با هم کار می

 طوفان به آدمی مثل او نیاز داشت؟ی موج اما چرا؟ چرا پروژه

نادیا وله به طرف انتهای اسکله رفت و یاسن پایین آمد تا به او ملحق شود. چند دقیقه با هم حرف زدند، اما حتی اگر بر فرض 
هایشان وجود نداشت. در این میان، نگهبانان تشکیالت کردند، هیچ شانسی برای شنیدن حرفبه انگلیسی هم صحبت می

طور . یاسن دستوری داد و همانشد که وسایل نقلیه توقف کرده بودندای کشیده میصفی تشکیل دادند که تقریباً تا نقطهسایل، 
ی بزرگ فلزی کامالً مهر و موم شده ظاهر شد کرد، در باالی برج زیر دریایی، یک جعبهکه آلکس از پشت صخره نگاه می

یاسن خودش آن را به اولین نگهبان داد و او جعبه را به صف دنبالش سپرد. هایی نامرئی آن را نگه داشته بود. که دست
ها ، خواستند محتویات آنکردند. نمیها را با دقت حمل میی بار زیردریایی حدود یک ساعت طول کشید. افراد جعبهتخلیه

 هرچه بود، بشکند.
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نی بارگیری شده بودند که آلکس آن را ترک کرده بود. و ها پشت کامیوتا ساعت سه تقریباً کارشان تمام شده بود. حاالجعه
 وقت آن اتفاق افتاد.همان 

ای را انداخت. توانست در آخرین لحظه آن را بگیرد، اما با این وجود جعبه با یکی از مردانی که روی اسکله ایستاده بود، جعبه 
توانست ترسی نگار کلیدی افتاده باشد و آلکس تقریاً میصدایی بلند، محکم روی سطح سنگی افتاد. همه ایستادند. بالفاصله ا

 اندازه را در هوا احساس کند.بی

شد. کرد، از پاهایش صدایی بلند نمییاسن اولین کسی بود که به خود آمد. در طول اسکله جلو رفت، مثل گربه حرکت می
د آهسته سر تکان داد. فلز حتی فرو نرفته بود. جعبه را برداشت و دستش را روی آن کشید، مهر و مومش را بررسی کرد، بع

 در حالی که همه کامالً ساکت بودند، آلکس گفتگوی بعدی را شنید. 

 «کنم.سالم است. متأسفم، خراب نشده، دیگر این کار را نمی»نگهبان گفت: 

و بیرون پرید، سرخ در تاریکی. یاسن این را در تأیید حرف نگهبان گفت، و به او شلیک کرد. گلوله از دست ا« کنینه، نمی»
ی مرد خورد، او را به داخل یک چرخ دستی زمخت عقب راند. مرد توی دریا افتاد. چند ثانیه به ماه نگاه کرد، انگار به سینه

ی دیگر طول کشید تا کامیون را خواست برای آخرین بار آن را تحسین کند. بعد آب سیاه روی او را پوشاند. بیست دقیقهمی
 رگیری کردند. با

 ها رفت. یاسن با نادیا وله جلو نشست. آقای گرین با یکی از اتومبیل

کرد. وقتی کامیون سرعت گرفت و غرش کنان به طرف جاده برگشت، او از پناه آلکس باید بازگشتش را زمان بندی می
بود، اما موفق شد سوراخی پیدا کند و  ها بیرون آمد، جلو دوید و خودش را به داخل کامیون کشاند. آنجا به سختی جاصخره

ها دست کشید، به بزرگی یک صندوق چوبی حمل بار بود، بدون نشانه، و سرد. خودش را آن تو فرو کرد. روی یکی از جعبه
 آورد.ی قفل شدنش سر در نمیسعی کرد برای باز کردنش راهی بیابد، اما از نحوه

تر بود. زیردریایی به طرف دریا رفت. ها دورتر و پایینساحل و اسکله خیلی از آن از کامیون به پشت سر نگاه کرد. همان موقع
 ای، در حرکت میان دریا بعد زیر سطح آب فرو رفت، به سرعت یک خواب بد ناپدید شد.ای آنجا بود، صیقلی و نقرهلحظه
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  10فصل 

 های بلندمرگ در علف

 

 ی بدخلق با کوبیدن در اتاق آلکس را کوبید و او را بیدار کرد. زیادی خوابیده بود. نادیا وله

 «درست است.»آلکس گفت:« امروز صبح آخرین فرصت تو برای آزمایش موج طوفان است.»نادیا گفت: 

بعد از ظهر را استراحت کنی. مثالً  کنیم. هِر سایل پیشنهاد کردهامروز بعدازظهر فرستادن کامپیوترها را به مدارس آغاز می»
 «کنی، بله؟رسد. این کار را میگذرد و به دریا میهایی هست که از مزارع میروی در پورت تالون؟ کوره راهشاید یک پیاده

 «بله، این را دوست دارم.»

 «دیگر. ید گیگهگردم تا... ده گذارم تا چیزی پوشی، دوباره پیش تو بر میخوب، حاال تنهایت می»

آلکس قبل از لباس پوشیدن به صورتش آب سرد پاشید. وقتی به اتاقش برگشت، ساعت چهار شده بود و او هنوز احساس 
ای، های نقرهزیر دریایی، جعبه -طورکه امید داشت موفقیت آمیز نبود. خیلی چیزها دیده بود اش آنکرد. سفر شبانهخستگی می

 و باز در آخر چیزی دستگیرش نشده بود. -ی را بیندازد امرگ نگهبانی که جرأت کرد جعبه

ها چه طور؟ با دانسته او آنجاست. و جعبهتوانست ثابت کند سایل میکرد؟ نمییاسن گرگوروویچ برای هرود سایل کار می
ی را به خاطر های ناهار کارمندان تشکیالت سایل باشد. فقط آدم کسها محتوای بستهاطالعاتی که او داشت، ممکن بود آن

 کشد.انداختن یک بسته ناهار نمی

ی علوم فقط یک روز مانده فرستادند. به مراسم موزهمارس بود. همانطور که وله گفته بود، کامپیوترها را داشتند می 1۳امروز  
نتیجه مانده بود. وقتی بی –نمودار یان رایدر  -بود. اما آلکس چیزی برای گزارش نداشت و تنها خبری هم که فرستاده بود

 روشن کرد، روی صفحه جوابی منتظرش بود.  قبل از رفتن به رختخواب گیم بوی خود را

 

 

 

 

شناسایی نمودار یا حروف اعداد ممکن نشد. 

ی مرجع احتماالً اشاره به یک نقشه، اما نقشه

 پیدا نشد. لطفاً مشاهدات بعدی فرستاده شود.
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آلکس فکر کرده بود این را که به راستی یاسن گرگورویچ را به چشم دیده، گزارش کند. اما تصمیم گرفت این کار را نکند. 
کند. در تشکیالت  خواست کار را تا آخر دنبالخانم جونز قول داده بود اگر یاسن آنجا باشد، او را بیرون بیاورد. و حاال آلکس می

 بخشید. آورد، هرگز خودش را نمیافتاد. این خیلی آشکار بود. و اگر از ماجرا سر در نمیسایل چیزی داشت اتفاق می

طور که قول داده بود، نزد او برگشت و آلکس سه ساعت بعد را به بازی با موج طوفان گذراند. این بار کمتر نادیا وله همان
اند. ظاهرأ تشکیالت سایل وقتی پای وقتی به طرف در رفت، متوجه شد نگهبانی در راهروی بیرون گذاشتهلذت برد. و این بار 

 آمد، دیگر حاضر نبود بخت خود را امتحان کند.او به میان می

ر جاده ی اصلی همراهی کرد. بعد از ظهر باشکوهی بود، وقتی دساعت یک رسید و عاقبت نگهبان او را از اتاق آزاد تا دروازه
ها بیرون آمده درخشید. برای آخرین بار به پشت سر نگاهی انداخت. آقای گرین تازه از یکی از ساختمانزد، آفتاب میقدم می

ای وجود داشت. چرا او حاال داشت با تلفن حرف کنندهزد. در این صحنه چیز عصبیبود، داشت با یک تلفن همراه حرف می
 های او را بفهمد؟ای از گفتهمهزد؟ و چه کسی ممکن بود کلمی

آلکس فقط وقتی از مجموعه خارج شد، احساس راحتی کرد. دور از حصارها، نگهبانان مسلح و احساس تهدید غریبی که در 
کرد. مناظر روستایی کرنوال زیبا بود، تشکیالت سایل شایع بود، انگار بعد از روزها برای اولین بار داشت هوای تازه تنفس می

 های سبز شاداب، نقطه گذاری شده با گلهای وحشی.تپه

دانست پورت تالون چند مایل دورتر است، اگر جاده خیلی پستی ها را پیدا کرد و از جاده خارج شد. میآلکس تابلوی مسیر پیاده
له با شیب کامالً تندی باال راه تقریباً بالفاصکشید. در حقیقت، کورهاش کمتر از یک ساعت طول میرویو بلندی نداشت، 

رفت، و ناگهان آلکس متوجه شد در باالی یک نهر آب پاک، آبی و درخشان انگلیسی ایستاده، و راه زیگزاگ خطرناکی را می
ها در برابر های بلند آنها گسترده شده و علفها در دوردستهای یک صخره دنبال کرده. در یک طرف او مزرعهبه طرف لبه
ها و آب منتهی ده بود. در طرف دیگر پرتگاهی بود که دست کم پنجاه متر طول داشت و آن پایین به صخرهنسیم خم ش

رسید، مثل ها، مقابل دریا قرار داشت. از آنجا تقریبا بسیار ظریف به نظر میشد. خود پورت تالون درست در انتهای صخرهمی
 مدلی در یک فیلم سیاه و سفید هالیوود.

اش به او گذشت. غریزهها میآمد و از مزرعهه به مسیر دیگری رسید، راه دومی به مراتب ناهموارتر که از دریا میرادر کوره
کرد. این تابلو خصوصیت عجیبی داشت. آلکس ی راه به سمت راست اشاره میگفت مستقیم برود، اما یک تابلوی نشانهمی

زد و ای روستایی قدم میرنگ کرد. بعد فراموشش کرد. داشت در منطقهای دبرای اینکه بفهمد آن چیز عجیب چیست، لحظه
 تابید. کجای کار ایراد داشت؟ تابلو را دنبال کرد.خورشید می

ی قد آلکس، دور هایی به اندازهکوره راه حدود یک چهارم مایل دیگر ادامه داشت، بعد به درون گودالی فرو میرفت. آنجا علف
ای در برابرش ظاهر شد، توبی از پرهای قهوهای که قبل از پرواز قفسی درخشان و سبز، ناگهان پرنده گرفت،تا دور او را می

یک موتور نزدیک میشد. یک تراکتور؟  -دور خودش چرخید. چیزی ناراحتش کرده بود. و آن وقت بود که آلکس صدا را شنید 
 کرد.نه. صدایش خیلی زیرتر بود و خیلی سریع حرکت می
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طور. خطر شود. الزم نبود بپرسد چرا یا چهطور که یک حیوان متوجه چنین چیزی میدانست در خطر است، همانآلکس می
ها، ظاهر شد، او داشت خودش را به یک طرف پرت صاف و ساده آنجا بود. وقتی آن شکل سیاه، در حال خرد کردن علف

روی، چه اشکالی داشت. کامالً تازه بود. اولین تابلوی یر راه پیادهآن تابلوی دوم مس -حاال خیلی دیر بود  -دانست کرد، میمی
ی اصلی منحرف کرد، باد و باران خورده و قدیمی بود. کسی مخصوصاً او را از راه اصلی دور و به نشانه، آن که او را از جاده
 اینجا راهنمایی کرده بود.

 ی مرگ.به مزرعه

ی جلوی ها بیرون آمد، چرخهی نقلیه به سرعت از داخل علفطرفش بود. وسیله زمین خورد و داخل گودالی غلتید که یک
ای چیزی خپل و سیاه با چهار تایر پهن دید، چیزی بین یک تراکتور مینیاتوری آن نزدیک بود به سرش بخورد. آلکس لحظه

ه ایمنی و عینک مخصوص، بعد رفته راند، پوشیده در چرم خاکستری، با کالو یک موتور سیکلت. آن را هیکلی قوز کرده می
 ای افتاده باشد، فوراً ناپدید شد. ها فرو رفت و انگار پردهای به درون علفبود، در طرف دیگر او با صدای خفه

ی های شنی درهدانست چه هستند. خودش هم موقع تعطیالت، در تپهآلکس روی پاهایش ایستاد و دوید. دو تا بودند. حاالمی
ی اتوماتیک. سی نیروی محرکهسی ۴۰۰، چنین چیزهایی سوار شده بود. کاواساکی دو دیفرانسیل، با موتور مرگ، نوادا

 موتورهای چهار چرخ.

آمد، میان زدند. وزوزی یکنواخت، بعد یک جیغ، و موتور دوم جلو او بود، غرش کنان به سوی او میمثل زنبور دور او چرخ می
اش از بار دیگر زمین خورد، نزدیک بود شانهآلکس خودش را از مسیر به بیرون پرت کرد، یک کرد.ها راه باریکی باز میعلف

 جا در رود. باد و دور موتور به صورتش شالق زد.

وجود نداشت. ناامیدانه، به  -هاجز خود علف -کرد. اما وسط یک مزرعه بود و جایی باید جایی برای پنهان شدن پیدا می 
کرد خودش را به راه اصلی برساند، خراشید و وقتی سعی میها صورتش را میهای علفها جلو رفت، کنارهزحمت از میان علف

ها را فرستاده بود )و حاال حرف زدن آقای گرین های دیگر احتیاج داشت. هر کس این ماشینتقریباً نابینایش کرده بود. به آدم
 توانستند او را بکشند.طراف شاهدهایی وجود داشتند، نمیآورد(، اگر در آن ابا تلفن همراهش را به یاد می

های هماهنگ، شنید، نالهها دوباره سراغش آمده بودند. این بار با هم. آلکس صدای موتورها را میاما آنجا هیچ کس نبود، و آن
ر یک طرف. ظاهراً داشتند دوید، به پشت سر نگاهی انداخت و دیدشان، هر کدام دآمد. او که هنوز میبه سرعت از پشتش می

ها از وسط شکافته بود که حقیقت وحشتناک را آشکار کرد. دو موتور سوار ی علفرسیدند. فقط برق آفتاب و منظرهبه او می
 سیم نازکی را بین خود گرفته بودند.

روی او گذشت. اگر آلکس خودش را با سر به زمین انداخت، صاف روی شکم خوابید. سیم نازک با صدای شالق مانندی از 
 کرد.هنوز ایستاده بود، او را دو نیم می
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اند. اش این بود که سیم را رها کردهموتورهای چهار چرخ جدا شدند، با حالتی قوس مانند از هم فاصله گرفتند. دست کم معنی
کارش را تمام کنند. لنگ  کشد که او را گیر بیاورند ودانست طولی نمیزانوی آلکس در آخرین سقوطش آسیب دیده بود و می

هایش به جز مقداری پول، هیچ لنگان، در جستجوی جایی برای پنهان شدن یا چیزی برای دفاع از خود، جلو دوید. در جیب
بار دانست هر لحظه ممکن است دوباره نزدیک شوند. و اینتراش، حاال موتورها دور بودند، اما میچیز نداشت، حتی یک قلم

 ظارش بود؟ باز هم سیم؟ یا چیزی بدتر؟چه چیزی در انت

ور کرد و ها را شعلهها منفجر شد و آنبدتر بود. خیلی بدتر. غرش موتوری را شنید و بعد موجی از دود قرمز رنگ روی علف
 افکنی حملاش را سوزاند، فریاد زد و خودش را به پهلو انداخت. یکی از رانندگان شعلهسوزاند. آلکس حس کرد آتش شانه

ای به طول هشت متر را هدف گیری و پرتاب کرده بود. و نزدیک بود کرد! همان موقع، به قصد آتش زدن آلکس، شعلهمی
موفق شود. آلکس فقط به خاطر گودال باریکی که در آن افتاده بود، جان به در برد. تا وقتی با صدایی خفه روی زمین، در 

باالی سرش را نبلعید، متوجه آن نشد. نزدیک شده بود. بوی وحشتناکی بلند  داخل خاک مرطرب، نیفتاد و فوران شعله هوای
ای رگه رگه از خاک و عرق، به شده بود. بوی موهای خودش، آتش نوک موهایش را سوزانده بود. در حال خفگی، با چهره

ی دیگر، دانست تا چند دقیقهمیرود. فقط دانست کجا میآنکه ببیند، جلو دوید. دیگر نمیزحمت از گودال بیرون آمد و بی
ی مزرعه رسیده. یک تابلوی هشدار بود گردند. حدود ده قدم برداشته بود که متوجه شد به حاشیهموتورهای چهار چرخ بر می

دید کشیده شده بود. اگر به خاطر صدای وزوز حصار نبود، یکراست های حاوی برق. تا جایی که چشمش میو حصاری از سیم
آمدند به خاطر صدای بلند آن دویده بود. حصار تقریباً نامرئی بود، و موتورسوارها که با سرعت به طرف او میبه داخل 

 توانستند صدای هشدار دهنده را بشنوند.موتورهایشان نمی

و هنوز  شدی بعدی آماده میتوقف کرد و برگشت. حدود پنجاه متر دورتر از او، در برابر موتور چهار چرخی که برای حمله
های پایش، مثل خوابیدند. اما آلکس این بار صبر کرد. آنجا ایستاد، روی پاشنهها داشتند صاف روی زمین مینامرئی بود، علف

های سواری موتورسوار خیره شده بود، وقتی مرد یک گاوباز، تعادلش را حفظ کرد. بیست متر، ده... حاالیکراست به عینک
های حد فاصل را خرد کرد و به را دید، هنوز شعله افکن را در دست گرفته بود. چهارچرخه علفهای نامرتبش خندید، دندان

طرف او خیز برداشت... فقط آلکس دیگر آنجا نبود. به پهلو شیرجه زده بود، خیلی دیر بود، راننده حصار را دید و با سرعت زیاد 
ش کرد، او فریاد زد. موتور در هوا چرخی زد و به زمین خورد. ایکراست به آن خورد. وقتی سیم دور گردن مرد پیچید و خفه

 حرکت افتاد. ها سقوط کرد و بیمرد توی علف

ای فکر کرد شاید یاسن باشد، حصار را از زمین بیرون کشیده بود. آلکس به طرف مرد دوید و از نزدیک به او دقیق شد. لحظه
کشید. شعله افکن، قبالً او را ندیده بود. مرد بیهوش بود اما هنوز نفس میتر، موسیاه، و زشت. آلکس اما او مردی بود جوان

ها شد. این آدمخاموش، کنار او روی زمین افتاده بود. پشت سر او، صدای موتور دیگر را شنید، دور بود اما داشت نزدیک می
انند و خاکستر کنند. قبل از آنکه واقعاً موفق شوند، هر که بودند، سعی کرده بودند او را با موتور زیر بگیرند، دو نیم کنند و بسوز

 کرد. باید راهی برای فرار پیدا می
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ی رها شده دوید که به پهلو افتاده بود. موتور را بلند کرد، روی آن پرید و استارت زد. موتور جان به طرف موتور چهار چرخه
 ها را گرفت.، دستهای جلو راندگرفت. آلکس گاز را چرخاند و وقتی ماشین با ضربه

راند، به صورت سبز محوی در آمده بود. دیگر شکافت که وقتی موتور او را به طرف کوره راه میها را میو حاال داشت علف
اش اصال از آنچه اتفاق افتاده خبر نداشته باشد و در نتیجه او را دنبال نکند. شنید، اما امیدوار بود رانندهصدای موتور را نمی

کرد. اگر یک ثانیه تمرکزش را از دست هایش صدا داد. باید دقت میموتور با شیاری برخورد کرد و به هوا پرید، استخوانوقتی 
 افتاد.داد، به پشت میمی

طور و همین -ها را فشار داد تا چرخ بزند. کوره راه را پیدا کرده بود ی سبز دیگری را پاره کرد و رد شد و وحشیانه دستهپرده
های آن پایین برخورد کند... چند ثانیه، با موتوری ی صخره را. کافی بود سه متر بیشتر جلو برود تا به هوا بپرد و با صخرههلب

راه رسیده بود، حدود دویست بیهوده روشن، سرجایش نشست. دومین راننده به طریقی فهمیده بود چه اتفاقی افتاده. به کوره
 ی موتور در دستش برق زد. تفنگ داشت.شت. چیزی روی دستهمتر دورتر مقابل آلکس قرار دا

زد، مرد مسلح به او راه خیلی باریک بود. تا با موتور دور میآلکس به راهی که طی کرده بود نگاه کرد. خوب نبود. کوره
رفت، قبلی، باید جلو میها برگردد؟ نه، به همان دلیل توانست به درون علفشد. میرسید. یک شلیک و همه چیز تمام میمی

 اش شاخ به شاخ شدن با موتور دیگر بود.حتی اگر معنی

 چرا که نه؟ شاید راه دیگری وجود نداشت.

راه باریک، با سرعت به طور. حاال هردوشان در طول کورهمرد موتورش را روشن کرد و با سرعت جلو آمد. آلکس نیز همین
ی صخره در طرف دیگر باال آمده بود. اگهان به شکل مانعی در یک طرف و لبهآمدند، بستری از خاک و سنگ نطرف هم می

توانستند توقف کنند یا تصادف... اما اگر قصد توقف داشتند، برای اینکه از کنار هم عبور کنند، فضای کافی وجود نداشت. می
 دادند.ی دیگر این کار را انجام میباید تا ده ثانیه

توانست بدون از دست دادن تعادل، به او شد. حاالمرد نمیتر شدند، مدام بر سرعتشان افزوده میموتورها نزدیک و نزدیک
ی صخره برق زد. صدای موتور دیگر خوردند. لبهها میدرخشیدند و به صخرهای میها به رنگ نقرهشلیک کند. آن پایین، موج

ورتش کوبید. مثل بازی قدیمی کی ترسوتر است، بود. یکی از گوش آلکس را پر کرد. باد به سویش هجوم آورد، بر سینه و ص
 شد.کشید. یکی باید از مسیر خارج میها باید دست میآن

 سه، دو، یک...

دید. اش را میعاقبت دشمن شکست خورد. کمتر از پنج متر با او فاصله داشت. آن قدر نزدیک بود که آلکس عرق پیشانی
رسید، او موتورش را چرخاند، از مسیر خارج شد و از خاکریز باال رفت. در اب به نظر میدرست وقتی تصادف غیر قابل اجتن

اش کج شده و فقط روی دو چرخ بود، همان زمان، سعی کرد تفنگش را شلیک کند. اما خیلی دیر کرده بود. موتور چهارچرخه



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

تصری را هم که داشت از دست بدهد. با موتور و شلیک قوی بود. مرد فریاد زد. شلیک اسلحه باعث شده بود همان تعادل مخ
راه فرود آمد، ای روی کورهجنگید، سعی کرد آن را دوباره روی چهار چرخ برگرداند. موتور به سنگی خورد، به هوا پرید و لحظه

 ی صخره گذشت.بعد از روی لبه

دید. به خود لرزید و ایستاد و درست وقتی ای تار نآلکس حس کرد ماشین با شتاب از روی او گذشت، اما چیزی بیش از صحنه
ها زد، توانست خود را از موتور در حال سقوط جدا کند، اما هردوی آنچرخید، دید موتور دیگر پرواز کرد. مرد، هنوز فریاد می

روی نهاد کرد پیادهدر یک لحظه با آب برخورد کردند. موتور چند ثانیه قبل از مرد غرق شد. کی او را فرستاده بود؟ نادیا وله پیش
 کند، اما در حقیقت آقای گرین بود که او را موقع رفتن دید. آقای گرین دستور را صادر کرده بود. در این مورد مطمئن بود.

درخشید، اما ی ماهیگیری کوچک وارد شد، هنوز خورشید میراه راند. وقتی قدم زنان به دهکدهآلکس موتور را تا آخر کوره
 دانست زیادی اشتباه کرده.آن لذت ببرد. از دست خودش عصبانی بود، چون می توانست ازنمی

 دانست تا به حال باید مرده باشد. فقط شانس و یک حصار با برق ولتاژ پایین او را زنده نگه داشته بود.می
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 معدن دازمری

 

ن سنگفرش را به طرف کتابخانه طی کرد. اواسط ی فیشر منز آرمز رد شد و خیاباآلکس از پورت تالون گذشت، از میخانه
روها خالی بود. ها و پیادهرفتند، خیابانها در بندر باال و پایین میرسید دهکده به خواب رفته، قایقبعدازظهر بود، اما به نظر می

ده بودند. هوا بوی نمک و زدند، مثل همیشه فریادهای سو گرارانه سر داها چرخ میچند مرغ دریایی با تنبلی روی بام خانه
 داد.ماهی مرده می

ای قرار داشت. آلکس درِ بادبزنی سنگین را با فشار باز کرد و کتابخانه از آجر قرمز و ویکتوریایی بود، و با غرور در باالی تپه
شش هفت نفر پشت رسانی مرکزی وارد شد. ی نیم دایره دور یک اطالعبه اتاقی با کف کاشی چهار خانه و حدود پنجاه قفسه

خواند. آلکس به طرف میز پذیرش رفت. را می ی ماهیگرنامههفتهمیزها نشسته و سرگرم بودند. مردی با یک پلوور ضخیم، 
 خواند.لطفا ساکت. زیر آن زنی لبخند به لب، با صورت گرد نشسته بود و داشت جنایت و مکافات را می -یک تابلوی امری بود 

 «کمک کنم؟توانم به شما می»

 با وجود تابلو، صدای زن چنان بلند بود که وقتی حرف زد، همه به باال نگاه کردند.

 «بله...»

نیمی از اوقاتش را در دهکده ی اتفاقی هرود سایل به اینجا آمده بود. او در مورد یان رایدر حرف زده بود. آلکس به خاطر اشاره
کرد س قبالً پستخانه را دیده بود، یک ساختمان قدیمی دیگر نزدیک بندر. فکر می. آلکدر بندر، پستخانه، کتابخانه گذراند.می

طور؟ شاید رایدر برای دستیابی به اطالعات به آنجا آمده باشد. شاید کتابدار او از آنجا چیزی دستگیرش شود. اما کتابخانه چه
 «ردم شاید به اینجا آمده باشد. اسمش یان رایدار است.من دوستی داشتم که در این دهکده بود. فکر ک»را به یاد بیاورد. گفت: 

ی کامپیوترش را فشرد، بعد سرش را زن چند دگمه« کنم ما اصالً کسی به اسم رایدر داشته باشیمرایدر یا رادر؟ فکر نمی»
 «نه.»تکان داد: 

 «شن، یک ب.ام.و داشت.در تشکیالت سایل اقامت داشت. تقریباً چهل ساله بود، الغر، با موهای رو»آلکس گفت: 

دانستم اهل این اطراف نیست. دنبال یک کتاب بله. چند بار این جا آمد. مرد خوبی بود. خیلی مؤدب. می»دار لبخند زد: کتاب
 «گشت...می
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 «یادتان هست چه کتابی؟»

مند ها عالقهنم. به ویروسکآورم، اما هرگز کتابی را فراموش نمیها را به یاد نمیالبته که یادم هست. من همیشه چهره»
 «بود.

 «ها؟ویروس»

 «خواست...بله. همین را گفتم. اطالعاتی می»

ی بی نقصی برای خرابکاری بود. توانست همه چیز را عوض کند. ویروس کامپیوتری، وسیلهیک ویروس کامپیوتری! این می
تواند هر لحظه نابود افزار موج طوفان میعات نرمآید و تمام اطالی مونیتور مینامرئی و فوری، فقط یک نوشته روی صفحه

شود. اما ممکن نبود هرود سایل بخواهد مخلوق خودش را نابود کند. اصال معنی نداشت. پس شاید آلکس از اول در مورد او 
 افتاد اصالً خبر نداشت.اشتباه کرده بود. شاید سایل از آنچه در واقع داشت اتفاق می

ی ما هم برای سومین ی کوچک است و بودجهمتأسفانه نتوانستم به او کمک کنم. اینجا فقط یک کتابخانه»کتابدار ادامه داد: 
به هر حال، گفت مقداری کتاب گرفته که از لندن فرستاده شده. به من گفت در »زن آه کشید:« سال متوالی قطع شده.

 «پستخانه یک صندوق دارد...

خواسته اطالعات به تشکیالت سایل فرستاده شود، در آنجا ممکن بود جلوی آن را این معنی خاصی داشت. یان رایدر نمی
 بگیرند.

 «باری بود که او را دیدید؟این آخرین»آلکس پرسید: 

ی ویروس بار دنبال کتابی دربارهخواست پیدا کرده بود، چون اینی بعد برگشت. احتماال آنچه را مینه. حدود یک هفته»
 «اهای محلی عالقه مند بود.گشت. به ماجرنمی

 «چه نوع ماجراهای محلی»

ها گذراند یک روز بعدازظهر را به جستجو در یکی از کتاب»زن با دست اشاره کرد:« ال.ی سیتاریخ محلی کورنوال، قفسه»
 «است. و بعد رفت. از آن زمان برنگشته، خیلی بد است. امیدوار بودم عضو کتابخانه شود. داشتن عضو جدید خوشایند

ی در رسید، به یاد کرد. آلکس از کتابدار تشکر کرد و به طرف در رفت. دستش که به دستگیرهتاریخ محلی، به او کمک نمی
 آورد.

 1۹/۴۵7ال سی 
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ی یک رشته اطالعات دست در جیب کرد و کاغذ مربع شکلی را که در اتاق خوابش پیدا کرده بود، بیرون آورد. اینها نشانه
 ال برچسب روی یک کتاب بود!نبود. سی 

ها شوند و آنخوانند، زودتر پیر میها را نمیها وقتی آنای رفت که کتابدار به او نشان داده بود. کتابآلکس به طرف قفسه
ی شماره -۴۵7 /1۹ها پیش بازنشسته شده و به امید حمایت به هم تکیه داده بودند. سی ال که اینجا گرد آمده بودند از مدت

 ترین معدن کورنوال بود.داز مری: داستان قدیمی -اپ شده روی عطف کتاب چ

ی قلع کورنوال برای یان رایدر جالب بوده. کتاب را روی میزی گذاشت، آن را باز کرد و با سرعت گشت تا ببیند چرا تاریخچه
 کرد. کتاب داستان آشنایی را بازگو می

تعلق داشت. در قرن نوزدهم چهارصد معدن در کورنوال وجود داشته اما در اوایل  ی دازمریمعدن برای یازده نسل به خانواده
ها بود. قیمت قلع سقوط کرده و خود معدن کهنه هزار و نهصد و نود، فقط سه معدن باقی مانده بود. دازمری هنوز یکی از آن

ها را فرسوده ه داد، اگرچه معدن به سرعت آنی آن ادامشده بود، اما کار دیگری در منطقه وجود نداشت و خانواده به اداره
، سر روپرت دازمری، آخرین مالک، بی سرو صدا خودش را کنار کشید و مغزش را منفجر کرد. او را در حیاط 1۹۹1کرد. در می

آن را به شد از قلع ساخته شده بود، دفن کردند. فرزندانش معدن را تعطیل کردند و زمین روی کلیسا، در تابوتی که گفته می
 .تشکیالت سایل فروختند. خود معدن، با چندین تونل که زیر آب بود، مهر و موم شد

هایی که با تبر های قدیمی معدنچیهای معدن و فانوسها، گودالهای سیاه و سفید قدیمی در کتاب بود؛ واگنمقداری عکس
 های ناهار ایستاده بودند.و ظرف

ها را موقع ای برخورد که طراحی تونلمین باشند. آلکس ضمن ورق زدن صفحات، به نقشهبایست زیر زها میی آنحاال همه
 داد. بسته شدن معدن نشان می

 ترین معدن کورنوالداز مری. داستان قدیمی
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مایل زیرزمین ادامه ها و خطوط راه آهن که هزارها ها، تونلها مطمئن بود، اما هزارتویی بود از چاهشد از اندازهبه سختی می
شوید. یان رایدر به دازمری راه پیدا کرده بود؟ در این صورت داشت. پایین، به درون تاریکی مطلق زیر زمین بروید فورا گم می

 چه چیزی یافته بود؟

هایشان ته از سیمهای چراغ آویخای تیره و ناهموار و حبابی فلزی را به یاد آورد. دیوارهای قهوهآلکس راهروی پایین راه پله
های معدن قدیمی بود؟ شاید یان رایدر فهمید چه چیزی. راهرو، یکی از تونلچیزی را به یاد او آورده بود و حاال ناگهان می

ها پایین رفته بوده. او، مثل آلکس، با در فلزی بسته مواجه شده و تصمیم گرفته بود از آن عبور کند. اما حتماً متوجه هم از پله
همین کتاب.  -و برای همین به کتابخانه برگشته بود. کتابی در مورد معدن دازمری پیدا کرده بود  -ود این راهرو چیستشده ب

 نقشه به او راهی به سوی آن طرف در را نشان داده بود.

 و او از آن رونوشتی برداشته بود!

ای چاپ شده گذاشت. دو ورق کاغذ را با نقشه آلکس طرحی را که یان رایدر کشیده بود، بیرون آورد و روی صفحه، باالی
 هم نگه داشت و در نور باال گرفت. آنچه دید این بود.

 

 

 

 

 

 

 

داد. های معدن مطابقت داشت و راه داخلی را نشان میهایی که یان رایدر روی ورق کاغذ کشیده بود دقیقا با چاه و تونلخط
 توانست نقشه را از آن سوی در آهنی دنبال کند.کرد، میدازمری را پیدا میآلکس در این مورد مطمئن بود. اگر ورودی 

های ساحلی را ی کتاب ترک کرد. به بندر رفت و یکی از آن فروشگاهده دقیقه بعد، کتابخانه را با یک فتوکپی از آن صفحه
پولوور، مقداری طناب و یک جعبه گچ  ی قوی، یکفروشند. آنجا برای خودش یک چراغ قوهپیدا کرد که ظاهراً همه چیز می

 خرید.
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 بعد از تپه باال رفت.

 

ها عبور کرد. پیش رویش یک دودکش و برج ی صخرهوقتی خورشید در غرب ناپدید شد، آلکس با موتور، به سرعت از لبه
شفت باشد که نامش را از زبان باستانی کورنوال گرفته بود. با  کرنوکی ورودی دید که امیدوار بود نشانهای را میمخروبه

تر کرده بود. رسیدن به آنجا با پای کرد. دست کم موتور چهارچرخه زندگی او را آسانتوجه به نقشه، باید از اینجا شروع می
 کشید.پیاده یک ساعت طول می

کردند و در کمتر از بیست ها از قبل داشتند مرکز را ترک میدانست. موج طوفانداد و این را میداشت فرصت را از دست می
افتاد؟ نوعی کرد. اگر واقعاً نرم افزار به نوعی ویروس آلوده شده بود، چه اتفاقی میها را فعال میو چهار ساعت نخست وزیر آن

 سرشکستگی هم برای سایل و هم برای دولت انگلیس؟ یا بدتر؟ 

ی زیردریایی هرچه بود، نرم افزار کامپیوتر ن چه شب قبل دیده بود، چه ارتباطی داشت؟ محمولهو یک ویروسی کامپیوتری با آ
 کنید.ای خیلی بزرگ بودند و شما به یک آدم به خاطر انداختن یک دیسکت شلیک نمیهای نقرهنبود. جعبه

شتباهی کرده. ساختمان بیشتر شبیه کلیسایی دار گذشت. اول فکر کرد اآلکس موتور را کنار برج نگه داشت و از راه ورودی تاق
ی آبجو بود و های دیگری قبل از او آنجا آمده بودند. آنجا چندتایی قوطی کج و کولهمخروبه بود تا ورودی یک معدن. آدم

دترین های معمولی. ج آر اچ اینجا بود. نیک، کاس را دوست دارد. بازدیدکنندگان بهای کهنه و مچاله و دیوار نوشتهپاکت
 های درخشان به جا گذاشته بودند. های وجود خود را با رنگبخش

ای فلزی کار گذاشته در کف سیمانی، ایستاده است. اما پایش به چیزی خورد که تلقی صدا داد، نگاه کرد و دید روی دریچه
بایست ورودی چاه این میکرد. گذاشت، جریان هوایی را که از پایین جریان داشت حس میوقتی دستش را روی شکاف می

 باشد.

متر، پایین نگه داشته شده بود. آلکس زیر لب ناسزا گفت. پماد جوش صورت را دریچه با قفلی سنگین به قطر چندین سانتی
خورد، اما وقت نداشت برای برداشتنش آن همه راه را تا تشکیالت سایل در اتاقش جا گذاشته بود. پماد در چند ثانیه قفل را می

گردد. زانو زد و قفل را با ناامیدی تکان داد. با تعجب دید، قفل تکانی خورد و باز شد. کسی قبل از او به آنجا آمده بود. آن بر
 گردد آماده باشد.میفرد حتما یان رایدر بود. او موفق شده بود قفل را باز کند، و آن را دوباره کامالً نبسته بود تا وقتی بر

ید و دریچه را گرفت. برای کشیدن آن تمام نیرویش را به کار برد و وقتی این کار را کرد، موجی از آلکس قفل را بیرون کش
تر از آن کند که طوالنیهوای سرد به صورتش خورد، دریچه با صدا کنار رفت و متوجه شد دارد به سوراخ سیاهی نگاه می

سوراخ تاباند. شعاع نور حدود پنجاه متر را روشن کرد، اما  اش را به داخلقوهاست که نور روز روشنش کند. آلکس نور چراغ
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ای پیدا کرد و به داخل چاه انداخت. دست کم ده ثانیه طول کشید تا سنگریزه آن ته به چیزی تر بود. سنگریزهچاه از آن عمیق
 بخورد.

هایش حلقه کرد و د طناب را دور شانهرفت. آلکس مراقب شد موتور در دید نباشد، بعنردبانی زنگ زده از کنار چاه پایین می
ی فلزی در دستش مثل یخ سرد بود. قوه را داخل کمربندش فرو برد. پایین رفتن از سوراخ برایش خوشایند نبود. میلهچراغ

تر رفت، حس کرد در چنان تاریکی مطلقی فرو رفته که حتی دیگر مطمئن هایش به زحمت از سطح زمین پایینوقتی شانه
کرد، یک دست، بعد یک پا، پایین قوه را بگیرد. فقط باید مسیرش را حس میتوانست باال بیاید و چراغم دارد. اما نمینبود چش
 اش به زمین رسید و فهمید به ته چاه کرنوک رسیده است.تر آمد تا عاقبت پاشنهو پایین

کوچک، گرد، به دوری ماه. در حالی  -آمده بود  توانست ورودی را تشخیص بدهد که از آن پایینبه باال نگاه کرد. فقط می
اش را بیرون کشید و روشن کرد. شعاع قوهکشید و سعی داشت با ترس از فضای بسته مبارزه کند، چراغکه به سختی نفس می

یک تونل  نور از دستش به بیرون تابید، راه را نشان داد و نوری خالص و سفید بر آن چه پیرامونش بود افکند. آلکس در اول
دراز دید، دیوارهای ناهموار و سقف را تیرهای چوبی عقب نگه داشته بود. کف تونل از قبل مرطوب بود و برق آب نمک در 

طور خواهد بود و پولووری را که قبل از حرکت خریده بود پوشید، بعد هم با دانست اینهوا معلق بود. داخل تونل سرد بود. می
تواند خواست مطمئن باشد میافتاد، میشید. این هم فکر خوبی بود. این پایین هر اتفاقی میبزرگ روی دیوار ک Xگچ یک 

 راه برگشت را پیدا کند.

ی سخت، خاک و عاقبت آماده شده بود. از چاه عمودی به طرف اول تونل دو قدم به جلو برداشت، و فورأ سنگینی صخره
نجا وحشتناک بود. واقعا مثل این بود زنده زنده دفن شده باشی، و مجبور شد ی قلع را روی خود حس کرد. ایها باقیماندهرگه

ی شد. نقشهبرای ادامه تمام نیرویش را جمع کند. بعد از حدود پنجاه قدم به تونل دومی رسید که به طرف چپ منشعب می
قوه پیچید. چراغ، اینجا محلی بود که باید میقوه بررسی کرد. از نظر یان رایدرفتوکپی شده را بیرون آورد و آن را زیر نور چراغ

 برد.تر در زمین فرو میتر و عمیقداشت، و او را عمیقرا چرخاند و تونل را دنبال کرد، به طرف پایین شیب برمی

شد. انگار ش، مطلقاً صدایی شنیده نمیی قلبهایش و صدای تند و خفهخش قدمدر معدن به جز صدای بلند نفسش، خش
کی صداها را درست مثل تصویرها پاک کرده بود. آلکس دهانش را باز کرد و صدا زد، فقط برای اینکه چیزی شنیده باشد. تاری

طور رسید و فقط وزن عظیم باالی سرش را به یادش آورد. این تونل در وضعیت بدی بود. هماناما صدایش ضعیف به نظر می
هایش ریخت، و به یادش آورد افتاد، مقداری سنگریزه روی گردن و شانهمی رفت وشد، بعضی تیرها از جا در میکه رد می

 بسته شدن معدن دازمری علتی داشته. اینجا مکانی جهنمی بود. هر لحظه ممکن بود فرو بریزد.

سید. به رتر و غم انگیزتر به نظر میکرد و تاریکی حتی غلیظهایش فشار را حس میتر برد. در گوشراه او را پایینکوره
ها پیش مدفون و فراموش شده بود. زیادی سریع از روی آن رد شد، ای از آهن و سیم رسید، نوعی ماشین که مدتشبکه

دانست نباید دچار وحشت حرکت ایستاد، خودش را به زحمت آرام کرد. میدار برید، چند ثانیه بیپایش را با تکه آهنی دندانه
 کنی. مواظب باش، هر باریک قدم. ی. فکر کن دارای چه میخورشود. اگر وحشت کنی، شکست می
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 این کلمات را برای اطمینان دادن به خودش زمزمه کرد، بعد به جلو رفتن ادامه داد.  «باشد. باشد...»

ند. حاال به نوعی تاالر وسیع و گرد، یعنی از محل تالقی شش تونل متفاوت وارد شده بود که به شکل ستاره به هم رسیده بود
قوه را چرخاند و چند واگون چوبی را کرد. چراغهای یک ریل واگن شیب پیدا میماندهها در طرف چپ با باقیترین آنوسیع

ها را بررسی گرفت. نقشهتشخیص داد که حتماً برای حمل وسایل به پایین یا آوردن قلع به سطح زمین مورد استفاده قرار می
رسید راه میانبری به طرف مسیری است که یان رایدر کشیده بود. اما تصمیم ند که به نظر میکرد، وسوسه شد ریل را دنبال ک

گرفت این کار را نکند. عمویش به این راه برخورده و مسیر خودش را در پیش گرفته بود. حتماً علتی داشت. آلکس دو صلیب 
شد. به راهش ادامه رای تونلی که داشت وارد آن میگچی دیگر کشید، یکی برای تونلی که از آن بیرون آمده بود، دیگری ب

 داد.

وانست بدون قوز کردن راه برود. اینجا زمین تر شد تا جایی که آلکس ارتفاع این تونل جدید به سرعت کاهش یافت و باریک
و این فکر ناخوشایند  قدر به دریا نزدیک استرسید. یادش آمد چهخیلی مرطوب بود، با استخرهایی از آب که به مچ پاهایش می

افتاد؟ آلکس آمد، در داخل معدن چه اتفاقی میدیگری را به همراه آورد. وقت باال آمدن آب کی بود؟ و زمانی که آب باال می
آید. ایستاد و سعی کرد ناگهان خودش را تصور کرد که در تاریکی به دام افتاده و آب تا سینه، گردن و روی صورتش باال می

توانست از قدرت تخیلش یک دشمن تر از سطح زمین، نمیگری فکر کند. این پایین، تنها به حال خود، خیلی پایینبه چیز دی
 بسازد.

هایی شد، این یکی خمیده و شکسته و اینجا و آنجا پوشیده از خرده سنگپیچید، بعد به خط ریل واگن دومی ملحق میتونل می
کرد. تر میقوه را بیشتر منعکس و تشخیص مسیر را آسانهای فلزی، نور چراغاما ریل بایست از باال افتاده باشد.بود که می

ها به ریل اصلی دنبال کرد. این کار سی دقیقه وقت او را گرفت و تقریباً به همان جایی ها را تا پیوستن آنآلکس مسیر ریل
وار انداخت، متوجه شد چرا یان رایدر او را به راه بلند و دایرهقوه را به اطرافش برگشته بود که از آنجا شروع کرده بود، نور چراغ

 متر باالتر در مسیر، ریل اصلی بسته شده بود. هدایت کرد. آنجا یک تونل ریخته بود. حدود سی

کن بود. و کرد، و ایستاد. به کاغذ، و بعد دوباره به راه پیش رویش، نگاه کرد. غیرممها رد شد، هنوز نقشه را دنبال میاز ریل
رفت. اما بعد از ده متر، در عین حال هیچ اشتباهی در کار نبود. به تونل کوچک و گردی رسیده بود که با شیب تندی پایین می

شد که راه را بسته بود. آلکس یک سنگ برداشت و پرت کرد. صدای چلپی ی فلزی قطع میتونل با چیزی شبیه یک ورقه
شد. آب تا سقف تونل باال آمده بود، بنابراین حتی نل کامالً در آبی به سیاهی مرکب غرق میفهمید. توبه گوش رسید. حاالمی

توانست نفس بکشد. بعد از آن همه کار ساخت، بعد از آن توانست در آبی با دمای نزدیک صفر شنا کند، نمیاگر بر فرض می
 داشت.همه وقتی که زیر زمین صرف کرده بود، هیچ راهی به سوی جلو وجود ن

انداخت، شعاع نور چیزی را نشان داد که روی قوه را به اطراف میطور که نور چراغرفت، اما همانآلکس برگشت. داشت می
رسید. آلکس به کنار آب ای بر زمین افتاده بود. به طرف آن رفت و خم شد. یک لباس غواصی بود و کامال نو به نظر میتوده
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بار چیز دیگری دید. طنابی به یک صخره بسته شده بود. با شیبی به داخل فرو رسی کرد. اینقوه بربرگشت و آن را با چراغ
 چه.دانست این یعنیشد. آلکس میرفت و ناپدید میمی

یان رایدر در تونل زیر آب شنا کرده بود. لباس غواصی پوشیده بود و برای گم نکردن راه، طنابی به خود بسته بود. معلوم بود 
کرد. مسئله بار دیگر مرد مرده داشت آلکس را راهنمایی میته برگردد. برای همین دریچه را باز گذاشته بود. انگار یکقصد داش

 این بود، خودش جرأت داشت ادامه بدهد؟ 

کرد. اما سرما تنها مشکل لباس غواصی را برداشت. برایش خیلی بزرگ بود، اگرچه احتماالً تا حد زیادی سرما را خنثی می
توانست مطمئن باشد یان رایدر برای شنا نبود. تونل شاید ده متر طول داشت. ممکن بود صد متر طول داشته باشد. از کجا می

آمد، غرق رفت، توی آب، و در نیمه راه نفسش بند میدر زیر آب از دستگاه تنفس استفاده نکرده؟ اگر آلکس آن پایین می
 توانست راهی بدتر از این را برای مردن تصور کند.افتاد. نمیکننده گیر میشد. زیر یک صخره در تاریکی منجمدمی

اما راه درازی آمده بود، و با توجه به نقشه دیگر باید تقریباً رسیده باشد. ناسزایی گفت. این تفریح نبود. در آن لحظه آرزو کرد 
توانست عقب نشینی کند. اگر عمویش بود. اما نمیی آلن بالنت، تشکیالت سایل یا موج طوفان نشنیده هرگز چیزی درباره

هایش را برهم فشرد، لباس غواصی را پوشید. سرد، چسبان و ناراحت بود. توانست. دنداناین کار را کرده بود، پس او هم می
چسبید، یاش را بیرون نیاورده بود و شاید همین کمک کرد. لباس یک جاهایی به بدنش نمهای عادیزیپ آن را بست. لباس
 تواند به داخل آن نفوذ کند.اما مطمئن بود آب نمی

 

کرد، به کنار آب نزدیک شد. دست دراز کرد و طناب را با یک دست آلکس که حاال از ترس تغییر عقیده به سرعت حرکت می
تونل زیر آب به بدی توانست شنا کند، اما جرأت نداشت چنین خطری را بپذیرد. گم شدن در تر میگرفت. با هردو دست سریع

داشت تا در مسیر هدایتش کند. آلکس چندین نفس از دست دادن هوا بود. نتیجه هردو دقیقاً یکی بود. باید طناب را نگه می
بها به دست ی اضافی گرانشود چند دقیقهدانست این کار باعث میعمیق کشید، خونش را هواگیری و پر از اکسیژن کرد، می

 ور شد. آب غوطهبیاورد. بعد در 

کوبید، دور هایش بیرون کند. آب بر سرش میسرما وحشتناک بود، چکش کوبیدنی که نزدیک بود تمام هوا را به زور از ریه
حس شد. تمام وجودش ضربه را حس کرد، اما لباس غواصی دست کم هایش فورا بیزد. انگشتاش چرخ میها و بینیچشم

داشت. چسبیده به طناب، پا زد و جلو رفت. تصمیمش را گرفته بود. راه بازگشتی فوظ نگه میهایی از بدنش را محگرمای بخش
 وجود نداشت. 

هایش تحت فشار قرار گرفته موقع ریهکشیدن، پا زدن. کشیدن، پا زدن. آلکس کمتر از یک دقیقه زیر آب بود، اما از همان
هایش را پاره کند. جرأت نداشت اس غواصی و به دنبال آن، شانهترسید لبخراشید و میهایش را میبود. سقف تونل شانه

کننده نیرویش را تحلیل برده بود. کشش و پا زدن، کشش و پا زدن. چه مدتی آن زیر سرعتش را کاهش دهد. سرمای منجمد
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ای سیاه، و در نمونهکرد هیچ فرقی نداشت. اها را باز هم میهایش محکم بسته بود، اما اگر آنبود؟ نود ثانیه؟ صد؟ چشم
 آمد.چرخان و منجمد از جهنم بود. و نفسش داشت بند می

کرد. هرچند هایش سوخت. احتماالً حدود دو دقیقه بود که داشت شنا میخودش را روی طناب جلو کشید، پوست کف دست
بود که به درون گلویش هجوم کشید، حتی اگر این آب کرد و نفس میرسید. باید دهانش را باز میده دقیقه به نظر می

مانده، های باقیآورد. فریادی خاموش در درونش منفجر شد. کشیدن، لگد زدن. کشیدن، لگد زدن. بعد، شاید در آخرین ثانیهمی
هایش آزاد شده و دهانش برای نفسی عمیق باز شد و هوا را تنفس کرد و طناب به طرف باال تکان خورد و حس کرد شانه

 شده.فهمید موفق 

 اما موفق شده به کجا برسد؟

قوه را در طرف دیگر توانست ببیند آب کجا تمام شده. چراغدید. در تاریکی مطلق شناور بود، حتی نمیآلکس چیزی نمی
کرد که مردی مرده به جا دانست حتی اگر هم بخواهد، قدرت ندارد به عقب برگردد. باید ردی را دنبال میگذاشته بود، اما می

 فهمید این راه تنها ممکن است به گور ختم شود.ته بود. فقط حاالمیگذاش
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 1۲فصل 

 پشت در

 

اش را بر اثر برخورد با صخره بشکند، به جلو شنا آلکس آهسته، کامالً نابینا، در هراس از اینکه هر لحظه ممکن است جمجمه
دانست باید زودتر راه خروج را پیدا کند. کرد و میکم سرمای شدید آب را حس میکرد. با وجود لباس غواصی، داشت کم

تر از آن بود که بفهمد چه چیزیست. دست دراز کرد و خودش را جلو حسایش بیهدستش روی چیزی کشیده شد، اما انگشت
ی توانست ببیند. به نحوی، از جایی، نور به داخل محوطهکشید. پاهایش به کف زمین خورد. و آن وقت بود که متوجه شد. می

 کرد. پشت تونل زیر آبی راه پیدا می

هایش را تشخیص دهد. تش را مقابل صورتش تکان داد، فقط توانست انگشتاش را به دست آورد. دسکم، قدرت بیناییکم
هایش را بست و دوباره باز کرد. تاریکی عقب نشست و چهارراهی یک تیر چوبی را گرفته بود، یک شمع سقف فرو ریخته. چشم

رفته بود. همان نور اندک، کنده در دل صخره را نشانش داد، محل برخورد سه تونل. چهارمی، پشت سر او. همان تونل آب گ
وقت متوجه صدای گاهی موقت استفاده کرد و به زحمت از صخره باال رفت. همانقدرتش را به او باز داد. از تیر به عنوان تکیه

 ، جلو در آهنی شنیده بود را به یاد آورد و فهمیددبوم بوم مالیمی شد. مطمئن نبود صدا نزدیک است یا دور، اما آنچه در بلوک 
 رسیده است.

لباس غواصی را بیرون آورد. خوشبختانه نگذاشته بود خیس شود. بیشتر بدنش خشک بود، اما آبی به سردی یخ هنوز از 
هایش خیس بود. وقتی به جلو حرکت کرد، پاهایش چلپ های ورزشی و جورابچکید، و کفشموهایش، تا پایین گردنش می

ی یان رایدر هنوز تا شده در جیبش هایش را بیرون بیاورد و بتکاند. نقشهی راه کفشادامهچلوپ صدا داد و مجبور شد قبل از 
 کرد.بود، اما دیگر به آن نیاز نداشت. فقط باید نور را دنبال می

ی اقهوه -قدر زیاد بود که واقعاً رنگ صخره یکراست رفت تا به تقاطع دیگری رسید، بعد به طرف راست پیچید. حاال نور آن
کرد که به داد. صدای بوم بوم هم بلندتر شده بود و آلکس هجوم هوای گرمی را حس میرا تشخیص می -تیره و خاکستری 

ای پیچید سوی او جریان داشت. با احتیاط به جلو حرکت کرد، در این فکر بود که قرار است با چه چیزی مواجه شود. در گوشه
ای تبدیل شد. حفاظی فلزی هم درست باالی سطح زمین کار گذاشته آجری تازه و ناگهان صخره از هر دو طرف به دیوار

ی مطبوع شده بود. چاه ورودی معدن قدیمی کاربرد دیگری پیدا کرده بود. از آن به عنوان مجرای خروجی نوعی سیستم تهویه
 تابید.های حفاظ میشد. نوری که آلکس را هدایت کرده بود، از پشت میلهاستفاده می

ای و آهنی ی شیشهکنار اولین حفاظ زانو زد و از پشت آن اتاقی وسیع با کاشی سفید دید، آزمایشگاهی با تجهیزات پیچیده
که روی سطوحی قرار داشت که بیش از حد کار کرده بود. اتاق خالی بود. آلکس برای آزمایش، حفاظ را گرفت، اما حفاظ 
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دی درون صخره فرو رفته بود. حفاظ دومی، هم مال همان اتاق بود. آن هم کامال محکم کار گذاشته شده و به طور عمو
 محکم پیچ شده بود.

ای قرار داشت که آلکس دیده بود های نقرهآلکس در تونل به طرف حفاظ سوم رفت. این یکی مقابل یک انباری پر از جعبه
 ها را آورده بودند.شب قبل زیردریایی آن

تر نگاه کرد، دلیل ی نزدیکو کشید. حفاظ به سادگی از صخره جدا شد، و وقتی آلکس از فاصله حفاظ را با هر دو دست گرفت
داشت، باز کرده بود. آلکس بی سر و صدا هایی که حفاظ را سر جا نگاه میآن را فهمید. یان رایدر پیش از او آنجا بود. پیچ

راهش را در معدن پیدا کرده، نقشه را کشیده، از میان تونل  حفاظ را پایین گذاشت. غمگین شد. یان رایدر کامال به تنهایی
توانست تا این حد پیش بیاید، و حاال آرزو فرو رفته، زیر آب شنا کرده و حفاظ را باز کرده بود. آلکس بدون کمک او هرگز نمی

 کرد.کرد عمویش را کمی بهتر شناخته بود و شاید قبل از مرگ او اندکی بیشتر تحسینش میمی

در حالی که روی شکم  -با دقت، خودش را از میان سوراخ مستطیلی شکل فشار داد و به داخل اتاق انداخت. در آخرین دقیقه 
کرد، حفاظ را برداشت و دوباره سرجایش گذاشت. اگر کسی از نزدیک نگاه نمی -قرار داشت و پاهایش به پایین آویزان بود

هایش فرود آمد. حاال صدای بوم بوم بلندتر شده بود، از جایی و مثل گربه روی پنجه شد. به زمین پریدمتوجه هیچ ایرادی نمی
ای رفت و آن را ی نقرهترین جعبهپوشاند. به طرف نزدیککرد، میرسید. هر صدایی را که او ایجاد میدر داخل به گوش می

آن که نگاه کرد، دید خالیست. محتوای آن هرچه  بار جعبه با صدای خشکی در دست او باز شد، اما به داخلبررسی کرد. این
 بود، قبالً مورد استفاده قرار گرفته بود.

ها گشت، بعد به طرف در رفت. قفل نبود. در را، سانت به سانت، باز کرد و یواشکی به بیرون نگاهی انداخت. در دنبال دوربین
ای ای نقرهشد و در سرتاسر آن نردهوماتیک منتهی میشد که در هر دو سو به درهای کشویی اتبه راهرویی وسیع باز می

 .کشیده شده بود

 «شیفت قرمز به خط تولید. شیفت آبی به ضدعفونی.. 1۹:۰۰ساعت »

احساس و غیرانسانی، از بلندگو پخش شد. آلکس به ساعتش نگاهی انداخت. هفت شب بود. صدایی نه مذکر و نه مونث، بی
کرد وقتش را گرفته بود. دزدانه به جلو نگاه کرد. این همان راهرویی نبود که پیدا کرده کر میعبور از معدن بیشتر از آنچه ف

 بود. یک سکوی مراقبت بود. خودش را به نرده رساند و به پایین نگاه کرد. 

گنجید یدید، با هرچه در تصورش مدانست پشت در آهنی ممکن است با چه چیزی روبرو شود، اما آنچه حاال میاصالً نمی
وسایل کامپیوتر، وسایل  -ی خالی، نیمی فلز براق نیمی صخره -ها فاصله داشت. تاالری عظیم بود، کنار دیوارها فرسنگ

زدند، ردیف شده بود. آنجا را چهل پنجاه نفر هایی که با زندگی خاص خود چشمک و سو میگیری الکترونیک، ماشیناندازه
های مختلف داشتند؛ های سرتاسری، همه دور بازوهایشان نوارهایی به رنگید، بقیه با لباسپر کرده بودند، بعضی باکتهای سف
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های های مسلح کنار هر در ورودی ایستاده بودند و با چهرهتابید. نگهبانهای نئون از باال میقرمز، زرد، آبی و سبز. چراغ
 کردند. احساسی بر کارها نظارت میبی

کردند و از ای حرکت میشد. کامپیوترها به کندی در خطی طوالنی و یکسره، روی نوار نقالهید میپس موج طوفان اینجا تول
رسیدند... و البته شدند. عجیب این بود که همان موقع هم کامل به نظر میهای مختلفی رد میمقابل دانشمندان و تکنسین

ی کردند. پس در این کارخانهدر مدت همان بعدازظهر حملشان میبود. سایل این را به او گفته بود. باید طور میباید هم این
گرفت؟ و چرا این همه از خط تولید مخفی شده بود؟ آن چه آلکس هنگام گردش در تشکیالت سری چه کار نهایی انجام می

 سایل دیده بود، فقط نوک کوه یخ بود. بخش اصلی کارخانه اینجا بود، زیر زمین. 

وج طوفانی را به یاد آورد که با آن کار کرده بود، و حاال متوجه چیزی شد که قبالً ندیده بود. یک نوار تر نگاه کرد. مدقیق
کرد. متر را آشکار میای و حدود پنج سانتیشد و فضایی کوچک، استوانههای باالی هر صفحه برداشته میپالستیکی از بدن

ای به های آزمایش مات نقرهشدند. لولهرد می -و بازوهای هیدرولیک ها ها، سیمپایه –کامپیوترها از زیر ماشینی عجیب 
ی آزمایش برای هر گفتند. یک لولهآمدند که انگار داشتند به کامپیوترها خوش آمد میشدند و طوری جلو میقفسی وارد می

باال آمده و در داخل فضای خالی کامپوتر  اندازه از جا برداشته شده،ها با ظرافتی بیی تالقی بود. لولهکامپیوتر آنجا یک نقطه
بست و با حرارت رفتند. ماشین دومی نوارهای پالستیکی را میها به سرعت جلو میگرفتند. بعد از آن، موج طوفانقرار می

شدند، بندی میهای قرمز و سفید تشکیالت سایل بستهرسیدند و در جعبهکرد. وقتی کامپیوترها به انتهای مسیر میمحکم می
 فضاهای خالی باالی کامپیوترها قابل تشخیص بود.

های ی بسیار بزرگ کنار تاالر بعدی به آن سوی خط تولید نگاه کرد. دو مرد با لباسحرکتی به چشمش خورد و از میان پنجره
آمد و ناگهان در ابری رفتند. ایستادند. آژیر خطری به صدا در فضایی داشتند با ناشی گری، مثل حرکت کند در فیلم، راه می

از بخار سفید ناپدید شدند. آلکس آنچه را تازه شنیده بود به یاد آورد. ضد عفونی شده بودند؟ اما اگر موج طوفان بر اساس روند 
و به هر حال، این به هیچ کدام از چیزهایی که آلکس تا  -ای نیاز نداشتند پردازنده ساخته شده بود، به چنین کارهای اضافه

 شدند؟شدند، به خاطر چه چیزی ضدعفونی میزمان دیده بود شباهت نداشت. اگر این مردها داشتند ضدعفونی میآن 

 «ی حفظ حیات گزارش بدهد. این خبر برای مأمور گرگوروویچ است.مأمور گرگوروویچ به حوزه»

الی به طرف دری راه افتاد که برای عبورش حهیکلی باریک، با موهای روشن که سیاه پوشیده بود، از خط تولید جدا شد و با بی
کند. موضوع چه بود؟ ای روس، یاسن گرگوروویچ نگاه میباز شد. آلکس متوجه شد برای دومین بار دارد به آدمکش حرفه

خل های آزمایشی را آورده بود که حاال داشتند داهای محکم بسته را به یاد آورد. البته. یاسن لولهآلکس زیردریایی و جعبه
داد. نه. این ممکن های آزمایش نوعی سالح بودند که او برای خرابکاری مورد استفاده قرار میدادند. لولهکامپیوترها جا می

 های کامپیوتری...هایی خواسته بود در مورد ویروسدار به او گفته بود یان رایدر کتابنبود. آنجا در پورت تالون، کتابخانه

 ها.ویروس
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 ضدعفونی.

 ی حفظ حیات...حوزه

و همراه آن را. چیزی سرد و سخت به پشت گردنش ضربه زد. آلکس حتی صدای باز شدن در پشت سرش را  -تازه فهمید 
 نشنیده بود، اما وقتی صدایی به نرمی در گوشش زمزمه کرد، به تدریج خشکش زد.

 «کنم.به، پشت سرت شلیک میهایت را دو طرف بدنت نگهدار، اگر حرکتی ناگهانی بکنی، بایست. دست»

آهسته به پشت سر نگاه کرد. نگهبانی تنها، تفنگ در دست، پشت سرش ایستاده بود. از آن چیزهایی بود که آلکس هزاران 
ها تلویزیون دیده بود، و حاال از این همه متفاوت بودن واقعیت یکه خورد. اسلحه یک براونینگ اتوماتیک بود و بار در فیلم
فرستاد. همان تماس با ان هم میلیمتری را با انفجاری به داخل جمجمه و مغز او می ۹ای ی انگشت نگهبان، گلولهیک اشاره

 حالش را به هم زد.

تر اینکه او ای رنگ پریده و گیج. آلکس قبالً هرگز او را ندیده بود، اما مهمایستاد. نگهبان حدود بیست سال داشت، با چهره
 کرد.ای بر بخورد. این شاید کمک میده بود. انتظار نداشت به پسربچههم هرگز آلکس را ندی

 «کنی؟تو کی هستی؟اینجا چه کار می»پرسید: 

 «من پیش آقای سایل اقامت دارم.»آلکس گفت: 

 «کنم.اید؟ من کار بدی نمیچرا آن را به طرف من هدف گرفته»به تفنگ خیره شد:

ی گم شده. اما تأثیر مطلوبی داشت. نگهبان مکث کرد، اندکی تفنگ را پایین آورد. رسید. پسر کوچولورقت انگیز به نظر می
ی کالسیک دیگر کاراته بود، این بار بدنش را چرخاند و آرنجش را به یک طرف در آن لحظه آلکس حمله کرد. این یک ضربه

توانست روی این احتمال بود، اما نمی سر نگهبان، درست زیر گوشش، کوبید. با همان یک ضربه تقریباً او را بیهوش کرده
اش روی زمین افتاد. آلکس به سرعت او را ی ران او کوبید. نگهبان دوالشد، اسلحهحساب کند و به دنبال آن با زانو به کشاله

 ها کنار کشید. به پایین نگاه کرد. ماجرا را هیچ کس ندیده بود. از نرده

ی هم کف برگردد، نه اینکه فقط به طبقه -دانست باید از آنجا خارج شود و آلکس میماند اما نگهبان مدت زیادی بیهوش نمی
دانست دانست چرا و چگونه، اما حاال میگرفت. هنوز نمیبلکه باید از تشکیالت سایل بیرون برود. باید با خانم جونز تماس می

ی علوم، کمتر از هفده ساعت فرصت بود. آلکس در موزه هاموج طوفان به ماشین جنایت تبدیل شده. تا قبل از آغاز به کار آن
 گذاشت این اتفاق بیفتد.باید به نحوی نمی
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ی ساخته در محلی که دار سفید دیگری است با دفترهای بدون پنجرهدوید. در انتهای راهرو باز شد و دید در راهروی قوس
تواند از همان راهی که آمده برگردد. خیلی خسته بود و دانست نمیهای معدن دازمری باشد. میبایست یکی دیگر از تونلمی

شد برای بار دوم شنا کند. تنها شانس او دری بود که را پیدا کند، هرگز موفق نمی توانست از درون معدن راهشحتی اگر می
توانست او را به بلوک د ببرد. در اتاق او شد که میی فلزی مرتبط میبار اول او را به اینجا هدایت کرده بود. این در به راه پله

باید از آن  ۶فرستادن پیام از گیم بوی استفاده کند. اما ام آی توانست برای شد، مییک تلفن بود. اگر از این طریق موفق نمی
 شد.چه او فهمیده بود با خبر می

رفتند، سرش را دزدید. خوشبختانه به انتهای راهرو رسید، بعد با ظاهر شدن سه نگهبان که با هم به طرف دری دو لنگه می
 رسید.یبی نمیدانست او آنجاست. به او آساو را ندیده بودند. هیچ کس نمی

ها بیرون پرید، همه جا طنین انداخت. باالی و بعد آژیر خاموش شد. یک شیپور الکترونیک در راهروها پارس کرد، از گوشه
ها به سرعت برگشتند و آلکس را دیدند. برخالف نگهبان روی سکوی مراقبت، مکت سرش، چراغی برق قرمز زد. نگهبان

هایشان را باال گرفتند و شلیک کردند. آلکس ترین در شیرجه زد، مسلسلبه طرف نزدیک نکردند. همان طور که آلکس با سر
ای پیدا کرد و آن را به طرف جایی که از آن آمده صاف روی شکم خوابید و پشت سرش در را با لگد بست. بلند شد، گلوله

اری در طرف دیگر روی داد. اما در از فلز خالص ها به طرف در آتش گشودند، انفجبود، پرت کرد. یک ثانیه بعد، وقتی نگهبان
 بود. استوار ماند. 

رفت. در ها وسیلندرها پایین میروی باالبری ایستاده بود که در در جایی شبیه اتاق دیگ بخار کشتی، به طرف کالفی از لوله
ها را سه تا یکی کرد، د. آلکس پرید و پلهرسیی تاالر اصلی بلند بود. انگار از همه طرف به گوش میاینجا صدای آژیر به اندازه

کرد، اما بعد صدای گرمپ گرمپ پاها و در جستجوی یک راه خروج سر خورد و ایستاد. باید بین سه راهرو یکی را انتخاب می
بدون سالح ی براونینگ اتوماتیک را برداشته بود. تنها و را شنید و فهمید انتخابش به دو تا محدود شده. آرزو کرد کاش اسلحه
او را برای چنین  ۶ها بدون راه خروج. ام آی ی اسلحهبود. تنها اردک مورد هدف در محل تمرین تیراندازی، در محاصره

 وضعیتی هم آموزش داده بود؟ در این صورت یازده روز کافی نبود.

های فضایی آویخته از جا اقی با لباسها رد شد و هر دری را که به آن رسید امتحان کرد. اتالی لولهیکسره دوید، از البه
ای به تر با در دومی رو به بیرون، در وسط آن یک مخزن شیشهرختی. یک اتاق برای دوش گرفتن. یک آزمایشگاه بزرگ

های آزمایش هایی پر از لولههای پالستیکی از مخزن بیرون زده بود. سینیی لولهشکل بشکه و پر از مایعی سبز. یک شبکه
 بود. همه جا

دیده بود. احتماال در آن  -هایی مبهم روی گیم بوی خود ها را به شکل طرحلکس قبالً آنها. آمخزن به شکل بشکه. سینی 
ای تشخیص هویت روی دیوار، ی شیشهسوی در دوم ایستاده بود. به طرف در دوید. از داخل، به صورت الکترونیکی، با صفحه

 ن را باز کند. به دام افتاده بود. توانست آقفل شده بود. هرگز نمی
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ها نزدیک شد. آلکس فقط فرصت کرد قبل از آنکه در اولی باز شود و دو نگهبان دیگر با شتاب وارد آزمایشگاه صدای قدم
به اطراف نگاه سریعی  -بی آنکه او را ببینند -هاهای کار پنهان کند. نگهبانشوند، خود را روی زمین، زیر یکی از پیشخوان

 «اینجا نیست!»ها گفت: انداختند. یکی از آن

 « بهتر است بروی باال»

ای گذاشت. برق سبزی ی شیشهنگهبان از راهی که آمده بود خارج شد. دیگری به طرف در دوم رفت و دستش را روی صفحه
وقت که در داشت بسته  دیده شد و در با صدای بلند وزوز کرد. نگهبان در را به سرعت باز کرد و ناپدید شد. آلکس همان

ای صبر کرد، بعد ایستاد. در را کشید و باز کرد. شد، به جلو غلت زد و توانست دستش را الی شکاف در بگذارد. لحظهمی
 کرد که وقتی نادیا وله غافلگیرش کرد در آن بود.طور که امیدوار بود، داشت به راهروی نا تمامی نگاه میهمان

های آهنی باال رفت بی سر و صدا بیرون آمد، در را پشت سرش بست، صدای آژیر را قطع کرد. از پله نگهبان رفته بود. آلکس
ی گردان گذشت. خوشحال بود که دوباره در هوای آزاد است. خورشید غروب کرده بود، اما در عرض چمنزار، و از در دولنگه

فوتبال دیده بود، روشن شده بود. حدود یک دوجین کامیون  باند هواپیما، به طرزی مصنوعی با نوعی چراغ که آلکس در زمین
 کردند.ها بار میهای سنگین، مربع و قرمز و سفید را در آنکنار هم توقف کرده بودند. افراد داشتند جعبه

 هواپیمای باری که آلکس موقع ورود دیده بود، روی باند غرش کنان حرکت کرد و در هوا به یک سو چرخید.

ها بود که در تاالر زیرزمینی دیده بود. موج های قرمز و سفید. همانبیند. جعبهنست دارد انتهای خط تولید را میداآلکس می
 ها در تمام شهر بودند.ها، تکمیل شده با راز مرگبارشان، بارگیری و حمل شده بودند. صبح آنطوفان

فایده دانست این کار بیی اصلی برود، اما میکرد به طرف دروازهها گذشت. فکر دوالدوال، از کنار فواره دوید و از عرض سبزه
های خارداری کشیدند. از حصار دور محوطه نیز آن هم با سیمها احتماال گوش به زنگ بودند. انتظارش را میاست. نگهبان

رسید. تلفن آنجا بود. و تنها ر میتوانست باال برود. نه. اتاق خودش بهترین راه حل به نظکه در باالی آن کشیده شده بود، نمی
 پیش به او داده بود. -چهار روز یا شاید چهار سال ؟ -های او هم؛ ابزارهای محدودی که اسمیترز سالح

از راه آشپزخانه وارد عمارت شد، همان مسیری که دیشب از آن بیرون رفته بود. تازه ساعت هشت بود، اما محل به کلی 
رسید، گذشت. آهسته در را باز کرد. ی اول به اتاق او میها باال دوید و از راهرویی که در طبقهز پلهرسید. امتروک به نظر می

ظاهرا هنوز بخت با او بود. هیچ کس آنجا نبود. بدون روشن کردن چراغ وارد شد و تلفن را قاپید. خط تلفن قطع بود. اهمیتی 
هایش چپاند. تصمیم ها را توی جیبد جوش صورت را پیدا کرد و آننداشت. گیم بوی خود، هر چهار کارتریج، یویو و پما

سیس برای توانست از کارتریج نمهکرد. بعد میگرفته بود آنجا نماند. خیلی خطرناک بود. باید جایی برای پنهان شدن پیدا می
 استفاده کند. ۶تماس با ام آی 
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ای نارنجی رین در راهرو ایستاده، با صورت سفید. موهای قهوهبه طرف در برگشت و آن را باز کرد. حیرت زده دید آقای گ
 رسید.ی کبود. هولناک به نظر میروشن و لبخند کج و کوله

تر بود. انگار به یک طرف تاب خورد، آلکس به سرعت واکنش نشان داد و با کف دست راستش ضربه زد. اما آقای گرین سریع
گلوی آلکس برخورد کرد. آلکس سعی کرد نفس بکشد، اما نفسش بند آمد. سر  بعد دستش به سرعت جلو آمد. پهلوی آن با

های کبودش، واقعا دارد پیشخدمت صدای نامفهومی کرد و برای بار دوم ضربه زد. آلکس حس کرد او در پشت جای زخم
اش خورد. به به آرواره برد. سعی کرد در مقابل ضربه جاخالی بدهد، اما مشت آقای گرین یکراستزند و لذت میپوزخند می

 داخل اتاق خواب چرخید و به پشت افتاد. 

 اصالً نفهمید چه وقتی زمین خورد.

  



 

 

 آلکـس  رایــدر
آنتونی هوروویتسنویسنده:   

 دو صفر هیچ

 13فصل 

 قلدر مدرسه

 

 صبح روز بعد به سراغ آلکس آمدند. 

دار گذراند. احتماالً آنجا روزگاری انبار ای میلهشب را با دستبند بسته به یک رادیاتور در اتاقی کوچک و تاریک با تک پنجره
هایش را بست هایش را باز کرد، اولین روشنایی نور خاکستری روز تازه به درون خزیده بود. چشمذغال بود. وقتی آلکس چشم

ای که آقای گرین به او زده بود، ورم داشت. داشت و یک طرف صورتش، جای ضربه و دوباره باز کرد. سرش ضربان
ها احساس ی اینگرفت. اما بدتر از همههایش داشت آتش میهای شانههایش پشت سرش بسته شده بود و تاندوندست

او کسی بود که دروغ ماه آوریل را  افتاد. و آلکس درمانده بود.ها به کار میشکست بود. اول آوریل بود، روزی که موج طوفان
 باور کرده بود. 

درست قبل از ساعت نه بود که در باز شد و دو نگهبان با آقای گرین در پشت سرشان وارد شدند. دستبندها را باز کردند و 
ها باال رفت. هنوز از پله ها از دو طرف او را گرفته بودند، از اتاق خارج شد وآلکس را واداشتند بایستد. بعد، در حالی که نگهبان

هایی های عظیم روز داوری در آن قرار داشت. آلکس به هیکلشد که نقاشیها به تاالری ختم میی سایل بود. پلهدر خانه
شد. و نگاه کرد که روی بوم از درد به خود پیچیده بودند. اگر حق با او بود، به زودی این تصویر در تمام انگلستان تکرار می

 افتاد.فقط در عرض سه ساعت اتفاق میاین 

کشان از دری عبور دادند و به اتاقی بردند که آکواریوم داشت بردند. در مقابل آکواریوم، صندلی ها او را تقریباً کشاننگهبان
. آقای ها رفتندهایش را دوباره پشت سرش بستند. نگهبانچوبی پشت بلندی قرار داشت. آلکس را مجبور کردند بنشیند. دست

 گرین ماند.

ها را پوشیده بود. بعد هرود های چرمی را قبل از مردی دید که آنی مارپیچ شنید، پایین آمدن کفشپلهصدای پاها را روی راه
از همان اول به  ۶سایل، با کت و شلوار خوش دوخت ابریشمی خاکستری روشن، ظاهر شد. بالنت و مأموران ام آی 

ها هم اصالً کند. اما حتی آنکردند دارد چیزی را پنهان میای مشکوک شده بودند. همیشه فکر میمیلیونر خاورمیانهمولتی
 زدند. او دوست کشور آلکس نبود. بدترین دشمن بود.حقیقت را حدس نمی

 «سه سؤال...»سایل به تندی گفت: 

 صدایش کامالً سرد بود.
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 «دانی؟ی؟ کی تو را فرستاده؟ چه قدر میتو که هست»

 «زنید.ی چه حرف میدانم دربارهنمی»آلکس گفت: 

اش ای که آلکس در اولین دیدارش با او حس کرده بود، حاال کامالً از بین رفته بود. چهرهسایل آه کشید. آن حالت مسخره
 «ما خیلی کم وقت داریم، آقای گرین...؟»هایش زشت و پر از بدجنسی بود. گفت: خشک و تاجرمآبانه بود. چشم

ای اره مانند، بیرون آورد. آن را نزدیک های نمایش رفت و چاقویی، به تیزی تیغ و با لبهآقای گرین به طرف یکی از بسته
 درخشید.هایش میصورتش گرفت، چشم

 «قبالً به تو گفته بودم آقای گرین در استفاده از چاقو ماهر بوده.»

خواهم بدانم به من بگو، یا او بیش از آنچه بتوانی تصور کنی تو را عذاب هنوز هم هست. آلکس، آنچه را می»داد: سایل ادامه 
افتد. به خصوص برای دهد. و لطفاً سعی نکن به من دروغ بگویی، فقط یادت باشد برای دروغگوها چه اتفاقی میمی

 «هایشان.زبان

 ی چاقو در نور برق زد.تر آمد. تیغهآقای گرین یک قدم نزدیک

 «اسم من آلکس رایدار است.»آلکس گفت:

 «پسر رایدر؟»

 «اش.برادرزاده»

 «کی تو را به اینجا فرستاده؟»

 «ها که او را فرستادند.همان»

 کرد. خطر خیلی زیاد شده بود.ای نداشت. دیگر فرقی نمیدروغ گفتن فایده

فرستند؟ شان میهای چهارده ساله را برای انجام کار کثیفبچه»طبعی خندید: ای از شوخ سایل بدون هیچ نشانه« ؟۶ام آی »
 «باید بگویم زیاد انگلیسی نیست. چی، چیزی به جز کریکت؟

 «دانی؟و سؤال سوم من چی، آلکس؟ چقدر می»ی غلیظ انگلیسی به خود گرفته بود. بعد جلو آمد و پشت میز نشست:لهجه
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کرد سعی داشت خودش را راحت نشان بدهد. گفت: پنهان کردن ترسی که در واقع حس می آلکس شانه باال انداخت، برای
 «دانم.ی کافی میبه اندازه»

 «ادامه بده.»

دید. ی چشمش میآلکس نفسی کشید. عروس دریایی مثل ابری سمی، شناکنان از پشت سرش گذشت. آن را از گوشه
دلی را بشکند. برقی ناگهانی درخشید و چاقویی که آقای گرین در دست داشت، دستبندها را تکانی داد، فکر کرد شاید بشود صن

ی چاقو در واقع پوست گردنش را شکافته بود. حس کرد یک قطره ناگهان در پشت صندلی، یک تار موی سرش را لرزاند. لبه
 اش پایین رفت. خون لغزید و از توی یقه

 «ای.تو ما را در انتظار گذاشته»هرود سایل گفت: 

ها سؤال کرد. فکر ی محلی در مورد آنمند شد. در کتابخانهها عالقهبسیار خوب. وقتی عموی من اینجا بود، به ویروس»
های کردید. حرفکردم. دیدم دیشب چه میهای کامپیوتری بوده. این فرض طبیعی بود. اما اشتباه میکردم منظورش ویروس

زدند. شما نوعی ویروس ی نگهداری حیات. از جنگ بیولوژیکی حرف میونی و حوزهپخش شده از بلندگوها را شنیدم. ضدعف
ها آیند، و شما آنای، به اینجا میهای نقرهبندی شده در جعبههای آزمایش، بستهها در لولهواقعی در اختیار دارید. این ویروس

میرند. کنم وقتی کامپیوترها روشن شوند، مردم می. فکر میافتددانم بعد چه اتفاقی میدهید. نمیها قرار میرا در موج طرفان
کنند، ها باشند. که یعنی شما آن قدیسی که همه خیال میگیرند. پس این افراد باید بچهها قرار میکامپیوترها در مدرسه

 «ی لعنتیکنم باید بگویید، یک دیوانهنیستید. یک عامل قتل عام. فکر می

کنم لیاقت گویم. و حس میکارت خیلی خوب بود، آلکس، تبریک می»را با مالیمت به هم زد. گفت: هایش هرود سایل دست
ی کار درستی کرده برای من یک شاگرد مدرسه ۶گویم. از جهتی ام آی یک پاداش را داری. بنابراین همه چیز را به تو می

صورتش از خشم کج « یا بیشتر از همین نفرت ندارم. آه بله...دانی، از هیچ چیز در دنواقعی انگلیسی فرستاده. برای اینکه، می
 هایش دید. ای آلکس دیوانگی را، زنده در چشمو معوج شد و لحظه

دهم. همه چیز را نشانتان تان! اما نشانتان میهای خشکتان و با برتری انگلیسی متعفنهای لعنتی با مدرسهشما از خودراضی»
 «دهم!می

ام چیزی نداشتند. اگر به من چهل سال پیش به این کشور آمدم. پولی نداشتم. خانواده»آلکس آمد. گفت:  ایستاد و به طرف
مردم. اگر این کار را کرده بودم برای تو بهتر کردم و همان جا میای غیرعادی نبود، احتماالً در بیروت زندگی میخاطر حادثه

اینجا فرستادند تا تحصیل کنم. دوستانی در شمال لندن داشتند و من در مدتی  ی آمریکایی مرا بهبود! خیلی بهتر! یک خانواده
توانی تصور کنی آن زمان چه احساسی داشتم. بودن در کردم. نمیها زندگی میرفتم، پیش آنروزی میی شبانهکه به مدرسه

شوم! من انگلیسی م بخشی از آن میم قلب تمدن است. دیدن چنین ثروتی و دانستن اینکه من هلندن، که همیشه اعتقاد 
 «های فقیرنشین لبنان، این رویایی محال بود. اما خیلی زود واقعیت را فهمیدم...شوم! برای کودکی متولد شده در محلهمی
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سایل به جلو خم شد و چاقو را با حرکت تندی از صندلی بیرون کشید. آن را به طرف آقای گرین انداخت و او چاقو را گرفت  
 در دستش چرخاند. و

ای که به مدرسه وارد شدم، مسخره شدم و زور شنیدم. به خاطر قدم. به خاطر رنگ پوستم. برای اینکه خوب از لحظه»
هایی درست کرده بودند. هرود بوگندو. بز چران. کوتوله، و ها نبودم. برایم اسمزدم. برای اینکه یکی از آنانگلیسی حرف نمی

ی پرچم، کشیدند و به میلههای دزدی و از شکل افتاده. شلوارم را از پایم بیرون میام. کتابپونز روی صندلیدادند. آزارم می
اول که اینجا آمدم عاشق آن پرچم بودم. »سایل آهسته سرش را تکان داد. گفت: « کردند.در زیر پرچم انگلیس آویزان می

 «اما فقط در عرض چند هفته از آن متنفر شدم.

و ساکت شد. چون سایل با بدجنسی با پشت دست به  -آلکس این را گفت « شنوند...تر شاگردها در مدرسه زور میبیش»
دید کشید و روی لب پایینش آب دهان بود. آلکس میبه سنگینی نفس می« ام.حرفم را تمام نکرده»صورت او کوبید. گفت: 

 داد گذشته نابودش کند.بار دیگر داشت اجازه میاو گذشته را زنده کرده و یک

قلدرهای زیادی در آن مدرسه بودند. اما یکی از همه بدتر بود. او یک مارمولک کوچک متظاهر به ادب و نزاکت بود، »گفت: 
ها حرف بزند... حتی همان دانست چه طور با آنهای دیگر چه طور رفتار کند. میاما والدینش پولدار بودند و بلد بود با بچه

ها حاضر بودند. اما تا پشت توانست دوست داشتنی باشد. وقتی معلمخواست مییک سیاستمدار بود. بله. وقتی میموقع هم 
آمد. عادت داشت دیگران را سازماندهی کند. برویم بزچران را بگیریم. بریم سرش را توی توالت کردند، به سراغ من میمی

کشید. تمام مدت مرا آزار های تازه دست نمیر داشت و هرگز از فکر به راهبار کردن زندگی من هزار فکفرو کیم. برای فالکت
دانی آن توانستم بکنم، چون او محبوب بود و من یک خارجی بودم. و میگفت و هیچ کاری نمیداد و به من متلک میمی

 « پسربچه بعد از بزرگ شدن چکاره شد؟

 «.گوییدکنم به هر حال به من میفکر می»آلکس گفت: 

 « گویم. بله. او بزرگ شد و شد نخست وزیر لعنتی!دارم به تو می»

طور رفتار شد. مهم نبود چقدر موفق شدم، ام با من هماندر تمام زندگی»زد. ادامه داد: سر طاس او از شدت عرق برق می
زچران، ولگرد لبنانی، خوب، مدت ام، هنوز هرود بوگندوام، بچقدر پول در آوردم، چند نفر را استخدام کردم. هنوز یک شوخی

 «کشیدم. و حاال، عاقبت، نوبت من رسیده. آقای گرین...چهل سال داشتم برای انتقام نقشه می

ای را فشار داد. آلکس منتظر بود میز اسنوکر از کف اتاق باال بیاید، اما به جای آن از آقای گرین به طرف دیوار رفت و دگمه
رفت و صفحات تلویزیونی از زمین تا سقف آشکار شد و فوراً سوسو زنان جان گرفت. آلکس  ای کنارروی هر دیوار صفحه

دید، روی دیگری خط تولید، روی سومی باند هواپیما و آخری روی ی تلویزیون آزمایشگاه زیرزمینی را میروی یک صفحه
ی قلمرو ت حتی بدون ترک اتاق، هر گوشهتوانسهای مدار بسته همه جا بود. سایل میهای در حال خروج. دوربینکامیون

 خود را ببیند. عجیب نبود که آلکس به این سادگی شناخته شد.
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توانی آن را ویروس کامپیوتری اند. و بله، حق با توست، آلکس، هر کدام حامل چیزیست که میها مسلح و آمادهموج طوفان»
زنم نوعی آوریل من است. چون ویروسی که دارم از آن حرف میبنامی. اما این، اگر دوست داشته باشی، شوخی کوچک دروغ 

تر باشد. یک تری داشته باشد... کشندهتر و قویآبله است. البته، آلکس، این ویروس از نظر ژنتیکی تغییر کرده تا تأثیر سریع
ن هستند. در حال حاضر این های من حاوی مقداری خیلی خیلی بیشتر از آکند. و موج طوفانقاشق از آن شهری را نابود می

ی بریتانیا شود. هر مدرسهی علوم بر پا میویروسی محفوظ و کامال امن است. اما امروز بعدازظهر مهمانی کوچکی در موزه
شوند. و هنگام ظهر، ها پیرامون کامپیوترهای خوب و براق تازه شان جمع میکند و شاگردان مدرسهدر آن مهمانی شرکت می

های خودبینانه و در جهت منافع شخصی ی دوازدهم، دوست قدیمی من نخست وزیر، یکی از آن سخنرانیشدن ضربهبا نواخته 
اندازد و تا حدی هم حق دارد. فشار کند دارد کامپیوترها را راه میدهد. فکر میای را فشار میکند و بعد دگمهخود را ایراد می

ای در بریتانیا نخواهد بود و نخست وزیر با به یاد آوردن شب امشب دیگر شاگرد مدرسهکند. تا نیمه ها را آزاد میدگمه ویروس
 «داده گریه خواهد کرد!روزهایی که هرود سایل را آزار می

 «ای! نیمه شب امشب تو در زندانی.تو دیوانه»آلکس اعالم کرد: 

ام. در این کار تنها همند چه اتفاقی افتاده، من رفتهکنم. وقتی همه بففکر نمی»سایل با یک حرکت دست این فکر را کنار زد.
 «کنند.نیستم، آلکس، دوستان قدرتمندی دارم که از من حمایت می

 «یاسن گرگوروویچ»

 دانست.آمد که آلکس این اسم را میمتعجب به نظر می« ای!حسابی کارکرده»

کنی یچ اسم یا حتی ملیتی را به زبان نیاوریم. تعجب میکنند. بهتر است هکند که به من کمک مییاسن برای کسانی کار می»
هایش را به هم زد و به دست« ها بیزارند. برای شروع باید گفت، بیشتر اروپا، اما به هرحال...چند کشور در جهان از انگلیسی
کنی چقدر را نمی دانی، خوشحالم توانستم به تو بگویم، آلکس، تصورشحاال حقیقت را می»طرف میز تحریرش بر گشت: 

بخش ازت بیزارم. حتی وقتی با من سرگرم آن بازی احمقانه، اسنوکر، بودی در این فکر بودم که کشتن تو چقدر برایم لذت
 «ها بودم. چیزی عوض نشده.است. تو درست مثل آن پسرهایی هستی که در مدرسه با آن

 ی کافی گوش داده بود.سوخت، اما به اندازهی سایل میهاش هنوز از جای ضربگونه« ای.تو تغییر نکرده»آلکس گفت: 

اند. تو واقعا قابل ترحمی، آقای سایل، اند و دیوانه هم نشدهها آزار دیدهای. اما خیلی از بچهمتأسفم در مدرسه آزار دیده»گفت: 
ی علوم منتظرت هستند. همین طور مأموران ها در موزهام. آنگفته ۶دانم به ام آی شود. من هرچه را میات موفق نمیو نقشه

 « سفید پوش.

و شاید فراموش »صورتش ناگهان مثل سنگ شده بود « کنم.مرا ببخش که حرفهایت را باور نمی»سایل خندید. گفت: 
 «ام.ای در مورد دروغ گفتن به تو هشدار دادهکرده
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دلم »ی آن در کف دستش قرار گرفت. سایل گفت: اال و پایین انداخت طوری که تیغهآقای گرین قدم جلو گذاشت، چاقو را ب
 « کردم. متأسفانه، در لندن یک کار پر دردسر دارم.خواست مردن تو را تماشا میمی

کند باشد.  توانی تا کنار هلیکوپتر با من بیایی، بعد به اینجا برگرد و این پسر را بکش، بگذارمی»به طرف آقای گرین برگشت:
 «تر پیدا کنی.توانی راهی خیلی خالقانهامامطمئنم تو می -داشتیم بگذار دردناک باشد. باید مقداری آبله برای او نگه می

خداحافظ، آلکس، آشنایی با تو خوشحال کننده نبود. اما از مرگت »به طرف در رفت، بعد ایستاد و به طرف آلکس برگشت:
 «قط اولی هستی...لذت ببر و یادت باشد، تو ف

در روی پاشنه چرخید و بسته شد. آلکس، با دستبند بسته به صندلی، با عروس دریایی که در سکوت پشت سرش شناور بود، 
 تنها ماند.
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 ژرفای آب

 

ها را شکافته بود، مجروح و خونین بود، و هایش در جایی که دستبند آنآلکس فکر آزاد شدن از صندلی را کنار گذاشت. مچ
دقیقه، وقتی آقای گرین هنوز نیامده بود، سعی کرد به پماد جوش صورت که اسمیترز به دستبندها خیلی تنگ بود. بعد از سی

سوزاند و بدترین مسئله این بود که او آن را، ست پماد در عرض چند ثانیه دستبند را میداناو داده بود دسترسی پیدا کند. می
اش فقط های کشیدهکرد. اما اگرچه انگشتاش، کامالً حس میدار شلوار نظامیدر جایی که گذاشته بود، جیب بیرون زیپ

 ن برای دیوانه کردنش کافی بود. هایش، به آن نرسید. همیمتر با آن فاصله داشت، با تمام تالشچند سانتی

صدای تلق تلق بلند شدن هلیکوپتر را شنید و فهمید سایل باید به طرف لندن رفته باشد. آلکس هنوز از آنچه شنیده بود گیج 
های آینده توانست بریتانیا را برای نسلاش غیرقابل باور بود، یک قتل عام که میمیلیونر کامالً دیوانه بود. نقشهبود. این مولتی

نشینند، دور هایشان میها هزار شاگرد مدرسه در کالساز بین ببرد. آلکس سعی کرد تصور کند چه اتفاقی خواهد افتاد. ده
وقتی که نخست وزیر دگمه را فشار بدهد و  -دقیقاً سر ظهر  -شوند، منتظر آن لحظه های جدیدشان جمع میموج طوفان

یافت. و دقایقی ی آبله در اتاق شلوغ انتشار میشد و بخار کشندهفشی بلند میجای آن صدای فش آنها را به کار بیندازد. اما به
کرد. خیلی هولناک بود. و در عین حال تا شد. آلکس باید این فکر را از ذهنش دور میها شروع میبعد، در تمام کشور، مردن

 انست جلوی آن را بگیرد. و او اینجا بود، بسته، ناتوان از حرکت.توافتاد. او تنها کسی بود که میچند ساعت دیگر اتفاق می

در باز شد. آلکس به پشت چرخید، انتظار داشت آقای گرین را ببیند، اما نادیا وله بود که با شتاب وارد شد، در را پشت سرش 
ای عینک، وحشت زده بود. به ههایش، از پشت شیشهرسید و چشماش برافروخته به نظر میی گرد و رنگ پریدهبست. چهره
 طرف او آمد.

 «آلکس!»

 «خواهی؟چی »

هایش آزاد شده. او آلکس وقتی نادیا روی او خم شد، خودش را عقب کشید. بعد صدای تلقی بلند شد و با تعجب دید دست
 دانست جریان چیست.دستبندها را باز کرده بود! ایستاد، نمی

وقت »ریخت:ی او سریع و نرم بیرون میهای به رنگ زرد در آمدهاز میان لب کلمات« آلکس، به من گوش کن»وله گفت: 
 «کردم.کار می -هِر یان رایدر  -زیادی نداریم. من برای کمک به تو اینجا هستم. من با عموی تو 
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 آلکس با تعجب به او خیره شد.

 «بله. من هم طرف تو هستم.»

 «اما هیچ کس به من نگفت...»

 «د چیزی ندانی.برایت بهتر بو»

 «اما...»

 آلکس گیج شده بود.

 «کند...دانستی سایل دارد چه کار میمن تو را کنار زیردریایی دیدم. تو می»

خواهی جلوی آمد. نه آن وقت. توضیحش خیلی سخت است. ما برای جر و بحث وقت نداریم. میکاری از دست من بر نمی»
 «او را بگیری... نه؟

 «کنم.باید یک تلفن پیدا »

 «ها استفاده کنی، اما من در دفترم یک تلفن همراه دارم.توانی از آنهای خانه کد دارند. نمیتمام تلفن»

 «پس برویم.»

دانست، چرا قبالً سعی نکرده بود جلوی سایل را بگیرد؟ از طرف دیگر، آلکس هنوز مشکوک بود. اگر نادیا وله این قدر می
و هر لحظه ممکن بود آقای گرین برگردد. به جز اعتماد به او راهی نداشت. دنبال او از اتاق بیرون نادیا او را آزاد کرده بود... 

اش قرار های یونان، در گوشهی زنی، یکی از الههی برهنهها باال رفت و به پاگردی رسید که مجسمهرفت. پیچید و از پله
 اشت.ای مکث کرد، دستش را روی بازوی مجسمه گذداشت. وله لحظه

 «چه شده؟»آلکس پرسید:

 «رود. تو برو. اولین طبقه سمت چپ است.سرم گیج می»

ی چشمش دید نادیا بازوی مجسمه را به پایین فشار داد. بازو حرکت کرد... یک آلکس در امتداد پاگرد از او رد شد. از گوشه
محوری چرخید، آلکس فریاد کشید. سعی کرد  اهرم بود. وقتی فهمید فریب خورده، خیلی دیر شده بود. زمین زیر پایش دور

آمد. به پشت افتاد و از کف زمین و از طریق تونل پالستیک سیاه و مارپیچ مانع از سقوطش شود، اما کاری از دستش بر نمی
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طور که همان –ی پیروزمندانه یا نادیا وله را شنید رفت، صدای خندهزیر پایش، پایین لغزید. هنگامی که داشت پایین می
 ای پیدا کند. ها دستگیرهکرد، در این فکر که انتهای این سقوط چه خواهد بود، ناامیدانه سعی کرد در کنارهداشت سقوط می

ده ثانیه بعد متوجه شد که تونل مارپیچ او را بیرون انداخت. زمان کوتاهی در هوا معلق ماند و بعد به درون آب سرد افتاد. 
های ای عظیمی پر از آب و سنگداد، تقال کردن فسی بکشد. بعد به سطح آب آمد و دید در مخزن شیشهدیدش را از دست 

 ای قرار دارد. آن وقت بود که با وحشت متوجه شد دقیقا کجاست.صخره

برخورد وله او را با عروس دریایی غول پیکر در مخزن انداخته بود؛ با جنگجوی پرتقالی هرود سایل، اینکه یکراست با آن 
دارشان، در های ترسناکش با صدها سلول نیشدید، شاخکی آن طرف مخزن مینکرده بود، یک معجزه بود. آن را در گوشه

ها قرار نداشت. آلکس به زحمت ترسش را کاهش داد، خودش را به زور چیز بین آنچرخیدند. هیچجنبیدند و میآب می
کشد. عروس کند که جانور را به سوی او میدر آب فقط جریان آبی تولید می حرکت نگه داشت. متوجه شد دست و پا زدنبی

 توانست حمله کند.نمیدریایی چشم نداشت. از بودن او در آنجا با خبر نبود. جانور نباید... 

تر طول کرد. مخزنی که در آن قرار داشت عظیم بود، دست کم ده متر عمق و بیست یا سی ماما عاقبت به او دست پیدا می 
یافت. هیچ راهی نبود تا مخزن باال برود. از میان آب که به داشت. شیشه تا باالی سطح آب، دور از دسترس او، امتداد می

کند که تازه از آن بیرون آمده بود. دفتر خصوصی هرود دید. متوجه شد دارد به اتاقی نگاه میکرد، نور را میبیرون نگاه می
از میان آب موج دار همه چیز مبهم و از شکل افتاده بود و در باز شد. دو نفر وارد شدند. آلکس به  -سایل، چیزی تکان خورد 

دانست که هستند. دوشیزه وله و آقای گرین. جلوی مخزن با هم ایستاده ها را تشخیص بدهد، اما میتوانست آنزحمت می
 بودند. وله چیزی شبیه یک تلفن همراه دردست داشت.

 «وارم صدای مرا بشنویآلکس، امید»

 صدای زن آلمانی، جایی باالی سرش، از بلندگویی طنین انداخت.

توانی در آب شناور بمانی، شاید یک ای برای خروج از مخزن هیچ راهی وجود ندارد. میمطمئنم تا به حال متوجه شده»
 «گرین؟اند. رکورد چیست، آقای ساعت، شاید هم دو ساعت. بقیه بیشتر دوام آورده

 «ایرنااااارخ»

شوی. یا شاید سریع باشد و به آغوش دوست ما کشیده شوی، آلکس، غرق میپنج ساعت و نیم. اما به زودی خسته می»
کنم، برای یک کودک قابل کشد. دردش، فکر میبینی... نه؟ این آغوشی نیست که کسی آرزو کند. تو را میشوی، آن را می

 «تو را برای فرستادن به اینجا انتخاب کرد. تو را دوباره نخواهند دید. ۶آلکس رایدر که ام آی تصور نباشد. جای تأسف است 
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هایش روی عروس دریایی ثابت مانده بود. در صدا قطع شد. آلکس در آب پا زد، سرش را باالی سطح آب نگه داشت، چشم
رفته بود. اما نادیا وله همان جا مانده بود.  آن سوی شیشه حرکت مبهم دیگری انجام گرفت. آقای گرین از اتاق بیرون

 خواست مردن او را تماشا کند. می

کرد، اما دورتر از آن بود که قابل دسترسی های دراز نئون از باال روشن میآلکس به باال نگاه کرد. مخزن را یک رشته چراغ
متوجه تغییری شد. عروس دریایی داشت حرکت باشد. زیر پایش صدای کلیک و وزوز مالیمی را شنید. تقریباً بالفاصله 

ها آهسته آمد. در زیر جانور شاخکاش ببیند که داشت به طرف او میتوانست قیف شفاف را با نوک ارغوانی تیرهکرد! میمی
 رقصیدند.می

وشن کرده بود. همان آب را بلعید و متوجه شد برای فریاد زدن دهانش را باز کرده بوده. حتماً وله جریان آب مصنوعی را ر 
عروس دریایی را به حرکت در آورده بود. ناامیدانه پا زد، در آب به پشت حرکت کرد و از آن دور شد. یک شاخک شناور جلو 

های نیشدار رفت. سلولآمد و خود را روی پای او انداخت، اگر لباس غواصی به تن نداشت، نیشی جانور در تنش فرو می
 طور بود. لباس غواصی او تنها حفاظش بود.او را سوراخ کنند؟ به احتمال بسیار زیاد همینهای توانستند لباسمی

دانست آنچه وله گفته ی عقب آکواریوم رسید و آنجا، درحالی که یک دست را به شیشه تکیه داده بود، مکث کرد. میبه گوشه
کرد. باید برای شناور ماندن هر ثانیه این کار را می آورد، خستگیبود حقیقت دارد. اگر عروس دریایی او را از پا در نمی

 برد. جنگید و ترس شدید نیرویش را تحلیل میمی

ی بین خودش و عروس توانست آن را بشکند. شاید راهی وجود داشت... فاصلهشیشه. شیشه را فشار داد. فکر کرد کاش می
کند. اگرچه از نظر او وله دید نادیا وله دارد تماشا میه زد. میدریایی را سنجید، نفس عمیقی کشید و به طرف ته استخر شیرج

توانست او را کامالً واضح بیند. وله حرکت نکرد، و آلکس با ناامیدی متوجه شد که نادیا از او انتظار داشته محو بود اما وله می
 درست همین کار را بکند. 

ها خیلی سنگین بود. سنگی پیدا ن را به سطح آب بیاورد. اما سنگها شنا کرد و دنبال سنگی گشت که بتواند آمیان صخره
ها دانست تمام سنگخورد. وله سعی نکرده بود جلوی او را بگیرد، چون میی دست خودش بود، اما تکان نمیکرد که اندازه

کشید، در آخرین لحظه  آمد. چرخید و خودش را به طرف سطح آب باالاند. نفس آلکس داشت بند میدر سیمان جاگذاری شده
ها درست های هوا از دهانش بیرون آمد. شاخکدریایی به نحوی باالی سرش آمده. فریاد زد، حباب عروسفقط دید که 

اش به وار پا زد و خودش را به پهلو جلو راند. شانهباالی سرش بود. آلکس بدنش را چرخاند و توانست پایین بماند، دیوانه
ای دیگر برگشت و باال ا خورد و حس کرد از درد تمام وجودش لرزید. بازویش را با دست گرفت به گوشههترین سنگنزدیک

 رفت و وقتی سرش از سطح آب بیرون آمد، با اشتیاق نفس کشید.

ام دریایی پرهیز کند. اگرچه تم عروستوانست از توانست بیرون برود. برای همیشه نمیتوانست شیشه را بشکند. نمینمی
 توانست کمکش کند.ها نمیابزارهایی که اسمیترز به او داده بود را با خود داشت، هیچ کدام از آن
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و بعد آلکس کرم را به یاد آورد. دستش را دراز کرد و یک انگشتش را به طرف کنار آکواریوم برد. مخزن یک شاهکار مهندسی 
ی قابی از کند، اما همه چیز به وسیلهای چقدر فشار وارد میهای عظیم شیشهدانست آب روی صفحهبود. آلکس اصالً نمی

 های فلزی با میخ پرج به هم محکم شده بود.تیرهای آهنی نگه داشته شده بود که از داخل و خارج شیشه بخش

تر. اگر لمای کرم را بیرون آورد. جوش پاک کن، برای پوست سازد، زیپ جیبش را باز کرد و لولهطور که در آب پا میهمان
کرد دیوانه شده. عروس دریایی به طرف عقب آکواریوم در حرکت کند، فکر میتوانست بیند آلکس چه کار مینادیا وله می

 بود. آلکس چند دقیقه منتظر شد بعد جلو رفت و برای دومین بار شیرجه زد.

ایشی را به یاد آورد که اسمیترز انجام داده بود، و ی مخزن کافی باشد، اما آلکس نمها و اندازهآمد کرم برای آهنبه نظر نمی
ای نداشت. کرد؟ نگرانی برای این موضوع حاال هیچ فایدهاینکه چقدر کم از کرم استفاده کرده بود. کرم زیر آب هم عمل می

فلز کشید، و با  یِ فلزی جلوی مخزن گرفت و با تمام قدرت نوار درازی از کرم را در طولی کرم را کنارِ گوشهآلکس لوله
 ها مالید.دست دیگر آن را روی میخ پرچ

کشد تا کرم عمل کند، و به هر حال، نادیا وله دانست چه قدر طول میپا زد و خودش را به طرف دیگر مخزن رساند. نمی
ید داشت کمک گوید، شاافتد. آلکس دید که او دوباره ایستاده و دارد در تلفن چیزی میمتوجه شده بود اتفاقی دارد می

 خواست.می

ی دیگر را روی سمت دیگر مالید. عروس دریایی ی مخزن خالی کرده بود. نیمهنیمی از محتویات کرم را روی یک طرف لبه
خواستند جلوی او را بگیرند. چه مدتی زیر آب بود؟ قلبش شدند، انگار میهایش دراز میکرد، شاخکباالی سرش حرکت می

 افتاد؟شکست چه اتفاقی میی فلز میزد. و وقتبه شدت می

های قدر وقت داشت که روی آب بیاید و یک بار نفس بکشد. حتی زیر آبی، کرم میخ پرچقبل از آنکه این را بفهمد، فقط آن
داشت، فشار آب مثل دری در برابر آب داخل مخزن را سوزاند. شیشه از آهن جدا شد و در حالی که دیگر چیزی نگهش نمی

ای در آبشار به ی افتاد. فرصت فکر نداشت. دنیا چرخید و او به ناتوانی چوب پنبهآن را شکست و باز کرد. آلکس ندید چه اتفاق
هایش را باز کند. حس کرد ی بعد کابوسی درهم از هجوم آب و انفجار شیشه بود. جرأت نداشت چشمجلو رانده شد. چند ثانیه

هایش خرد شده. حاال زیر آب استخوان به جلو پرت شد، به چیزی خورد، بعد دوباره عقب کشیده شد. مطمئن بود تک تک
تواند بود. تقال کنان خواست نفس بکشد. سرش به سطح شیشه خورد، اما وقتی عاقبت دهانش را باز کرد، شگفت زده دید می

 واقعا نفس بکشد. 

در هم شکست  جلوی مخزن منفجر شده بود و هزاران لیتر آب به شکل آبشاری در دفتر هرود سایل ریخته بود. آب اثاثیه را
های پاهایش چرخ رفت. آلکس مجروح و گیج، ایستاد، آب دور مچها را خرد کرد. آب هنوز داشت در کف اتاق فرو میو پنجره

  عروس دریایی کجا بود؟زد. می
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شاید  شانس آورده بود که آن دو در تالطم ناگهانی آب به هم پیچیده نشده بودند. اما هنوز هم احتمالش وجود داشت. هنوز
در دفتر سایل آن قدر آب بود که به عروس دریایی امکان بدهد به او دست پیدا کند. آلکس با بدنی به کلی منقبض، به یک 

 ی اتاق رفت. بعد آن صحنه را دید.گوشه

ودش را نادیا وله کمتر شانس آورده بود. وقتی زوارهای آهنی شکست، او جلوی شیشه ایستاده بود و نتوانسته بود به موقع خ
کنار بکشد. به پشت افتاده بود، پاهایش ناتوان و شکسته بود. جنگجوی پرتغالی کامال روی او افتاده بود. قسمتی از آن روی 

های زردش در فریادی کرد. لبای خیره به جانور نگاه میی لرزان ژلهصورتش نشسته بود و انگار نادیا وله داشت از الی توده
ی ها تمام بدنش را در خود پیچیده بودند، صدها سلول نیشدار به بازوها و پاها و سینهه شده بود. شاخکپایان به عقب کشیدبی

 خورد، عقب عقب به طرف در رفت و لنگ لنگان به راهرو پا گذاشت.او فرو رفته بود. آلکس داشت حالش به هم می

کرد. فریاد آژیر او را تکانی داد و ره صدا و تصویر را حس میشنید که دوباآژیر قبالً قطع شده بود. تازه حاال صدای آن را می
ی کرد. اما او در کورنوال بود، در فاصلهاز حالت گیجی بیرون آورد. چه ساعتی بود؟ تقریباً یازده، دست کم ساعتش هنوز کار می

توانست از مجموعه ، هرگز نمیهای مسلح و سیم خارداردست کم پنج ساعتی لندن با اتومبیل. و با صدای آژیرها، نگهبان
کرد و به هر حال، در این ها مسدودند داشت حقیقت را بیان میخارج شود. تلفنی پیدا کند؟ نه. احتماال وله وقتی گفت تلفن

توانست با آلن بالنت یا خانم جونز تماس بگیرد؟ فقط یک ساعت مانده بود. بیرون، با وجود آژیر، مراحل آخر چه طور می
 دای دیگری شنید.آلکس ص

ترین پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد. درست خودش بود، همان ی هواپیما. به طرف نزدیکصدای قزقز و غرش یک پروان
 شد. ی پرواز میهواپیمای باری که موقع ورود او در آنجا بود، داشت آماده

 کند. چرخیزد و دوید.دانست باید چه آلکس، سر تا پا خیس، کوفته و بسیار خسته بود. اما می
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ها به آلکس با شتاب از خانه بیرون آمد و به هوای آزاد قدم گذاشت. دور و برش را پایید. مراقب صدای آژیرها بود، نگهبان
بود با آنکه معلوم بود طرفش دویدند و دو اتومبیل که هنوز کمی دورتر بودند، از مسیر اصلی به طرف خانه آمدند. فقط امیدوار 

گشتند، دست کم، نه هنوز. این مسئله به او مشکلی پیش آمده، هنوز کسی نفهمیده باشد اشکال از کجاست. نباید دنبالش می
 داد.فرصت می

رسید خیلی دیر کرده. هلیکوپتر خصوصی سایل رفته بود. فقط هواپیمای باری مانده بود. اگر آلکس همان وقت هم به نظر می
شد. هواپیمای باری داشت ی علوم در لندن برسد، باید سوار آن میای که وقت داشت به موزهرار بود در پنجاه و نه دقیقهق

داد. بعد پرواز های قبل از پرواز را انجام میکرد، به تدریج در حال راه افتادن بود. در عرض یکی دو دقیقه آزمایشحرکت می
 کرد.می

د و جیپ ارتشی روبازی را دید که در راه اتومبیل روی نزدیک در جلویی توقف کرده بود. نگهبانی آلکس به اطراف نگاه کر
کرد، اما نگاهش در جهت کنار آن ایستاده بود، سیگاری در دست داشت، برای اینکه مراقب اوضاع باشد، به دور و بر نگاه می

. از خانه سالحی آورده بود. درست وقتی داشت از اتاقی بیرون ها با سرعت دویددیگری بود. عالی بود. آلکس از روی سنگریزه
ای برای آمد، یکی از نیزه اندازهای صید نهنگ سایل، شناور در آب از کنار او گذشت و او هم برای اینکه دست کم وسیلهمی

کرد و جیپ به پشتش شلیک میای بود. یک نیزه دفاع از خود داشته باشد آن را قاپید. در آن موقع شلیک به نگهبان کار ساده
خواستند او را تغییر می ۶تواند این کار را بکند. هر چه قدر هم آلن بالنت و ام آی دانست نمیشد. اما آلکس میمال او می

 بدهند، آماده نبود با خونسردی شلیک کند. نه به خاطر کشورش، نه حتی برای نجات جان خودش. 

ی روی کمربندش ای رفت که در جای اسلحهباال نگاه کرد، و دستش به طرف اسلحهوقتی آلکس نزدیک شد، نگهبان به 
ی نگهبان محکم ضربه زد. نگهبان دوال ی نیزه انداز را به کار برد، آن را چرخاند و به زیر چانهداشت. موفق نشد. آلکس دسته

ی دید سوئیچ اتومبیل سرجایش است. سوئیچ را شد، اسلحه از دستش افتاد. آلکس آن را قاپید و توی جیپ پرید و با خوشحال
چرخاند و صدای روشن شدن موتور را شنید. رانندگی بلد بود. این چیز دیگری بود که یان رایدر به محض اینکه پایش آن قدر 

او را موقع حمله  شدند. احتماالهای دیگر داشتند به او نزدیک میبلند شد که به پدال اتومبیل برسد به او یاد داده بود. اتومبیل
 شد. به نگهبان دیده بودند. هواپیما دور زده بود و داشت برای بلند شدن از روی باند آماده می

 رسید. سر وقت به هواپیما نمی
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های او را تحریک کرده بود. شاید به خاطر آن بود که قبالً بارها در آخرین لحظات شاید از همه طرف نزدیک شدن خطر، حس
دانست باید چه کار کند که انگار قبالً بارها این کار را طر گریخته بود. اما حتی به فکر نیاز هم نداشت. چنان میاز آن همه خ

 کرد.هایی که دیده بود خیلی مؤثرتر از آن بود که فکر میانجام داده باشد. و شاید آموزش

. کمربندی که بسته بود یک برجستگی فلزی داشت و دست در جیب کرد و یویویی را که اسمیترز به او داده بود، بیرون آورد
طور که طراحی شده بود، صدایی داد و در جا وصل شد. بعد با نهایت سرعت، او یویو را به آن کوبید. حس کرد دستگاه، همان

اش جا سربازی ای را که از نگهبان گرفته بود در پشت شلوارانتهای نوار نایلونی را به نوک سرنیزه وصل کرد. در آخر اسلحه
 داد. آماده بود. 

های موتورهایش با آخرین های قبل از پروازش را انجام داده بود. به طرف باند پرواز قرار گرفته بود. پروانههواپیما آزمایش
 چرخید.سرعت می

ا گذشت و به طرف باند هآلکس دنده را جا زد، ترمز دستی را خواباند، جیپ را به سرعت جلو راند، با شتاب از خیابان و سبزه 
ی ی بغلش منفجر شد و باران گلوله بر شیشهها بلند شد. وقتی آینهپرواز حرکت کرد. همان وقت صدای شلیک مسلسل

آمدند، رو به اتومبیل و در بارید، او به سرعت روی فرمان خم شد و خودش را کنار کشید. دو اتومبیل با سرعت به طرفش می
شدند. روی صندلی عقب هر کدام نگهبانی از پنجره به بیرون خم شده بود و به سوی او تر میروی هم نزدیک و نزدیک

ها در هر طرفش قرار داشت. بین دو اتومبیل ی هولناک یکی از آنها پیچید و در یک لحظهکرد. آلکس بین آنشلیک می
ها از او عقب ماندند و به هم شلیک د رد شد. نگهبانکردند. اما بعها از چپ و راست به او شلیک میقرار گرفته بود و نگهبان
ها کنترلش را از دست داد و به جلوی خانه برخورد اش را انداخت. یکی از اتومبیلها فریادی زد و اسلحهکردند. شنید یکی از آن

 آمد.ی فلزی در مقابل آجرها مچاله شد. دیگری با صدا ترمز کرد، برگشت، بعد باز دنبال او کرد، بدنه

 فرش رد شد و آن را دنبال کرد. سرعت شتابش را افزایش داد. آلکس از سنگ

ی کافی سریع نبود. آلکس درست چند به اندازه -پاهایش پدال گاز را تا انتها فشرده بود. جیپ تقریباً هفتاد تا سرعت داشت 
زد. هر لحظه ممکن بود به ا هواپیما داشت جلو میای با هواپیمای باری موازی بود، فقط چند متر با آن فاصله داشت. امدقیقه

 هوا بلند شود.

های بیشتری با مسلسل، نیمه قوز کرده تعادل درست جلوی او، راه بسته بود. دو جیپ دیگر به باند پرواز رسیده بودند. نگهبان
ترسیدند هواپیما را بود که میها این ها حفظ کرده بودند. آلکس متوجه شد تنها دلیل شلیک نکردن آنخود را روی صندلی

های جلو از هدف قرار بدهند. اما هواپیما دیگر از زمین بلند شده بود. پیشاپیش او، و درست در طرف چپش، آلکس دید چرخ
اش نگاهی انداخت. اتومبیلی که از خانه تعقیبش کرده بود، درست پشت سرش بود. دیگر راهی باند پرواز جدا شد. به آینه

 نداشت.
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های عقب از زمین بلند شده بود. همه چیز با هم ک اتومبیل پشت سرش، دو جیپ در برابرش، هواپیما حاال در هوا بود. چرخی
 اتفاق افتاد.

متر انداز را گرفت و شلیک کرد. نیزه هوا را شکافت. یویوی متصل به کمربند آلکس چرخید، سیآلکس فرمان را رها کرد، نیزه
زاد کرد. نوک تیز نیزه زیر شکم هواپیما فرو رفت. آلکس وقتی در انتهای نخ ناگهان از جیپ بیرون نخ نایلون مخصوص را آ

کشیده شد، حس کرد دو نیم شده. در عرض چند دقیقه او چهل، پنجاه متر باالی باند پرواز، زیر هواپیما آویزان بود. جیپ او 
ها از جلو با جیپ آن پرهیز کنند و موفق نشدند. هردوی آن بدون کنترل از مسیر منحرف شد. دو جیپ دیگر سعی کردند از

خواست او را بگیرد و توپی از آتش و موجی از دود آلکس را چنان دنبال کرد که انگار می -برخورد کردند. انفجاری روی داد 
پرهیز کند اما سرعتش ای بعد انفجار دیگری روی داد. دومین اتومبیل سعی کرده بود از دو جیپ دیگر پایین بکشد. لحظه

ور رفت، معلق زد، در طول باند پرواز با صدای تیزی روی سقفش کشیده شد و ی شعلهخیلی زیاد بود. به درون وسایل نقلیه
 به مسیرش ادامه داد تا خودش هم منفجر شد و آتش گرفت.

چرخید تا در هوا ه این طرف و آن طرف میها را دید. با بند باریک سفیدی از هواپیما آویزان بود، بآلکس کمی از این صحنه
های موتورها را، کرد. حتی صدای پروانهکوبید و گوشش را کر میخورد، به صورتش میباالتر کشیده شد. باد تند به او می

کشید. با درماندگی کورمال کورمال کرد. به سختی نفس میشنید. کمربند داشت کمرش را زخم میدرست در باالی سرش نمی
خواست پیدا کرد. یک دگمه... فشارش داد. موتور کوچک و نیرومند داخل یویو شروع به دنبال یویو گشت و کنترلی را که می

 کار کرد. یویو روی کمربندش چرخید، نخ را جمع کرد. خیلی آهسته، سانت به سانت، آلکس به طرف هواپیما باال کشیده شد.

د. در قسمت عقب هواپیما دری بود و وقتی او موتور داخل یویو را خاموش کرد، آن نیزه انداز را با دقت هدف گیری کرده بو
رود. خلبان حتما راند و دارد به کجا میاش را بگیرد. فکر کرد چه کسی دارد هواپیما را میقدر به در نزدیک بود که بتواند دسته

 ای سوار کرده. دانست مسافر اضافهنمی انفجارهای روی باند پرواز را دیده بود، اما صداها را نشنیده بود.

شد، باد او را عقب تر بود. هنوز زیر هواپیما آویزان بود و هربار به دستگیره نزدیک میکرد سختباز کردن در از آنچه فکر می
لمس کرد، و ی فلزی را هایش دستگیرهآلود کرده بود. دوبار انگشتهایش را اشکدید. باد چشمراند. هنوز به سختی میمی

تر دسته را بگیرد اما هنوز برای پایین آوردن هربار قبل از آنکه بتواند آن را بچرخاند عقب کشیده شد. بار سوم، توانست محکم
 دسته به تمام نیرویش نیاز داشت. 

واز حاالسیصد متر بار به عقب نگاه کرد. باند پردر چرخید و باز شد و او چهار دست و پا به داخل سوراخ خزید. برای آخرین
رسیدند. بعد دست در کمر شلوار های کبریت به نظر میها مثل شعلهکشید، اما از این فاصله آندورتر بود. دو جا آتش زبانه می

 اش کرد و اسلحه را بیرون کشید.سربازی

هدایت هواپیما را به عهده ها را تشخیص داد، چیزی نبود. خلبانی در هواپیما به جز چند بسته که آلکس به طرز مبهمی آن
ها به او نشان داده بود در باز است. چون ناگهان به پشت چرخید. آلکس خود را با آقای گرین رو در رو داشت، احتماالً دستگاه

 دید.
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 «هتوگ؟»سر پیشخدمت زیر لب گفت: 

 نداشت بگذارد آقای گرین این را بفهمد.آلکس اسلحه را بلند کرد. شک داشت جرأت استفاده از آن را داشته باشد. اما خیال 

بسیار خوب، آقای گرین، شاید نتوانید حرف بزنید، اما بهتر است »های هواپیما وزوزهای باد فریاد زد: با وجود صدای پروانه
آنجا بیشتر  رویم. رسیدن بهی علوم در ساوت کنزینگتون میخواهم این هواپیما را به لندن ببرید. داریم به موزهگوش کنید. می

 «کنم. فهمیدید؟کشد. و اگر بخواهید به من کلک بزنید، به شما شلیک میاز نیم ساعت طول نمی

 آقای گرین چیزی نگفت.

آلکس اسلحه را شلیک کرد. گلوله درست جلو پای آقای گرین به زمین خورد. آقای گرین به آلکس خیره شد، بعد آهسته سر 
 تکان داد.

 ای را کشید. هواپیما پایین آمد و به طرف شرق رفت.دستهآلکس دست دراز کرد و 
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 1۶فصل 

 ساعت دوازده

 

 لندن دیده شد. 

، با چهار دودکش بزرگ هنوز باترسیناگهان ابرها کنار رفتند و آفتاب ظهر تمام شهر را غرق نور آشکار کرد. ایستگاه برق 
ها پیش از بین رفته بود. پشت آن، پارک باترسی به شکل چهار سالمش از سر غرور ایستاده بود، اگرچه بیشتر سقفش مدت

کردند، ظاهر شد. در دوردست، هایی که داشتند در مقابل گسترش شهر هنوز مقاومت میهای انبوه سبز و درختگوشی از بوته
های های گاز و بلوکاش ایستاده بود. و دور تا دور آن، لندن خزیده بود، برجره، بدون زحمت روی پایهچرخ و فلک هزا
هایی که در دو طرف کشیده شده بود و در این چشم ها و پلها، راه آهنها، جادهها و خانهپایان مغازههای بیآپارتمانی، ردیف

 ی تیمز بود. شد که رودخانهمی انداز فقط با شکاف نقرهای درخشانی از هم جدا

ها را دید. برای اینکه تصمیم بگیرد چه بکند، پانزده دقیقه ی اینای منقبض همهآلکس از در باز هواپیما نگاه کرد و با معده
 فرصت فکر کردن داشت. پانزده دقیقه باقی بود تا هواپیما وزوز کنان از روی کورنوال و دوون، بعد سامرست و سالیسبوری

 پلینز بگذرد و قبل از اینکه به نورت داونز برسد و به طرف ویندزور در لندن پرواز کند. 

ی رادیوی آن با پلیس یا هر کسی که ممکن بود گوش بدهد تماس آلکس وقتی وارد هواپیما شد، تصمیم داشت به وسیله
یادش آمد این مرد بیرون اتاق خوابش و موقع ها همه چیز را عوض کرد. بگیرد. اما دیدن آقای گرین در محل کنترل دستگاه

دانست وقتی آقای گرین روی صندلی هایش به صندلی بسته شده بود، چقدر سریع عمل کرده بود. میپرتاب چاقو وقتی دست
 تر برود.ی بار امنیت دارد. اما جرأت نداشت نزدیکخلبان در جلوی هواپیما نشسته، در محوطه

ن کار خیلی خطرناک بود. فکر کرده بود آقای گرین را وادار کند هواپیما را در هیترو فرود بیاورد. از حتی با وجود اسلحه هم ای
ای که وارد فضای لندن شدند، رادیو شروع کرد به سر و صدا و فقط وقتی صداها قطع شد که آقای گرین رادیو را لحظه

 شد.کردند، دیگر خیلی دیر میشتند توقف میآمدند و دارسیدند، فرود میخاموش کرد. وقتی به فرودگاه می

ها باعث ای شد که کنارش روی زمین قرار داشت. بستهو بعد، آلکس که قوز کرده در قسمت بار نشسته بود، متوجه دو بسته 
 شدند دقیقاً بفهمد باید چه بکند.

 «هوپ!»آقای گرین گفت:  
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هایش باقی لناکی را دید که شکاف چاقوی سیرک روی گونهاش چرخید و آلکس برای آخرین بار لبخند هوروی صندلی
 گذاشته بود. 

 آلکس این را گفت و از در باز بیرون پرید. « ممنون که سوارم کردید.»

ها را بررسی کرده و یکی را به پشتش بسته بود. خوشحال ها چتر نجات بودند. وقتی هنوز باالی ریدینگ بودند آلکس آنبسته
های ولز تحمل کرده بود ا اس آ اس صرف آموزش چتربازی کرده، اگرچه این پرواز حتی از آنکه بر فراز درهبود یک روز را ب

ای هم نبود. هیچ کس نبود به او اطمینان بدهد چتر نجاتش درست بسته شده. برای بار هیچ ردیف دستگیرههم بدتر بود. این
کرد. راه دیگری رسید، آن را انتخاب میراه دیگری به نظرش می ی باقی مانده هری علوم در هفت دقیقهرسیدن به موزه

 دانست. پس پرید. وجود نداشت. این را می

هایش را بست و ای دوباره گیج شد. چشمی در زیاد وضع بد نبود. وقتی دوباره باد به طرفش هجوم آورد، لحظهدر آستانه
کشید، ممکن بود چتر نجات به دم هواپیما گیر کند. حتی با این را میخودش را مجبور کرد تا سه بشمارد. اگر زود دستگیره 

که با تمام قدرت دسته را کشید. چتر نجات باالی « سه»هایش مشت شده بود و هنوز درست زیر لب نگفته بود وجود دست
 سرش باز شد و شکفت. بندها به زیر بغل و پهلوهایش فرو رفت و او به طرف باال کشیده شد.

هایش را باز کرد، از آرامش خودش متعجب شد. در هوا، کردند. وقتی آلکس چشمد در ارتفاع چهار هزار پایی پرواز میداشتن
کند. حاال که از هواپیما بیرون آمده بود، شهر کرد دارد حرکت میای از ابریشم سفید آویزان بود. اصالً احساس نمیزیر کاناپه

 برد.سید. فقط او بود و آسمان و لندن. تقریبا داشت لذت میرتر به نظر میدورتر و غیر واقعی

 و بعد صدای هواپیما را شنید که برگشته بود.

کرد، دید به طرف راست شیب پیدا کرد، و به تندی تقریباً چند کیلومتری فاصله داشت، اما همان طور که داشت نگاهش می
آمد. آقای گرین او را به این داشت یک راست به طرف او می -شد چرخید. موتورها دور برداشتند و بعد از سرعتشان کاسته

پایان مرد را از پشت توانست لبخند بیشد، تقریباً میتر میتر و نزدیکطور که هواپیما نزدیککرد. همانسادگی رها نمی
 را در هوا ذره ذره کند.ی کابین خلبان بیند. آقای گرین خیال داشت هواپیما را یکراست به طرف او براند و او شیشه

 .اما آلکس انتظار این را داشت

دستش را پایین برد و گیم بوی را بیرون آورد. این بار هیچ کارتریج بازی در آن نبود. اما وقتی در هواپیما بود بامبر بوی را 
ی شروع را سه بار ، دگمهبیرون آورده و آن را روی کف هواپیما لغزانده بود. حاال آنجا بود. درست پشت صندلی آقای گرین

 فشار داد. 
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ها در داخل هواپیما، کارتریج منفجر شد، و ابری از دود زرد سوزاننده آزاد کرد. دود از مخزنش موج زنان بیرون آمد، روی پنجره
حلقه زد و از در باز بیرون آمد. آقای گرین، به کلی محاصره شده در دود، ناپدید شد. هواپیما تلوتلو خورد، بعد به طرف پایین 

 سقوط کرد. 

توانست آقای گرین را مجسم کند که دیدش را از دست داده و سعی دارد هواپیما را کنترل ما را تماشا کرد. میسقوط هواپی
کشان در آسمان، با سر به کند. هواپیما پیچ و تاب خورد. اول آهسته، بعد تندتر و تندتر. موتورها ناله کردند. حاال داشت زوزه

شد. در آخرین لحظه، آقای گرین موفق شد دوباره سر هواپیما را باال بکشد. میرفت. دود زرد دنبالش کشیده طرف زمین می
های اما دیگر خیلی دیر بود. هواپیما نزدیک رودخانه به چیزی که به لنگرگاه متروکی شباهت داشت برخورد کرد و در میان شعله

 آتش ناپدید شد. 

شد، مگر اینکه درست در هزارپا با زمین فاصله داشت و موفق نمیآلکس به ساعتش نگاه کرد. سه دقیقه به دوازده بود. هنوز 
ترین راه ها چرخید، سعی کرد برای پایین آمدن سریعآمد. بندها را گرفت، با استفاده از آنی علوم فرود میهای موزهپای پله

 را پیدا کند. 

یِ بزرگِ به کار افتادن رساند. تمام تاالر برای لحظهاش را به پایان میی علوم، هرود سایل سخنرانیدر داخل هال شرقی موزه
 ها آماده شده بود. موج طوفان

ی فن آوری پیشرفته و وسایل کمیاب اتاق بین کهنه و نو سرگردان بود، بین ستونهای سنگی و کف فلزی، بین آخرین پدیده
 قدیمی و متعلق به انقالب صنعتی.

زیر، معاون مطبوعاتی و وزیر آموزش و پرورش، جایگاه مخصوصی بر پا شده بود. در مرکز تاالر برای هرود سایل، نخست و 
احساس، ها و مهمانان قرار داشت. اما آلن بالنت، مثل همیشه بیدر مقابل آن دوازده ردیف صندلی برای روزنامه نگارها، معلم

اش، کنار او بود. در طرف دیگر تاالر، قهی بزرگی روی یدر ردیف اول بود. خانم جونز، در لباس سیاه و با سنجاق سینه
های تلویزیونی مستقر شده و روی هرود سایل متمرکز بود. سخنرانی داشت به طور زنده برای مدارس کشور و در اخبار دوربین

و از ها ایستاده بودند شد. تاالر از دویست یا سیصد نفر دیگر پر بود که در طبقات اول ودوم گالریبعدازظهر هم پخش می
زد. پیش ها فالش میکرد و دوربینها کار میزد، ضبط صوتکردند. هرود سایل که حرف میهمه طرف به جایگاه نگاه می
 افتاد.ای تاریخی داشت اتفاق میای به ملت نداده بود. این یک واقعه بود. واقعهی سخاوتمندانهاز آن هرگز فردی چنین هدیه

ل آنچه قرار است اتفاق بیفتد، نخست وزیر است، فقط نخست وزیر و امیدوارم امشب، وقتی مسئو»... گفت: سایل داشت می
رفتیم و هرچه را در آن زمان کند، بتواند روزهایی را که با هم به مدرسه میدارد به آنچه امروز در این کشور روی داده فکر می

مد او چگونه مردی است. یک چیز مسلم است، این روزی است فهکنم امشب کشور میانجام داده بوده، به یاد بیاورد. فکر می
 که شما هرگز فراموش نخواهید کرد.
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اش نگاه کرد. معاون مطبوعاتی ای شنیده شد. نخست وزیر سردرگم، به معاون مطبوعاتیهای پراکندهتعظیم کرد. دست زدن
 وفن ایستاد. ادبی پنهان شانه باال انداخت. نخست وزیر در مقابل میکربا اندکی بی

نگارها خندیدند. دولت ی روزنامهشوخی کرد و همه« دانم باید در مقابل این مسئله چگونه واکنش نشان دهم.درست نمی»
خوشحالم آقای »ها بیشترین سود را دارد. های نخست وزیر برای آندانستند خندیدن به شوخیچنان برتری داشت که می

مان توانیم در مدارسچنان خاطرات خوشی دارند و خوشحالم هردوی ما، با هم، امروز، می مان با همسایل از روزهای مدرسه
 «ای ایجاد کنیم.چنین تحول برجسته

تر در یک طرف جایگاه قرار داشت اشاره کرد. روی میز یک کامپیوتر موج طوفان بود و هرود سایل به میزی که کمی کج
 «شود.کنترل اصلی است. با به حرکت در آوردن ماوس تمام کامپیوترها روشن میاین »شد. گفت: کنارش یک ماوس دیده می

رخ او را ضبط کنند. جایی در ها بتوانند بهترین تصویر نیمنخست وزیر انگشتش را بلند کرد و ژست گرفت تا دوربین« بله.»
 بیرون موزه، ساعتی شروع به نواختن کرد.

 

 شد، صدای ساعت را از حدود سیصد پایی شنید. سرعت به او نزدیک می ی علوم بهآلکس در حالی که سقف موزه

ای سه بعدی درست زیر پایش ساختمان را درست بعد از سقوط هواپیما به زمین دیده بود. در شرایطی که شهر مثل نقشه
زندگی کرده بود و به گسترده شده بود، پیدا کردن آن کار زیاد آسانی نبود. از طرف دیگر، او تمام عمرش در غرب لندن 

ی قالبی ویکتوریایی را دیده بود که آلبرت هال بود. درست در جنوب آن برج بلند ها آمده بود. اول ژلهی کافی به موزهاندازه
شد. تمام تر میآمد انگار حرکتش سریعتر میسفیدی بود که گنبد سبزی باالیش قرار داشت؛ امپریال کالج. هرچه آلکس پایین

دقیقه فرصت دارد. یک دانست برای کنار هم گذاشتن قطعات این پازل فقط چند پازل شگفت انگیز شده بود و می شهر یک
 کورنوالی تاریخ طبیعی در ی تاریخ طبیعی بود. موزهها. حتماً موزههای کلیسا مانند و پنجرهساختمان وسیع و عجیب با برج

های رود با چراغ اگزبیشنرسیدی؟ البته، با گردش به طرف چپ در وم میی علرود قرار داشت. از آنجا چه طور به موزه
 روشنش.

های مهم کوچک به ی نشانهو آنجا بود. آلکس چتر را کشید. خودش را به طرف موزه هدایت کرد. چقدر در مقایسه با بقیه
بیرون زده بود. بخشی از سقف رسید. ساختمانی مستطیل شکل با سقف مسطح خاکستری که از کنار خیابان اصلی نظر می

شامل یک رشته تاق بود، از آن چیزهایی که ممکن است در ایستگاه راه آهن یا شاید در یک کنسرواتوار عظیم ببینید. رنگ 
توانست اند. آلکس میرسید از شیشه ساخته شدهکردند. به نظر میروحی داشتند و یکی بعد از دیگری انحنا پیدا مینارنجی بی

ای را که از نگهبان گرفته کرد. هنوز اسلحههای خمیده نگاه میسمت مسطح فرود بیاید. بعد فقط باید از پشت پنجرهروی ق
توانست با آن به هرود شد، میتوانست از آن برای هشدار به نخست وزیر استفاده کند. اگر مجبور میبود، با خود داشت. می

 سایل شلیک کند. 
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ی ساعت را شنید و بیاید. اما درست وقتی از آخرین دویست پایی هم فرود آمد، دوازدهمین ضربهموفق شد روی موزه فرود 
 دو چیز را فهمید، خیلی سریع سقوط کرده بود. و روی بخش مسطح فرود نیامده بود. 

اما در این دار است. ی سیمیی شبکهی علوم دو سقف دارد. سقف اصلی به سبک دوران شاه جورج با شیشهدر واقع موزه
اند. این آن سقف ی پالستیک روی سقف زدهبایست نشت کرده باشد، چون متصدیان موزه یک سقف دوم از ورقهاواخر می

 نارنجی بود که آلکس دیده بود. 

ی با پا روی سقف فرود آمد. سقف درهم شکست. یکراست پایین رفت، وارد یک تاالر داخلی شد و درست از کنار شبکه
رسید، که روی سطح ای به نظر میهای تعمیرات گذشت. برای تطبیق خود با آن چه فرشی قهوهزی و نردبانتیرهای فل

منحنی پایین کشیده شده بود، خیلی کم وقت داشت. این فقط پوششی نازک بود که برای دور نگه داشتن نور و خاک از 
برخورد کرد و از آن رد شد. عاقبت چتر نجاتش به یک تیر ی پایین آن طراحی شده بود. آلکس با فریاد بلندی با شیشه شیشه

 گیر کرد. با تکان تندی متوقف شد و در داخل هال شرقی تاب خوران بین زمین و آسمان معلق ماند.

 آنچه دید، این بود. 

کردند. افراد ه میتر از او، دور تا دورش، سیصد نفر خشکشان زده بود و داشتند حیرت زده به او در آن باال نگاخیلی پایین
ها قرار گرفته بودند. همه جا خون بود ها مورد اصابت شیشهها نشسته بودند و بعضی از آنبیشتری درست زیر و روی صندلی

های شکسته، پلی ساخته از نوارهای سبز شیشه در طول هال کشیده شده بود. یک میز اطالعات خیلی مدرن بود و و شیشه
ی موقت قرار داشت. اول موج طوفان را دید. بعد، با ناباوری، نخست وزیر رکز همه چیز، یک صحنهدر برابر آن، درست در م

 را شناخت که با دهان باز، کنار هرود سایل، ایستاده بود. 

ای پاشیده های شیشه افتاد و روی کف قرمز مایل به قهوهآلکس آویزان از انتهای چتر نجات در هوا ماند. وقتی آخرین تکه
 ، حرکت و صدا به صورت موجی در حال گسترش به هال شرقی برگشت. شد

نام و نامرئی بودند، حاال ناگهان همه جا حضور ها که هر وقت الزم بود بیماموران امنیتی قبل از همه واکنش نشان دادند. آن
هایی که قبال خالی بود، از روی های ضبط تلویزیون، با اسلحه در دستشدند، از زیر برجها ظاهر میداشتند، از پشت ستون

توانست توضیح اش در آورده و بیرون کشیده بود. شاید میاش را از کمربند شلوار سربازیدویدند. آلکس هم اسلحهپل سبز می
ک ها را روشن کند به آنجا آمده. اما در این مورد شک داشت. اول شلیبدهد چرا قبل از اینکه سایل یا نخست وزیر موج طوفان

 های بد هم گاهی درستند. های بد بود. اما حتی فیلمو بعد سؤال، مثل فیلم

 اسلحه را شلیک کرد.

نگارها کشیدند، روزنامهها با صدایی به نحوی حیرت انگیز بلند، در اتاق طنین انداخت. حاال مردم داشتند فریاد میصدای گلوله
دادند. اولین گلوله به جایی نخورد. دومین گلوله به دست زدند و هل میضمن تقال برای سر در آوردن از اوضاع مشت می
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کمتر از یک سانتیمتر با ماوس فاصله داشت. سومین گلوله به ماوس خورد و آن را ریز نخست وزیر اصابت کرد که انگشتش 
ریز کرد. چهارمی یک اتصال الکتریکی را هدف قرار داد، کلید و اتصال کوتاه را خرد کرد. سایل به قصد اینکه خودش ماوس 

 را راه بیندازد، به جلو شیرجه زد. پنجمین و ششمین گلوله به او خورد. 

هایش را باال کس به محض اینکه آخرین گلوله را شلیک کرد، اسلحه را انداخت، گذاشت با صدا به زمین بیفتد، و کف دستآل
ای داشت. اما همان وقت یک دوجین اسلحه او را هدف های باال گرفته، احساس مسخرهگرفت. آویزان از سقف، با دست

لح نیست، و الزم نیست شلیک کنند. با وجود این به انتظار اینکه ماموران داد دیگر مسها نشان میگرفته بود و باید به آن
کردند هایی که او را پاره پاره میتوانست باران گلولهامنیتی شروع به شلیک کنند، خودش را محکم نگه داشت. تقریباً می

ی علوم مان وقت با چترنجات وارد موزهشد، او یک جور تروریست دیوانه بود که هها مربوط میتصور کند. تا جایی که به آن
شده و شش بار به نخست وزیر شلیک کرده بود. این شغل آنها بود که او را بکشند. چیزی بود که برایش آموزش دیده بودند. 

ض ی مأموران امنیتی گوشی داشتند و در ردیف جلو، خانم جونز کنترل را بر عهده داشت. به محها شلیک نشد. همهاما گلوله
 اش صحبت کرده بود. اینکه آلکس را شناخته بود شتابان در سنجاق سینه

 «شلیک نکنید! منتظر دستور من بمانید! -شلیک نکنید! تکرار »

ای دودخاکستری از پشت موج طوفان شکسته و خراب بلند شد. دو مأمور امنیتی به طرف نخست وزیر روی جایگاه، باریکه
 کردند.گارها داشتند با فریاد سؤال میچکید. روزنامه داد و خون از دستش میدستش را فشار میهجوم برده بودند که داشت مچ 

های تلویزیونی هم چرخیده بودند تا روی هیکلی که آن باال آویزان بود متمرکز زدند و دوربینهای عکاسی فالش میدوربین
بار ها رفته بودند، در حالی که آقای بالنت برای اولینشوند. بیشتر مأموران امنیتی، طبق دستور خانم جونز، برای بستن خروجی

 کرد. ز دنیای پنهان خود تماشا میاش، اوضاع را خارج ادر زندگی

 اما به نحوی ناپدید شده بود. -اما از هرود سایل هیچ نشانی نبود. رئیس تشکیالت،سایل، دوبار مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
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 یاسن

 

جوانب باید به تو تبریک ی وزیر وضع را کمی خراب کردی، اما با در نظر گرفتن همهبا شلیک به نخست»آلن بالنت گفت: 
 «ها فراتر رفتی.گفت، آلکس، تو فقط انتظارات ما را برآورده نکردی. خیلی از آن

اواخر بعدازظهر روز بعد بود و آلکس در دفتر آقای بالنت در ساختمان رویال اند جنرال در خیابان لیورپول نشسته بود و داشت 
باید کامالً شبیه مدیر یک دبیرستان  ۶ها انجام داده، لحن رئیس ام.آی.آن کرد چرا، بعد از تمام کارهایی که برایفکر می

دهد. خانم جونز کنار او نشسته بود. آلکس قرص نعنای تعارفی شبانه روزی درجه دو باشد که دارد به او یک گواهی مثبت می
د. از وقتی وارد اتاق شد، اولین بار بود که فهمید این تنها پاداشی است که قرار است بگیراو را رد کرده بود، اگرچه داشت می

 زد.خانم جونز حرف می

 «احتماال دوست داری از عملیات پاکسازی با خبر شوی.»

 «البته...»

 خانم جونز به بالنت نگاهی انداخت، او سر تکان داد. خانم جونز گفت:

ها حقیقت را بخوانی، ما روی آن یک هشدار امهها در روزنقبل از هر چیز، انتظار نداشته باش در مورد هیچ کدام از این»
ی علوم به طور زنده از تلویزیون کس اجازه ندارد آنچه را اتفاق افتاده گزارش کند. البته، مراسم موزهایم و این یعنی هیچگذاشته

کس یم. در حقیقت، هیچها روی تو متمرکز شود، ارتباط را قطع کنشد، اما خوشبختانه توانستیم قبل از آنکه دوربینپخش می
 «ساله تمام این جنجال را به وجود آورده.داند یک پسر چهاردهنمی

 «طور بماند.ی ما این است که وضع همینو نقشه»آقای بالنت زیر لب گفت: 

 آلکس این حالت را دوست نداشت.« چرا؟»

ایم این است ی چاپ کنند. داستانی که ما منتشر کردهها باید چیزالبته، روزنامه»خانم جونز سؤال را نشنیده گرفت، ادامه داد. 
 «که هرودسایل را یک سازمان تروریستی ناشناس مورد حمله قرار داده و او مخفی شده است.

 «سایل کجاست؟»آلکس پرسید: 
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 تواند از ما پنهان شود.ای روی این زمین نمیدانیم؛ اما پیدایش می کنیم. در هیچ نقطهنمی -

 رسید.مردد به نظر می آلکس« باشد.»

ها را روشن کند ایم یک اشتباه وحشتناک در تولید آنها پیش آمده و هر کس آندر مورد موج طوفان، از حاال اعالم کرده»
ها را راه اند و حاال آنها بررسی شدهی آنشود. البته این برای دولت باعث ناراحتی است، اما همهدچار برق گرفتگی می

ی ریزی کرده بود که ویروس آبله فقط به دست نخست وزیر در موزهها را طوری برنامهسایل از روی تعصب آناندازیم. می
ای که خواستند کامپیوترشان را روشن کنند، علوم آزاد شود. تو موفق شدی مرکز حمله را از بین ببری، بنابراین چند مدرسه

 «آلوده نشدند.

ها را آزمایش کردیم. این ویروس کشنده است. حتی از آنچه عراق در جنگ از نمونه خیلی نزدیک بود. چندتا»بالنت گفت: 
 «خلیج استفاده کرد هم بدتر است.

 «دانید کی آنها را در اختیارشان گذاشته؟شما می»آلکس گفت: 

 «نه.»بالست سرفه کرد: 

 «آن زیر دریایی که من دیدم چینی بود.»

توانی مطمئن باشی تمام فقط می»خواهد در این باره حرف بزند. بود بالنت نمیمعلوم « این هیچ معنی خاصی ندارد.»
 «دهیم.های ضروری را انجام میبررسی

 «یاسن گرگوروویچ چطور؟»آلکس پرسید:  

اند. ما تشکیالت واقع در پورت تالون را بستیم. بیشتر نفرات بازداشت شده»خانم جونز صحبت را به دست گرفت و گفت: 
 «شناسی.نه نه توانستیم با نادیا وله صحبت کنیم و نه با مردی که تو به نام آقای گرین میمتأسفا

 «زند.او هیچ وقت زیاد حرف نمی»آلکس گفت:  

شانس آوردیم هواپیمای او به محلی که قرار بود ساختمان بسازند برخورد کرد. هیچ کسی دیگر کشته »خانم جونز ادامه داد:  
کرده. ای، روشن است و در واقع برای سایل کار نمیچه تو به ما گفتهشود. با آنکنم او ناپدید می، تصور مینشد. در مورد یاسن

کرده که سایل را مورد حمایت قرار داده بودند... و شک هم دارم از او راضی باشند. احتماالً یاسن بلکه برای کسانی کار می
 «کشیم.پیدایش کنیم. هرگز از جستجو دست نمی همین حاال آن طرف دنیاست؛ اما شاید یک روز
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خواستند، گفته بودند؛ اما یک سؤال را هیچ کس مطرح نکرده سکوتی طوالنی برقرار شد. ظاهراً دو استاد جاسوسی هرچه را می
 بود.

 «شود؟وضع من چه می»آلکس پرسید: 

 «گردی.به مدرسه برمی»بالنت جواب داد: 

 ورد و به دست آلکس داد.خانم جونز پاکتی را بیرون آ

 «چک؟» آلکس پرسید:

ای، سرماخوردگی خیلی بد و اگر هم ی دکتر است، توضیح داده تو به خاطر سرماخوردگی سه هفته غیبت داشتهاین نامه»
 «کنی.کسی خواست بداند، او یک دکتر واقعی است. هیچ مشکلی پیدا نمی

ات، جک فامیلش هم هر چیز که هست، مراقبت دهی آن کدبانوی خانهی عمویت ادامه میبه زندگی در خانه»بالنت گفت: 
 «دانیم کجا پیدایت کنیم.شود و به این ترتیب اگر دوباره به تو نیاز داشتیم میمی

 ی اخیر برایش اتفاق افتاده بود آلکس را ترساند.دوباره به تو نیاز داشتیم. این کلمات بیشتر از تمام چیزهایی که در سه هفته 
 «کنید.دارید شوخی می»گفت: 

 «عادت ندارم شوخی کنم.»ها بالنت کامالً خونسرد به او خیره شد. آن« نه.»

کار تو خیلی خوب بود، آلکس. نخست وزیر شخصاً از ما خواست مراتب تشکرش را »تر گفت: جویانهخانم جونز با لحنی آشتی
 «انی مثل تو...به تو ابالغ کنیم و در واقع خیلی فوق العاده است جو

 «با استعداد تو...»بالنت حرفش را قطع کرد: 

بیا »خانم جونز برای پایان دادن به هر بحثی یک دستش را باال برد. گفت:  «هرچند وقت یک بار در دسترس ما باشد.»... 
 «یم.حاال در این باره حرف نزنیم؛ اما شاید اگر موقعیت دیگری پیش آمد، شاید آن وقت با تو تماس بگیر

ها نه گفت. به روش خودشان، هردو به هایی نبودند که بشود به آنها آدماین« آره البته.»آلکس از یکی به دیگری نگاه کرد: 
 «توانم بروم؟می»ی آقای گرین فریبنده بودند. پرسید: اندازه

 «خواهی کسی تو را به خانه برساند؟توانی، میالبته که می»خانم جونز گفت: 

 «کنم.پیدا می راخودم راه »آلکس ایستاد. « کرم.نه متش»
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رفت، فکر کرد هزاران شاگرد مدرسه را ی همکف میطور که با آسانسور به طبقهکرد. همانباید بیشتر احساس رضایت می
نجات داده، هرودسایل را شکست داده و نه کشته شده و نه حتی جراحت سختی برداشته. پس چه دلیلی داشت خوشحال 

ی نباشد؟ جواب ساده بود. بالنت او را به زور وادار به این کار کرده بود. در آخر، تفاوت بزرگ بین او و جیمز باند فقط مسئله
دادند به خاطر عشق به کشورشان چه را انجام میها آنی وفاداری بود. در روزگار گذشته، جاسوسسن و سال نبود. مسئله

شدند. مورد ها استخدام نمیتقاد داشتند؛ اما به او فرصتی نداده بودند. این روزها، جاسوسکردند اعچه میبود، چون به آن
 گرفتند.استفاده قرار می

ی دست خواست تا ایستگاه مترو پیاده برود، اما درست همان وقت یک تاکسی جلو آمد و او با اشارهاز ساختمان بیرون آمد، می
ی نقلیه عمومی شلوغ بشود. به راننده نگاهی انداخت که روی فرمان قوز سوار وسیلهتر از آن بود که متوقفش کرد. خسته

 کرده بود و ژاکت دستباف وحشتناکی به تن داشت و خودش را روی صندلی عقب انداخت.

 «چین واک، چلسی»آلکس گفت: 

رسید و درد تر به نظر میگ پریدهاش از آنچه آلکس آخرین بار دیده بود، رنای در دست داشت. چهرهراننده برگشت. اسلحه
 این هرود سایل بود. -شد باور کرد نمی –شد، اما اش دیده میجراحت دو گلوله در تمام چهره

اگر جم بخوری، به تو »ی خالص بود. صدایش کینه« کنم.ی لعنتی، به تو شلیک میاگر حرکت کنی، بچه»سایل گفت: 
 «آیی.میحرکت بمان. با من کنم. بیشلیک می

 درها با صدایی بسته و خود به خود قفل شد. هرود سایل برگشت و راند، از خیابان لیورپول به طرف شهر رفت.

دانست باید چه کار کند. مطمئن بود سایل در هر حال تصمیم دارد به او شلیک کند. در غیر این صورت چرا با آلکس نمی
توانست پشت به خطر انداخته بود؟ به فکر امتحان کردن پنجره افتاد، شاید میدر لندن خود را  ۶آمدن تا دم در مرکز ام.آی.

کشت. این مرد دیگر گشت و او را میای نداشت. سایل بر میی دیگری را به خود جلب کند؛ اما فایدهچراغ قرمز توجه راننده
 چیزی برای از دست دادن نداشت.

خراشی گرفت. بعد در مقابل آسمانها به راحتی انجام میعطیل رفت و آمد اتومبیلده دقیقه با اتومبیل رفتند. شنبه بود و شهر ت
دوگردوی خیلی بزرگ برنزی روی  -ی انتزاعی بیرون در ورودی مدرن که قسمت جلوی آن از شیشه بود، با یک مجسمه

 سایل اتومبیل را متوقف کرد.-یک تکه سیمان 

رویم. اگر به فکر فرار افتادی، یادت باشد شوی. من و تو به طرف ساختمان میمیبا من از اتومبیل خارج »سایل دستور داد: 
 «ای به طرف ستون فقراتت نشانه گیری شده.اسلحه
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داشت. آلکس حدسی زد که دوگلوله حتماً به بازو و اول سایل از اتومبیل پیاده شد. نگاهش را یک لحظه از روی آلکس برنمی
ست چپش بی حس آویزان بود؛ اما اسلحه در دست راستش بود. کامالً استوار به طرف قسمت ی چپ او اصابت کرده. دشانه

 پایین پشت آلکس نشانه گرفته بود.

 «داخل...»

های چرخید و باز بود. آلکس دید در یک هال پوشیده از مرمر با نیمکتساختمان درهایی داشت که خود به خودروی پاشنه می
است. کس دیگری آنجا نبود. سایل به اسلحه اشاره کرد و آلکس به طرف آسانسورها رفت.  چرمی و یک میز پذیرش خمیده

 ها پایین بود. سوار شدند.یکی از آن

 «ی بیست و نهم.طبقه»سایل گفت: 

 «روی؟برای تماشای منظره باال می»آلکس دگمه را فشار داد. پرسید: 

 «خندم.های لعنتی بکن، اما آخر سر من میشوخی خواهی از اینهرچه قدر می»سایل سر تکان داد. گفت: 

کرد. سایل هایش حس میرفت، آلکس فشار هوا را در گوشطور که آسانسور باالتر و باالتر میدر سکوت ایستادند. همان
ند. دست مجروحش را به پهلویش چسبانده، خودش را به در تکیه داده و به او خیره شده بود. آلکس فکر کرد به او حمله ک

 توانست غافلگیرش کند. اما نه... خیلی نزدیک بودند و سایل مثل فنر آماده بود تا از جا بپرد.اگر فقط می

 «رسی. بازش کنبه چپ بپیچ به یک در می»حرکت آسانسور کند شد و درها باز شدند. سایل با اسلحه اشاره کرد: 

رفت. های سیمانی به طرف باال میبود فرود هلیکوپتر. یک رشته پلهچه را به او گفته بود انجام داد. روی در نوشته آلکس آن
 «باال.»آلکس به سایل نگاهی انداخت. سایل سر تکان داد: 

ها باال رفتند و به در دیگری رسیدند که دستگیره داشت. آلکس دستگیره را فشار داد و از در گذشت. دوباره بیرون بود، از پله
قف صاف با یک دکل رادیو و حفاظ سیمی بلندی که دور تا دور کشیده شده بود. او و سایل ام، روی یک سی سیدر طبقه
ی عالمت بعالوهای عظیمی ایستاده بودند که با رنگ قرمز کشیده شده بود. آلکس، به اطراف که نگاه کرد، شهر را روی لبه

رسید. اما این آمد، یک روز کامالً بهاری به نظر میوارف دید. وقتی آلکس از دفتر رویال اند جزال بیرون یکراست تا کاناری
 جوشیدند.وزید و ابرها میباال باد به شدت می

همه چیز را نابود کردی! چه طور این کار را کردی؟ چه طور مرا فریب دادی؟ اگر مرد بودی تو را »سایل زوزه کشان گفت: 
ی لعنتی! خوب، فعالً تمام شده من دارم انگلستان شاگرد مدرسه ها یک پسربچه را فرستاده بودند! یکدادم! اما آنشکست می
 «بینی...؟کنم. میرا ترک می
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سایل سر تکان داد و آلکس برگشت و دید پشت سرش هلیکوپتری در هوا ایستاده است. این از کجا آمده بود؟ قرمز و زرد 
های کنترلش قوز ره و کاله ایمنی روی دستگاهی هوایی سبک و یک موتوره که کسی با عینک تیی نقلیهبود، یک وسیله

های پرواز در جهان در هوا دور او چرخید، صداترین وسیلهبود، یکی از بی EC021Bکرده بود. هلیکوپتر از نوع کولیبری 
 هایش هوا را شکافت.تیغه

گردم. بار دیگر، هیچ اشتباهی بر می کنند! و یک روزاین بلیت من برای خروج از این جاست هرگز پیدایم نمی»سایل ادامه داد: 
 «میری!آید و تواینجا نیستی تا جلویم را بگیری، این پایان کار توست! اینجا میپیش نمی

هایی در سفیدی تر، نوک سوزنهای از همیشه سیاههای گشوده، مردمکآمد. سایل با چشمکاری از دست آلکس بر نمی 
 .برجسته، اسلحه را برداشت و هدف گرفت

 دو انفجار کوچک روی داد.

کرد. بعد سایل تلوتلو خورد و به پشت آلکس به پایین نگاه کرد، انتظار داشت خون بیند. چیزی نبود. هیچ چیزی حس نمی
 افتاد. دو سوراخ شکافته روی سینه اش بود.

 هلیکوپتر بر مرکز بعالوه فرود آمده بود. یاسن گرگوروویچ از آن خارج شد.

که با آن سایل را هدف قرار داده بود در دست داشت، جلو آمد و جسد را امتحان کرد و با پا به آن ضربه زد. از  ایهنوز اسلحه
سر رضایت، با خودش سر تکان داد، اسلحه را سرجایش گذاشت. هلیکوپتر را خاموش کرده بود و پشت سرش از سرعت 

 سن انگار تازه متوجه او شد.های آن کاسته شد و ایستادند. آلکس قدم جلو گذاشت. یاپره

 «تو یاسن گرگوروویچ هستی؟»آلکس گفت: 

اش هیچ چیزی بروز های شفاف آبیگذرد. چشممرد روس سر تکان داد. امکان نداشت بشود حدس زد که چه در سرش می
 داد.نمی

 «چرا او را کشتی؟»آلکس گفت: 

 د.زاصالً لهجه نداشت. مالیم و منطقی حرف می« دستور داشتم.»

 «طوری بهتر بود.اسباب زحمت شده بود. این»

 «برای او بهتر نبود.»

 یاسن شانه باال انداخت.
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 «من چی؟»آلکس پرسید: 

 «در مورد تو هیچ دستوری ندارم.»خواست او را بسنجد. گفت: مرد روس سر تا پای آلکس را چنان برانداز کرد که انگار می

 «کنی؟به من هم شلیک نمی»

 «کار را بکنم؟باید این »

 مکثی برقرار شد. هردوشان بر فراز جسد هرود سایل به هم خیره شدند.

 «تو یان رایدر را کشتی، او عموی من بود.»آلکس گفت: 

 یاسن شانه باال انداخت.

 «ها را کشته ام.من خیلی»

 «کشم.یک روز تو را می»

کن، بهتر است دوباره همدیگر را نبینیم. برگرد به مدرسه برگرد اند. حرفم را باور ها سعی کردهخیلی»یاستن لبخند زد و گفت: 
 «ایی بعد که از تو درخواست کردند، بگو نه. کشتن کار بزرگترهاست و تو هنوز یک بچهبه زندگیت و دفعه

ای شد. لحظه ها به حرکت در آمد و چند دقیقه بعد، هلیکوپتر به هوا بلندبه آلکس پشت کرد و سوار اتاقک هلیکوپتر شد. پره
 یک طرف ساختمان در هوا ماند.

 یاسن از پشت شیشه، دستش را بلند کرد.

 ی دوستی؟ای به نشانهاشاره

 یک سالم؟

 آلکس دستش را بلند کرد.

 هلیکوپتر چرخید و دور شد.

 جا که بود ایستاد، هلیکوپتر را تا وقتی در نور رو به زوال روز ناپدید شد، تماشا کرد.آلکس همان


