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 زندگی پیشتاز

 فصل اول

 شاگرد جدید
 

کندرا به همراه ساایر کس  هتتم  ها وار  کس  دد و به سمت میش  رفت  تا ححاات   یرر نگ  آآاان واپسی  هفته سال تحصیی  به  

 صاااادا  ر ماا  آمااد  تااناایااا یاا  هاافااتااه  یااراار و پاا  ان آ  ماا اا اا  راهااناامااایاا  را پتاااات سااااار              

 های  و مدرسه راهنمای   یرر همکس  م  دد م  گذادت و وار   بیرستا  م  دد؛ جای  که با یچه 

ای  اتفاق ی  ساال پی  به گار  شت  اگدان هیاا  اگریشتری بو  تا امرون  کندرا ان سال شیار  به بدد  یرر  تتری ایرجذا  محسو   

ون ساکت نوا  ی   اگ  آمدده بو  و ی  دروع تانه  ر  بیرستا  م  تواگست فرصت توب  بادد برای تغییر  ا   تصویری که ان او به ع

 و  ر  توا   ر ذه   یررا  گ   بسته بو  

 امااا امسااااال، سااااالآ  گرگوگ  بو   برای  جاااحااد بو  کااه م   یااد کم  اعتمااا  بااه گف  و رفتاااری  وساااتاااگااه تر ش اادر   

 م  تواگد جایراه  اجتماع  ا  را ارت ا ببختد  کندرا  یرر مثل سابق متتاقاگه منتار یه دروع جدید گبو  

 «دنید  امرون ساحنامه های تحصیی  رو م     »پتت میش کناری گتست  گفت :  1آحیسا کارتر

 باری  اگدا  بو  و موهای طسی  کوتاه  ادت  کندرا تابستا  گذدته، هنرا  تتکیل تی  فوتبال  تترا  مدرسه، با آحیسا آدنا دده بو  

 «کساییه که هیپنوتیش  دد  شه تو   احبته عک  م  دبیه »کندرا اروحندکنا  گفت : 

 عک  تو که تیی  تو  دد  مال م  رو یا ته؟ ابروها  دبیه ریل ق ار افتا ه بو   -

 گه بابا  ابروهات تو او  عک  اصسً به شت  گمیا   -

  رون  یده بو ، به همراه ندت تری  داگر ی که کندرا تا آ 2نگ  به صدا  رآمد  بیتتر بچه ها پتت میشهایتا  گتسته بو گد  تاگ  پرای 

وار  کس  داد  پسار ساری طا  و پساوته پوساته  ادات و شیره ا  دابیه ی  تکه شر  تر  تور ه بو   شت  های  دکا  های         

شروکیده، بین  ا  ساورا  های  بددکل،  هاگ  تت  و بدو  حد بو   ست  را  ران کر   اگرتت های  ک  و مدوج  پودیده بو گد ان  

 نگیل های متور  

 ندت اما تو  حبا  بو   پیراه  متک  و قرمش  کمه  ار و دیوار جی  بر ت   ادت و کف  های تنی  دیک  به پا کر ه بو   پسر،

  ر کنار تاگ  پرای  ایستا ه بو  تا او را به کس  مدرف  کند 

کر    م مئناً وار  دده به یه  آدانا دای   توگوا ه   تانه ان کاحیفرگیا به ایناا گ ل مکا    3بچه ها م  توا  با کِیسا  هننکا   -

 مدرسه جدید او  ه  تو ای  وقت ان سال تحصیی  کار آسوگ  گیست، پ  تواه  م  کن  تیی  گر  ان  است بال کنی  

                                                           
1 Alyssa Carter 
2 Mrs. Price 
3 Casey Hancock 
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 زندگی پیشتاز

 «کی  صدا  کنی  »پسر با صدای ت   اری گفت :  -

 جوری حر  میش  که اگرار  ر حال تفه دد  است 

 «م  بینی ؟»آحیسا نیر حد گفت : 

 «مسخره گک  »اوا کنا  جوا   ا  : کندرا گ

پسار بیچاره اصاسً دبیه اگسا  گبو   تاگ  پرای  او را به سمت میشی  ر جیوی کس  هدایت کر   ان نت  های متدد  پتت سر  شر    

 بیرو  ن ه بو  

 «فکر کن  عادق دد  »آحیسا گفت : 

 «بدجن  گتو »کندرا نیر حد گفت : 

 نگ   به گارت تو  تیپ گیست؟ ش  م  گ ؟ م   ار  جدی حر  م  -

 آحیسا شنا  جدی حر  م  ن  که کندرا حبخند  را فرو تور  

  بیچاره پسر -

 تیپه  تو  واقداً؟ کوری مره -

  رسید م  گار به گاراحت واقداً، بو  گکر ه مواف ت او با کندرا اینکه ان آحیسا

 «م  ان ای  جور تیپ ها تود  گمیا   اگه تو م  گ  حتماً هست  یره »کندرا با حاحت  وستاگه ای گفت : 

 آحیسا سر  را به حاحت تأسف تکا   ا ؛ گوی  کندرا  یواگه بو  

 تو باید متکل پسندتری   تتر روی نمی  باد   -

 بو   جاااگاااتااا  4اعس  هااای صااابحراااه  ان بیناادگو پخ  م  دااااد  کی   ر حااال صاااحباات کر   بااا جاااگاااتااا  وایاات  

آ   عوضا  بو  و ان آ   سته افرا ی گبو  که با ی  پسر عاید و ارید  وست دو   کندرا متوجه دد که  م  تندید  عاید بو   جاگاتا  

ه   ر حال ر وبدل کر   گراه و پچ پچ کر   هستند، گوی  آ   و گیش کی  را پسر جذاب  یافته بو گد  ماگند  6و کار  سامرن 5جنا شامبرحی 

کندرا تما  داااگر های کس  را ان گار گذراگد، اما هیچ کدا  به گار واکن  منف  گساابت به  آحیسااا، آ  ها گیش به گار دااوت  گم  کر گد 

 ی تاااااااااااااانه وار  گتاااااااااااااااا  قااااااااااااایاااااااااااااافاااااااااااااه

 گم   ا گد 

 شه تبر بو ؟ امکا  گدادت کس  با ای  قیافه عاید وار  ی  کس  دو  و کس  ان ظاهر  تداد گکند 

 گاگیا  ح ی ت بر او آدکار دد 

قیافه به گار م  رساید، شو  اصاسً  اگساا  گبو   او باید  ر واق  ی   یو باداد که به شت   یررا  ی  پسر     کیسا  هنکا  ندات و بد   

 مدموح  است  تنیا کندرا م  تواگست ظاهر ح ی   او را ببیند و ای  پیامد بوسیده دد  توسط صدها پری بو  

                                                           
4 Jonathon White 
5 Jenna Chamberlain 
6 Karen Sommers 
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درا ف ط  وبار با موجو ات جا وی  روبرو دده بو   ی  بار ی  مر  ان نماگ  که حدو  ی  ساال پی  آدایاگه افسااگه را تر  کر ه بو ، کن   

ریتااو را  ر پتاات ساااح  سااینما  یده بو  که قد  ان ساا  ساااگت  متر گیش تااون گم  کر   هنرام  که گش ی  رفته بو  تا بیتر گراه  به 

 یرر گیش ی  جغد طسی  با شیره ی  اگسا   یده  بیندان ، مر  کوش  به سرعت  رو  ی  سورا  فاضس  پریده و فرار کر ه بو   ی  بار

 بو   پی  ان آگکه پرگده با بر ه  ن   گاگیاگ  پرهای طسی  ا  به پروان  رآید، ححاه ای شت   ر شت  یکدیرر  وتته بو گد 

 رف  کر ه بو   با گودتید شنا  صاحنه های عایب  مدموًً ان  ید فاگ  ها پنیا  م  ماگد  پدر بشر  ساورگسو  دیر جا وی  را به او مد  

دیر اگسا  ها م  تواگستند ح ی ت را ان ورای توه  های  ببینند که  ر حاحت عا ی پر ه  ر م ابل موجو ات جا وی  م  کتند  هنرام  که 

 ده گتوگد آ  بوسه های پری ها ای  تواگای  را  ائم  کر ، پدربشر  به او هتدار  ا  که  ر بدض  موار  بیتر است بدض  شیشها  ی

و اکنو  او به ی  هیوًی عاید و ارید تیره داده بو  که تااهر م  کر  دااگر  جدید کسستا  است  تاگ  پرای   ر راهروی میا    

میشها قد  م  ن  و سااحنامه های تحصیی  را بی  بچه ها پخ  م  کر   کندرا با حوا  پرت  دروع به تط ت   کر   جید کتاب  کر    

ه آگاا آمده بو ؟ ق داً ارتباط  با او  ادت، مرر اینکه  یوهای گفرت اگریش عا ت  ادته بادند مرتد به مدرسه های مختیف شرا آ  موجو  ب

 سر بشگند  آیا به آگاا آمده بو  تا جاسوس  کند؟  ر سر ایاا  کند؟ ت ریباً م مئ  بو  که  یو م اصد دوم   ر سر  ار  

ن روی داگه به او تیره دده است  باید تودحال بادد که ان هویت ح ی   داگر  تانه وار  آگاه است، گه؟ سر  را بیند کر  و  یو را  ید که ا

ت، دای  آگاه  او را عصب  م  کر ، اما باعث م  دد آما ه بادد تا با هر گوع تیدیدی ان طر   یو م ابیه کند  با تواگای  محرماگه ای که  ا

گر  رست گ ت  را بانی کند، کی  هرگش پ  به ای  گکته گخواهد بر  که او ان ماهیت ح ی   ا  م ی  م  تواگست او را نیر گار بریر   ا

 است 

*  *  * 

مدرساه راهنمای  رونوحت دابیه ی  جدبه بشر  بو   به گوگه ای طراح  دااده بو  که دااگر ها  ر نمساتا  گیانی به تروا ان ساااتتما      

ه  متصااال م  کر   ان اتاق  که گ   سااااح  اجتماعات را ایفا م  کر ، به عنوا  ی  تریای گاداداااتند  راهروهای  اتی  همه جا را به  

 سرپودیده گیش استفا ه م  دد  اما کندرا و سه ت  ان  وستاگ  نیر تاب  توردید ماه ژوئ  بیرو  ان ساتتما   ور ی  میش گر  گتسته بو گد

 و گیار م  تور گد 

 ر سااحنامه کندرا یا  ادت م     8م  گودات  ترینا  7م  ن ، یا  ادات   ر سااحنامه تحصایی  بریتاگ     کندرا  ر حاح  که سااگدویچ  را گان 

ری  تآحیساا  ر سااحنامه ترینا، و بریتاگ   ر سااحنامه آحیساا  برای کندرا می  بو  که یا  ادات  طوًگ  و پرمدنا بنویسد؛ به هر حال آ  ها بی     

  وستاگ  بو گد 

کفایت م  کر ، اما برای  وستا  واقد  شیشی بی  ان آ  گیان بو   گکته  باد   اداته  پی  ر  توب  تابساتا   امیدوار برای آدانایا  ی   

اصی   ر ای  پیا  ها اداره به دوت  های متتر  و یا ماجراهای بامشه ای بو  که  ر طول سال با ه  پتت سر گذادته بو گد   ر آ  ححاه 

 گودت که بریتاگ   ر هنرا  ارائه گشار  دفاه  ا   ر  ر  تاریخ گم  تواگست جیوی تنده ا  را بریر  کندرا  ادت  ر مور  رونی م  

گاگیا ، بدو  اینکه کسا  او را  عوت کر ه باداد، کیسا  هنکا  با ی  ظر  اذا  ر  سات بر سر میش  تترها گتست  ظرف  پر بو  ان     

ا کم  تو  را جاباا کر گد تا  ر میاگتا  جای  برای گتست  او بان دو   گستات  ب  ساب ه ًناگیا، هوی  رگده دده و دیرکاکائو  ترینا و آحیس

ای بو  که ی  پسار تنیا بر سار میش شیار  تتر بنتیند  ترینا به گار کم  گاراحت دده بو   آحیسا شنا  به کندرا گراه م  کر  گوی   رست   

 سا م  تواگست شیره واقد  کیس  را ببیند  ر هما  ححاه برگده ی بخت آنمای  دده بو   کا  آحی

 «فکر گکن  با ه  آدنا دده بادی  »کی  گفت : 

                                                           
7 Brittany 
8 Trina 
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 صدای تت  و  ورگه ای  ادت 

 اس  م  کیسه  تانه اومد  به ای  دیر  -

 تنیا دنید  صدای کی  گیش باعث م  دد احسا  بدی به کندرا  ست  هد 

بار که کی  با تاگ  پرای  وار  کس  دد،  ر  و کس   یرر کندرا گیش حاضر دده بو   آحیسا تو  و  وستاگ  را مدرف  کر   بدد ان اوحی  

 و هر بار که برای مدرف   ر م ابل کس  ایستا ه بو  با است بال گرم ، به تصوص ان طر   تترها، روبرو دده بو  

ید  تمادای جوید  اذا توسط کی  حال او را بد م  کی  م داری ًناگیا  ر  ها  بدو   گداگ  گذادات  کندرا نبا  باری  سیاه  را   

 کر  

 «ایناا واسه سرگرم  ش  کار م  کنی ؟»کی  که  ر حال جوید  هوی  بو ، پرسید : 

 «مدموًً کنار کسای  که م  دناسیمتو  م  دینی  »ترینا پاسخ  ا  : 

 حذت گبر ه بو   کندرا حبخند ن   هیچوقت بیتتر ان آ  ححاه ان جوا  های تند و تیش ترینا

یدن  ای  میش بچه باحال ها ؟ اتفاقاً م  ه  تصمی   ادت  ان صفر دروع کن  و بیا  جشو بچه »کی  با درفت  آمیخته به تمسخر گفت : 

 «باحا ها 

و  طب  دجوا  کی  ترینا را سااکت کر   کی  شتامک  به آحیسا ن  تا گتا   هد که مناوری گدادته است  برای ی   یو آندت، نیا ی   

 بو  

یس  ما تو شند تا ان کس  ها با ه  همکسسی   اگری»کی   ر حاحیکه با شنرال م داری ًناگیا ان بت اب  بیند م  کر ، رو به کندرا گفت : 

 «و ریاض  

 سخت بو  که  ر آ  شت  های دکا  ماگند گراه کند و حاحت شیره ا  تغییر گکند 

 « رسته »کندرا موفق دد پاسخ  هد : 

 م  مابور گیست  آتر تر  امتحا  بد   تو مدرسه قبیی  امتحا   ا    ایناا اومد  که تفریح کن  و با آ   های جدید آدنا بت   -

 «م  ه  همی  جوری فکر م  کن  اما کندرا و آحیسا همیته بیتری  گمره ها رو م  گیر  »بریتاگ  گفت : 

 «نما متنفر  اما ایناا هیچ  وست  گدار   امتد میای  بری  سینما؟کی  گفت : م   وگی   م  ان اینکه تنیای  بر  سی

 «حتماً »بریتاگ  گفت : 

کندرا ان دااعت عاید و ارید کی  که  ر اوحی  رون   ر ی  مدرسه جدید همشما  ان شیار  تتر  رتواست کر ه بو  که با ه  بیرو  

 بال شه شیشی بو ؟بروگد، درفت ن ه دد  تو  رفتارتری   یو تاریخ بو   به  گ

 «م  میا  »آحیسا گفت : 

 «باده  اگه بچه توب  باد  اجانه م     یه یا  ادت تو ساحنامه تحصییی  بنویس  »ترینا گفت : 

 «بیت امضا گم      کندرا تو میای ؟»کی  با حح  ایر مؤ باگه ای گفت : 

ی   یو بنتیند؟ اما بان ه  ش ور م  تواگست  وستاگ  را تنیا برذار   کندرا مر   بو   ش ور م  تواگست تما  مدت گمای  فیی  را  ر کنار

 «داید »وقت  تنیا کس  بو  که هویت واقد  کی  را م   اگست؟ گفت : 
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  یو آتری  ح مه ًناگیا را ه  تور  

 ه ب   ادته بادپ  قرارمو  ساعت هفت بیرو  سینما  همو  که تو تیابو  کنداحه  بغل مین  مال  ف ط امیدوار  فیی  تو -

  تترها مواف ت کر گد  کی  ان جا بیند دد و به راه افتا  

 کندرا  وساتاگ  را تمادا م  کر  که  ر اطرا  کی  راه م  رفتند  آحیسا  ر گراه ا ول ان او تود  آمده بو   بریتاگ  ه  که به همه توجه 

بادد اما اگر طر  م ابل اصرار م  کر ، او ه  جذ  م  دد  کندرا با م  کر   ترینا ه  ان آ   ساته  تترهای  بو  که  وست  ادته درور  

 تو  فکر کر  که احتماًً اگر هویت واقد  هیوً را گم   اگست، تو   گیش تحت تأثیر قرار م  گرفت 

باً م مئ  د  اما ت ریهیچ گوگه راه  وجو  گدادات که ح ی ت را  رباره کی  به  وساتاگ  بروید  هرگوگه اتیام  به گار  یواگر  م  رسی  

 بو  که هیوً م اصد دوم   ر سر  ار  

 تنیا ی  گفر  ر تما  آ  دیر بو  که کندرا م  تواگست  ر مور  وضدیت  با او صحبت کند  اما او  ر واق  قابل اعتما تری  آدنای  گبو  

                                                                            *   *   * 

ایساتا   رگدی سارعت باًی   ادات، اما قد  کوتاه بو    ر ابتدای سال تحصیی  قد ست ان بیتتر پسرهای     9سات  ر م ابل رگدی ساایر  

همکسسااا  کوتااهتر بو ، اماا  ر پایا  ساااال قد  ان گیم  ان آ  ها بیندتر بو   بیتری  راهکار  ر م ابل رگدی ای  بو  که ان مشیت قد   

 استفا ه کند  بیندتر 

توپ فوتبال آمریکای  را بیند کر  و به ع د پا   ا   شیار پسر دروع به  وید  کر گد و شیار گفر  یرر ان آگیا حمایت  10اسپنسر م  کی 

م  کر گد  ی   فاع روی تط ایستا ه بو   ست واگمو  کر  م  تواهد  ر عرض حرکت کند، اما مسیر  را عوض کر  و مست ی  به سمت 

 ه ع د نمی  حریف  وید  اسپنسر ی  پا  کات  ار بیند  ا   پا  کم  کوتاه بو ، اما ست به سمت توپ  وید و روی  ست رگدی آ  من 

 را ربو   رگدی بسفاصیه با هر  و  ست ست را گرفت و او را  رست  ر جیوی تط من  ه ع د، به نمی  ن  

 »سومی  »اسپنسر  ر حاحیکه به نمی  تو ی برم  گتت، گفت : 

 «ست »صدای  گفت : 

ست به سمت صدا برگتت  کندرا بو   تواهر  مدموًً  ر مدرسه با او صحبت گم  کر   مدرسه راهنمای  رنوحت دامل کس  های دت  

 تا هتت  م  دد  و به همی   حیل ست  ر پایی  هر  قدرت قرار  ادت، حال آگکه سال گذدته  ر مدرسه ابتدای   ر صدر هر  بو  

 «ی  ححاه صبر ک  »ست فریا  ن  : 

آ  را ق   کر   ست  11پسرها  ر حال صف کتید  بو گد  ست سرجای  ایستا   اسپنسر توپ را بیند کر   و پا  کوتاه   ا  که  ر  تاتر

حت  به تو  نحمت گدا  که به  گبال  ر  بدو   شرا که او ساری  تری  پسار کسساتاا  بو    ر  تما  طول مسایر تا من  ه ع د نمی       

 حریف را با سرعت  وید 

 ست به سمت کندرا  وید 

 مث آهمیته تو  داگس  آور ی؟ -

 پاس  ضدیف بو   -
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 یتری  پا  های کات  ار رو م  گدانه  شه تبره؟اسپنسر تو تط حمیه بانی م  کنه شو  ب -

 «باید بیای  یه شیشی رو ببین  »کندرا گفت : 

 ساااات  ساااات بااه ساااینااه ایساااتااا   تیی  عایااد بو   کناادرا  ر ماادرسااااه گااه تنیااا بااا او صاااحباات کر ه بو ، بیکااه ان او   

 م  تواست که همراه  برو ؟

 « اری  دروع م  کنی  ها »رگدی فریا  ن  : 

 «م  وسط مساب ه ا  »ندرا گفت : ست رو به ک

 مسئیه یه جورای  مربوط به آدیاگه افساگه    -

 ست به سمت  وستاگ  برگتت 

 ببختید شند  قی ه باید بر  تا جای   -

 به همراه کندرا به راه افتا  

 قضیه شیه؟ -

 م   وگ  که هنون م  توگ  موجو ات جا وی  را ببین   یره؟ -

 آره  -

 د تا ان کسسا ها  اومد  واگمو  م  کنه آ مه  اما  ر واق  یه هیوًی ندته امرون یه داگر  جدید تو شن -

 امکا  گداره  -

  وستا  فکر م  کن  پسر بامشه ایه  م  گم  توگ  ببین  شه دکییه  انت م  توا  که ظاهر  رو واس  توصیف کن   -

 «اً  کااست؟»ست پرسید : 

 «حر  میشگه  12با حیدیا ساوت ولاوگاا   اره »کندرا به سمت  اداره کر  و گفت : 

 همو  موطسییه؟ -

 گم   وگ   پیرهن  متک  و قرمشه؟ -

 «تو  تیپه »ست گفت : 

 شه دکییه؟ -

 رویای  تری  شت  های  رو  اره که م  تا حاً  ید   -

 «حو گ  گک  »کندرا با حح  تتن  گفت : 

 احتماًً نیباتری  فکرها تو سر  جریا   اره  -

 حر  م  نگ  ست  ار  جدی باهات  -

 نگ  به صدا  رآمد  ساعت گیار تما  دده بو  
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 «واقداً یه هیوً ؟»ست پرسید : 

 «یه ک  دبیه او  موجو یه که تو دد جت  گیمه ی تابستا  ان پناره اومد تو »کندرا گفت : 

 هموگ  که رو  گم  پادید ؟ -

 آره  تااهر کر ه شه دکییه؟ -

سر  م  ذاری؟ ف ط یکیه که تانه اومده تو کسستو  و تو ان  تودت میا ، گه؟ اگه م    اری سار به »سات با حاحت  متاکو  پرساید :    

 «ترس  م  توای م  بر  دماره ا  رو بریر ؟

 «دوت  گم  کن  »کندرا ضربه ای به بانوی برا ر  ن  و گفت : 

ه است اما باحاحه  به گار  تو   ای  به گار ورندکار میا   رو شوگه ا  یه فرورفتر   اره  موها  طسییه  یه ک  به ه  ریخت -

 مدح   رست کر ه  احتماًً م  توگه تو یه سریال بانی کنه  کافیه؟

 «کچل گیست؟ صورت  ه  پره نت  و شر  گیست؟»کندرا پرسید : 

 گه  واقداً ای  قدر گفرت اگریشه؟ -

 وقت  م  بینم  م  توا  باً بیار   ممنو   بدداً م  بینمت  -

 ور دد کندرا به سرعت  

آقای بانیرر ه   ر حال رفت  بو   هنون ه  با حیدیا ساااوت ول صااحبت م  کر   به عنوا  ی  هیوً ساایی ه ا  تو  بو   حیدیا یک  ان  

 نیباتری   تترهای مدرسه بو  

 یر سر کس  برو  تیدید  کر ه بو  که اگر بان ه   13سات با تو  اگدیتاید که بیتر اسات هر شه نو تر به سار کس  برو   آقای مِیآرن    

 تنبیی  تواهد کر  

                                                                          *   *   * 

وری ج ر تما  مدت  که پدر او را به ساح  سینما م  رساگد، کندرا ساکت بو   تس  کر ه بو  گار آحیسا را عوض کند تا به سینما گرو   آحیسا 

ر ه بو  که گوی  متاکو  داده است کندرا  ر تفا قصد  ار  تو  توجه کی  را جید کند  کندرا ه  به ای   حیل که گم  تواگست   رفتار ک

ح ی ت را به  وسات  بروید، مابور داده بو   سات ان تس  بر ار   ساراگاا  تصامی  گرفته بو  به آ  ها بپیوگد ، شرا که گم  تواگست      

 ه گر تنیا برذار   وستاگ  را با ی   یو توطئ

 «حاً شه فییم  م  توای  ببینی ؟»پدر پرسید : 

 «اوگاا که رسیدی  تصمی  م  گیری   گررا  گبا   فیی  جیف  اگتخا  گم  کنی  »کندرا گفت : 

ماهیت جا وی  کندرا آرنو م  کر  کا  م  تواگسات با پدر   ر مور  مخمصه ای که  ر آ  گیر افتا ه بو ، صحبت کند  اما پدر  ر مور   

 من  ه ای که پدربشر  و ما ربشر  سورگسو  آگاا را ا اره م  کر گد، شیشی گم   اگست و تیال م  کر  که تنیا ی  می  مدموح  است 

 م مئن  که واسه امتحا  ها آما ه ای؟ -

 ر  م  تما  طول سال رو  ر  توگد   ف ط به یه  وره احتیاا  ار   م مئن  که بیتری  گمره ها رو میا -
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کندرا آرنو م  کر  کا  م  تواگست با پدربشر  سورگسو   ر مور  درای   صحبت کند  تس  کر ه بو  به او تیف  کند  متأسفاگه، تنیا 

ه مور  گار دماردماره ای که واحدین   ادتند مدا  با ی  پیا  ظبط دده پاسخ  ا ه م  دد  پیام  که به اطسع تما  گیرگده م  رساگد : 

تنیا راه  یرری که برای ارتباط با پدربشر  به ذهن  م  رسید،  ان طریق گامه بو   به همی  عیت با فرض بر اینکه تیف     بادد مسدو  م

برای شند مدت  ق   تواهد بو ، کندرا گامه ای به پدربشر  گوداته و  ر آ  درایط را توضیح  ا ه بو   قصد  ادت که صبح رون بدد گامه را  

سا  توب  بو  که م  تواگست درایط سخت  را با ک   یرری به جش ست ه   ر میا  برذار ؛ حت  ان طریق کااذ  امیدوار ارسال کند  اح

 بو  حت  پی  ان رسید  گامه بتواگد ان طریق تیف  با پدربشرگ  تما  بریر  

و  ها ی   یو ندت ایستا ه بو  که ی  ت  درت بر ت پدر وار  پارکین  ساینما داد  آحیساا و ترینا  ر م ابل  ر ایستا ه بو گد   ر کنار آ     

 ی  دیوار تاک  به پا  ادت 

 «م  شه جوری بفیم  ک  بیا   گباحت؟»پدر پرسید : 

 یه ماما  گفت  با موبایل آحیسا بی  نگ  م  نگ   -

 باده  تو  برذره  -

 د گذدت کندرا  ر حاحیکه ان مادی  پیا ه م  دد با تو  اگدیتید که احتماًً تو  گخواه

 «سس  کندرا »کی  گفت : 

 حت  ان فاصیه س  متری ه  م  تواگست بوی  را احسا  کند 

 «ک  ک   ادتی  فکر م  کر ی  ممکنه گیای »آحیسا گفت : 

 «م  سر وقت آومد   دما نو  رسیدی  »کندرا گفت : 

 «تد شه فییم  رو بری ؟»ترینا گفت : 

 «پ  بریتاگ  ش ؟»کندرا پرسید : 

 «پدر و ما ر  گذادت  بیا   مابور  کر   بتینه  ر  بخوگه »گفت : ترینا 

 کی   ست های  را به ه  کوبید 

 تد، شه فییم  رو بری  ببینی ؟ -

ی را ببیند   استا  فیی   رباره ی ی  قاتل نگایره ا گتاا  در  شند  قی ه ای را  ر ای  نمینه به مذاکره پر اتتند  کی  م  تواسات فیی   

  به ترسااگد  کینه سرباناگ  بو  که موفق به  ریافت گتا  افتخار کنرره دده بو گد  سراگاا  پ  ان آگکه ترینا به او وعده  ا   بو  که مدتا

ر   اگتخا  داد   استا   تتر ایرجذاب  که پ  ان عوض ک  تغییر کاحبدکه برای  پاپ کور  بخر ، رضاایت  ا  که آ  فیی  را گبیند  فیی   

 ی   تتر مدرسه، به  یدار مر  رویاهای  م  رو  جسم  با محبو  تر

کندرا م  تواست آ  فیی  را ببیند اما اکنو  احسا  م  کر  که ممک  است اصسً ان  یدگ  حذت گبر   هیچ شیش بدتر ان گتست  کنار ی  

  یو کچل هنرا   ید  ی  فیی   تتراگه گبو  

برای تمرکش کر   روی فیی   ادات  ترینا ی  طر  کی  گتسته بو  و آحیسا  ر  هماگ ور که تو   گیش پی  بین  کر ه بو ، کار ساخت   

سمت  یرر   هر  و سد   ر جید توجه ا   ادتند  همه دا  ان ی  پاکت پاپ کور  م  تور گد  هرگاه که به کندرا تدار  م  کر گد، 

 ست های نگیل  ار تما   ادته است، استفا ه کند پیتنیا دا  را ر  م  کر   به هیچ عنوا  قصد گدادت ان هیچ شیشی که با آ   

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

هنرام  که تیتراژ پایاگ  فیی  ظاهر داد، کی  متغول پچ پچ کر   با احیسا بو   پچ پچ م  کر گد و م  تندیدگد  ترینا با شیره ای امری   

ته ه او عسقه  ارگد پایا  تود   اد سات به ساینه گتاساته بو  شه هیوً باداد، شه گبادد کِ  بیرو  رفت  شند  تتر با پسری که همه ب     

 است؟

   اکی  و آحیسا داگه به داگه ه  ان ساح  تارا ددگد  ما ر ترینا  ر پارکین  منتاردا  بو   ترینا تداحافا  تت  و تاح  کر  و به راه افت

 «م  توگ  با موباییت یه نگ  به بابا  بشگ ؟»کندرا پرسید : 

 «احبته »ت : آحیسا موبایی  را به او  ا  و گف

 «م  توای برسوگیمت؟»کندرا  ر حاحیکه دماره را م  گرفت، پرسید : 

 «توگه ما که گش یکه  کی  گفت م  رو م  رسوگه »آحیسا گفت : 

 یو گراه عاید و موذیاگه ای به کندرا اگداتت  برای اوحی  بار به ذهن  ت ور کر  ممک  اسات کی  گیش بداگد که او ان ماهیت اصی  ا   

 تبر است به گار به طرن موذیاگه ای تودحال بو  که کندرا گم  تواگد کاری اگاا   هد با

   کندرا سد  کر  قیافه ای عا ی به تو  بریر   ما ر گود  را بر ادت و کندرا ان او تواست که به  گباح  بیایند  تیف  را به آحیسا پ   ا

 راهت طوًگ  گیست؟ هر  وتو  م  توگی  با ما بیای   -

آحیسااا جوری کندرا را گراه م  کر  که گوی  م  تواساات بپرسااد شرا کندرا سااد   اداات آگاهاگه شنا  موقدیت عاح  را ترا  کند؟ کی  

 همچنا  با درارت گراه م  کر  

 «آحیسا  م  باید شند ححاه تصوص  باهات حر  بشگ  »کندرا  ست آحیسا را گرفت و محک  گفت : 

 آحیسا را به سمت تو  کتید 

 ایرا ی گداره، کی ؟ -

 گه  تا دما حر  بشگی  م  ه  م  ر   ستتوی   -

 و  وباره وار  سینما دد 

 «تو شته؟»آحیسا پرسید : 

یه ک  فکر ک   ما هیچ   ر مور   گم   وگی   تو همی  امرون باها  آدانا ددی  او  بچه گیست  م مئن  که ای  وقت  »کندرا گفت : 

 «بشگ ؟  تترها ای  جوری ممکنه تو  ر سرهای بشرگ  بیفت   دد تو تاریک  م  توای باها  قد 

 آحیسا گاباوراگه به کندرا گراه کر  

 م  م  توگ  بر  پسر توبیه  -

گه، م  توگ  بر  که پساار تو  تیپ و بامشه ایه  بیتااتر رواگ  ها اوح  آ   های توب  به گار م  رساا   به تاطر همینه که  -

 «تنیا بت ، شند بار تو جاهای دیوغ باها  قرار م  ذار   به تصوص اگه شیار ه ساحت باده مر   همیته قبل ان اینکه با یک  

 «ای  جوری بی  فکر گکر ه بو   »آحیسا تصدیق کر  : 

بذار پدر  هر  وتو  رو برسوگه  اگه م  توای باها  حر  بشگ ، جیوی  ر توگتو  باها  حر  بش   گه تو یه تیابو  تاری  و  -

 تیوت 
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 سر  را به گتاگه تأیید تکا   ا  آحیسا 

 فکر کن  حق با توئه  بیتره تو فاصیه کم  ان توگه باد  که بتوگ  صدای جیغ و  ا   رو بتنو   -

 هنرام  که کی  بانگتت، آحیسا برگامه را برای  توضیح  ا ؛ احبته به جش قسمت  که به احتمال رواگ  بو   او مربوط م  دد  کی   ر ابتدا

و گفت که قد  گش    ر شنا  داد نیبای   ر حک  جنایت اسات، اما سراگاا  وقت  کندرا به او یا آوری کر  که ساعت ان گه   مخاحفت کر  

 گذدته است، قبول کر  

شند  قی ه بدد پدر ان راه رسید و مواف ت کر  که آحیسا و کی  را برساگد  کندرا جیو گتست  آحیسا و کی  ه  ع د گتستند  همچنا  پچ پچ 

   کر گد  پدر هر  وی آ  ها را  ر م ابل تاگه آحیساا پیا ه کر   کی  توضیح  ا  که تاگه دا   ر اگتیای هما  تیابا  است و باق  راه را م

 پیا ه م  رو  

  بر توقت  مادای  به راه افتا ، کندرا برگتت و به ع د گرریست   وست  را با ی   یو ترسنا  و پیید تنیا م  گذادت  اما کاری ان  س 

 گم  آمد 

  محداقل آحیسا  ر م ابل تاگه دا  بو   اگر اتفاق  م  افتا ، م  تواگست جیغ بکتد یا به  اتل تاگه فرار کند   ر ای  درایط همی  کفایت 

 کر  

 «به گار  آحیسا تیی  با ای  پسره صمیم  بو  »پدر گفت : 

  «ول نگنده باده ظاهر قضیه ممکنه گ»کندرا سر  را به دیته شسباگد و گفت : 
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 دومفصل 

 ها غریبه با صحبت

 

 صااابااح رون باادااد کااناادرا ماادت نیااا ی پاایاا  ان نگاا  وار  کااس  دااااد بااچااه هااا یااکاا  پاا  ان  یاارااری وار  کااس    

م  دادگد  کندرا احسا  م  کر  قیب  گش ی  است ان  هاگ  بیرو  بپر   کی  وار  دد  با ای  که کندرا به او گراه م  کر ، اما توجی   

 کندرا گتا  گدا   به جیوی کس  رفت، گش ی  میش تاگ  پرای  ایستا  و متغول صحبت با جاگاتا  وایت دد به 

 ر ای  صورت کندرا تنیا م  تواگست تو  را سرنگ  کند  گباید  وست  را  14آیا عک  آحیسا ه  قرار بو  روی پاکت های دیر گ   ببند ؟

 دت حت  برای ی  ثاگیه با آ   یو تنیا م  گذا

تنیا  و  قی ه پی  ان اگکه نگ  بخور ، آحیساا وار  کس  دد  نیر شتم  گراه  به کی  اگداتت، اما واگمو  کر  که او را گدیده است   ر  

 عوض، مست ی  به سمت میش  آمد و  ر کنار کندرا گتست 

 «حاحت توبه؟»کندرا پرسید : 

 «ه سد  کر  بی  گش ی  د»آحیسا نورک  حبخندی ن  و گفت : 

 ش  کار کر ؟ -

 کندرا سد  کر  گفرت ددید  را پنیا  کند 

 تدریف ک  ببین  ش  دد؟ -

 ادات کی  بی  تو  م  گذدات  بدد ان اینکه دما رفتی  ما شند  قی ه جیو  ر توگمو    »آحیساا سار  را با حسارت تکا   ا  و گفت :    

ی  دااد  م  تیی  ترساایده بو    مناور  اینه که م  اصااسً گم  وایسااتا ی  و حر  ن ی   تیی  بامشه به گار م  رسااید  بدد ییو بی  گش 

 «دناتتیم   تیی  بی  گش ی  ددو منو بوسید  کندرا،  هن  بوی س  مر ه م   ا  

 کندرا گتواگست جیوی تنده ا  را بریر  

 آحیسا که ان واکن  او تود  آمده بو ، با هیاا  بیتتری به تدریف کر   ماجرا ا امه  ا  

گ   کاامسً بوی تدف  م   ا   اگرار ان رون به  گیا اومدگ  تا ان   گدو  ها  رو مساااوا  گش ه  تیی  بدتر ان او   جادی م    -

 شیشی بو  که حت  بتوگ  توصیف  کن   با تو  فکر م  کر   هر ححاه ممکنه باً بیار   قس  م  تور   ت ریباً باً آور   

اگسات تصور کند که  هاگ  شه بوی بدی  ادته است  حداقل توهم  که هویت واقد  او را  کندرا به سار جذام  موجو  تیره داد  م  تو  

 پنیا  م  کر ، بوی بد  هاگ  را ان بی  گبر ه بو  

                                                           
  اداره به شاپ عک  کو کا  گمتده بر روی پاکت های دیر؛ ای  حرکت اوحی  بار  ر اواسط  هد 1980  ر آمریکا آاان دد 14
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 نگ  به صدا  رآمد  تاگ  پرای  شند ت  ان پسرهای پر سروصدای ته کس  را به گتست  بر سر جایتا   عوت کر  

 «ر کر ی؟تد تو ش  کا»کندرا نیر حد گفت : 

فکر کن  متوجه داد که ش در ان بوی بد گفسا  داوکه دد   حبخند عایب  ن  که اگرار اگتاار  رو  ادت  کامسً عصب  دده     -

 بو    به تاطر همی  رفتار تیی  توب  گدادت   بی  گفت  که باید بر  و سری  رفت  تو توگه 

 «عسقه ت بی  تمو  دد؟»کندرا پرسید : 

وح  آره  مال ترینا  احبته احتماًً به یه ماس  گان احتیاا  اره  تیی  بد بو   سری  رفت  تو  ستتوی  و  گم  توا  سا ح  بادا    -

 ها  دااویه اراره کر    ان  که بی  گراه م  کن  همه بدگ  م  حرنه  تا حاً دااده اذای  بخوری و باً بیاری، بدد  یره  

 ره بخوری؟حت  گتوگ  تصور  رو ه  بکن  که او  اذا رو  وبا

 تاگ  پرای  صحبت  را ق   کر  

 آحیسا  هنون شیار رون  یره ان سال تحصیی  موگده  -

 «ببختید »آحیسا گفت : 

تاگ  پرای  به سامت میش  رفت و روی صاندح  گتاست  فریا  نگا  ان جا پرید  با  ست  شند بار روی  امن  ضربه ن   شت  های  را    

 «یک  روی صندح  م  پوگش گذادته  واقداً  ر   ادت و اصسً ه  بامشه گبو  »با گاباوری پرسید : تن  کر  و کس  را ان گار گذراگد  

  ست به کمر ایستا  و به داگر ها تیره دد 

 یک  باید  یده باده  کار ک  بو ه؟ -

ا   هد؛ ا  کار  ر گاک  اگابچه ها سااکت بو گد و ان گوداه شتا  به یکدیرر گراه م  کر گد  کندرا گم   تواگست تصور کند که کس  شن   

 حت  جاگاتا  وایت  گاگیا  به تاطر آور  که کی  پی  ان سروع کس ، گش ی  میش تاگ  پرای  ایستا ه بو  

تاگ  پرای  به میش  تکیه  ا ه بو  و  ست  را به پیتاگ  ا  م  کتید  آیا م  تواست گریه کند؟ مدی  بسیار توب  بو ؛ تاگ  میاگساح  

ادد ساایاه  اجشای صااورت  همه ظریف بو گد و آرای  نیا ی  اداات  ح   گبو  که ی   یو با او دااوت  های  ر گا  اگاا  با موهای م

  هد 

 رکندرا با تو  اگدیتید که داید بیتر بادد شیشی بروید  کامسً حاضر بو  که به سرعت هیوً را حو  هد، اما  ر گار همکسس  های  ای  طو

 های باحال را حو  ا ه است  و اگرشه  یو مانو  اصی  بو ، اما کندرا به شت  تو  گدیده بو  که کار او بادد  م  آمد که یک  ان بچه

 تاگ  پرای  شند بار پی  ن  و بدد تیو تیو تور  

 حاح  تیی  تو     -

 کیمات  را با حاحت   گا مفیو  آاان کر ه بو   گاگیا  بر نمی  افتا  

جیغ کتید  همه ان جا بیند ددگد تا بیتر ببینند  شند  ت  ان بچه ها به سمت مدی  دا  که گ   بر نمی  دده بو ، دتافتند   15تریس  ا موگدن

 یک  ان پسرها  ست روی گر گ  گذادته بو  تا گبض  را ش  کند 

                                                           
15 Tracy Edmunds                  
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ن  ساام  ان پا  رآور ه بو ؟ کی   ر کنار او ت  کندرا راه  را ان میا  بچه ها بان کر   آیا تاگ  پرای  مر ه بو ؟ آیا  یو او را با ی  سااو

 دده بو  

 «رو تبر کنی   16آقای فور »آحیسا فریا  ن  : 

 به سرعت ان  ر بیرو   وید  ظاهراً به  گبال مدیر مدرسه رفته بو   17تاییر وار 

ف ط به تاطر همو  پوگشه ان حال  احتماًً»، پسااری مه گبم مدیمتااا  را م  گرفت اعس  کر  که قیب  م  تپد  گفت :  18کیینت هری 

 «رفته 

 «پا  رو بیند ک  »یک  گفت : 

 «گه، سر  رو بیند ک  » یرری گفت : 

 «صبر ک  تا پرستار بیا  »سوم   ستور  ا  : 

 تاگ  پرای  گف  گف  نگا  بر جای  گتست  شت  های  کامسً بان بو   ححاه ای گی  بو ، سپ  به میشها اداره کر  

 جاتو   نو  برگر ی  سر -

 «اما دما ان حال   »کیینت گفت : 

 «برگر ی  سر جاتو  »تاگ  پرای  محک  تر ان  فده قبل گفت : 

 همه اطاعت کر گد 

 تاگ  پرای   ست به سینه جیوی کس  ایستا   شنا  به بچه ها گراه م  کر  که اگرار سد   ادت ذهنتا  را بخواگد 

 و داااروری روبرو گتااااده بو    اگااه  ساااات م  بااادااااه همتو  رو اترااتااا اً  تو عمر  بااا شنی  گروه سااارک   -

 م  کن  

کندرا شین  به پیتااگ  اگداتت  ای  تاگ  پرای  همیتار  گبو ، حت  با وجو  دارایط پی  آمده  صدای  حح  تاص   ادت؛ ب  رح  و    

 متنفر 

 ط   اداااات،  ر ر یف جیوتاااگا  پارایا  حابااه مایاش جاااگاااتااا  وایاات را گارفاات  جاااگاااتااا  شو  همیتااااه موار  اگضااابااا         

 م  گتست 

 برو ببین  مر  جوا   ک  پوگش رو گذادت روی صندح  م ؟ -

  گدا  های  را به ه  م  فتر   ر  های گر گ  متور  دده بو   هر ححاه احتمال  ادت منفار دوگد 

 «م     م  گدید  »جاگاتا  م  م  کنا  گفت : 

 صدای جاگاتا  گفوذ کند کندرا پی  ان آ  هیچراه گدیده بو  که تر   ر 

                                                           
16 Mr. Ford 
17 Tyler Ward 
18 Clint Harris 
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 « روارو »تاگ  پرای  فریا  ن  : 

 جیوی میش را بیند و آ  را واژگو  کر   صندح  ه  به میش شسبیده بو    ر گتیاه جاگاتا  گیش به نمی  افتا  و سر  به میش پتت  تور  

 ، داگر  محبوب  19تاگ  پرای  به سمت میش بددی رفت  به سمت سادا گوته

 «برو کار ک  بو  » هاگ  م  پرید، گفت :   ر حاحیکه آ 

 م  گم     -

 ای  تما  حرف  بو  که سادا موفق دد پی  ان آگکه میش  واژگو  دو ، بر نبا  بیاور  

عی  را  داوکه داد ، کندرا متوجه دد که شه اتفاق   ر حال ر   ا   است  کی  تاگ  پرای  را مسمو  گکر ه بو   هر شیشی که وار    

 و ، گوع  طیس  بر روی او فدال کر ه بو  بدگ  دده ب

 «کار کیس  هنکا  بو  »کندرا بیند دد و فریا  ن  : 

 «م  گ  کار کیس  بو ه؟»تاگ  پرای  ایستا   شت  های  را باری  کر  و گفت : 

 صدای  گر  و مرگبار بو   

 قبل ان اینکه کس  دروع ده  یدم  که کنار میش دما وایسا ه بو   -

 به سمت کندرا قد  بر ادت  تاگ  پرای 

 ش ور جرأت م  کن  به تنیا کس  تو ای  کس  که آنار  حت  به یه مورشه ه  گم  رسه، تیمت بشگ ؟ -

 کندرا ع د ع د م  رفت  تاگ  پرای  همچنا  آرا  صحبت م  کر ، اما به وضوح عصباگ  بو  

انه وار ی م  گیری که هیچ  وست  گداره  کارت اصسً تو  کار تو ته، مره گه؟ و اً   اری اگرتت  اتیا  رو به سمت بچه ت -

 گبو ، کندرا  اصسً 

کندرا به اگتیای کس  رساید  تاگ  پرای  به او گش ی  م  داد  تنیا شند سااگت  متر بیندتر ان کندرا بو   اگرتت های  را ت  کر ه بو      

 اتسق بو ، اکنو  اگرار گ ته قتل  ر سر م  پروراگد ددیه درارت  ر شت  های  نباگه م  کتید  مدیم  که مدموًً تو  

به شند قدم  کندرا که رساید، حمیه کر   کندرا جاتاح   ا  و ان طریق ی  راهروی  یرر به سمت  ر کس  فرار کر   تاگ  پرای   رست  

 پتت سر  بو    آحیسا پای  را  ران کر  و مدی  تتمری  را گ   بر نمی  کر  

 کار  و تاو  را  ر ما اااباال آقااای فاور ، ماادیر ماادرسااااه، یااافاات  پتاااات سااار  تاااییر وار  گف  گف        کاناادرا  ر را بااان 

 م  ن  

 «تاگ  پرای  تو   گیست »کندرا توضیح  ا  : 

تااگ  پرای   ر حاحیکه جیغ م  کتاااید، به سااامت کندرا حمیه کر   اقای فور  که مر  قدرتمند و تو  بنیه ای بو ، تو  را میا  آ   و  

  ست های مدی   یواگه را به بدگ  شسباگد اگداتت و 

                                                           
19 Sasha Geothe 
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 «حیندا  حیندا، آرو  با   حیندا، تموم  ک  »با ححن  که اگرار باور  گم  دد شه اتفاق   ر حال ر   ا   است، گفت : 

 ای  حتره های موذی  همتو  درور   همتو  دی اگ   همچنا  به ت س ا امه م   ا   -

 اژگو  گراه کر  آقای فور  به  اتل کس  و میشهای و

 ایناا شه تبره؟ -

یک  یه پوگش گذاداات روی صندح ، تاگ  »سااداا گوته که گش ی  میش واژگو  داده ا  ایساتا ه بو ،  ر میا  هق هق گریه ا  گفت :     

 «پرای  ه  کنترح  رو ان  ست  ا  

 «؟پوگش»آقای فور  که همچنا  به تسد  برای کنترل مدی  هیاا  ن ه ا امه م   ا ، گفت : 

 گاگیا  تاگ  پرای  سر  را ع د بر  و ضربه محکم  به صورت آقای فور  کوبید  مدیر به ع د تیوتیو تور  و مدی  را راها کر  

تاگ  پرای  کندرا را کنار ن ، ان  ر تارا دااد و به ساامت اگتیای راهرو  وید  آقای فور  متحیر  ساات  را نیر بین  ا  گرفته بو  تا تو   

 گریش  روی نمی  

  ر آ  سوی کس  کیس  هنکا ،  یوی که  ر حبا  اگسا  بو ، حبخند موذیاگه ای به کندرا ن  

                                                                           *   *   * 

دده بو   تبر  یواگه دد  تاگ  پرای  به سرعت  ر  ر پایا  آ  رون آمدرساه، کندرا ان تدریف کر   اتفاق  که  ر کس  افتا ه بو ، تساته   

مدرساه پخ  دده بو   مدی  آدفته ان ساتتما  مدرسه تارا دده و مادین  را  ر پارکین  رها کر ه بو   پ  ان آ  هیچک  او را گدیده  

فته است، مور  بمبارا  سؤال های ب  بو   ان آگاای  که داایده دده بو  کندرا عییه کی  دیا ت  ا ه و به همی   حیل مور  حمیه قرار گر 

 پایا  قرار گرفته بو  

کندرا ان اتفاق  که بریا تاگ  پرای  افتا ه بو ، به دادت گاراحت بو   اطمینا   ادات که ی  گوع طیسا  عاید باعث برآدفتر  مدیم     

مابور داده بو  اعترا  کند که به شت  تو   داده اسات، اما م   اگسات که تئوری قاگ  کننده ای ان گراه مدیریت گخواهد بو    ر گیایت    

گدیده اساات کی  پوگشی روی صااندح  برذار   ظاهراً هیچک   یرری ه  گدیده بو   حت  گتواگسااته بو گد پوگش را ه  پیدا کنند  کندرا ه  

فور  م  تواساات کی  را گم  تواگساات هویت واقد  کی  را بر مس کند، شرا که هیچ راه  برای اثبات آ  گداداات، مرر اینکه ان آقای  

 ببوسد 

 ر حاحیکه به سامت اتوبو  مدرساه م  رفت  ر فکر فرو رفته و به دارایط ایرمنصفاگه ا  م  اگدیتید  دیرت ی  مدی  ب  گناه ترا     

 سر رداده بو  و متی  ر یف اول به راحت   ادت قسر  ر م  رفت  به ح ف پود  اگساگ  ا ،  یو م  تواگست بدو  هیچ گوگه عواقب    

 ایاا  کند  حتماً راه  برای متوقف کر   او وجو   ادت 

 ا         -

مر ی که  ر کنار کندرا راه م  رفت ساااینه ا  را صاااا  کر  تا توجه او را به تو  جید کند  کندرا که ارق  ر  تفکر بو ، متوجه گش ی  

  ه بو   پتت کت بیند بو  و جیی ه ای نیر آ  پودیده بو   ان آدد  او گتده بو   مر  کت  بر ت   ادت که به گار صد سال پی  ان مد افتا 

  ست کت های  بو  که کندرا اگتاار  ادت  ر گمایتنامه ها ببیند، گه  ر  گیای واقد  

 کندرا ایستا  و به طر  مر  برگتت  بچه ها ان  و طرفتا  م  گذدتند و به سمت اتوبو  ها م  رفتند 

 «تو  کن ؟م  توگ  کمک»کندرا پرسید : 
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 ببختید  ساعت تدمتتو  هست؟ -

 «او  ساعت گیست؟»بند ساعت  به جیی ه ا  متصل بو   کندرا به آ  اداره کر  و گفت : 

 «ف ط بندده  شند وقته که  یره ساعت گدار  »مر   ست  به جیی ه ا  کتید و گفت : 

فاگتشی به گار م  رسید اما شرو  و پاره بو ، اگرار شندی  و  قد  گسابتاً بیند بو   موهای مادد متاک  و شاگه ای تیش  ادت  کت اگرشه  

شند دد متواح  با هما  حبا  توابیده بو   کم  ژوحیده به گار م  رسید  کندرا به سرعت تصمی  گرفت اجانه گدهد مر  او را فرید  هد و 

 سوار ی  مادی  و  بدو  پناره کند 

 کندرا ساعت  ادت اما به آ  گراه گکر  

 ه تانه تد یل دده پ  باید یه ک  ان  و شیل گذدته باده مدرس -

 اجانه بدی  تو   رو مدرف  کن   -

 ستک  سفیدی پودیده بو   کارت  را به طر  کندرا  ران کر   گوی  م  تواست کندرا ف ط روی آ  را بخواگد، گه اینکه آ  را بریر   روی 

 کارت گودته دده بو  :

 

 ارول فیسک

 مبتکر× متفکر× اندیشمند

 

 «اگدیتمند؟»کندرا با د  پرسید : 

 «ای  ور  رو باید گتو  م   ا   »ارول گراه  به کارت اگداتت و آ  را برگر اگد  با حاحت  عذتواهاگه حبخند ن  و گفت : 

 پتت کارت گودته بو  :

 

 فیسک ارول

 مجری بی نظیرترین نمایش های خیابانی

 

 «کن   حاً ای  رو م  توگ  باور»کندرا گفت : 

 «او  ور  رو قبسً   »مر  گراه  به کارت اگداتت و با حاحت  گاراحت  وباره کارت را برگر اگد کندرا گفت : 

 

 ارول فیسک

 هدیه ویژه خدا به بانوان
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 کندرا تندید 

 ای   یره شیه؟  وربی  مخفیه؟ -

 ارول به کارت گراه کر  

 رو مدت ها پی   ور اگداتته بو   عذر م  توا  کندرا  م  توگ  قس  بخور  که ای  یک   -

 کندرا گاگیا  حاحت   فاع  به تو  گرفت 

 وح  م  که اسم  رو به دما گرفت   -

 ًن  گبو  بر   تو تنیا کس  میو  ای  همه گوجوو  هست  که به گار م  رسه پری ن ه ددی  -

 پری ن ه؟ -

 ای  مر  که بو ؟

 و  دده، گه؟جدیداً متوجه ددی که یه میمو  گاتوگده وار  مدرست -

 اکنو  مر  تما  توجه کندرا را به تو  جید کر ه بو  

 تو  ر مور   یو م   وگ ؟ -

   هرشند مدموًً ای   و تا رو با ه  ادتباه م  گیر  20 ر واق  اوحد کوبوحد -

  وباره کارت را برگر اگد  اکنو  روی آ  گودته دده بو  :

 

 ارول فیسک

 نابود کننده کوبولدها  

 

 «م  توگ  کمک  کن  ان در  تسص د ؟ پدربشرگ  تو رو فرستا ه؟: » کندرا پرسید

 او  م  رو گفرستا ه  اما یک  ان  وستا  ای  کار رو کر ه  -

ر  ای  رئی  سی» رست  ر هما  ححاه ست به آ  ها گش ی  دد کوحه پتت  ا  را روی ی  داگه آویشا  کر ه بو   رو به کندرا گفت : 

 «کیه؟

 سمت ست گرفت تا بتواگد روی آ  را بخواگد ارول کارت را به 

 کوبوحد  یره شیه؟ -
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 «اتوبو  میره ها »ست ضربه ای به داگه کندرا ن  و گفت : 

 به گار کندرا رسید که ست قصد  ادت فرصت  برای او ایاا  کند تا ان شن  اریبه فرار کند 

 «داید امرون پیا ه برگر   »کندرا گفت : 

 «ر؟د  هفت کییومت»ست گفت : 

 داید ه  با مادی  یه آدنا اومد    یوی که واست گفت  و تاگ  پرای  رو طیس  کر ه یه کوبوحده  -

 موق  گیار فاجده را برای ست تدریف کر ه بو   او تنیا کس  بو  که م  تواگست ح ی ت  استا  را متوجه دو  

 «   ستفرود   جا وگری؟آها  حاً فیمید   فکرکر »ست بار  یرر ارول را براگدان کر  و گفت : 

 ارول بسته ای کارت را که گاگیا   ر  ست  ظاهر دده بو ، به ست گتا   ا  

 حدست بد گبو   یه کارت اگتخا  ک   -

 ست ی  کارت کتید 

 به تواهرت گتوگ  بده  -

 ست کارت پن   ل را به کندرا گتا   ا  

 « وباره بذار  قاط  ب یه کارت ها »ارول  ستور  ا  : 

 کارت را برگر اگد تا ارول گتواگد آ  را ببیند  ارول همه ی کارت ها را برگر اگد تا بچه ها ببینند  همه پن   ل بو گد ست 

 «ای  ه  کارت تو »ارول گفت : 

 «مسخره تری  ح ه ای بو  که تا حاً  ید   همه دو  دبیه هم   م مئناً م   وگست  م  ش  رو بر ادت  »ست اعتراض کنا  گفت : 

 همه دبیه هم ؟ -

 ارول کارت ها را برگر اگد 

 م مئن  که ادتباه م  کن   -

  وباره آ  را برگر اگد و  سته کارت ها ی   سته کارت مدموح  با پنااه و  و کارت متفاوت بو  

 «وای »ست گفت : 

 «یه کارت را اس  ببر »ارول بار  یرر کارتیا را برگر اگد  گفت : 

 «سربان گتنیش »ست گفت : 

 ارول کارت ها را بیند کر   همه سربان گتنیش بو گد   وباره آ  ها را برگر اگد 

 کندرا، تو یه کارت رو اس  ببر  -

 آ   ل  -
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 ارول ی   ست کارت کامل که همه آ   ل بو گد را گتا   ا   سپ  کارت ها را  ر جید  اتی  کت  گذادت 

 «وای تدا  تو واقداً جا وگری »ست گفت : 

 به گتاگه گف  تکا   ا  ارول سر  را 

 ای  ف ط تر ستیه  -

 تر ش  ش ؟ -

 تر ست   یدن  همو  ددبده بانی  -

 یدن  ش ؟ شند  ست کارت تو استینت  اری؟ -

 ارول شتمک  ن  

 حاً ذهنت  اره  رست کار میکنه  -

 «کارت حر  گداره  م   ادت  با حوا  جم  ترات م  کر   »ست گفت : 

 فت  آ  را به سمت کف  ست  ت  کر  و گاگیا   ست  را بان کر   کارت اید دده بو  ارول کارت را میا   و اگرتت  گر

  ست سری  تر ان شتمه  -

 اتوبو  ها به راه افتا گد  همیته به صورت کاروا  های پن  مادینه به راه م  افتا گد 

 «وای، گه  اتوبو  رفت » ست گفت : 

واستو  تاکس  بریر  بیتر باده  میمو  م    ر هر صورت باید  ر مور  ای  کوبوحد با م  م  توگ  برساوگمتو   یا فکر کن   »ارول گفت : 

 «ه  حر  بشگی  

شه جوری این در سری  تبر ار ددی؟ سروکیه کوبوحد تانه  یرون پیدا دد و م  ه  امرون واسه پدربشر  »کندرا با حاحت  متاکو  پرساید :   

 «سورگسو  گامه فرستا   

 اره که تو ای  من  ه نگدگ  م  کنه  پدربشرگتو  ان  21وبیه  پدربشرگتو  یه  وسات قدیم  به اسا  کوحتر  یکسو   ساؤال ت »ارول گفت : 

 « یکسو  تواسته که حواس  به دما  و تا باده  وقت  کوحتر  ر جریا  ورو  کوبوحد قرار گرفت، م  رو تبر کر   م  یه متخصص  

 «دناس ؟پ  تو پدربشرگمو  رو م  »ست پرسید : 

 «م  یک  ان  وست های پدربشرگتو  رو م  دناس   م  هیچ وقت است  رو گدید  »ارول اگرتت  را باً گرفت و گفت : 

 «شرا ای  کت عاید ارید رو م  پود ؟»ست پرسید : 

 شو  تیی  ان  تود  میا   -

 تد شرا  ستک  م  پود ؟ هوا که گرمه  -

 گوی  م  تواست رانی را با او  ر میا  برذار  ارول  ن ک  گراه  به پتت سر  اگداتت  
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 شو   ستا  ان طس ساتته دد  و م  ترس  یک  او  ها رو بدن ه  -

 شت  های ست ان حیرت گتا  دد 

 جدی؟ -

 گه  اما ای  قاگو  رو یا ت باده  بدض  وقتا بشرگتری   روغ ها بیتتر ان ب یه باورپذیر   -

 ت  کر    ست  کامسً مدموح  و پر مو بو   ستکت  را بیرو  آور  و اگرتت های  را 

یه دادبده بان تیابوگ  به جاهای  احتیاا  اره تا یه سری شیشها رو قای  کنه   ستک  واسه ای  کار تیی  مناسبه  یه کت تو رون   -

 گر  ه  همی  طور  و یه جیی ه با جید های نیا   و یک   و تا ساعت مچ  

 را گتا   ا  آستین  را باً ن  و  و ساعت مچ  

 «اما تو که ان م  ساعت پرسیدی »کندرا گفت : 

ببختاید  وح  باید یه جوری سار صاحبت رو بان م  کر    م  ساه تا ساعت  ار   یه ساعت جای مناسب  واسه قای  کر   یه      -

 سکه است 

 آیند سکه گاپدید دد مچ  را فتار  ا  و ی  سکه ی   ًری گ ره بیرو  آور    وباره  ستکت  را پودید و  ر ای  فر

 «پ  یه ساعت جیب   اری؟»کندرا گفت : 

 ارول بند ساعت  را گتا   ا  که به شیشی وصل گبو  

 متأسفاگه گه  او  رو راست گفت   یه اماگت فرود   به پوح  احتیاا  ادت  تا واسه گامش   دوگه بخر   -

 «تد، تو امتحا  قبول دد ؟»بیتتری گدا   پرسید :  ارول برای ست توضیح 22کندرا که متوجه اداره دده بو  حبخند ن  

 کندرا و ست به یکدیرر گراه کر گد 

 «اگه بتوگ  ما رو ان در کوبوحد تسص کن  هر ش  بر  باور م  کن  »کندرا گفت : 

 ارول کم  گررا  به گار م  رسید 

و    باید به ه  اعتما  کنی   م  توگی  به پدربشرگتم   وگی ، قضیه اینه که م  برای اگاا  ای  کار به کمکتو  احتیاا  ار   پ -

نگ  بشگی  و ان  حداقل  ر مور  کوحتر سااؤال کنی   اوگوقت او  ه  با کوحتر تما  م  گیره و کوحتر ه   ر مور  م  واساا  

تک  گرفته به هیتوضیح م   ه  داید ه  کوحتر تا اً  باها  تما  گرفته باده  واسه اً  همی  ب  که بدوگی  پدربشرگتو  

 تو پری ن ه ددی و م مئن  که بیت توصیه کر ه تو ت ه  ای  رو به صورت یه ران گره  اری  وح  م  ای  رو م   وگ  

 «مناورت ان پری ن ه شیه؟»کندرا پرسید : 

 اینکه پری ها جا ودو  رو با تو قسمت کر    اینکه م  توگ  موجو ات جا وی  رو بدو  کم  ببین   -

 «تو ه  م  توگ  ببینیتو ؟: » ست پرسید
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 احبته  اگه ان ق ره شتم  استفا ه کن   اما تواهر تو همیته م  توگه ببینددو   م  ای  اطسعات رو مست ی  ان کوحتر گرفت   -

مکمو  ک باداااه  ان پدربشر  ساااؤال م  کن  اما تا وقت  که بتوگی  باها  تما  بریری  فرض رو بر ای  میذاری  که قراره»کندرا گفت : 

 «کن  

 عاحیه  -

 «م  یه گ ته  ار   دما  و تا فر ا دد م  توگی  ان توگه بیای  بیرو ؟»ارول ضربه ای به د ی ه ا  ن  و ا امه  ا  : 

 کندرا ات  کر  

 کار سختیه  فر ا  امتحا   ار   -

 «ساعت گه توبه؟امتحا  رو ول ک   م  توگی  نو  بری  بخوابی  و بدد ان پناره بیای  بیرو   »ست گفت : 

 تیی  توبه  کاا همدیره رو ببینی ؟ -

 «پمپ بنشی  ت اط  تیابو  های کوحرو  و اوکی  رو بیدی؟»ست پیتنیا   ا  : 

 «پیدا  م  کن  »ارول گفت : 

 «اگه ماما  و بابا بفیم  گیستی  ش ؟»کندرا گفت : 

 «ا با  وست ندتت کنار بیای ؟کدو  رو ترجیح م   ی؟ ریس  گیر افتا   رو به جو  بخری ی»ست گفت : 

 حق با ست بو   جوا  کامسً متخص بو  
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 سومفصل 

 دستور العمل نابودی

 

هوا ت ریباً تاری  دده بو  که کندرا و ست وار  فرودراه کنار پمپ بنشی  ددگد   رو  فرودراه ی  ًمپ فیوئورسنت شتم  م  ن   ست 

 به  ور تو  شرتید  با اگرتت  ی  بسته دکست را حم  کر   کندرا

 کااست؟ ما ت ریباً  ه  قی ه  یر رسیدی   -

 «طبید  رفتار ک   میا  »ست گفت : 

 «فیی  پییس  بانی گم  کنی  ها »کندرا به او یا آوری کر  : 

 ست بسته دکست را بر ادت، شت  های  را بست و دروع به بویید  آ  کر  

 گه  ای  واقدیه  -

داید »جیوی و  فوحک  واگ  توی پارکین  رود  و تامو  دد   ر حاحیکه به پناره گش ی  م  دد، گفت : کندرا متوجه داد که شراغ  

 «حق با تو باده 

 شراغ ها  وباره رود  و تامو  ددگد  شت  های  را تن  کر  و ارول را پتت فرما   ید  ارول اداره کر  که به سمت مادی  بروگد 

 به سمت و  رفتند کندرا و ست وار  پارکین  ددگد و 

 «جدی م  توای  سوار مادین  بتی  و بری ؟»کندرا نیر حد گفت : 

 «بستر   اره ش در بخوای ان در او کوبوحد تسص د  »ست پاسخ  ا  : 

 پیرونی ا موجو  آ  رون  ر مدرسه هیچ آدوب  به پا گکر ه بو ، اما با گراه های نیرکاگه ا  کندرا را مدذ  م  کر   هیوًی ترسنا  ان 

ترسند به گار م  رسید  همچنا   ور و بر  وست های کندرا م  گتت و او ه  هیچ کاری گم  تواگست اگاا   هد  کس  شه م   اگست 

 که ترابکاری بددی ا  شه تواهد بو ؟

ماره مور  بو  که م  گفت دکندرا تس  کر ه بو  با پدربشر  سورگسوو  تما  بریر  و هر بار با هما  پیا  تیفن  ضبط دده مواجه دده 

گار مسدو  م  بادد  آیا قبم تیف  را پر اتت گکر ه بو گد؟ داید دماره عوض دده بو ؟  حیی  هر شه بو ، می  ای  بو  که هنون گتواگسته 

 بو  با پدربشر  صحبت کند و ان او بپرسد که آیا م  تواگند به ارول اطمینا  کنند یا تیر؟

بان کر   بان ه  هما  کت کینه و شروک  را بر ت   ادات  کندرا و سات ساوار دادگد  ست  ر را پتت سردا      ارول ت  داد و  ر و  را  

 بست  موتور مادی  رود  بو  

 «تد، اگه م  توای ما رو بدن ی همی  حاً برو  م  گم  توگ  اگتاار رو تحمل کن  »کندرا گفت : 
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م  ایناا  تا کمکتو  کن   احبته اگه تو   بچه »به تیابا  کاحرو  وار  دد  گفت : ارول مادای  را  ر  گده گذادات، ان پارکین  تارا و   

 ادات  م مئناً  وسات گدادات  ای  وقت دد سوار مادی  مر ی بت  که تانه  یدگ ، حاً هر  استاگ  ه  که م  توا  واستو  تدریف    

 «تو  م  گر وگ   توگتو  کر ه باده  اما گررا  گبادی   قبل ان اینکه  یر بته صحیح و ساح  بر

 «کاا  اری  م  ری ؟»ارول  ر ی  تیابا   یرر پیچید  ست پرسید : 

کوبوحدها جوگورهای کثیفی   تیی  ه  قوی   باید یه شیشی رو به  ساات بیاری  که کمکمو  کنه او  مشاح  رو واسااه همیتااه   -

 بدن ی    ک  کنی   قراره یه وسییه تیی  کمیا  رو ان یه مر  تبیث و ت رگا  

وسییه  م  تیال کر   گفت  گابو  کننده کوبوحدهای   تو ت»سات به جیو ت  دد  کندرا  ست به سینه به پتت  صندحی  تکیه  ا  گفت :  

 «ًن  رو گداری؟

دیه حیاطه  ام  تخصص  رو  ار   گابو  کر   یه کوبوحد یه ک  پیچیده تر ان س  پ»ارول  ر حاحیکه به ی  تیابا   یرر م  پیچید، گفت : 

هر  فده دارایط منحصار به فر  تو   رو  اره و به ابتکار گیان  اره  باید تودحال بادی  که م  م   وگ  شیشی که ًن   اری  رو ان کاا   

 «م  توگی  به  ست بیاری  

:  امو  کر   ساات پرساایدشندی  کییومتر  ر سااکوت  به پی  رفتند تا اینکه ارول  ر کنار تیابا  متوقف دااد و شراغ های ماداای  را ت 

 «رسیدی ؟»

 «تودبختاگه شیشی که ًن   اری  گش یکه »ارول گفت : 

 به ساتتما  بادکوه   ر وسط تیابا  اداره کر   بر روی تابیوی روی  یوار ساتتما  گودته دده بو  :

 

 مانگوم

 دفنو  کفن مؤسسه

 5511 تأسیس

 

 «توگه؟م  توای بری  تو یه مر ه دو  »کندرا پرسید : 

 «م  توای  یه جسد بدن ی ؟»ست پرسید : 

 ححن  شنا  هیاا  ن ه بو  که کندرا تود  گیامد 

، همی  جا نگدگ  م  کنه  یه ونغ به دااکل 23شیش وحتااتناک  گیساات  صاااحد ای  مر ه دااورتوگه،  آرکیباحد ماگرو »ارول اطمینا   ا  : 

 «کوبوحد رو ان سرمو  ک  کنی   ماسمه  اره  ما م  توگی  با استفا ه ان او  ماسمه در

 «گم  ده ماسمه رو ان  قرض بریری ؟»کندرا پرسید : 

 ارول حبخند ن  

                                                           
23 Archibald Mangum 
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 آرکیباحد ماگرو  آ   توب  گیست   ر واق  او اصسً آ   گیست  او  یه تو  آدا  پییده  -

 «تو  آدامه؟»ست پرسید : 

 ارول سر  را ک  کر  

 تااا اً  یااه تو  آداااا  واقد  گاادیااد   گااه مااث آاو  شیشای  کااه تو  اگااه بخوا  صاااا قاااگااه حر  بشگ  بااایااد بر  کااه  -

فیی  ها  یدی  که تبدیل به تفا  م  دا  و ان تور توردید فرار م  کن   اما بدض  گوگه ها ماهیتتو  مثل تو  آدا  ها    

 ای  موجو ات احتماًً احیا  بخ  اصی  ایده رای  تو  آدا  ها  

 «ی اً شیه؟تد، آرکیباحد  ق»کندرا گفت : 

 

 قیق گم  ده گفت  احتماًً یک  ان اعضای توگوا ه بییک  هاست  ممکنه یه حکتوبییک  باده  گوگه ای که به سرعت پیر م   -

د  و برای ا امه حیات جووگ   یررا  رو تت  م  کن   داید ه  یه گارکوبییک  باده، دی اگ  که م  توگه قرباگ  ها  رو 

با توجه به محل سکوگت  فکر م  کن  یه ویویبییک  باده  کس  که م  توگه  وباره مر ه ها رو به  تو توابتو  کنترل کنه  اما

حرکت  ربیاره  مث آتو  آداا  های افساگه ای، بییک  ها ه  ان طریق گان گرفت  قرباگ  م  گیر   گوگه های مختیف بییک   

   کنه ها تیی  گا ر ، اما یکیتو  تو شند کییومتری توگه تو  نگدگ  م

 «اوگوقت تو انمو  م  توای که بری  توی مر ه دور توگه؟»کندرا گفت : 

 «عشیش ، آرکیباحد توگه گیست  اگه ایر ان ای  بو  هرگش دما رو گش ی  توگه   ه  گم  فرستا    کار تیی  ت رگاکیه »ارول گفت : 

 «گریبا  های نامب  ه   اره؟»ست پرسید : 

 کت  را ان ه  بان کر  ارول  ست های پودیده با  ست

 اگه یه ویویبیک  باده ا حتماًً شند تا مر ه متحر  باید تو توگه  ادته باده  ان پستو  برمیای   -

 «باید یه راه  یره واسه م ابیه با کوبوحد وجو   ادته باده »کندرا با حاحت  عصب  نیر حد گفت : 

فر ا برم  گر ه  بدد ان اومدگ  ه  باید فکر به  سات آور   ماسمه رو ان سرمو   م  که راه  یره ای بید گیسات   ارکیباحد  »ارول گفت : 

 «بیرو  کنی  

هر ساه  ر ساکوت به پناره های تاری  مؤساسه کف  و  ف  تیره ددگد  عمارت  قدیم  بو  که ی  ایوا  سرپودیده، ی  مسیر مادی     

جیوی تاگه تنیا گوری بو  که به ایر ان گور ماه، عمارت را رود  م  روی  ایره ای داکل و ی  پارکین  بشر   ادت  شراغ های تابیوی  

 کر  

 سراگاا  کندرا سکوت را دکست 

 م  احسا  توب   ر مور  ای  ماجرا گدار   -

 «گتر  بابا، او  قدرها ه   بد گیست »ست گفت : 

 «تودحاح  م  دنو  ای  رو م  گ ، ست  شو  تنیای  باید بری توی توگه »ارول گفت : 
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 ست آ   هاگ  را فرو  ا  

 تو با ما گمیای؟ -

 «کندرا ه  گمیا   تو هنون شیار ه ساحت گتده،  رسته؟»ارول گفت : 

 « رسته »ست گفت : 

طیمسا  که ان توگه محافات م  کنه اجانه گم   ه کسا  که بیتاتر ان سیش ه سال  اره وار  او  توگه بته  او  ها    »ارول توضایح  ا  :  

 «رو ضدبچه گکر    افیت کر   و توگه

 «تد شرا ان ورو  همه جیوگیری گم  کن ؟»کندرا پرسید : 

بچه ها به صورت ذات  گسبت به تیی  ان طیس  ها مصوگ   ایاا  طیس  های  برای  ور کر   بچه ها تواگای  باًتری گسبت به  -

چه های نیر هتااات ساااال تأثیر گداره  اما ای  ایاا  ماگ  برای  ور گره  ادااات  بشرگترها ًن   اره  ت ریباً هیچ جا وی  روی ب

 مصوگیت ذات  با بشرگتر دد  بچه ها ان بی  م  ره 

 برای اوحی  بااار ان نمااا  ساااوار داااادگ  بااه و ، توجااه کناادرا جیااد دااااده بو   ساااات شو  همیتااااه هودااایااار بااه گار   

 یر  حذت م  بر   ست  ر صندحی  جاباا دد وم  رسید  صر  گار ان عواقد احتماح ، همیته ان اینکه ببیند برا ر  حرف  را پ  م  گ

 به او گراه کر  

 تد باده  ش  کار باید بکن ؟ -

 دااعت  ان بی  رفته بو  

 «ست، ًن  گیست   »کندرا گفت : 

 گه  -

 «اگاام  م      ف ط بی  بری  باید ش  کار کن  »سر  را باً گرفت و ا امه  ا  : 

 شکاگ  به  ر دیته متصل بو   ارول  ر ی  دیته کوش  را بان کر   ق ره

 اول باید  یدت رو ت ویت کنی   ای  ق ره مث آهمو  دیری عمل م  کنه که تو آدیاگه افساگه تور ی   سرت رو بریر ع د  -

سات سر  را ع د بر   ارول ت  دد، اگرتت  را نیر پی  راست س  گذادت  آ  را پایی  کتید و ی  ق ره توی شتم  ریخت  ست  

 ه ددت پی  م  ن  صا  گتست  ر حاحیکه ب

 آ   ای  شیه؟ س  تند؟ -

 «یه ک  سون   اره »ارول گفت : 

 «مث آاسید م  سونوگه »ست اد  های  را پا  کر  و گفت : 

 «او  یک  شتمت »ارول گفت : 

 دیر گداری؟ -

 ببختید، تمو  کر ی   محک  بتی   ف ط یه ثاگیه طول م  کته  -
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   کته  اغ کر   نبوگ  ه  یه ثاگیه طول م -

 «او  یک  شتمت تو  گتد؟»ارول پرسید : 

  اره م  ده  داید بیتر باده یه شتم  گراه کن   -

 گم  توگ  اجانه بد  گسبت به ت رات  که تو او  توگه  ر اگتاارته گابینا باد   -

 ست ق ره رو ان  ست ارول گرفت 

 تو   م  ریش  - -

بسااته دااده بو ، ق ره ای روی ماه های  ریخت  شیره  ر ه  کتااید و صاادای  ان  ر حاحیکه شتاام  را آگ در تن  کر ه بو  که ت ریباً 

 گیوی  تارا کر   با سرعت پی  م  ن  

 تنیا کس  که به ای  ق ره احتیاج  گداره نیا ی واسه اگاا  ای  کار بشرگه  -

 کندرا داگه باً اگداتت 

 «ا ت م  کن  م  هر رون صبح ان ای  ق ره استفا ه م  کن   بی  ع»ارول گفت : 

 احتماًً بدد ان ای  که عصد هات ان کار افتا    -

 «حاً باید ش  کار کن ؟» ر حاحیکه اد  های  را پا  م  کر ، گفت : 

 ارول  ست تاح  ا  را بیند کر   اگرتت های  را تکا   ا  و ی  کنترل ان راه  ور آ ر پارکین   ر  ست  ظاهر دد 

احتماًً  ر ورو ی توگه ان توی پارکین  بانه  اگه گبو  به نور بان  ک   وقت  رفت  تو، رو  یوار سمت ان  ر پارکین  وار  داو    -

رو بش  و  7109شپ بغل  ر یه صفحه کیید هست  به ایر ان طیس  های ورو ی، مر ه دورتوگه یه سیست  امنیت  ه   اره  عد  

 بدد  کمه ثبت رو فتار بده 

 «ت ، ثب7109»ست تکرار کر  : 

 «ای  ها رو ان کاا م   وگ ؟»کندرا پرسید : 

ان همو  جای  که م   وگ  آرکیباحد توگه گیسات  قبسً  ر مور   تح یق کر    ست رو که بدو  آما گ  گم  فرستا    »ارول پاساخ  ا  :  

 «او  تو  فکر م  کن  ان او  بار اوح  که باهاتو  تما  گرفت  تا اً   ادت  ش  کار م  کر  ؟

 «شه جوری ماسمه رو پیدا کن ؟»ت پرسید : س

فکر م  کن  تو نیرنمی  باده  ان آساگسور بغل اتاق پذیرای  استفا ه ک   وقت  رفت  تو توگه بپیااااچ سمت راست، امکا  گداره  -

  رهگم  کن   باید  گبال یه ماسامه به داکل ونغ بادا  که اگدانه ا  ان متات م  بشرگتر گیسات  ظاهر کامسً سااا ه ای  ا     

 جاهای  ور ان  ستر   گباح  برر   وقت  پیدا  کر ی ای  رو بده بخوره 

 ارول ی  بسکوییت مخصوص س  به دکل استخوا  به سمت ست  ران کر  

 «ای  رو بد  ماسمه بخوره؟»ست با تر ید پرسید : 
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ما و بدد م  م  رسااوگمتو  اگه بی  اذا گدی گم  توگ  تکوگ  بدی  ای  رو بده ماساامه بخوره، بیند  ک ، بیار  پی   -

 توگه تو  

ارول کنترل ان راه  ور  ر پارکین  و بساکوییت را به  ست ست  ا   ی  شراغ قوه کوش  گیش به او  ا  و تأکید کر  ف ط  ر صورت گیان ان  

 آ  استفا ه کند 

 «گرفت  اگه به مر ه های متحر  برتور   ش  کار کن ؟»ست به ارول یا آوری کر  : 

  مر ه های متحر  تیی  شسات و شاب  گیسات   فرار کر   ان  ساتتو  واسه تو کار سخت  گیست  اما اصسً ریس     فرار ک  -

 گک   اگه یه مر ه متحر   یدی، شه ماسمه رو پیدا کر ه بو ی شه گه، سری  برگر  بیا بیرو  

 ست با جدیت سر تکا   ا  

 پ  ف ط باید فرار کن ، گه؟ -

   گبو  به گار تیی  ان گ ته راض

د   ار  که به متکی  بربخوری  م  تما  ای  ساتتما  رو تحت گار گرفت  و هیچ اثری ان مر ه های متحر  »ارول به او اطمینا   ا  : 

 «گدید   تو یه شت  به ه  ن   م  ری تو و میای بیرو  

 «مابور گیست  ای  کار رو اگاا  بدی »کندرا گفت : 

 «ش  رو تور   سرنگتت گم  کن  گررا  گبا   اگه مغ»ست گفت : 

 «هرشند اگه تو ت، تو ت رو سرنگ  کن  کاری ان  ست م  برگمیا  » ر مادی  را بان کر  و بیرو  پرید  ا امه  ا  : 

 ست به سرعت عرض تیابا  را پیمو  و به سمت تابیو رفت  شند مادی  ان اگتیای تیابا  به سمت او  ر حرکت بو گد  گراه  را برگرفت تا

 وگور شراغ های مادی  ها شتم  را گشگد   ر راه رسید  به مؤسسه کف  و  ف ، ان کنار تاگه بشرگ  که به آرایتراه تغییر کاربری  ا ه بو  

 تاگه بشرگتری که اکنو   اگدا  پشدک  بو ، گذدت 

 داااورتاااگااه یاگارشااه ما   اگساااات کااه کاناادرا و ارول  ر همااا  گش یک  هساااتنااد، امااا بااا ایساااتااا    ر م اااباال مر ه      

 گافارت اگارایاش احسااااا  تنیااای  بااه او  ساااات  ا ه بو   برگتاااات و بااه و  فوحوک  واگ  گراااه کر   سااارگتاااینااا  را        

 گم  تواگست ببیند، اما م   اگست که آ  ها م  تواگند او را ببینند  ر گتیاه تس  کر  آرا  به گار برسد 

یده ان شم  کوتاه دده  یده م  دد  پرشی  کوتاه  که تا ناگوی ست م   ر آ  ساوی تابیو و  ر ابتدای محدو ه ی حیاط، محوطه ای پود 

رسید  ورتا ور محوطه ی شم  را پوداگده بو   گیاها  گیداگ  بشر   ر ایوا  تاری   یده م  ددگد  سه باحک  با گر ه های کوتاه  ر طب ه 

ی   و ک   ر باًی ساتتما  تو گمای  م  کر گد  حت  بدو   ر باً قرار  ادت  همه پناره ها تاری  و بسته بو گد   و برا کوتاه و شند

 گار گرفت  جسدهای  اتل ساتتما  ه  عمارت، ترسنا  و تسخیردده به گار م  رسید 

  رسات با تو  اگدیتاید که داید بیتر بادد برگر    رفت  به  اتل مر ه دورتاگه با ارول و کندرا هیاا  اگریش به گار م  رسید، اما تنیا وا  

 دد  بیتتر دبیه تو کت  بو   احتماًً م  تواگست ی  تاگه ترسنا  پر ان جسد را تحمل کند  اما او شیشهای جاحب   ر آدیاگه افساگه  یده

بو ؛ پری هاا، بچاه ج  هاا و هیوًهاا  م   اگسااات که آ  ها واقداً وجو   ارگد و به همی   حیل احتمال نیا ی م   ا  که با ورو  به آ      

 ا ،  ر واق  به ًگه ی نامب  ها به ریاست ی  تو  آدا  ح ی   قد  برذار  )می  گبو  که ارول آ  ها را شه م  گامید( ساتتم
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  ست با کنترل ان راه آ ور  ر پارکین  بانی م  کر  آیا تسص دد  ان  ست کوبوحد این در برای  می  بو ؟ اگر ارول واقداً ی  حرفه ای بو

اگاا  کارهای  کم  م  گرفت؟ آیا بیتر گبو  که دااخص باتاربه تری اینروگه متااکست را حل کند تا ی  کس   شرا ان بچه ها برای 

 دتم ؟

ر را ااگر تنیا بو  احتماًً بر م  گتاات  وجو  کوبوحد به شنی  ریسااک  گم  ارنید  اما  و گفر او را گراه م  کر گد و اگتاار  ادااتند که ای  ک

آ  بو  که داگه تاح  کند  تاکنو  کارهای نیا ی را برای رو ک  کن  اگاا   ا ه بو ؛ پایی  رفت  ان تپه های دید  اگاا   هد  ارور ماگ  ان

  ی ار با  وشرته،  عوا با پسااری که  و کس  ان او باًتر بو ، بیدید  حتاارات نگده  با باً رفت  ان کنده ای عمو ی بیند حت  ی  بار تا 

بو   اما ای  بدترینتاااا  بو   شرا که ورو  به ًگه ی نامب  ها تنیا به مدنای مر  احتماح  گبو ، بیکه به مدنای قدم  مر  گیش پی  رفته 

 مر  فای  بو  

هیچ مادین   ر تیابا  حرکت گم  کر    کمه بان دد   ر پارکین  را ن  و به سرعت به سمت پیا ه رو حرکت کر    ر با صدای بیندی بان 

کر  همه به او گراه م  کنند، اما به تو   م  گفت که کس  به ورو  ی  گفر به پارکین  اهمیت گخواهد  ا   احبته، تما  دد  احسا  م  

 نامب  های  اتل تاگه ه  اکنو  م   اگستند که او وار  مر ه دورتاگه دده است 

به دا  کر   فضای عمارت گم  کر   همی  طور ی  شراغ آاتوماتی   ر پارکین  رودا  داد  گد  ک  بشر  و پر ه  ار کم  شنداگ    

، ی  راکو ، ی  روباه، ی  سا  آب ، ی  سمور  24ماموعه تاکسایدرم  داده ای که  ر باًی میش کار گصاد داده بو گد  ی  اوپوساو      

  ریای ، ی  جغد، و ی  داهی    ر گوده پارکین  گیش ی  تر  سیاه تما  قد ایستا ه بو  

باره  کمه را فتار  ا    ر پارکین  با صدای کتداری بسته دد  با عایه به سمت  ری که به  اتل ساتتما  سات وار  پارکین  داد و  و  

مر ه داورتاگه م  رفت، حرکت کر    ستریره را شرتاگد و تیی  آرا   ر را بان کر   فوراً صدای بوق  ستراه  را دنید  گور شراغ پارکین   

 راهرو را رود  کر ه بو  

را وار  کر  و  کمه ثبت را فتار  ا    7109مت شپ  ر، هما  جای  که ارول گفته بو ، ی  صافحه کیید قرار  ادت  ست عد    قی اً  ر سا 

صادای بوق ق   داد و ی  صادای ار  جای آ  را گرفت  ست به سرعت به اطارف  گراه کر    ر هنون بان بو  و به ح ف گوری که ان    

جو  پتااماحوی بشرگ  را  ید که ان ساامت اگتیای راهرو به او گش ی  م  دااد   ر ابتدا تصااور کر  ی  پارکین  به  اتل اتاق م  تابید، مو

هیوًست، اما تیی  نو  متوجه دد که ی  س  بشر  است  س  آ  شنا  موهای بیند و کیفت   ادت که ست با تو  اگدیتید که احتماًً 

ریخته بو  که ست ان تو  م  پرسید حیوا  ش ور م  تواگد جیوی  را ببیند؟  یک  ان اجدا   جارو بو ه اسات  آگ در مو روی شت  های  

ار  سا  همچنا  ا امه  ادات؛ یکنواتت و بیند  ان آ   سات ار  های  بو  که هر ححاه احتمال م  رفت ساا  حمیه وحتیاگه ای    

 اگاا   هد 

ی  ان آگکه س  به او برسد  ر را ببند   اما ای  کار به مدنای سات باید ساری  تصمی  م  گرفت  احتماًً م  تواگست ان  ر بیرو  بپر  و پ  

 پایا  جست و جو به  گبال ماسمه بو   داید شنی  اتفاق  حق ارول بو  که آگ در ضدیف مواگ  را دناسای  کر ه بو  

ف دت  ست  ر حاحیکه کاما ان سوی  یرر او ی  بسکوییت مخصوص س  ها  ر  ست  ادت  ق داً ماسمه به همه بسکوییت احتیاا گدا

 «بتی  » ست  را به سمت س  م  گرفت، با صدای  آرا ، اما ححن  محک   ستور  ا  : 

 س  ان حرکت ایستا  و ساکت دد 

 آفری  س  تو   -

ساد  م  کر  اعتما  به گفسا  را بانیابد  دانیده بو  که س  ها تر  را ح  م  کنند  با  ست به س  اداره کر  که بنتیند و گفت :    

 «حاً بتی  »
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 س  گتست  سر پر موی  باًتر ان کمر ست بو  

سات بسکوییت را  و گی  کر  و ی  قسمت را به طر  س  پرتا  کر   س  با ی  جی  بسکوییت را  ر هوا بیدید  ست  ر درفت بو   

 که ش ور ان میا  آ  همه موی جیوی شتم  تواگسته بو  بسکوییت را ببیند 

انهدا   ست  را بو بکتد  نبا  گر  حیوا  کف  ست ست را حیسید   ست  به سر پتماحوی س  کتید  ست ست به س  گش ی  دد و اج

تو پسر توب  هست   تو که م  رو گم  توری، »با حح  مخصاوص  که برای صحبت کر   با حیواگات و کو کا  استفا ه م  دو ، گفت :  

 «م  توری؟

تاریک  دااد  تنیا گوری که  ر اتاق وجو   اداات مربوط به شراغ ساابش رگ  کوش  روی شراغ اتوماتی  پارکین  تامو  و همه جا ارق 

صفحه کیید بو   آ  شراغ گیش آگ در ک  گور بو  که عمسً کمک  به رود  دد  فضا گم  کر   ست به یا آور  که پتت پناره ها تخته های 

وذ گم  کر   ای  م  تواگساات به ای  مدنا بادااد که کساا  ان بیرو  گم  شو  قرار گرفته اساات  حت  گور ماه و یا گور تابیو گیش به  اتل گف

تواگسات گور شراغ قوه ا  را ببیند  و او گم  تواسات ریس  حمیه ی  نامب   ر  ل تاریک  را به جا  بخر   پ  شراغ قوه ا  را رود    

 کر  

اتاق بشر  وار  دد  نمی  با فرد  مخمی  مفرو  بو  و  وباره م  تواگسات راهرو و سا  را ببیند  ست طول راهرو را ط  کر  و به ی    

پر ه های ساانرین  پتاات پناره ها آویشا  بو   گور ششاغ قوه ا  را شرتاگد تا نامب  های احتماح  را ببیند  تددا  نیا ی صااندح  و مبل به 

ریا اینکه عشا ارا   ر آگاا جم  دوگد  فضای   ر همراه شندی  شراغ بشر  وساایل اتاق را تتکیل م   ا گد  وسط اتاق تاح  بو   احتماًً ب 

ی  طر  اتاق بو  که سات با تو  فکر کر  حتماً برای قرار  ا   تابوت و  یدار بانماگدگا  با متوف  استفا ه م  دد  حدو  ی  سال پی   

 هنرام  که پدربشر  و ما ربشر  ًرسن  مر ه بو گد، اتاق آک  و بی  متابی  را  یده بو  

ی نیا ی به بیرو  اتاق بان م  دد  باًی شندی   ر آبشر  عبارت کییسا گودته دده بو   سایر  رها عسمت  گدادتند  ی  گر ه برگا   رها

 ورو  افرا  متفرقه ممنوع  سترس  به آساگسور را مسدو  م  کر   گودته ای  ر باًی آ  به شت  م  تور  : 

آساگسور رسیدگد  ست گر ه را به ی  طر  هل  ا   گر ه ماگند ی  اکار ئو  بسته دد  ست  سا  به  گبال سات عرض اتاق را پیمو  و به  

وار  اسااگسور دد و گر ه را پتت سر  بست تا س  گتواگد  گباح  بیاید   کمه های سیاه و قدیم  روی  یوار آساگسور به شت  م  تور    

 ر  ا  را فتا ن  ست  کمه 2و  1، نروی سه  کمه گودته دده بو  : 

آسااگساور به سمت پایی  حرکت کر   آگ در صدا م   ا  که ست با تو  فکر م  کر  هر ححاه ممک  است بتکند  ان ًبه ًی گر ه ست   

م  تواگسات  یوار سااتتما  را ببیند  هنرام  که  یوار تما  داد، آسااگساور با صادای بیندی متوقف دد  بدو  اینکه گر ه را بان کند، ی        

 کمه های آسااگساور گذاداته بو  و یا  ست  یرر  گور شراغ قوه را  ر اتاق م  گر اگد  اصسً  وست گدادت که  ر ی       سات  را روی 

 آساگسور گیر بیفتد و نامب  ها به او حمیه کنند 

ر  ی  میش کار و ی  میش شبه گار اتاق  بو  که اجسا  را  ر آگاا آما ه م  کر گد  بسیار سا ه تر ان اتاق مخصوص مراس   ر طب ه باً بو   

 ار که تابوت  بر روی آ  قرار  ادات را  ید  تددا  نیا ی قفساه و ی  ساین  ه   یده م  دد  ست با تو  اگدیتید که احتماًً تابوت  ر    

شه  کهآسااگساور جا گم  داو    ر ی  طر  اتاق محوطه ای قرار  ادات که به گار ی  سر تاگه بشر  بو   سد  کر  به ای  فکر گکند     

 شیشی ممک  بو   ر آگاا وجو   ادته بادد 

هیچ ماسمه ای گم   ید؛ شه دبیه ونغ، شه به دکل  یرری  بر روی  یوار روبروی آساگسور  ری  یده م  دد که روی  گودته دده بو  

بو  تا    با حاحت  عصب ، کامسً آما ه  تتنو  ان اینکه هیچ نامب   ر اتاق گبو ، ست گر ه را بان کر   قد  ان آساگسور بیرو  گذادتتصوص : 

 با کوشکتری  حرکت   وباره به  رو  آساگسور بپر  

اتاق همچنا  سااکت بو   سات ان بی  میش کار و تابوت گذدت و به سمت  ر تصوص  رفت   ر بسته بو   روی  ستریره ی  سورا  کیید   

 بو  
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 ر بو  که به اتاق  یرری بان م  دد  ست شندی  ضربه به کنار  ستریره ن    ر گه نیا  محک  به گار م  رساید، گه نیا  سست  ف ط ی   

  ر کم  حرنید  شند ضربه  یرر گیش ن   اما عی  را  حرن  ها، هیچ گتاگ  ان بان دد   ر به شت  گم  تور  

   ادت بتواگد میش را با شنا  سرعت مناسب سات با تو  اگدیتید که م  تواگد میش شر   ار و تابوت را به  ر بکوبد تا آ  را بان کند، اما د  

 بااه  ر بااکااوبااد کااه ضاااااربااه ای دااااادیااتاار ان ضاااااربااات  سااااات تااو   بااه آ  وار  کاانااد  احاابااتااه           

 م  تواگست تصور کند که  ر ای  پروسه تابوت ممک  است بر نمی  بیفتد و تراب  بشرگ  به بار آید  تابوت احتماًً تاح  گبو  

گودته گتده بو ، گیش به بیرو  اتاق بان م  دد  ای   ر، روی هما   یواری تدبیه دده بو  که آساگسور ی   ر  یرر که روی آ  هیچ شیشی 

  ر آ  قرار  ادات  به همی   حیل وقت  که هنون ان آسااگساور بیرو  گیامده بو ، آ  را گدیده بو   آ   ر قفل گبو    ر آ  سوی  ر، راهروی   

 راهرو قرار  ادت و  ر آبان  یرری  ر اگتیای آ   بشرگ  قرار  ادت  شندی   ر،  ر ی  طر 

سات با احتیاط به سمت اگتیای راهرو حرکت کر   م   اگست که اگر نامب  ها ان پتت سر به او حمیه کنند، احتماًً به  یوار نیرنمی  میخ  

ت ریباً ان کف تا ساا ف ممیو ان جدبه های تواهد دااد  به همی   حیل گو  های  را تیش کر ه بو   اتاق  که  ر اگتیای راهرو قرار  اداات  

م وای  بو   سات با عایه  ر میا  راهروهای باری  میا  جدبه ها حرکت م  کر  و به  گبال ماسامه م  گتت  تنیا شیشی که پیدا کر ،   

 تددا بیتتری جدبه بو  

ر  یرری، ی  قفسه بشر  ممیو ان موا  دوینده و سات  وباره به راهرو برگتات و سایر  رها را ه  امتحا  کر   یک   ر حما  بو   پتت    

 ابشار مختیف قرار  ادت  ی  وسییه  ر میا  جاروها، شک  ها و    توجی  را جید کر  : ی  تبر 

ست با تبر به سمت  ر اتاق تصوص  برگتت  مسیماً سروصدای نیا ی ایاا  م  دد  اگر  ر آپارکین  و آساگسور نامب  ها را هودیار گکر ه 

 ، ای  یک  حتماً م  کر   تبر کم  سانری  بو   ست آ  را بیند کر ،  ر هوا شرتاگد و  ر فاصیه س  ساگت  متری  ستریره کوبید  تبر را  بو

  که وآنا  کر  و ضربه  یرری به آ  ن   شندی  بار  یرر گیش ای  کار را تکرار کر  تا اینکه سورات  ایاا  دد  سورا  به اگدانه کاف  گتا  ب

سات  ان آ  ر  داو   قبل ان آگکه تبر را کنار برذار ، با حباسا   سته ی آ  را پا  کر   داید تو  آدا  ها ه  بید بادند اثر اگرتت را     

 دناسای  کنند 

ست با گو شراغ قوه ا   اتل سورا  را رود  کر   هیچ مر ه ی متحرک  گم   ید، اما ممک  بو  ی  نامب  کنار  ر منتار ایستا ه بادد تا 

او  ست  را  اتل کند  شو  اطرا  سورا  تریته تریته بو   گررا  ان اینکه هر ححاه ممک  است  ست  سر  و مرطو  مچ  را بریر ، 

ورا  ر  و قفل را بان کر    ستریره را شرتاگد و  ر را بان کر   با استفا ه ان گور شراغ قوه اتاق را رود  کر   اتاق بشر  و ست  ست  را ان س

L  ماگند بو   به همی   حیل تما  اتاق را گم  تواگساات ببیند  اتاق پر بو  ان وسااایل مربوط به کف  و  ف  : ساان  قبرهای بدو  گا ، تابوت

اف  ، سااه پایه های  با حی ه های گل های مصاانوع  رگرارگ   ی  میش بشر  با صااندح  شر   ار و کامپیوتری که نیر    های عمو ی یا

 اگبوه  ان کااذ مدفو  بو    ر کنار میش ر یف  قفسه بایراگ  قرار  ادت 

د و به او حمیه کنند، به سمت اگتیای اتاق  ر ه   ر حاحیکه ت ریباً  اگتاار  ادت نامب  های  با آ   ها  روا  ان  رو  تابوت ها بیرو  بپرگ

  آو بر ه  حرکت کر  تا بتواگد آ  قساامت ان اتاق که ان گار پنیا  بو  را گیش ببیند  ی  میش بیییار  قرمش نیر پنکه ساا ف  قرار  اداات   ر 

 رگر  ایستا ه بو   سوی میش ی  جایراه ویاه طاقدار  یده م  دد که  رو  آ  ماسمه ای بر روی سکوی مرمری شند

ست سری  به سمت تو رفتر   یوار رفت  ماسمه ماگند ی  ونغ مدموح  روی شیار  ست و پا استوار گبو ، بیکه روی  و پا گتسته بو  و  و 

  یتم 25 سات کوتاه  را به ساینه فتر ه بو   ماسمه دبیه ی  بت با اجشای صورت ی  قوربااه و رگر  سبش تیره بو   ظاهراً ان جآید  

 ساتته دده و ارتفاع  حدو  پاگش ه تا هیاده ساگت  متر بو   باًی ماسمه گودته ای  یده م  دد :
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 ندهید غذا قورباغهبه 

 

تنیا  هبا تواگد  آ  پیا  کوتاه، احساس  دو  ست را  ر بر گرفت  با اذا  ا   به قوربااه قرار بو  شه اتفاق  بیفتد؟ ارول این ور گفته بو  ک

 و  بتواگد ماسمه را ان آگاا تارا کند باعث م  د

ماسمه شندا  سنری  به گار گم  رسید  ست تس  کر  آ  را بیند کند  ماسمه تکا  گم  تور   اگرار به سکوی مرمری شسبیده بو  که 

ل م    کند  داید اروآ  گیش تو  به گار محک  به کف اتاق پیچ دده بو   ست حت  گم  تواگست ماسمه را اگدک  تکا   هد و یا آ  را ت

  اگست  ر مور  شه حر  میشگد 

 ست که م  تواست هرشه سریدتر ان آگاا تارا دو  باقیماگده ی بیسکوییت را ان جیب  تارا کر   آیا واقداً ماسمه آ  را م  تور ؟

ر گد  ااه دروع به حرکت کبیساکوییت را به ماسامه گش ی  کر   هنرام  که بیساکوییت ت ریباً به  ها  ماسامه رساید، حد های قورب     

بیسااکوییت را ع د کتااید و حد ها ان حرکت ایسااتا گد  بیسااکوییت را گش ی  تر ان  فده ی پی  بر  و حد ها ای  بار اگدک  جم  دااده و 

 حرنیدگد 

ا   ماسمه اذا رظاهراً ای  رو  جوا  م   ا   بیسکوییت را به  ها  متتاق ماسمه فرو کر   مراقد بو  که ماسمه  ست  را گان گریر 

 فرو  ا  و بار  یرر ب  حرکت دد 

هیچ شیش به گار تغییر گکر ه بو ، به جش اینکه وقت  سات ساد  کر  ماسامه را بیند کند، به آسااگ  موفق داد  بدو  هیچ گوگه هتداری      

احسا  حرکت کر   ماسامه شرتید و داست  ست  را گان گرفت  ست فریا ی کتید و ماسمه و شراغ قوه ا  را روی فر  اگداتت    

ی  ماسامه سنر  مثل ی  موجو  نگده بی  ان حد ترسنا  بو   شراغ قوه را بر ادت و به اگرتت  گراه کر   ر یف  نت  کوش  روی  

 دست  به وجو  آمده بو   ماسمه  گدا   ادت 

ان گرفته بو  تا اگر بان ه  تس  کر  او را گ ست با پا ضربه ای به ماسمه ن   تکا  گخور   با احتیاط ماسمه را بیند کر   پایی  ماسمه را

بریر  بتواگد ان گی  آ   گدا  های کوش  فرار کند  ماسمه تکا  گخور   آهسته ضربه ای به سر آ  ن   ماسمه بار  یرر ب  حرکت دده 

 بو  

وی  ر را بپوداگد، به همی   حیل گر ه را سات با عایه ان راه  که آمده بو  برگتت و ان  ر تارا دد  راه  وجو  گدادت که بتواگد سورا  ر 

 بان کر  و وار  آساگسور دد  با سروصدا ی  طی ه باً رفت و متوقف دد  گر ه را بان کر  و ان آساگسور بیرو  آمد 

ذیرفته ا پسا  به طرف  حرکت کر   سات گاگیا  ان جا پرید و گش ی  بو   وباره ماسمه را بیندان   تودبختاگه حیوا  پتماحو حضور او ر  

بو   ست ت  دد و س  را گوان  کر   سپ  به سمت  ر پارکین  حرکت کر    ر م ابل صفحه کیید ایستا  و  کمه فدال سانی  وباره را 

 فتار  ا  

  و ر را پتت سر  بست و  کمه کنترل ان را ه  ور  ر پارکین  را فتار  ا   هنرام  که شراغ اتوماتی  رود  دد، شراغ قوه ا  را تام

 کر   ست قد  به  رو  پیا ه رو گذادت و  کمه را  وباره فتار   ا  تا  ر پتت سر  بسته دو  

م   اگسات که  وید  بیتتر جید توجه م  کند، اما گم  تواگست جیوی تو  را بریر  و به سمت فوحک  واگ  گدو   ارول  ر را بان کر  و  

 ست دوار دد 

 «، گفت : کارت تو  بو  ارول  رحاحیکه مادی  را رود  م  کر 

 ححاه ای طول کتید تا ارول مادی  را وار  تیابا  کند 
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 «ش در طول کتید   ادت  گرراگت م  دد  »کندرا گفت : 

 «یه کامپیوتر اوگاا بو   گتست  و یه ک  بانی کر   »ست گفت : 

 «وقت  ما ای  بیرو  گرراگت بو ی ؟»کندرا گفت : 

 تبر یه  ر رو بان کن  دوت  کر    مابور دد  با یه  -

 «ممنوگ  که  ر مور  سره بی  هتدار  ا ی »رو به ارول گفت : 

 اکنو  ان راه  که آمده بو گد، برم  گتتند و شراغ های مؤسسه کف  و  ف  پتت سردا  قرار  ادت 

 س   ادت؟ آرکیباحد تو  توگسته بو  قایم  کنه  بشر  بو ؟ -

دااابیه یه جاروی تیی  بشرگ   م   وگ ، ان او  گاا ی که موهاداااو  میریشه روی تیی  بشر   یک  ان او  سااا  های  که  -

 شتمتو  

یه کوموگدور؟ دااگ  آور ی  او  گاا  مدموًً با اریبه ها تیی  تت  رفتار م  کنه  او  ها رو تو ماارستا  پرور  م     تا   -

 ان  ا  ها محافات کن  

  ا   بخوره  ماسمه گان  گرفت م  باها  تو  رفتار کر   و گصف بیسکوییت رو  -

 «اً  حاحت توبه؟»کندرا پرسید : 

 «آره  تو  گیومد »ست دست  را باً گرفت و گفت : 

 باید بیت هتدار م   ا    ماسمه که اذا م  توره یه ک  پرتادرر م  ده  جای گرراگ  گیست، ف ط گان م  گیره  -

 اسااات  رو برو  تو م   وگسااات  کااه ساااا   اره، ر»ساااات بااا حاحانا  کااه گاویا  ارول را ماتایا  ما  کار ، گافاات :             

 «گم   وگست ؟

 «ش  باعث دد همچی  فکری بکن ؟»ارول شین  به پیتاگ  اگداتت و گفت : 

شرا یه بیساکوییت سا  بی   ا ی؟ م  توگسات  یه اذای  یره واسه ماسمه بدی  فکر کن  م  ترسیدی اگه بی  بر  س      -

  اره گر  

که بیسکوییت س  ف ط یه تصا   بو ه  شرا باید  ر مور  مر ه های متحر  بیت هتدار  متأساف ، ست  بیت اطمینا  م      -

 بد ، اما  ر مور  س  گه؟

 «من  یه  حداقل هیچ نامب  گدید   ای  تو   کی  گرراگی  رو برطر  کر  »ست اعترا  کر  : 

 «تد، ای  ماسمه شه جوری باعث میته ان در کوبوحده تسص دی ؟»کندرا پرسید : 

 «ف ط کافیه به  ستورهای م  عمل کنی  »ارول گفت : 
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 چهارمفصل 

 ونسا

 

صابح رون بدد، کم  پی  ان تور   نگ ، نمشمه های یکنواتت  فضای کس  را پر کر ه بو   داگر ها  ر  سته های شند گفره ای که  ر  

 ر  توا  جشوه هایتا  را ورق م  ن گد  سایری  گیش حاحت عا ی تتکیل گم  دد،  ور ه  جم  دده بو گد   ر وسط هر  سته بچه های 

تس  م  کر گد کم  اطسعات کساد کنند، به ای  امید که  ر  تواگد   ر واپسای  ححاات باعث داو  بتواگند شندی  جوا   رست به    

 عمیکر دا   ر امتحاگ  که  ر در  آاان بو ، اضافه کنند 

سؤال های عیو  م  پرسید  آحیسا مدموًً گمره های توب  م  گرفت اما همیته ب  جیت گررا   آحیسا گش ی  سادا گوته ایستا ه بو  و ان او

بو   کندرا  ر مور  امتحا  ها م مئ  بو   به ساخت  امتحا  های ساال آینده ا   ر  بیرستا  گبو گد و او تما  طول سال را  ر  تواگده   

های گذدته اگداتته بو   حت  با وجو  ماجرای  ن ی ان مؤسسه کف  و  ف   ر دد بو   جشوه های  را مرور کر ه و گراه  ه  به امتحا  

 گذدته، بان ه  گررا  گبو  

عسوه بر ای  ها مسائل میمتری  ر ذهن  بو  که م  بایست گررا  آ  ها بادد  کوبوحد ندت تنیا داگر   یرری بو  که گسبت به امتحا  

ای  گکته که ًن  گبو  امتحا  بدهد من    به گار م  رسید  سر جای   ست به سینه گتسته بو   ب  تفاوت بو   ای  حاحت او با توجه به 

 ، مدی  جوا  و کچی  که ان  یرون به عنوا  جاگتی  مدرف  دده بو ، پتت میش تاگ  پرای  گتسته بو  26آقای رینوحدن

گه های بر  بر روی کااذ گ   بسته بو   کااذ کا و را  ر ی  ی  جدبه بساته بندی دده  ر م ابل کندرا قرار  ادت  طرح ی  گون  و  ا 

قفساه پیدا کر ه بو  و ای  طور به گار م  رساید که ان کریسم  گذدته به جا ماگده بو   جدبه  ر واق  ی  جدبه کف  بو  و  ور  جدبه   

 ماسمه  ن یده دده قرار  ادت 

ه دا ، ارول به او گفته بو  که شه کار باید بکند  ماسمه ظاهراً برای کوبوحدها دد گذدته، هنرا  پیا ه کر   ست و کندرا  ر گش یک  تاگ

ی  ماسامه م د  بو   هرگاه ماسمه به  ست ی  کوبوحد بیفتد، مابور است آ  را به مدبدی که ماسمه به آگاا تدیق  ار ، بانگر اگد؛  

بو  که کوبوحدها عسقه نیا ی به هدیه  ارگد  پ  تنیا کاری که ًن  ی  مدبد  ر اعماق ردته کوه های هیماحیا  ارول همچنی  تأکید کر ه 

 بو  اگاا   هند ای  بو  که ماسمه را کا و کنند و به کوبوحد هدیه  هند  تو  کوبوحد باق  کارها را اگاا  م   ا  

  که گاه  وقت ها جا وهای قدرتمند، ان راه های به گار ساا ه تر ان آ  بو  که ح ی ت  ادته بادد  اما کندرا  ر آدیاگه افساگه یا  گرفته بو 

سا ه ای اعمال م  دوگد  به عنوا  مثال، گره  ادت  ی  پری نگداگ   ر محیط بسته  ر تما  طول دد، آ  را به ی  بچه ج  تبدیل م  

 کر  

نو  ترگا، فاگ ، بوی  ان بی  رفته بو   اککندرا به کوبوحد گراه کر   محبوبیت گاگیاگ  که کی  کساد کر ه بو ، با سر نبا  افتا   گف  بد 

و حیدیا ساوت ول ه  ای  گف  بدبو را تاربه کر ه بو گد و آ  ها ه  شو  آحیسا نما  را برای منتتر کر   تبر گف  بدبوی کی  ان  ست 

 گدا ه بو گد 

                                                           
26 Mr. Reynolds 
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د ک   یرری هدیه را به کی  بدهد شو  دای کمتر ان ی   قی ه  یرر نگ  به صادا  رم  آمد  کندرا با تو  اگدیتاید که داید بیتر بادد  

کوبوحد م   اگساات که گباید به او اطمینا  کند  اما ان آ  جای  که نما  کم   ر اتتیار  اداات  ر گیایت به ای  گتیاه رسااید که اگر موفق 

 ر هر    کند آ  را به کی  هدیه کند گتد، بدداً م  تواگد جدبه را  وباره کا و کند و ان ک   یرری که کمتر د  کوبوحد را براگریش  تواه

 حال کوبوحد جدبه را  ر  ست او  یده بو  

 کندرا جدبه را بر ادت و به سمت میش کی  رفت 

 سس ، کی   -

 کی  سر  را بیند کر  و به او   گریست 

 کندرا  -

 عذرتواه  یه هدیه برات بیار   م   وگ  ان وقت  که اومدی ایناا رفتار توب  باهات گدادت   فکر کر   داید بیتر باده واسه -

 کوبوحد ابتدا به کا و و سپ   وباره به کندرا گراه کر  

 شیه؟ بان ه   ها  دویه؟ -

 کندرا تنده ا  را فرو تور  

 گه، شیش جاحبیه  اگه گم  توای     -

 بده    -

ما شیشی  ستریر  گتد، شو  کندرا ماسمه را  ر کوبوحد  سات  را  ران کر  و کندرا اجانه  ا  کا و را ان  ست  بریر   جدبه را تکا   ا  ا 

 میا  رون گامه پیچیده بو  

 نگ  به صدا  رآمد 

 «بان  ک  »کندرا گفت : 

 بچه ها متفرق ددگد و هرک  به سمت میش  حرکت کر    ر حاحیکه کی  کا و را بان م  کر ، کندرا گیش به سمت میش  برگتت 

کااذ کا و را بان کر ه و متاااغول کنار ن   رونگامه ها بو   گاگیا  هما  طور تیره به جدبه هنرام  که کندرا بر جای  گتاااسااات، کی  

 تتک  ن   به آرام  ماسمه را بیرو  آور  و با احتیاط آ  را  ر  ست گرفت  ان روی داگه گراه تتمرین  به کندرا اگداتت 

ساعت کس  را به مرور  ر  هایتا  بپر انگد  آحیسا ان او پرسید  مدی  جاگتای  شندی  م ید را اعس  کر  و ان بچه ها تواسات که باق   

 که آیا تبری ان تاگ  پرای   ار  یا گه؟ و مدی  پاسخ  ا  که شیشی به او گرفته اگد 

 ساته های مرور  ر   وباره به سارعت تتکیل دد  کوبوحد وسایی  را جم  کر  و ماسمه را  اتل کیف  گذادت  برای آتری  بار گراه   

 کینه توناگه ای به کندرا اگداتت و به سمت ر  حرکت کر  

 «کاا  اری م  ری؟»مدی  پرسید : 

 « ستتوی  »کی  پاسخ  ا  : 

 باید اجانه گامه کتب  ان م  بریری  -

 « ه به ی  درط م  بند  که ًن  گدار  »کی  با پونتند گفت : 
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 به گار ساب ه برتور  با شنی  داگر  گستات  را گدادت  مدی  جاگتی  بیتتر ان س  سال گدادت  آ   آسا  گیری بو  و

  ه به ی  درط م  بند  که سر ان  فتر مدیر  ر میاری  -

 شیره مدی  اکنو  حاحت  عبو  پیدا کر ه بو  

ح وقت   ًر  ای  م  ده حدو ، بذار ببین ، سه سال  5000قبوحه  سر »با دروع بحث، کس  ساکت دده بو   کی  پونتندی ن  و گفت : 

 « رسته؟

 کی   ر کس  را بان کر   مدی  ان جای  بیند دد 

 تو هیچ جا گم  ری  -

 «اسم  ش  بو ؟»ان  ر تارا دد و به سمت اگتیای ساح  حرکت کر   مدی  بر جای  تت  دده بو   با حاحت  گی  پرسید :  کی 

 «کی  هنکا   اما دما م  توگید س  گف  صدا  کنی  »آحیسا پاسخ  ا  : 

                                                                       *   *   * 

ست  ر حال حرکت به سمت گش یکتری  اتوبو  بو  که متوجه مر  آدنای  دد  مر  کت قدیم  بر ت   ادت  ست ان مسیر  منحر  دد 

 تا با ارول صحبت کند 

 «  او  ه  بسفاصیه رفت دنیدی؟ کندرا جدبه رو  ا  به کی »ست گفت : 

 ارول سر  را به گتاگه تأیید تکا   ا  

کوبوحد رو تا تارا داایر تد ید کر     یره هیچوقت  گم  بینین   یه کوبوحد به گدرت مسااافت طوًگ  را ساافر م  کنه، مره  -

 اینکه مابور باده 

 ممنو  که کمکمو  کر ی  بیتره بر  سوار اتوبو  بت   -

قی ه وقت  اری؟  یتاد کارت تو مر ه داورتوگه عاح  بو   بیتر ان تیی  حرفه ای های  که تو گذدته باهادو  کار   شند  »ارول پرساید :  

 «کر    م  تواست  تو یه کار  یره ه  کمک  کن  

 شه کاری؟ -

تو  م  نماگ ر واق  یه مأموریت متابه  باید یه طیس  رو ان یک  ان اعضای اگام  ستاره مغر  پ  بریر   ضربه بشرگ  به سا -

 نگه 

 او  ها هموگایی  که م  توا  من  ه های حفاظت دده مث آآدیاگه افساگه رو گابو  و اهریم  ها رو آنا  کن   -

 پسر باهود  هست   -

 بان ه  یه تو  آدامه؟ -

ً  تاحیه    توگه اشیش تیی  عاید و اریب  گیست  طیس  تو یه توگه ساحییه  صاحب  رفته سفر به تاطر همی»ارول اطمینا  تاطر  ا  : 

تنیا گکته ا  اینه که شند سااعت راه تا اوگاا  اری   تما  داد رو طول م  کته  اگه حدو  ساعت  ه حرکت کنی   تا دی  صبح بر م    

 «گر وگمتو  

 فر ا باید بری  مدرسه  -
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ه  م  توگه تو ای  کار به تاطر همی  م  ه  برگامه رو گذادات  واساه فر ا داد  ساال تحصیی  فر ا تمو  م  ده  تواهرت      -

 کمکت کنه  ماگ  توگه ساحی  برای هیاده سال به باًست 

 باها  حر  م  نگ   شه جوری باید تبر  رو بیت بد ؟ -

فر ا دد تو پمپ بنشی  منتارتوگ   سد  کنی  حدو  ساعت  ه اوگاا بادی   قبل  ه و گی  حتماً تو تو  رو برسوگی   اگه تا او   -

 پیتنیا   رو قبول گکر ی  موق  گیومدی  یدن  

 باده  بیتره بر   اتوبو  اً  راه میفته  -

 «تما  سدیت رو بک   تما  سدیت رو »ارول گفت : 

                                                                       *   *   * 

گذادات  اگرییسا  م   اگسات که عاح  پاسخ  ا ه بو ، هماگند    کندرا گ  ه ای  ر اگتیای آتری  جمیه ی آتری  م احه ی آتری  امتحاگ  

ا تتما  امتحا  های قبی  ا   هنرام  که برگه را تحویل م   ا  م    راهنمای  رسماً تما  م  دد  بدد ان ظیر جمده بو  و ت ریباً سه ماه 

 تکییف بددی فرصت  ادت 

تود  گتد   ر عوض ذهن   رگیر ای  مسئیه بو  که آیا باید  ن ک  ان تاگه تارا وقت  کندرا برگه را تحویل  ا  آ  طور که باید  شار سر 

 دو  تا به همراه برا ر  و ی  اریبه ان ی  تاگه ی ساحی ، کییومترها  ورتر ان تاگه سرقت کنند یا گه؟

ت گکر ه سه دنبه پست کر ه بو  را  ریافتا آ  رون صبح هنون موفق گتده بو  تیفن  با پدربشرگ  تما  بریر   هنون ه  پاسخ گامه ای که 

بو   به ست گفته بو  که تا نماگ  که پدر بشر  هویت ارول فیس  را تأیید گکند، هیچ کدامتا  به همراه او به سفر دباگه ی  ور و  رانی 

 ر کنند گخواهند رفت  ماجرای مربوط به کوبوحد ی  درایط بحراگ  بو   اما اکنو  م  تواگستند ی  یا  و رون صب

 تست او را تائ  و ترسو تواگده بو   اعتراض کنا  گفته بو  که اگر فرصت  برای ضربه ن   به اگام  ستاره مغر   ارگد، گباید آ  را ان  س

 بدهند  حت  تواهر  را تیدید کر ه بو  که شه او بیاید و شه گیاید، او به همراه ارول تواهد رفت 

  برگه ا  را تحویل  ا ه بو ، بیسات  قی ه تا حرکت اتوبو  ها نما   اداات  به سراغ قفسه ا  رفت و  کندرا نو تر ان پایا  وقت امتحا

همه شیشهای  که م  تواسات را  ر کوحه پتات  ا  ریخت  ان جمیه عک  های  که ان مایه ها کنده و به  یوار قفسه شسباگده بو   داید   

بیتاتر کاری تتاریفات  به گار م  رسید  ارول به آ  ها کم  کر ه بو  که ان در   حق با سات بو    ر ای  مرحیه ش  کر   با پدربشر   

 کاااااااااااوباااااااااااوحاااااااااااد تاااااااااااسص داااااااااااااوگاااااااااااد  اگااااااااااار     

 م  تواست به آ  ها صدمه برساگد، هنرام  که به مؤسسه کف  و  ف  رفته بو گد ای  کار را اگاا  م   ا  

تاگه ساحی  م  ترسید  اگر به یک  ان اعضای ستاره مغر  تدیق  کندرا تس  م  کر  که با تو  کامسً روراسات بادد  او ان رفت  به  اتل 

 رفت، گه اینکه بیرو ،  ر مادی  و ، منتار بنتیند م    ادت، کار بسیار ت رگاک  بو   ای  بار او باید  اتل

 ید  ی  طیس  ان ی  ر کوحه پتات  ا  را بسات  آگچه  وست  ادت ان نبا  پدربشر  بتنو  ای  بو  که ارول  ی   وست است اما  ن   

تاگه سااحی   ر  ل داد کار بچه ها گیسات؛ و یا کار گوجوا  ها  ح ی ت گیش همی  بو   شه مواگ  وجو   ادته بادند شه گه، اینکه ارول ان    

 بچه ها برای اگاا  شنی  مأموریت های  استفا ه م  کر ، بسیار عاید بو  

آسما  م  تابید  نگایری ان اتوبو  ها  ر پی  روی  ایستا ه و ف ط شند گفر ان بچه ها طول راهرو را پیمو  و ان  ر تارا دد  توردید  ر 

 سوار دده بو گد  هنون  ه  قی ه ماگده بو  تا مدرسه رسماً تما  دو  

 گاات  هد،آیا حق با سات بو ؟ آیا او ترسو بو ؟ او  ر من  ه حفاظت دده، هنرام  که م  تواست ان میکه پری ها کم  بریر  و همه را  

داااعت به ترا  ا ه بو   برای تسص داد  ان در کوبوحد گیش دااع بو   آگ در دااع بو  که  ن ک  ان تاگه تارا دو  و به همراه ارول   

برو   اما ای  ها موار  اضا راری بو گد  مابور دده بو  که دااع بادد  اما  ر درای   که ت ری تیدید  گم  کر ، دااعت  کاا بو ؟  
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تفاق   ر مؤسسه کف  و  ف  گیفتا ه بو   ست وار  دده و راحت تارا دده بو   اگر نیا  ت رگا  بو  ارول هیچ وقت آ  ها را به تاگه هیچ ا

 ساحی  گم  بر   او ی  حرفه ای بو  

ه راهنمای  ان مدرس کندرا سوار اتوبو  دد  به سمت صندح  های اگتیای  رفت و بر روی یک  ان آ  ها گتست  آتری  برگتت  با اتوبو 

  رنوحت  او اکنو   یرر داگر   بیرستا  بو   داید بیتر بو  که ان آ  به بدد  یرر بیتتر ماگند آ   بشر  ها رفتار کند تا ی  گربه ترسو

                                                                       *   *   * 

محتویات جدبه حوان  ضروری ا  بو   شراغ قوه را رود  و تامو  کر    سته ترقه های  را امتحا  سات سوت نگا  متغول آما ه کر    

 و تیر و کماگ  که کریسم  هدیه گرفته بو  را ش  کر  

 «واقداً فکر م  کن  ترقه به کارت میا ؟»کندرا روی تخت ست گتسته و  ست  را نیر شاگه ا  ن ه بو   پرسید : 

 «  شه م   وگه؟آ »ست پاسخ  ا  : 

 بریره  27فیمید   ممکنه یک  بخوا  نو تر جت  جیار  جوًی -

 «آره  داید ه  یه ک  تفریح ًن   ادتی  »ست سر  را با عصباگیت تکا   ا  و گفت : 

 دای  ها رو ان او  د»فندک  را امتحا  کر  تا م مئ  داو  کار م  کند  شند بیساکوییت مخصاوص س  را  ر  ست گرفت و گفت :    

 «مر ه دورتوگه به بدد اضافه کر    اگه ان ای  ها گدادت  نگده نگده تور ه دده بو   

 «باور  گم  ده که قاگد  کر ی بیا  »کندرا گفت : 

 تو   ه  باور  گم  ده  -

 ما ر  ر را بان کر   تیف  ب  سی   ر  ست  بو  

 کندرا پدربشر  سورگسو  م  توا  باهات حر  بشگه  -

 ن روی تخت پایی  پرید کندرا تودحال ا

 باده  -

 تیف  را ان  ست ما ر گرفت 

 سس  پدربشر   -

 «کندرا برو یه جای  که بتوگ  راحت حر  بشگ  »پدربشر  با ححن  که اض رار  ر آ  ح  م  دد، گفت : 

 یه ححاه صبر کنی   -

 به اتاق تو   رفت و  ر را پتت سر  بست 

 ش  دده؟ -

 فکر م  کن  تو و برا رت تو ت ری   -

                                                           
  جت  رون است سل آمریکا27
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 «شرا؟»کندرا محکمتر گود  تیف  را گرفت و گفت : 

 دنید  یه سری فداحیت های متکو   اره تو من  ه دما اگاا  م  ده  -

 تیال کندرا اگدک  راحت دد 

 م   وگ  سد  کر   بیتو  نگ  بشگ   یه کوبوحد تو مدرسه مو  بو   -

 یه ش ؟ -

    او   وستتو  کوحتر رو م  دناتت شیشی گیست  یک  به اس  ارول فیس  کم  کر  ان در  تسص دی -

 کوحتر  یکسو ؟ -

 فکر کن   ارول گفت کوحتر ان وجو  کوبوحد تبر ار دده و او  رو استخدا  کر ه تا بیمو  کم  کنه ان در  تسص دی   -

 ای  اتفاق ک  افتا ؟ -

 همی  هفته  -

 پدربشر  ححاه ای ساکت دد 

 گه افساگه است کندرا، بیتتر ان ی  ماهه که کوحتر ایناا تو آدیا -

 کندرا گود  تیف  را محکمتر فتار  ا   بند اگرتت های  سفید دده بو گد  احسا   حتوره پیدا کر ه بو  

 مناورتو  شیه؟ -

 ان کوحتر سؤال م  کن  وح  م مئن  ای  آ م  که اومده سرااتو   اره  روغ م  گه  گباید بی  گش ی  بتی   -

ر قرا»دد بو   کمتر ان  و ساعت  یرر قرار بو  ارول را  ر پمپ بنشی  مسقات کنند  گفت :  8:  11کندرا ساکت بو   به ساعت  گراه کر   

 «بو  امت  ما رو ببره یه جای  

 ببرتتو  یه جای ؟ -

 ما رو ببره که یه طیس  رو ان یه توگه ساحی  بدن ی   گفت ای  کار به اگام  ستاره مغر  ضربه م  نگه  -

 ی  آ   تو   یک  ان اعضای اگام  ستاره مغربه  او  ها جدیداً یه شیشی ان یک  ان  وست ها   ن ید  کندرا، ت ریباً م مئن  ا -

  ها  کندرا تت  دده بو   قیب  به ددت م  تپید 

 ش   ن ید ؟ -

 می  گیست  مسئیه اینه که    -

 یه ماسمه کوشی  دبیه قوربااه که گبو ؟ -

 «وای، کندرا  برو شه اتفاق  افتا  »گفت : اکنو  پدربشر  ساکت دده بو   سراگاا  نیر حد 

کندرا تدریف کر  که ش ور ارول به آ  ها گفته بو  تنیا راه تسص دد  ان در کوبوحد، به  ست آور   آ  ماسمه بو   و گفت که شروگه 

 را بدن   ارول با گفت  اینکه صاحد مؤسسه کف  و  ف  ی  ویویبیک  دی اگ  است، ست را قاگ  کر ه بو  که ماسمه 

 م  تما  هفته رو سد  م  کر   بیتو  تیف  کن   سه دنبه ه  یه گامه براتو  گودت   -

ظاهراً دی نت کر    گامه ت به  ست  گرسید فکر کن  تو راه  ن یدگ   احتماًً ان تو صندوق گامه ها   م  تا  یرون گم   وگست   -

گم  کنی   همی  شند ساااعت پی  ان مخابرات اومد   رساات  کر    تیف  ترابه  ما به ایر ان موار  اضاا راری ان  اسااتفا ه 
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قسامت  که سای  ها ق   داده بو   رو پیدا کر    گش ی   روانه ورو ی  انداو  پرسید  که سی  ها عمدی ق   دد  یا گه      

 و ساات مراقبت م  گفت  گه، وح  م  داا   ار   وقت  ه  که آرکیباحد نگ  ن  گرراگ  ها  شند برابر دااد  او  یوادااک  ان تو

کر ه  م   وگست  که هر اقدام  عییه او  به دما ه  ربط  اره، وح  اگتاار ای  یک  رو گدادت   اگام  ستاره مغر  فداحیت  رو 

 دروع کر ه 

 «حاً م  باید ش  کار کن ؟»کندرا که احسا  م  کر  هر ححاه ممک  است تدا ح  را ان  ست بدهد، گفت : 

که همی  اً   ر حال اگاامه  حاً م  فیم  که دااامکم  تیی  بیتاااتر ان او  شیشی که فکر م  کر   به  م  یه برگامه ریخت  -

ح ی ت گش یکه  به ما رتو  گفت  تصااا   کر   و ان  تواساات  اجانه بده تو و ساات تا وقت  که حاح  تو  م  داااه بیای     

 کمکمو  

 «ما ر ش  گفت؟»کندرا گفت : 

تو تو  بخوای  بیای ، او  ها متکی  گدار   به ما رت گفت  م  توا  تو   دخصاً  عوتت کن   با پدر و ما رت گفت  اگه دما  -

 فرض بر اینکه قبول م  کنی  یک  رو ه  فرستا    گباحتو  

 ک ؟ -

 تا شند ساعت  یره م  رسه  دیر فرگ  یه اس  رمش بیتو  م  گه   28گدیدین   وگسا ساگتورو -

 کنی ؟تا او  موق  باید ش  کار  -

 گفت  قراره امتد ای  یارو فیس  رو ببینی ؟ -

 هنون ق د  گرفتی  که م  ری   م  تواستی  اول با دما هماهن  کن   -

 کندرا ترجیح  ا  گروید که اگرشه قرار را با پدربشر  هماهن  گکر ه بو ، اما تصمی  گرفته بو  برو  

 تا  ه و گی  گری  یدن  پیتنیا   رو قبول گکر ی   قراره تو یه پمپ بنشی  گش ی  توگمو  منتارمو  باده  اگه -

ان ای  توجی  که اگام   اره به داما گتو  م   ه تود  گمیا    »پدربشر  با ححن  متفکر، گوی   ادات با تو  صاحبت م  کر ، گفت :   

دیو  برسه اوگاا  حواستو  جم  باده  مبدداً باید یه فکری به حاح  بکنی   اً  برو وسااییت رو جم  ک   وگساا ه   یره باید تا  ه و گی    

 «گیست اگه دما  و تا گری  سر قرار ارول شه واکنت  گتو  م   ه 

 م  ده به  وستتو  بری  عایه کنه؟ -

او  عایه م  کنه  اً  برو تصااامیمتو  رو به ما رت تبر بده  بدد م  باید  وباره باها  حر  بشگ  و »پدربشر  تنده ای کر  و گفت : 

 «یک  ان  وستا  امتد میا   گباحتو   بی  م  گ  وگسا یک  ان همسایه های مور  اعتما  منه که  ارهان سفر کاگا ا بر م  گر ه بر  که 

 پدربشر ؟ -

 بیه؟ -

 دما که واقداً تصا   گکر ی ؟ -

ا  ه و شه بخوا ، شه گخومرگبار گبو ه وح  شرا   ر واق   ااو  دد   یه سری تغییرات بشر  ان شند ماه گذدته تا حاً اتفاق افتا  -

 دما ه   رگیردو  م  دی   اما اً ، آدیاگه افساگه با تما  ت رات ، ام  تری  جا برای دماست 

 ما ربشر  که  وباره به یه مرغ یا همچی  شیشی تبدیل گتده؟ -

                                                           
28 Vanessa Santoro 
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 ما ربشرگت حاح  توبه  -

 ماما  و بابا ش ؟ اگه ارول فیس  بیا  سرااتو  ش ؟ -

ررا  پدر و ما رت بادا   افیت او  ها ان  گیای  که ما ان  تبر  اری ، واسه امنیتتو  کافیه  اگه تو و  گه کندرا  ًن  گیسات گ  -

 ست تو توگه گبادی  او  ها ان همه مو  ام  تر   حاً  یره گود  رو بده به ما رت 

 جریا  جشئیات صحبت  با پدربشر  قرار  ا  کندرا ما ر  رو پیدا کر  و گود  را به او  ا   سپ  به سرعت به اتاق ست رفت و او را  ر 

 پ  ارول انمو  سوءاستفا ه کر  و اگه امتد باها  م  رفتی     م  هیچوقت یا  گم  گیر ، گه؟ -

 ت صیر تو گبو   ارول م  رو ه  فرید  ا   تو ف ط سد  کر ی دااع باد   ای  که همیته بد گیست  -

 ای  تدریف به گار ست را تودنو  کر  

بند  ارول با تو   فکر م  کنه ما رو تو متاات   اره  م  تواساات باهامو  ش  کار کنه؟ کا  قیافه   رو وقت  داارط م   -

 متوجه م  ده سر قرار گمیای  م   ید  

 تودبختاگه تا او  موق  ما راه افتا ی  و تو جا ه ای   -

 پدر وار  اتاق دد   ست های  را به ه  کوبید و بدد آ  ها را به ه  ماحید 

باید وساییتو  رو جم  کنی   دما  و تا ظاهراً تابستو  سال پی  تیی  به پدربشرگتو  کم  کر ی   پدر ان روی پتت بو  افتا ه  -

 و م  توا  بری  کمک   امیدوار  بدوگه  اره ش  کار م  کنه 

 «اذیت  گم  کنی  »ست گفت : 

 «او  ها ترقه  ؟» پدر پرسید: 

 ف ط شند تا ترقه کوشوحو  -

 رقه ها را سری   ر جدبه اگداتت ست ت

                                                                       *   *   * 

کندرا  ر اتاق  راه م  رفت و به ساااعت گراه م  کر   هر شند  قی ه ی  بار به امید  ید  پار  کر   ماداای  وگسااا، ان پناره به بیرو  

 به  ه و گی  گش ی  تر م  دد، او ه  گررا  تر م  دد  گراه م  کر   هرشه ساعت

شمدا  و ساک  روی تخت بو   سد  کر  با گذادت  گود  و گو   ا   به موسی   سر  را گر  کند  روی نمی  گتست، شت  های  

 را بست، و به تخت  تکیه  ا   هر ححاه ممک  بو  وگسا ان راه برسد و آگراه او و ست حرکت م  کر گد 

ید که صادای  ان  ور  ست گا  او را صدا ن   شت  های  را بان کر  و گود  را ان روی گودیای  بر ادت  پدر  ر کنار  ایستا ه بو    دان 

 «رسید؟»کندرا  ر حاحیکه بر م  تاست، پرسید : 

 گه، گفت  تیف  کارت  اره  پدر کت  آ  م  توا  بپرسه ان  تتر  تبر  اری یا گه  -

 ؟ کندرا تیی  ک  او را م  دناتت 29پدر گرفت  کت  کسر کندرا گود  را ان 

                                                           
29 Katie Clark 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 احو؟ -

 م  رو گاامید کر ی ، کندرا  -

 ارول پتت تط بو   پدر اتاق را تر  کر  

 «متأسف   ما به ای  گتیاه رسیدی  که امتد گم  ده  دماره ما رو ان کاا آور ی؟»کندرا با صدای  آرا  گفت : 

 فتر تیف   متأسف  که واگمو  کر   پدر یک  ان همکسس  هات   گم  تواست  پدر و »ت دده بو ، گفت : ارول که به گار ان حح  کندرا گاراح

 «ما رت رو بترسوگ  

 «کار توب  کر ی »کندرا گفت : 

گفت  داااید بیتر بادااه بیتو  نگ  بشگ  و انتو  بخوا  که باها  بیای   م  تو تیابوگتوگ   همو  جای  که او  دااد پیا ه تو    -

    م   وگ ؟ امتد آتری  دبیه که توگه ساحی  تاحیه  او  طیس  م  توگه ضربه بشرگ  به پدربشر  و ما ربشرگت و من  ه کر

 حفاظت دده دو  بشگه 

 «م مئن  که همی  طوره »کندرا گفت : 

 گه فرار کنند  باید جوری رفتار م به سارعت  ر حال فکر کر   بو   ارول احتماًً گم   اگست که او و ست قرار است امتد به آدیاگه افسا 

 کر  که گوی  هنون ارول را  وست م  پندار  

 هیچ راه  یره ای وجو  گداره؟ م  او  دد تیی  ترسید   -

اگه راه  یره ای وجو   ادت دما رو به نحمت گم  اگداتت   وضدیت م  تیی  وتیمه  او  طیس  تو  ست های گااهل م  توگه  -

 بیاره  تواه  م  کن ، کندرا  م  کمکت کر    اً  احتیاا  ار  که تو ح ف  رو جبرا  کن  فاجده بشرگ  به بار 

کندرا صدای متوفق دد  مادین  را دنید  موتور مادی  تامو  دد  پر ه را کنار ن  وتاگم  را  ید که ان ی  مادی  اسپرت نیبا پیا ه م  

 «سف  فکر گکن  بتوگ  کاری بکن   واقداً متأ»دو   گفت : 

 اگرار واستو  میمو  اومده  -

 د   ر صدای ارول ح  م  دد 

 مادی  تیی  تودکییه  آدنای تاگوا گیه؟ -

 گم   وگ   ببی  م  باید بر   -

 باده  -

 تیف  ق   دد 

 پدر سر  را  اتل کر  

 همه ش  روبراهه؟ -

 کندرا تیف  را روی تخت گذادت  تس  م  کر  گرراگ   ر رفتار  گمو  پیدا گکند 

 کت  یه ک  گررا  بو   م  نیا  با کت  جور گیست  به تاطر همی  گتوگست  کمک  کن   م مئن  که حاح  توبه  پدر -
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 صدای  ر ن   آمد 

 فکر کن  مادینتو  رسید  -

د ق پدر شمدا  و ساا  را ان روی تخت بر ادات  کندرا به  گبال پدر وار  اتاق پذیرای  داد  ما ر با ی  تاگ  تو  اگدا  صحبت م  کر     

 بااایاااناااد، بااااریااا  اگااادا ، و گاااناااد  گاااو  باااو   ماااوهاااایااا  شاااو  آبتاااااار سااااایااااهااا  بااار روی    

دااگه ا  ریخته بو   به گار ایتاحیای  یا اساپاگیای  م  رسید  حد های  حای  بو  و ابروهای کماگ  نیبای   ادت  شنا  حرفه ای آرای    

مد م  توا   ید  دیوار جی  نیبای  پودیده بو   بوت های قیوه ای  کر ه بو  که کندرا با تو  اگدیتاید شنی  آرایت  را تنیا  ر مایه های 

 به پا و ی  کت شر  آگر  و دی  بر ت   ادت 

ا تو باید کندرا باد   م  وگس»هنرام  که کندرا وار  اتاق داد، تاگ  حبخند ن   برق تاصا   ر شت  های   یده م  دد  به گرم  گفت :   

 «ساگتورو هست  

 کم  ححاه  ادت 

کندرا  ست  را  ران کر   وگسا اگرتت های  را فتر   پدر ه  تو  را مدرف  کر  و وگسا به صورت متابی  با او  ست  ا   برتس  ظاهر 

قابل توجی ، گات  های  به صورت ب  تناسب  کوتاه بو گد  ست وار  اتاق دد و برجا تتک  ن   کندرا اگدک  تااحت کتید  ست اصسً 

 ت  را ان ظاهر نیبای وگسا پنیا  کند گتواگسته بو  حیر

 «ش در متتاق بو   تا ست سورگسو  مدرو  را ببین  »وگسا گفت : 

 «م  رو؟»ست با تداد گفت : 

 وگسا با محبت حبخند ن   به گار به اینکه قدرت تکی  را ان پسرها بریر  عا ت  ادت  کندرا احسا  م  کر  نیا  ان او تود  گم  آید 

 ساعت کوش  و دی  تو  اگداتت  وگسا گراه  به

 م  ان عایه  ادت  متنفر  وح  راه نیا ی  ر پی   اری   تا صبح گتده باید برسی   -

 «امتد رو ایناا بموگی  و صبح راه بیفتی   م  توگی  واستو  یه تخت آما ه کنی  »ما ر گفت : 

بیرو   ر بو  و به گار به وگساا متاکو  دده بو   کس  شه م    کندرا ححاه ای احساا  گرراگ  کر   باید ان آگاا تارا م  دادگد  ارول   

  اگست که  ر طول دد  ست به شه کاری تواهد ن ؟

 وگسا حبخندی ن  و سر  را تکا   ا  

 فر ا صبح یه قرار مسقات  ار   گررا  گبادی   م  جغد   تانه ه  ان توا  بیدار دد   یه تیکه م  ری  پی  است   -

 «تو  شیشی م  توگ  واستو  بیار  که یه ک  تستریتو  رو  ر ببره؟»ما ر اصرار کر  : 

 وگسا  ست  را بیند کر  

 یه شیشای  تو مادی   ار   باید راه بیفتی   -

 پدر کیف پوح  را بیرو  آور  

 حداقل اجانه بدی  پول بنشی  رو حسا  کنی   -
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 «حرفت  گشگی  »وگسا گفت : 

 ًن  گیست ای  همه راه رو بری   ای  کمتری  کاریه که   دما کی  نحمت ما رو ک  کر ی    یره  -

م  که  ر هر صورت  ادت  ای  راه رو م  فت   تودحال »وگساا  ر حاحیکه شمدا  سات، که بشرگتری  شمدا  بو  را برم   ادت، گفت :   

 «م  د  بچه هاتو  رو ه  برسوگ  

 یند کر    ر عوض وگسا سا  ست را بر ادت پدر پی  ان آگکه وگسا شمدا  کندرا را ه  بر ار ، آ  را ب

 «م  توگ  سا  ها  رو تو   بیار  »ما ر  ر را بان کر  و وگسا بیرو  رفت  پدر گیش به  گباح  تارا دد  ست ان پتت سر گفت : 

 «میارمتو  »وگسا که به راحت  به سمت مادی  حرکت م  کر ، به او اطمینا   ا  : 

 «وای »ی  اسپورت آب  تیره وگسا افتا ، گفت : به محم اینکه شت  ست به ماد

 «فِراری؟»پدر سوت ممتدی ن  و گفت : 

 «گه  سفاردیه  ان طریق یک  ان  وست ها  تریدم  »وگسا گفت : 

 «باید به م  ه  مدرفی  کنی  »پدر گفت : 

 «مره تو توا  همچی  مادین  رو ببین  »ما ر نیر حد گفت : 

 ه بو  و باور  گم  داد که تما  راه تا آدایاگه افسااگه را قرار اسات با ای  مادی  بروگد  داس  مادی  آنیبا تا     کندرا  ر کنار مادای  ایساتا  

گش یک  سا ح نمی  تواباگده داده بو   آیرو ینامی  بو  و  و اگشون  ر ع د، و ی  ساا  رو   ادت  ًستی  های  ماگند مادی  های    

 ه ای که به دیته شسبیده بو گد، ان آ   ست مادی  های  بو  که تنیا م  توا   ر گمایتراه مسااب ه ای پی  بو گد  عی  را  حترات مر 

 ها اگتاار  ید  آ  ها را  ادت  گه ان آ  مادی  های  که کس  واقداً بتواگد سوار آ  ها دو  

 وگسا شندی   کمه کنترل ان راه  ور را فتار  ا    ر مادی  و صندوق ع د بان ددگد 

 ف ط باید واسه شمدو  ها جا باده  صندح  جیو را ت  کر  و سا  ست را پتت صندح  راگنده گذادت  تو صندوق -

 «م  جیو م  دین  »ست گفت : 

 «متأسف   ای  مادی  قواگی  مخصوص تو   رو  اره  مسافر بیندقدتر جیو میتینه  ع د یه ک  جا کمه »وگسا گفت : 

 ست تما  قد ایستا  

   قد   تانه او  بدگ  اگد ا  پذیرتره م  ت ریباً باها  ه -

 «توبه  شو  باید صندحی  رو بدی  جیو تا هر وتو  جا دی   م  مدموًً کس  رو ع د سوار گم  کن  »وگسا گفت : 

 پدر سا  کندرا را به  ست وگسا  ا  و شمدا  ها را  ر صندوق ع د گذادت 

 وگسا صندح  کنار راگنده را کم  جیوتر کتید و پتت  ا  را صا  کر  ست  وً دد، روی صندح  ع د گتست و کمربند  را بست  

 جات توبه؟ -

ت  کندرا وق»سات با گاراحت  سار  را به گتااگه تأیید تکا   ا   پاهای  به  و طر  بان دده و ناگوهای  به ه  شسبیده بو   وگسا گفت :    

 «جیو گتست احتماًً م  توگه شند ساگت  متر  یره ه  صندحی  رو بکته 
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وگساا کنار رفت تا کندرا ساوار داو   کندرا  ر شت  های وگسا گراه کر  و سپ  گراه  را به سمت فوحک  واگن  که پایی  تیابا  پار     

کر ه بو ، شرتاگد  وگسا شتمک  ن ، گوی  ان ت ری که  ر کمینتا  گتسته بو ، آگاه بو   کندرا ححاه ای تر ید کر   وگسا نیر حد گفت : 

 «گ  دیر فر»

 کندرا سوار مادی  دد و  ر را بست  مادی  به سرعت رود  دد  وگسا  کمه  یرری را فتار  ا  و  ر سمت راگنده ه  بان دد 

ما ر و پدر جیوی تاگه ایساتا گد و  سات تکا   ا گد  کندرا که دا   ادات پدر و ما ر  بتواگند ان پتت دیته تیره او را ببینند، دیته را     

یتاا   سات تکا   ا   آگ ور که پدر بشر  گفته بو ، با تروا او و ست ان تاگه ت ری پدر و ما ر  را تیدید گم  کر     پایی  کتاید و برا 

گرشه م مئ  گبو  که شه ت رات   ر آداایاگه افساااگه  ر اگتااردااا  بو ، اما تیال کندرا راحت بو  که با عشیمتتااا  پدر و ما ر   ر اما  

 بو گد 

 گتست و  ر را بست   ر حاحیکه ی  جفت  ستک  متک  م  پودید، به سرعت ژست  را تغییر  ا  وگسا سری  پتت فرما  

 شند وقته ایناا ؟ -

 شراغ ها را رود  کر  و مادی  را ان حاحت  گده اتوماتی  به  گده مدموح  تغییر  ا   به راه افتا  

 کندرا برای آتری  بار تداحافظ گفت و دیته را باً  ا  

 ط شند  قی ه  بدد ان اینکه گرفتی  سر قرار پمپ بنشی  سر و کیه   پیدا دد فکر کن  ف  -

 «شرا بی  گرفت ؟»ست اعتراض کر  : 

 تو   تانه فیمید   نگ  ن    ادت  تیف  رو ق   م  کر   که وگسا رسید  م  تواست قاگد  کنه باها  بری   -

 که شراغ های فوحک  رود  دد و به راه افتا  ان کنار فوحک  واگ  گذدتند  کندرا به ع د گراه کر  و  ید 

 « اره تد یبمو  م  کنه »ست گفت : 

نیا  طول گم  کتاه  وقت  به اگدانه کاف  ان پدر و ما رتو   ور دادی  که صادامو  رو گتنو ، سری  ان در  تسص م     »وگساا گفت :  

 «دی  

 وگسا عین   و ی به شت  ن  

 «ک  نیا ی تاری  گیست؟ واسه عین   و ی ن   یه»ست پرسید : 

 «واسه  ید بیتر تو دبه  م  توگ  شراغ ها رو تامو  کن  و با گیایت سرعت  که  وست  ار  بر  »وگسا توضیح  ا  : 

 «شه باحال »ست گفت : 

 پیچیدگد و به سمت اتوباگ  که ان دیر تارا م  دد حرکت کر گد  وگسا به کندرا گراه کر  

 صحبت م  کر ی؟اً   ادت  با تیف  باها   -

 «مواظد با  »کندرا  ر حاحیکه به روبرو اداره م  کر ، فریا  ن  : 

ی  پیکر اول آسای حصیری به  اتل جا ه پرید و  ست های  را تکا   ا   ان آگاا که تانه  اتل آ  تیابا  پیچیده بو گد، سرعت نیا ی 

تا بان ه  راهتاا  را ساد کند  وگسا بر روی پدال ترمش کوبید  کمربندها    گداداتند  وگساا فرما  را شرتاگد، اما هیوًی بشر   ر عرض پرید  

 محک  سرگتینا  را گره  ادتند و مادی   ر فاصیه  ه متری موجو  متوقف دد 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 ر م ابل گور شراغ آمادای ، نر  و سایخ سیخ  به گار م  رسید  قد آ  موجو  سب  مغش بیتتر ان  ه متر بو  و  رست روی تط نر  رگ    

ساط جا ه ایستا ه بو   ارتفاع پاهای  کوتاه، اما کف پای  بشر  بو   باًتنه ی بشر  و   ست های بیند و ًاری  ادت  صورت  شت   و

 گدادت و هنرام  که ار  گو  تراد  سر  ا ،  ها  دکا  ماگند  گمایا  دد 

 «یه کومه یوگاه؟»ست با حاحت  گی  پرسید : 

 « احیو  یه »وگسا تصحیح کر  : 

 «یه دبه گوح  »مادی  را  ر  گده ع د گذادت و توضیح  ا  : 

 احیو  حمیه کر   مادای  با صادای بیندی به سمت ع د حرکت کر    ر اثر حرکت گاگیاگ  ًستی  ها روی آسفاحت صدای بیندی ایاا    

ت م  کر گد  اما ای  بار  ر جیت مخاحف موجو   بوی ماهراگه گی   ور ن  و  گده را عوض کر   گاگیا  بان ه  به سمت جیو حرک وگساداد   

 تند ًستی  سوتته بیند دد 

به پیچ  که ان آگاا وار  تیابا  دده بو گد گش ی  ددگد  اما فوحک  واگ   ر م ابیتا  متوقف دد و مسیر فراردا  را سد کر   ی  مادی  

  ه  و ًینه بو   داگه تاک  راه ه  سنر  و دید  ار بو  کا یس  قدیم  ه   ر کنار آ  ایستا  و مسیر را کامسً بست جا

وگساا مادای  را به سامت سارادیب  حرکت  ا   گاگیا  ترمش  ست  کتید و جیت حرکت را عوض کر   ان ًستی  ها  و  بیند دده بو       

سا روی پدال گان محک  تر فتار  ا   اکنو   وباره رو به هیوًی حصیری حرکت م  کر گد  موجو  اول پیکر به سمت آ  ها حمیه کر   وگ

ًساتی  ها همچنا  صادا م   ا گد  سرعت مادی  بیتتر دد اما با توجه به گش ی  دد   احیو  فضای نیا ی برای سرعت گرفت  وجو    

 گدادت 

 یوً به سمت شپبدو   ادات  فضاای شنداگ  برای ماگور  ا  ، وگساا گیایت تسد  را کر   به سمت راست راگد و  رست  ر گش یک  ه   

منحر  داد  ای  تاکتی  ان دا  به دا  دد  با  احیو  جیوگیری کر   اما مر  حصیری با متت های بشرگ  به مادی  که نونه کتا  ان  

کنار  گذدت ضربه محکم  ن   شنا  صدای بیندی  ا  که اگرار مور  اصابت راکت قرار گرفته بو گد  مادی  حرنید و سر تور   برای ی  

 ه وحتتنا  کندرا تصور کر  که مادی  شپ تواهد دد اما وگسا تواگست کنترل تو رو را حفظ کند و با سرعت به پی  رفتند ححا

بخت  ان س ف باًی سر کندرا فرو رفته بو   و دیته های پناره و سا  رو  تر  بر ادته بو گد  ان ًستی  ها شنا  بوی  بیند دده بو  

کییومتر بو  و مادی  به گرم  به پی  م   145  اما موتور ظاهراً ب  گ ص کار م  کر   ع ربه سرعت سن  روی که اگرار آت  گرفته بو گد

 ر فت 

 «بابت ماجرای  که پی  اومد عذر م  توا   همه حاحتو  توبه؟»وگسا گفت : 

 «درط م  بند  شند تا تط ترمش تودرل رو آسفاحت اگداتتی   او  ش  بو ؟»ست گفت : 

 «یه گوح  ساتته دده ان حصیر »گفت : کندرا 

 ظاهر  که مسخره بو   مثه یه کومه یوگاه متحر  بو   -

 کندرا متوجه دد که ست ظاهر اصی  موجو  را گدیده است 

 تو دیر گخور ی، ست  -

 راست م  گ   دبیه هوگو بو ؟ -

 «یه جورای   گنده تر و دل تر »کندرا گفت : 

 ر کر  هر ش  بو  بدجوری ن مو   س ف رو قو -
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 وار  جا ه پی  تری ددگد  ًستی  ها به آرام  م  شرتیدگد  وگسا سرعت را نیا  کر  

دااگ  آور ی  که توگساتی  با همچی  تساارت کم  فرار کنی   بدگه مادای  ت ویت داده و دیته ها ضدگیوحه    اگه مادی        -

 خا  کر ه بو   ضدیف تری بو ،  یره گم  توگست حرکت کنه  محل مناسب  رو واسه کمی  اگت

 «ش ور ممکنه موجو ی که ان حصیر ساتته دده این در محک  بیمو  ضربه بشگه؟»ست پرسید : 

 «کس  شه م   وگه نیر او  حصیرها ش  بو ؟»کندرا گفت : 

 «به تاطر همی  بو  که اوح  مست ی  گش   بی   داگ  آور ی  »وگسا گفت : 

 ان صد و دصت کییومتر  ر ساعت بو  کندرا به سرعت سن  گراه کر   سرعتتا  بی  

 گم  ترس  به تاطر سرعت ایر ماان بریرگت؟ -

 وگسا حبخند ن  

 هیتک  بدو  هییکوپتر گم  توگه ما رو بریره  -

 «جدی؟»ست گفت : 

یتتر ان  و بتا اً  جریمه گتاد   احبته تد ید داد   گرفتن  کار ساختیه  به تصاوص بیرو  مناطق دیری  یه ک      »وگساا با تکبر گفت :  

 «ساعت  یره م  رسوگمتو  به آدیاگه افساگه 

 « و ساعت؟»کندرا گفت : 

فکر کر ی ش وری بدد ان اینکه با پدربشرگت حر  ن ی این در سری  تو   رو رسوگد  به توگتو ؟ به طور متوسط م  توین  تو  -

ی تامو  آمادینمو ، هر ک  که یه  ستراه سرعت بشرگراه های بی  ایاحت  با  ویست و شیل تا بری   ای  وقت دد، با شراغ ها

 سن   ادته باده فکر م  کنه یه بت ا  پرگده ر  دده 

 «ای  باید بیتری  رون نگدگی  باده  ف ط متکل اینه که جای  گدار  پاها  رو بذار  »ست گفت : 

تد یبمو  باد   امتد برگامه فتر ه    راست   م  مدموًً واساه تفریح با سرعت گم  ر   وح  ممکنه  دم  ها  ر »وگساا توضایح  ا  :   

 ست، ما ربشرگت ای  رو برات فرستا  

  ر یخچال کوش  بی   و صندح  جیو را بان کر  و ی  دیته دیر کوش  بیرو  آور  

 حاً که  احیو  رو گدید  ای  رو م   ی؟ -

 «فرق بی   احیو  و گوح  شیه؟»ست دیته را گرفت و کم  دیر گودید  گفت : 

بیتاتر کیفیت   رسات کر    احیو  ها یه ک  آسو  تره  هر شند سال ها بو  که  احیو  گدیده بو    مث آگوح  ها، گسل   »وگساا پاساخدا  :   

 « احیو  ها ه  ت ریباً من رض دده  هرک   گباحتو  بو  باید تواگای  های ایر مدموح   ادته باده 

 ه گتسته بو  مدت  را  ر سکوت پی  رفتند  کندرا  ست به سین

 متأسف  که باعث ددی  مادی  تودریت ترا  ده  -

 ت صیر دما گبو   گم   وگ  باورتو  م  ده یا گه وح  م  قبسً صدمه های بیتتری ه  به مادی  ها  ن    -
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 کندرا ات  کر  

 احسا  حماقت م  کن  که اجانه  ا ی  ارول انمو  سوءاستفا ه کنه  -

تی  کار  رست رو اگاا  بدی   کار اگام  کامسً حسا  دده بو   یه گیدید ایاا  کر  ، بدد پدر بشرگت بی  گفت  دما سد   اد -

یه جوری واگمو  کر   که اگرار  ار  کمکتو  م  کن  که متاکل حل بته  ای  جوری اعتما تو  رو جید کر    م مئن  که  

    ق   کر   راه ارتباطتو  با است  ه  کار تو دو  بو ه  راست  گفت  است 

وگساا  ر تیف  همراه کوشک  را بان کر    ر مدت  که وگساا به پدر بشر  گشار  م   ا  که آ  ها صاحیح و ساح   ر راه هستند، کندرا و    

 ست ساکت گتسته بو گد  به طور تسصه ماجرای پی  آمده با ارول و  احیو  را تدریف کر  و بدد تیف  را ق   کر  

 «ر  ش   ن ید ؟م  ان  وست پدربش»ست پرسید : 

   ظاهراً بی  اذا  ا ی؟30یه  یو به اس  اوحو  دک  پرست -

 «ارول گفت ای  تنیا راهیه که م  دد بیند  کر  »ست با حاحت  امری  گفت : 

 ارول راست گفته  تو طیسم  که او  رو محدو  م  کر ، دکست   گانت گرفت؟ -

 آره  بده؟ -

 م      تو آدیاگه افساگه بیتتر  ر مور   برات توضیح -

 مسموم  کر ه؟ -

 گه  -

 تبدیل به یه قوربااه یا همچی  شیشی م  د ؟ -

 گه  صبرک  تا برسی  آدیاگه افساگه  پدربشر  و ما بشرگت بیتتر برات توضیح م      -

 ح فاً اً  برو  -

 وقت  وایستا ی  بنشی  بشگی  یه گراه  به نتمت م  گدان   -

 «تواست  بدوگ ؟اگه تو ت بو ی گم  »ست تواه  کنا  گفت : 

 وگسا مکث  کر  

فکرکن  م  تواست   اما م  به پدربشر  و ما بشرگت قول  ا   بذار  تو دو  تبر  رو بیت بد   قصد ه   ار  که سر حرف   -

 وایس   ت رگا  هست، وح  نو  اثر گم  کنه  م مئن  یه راه  واسه حی  پیدا م  کنی  

 ست با اگرتت روی نت  های کوشک  کتید 

   تو   شیشی هست کیت و بتوگ  بیمو  بر ؟تیی -

 به ورو ی بشرگراه  یرری رسیده بو گد 

  «کمربندهاتو  رو ببندی  »وگسا پاسخ  ا  : 

                                                           
30 Olloch the Glutton 
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 پنجمفصل 

 تازه وارد ها

ه کهنرام  که مادای  ساراگاا  سرعت  را ک  کر  و وار  مسیر دن  دد، کندرا به نحمت شت  های  را بان گره  ادته بو   فیمیده بو    

حت  حرکت با سرعت صد و بیست و پن  کییومتر  ر ساعت  ر بشرگراه ه  پ  ان مدت  یکنواتت م  دو   مدت نیا ی طول گم  کتد تا 

 اگسا  فرامو  کند که با شه سرعت  حرکت م  کند؛ مخصوصاً  ر تاریک  دد 

حتیاط سرعت  را پایی  آور   هتدار  ا ه بو  که اگر بان ه   ر پ  ان آگکه ان بشرگراه تارا ددگد، پیچ و ت  جا ه بیتتر دد و وگسا ان روی ا

 کمینتا  بادند، احتماًً جای   ر گش یک   روانه آدیاگه افساگه تواهد بو  

م داری که  ر مسایر دن  به پی  رفتند، گور شراا  ان پتت ی  پیچ گمایا  دد  گور متدیق به شراغ ی  وسییه شیارشرته بو    یل سوار  

   و با  ید  مادی  وگسا  ست تکا   ا  آ  بو

 «مسیر امنه »وگسا گفت : 

ا  دبه  گبال  یل ان کنار تابیوهای ورو  ممنوع گذداتند  ان گر ه های بیند و تیش فرفوژه گیش عبور کر گد   یل ایساتا  تا  روانه را پتات ساار   

 ببند   وگسا به سمت تاگه حرکت کر  

برگتته بو ، احسا  آرام  تیال م  کر   بخت  ان وجو   همیته  ر د  بو  که آیا بان ه  به آگاا بان کندرا ان اینکه به آدیاگه افساگه 

تواهد گتت؟ گاه  وقت ها تابستا  سال گذدته ایر واقد  به گار م  رسید؛ ماگند ی  رویای طوًگ  عاید  اما اکنو  که تاگه  ر پی  

 رویااااا  باااااو  و گاااااور شاااااراغ ان پاااااناااااااااااره هاااااایااااا  بااااایااااارو           

ن   دایرواگ  های باداکوه، سااتتما  سنر  که به مرور نما  جای جای آ  تور ه دده بو ، و برا کوشک  که  ر ی  طر  آ  پیدا    م  

بو   اکنو  که تو  فکر م  کر  هیچ گاه وار  برا کوش  گتاده بو ، هرشند هر  و طر  اتاق نیردیرواگ  را  یده بو   با تو  اگدیتید که  

 ور  آ  برا بپرسد باید ان پدربشر   ر م

 ر میا  داا  و بر  تاری  گیاها  باغ، کندرا تلحو رگرارگ  پری ها را م   ید که ان سمت  به سمت   یرر  ر حرکت بو گد  مدموًً پ   

اغ  ر بان ارو  توردید به گدرت م  دد تددا  نیا ی پری  ید، به همی   حیل کندرا اکنو  ان  ید  حدو  س  تا شیل پری که  ر سرتاسر 

پروان بو گد اگدک  متداد دده بو    ر هر طر  پری های  رتتا  به رگ  های قرمش، آب ، بنف ، سبش، گارگا ، سفید و طسی   یده م  

ددگد  کندرا با تو  فکر کر  که  حیل افشای  تددا  پری ها احتماًً به اضافه دد  صدها بچه جن  برم  گتت که سال گذدته تو  کم  

  وباره به پری تبدیل دوگد کر ه بو  

ها  لگاراحت بو  که  وست  حنا  یرر  ر تاگه گبو  که به او تودامد بروید  پری ها او را به  ریاشه ای بانگر اگده بو گد که پاتو  بورت  سا

تری  باری که کندرا او را  یده پی  او را ماا  کر ه بو  ان آ  تارا دو   حنا به گار ان بانگتت به  ریاشه تودحال گبو ، اما با ای  حال آ

بو ، حنا تس  کر ه بو   تتر  را به نیر آ  بکتاد  کندرا مصم  بو  که راه  برای گاات  وست  ان نگدا  اب  ا  بیابد  همچنا  مدت د  

 بو  که حنا  ر اعماق وجو   نگدگ  فاگ  را به گایا  بو   ترجیح م   هد 
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 ابل تاگه متوقف کر   ما ربشر  سورگسو  ان پیه های ایوا  پایی  آمد و به سمت مادی  به راه وگساا مادای  اساپورت صدمه  یده را  ر م   

افتا   کندرا پیا ه داد و صندحی  را جیو کتید تا ست را ان نگداگ  گاات  هد  ست به نحمت پیا ه دد و ایستا  تا ک  و قوس  به بدگ   

 بدهد 

 « در تودحاح  که م  بین  صحیح و ساحمی  ش»ما ربشر  کندرا را  ر آاو  گرفت و گفت : 

 «به ایر ان پاهای م  که توا  رفت  »ست  ر حاحیکه ساق پای  را م  ماحید، گفت : 

 «مناور  اینه که ما ه  ان  یدگتو  تودحاحی  »کندرا عذرتواهاگه گفت : 

 ما ربشر  ست را که اگدک  ب  میل به گار م  رسید، گیش  ر آاو  گرفت 

 «گرا  ک   یه کییومتر قدت دده »گفت : ما ربشر  

 یل وساییه گ ییه ا  را متوقف کر  و ان روی آ  پایی  پرید  به سمت وگسا رفت تا به او  ر پایی  آور   شمدا  ها کم  کند  ست گیش به  

 سمتتا  دتافت تا کم  کند  کندرا سا  ها را ان روی صندح  ع د بر ادت 

 «اگرار بدجوری ضربه تور ی  »روی بدگه مادی  اگداتت و گفت :  ما ربشر  گراه  به جای ضربه ها

 «وح  بان ه  تیی  تو  به حرکت ا امه  ا  »وگسا شمدا  ست را بیند کر  و گفت : 

 ست به سمت  رفت تا شمدا  را ان  ست  بریر  

 «ما تما  مخارا تدمیر  رو پر اتت م  کنی  »ما ربشر  گفت : 

 «کی  پول بابت بیمه    ا    بذار او  ها ترج  رو بد  »گفت : وگسا سر  را تکا   ا  و 

 سراگاا  اصرار ست را با رها کر   شمدا  پاسخ  ا  

همه با ه  به سامت  ر حرکت کر گد و وار  تاگه دادگد  پدربشر   ر راهرو روی ی  وییچر گتسته بو   پای شپ  ان اگرتت ها تا باًی   

ن مچ تا داگه  ر گچ بو   کبو ی های ک  رگ  دده به رگ  های نر  و تاکستری روی صورت   یده سااق  ر گچ بو    ست راست  گیش ا 

 م  دد  با ای  حال حبخند بر حد  ادت 

 و مر   ر کنار پدربشر  ایسااتا ه بو گد  یک  ان آ  ها مر ی هیکی  با بین  بشر  و شتاا  های دااا  بو   داابیه اهاح  جشایر پیینشی بو    

و داگه های عریض   ادت  ی  تاحکوب  سبش رگ  روی بانوی   یده م  دد   یرری مر  مس  و ًاری بو  که قد  شند  باًتنه بشر 

سااگت  متر ان کندرا کوتاه تر بو   به ایر ان شند تار موی  که  ر وساط و  و طر  سار   ادت، کچل بو   بدحیاات نیا ی  ور گر گ  ان    

ا  بو گد  شندی   سااتبند گان   ور  ساات  و شند حی ه شوب   ر  ساات   یده م  دااد  هیچ کدا   بندهای شرم  و نگابرهای تیره آویش

 باارن  به گار گم  رسیدگد  اگرتت کوش  و ی  بند اگرتت اداره  ست شپ  بریده دده بو  

 «تو  اومدی   واقداً ان  یدگتو  تودحاح  »پدربشر  تودحال فریا  ن  : 

 ربشر  سد   ار  با دا  گتنا   ا   تو ، جبرا  ظاهر صدمه  یده ا  را بکند کندرا با تو  اگدیتید که پد

 آدناتو  کن   31کندرا، ست  م  توا  با تاگوگاتوآ  وفو -

 و با  ست ساحم  به مر  پیینشی اداره کر  

                                                           
31 Tanugatoa Dufu 
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 همه تاگو صدا  م  کن   -

 صدای گیرای  ظاهر ترسناک  را جبرا  م  کر  صدای گر  و عمی    ادت و کیمه ها را با وضوح ا ا م  کر   شت  های دا  و 

 «ای  ه  کوحتر  یکسوگه  اسم  که کندرا قبسً ه  دنیده »پدربشر  گفت : 

 « وست های است   وست م  ه  هست  »کوحتر هر  وی بچه ها را ان گار گذراگد  با ححن  که شندا  صا قاگه به گار گم  رسید، گفت : 

 «ودبخت  ان آدناییتو  ت»کندرا گفت : 

 «همه  وست های پدربشر    »ست اضافه کر  : 

  یل و وگسا شمدا  و سا  ها را ان  ست کندرا و ست گرفتند و ان پیه ها باً رفتند 

و احبته هر  وی داما قبسً با وگساا سااگتورو آدانا ددی   تاو، کوحتر و وگسا به ما میحق دد  تا تو کارهای آدیاگه افساگه     »پدربشر  گفت : 

یمو  کم  کن   همی  طور که م  بینی  م  هفته پی  یه ک  صادمه  ید  و به تاطر همی  ای  رونها به کمکتو  بیتتر ان هر وقت  ب

 « یره ای گیان  اری  

 «شه اتفاق  براتو  افتا ؟»ست پرسید : 

 پرماجرای   ادتی   اتاقتو   ر ای  مور ، و تیی  موار   یره، فر ا صاحبت م  کنی   تیی  ان گصاف آداد گذدته  دما ه  رون    -

 آما ه    یه ک  استراحت کنی   فر ا با ه  حر  م  نگی  

 «وح  م  م  توا  بدوگ  ش  م  رو گان گرفته »ست گفت : 

 «فر ا »پدربشر  گفت : 

 «فکر گم  کن  اً  تواب  ببره »کندرا گفت : 

راحت تر ان او  شیشی که فکر م  کنی  توابتو  م  »م  کر ، گفت :  مار بشر  که ان پتت سر، کندرا و ست را به سمت پیه ها راهنمای 

 «بره 

 «نو  صبح م  ده »پدربشر  گفت : 

 کندرا دروع به باً رفت  ان پیه ها کر  و تاگو وییچر پدربشر  را به سمت اتاق م احده هل  ا   

   احم اگه پناره را  ر دد جت  گیمه تابستا  بان کر هکندرا  ست  را روی س ح صا  حفاظ پیکا  م  کتید  پ  ان آگکه ست  ر حرکت

ر بیتتر  بو ، ای  تاگه را ویراگه  یده بو  و بان ه   یده بو  که ارتت  ان براوگ  ها دباگه آ  ویراگه را بانسانی کر ه و تغییرات گستر ه ای 

وحتاا  افتا ه بو  و او و برا ر   ر  ایره ای ان گم  مبیما  تاگه صااورت  ا ه بو گد  عی  را  اتفاق های  که  ر دااد حمیه متااونا   

 محبو  دده بو گد، اما با قد  گذادت  به اتاق نیردیرواگ  احسا  امنیت به کندرا  ست  ا  

 «سا  هاتو  اوگاا   تو  اومدی  » یل به وسایل کنار تخت اداره کر  و گفت : 

 «  های تو  ببینی  توا»وگسا که به همراه  یل ان اتاق تارا م  دد، گفت : 

 «شیشی م  توای  براتو  بیار ؟ مثسً دیر  اغ؟»ما ربشر  پرسید : 

 «بیه، ممنو  »ست گفت : 
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  یل اً  براتو  میاره  -

 ما ربشر  هر  و را بار  یرر بغل کر  

 تیی  تودحاح  که ساح  رسیدی   توا  های تو  ببینی   صبح نو  بیدار م  دی   -

 دد  ما ربشر  ان اتاق تارا

 «م  توگ  یه ران گره  اری؟»ست  ر شمداگ  را بان کر   گفت : 

 کندرا  وً دد تا نیپ ساک  را بان کند 

 آره  اما تو گم  توگ   به تاطر همی  م مئن  که  ر هر صورت بی  م  گ   -

 ست ان شمداگ  بسته بشرگ  باتری سایش سه بیرو  آور  

 میییوگر ان ایناا م  ری  بیرو   -

 رو ان کاا آور ی؟او  ها  -

 تیی  وقته پی  تریدمتو   واسه وقت  که برم  گر ی  ایناا  -

 م  توای به ساتیرها بفرود ؟ -

 تا بتوگ  تیویشیو  گراه کن   -

کندرا سار  را تکا   ا   سااتیرهای  که بدد ان  ن ید  سوپ ان ما ه اول  ر جنرل  یده بو گد، به ست قول  ا ه بو گد که  ر قبال باتری   

 تیویشیو  قابل حمیتا  به او طس بدهند برای 

 م  بو   به گویل و  ور  اطمینا  گم  کر   که طس رو پر اتت کن   -

 به تاطر همینه که طس رو باید پی  پر اتت کن   -

 ست باتری ها را  وباره  ر شمدا  گذادت و ی  ت  درت و ی  دیوار  بیرو  آور  

  ر مور   به توافق رسیدی   -

 ک ؟ -

پی   همو  وقت  که تو بدد ان بوساای پریا تا ابد توابت بر ه بو   تو یک  ان او  ححاه های گا ری که هیتک  گبو   تابساتو    -

 بی  گیر بده  م  م  ر   ستتوی  

 ان  ر تارا دد و ان پیه ها پایی  رفت 

 عوض کر  ضربه ای به  ر تور  کندرا ه  ان فرصت استفا ه کر  و حبا  های  را عوض کر   کم  بدد ان اینکه حبا  های  را 

 بفرمایید  -

  یل با سین  حاوی  و حیوا  دیر  اغ وار  دد  گودیدگ  ها را روی میش کنار تخت گذادت 

کندرا روتخت  را کنار ن  و روی  تخت رفت  آهساته دروع به گودید  دیر کر   ست وار  اتاق دد، حیواگ  را بر ادت، و دیر را سر کتید   

 آستین  پا  کر  و به سمت پناره رفت   ور هاگ  را با
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 امتد پریای نیا ی بیروگ   -

 درط م  بند  ان  یدگت تودحال م  د   -

 فده پی  که آگاا بو گد، پ  ان آگکه سات ی  پری را گرفت و گاتواساته او را تبدیل به ی  بچه ج  کر ،  دامن  میا  آ  ها به وجو     

 آمده بو  

  وستی  او  ها م  رو بختید   اً   یره  -

 برق را تامو  کر  و روی تخت  پرید 

 کندرا دیر  را تما  کر  و حیوا  تاح  را روی میش کنار تخت گذادت 

 ای   فده که  یره کار احم اگه ای اگاا  گم   ی، م   ی؟ -

 م  ان ادتباهات   ر  گرفت   -

  شو  ظاهراً اتفاق های بدی  اره میفته  تو  یره گباید اوضاع رو ترا  تر کن  -

 یه گوه ی تو  م  د   -

 بدد ان اینکه طسهات رو ان ساتیرها گرفت ؟ -

 آره، بدد ان او   -

کندرا  ران کتاید، سار  را روی باح  گر  گذادات و به سا ف تیره داد  پدربشر  و ما ربشر  صابح شه شیشی م  تواستند به آ  ها       

ه بو ؟ شه شیشی سات را گان گرفته بو ؟ وگسا، تاگو و کوحتر شه؟  برویند؟ شرا ارول به آ  ها عسقه مند داده بو ؟ شرا  ر کمینتاا  گتاسات    

گبو ؟    استا  آ  ها شه بو ؟ ان کاا آمده بو گد؟ تا ک  قرار بو  بماگند؟ شرا به جای حنا سه گفر آمده بو گد؟ مرر آدیاگه افساگه ی  ران بشر

 ت ب  دمار بو  که توا  به سرعت به شتم  گم  آمد اگرشه  یروقت بو  و او ه  تواب  م  آمد، اما ذهن  آگ در  رگیر سؤاً

*  *  * 

 صااابح رون بدااد، کناادرا بااا تکااا  هااای  کااه سااات بااه دااااگااه ا  م   ا  بیاادار داااد  سااات بااا صااادای  آرا  و هیاااا  ن ه    

 «نو  با   وقت آگرفت  جوا  ها  »گفت : 

تواست  اما گم  دد کم  بیتتر بخوابند؟ هر سال کریسم  کندرا بر جای  گتاست  شندی  بار پی  ن   او ه  جوا  سؤال های  را م   

همی  برگامه بو ؛ ست هیاا  ن ه و ب  قرار صبح ترو  توا  همه اهل تاگه را بیدار م  کر   ان تخت پایی  آمد، ساک  را بر ادت و به 

 سمت  ستتوی  رفت تا  ست و صورت  را بتوید 

د و وار  راهرو دد، وگسا را  ید که سین  بشرگ  محتوی تخ  مرغ آ  پش و گا  تست  ر  ست هنرام  که سراگاا  کندرا ان پیه ها پایی  آم

  ار   وگسا  وباره حبا  های دیک  بر ت   ادت و آرای  ماهراگه ای اگاا   ا ه بو   برای اینکه ماگند ی  ن  تاگه  ار سین  اذا  ر  ست

 «ما ربشرگت گفت  بری تو اتاق م احده تا  ور ه  یه صبحوگه توگوا گ  بخوری   پدربشر  و»بریر ، نیا ی تو  حبا  بو   وگسا گفت : 

کندرا به  گبال وگساا وار  اتاق م احده دد  سین   یرری پر ان گودیدگ ، مربا و کره روی میش بو   پدربشر  روی وییچر ، ما ربشر  روی  

گتسته بو گد  ی  بت ا  تاح  روی پای  بو   کندرا متوجه صاندح  پتات میش و سات روی یک  ان صندح  های شرم  بشر  جیوی میش    

 ی  تخت سفری  ر گوده اتاق دد  ظاهراً پدربشر  روی آ  م  توابید 

اتاق م احده اتاق شتامریری بو   پر ان وسایل تشئین  بو   ماس  های عاید و ارید قبییه ای روی ی  قفسه  یده م  دد، جایشه های  

را ادغال کر ه بو ، و کیکسیوگ  ان فسیل ها  ر قفسه ای  یرر برای جید توجه بیننده رقابت  سخت  ادتند  مسااب ات گیف قفساه  یرری   

 گصف ی  سن  مددگ  بشر   ر گوده اتاق  یده م  دد 
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 زندگی پیشتاز

 ان وحت حوح های ت دیر، گواه  گامه ها و قا  بشرگ  ان مدال ها و جوایش قسامت  ان ی   یوار را پودااگده بو گد  سار تت  دده ی  گر   

روی  یوار گش ی  پناره شسبیده بو   پدربشر  و ما ربشر  جوا  ان  رو  عک  های متدد  به بیننده حبخند م  ن گد  شند تای  ان عک  

ها سایاه و سافید بو گد و باق  رگر   روی میش،  رو  ی  کره کریستاح  که کف صاف   ادت، ی  جمامه به اگدانه اگرتت دست کندرا   

 کندرا بر روی صندح  شرم   یرر گتست قرار  ادت  

 «ممنوگ  وگسا »ما ربشر  گفت : 

 وگسا سر  را تکا   ا  و ان  ر تارا دد 

ای  رونها گوبت  اذا م  پشی   تا سر  گتده بیای  بکتی   هیتک  حنا گم  ده وح  »ما ربشر  م داری تخ  مرغ برای تو  کتید و گفت : 

 «است  ه  قبل ای  اتفاق تو شرته بو  گیایت تسدمو  رو م  کنی   حت  

 «حت  است ؟ ًنینای  ست پخت م  رو فرامو  کر ی؟ امیت ها  رو؟ قارچ مخصوص  رو؟»پدربشر  عصباگ  گفت : 

 «مناور  ای  بو  حت  تو که این در سرت دیواه »ما ربشر  با حح  آرام  بخت  گفت : 

 را تنیا با گوه های   ر میا  برذار    ست  را م ابل  هاگ  گرفت، اگرار م  تواست رانی

 بدد ای  اتفاق یه ک  ارارو دده  -

ًً بااه تاااطار ای  کااه یاا  اعتراض تتااامریناااگااه  یرر تنیااا            پاادرباش  بااه وضاااوح نباااگا  را گااان ما  گارفاات  احاتامااا

 روی ی  گا  کره ماحید حر  های ما ر بشر  را تأیید م  کر   صورت  نیر کبو ی ها قرمش دده بو   کندرا م داری تخ  مرغ کتید ست 

 «شه اتفاق  براتو  افتا ؟»کندرا ان پدربشر  پرسید : 

 «ماما  گفت ان پتت بو  افتا ی  وح  ما باور گکر ی  »ست گفت : 

 «او  مربوط به وسط ماجرا   بیتره ان اول دروع کنی  » پدربشر  که ک  ک  آرامت  را بان م  یافت، گفت : 

 «مربوط به شیشی که م  رو گان گرفت ه  م  رسی ؟ به قسمت»ست متتاق پرسید : 

 پدر بشر  سر  را به گتاگه ی تأیید تکا   ا  

 اما اول یه سؤال ان کندرا  ار   ارول هیچوقت شیشی گفت که گتو  بده ان ماجرای  که بی  تو و پریا اتفاق افتا ه تبر  اره؟ -

ث دد که بی  اعتما  کن   او  گفت م   وگه م  پری ن ه دد  ویه شیشای  بیتتر همی  باع:»کندرا به پتت  صندحی  تکیه  ا  و گفت 

 « ر مور   وست پدر بشر  کوحتر گفت تا حرف  رو ثابت کنه 

 م داری تخ  مرغ روی گاگ  گذادت و گان ن  

 «او  بچه ج  » پدربشر  ارید : 

 ما ربشر  اگداتت  با اگرتت های  ست ساحم  روی گچ  ست دکسته ا  ضر  گرفته بو   گراه  به

 «کدو  بچه ج ؟»ست پرسید : 

 «همو  بچه جن  که است  رو به ای  رون اگداتت »ما ر بش  گفت : 

 «وح  م  فکر م  کر   همه بچه ج  ها  وباره به پری تبدیل دد  »کندرا گفت : 
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 زندگی پیشتاز

 «تادو  تو کییسا گبو    نیا ی  اری  تند م  ری  احتماًً وقت  پریا  ادت  بچه ج  ها رو برم  گر وگد  شند »پدربشر  توضیح  ا  : 

 «بیتو  م  گی   یره؟»به ما ربشر  گراه  اگداتت و پرسید : 

 ما ربشر  سر  را آرا  به سمت پایی  تکا   ا  

 پدربشر  به جیو ت  دد و صدای  را پایی  آور  

حت  با کساای  که ما بیتو  اعتما   اری  مث آ یل، وگسا،  هرش  بیتو  م  گی  ان ای  اتاق گباید بیرو  بره  گباید  ر ای  مور   -

 تاگو با کوحتر حرف  بشگی   هیتک  گباید بدوگه که دما م   وگی    ر ایر ای  صورت ف ط ت ر بیتتر م  ده  متوجه ددی ؟

 کندرا و ست هر  و مواف ت کر گد 

 پدربشر  به ست گراه کر  

 ست، مناور   قی اً هیتکیه  -

 «ش ؟ قول م     به کس  گر  »صندح  جا به جا دد و گفت : ست اگدک   ر 

م مئن  که ساار قوحت م  موگ   بدد او  ماجراهای  که به وجو  آور ی م   ار  ریساا  بشرگ  م  کن  »پدربشر  با ححن  جدی گفت : 

ه توب   ر مور  محتاط بو   گرفت   ی که  وباره اجانه  ا    به آدایاگه افسااگه برگر ی  یه بختی  به تاطر اینه که م مئن   ر  تیی   

بخ   یره ه  برای امنیت تو توگه  ای  ان او   ست اطسعاتیه که ترجیح م   ا ی  با هیتک   ر میو  گذاری ، شه برسه به بچه ها  وح  

  ما حق  اری   ر مورم  و ما ربشرگتو  احساا  م  کنی  داما بی  ان حد  رگیر ددی  و ًنمه همه  استا  رو واستو  تدریف کنی   د  

 «ت رات  که  ر اگتاارتوگه بدوگی  

کندرا به ست گراه کر   آگ در هیاا  ن ه بو  که به سخت  م  تواگست جیوی تو  را بریر   با اینکه تو   ه  کناکاو بو ، اما ان دنید  

 جشئیات شنا  ت رات مرمونی م  ترسید 

و واساتو  گدریف کر    تابستو  گذدته، تو اتاق نیردیرووگ ، قبل ان اینکه بری  برای  م  قبسً یه بختا  ان  اساتا  ر  »ما ربشر  گفت : 

گاات پدربشرگتو ، واساتو  یه ساری  ًیل تفاوت آدایاگه افسااگه با بیتتر من  ه های حفاظت دده رو گفت   او  ها رو واسه ای  بیتو      

 «و دما ساح  بموگی  گفت  که احتمال م   ا   اتفاق  برای م  و پدربشرگتو  بیفته 

 «آدیاگه افساگه یک  ان پن  تا من  ه ی حفاظت دده ی مخفیه »کندرا گفت : 

 «آفری ، کندرا »پدربشر  گفت : 

تو هر کدا  ان ای  پن  تا من  ه حفاظت داده ی مخف  یه ابشار قدرتمند پنیا  دده  افرا  نیا ی ه  ان وجو  ای  من  ه  »کندرا ا امه  ا  : 

 «اطسع گدار  های مخف  

 « ر واق  تددا  اوگای  که م   وگ  تیی  کمه  هیچک  ه   جای هر پناا تا رو گم   وگه »ما ربشر  گفت : 

 «یه گفر م   وگه »پدربشر  تصحیح کر  : 

 «تد او  یه گفر اگه ه  بدوگه تا اً  که حرف   ر مور   گش ه »ما ربشر  پاسخ  ا  : 

 «مور  شیشهای  که بیمو  گفتی  فکر کر    به گار تیی  مرمونه م  نیا   ر »کندرا گفت : 

 پدربشر  گیوی  را صا  کر   به گار برای صحبت کر   مر   بو  
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 ارول هیچوقت به ای  اداره کر  که آدیاگه افساگه یه من  ه حفاظت دده مخفیه که یه ابشار ویاه تو  پنیا  دده؟ -

 «گه »کندرا گفت : 

  ا  ست ه  سر  را تکا  

 کاری ه  گکر  که ای  اطسعات را ان نیر نبوگتو  بکته بیرو ؟ -

 «گه »ست گفت : 

 کندرا ه  تأیید کر  

 پدربشر  تکیه  ا  

 تد ای  حداقل یه ک  تیال آ   رو راحت م  کنه  -

 «وح  ما باید برگامه مو  رو ا امه بدی  »ما ربشر  گفت : 

 پدربشر   ست  را تکا   ا  

 جوری رفتار م  کنی  اگرار ران فا  دده احبته  ما یه  -

 «فکر م  کنی  که م   وگ ؟»کندرا پرسید : 

 پدربشر  ات  کر  

اگام  ساتاره مغر  حت  گباید ان وجو  ای  من  ه حفاظت داده م ی  باده  تس  نیا ی اگاا  دده که ایناا دناتته گته  ان    -

تابساتا  گذدته ت ریباً موفق دد  آدیاگه افساگه رو سرگرو  کن   به  طرف  ه  م   وگی  که اگام  با موریل  ر تما  بو ه و 

 تاطر همی  باید فرض رو بر ای  بذاری  که م   وگ  آدیاگه افساگه یه من  ه حفاظت دده ویاه   و ش  تو  پنیا  دده 

 «حاً واقداً ش  هست؟ او  ابشار شیه؟»ست پرسید : 

، نگدا  بشرگ  Zzyzxایت   اره  اما به همراه شیار ابشار  یره، م  داا  کیید به تو ی تو   یه طیساا  کی  که قدرت ب  گی -

 که صدها اهریم  قدرتمند همه اعصار تو  نگداگی  

 «همه او  های  که جا  رو م   وگست  اً   یره مر ه   »ما ربشر  نیر حد گفت : 

 احبته احتماًً به ایر ان اعضای اگام  ستاره مغر   -

 گفت و ات  های  را  ر ه  کتید  به نمی  تیره دده بو  پدربشر  ای  را 

 رو بااان کن ، گتیاااه    فاااجدااه بااار تواهااد بو    گیااا بااه آتر   Zzyzxاگااه هر پن  تااا ابشار کنااار ه  جم  دااا  و  ر  -

 م  رسه 

مث آیه بچه دیرتوره م    Zzyzxداد ب  پایا     سارتاسار نمی  رو فرا م  گیره  باهومات  ر برابر دیاطی  قدرتمند    »ما ربشر  گفت : 

موگه  یه س  کوشوحو   ر مدت نگداگ  بو گتو ، ما مدت ها  که قدرت مبارنه با موجو ات  به قدرت او  ها رو ان  ست  ا ی   حت  ارت  

 «پریای  که تو احضار کر ی ه  تواگای  م ابیه باهادو  رو گدار   تنیا امیدمو  اینه که او  ها رو نگداگ  گره  اری  
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 تد پ  شه جوری باید»ساکوت اتاق را فرا گرفته بو   کندرا صاادای تی  تی  ساااعت پدربشر  را م  داانید  سااراگاا  ساات پرسااید :  

 «جیودو  رو بریری ؟

 سؤال توب  پرسیدی  -

 رپرستس اتحا یهم  همی  سؤال رو ان رئی  ایر رسم  »پدربشر   ر حاحیکه برای تأکید با اگرتت به  ست ست صربه م  ن ، ا امه  ا  : 

 «ها پرسید  

 «ای   یره شیه؟»ست پرسید : 

سرپرست های همه ی من  ه های حفاظت دده  گیا، به همراه ه  پیما  هادو ، اتحا  سرپرست ها رو تتکیل »ما ربشر  توضایح  ا  :  

 «م     

داره  اما قر  ها  که ما ان راهنمای  ها و کم  همه سارپرست ها به یه اگدانه اعتبار  ار  و اتحا  رئی  رسم  گ »پدربشر  اضاافه کر  :  

 «استفا ه م  کنی   32های بشرگتری  ه  پیماگمو  اسفینک 

 «ان همو  اسفینک  ها که تو مصر هست؟»کندرا پرسید : 

ف ط  و  و ه  م ما گم   وگی  که او  واقداً اسافینک  هست یا گه  ق داً فاگ  گیست  ان قر   وان ه  تا حاً سرپرست ب »پدربشر  گفت : 

بار رو  ر رو باها  حر  ن    هر  و بار ه  دابیه اگساا  بو ه  اما بیتاتر موجو ات قدرتمند مث آاژ هاها م  توگ  هر وقت به صسحتو     

 «باده تو دو  رو به دکل اگسا   ر بیار  

 «ان اسفینک  پرسیدی  ش  کار کنی ؟»ست پرسید : 

و ان  پرساید   پیتانیا  کر  که ابشار رو جاباا کنی   م   وگی ؟ آدیاگه افساگه با حدو  سیصد سال   آره   ر واق  رو  ر ر»پدربشر  گفت : 

قدمت  ر واق  یک  ان جوو  تری  من  ه ها   بی  من  ه های مخف  ه  جدیدترینه  کم  بدد ان اینکه آدایاگه افساگه تأسیی  دد یک   

اا اگت ال  ا   و آدایاگه افساگه ان او  به بدد یه من  ه مخف  باق  موگد  هموگ ور که م   ان من  ه های مخف  به تط افتا   ابشار رو به این

 «بینی  ای  اتفاق قبسً ه  افتا ه 

 «تد ابشار رو اگت ال  ا ی ؟»کندرا پرسید : 

 پدربشر  شاگه ا  را تاراگد 

 اول باید پیدا  کنی   -

 «یدن  تو تو  ه  جا  رو گم   وگی ؟»ست پرسید : 

تا او  جای  که م  م   وگ  هیچ کدو  ساارپرساات های پناهراه های مخف  گم   وگ  که ابشار کاای من  ه دااو    »پدربشر  گفت : 

 «پنیا  دده  محل های  که او  ابشار تودو  پنیا  دد  پودیده دده تا هیچوقت کس  گتوگه او  ها رو پیدا کنه 

 «رافتو  کار گذادته دده و تیه های مرگبار  ر اط»ما ربشر  ا امه  ا  : 

 «و ای   حیل حضور میمو  هاموگه »پدربشر  به آرام  گفت : 

                                                           
32 Sphinx یا ابواحیول  ر اساطیر یوگا  و مصر باستا  موجو ی است با بد  دیر و سر اگسا   پیتینیا  بر ای  ع یده بو گد که ساتت  ماسمه اسفینک  ها  ر  
 م ابل ورو ی م بره ها، ان ای  آرامراه ها محافات م  کند  ابواحیول بشر   ر  هاگه هر  جیشه  ر مصر ساتته دده است 
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 «او  ها ایناا  تا ابشار رو پیدا کن ؟»کندرا گفت : 

 «به وظیفه دو  حسا ت گم  کن  »پدربشر  سر  را به گتاگه ی تأیید تکا   ا  و گفت : 

 «تا حاً ه  شیشی پیدا کر  ؟»ست پرسید : 

رشه تاطرات سرپرست های قبی  رو توگده و یه شیشای  پیدا کر ه  پاتو  بورت ، دوهر حنا، به ابشار پنیا  عسقه مند وگساا  فت  -

دده بو ه  تو یه اداره رمشگوگه تو یک  ان  فترشه های تاطرات  به یه برا واژگو  اداره کر ه که باور  ادته ابشار آدیاگه افساگه 

و  حشوماً  رسات گیست وح  بیمو  ایده  ا  که رو کاا تمرکش کنی   ممکنه فر ا پیدا  کنی ،  اوگاا پنیا  داده  گوداته های ا  

 ممک  ه  هست که یه عمر طول بکته 

 «جای تداد گداره که وگسا همچی  مادین   اره  جوینده گناه »ست گفت : 

ه  کوحتر طیس  های جا وی  جم  م  کنه  هرکدومتاو  میارت های تاص تو دو  رو  ار   تاگو یه متخصص مداوگ »پدربشر  گفت : 

وگساا ه  حیوو  های جا وی  رو م  گیره  داغل های مختیف  که  ادت  او  ها رو به جاهای ت رگاک   ر سرتاسر  گیا کتوگده و همی    

 «باعث دده که برای اگاا  ای  مأموریت ت رگا  کامسً صسحیت  ادته باد  

یید گاو صااندوق به ما به ارر رساایده  ما او  رو یه جای م مئ  قای  کر ی   هر وقت جای گاو به عنوا  ساارپرساات، ک»پدربشر  گفت : 

 «صندوق رو پیدا کر ی ، او  کیید به ما اجانه م   ه که بری   اتل و ابشار ور به  ست بیاری  

  سات آور   او  ابشار کار سختیه  تاگو، کوحتر و حت  با وجو   ر اتتیار  ادات  کیید، بان ه  ان کنار تیه های مرگبار و به  »پدربشر  گفت : 

 «وگسا باید تو بیتری  درای تو  باد  

 «قبل ان اینکه بیا  ایناا  ر مور  آدیاگه افساگه م   وگست ؟»کندرا پرسید : 

 وحتر یه  وسااتهیچ کدومتااو   م  مدت ها با اساافینک  و شند گفر  یره متااورت کر   تا او  ها رو اگتخا  کر    ک»پدربشر  گفت : 

قدیمیه  او  رو بیتر ان همه م  داناسا   تاگو دیرت ب  گایری  اره  همی  طور وگسا  اسفینک  و تیی   یره ان سرپرست ها هر  ودو    

 «رو توصیه کر   

ما  باده   ر تبا اینکه تیل تو اگتخابتو   قت کر ی  و احتماح  ه  تیی  کمه، اما بان ه  ممکنه یکیتو  با اگام  »ما ربشر  گفت : 

  و یا اصاسً مأمور او  ها باداه  اگام  ساتاره مغر  تواگای  تارق احدا ه ای تو گفوذ کر    اره  تأیید اسفینک  هر جور سوءظن  رو ان بی   

 «م  بره، وح  تو  اسفینک  انمو  تواسته که ای  احتمال رو ه   ر گار بریری  

جای یه گفر اگتخا  کر ی  ه  همینه  یه بخ   یره   ه  ای  بو  که م  تواستی  کم  یه  حیل اینکه سه گفر رو به »پدربشر  گفت : 

 «بیتتری  ادته بادی   حت  با کم  سه تا متخصص ماهر ه  پیدا کر   ابشار کار تیی  طاقت فرساییه 

 «به گاآرام  های اتیر باعث آرام  تیاحه تانه حضور او  ها باعث م  ده که امنیت ایناا بره باًتر  که با توجه »ما ربشر  ا امه  ا  : 

گشار  ها تبر ان فداحیت ددید اگام  م      ان تابستو  گذدته تا حاً  و تا من  ه حفاظت دده س وط کر   که یک  »پدربشر  گفت : 

 «دو  مث آآدیاگه افساگه یه من  ه مخف  بو ه 

 «  یک  ان ابشار رو به  ست آور  ؟یدن»کندرا  ر حاحیکه  سته صندحی  را فتار م   ا ، گفت : 

ما گم   وگی   امیدواری  که گه  ما وک  رو یا توگه؟ همو   ًل پریه؟ بدد ان ساا وط من  ه برای عمییات اکتتااا  »پدربشر  پاساخ  ا  :  

 «رفت اوگاا  ان او  وقت تا حاً هیچ تبری ان  گداری  

 «ماجرا مال شند وقت پیته؟»ست پرسید : 
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 «بیتتر ان سه ماه پی  »ت : ما ربشر  گف

او  من  ه تو برنیل بو    و سااال پی  یه بار سااد  کر ه بو   به اوگاا گفوذ کن  وح  موفق گتااد   اما فوریه  »پدربشر  توضاایح  ا  : 

 «گذدته    ما گم   وگی  که شه اتفاق  افتا  

 «شه ابشاری اوگاا پنیا  بو ه؟»ست با شت  های کامسً بان پرسید : 

حد  ن گ  ایر ممکنه  ما اطسعات کم   ر مور  ماهیت ابشار  اری  اما ای  که کدومتو  کاا پنیا  دده اصسً مدیو  »پدربشر  گفت : 

 «گیست 

 «او  ها شی ؟»کندرا گفت : 

 پدربشر  به ما ربشر  گراه کر   ما ربشر  داگه باً اگداتت 

نما  رو  ساوم  بصایرت گامحدو  م  بخته  شیارم  هر گوع بیماری رو   یک  قدرت کنترل مکا  رو م   ه، یک   یره کنترل  -

 دفا م   ه و آتری جاو اگر  م  بخته 

 «جشئیات عمداً مث آران باق  موگد  »ما ربشر  گفت : 

 یره ای ه   جا وی  که او  ها  ار  ان هر شیشی که ما م  دااناساای  قوی تره  برای مثال به ایر ان راه رفت ، راه های»پدربشر  گفت : 

  مبرای رفت  ان یه گ  ه به گ  ه  یره وجو   اره اما ابشاری که قدرت کنترل مکا  رو  اره برتر ان هر گوع طیس  و جا و و موجو یه که ما 

 «دناسی  

 «و یه جورای  با کم  ه  م  توگ   ر نگدا  اهریم  رو بان کن ؟»کندرا پرسید : 

می   حییه که باید به هر قیمت  دااده اجانه گدی  ای  ابشار به  ساات  داام  هامو  بیفت   یک  ان گرراگ   قی اً  به ه»پدربشر  تأیید کر  : 

 «های ما اینه که اگه اگام  به یک  ان او  ها  ست پیدا کنه، ممکنه ان او  برای پیدا کر   ب یه استفا ه کنه 

 «اما ممکنه یک  دو  رو پیدا کر ه باد  » ست گفت : 

ف ط م  توگی   امیدوار باداای  که او  من  ه حفاظت دااده تو برنیل هموگ در که ظاهراً برای ما وک  ایرمیمو  گوان »فت : ما ربشر  گ

بو ه، با اعضاای اگام  ه  میربو  گبو ه باده  بدد ان گاپدید دد  ما وک ، شند گفر  یره ه  به اوگاا فرستا ه دد  وح  هیچ کدومتو   

 «ید جنبه احتیاط رو رعایت کنی  و ای  جوری فرض کنی  که بدتری  اتفاق آممک  افتا ه برگرتت   به طور طبید  با

 «تد م  و ست شه گ ت  تو ای  ماجراها  اری ؟»کندرا پرسید : 

سقه ع کامسً م مئ  گیستی   م   وگی  که اگام »پدربشر  جرعه ای ا  پرتغال ان حیوا  بیند  گودید  شین  به پیتاگ  اگداتت و گفت : 

ه ینیا ی به دااما  و تا پیدا کر ه  م  ترساای  او  ها یه شیشهای  بیتااتر ان ما  ر مور  تغییرات  که پریا تو کندرا به وجو  آور  ، بدوگ     

تغییری که باعث دده فکر کن  کندرا م  توگه به رسید  به اهدافتو  کم  کنه  او  ها به مدرسه تو  گفوذ کر   و سد  کر   اعتما ت 

جید کن   او  ها ان ست سوءاستفا ه کر   تا یه  یو نگداگ  رو آنا  کن   و ت ریباً م مئنی  که م  تواست  دما رو بدن    هد  گیای  رو 

 «دو  رو گم  ده حد  ن  

 «اسفینک  دخصاً م  توا  کندرا رو ببینه »ما ربشر  گفت : 

 «ایناا ؟»ست پرسید : 
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چوقت مدت نیا ی رو یه جا گم  موگه  اتیراً  اداات تو برنیل کنترل تسااارت م  کر   اما اً  همی  گش یک  ها   هی»پدربشر  گفت : 

گررا  اینه که آدایاگه افساگه ممکنه هد  بددی باده  دایدات نیا ی  ر مور  فداحیت اگام  تو من  ه دنیده م  ده  یه شیشهای  فراتر ان  

ا  تما  گرفت   او  م  توا  کندرا رو مسقات کنه تا ببینه م  توگه تتخیص بده شرا اتفاق های  که واسه دما  و تا افتا   م   یتد باه

 «اگام  این در به کندرا عسقه مند دده با گه 

 «م  ه  م  توا  ببینم  »ست گفت : 

 « ؟اتفاقاً م  توای  تو رو ه  بی  گتو  بدی  تا ببینی   ر مور  او  گان گرفتر  کاری م  ده کر»پدربشر  گفت : 

 «ان اگتاار تسته دد   ماجرا شیه؟»ست با اوقات تیخ  پرسید : 

اوحو  دک  پرست  یویه که یه طیس  تاص رو  اعمال دده  او  مث آماسمه ی ب  جو ، ب  حرکت م  موگه »پدربشر  توضایح  ا  :  

  به تدری  بیدار م  ده  ادتیای سیری مره اینکه یک  بی  اذا بده  او   سات کسا  که بی  اذا م   ه رو گان م  گیره و بدد ان او  

 گاااااپااااذیااااری  اره  ماااارتااااد اااااذا ماااا  تااااوره و هااااماااایاااا  جااااور بااااشر  تاااار       

 «م  ده  هرش در بشر  تر بته، قدرت  ه  بیتتر م  ده و ان تور    ست گم  کته تا اینکه کس  که اول بی  اذا  ا ه رو بخوره 

 «قراره م  رو بخوره؟»ست فریا  ن  : 

 «سدی  رو بکنه  قراره»پدربشر  گفت : 

 م  توگه وار  آدیاگه افساگه بته؟ -

فکر گم  کن   اما به نو ی او  رون میا  که  ر اطرا  مرنهامو  پرسه بشگه و  گبال یه راه  برای حمیه برر ه  و هر رون »پدربشر  گفت : 

که  جای  که م  توگ  پنیا  بت ، جاهاییه ه  با بیتاتر تور   قدرت بیتاتری پیدا م  کنه  او  ب  رحماگه  گبال تو تواهد گتت و تنیا  

 «او  گم  توگه بیتو  وار  ده 

 «اما احتماًً باید بتوگی  یه کاری بکنی  »ست گفت : 

به تاطر همینه که م  توا  اسفینک  تو رو ببینه   رایت  موقدیت های حا تر ان ای  رو ه  حل کر ه  گررا  گبا   گم  ذاری   -

 اوحو  تو رو قورت بده 

 ت صورت  را میا   ست های  گرفت س

 شرا هر کاری که م  کن  ادتباه ان آ   ر میا ؟ -

 سر  را بیند کر  

 فکر م  کر    ار  کم  م  کن   -

ت صایر تو گبو   تو تیی  دااعت گتو   ا ی و  ادت  سد  م  کر ی کار آ رست رو اگاا  بدی  متأسفاگه ارول  ادت  »ما ربشر  گفت : 

 «کر   انت سوءاستفا ه م 

 «شیشی  ر مور  ارول م   وگی ؟»کندرا پرسید : 

 «هیچ  »پدربشر  گفت : 

 شه جوری ان ماجرای پریا تبر ار دده؟ -
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 پدربشر  آه  کتید 

ما یه تئوری  اری   هفته پی  یه بچه ج  پیدا کر ی   یک  ان او  بشر  ها    ادات ان پتاات حصااار مرنی مو  به یک  که   -

 م   ا   اریبه سری   فرارکر   اما توگستی  بچه ج  رو بریری   دنل پودیده بو ، اطسعات

 «اگه به تاطر پدربشرگتو  گبو  او  بچه ج  آپست ه  فرار کر ه بو  »ما ربشر  گفت : 

ر  کبی  م  و تاگو بچه جنه ترجیح  ا  ان م  ر  ده  م  بی  حمیه کر   وح  گامر  تیی  قوی بو   م  رو دوت »پدربشر  توضیح  ا  : 

 تو یه گو ال   سات  موگد نیر بدگ  و  ردت گ  پا  دکست  اما موفق دد  به اگدانه کاف  او  وحت  رو مد ل کن  تا تاگو با استفا ه ان یه 

 «مداو  فیا  کنه 

 «اً  کااست؟»ست پرسید : 

 «تو سیاهچال »پدربشر  گفت : 

 «یدن  نیرنمی  »ما ربشر  توضیح  ا  : 

 «و  نیر یه سیاهچاحه پ  ا»ست فریا  ن  : 

 « ر کنار یه سری شیشهای  یره  بدو  همراه ورو تو  به سیاهچال ممنوعه »پدربشر  گفت : 

 «اافیریر دد  »ست نیر حد گفت : 

 ق ر هر صاورت گکته اینااست که ما باور  اری  که او  بچه ج  و احتما  ب یه دو ، ماجرای  که بی  کندرا و پریا اتفا »پدربشر  گفت : 

 «افتا ه رو به اگام  گشار   ا ه باد   بچه ج  ها جاسو  های ماهری  

 «قراره ب یه عمرمو  رو ایناا قای  دی ؟»کندرا پرسید : 

ک   ر مور  قای  دد  حر  ن ؟ ما فداحیت م  کنی   او  ابشار رو پیدا م  کنی  و اگت اح  م  »پدربشر  روی  سته وییچر کوبید و گفت : 

 «  کنی  که شرا اگام  به تو عسقه مند دده  با اسفینک  متورت م  کنی   ی   تح یق م

و بیتری  متخصاص های  گیا بیتو  آمون  های   ر س ح جیاگ  م      دما باید  ر مور   گیای  که وار   ددی   »ما ربشر  گفت : 

 «بدوگی  و هیچ مدی  های  بیتر ان تاگو، وگسا و  کوحتر پیدا گم  کنی  

 «قراره بیمو  آمون  بد ؟»ر شت  های ست  رتتید  گفت : برق   

اوگا مرب  تو  میتا    ر ای  دارایط  ست رو  ست گذادت  ادتباهه  دما  وتا م  توگی  تو بدض  ان جستاوهادو  به   »پدربشر  گفت 

 « گبال ابشار همراهتو  بری  

 «گم     وقت های  که کارهای واقدأ ت رگا  اگاا  »ما ربشر  تصحیح کر  : 

گه، اما قراره یه روی  یره آداایاگه افساااگه رو ببینی   و شند تا شیش ه  یا  بریر  که  ر آینده به  ر تو  م  تور   ب   »پدربشر  گفت : 

 «          تبری  یره برای هیچ کدو  دما امنیت ایاا  گم  کنه 

باده، به تصوص بریا کندرا  گسبت به بدض  شیشها  یدگاه های  کار کر   با کوحتر ممکنه یه ک  ساخت »ما ربشر  با کم  تیخ  گفت : 

  ماقبل تاریخ  اره  کسً داخصیت پیچیده ای  اره  اما ان طرف  شیشهای نیا ی ه  برای یا   ا    اره  احبته وگسا قبول کر ه که اگه متکی 

 «پی  اومد جا  رو بریره 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

رو  ر جریا  اوضااع قرار  ا ی   فکر م  کن  ما به دما گفتی   ار   گبال یه یا گار  او  ها گم   وگ  ما تا شه حد داما  »پدربشر  گفت : 

مخف  م  گر   و وقت های  که تیی  ت رگا  گباده دما ه  م  توگی  همراهیتو  کنی   گم   وگ  که ما ماهیت ح ی   ابشار و اینکه 

ا ی   ای  اطسعات رو باید پی  تو تو  گره  اری   گم  توا  کس  آدیاگه افساگه یه من  ه حفاظت دده ی مخفیه رو برای دما توضیح  

 « ر جریا  قرار بریره که دما تا شه حد م   وگی  

 «باده »ست گفت : 

 «تد او  ها فکر م  کن  ما  ر مور  ابشار ش  فکر م  کنی ؟»کندرا گفت : 

م  کنه  یه طیس  گادنا  که بر اسا  دایده ها تو می  پنیا   یه یا گار جا وی  که به ما  ر جن  عییه اگام  کم »ما ربشر  گفت : 

 «دده  ما بیتو  گفتی  که ماجرا رو مبی  براتو  توضیح م   ی  و او  ها ه  باید همی  کار رو بکن  

 «اگه پیدا  کر ی  شرا عییه ارول و  وست ها  ان  استفا ه گم  کنی ؟»ست پرسید : 

ساااحه که  ر ماحکیت ما بو ه،  قی اً به تاطر اینکه سااد  گکر ی  اندااو  اسااتفا ه کنی   گریبا  ها حت    ای  ابشار هشار »پدربشر  گفت : 

تو دو  ه  گم   وگست  که ای  ابشار کاا پنیا  دد   اگه ان او  ها استفا ه کنی ، بدد ان شند وقت اندو  سوءاستفا ه م  کنی  و طوح  

 «میفته  گم  کته که ابشار به  ست آ   های گا رست 

 «به گار که من  یه  ک  قراره اسفینک  رو ببینی ؟»کندرا گفت : 

تیی  نو  بی  تبر م   ه  دما اً  ان هر ش  که ما  ر مور  ت رهای جدیدی که »پدربشر  گوده حب  را با  ستمال پا  کر  و گفت : 

ر ی  و اگتاار  اری  که دااما ه  مناسااد همی  طرن فکر رفتار تیدیدمو  م  کن  م   وگی ، با تبری   ما مث آبشر  ترها باهاتو  رفتار ک

 «کنی  

 «با تانه وار هامو  آدنا دی   آمون   ید  پی  او  ها داگسیه که ف ط یه بار تو نگدگ  هر کس  پی  میا  »ما ربشر  گفت : 

 «ک  دروع م  کنی ؟»ست پرسید : 

 «فوراً »پدربشر  پاسخ  ا  : 
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 ششمفصل 

 تانو

 

 «واسه دروع مدرسه تابستوگ  آما ه ای ؟»هنرام  که کندار و ست ان اتاق م احده تارا ددگد،  یل  ر آ  سوی  ر منتاردا  بو   پرسید:

 «اگه مدنی  اینه که قراره هیوًهای باحال ببینی ، حتماً »ست پاسخ  ا :

  گباح  بیای   -

 «ید  داگر هات رس»و متغول تواگد  کتاب  با جید شرم  بو    یل گفت:به سمت اتاق پذیرای  حرکت کر گد  تاگو آگاا گتسته بو  

  سا ه ای یتاگو ان جا بیند دد   یل بیند قد بو  اما تاگو گی  سر و گر   ان او ه  بیندتر بو  و بسیار شیارداگه تر  حبا  آستی  بیند و دیوار ج

 «بنتینی  » بر ت   ادت  با صدای گر  و عمی   گفت:

 ست روی مبل گتستند و  یل رفت کندرا و 

 «پدربشر  و ما ربشرگتو   ر مور  یا گاری که  گباح  میرر ی  واستو  توضیح  ا  ؟»تاگو پرسید:

 «تیی  با جشئیات گبو    قی اً شیه؟»کندرا گفت:

بی  بچه ها  رگر   بو ،  با تو  فکر کر ه بو  که اگر کناکاو به گار گرسااد، تاگو داا  تواهد کر   تاگو  ر حاحیکه شتاا  های ساایاه  

تو مو  ه  تیی  ان جشئیات اطسع گداری   ف ط بر اساا  داایده ها تیی  قدرتمنده و به ما کم  میکنه من  ه های حفاظت دده   »گفت:

 «رو ان در اگام  حفظ کنی   دما  و تا ه   ر جستاو به  گبال ای  گن  به ما کم  م  کنی   اما اول باید با ه  آدنا دی  

تاگو ساؤال های کییتاه ای نیا ی ان بچه ها پرساید  متوجه داد که سات به کس  هفت  تواهد رفت  به  وشرته سااواری، دوت  های      

دای نت آمیش و  ست اگداتت   یررا  عسقه  ار  و ی  بار با استفا ه ان ی  دیته و ی  آینه، ی  پری را گرفته است   ر مور  کندرا ه   

  رو    رو  مور  عسقه ا  تاریخ و اگرییسا  هساتند و  ر تی  فوتبال  تترا  مدرسه  ر پست هافب  بانی   فیمید که به کس  گی  م

 م  کند  تاگو شیشی  ر مور  ارت  پری ها گپرسید 

 «حاً م  ه  باید  ر مور  تو   یه شیشهای  بیتو  بر   سؤاح   اری ؟»تاگو گفت:

 «دما اهل هاوای  هستی ؟»ست پرسید:

 اسا گا بشر  دد   اما اجدا   اهل آگاهی  بو   م  تو پ -

 حبخندی ن  که  گدا  های سفید  را گمایا  کر   ا امه  ا  :

 اصاحتاً اهل ساموآ  وح  تا اً  ف ط شند باری تفریح  رفت  اوگاا  -

 «تا اً  نیا  سفر کر ی ؟»کندرا پرسید:
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به اطرا   گیا سفر کر   و  یدگ  های عایب  رو  ید   پدر  مداو   رست  بیتاتر ان او  شیشی که سایم  بو ه  بارها  »تاگو اعترا  کر :

م  کر   پدر او  ه  مداو   رست م  کر  و همی  طور گسل ها قبل ان او   هر شیشی رو که بید  پدر  یا    ا ه  شند سال پی  تو   

 «هو رو بانگتسته کر   نمستو  ها تو آریشوگا نگدگ  میکنه و تابستو  ها تو آیدا

 «دما توگوا ه ه   اری ؟»کندرا پرس :

توگوا ه م  میتااه برا رها و تواهرها و کی  تواهرنا ه و برا رنا ه و پساارعموها و  تتر عموها   گه ن ، گه بچه  ای  موضااوع   -

ا ده تتوگوا ه   رو عصاباگ  م  کنه  همه م  توا  م  سار و سامو  بریر   پدر یه بار سد  کر  یه مداو  عتق به تور   ب  

عاداق  تتر همساایه که پدر ان  تودا  میومد، بت   پدر هفده تا گوه  اره اما میره م  توا  بچه های پسر بشرگ  رو ه     

 ببینه  یه رونی با تره م  ه  ان واا م  کن   اما اً  گه 

 «بیدی  مداو  عتق  رست کنی ؟»ست پرسید:

 و بید  که شه جوری ان   وری کن   -

 «  بیدی   رست کنی ؟ یره ش»ست پرسید:

مداو  های  برای  رما  بیماری ها، توا  کر   آ   ها، بیدار کر   تاطره ها  بستر   اره ش   ر اتتیار  باده  سخت تری   -

قسامت نگدگ  یه مداو  سان جم  آوری موا  اوحیه    ف ط موا  جا وی  گتیاه های جا وی  م      ان آنمو  و ت ا استفا ه  

به های قدیم  ترها ه  همی  طور  ساد  م  کن  متوجه بت  که ش ور موا  رو با ه  ترکید کن  تا به گتیاه  م  کن   ان تار

  حخواه برس  

 «موا  اوحیه رو ان کاا به  ست میاری ؟»کندرا پرسید:

ستا  مداو  سانیه  دیر ، قوی تری  موا  مدموًً محصاوًت جاگب  موجو ات جا ویی   ویوً، گاو دیر ه، آرنوی هر ا »تاگو توضایح  ا : 

توگ ، مدفوع ، عرق ، ادک ، بشاق     همه تأثیرات جا وی  تاص تو دو  رو  ار    توی یه من  ه حفاظت دده ی یخ  تو گری  

  هم  گیر   ت ریباً هشار ساحته  یک  ان پیرتری  حیوو  های روی نمی   تأثیر متت ات دیرما حند، دایردو  رو ان یه دیرماه  اول پیکر 

 «با مال گاو فرق  اره  احبته دباهت های  ه   ار  

 «شه باحال »ست گفت:

واقداً جاحبه  هیچوقت متاخص گیسات که برای به  ست آور   ای  موا  به شه میارت های  احتیاا  اری  م  ان کوه ها   »تاگو اعترا  کر :

مختیف  رو یا  گرفت   بدض  وقتا م  ده موا  رو با ه  تاتت ن   باً رفت ، قفل های نیا ی رو بان کر  ، نیر آ  اواص  کر  ، نبو  های

یا تریدداو   اما آ   باید مراقد باداه  بدضا  مداو  ساانها ب  مرام   ان طرق وحتتناک  موا دو  رو بدست میار   برای مثال اد      

یه م  کن  که واقداً عشا ار باداا  یا تیاگت اژ ها  یه ما ه فوق احدا ه قوی که تیی  ه  سااخت بدساات میا   اژ هاها ف ط وقت های  گر 

م  گیر  و جیوی شتما   وحتاتناک  مرتکد داده بادا   گم  توگ  احک  گریه کن   آ   های پسات  هسات  که یه اژ های جوو  رو     

  با دیعشیشاگ  رو میکتا  تا ادا  ها  رو جم  کن   دما گم  توای  ان همچی  وحت  گری های  حمایت کنی ،  ر گتیاه مراقد با  

ک  مدامیه م  کنی  و ان ک  موا  رو م  تری   بیتتر مداو  سانها ترجیح مید  موا  مور  گیاندو  رو تو دو  پیدا کن   به همی   حییه 

 «که بدض  ان بیتری  مداو  سانها نیا  عمر گم  کن  

 «دما موا تو  رو تو تو  تییه م  کنی ؟»ست پرسید:

گاه  ه  با فرودنده های مدرو  مدامیه م  کن   بیتتر او  شیشای  که ًن   ار  رو م  توگ   بیتاتر وقت ها  احبته هر ان شند  -

تو من  ه های حفاظت داده پیدا کن   تو طبیدت  گبال ب یه داو  م  گر    پدربشرگ  بانگتاسته دد و تو توا  مر   پدر  ه     
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که بی  کم  میکنه ان تو   مراقبت کن   تودبختاگه م  بانگتاسته دد و هنون نگده    او  ها یه سری شیشها بی  یا   ا    

 توگ  یه بخت  ان ای   اگ  رو به دما ه  اگت ال بد  

تاگو جدبه ای که روی صندح  گش ی  او بو  را بر ادت  ب ری های کوشک  با گر   های ک  پینا را ان آ  تارا کر  و  ر ی  ر یف روی 

 میش م ابی  شید 

 «؟ای  ها شی »ست پرسید:

 «احسا  های تو ب ری  بخت  ان یه گمای  که ثابت م  کنه م  کار  رو بید   یه تخصص توگوا گ  »تاگو سر  را بیند کر :

 «گودیدگتو  باعث میته احسا  تاص  بیمو   ست بده؟»کندار پرسید:

کدومتو  یه احسا  رو  به صورت موقت   ون نیا   ممکنه باعث ده احسا  مور  گار بر او  دخص ایبه کنه  م  توا  هر -

 امتحا  کنی   م  یه  ون ک  واستو   رست م  کن   م  توگی  احسا  های تر ، تت ، در ، یا ارور رو امتحا  کنی  

 شند شیش  یرر گیش ان جدبه ا  بیرو  آور   شندی  دیته و ظرف  ممیو ان بر  

 «ف ط احسا  بد رو م  توگی  تاربه کنی ؟»کندرا پرسید:

دااااعت، آرام ، اعتما  بنف ، دااا ی و شند تا احسااا   یره ه  بیتو  بد   اما احسااا  بد گمو  بیتااتری  اره   م  توگ   -

 اافیریر کننده تره و اعتیا آور گیست 

 «م  میخوا  تر  رو امتحا  کن  »ست گش ی  تاگو ایستا  و گفت:

 «اگتخا  توبیه »تاگو پاسخ  ا :

 و  دبیه شو  بستن ، کم  ان تمیر با رگر  را بیرو  آور   ر ی  دیته را بان کر  و با ی  تکه ش

 ای  را اضافه م  کن  که تأثیر  نو  بیا  و بره  ف ط م  توا  یه گموگه کوشی  رو تاربه کنی   -

 رتااگو یا  بر  ان ظر  بیرو  آور  و تمیر را روی بر  ماحید  شیار ق ره ان ی  ب ری و ق ره ی  یرری ان ی  ب ری  یرر روی تمی  

 ریخت و با شو  بستن  آ  ها را مخیوط کر   بر  را به ست  ا  

 «بر  رو بخور ؟»ست پرسید:

همه ا  رو  اول بتای   وقت  اثر کنه احساا  با دادت تیی  نیا  ایاا  میته  تیی  ح ی   تر ان او  شیشیه که اگتاار  رو     -

  اری  سد  ک  یا ت بموگه که مصنوعیه و نو  تمو  میته 

 مبل گتست  اول آ  را بو کر  و سپ   ر  ها  گذادت  به سرعت بر  را جوید و فرو  ا   ست روی ی 

 بد گبو   یه ک  مشه با   نمین  م   ا   -

 «قراره حساب  وحتت کنه؟»کندرا متتاقاگه به او گراه م  کر   پرسید:

 «صبر ک  تا ببین  »تاگو که سد  م  کر  حبخند  را فرو بخور ، گفت:

 «اً  که هیچ حس  گدادت  تا »ست گفت:

 «شند ثاگیه طول میکته »تاگو گفت:
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 «شند ثاگیه طول میکته که ش ؟» ست پرسید:

 گرراگ   ر صدای  ح  م  دد 

 «م  بین ؟»تاگو گفت:

 « اره دروع میته »شتمک  به کندرا ن  و ا امه  ا :

وع م  ده؟ شرا بی  شتم  ن ی؟ شرا یه جوری ش   اره در»سات  ر حاحیکه مر م  شتا  های  به سرعت حرکت م  کر ، پرسید:  

 «رفتار م  کنی  اگرار م  تو اتاق گیست ؟

 «مدذرت م  توا ، ست  قصد گاراحت کر گت رو گداری   مداو   اره م  گیر ت »تاگو گفت:

 گف  کتید  ست گا منا  دده بو    ر صندحی  جا باا م  دد و با کف  ست  را  های  را م  ماحید 

    ا ی؟ش  به تور  -

 صدای  بیند دده بو  و مثل مبتسیا  به پاراگویا رفتار م  کر  

 شرا او  همه ما ه رو با ه  مخیوط کر ی؟ ان کاا م مئ  باد  که م  توگ  بیت اطمینا  کن ؟ -

 «آرو  با   مداو  روت اثر کر ه »کندرا گفت:

 ن   صدای  را بیندتر کر   به گار هیستری  م  رسید به کندرا گراه کر   شیره ا   ر ه  رفت و اد   ر شت  های  حی ه 

 ف ط اثر مداو ؟ ف ط مداو ؟ -

 به تیخ  تندید 

 م  میری   متوجه گتدی؟  او  م  رو مسمو  کر    م  رو مسمو  کر  و بدد  گوبت توئه   م  م  میر    همه مو 

 رفت  ی  ق ره اد  ان شتم  شکید و به نیر شاگه ا  حغشید تو  را  ر صندحی  جم  کر  و  ر حاحیکه م  حرنید، ناگوی  را  ر بغل گ

 کندرا  رماگده به تاگو گرریست که با حاحت  آرام  بخ   ست  را بیند کر  

  اره تمو  میته  -

 کندرا  وباره به برا ر  گراه کر   ححاه ای ساک  گتست، سپ  پاهای  را  ران کر  و صا  گتست  ر  اد  روی گوگه ا  را پا  کر  

 وای  دوت  گم  کر ی  تیی  واقد  بو   گم  توگست   رست فکر کن   فکر م  کر   گوح  ن ی و بی  س  توروگدی  -

ذهنت  گبال یه ت ر م  گتت تا احساست رو توجیه کنه  اینکه ان قبل م   وگست  احسا  قراره بیا  سراات کمکت کر   اگه »تاگو گفت:

کر   احساا  واساه تو ت سخت تر م  دد  تانه اگه  ون  رو بیتتر م  کر   که هیچ      ب  هوا مداو  رو بیت م  توروگد  توجیه

 «فکر  رو بک  که او  موق  احسا  رو ددیدتر و طوًگ  تر م  کر   

 «باید امتحاگ  کن  »ست رو به کندرا گفت:

 «کن ؟م مئ  گیست  بخوا  ای  کار رو بکن   گم  ده یه احسا  دا تری رو امتحا  »کندرا گفت:
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اگه م  توای قدرت  رو متوجه بت  باید احساس  رو اگتخا  کن  که  ر حاحت عا ی  ر م ابی  م اومت م  کن   او  ححاه  -

ترساناکه، اما بدد  همه ش   رسات میتاه  یه جورای  تصافیه کننده    هاو  هر ان شند گاه احساسات منف  باعث م  ده     

 احسا  مدموح  بو   تیی  دیری  تر بته 

راسات میره  م  اً  تیی  احسا  توب   ار   مثِ او  جوکه  یک  پنااه بار با شک  میشگه تو سر تو    شرا ای  کار رو  »گفت: سات 

 «م  کر ه؟

 «شرا؟»کندرا پرسید:

 شو  وقت   یره گم  ن ه احسا  توب   ادته  -

 «واسه تنوع ه  که دده یه احسا   یره ایر ان تر  رو اگتخا  ک  »تاگو گفت:

  تو  یک  رو اگتخا  کنی  و بی  گری  شه حسیه تو -

 «م مئن ؟»تاگو پرسید:

 آره، اگه قراره ای  کار رو اگاا  بد  ترجیح م     اافیریر  کنی   -

 تاگو م دار  یرری ان تمیر با رگ  را روی ی  بر  ماحید و ان ساه دیته ق ره های  به آ  اضافه کر   بر  را به کندرا  ا   کندرا بر  را 

 ها  گذادت و جوید  روی فر   ر وسط اتاق گتسته بو   جوید  بر  یه ک  سخت بو   مشه ا  دبیه شیشی که قرار بو  تور ه دو    ر

 گبو   تمیر وح  تیی  تودمشه بو  و  ر  هاگ  آ  دد  کم  دیری  بو   بر  را فرو  ا  

کر  که احنماً پرسیده است که باید اگتاار شه احساس  را  ادته بادد  ست به تاگو گش ی  دد و شیشی  ر گو  او گفت  کندرا با تو  فکر 

کندرا ساد  کر  هودایار بماگد که ی  احساا  ساتتر  قرار است به سراا  بیاید  اگر به اگدانه کاف  تمرکش م  کر  م  تواگست آ  را    

 ر جوا  شیشی  ر گو  ست گفت  هر  و منتار به او تیره  کنترل کند  آ  را احسا  م  کر  اما گم  گذادت که بر او ایبه کند  تاگو گیش

 دده بو گد   ر مور  شه حر  میش گد؟ آیا تکه ای بر  ًی  گداگ  گیر کر ه بو ؟ ست شیش  یرری  ر گو  تاگو گفت 

 «شرا پچ پچ م  کنی ؟»کندرا گفت:

 م  کر گد    تیی  مرمون رفتارححن  کم  تندتر ان آ  شیشی بو  که قصد  را  ادت  اما هر  وی آ  ها گاگیا

آیا تو   گاواکنا  با تاگو حر  ن ه بو ؟ گه  آگ در بیند حر  ن ه بو  که همه بتاانوگد  واضااح بو  که  یرر  ر مور  مداو  صااحبت گم  

 کر گد  آ  ها  ادتند پتت سر او حر  میش گد 

 ست به سؤاح  تندید و تاگو حبخند ن  

 آور  اد  به شت  های کندرا هاو  

 شیش تنده  اری گفن ؟ -

صدای  کم  م  حرنید  ست بیندتر تندید  تاگو ه  تندید  کندرا  گدا  های  را به ه  فتار م   ا   صورت  قرمش دده بو   ی  بار  یرر 

باره  ر حال او دخص م رو  بو   ست همیته به سرعت  وست پیدا م  کر   تاگو را عییه او تحری  کر ه بو   ماجراهای کس  شیار   و

 تکرار داد  بو گد  به تنیای  گاهار م  تور  و  ر سکو  متتاق بو  که کس  با او حر  بشگد  امیدوار بو  که کس ، ایر ان ی  مدی ، به او 

 توجه کند 

 «آرو  با  کندرا  یا ت باده احساست واقد  گی  »تاگو با میرباگ  گفت:
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دد که ست احتماًً شه  ر گو  تاگو گفته بو   جو  روی شاگه ا  را به تاگو گتا   ا ه بو   شرا قصد  ادت او را آرا  کند؟ گاگیا  متوجه 

ست به او گفته بو  که صورت  مثل ی  آتتفتا  پر جو  دده است  و اینکه  و ه به نو ی تما  منفذهای پوست  را تواهد گرفت و او 

ست احتماًً گفته بو  که او صورت  را گم  دور ،  ر صورت  که او هر  به ی   تتر ندات تبدیل تواهد داد   حیل تنده دا  همی  بو    

دد صورت  را م  دست  احبته تاگو ه  حر  او را باور م  کر  شرا که مدر  ماگند ی  فاگو   ریای  روی شاگه ا  تو گمای  م  کر   

ر  را پایی  اگداتت  ت ریبا م مئ  بو  که تاگو به پدربش اکنو  که تاگو توجه م  کر   یرر تنیا شیشی که م   ید آ  جو  بو   کندرا سر 

 تواهد گفت  و به ب یه  آ  ها پتت سر  تواهند تندید  او  یرر هیچ گاه گخواهد تواگست سر  را باً بریر  

ی  م  ت به او گش گوگه های  گر گرفتند  داروع به گریه کر   با گفرت سر  را بیند کر   هر  و حیرت ن ه به گار م  رسیدگد  ست  اد 

 «شیشی گیست، کندرا »دد  گفت:

هق هق کنا  ساار  را میا   ساات های  گرفت  شرا به او تیره م  گرریسااتند؟ شرا او را تنیا گم  گذادااتند؟ کاف  گبو ؟ تحمل کر    

  حسونیتا  به مراتد ان تمسخردا  سخت تر بو   آرنو م  کر  که کا  م  تواگست گاپدید دو  

 «نو  تمو  میته »طمینا   ا :تاگو به او ا

م  ن   اما به نو ی تددا  نیا ی  او شه م   اگست؟ ای  تانه دروع ماجرا بو   تا اً  تو  داگ  بو  که هر ان شند گاه  صورت  جو 

ه ست   کجو  بیوغ صورت  را م  پوداگد  جو  های قرمش تیی  نو  هویدا م  ددگد، گوی  سر  را  ر ی  کندو فرو کر ه است  اکنو

او را مساخره کر ه بو ،  یرر هیچ شیش ماگند ساابق گخواهد داد  ان ای  به بدد، تنیا شیشی که م  تواگسات تصور کند، تمسخر و همدر ی     

 های  روای  بو   باید ان آگاا  ور م  دد 

 کندرا بیند دد 

 «ست، انت متنفر  »فریا  ن :

ت  م  کنند  آبروی  بی  ان آگچه جبرا  پذیر بادد، رفته بو   ان اتاق بیرو   وید  پتت می  گبو   یررا  ان ای  تغییر گاگیاگی  شه بر ادا 

م  تواگست پنیا  دو ؟ اتاق توا   به سمت پیه ها  وید و  سر  صدای تاگو را دنید که به ست م  گفت او را به حال تو  رها کند  کاا

ر کر گ  ش در کار احم اگه ایست  ایستا  و گر ه پیکا  را گرفت  گاگیا  موقدیت  و تا یک  ان آ  ها باً رفت  و گاگیا  متوجه داد که فرا 

 تیی  کمتر تراژی  به گار م  رسید 

آیا او م مئ  بو  که سات جود  را به تاگو گتا   ا ه است؟ اگر ه  ای  کار را کر ه بادد، این در مسئیه میم  است؟ ت ریباً همه گوجوا   

جو  م  نگد  اکنو  که تو  به آ  فکر م  کر ، آیا احتمال  ادت که ست شیشی  ر مور  جو  او به تاگو  ها هر ان شندگاه  صورتتا 

گفته باداد؟ گه  او تو   به آ  گتیاه رسیده بو ، آ  ه  بدو  هیچ  حیل موجی   کار مداو  بو    رست مثل وقت  که ست تصور کر ه  

  که تو  را آما ه کند، اما احسا  او را اافیریر کر ه بو   اکنو  به طرن مسخره ای بو  تاگو مساموم  کر ه اسات  اگرشه تس  کر ه بو  

 همه شیش واضح به گار م  رسید 

کندرا  ر حاحیکه اداا  های  را پا  م  کر  به اتاق پذیرای  برگتاات  تیی  گریه کر ه بو   آسااتی  حباساا  تی  و بین  ا  پر بو     

 «باور گکر گ  بو  »گفت:

 «فکر میکن  شه احساس  بو ؟»ست پرسید:

 «تااحت؟«کندرا حد  ن :

 «ت ریباً  احسا  در  بو   ترکیب  ان تااحت و ا  »تاگو گفت:

 «م  فکر کر      »کندرا گفت:
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 ححاه ای تر ید کر  که حدس  را بروید یا گه 

ران تاریخ رو فا  کر ه  فکر کر   م  فکر کر   ست جو  روی شوگه   رو گتو   ا ه و ییو به گار  اومد که اگرار بشرگتری   -

 دما  و تا  اری  به م  م  تندی   م   وست گدار  صورت  جو  بشگه اما ییو  یره ای  موضوع به گار  تیی  فاجده اومد 

 ذه  تو ه   گبال یه  حیی  م  گتات که احسااست رو توجیه کنه  م  بینی  احسا  شه قدرت   اره؟ که حت  م  توگه روی  :»تاگو گفت 

 «گوع گراهتو  ه  تأثیر بذاره؟ باعث میته ان تو تو  بپرسی  که واقداً یه رون بد  ادتی  یا یه رون رو واسه تو تو  ترا  کر ی ؟

 «فکر م  کر   اگه تمرکش  رو حفظ کن ، بتوگ  احسا  رو کنترل کن  »کندرا گفت:

رل کنی   اما بدضااا  وقت ها ان  ساااتمو   ر م  ره  تا حدی من  یه  ما م  توگی  احساااا  هامو  رو تا حد تیی  نیا ی کنت -

م  توا  که بته  ر م ابیتو   احسا  های  که توی ای  دیته ها  با ددت تیی  نیا ی به آ   هاو  میار   ارا ه تیی  قوی

 «م اومت کر   اگه م دار نیا ی مصر  بته د   ار  کس  بتوگه م اومت کنه 

 «م  کن ؟ ان ای  ها شه استفا ه ای»ست پرسید:

بساتر   اره  بدضا  وقت ها آ   ها به کم  دااعت احتیاا  ار   گاه  وقت ها م  توای یک  رو تودحال کن   هر ان شند    -

گاه  ه  م  داه با یه ک  تر  ان وقوع بدضا  اتفاق ها جیوگیری کر   یا ان مخیوط شند تا احساا  استفا ه کر  تا اطسعات    

 «استفا ه برای آ   های بده تاص  رو بدست آور   ای  مور  

 «م  توگ  یه ک  دااعت رو امتحا  کن ؟»ست پرسید:

تو همی  اًگ  ه  به اگدانه کاف   اری  گباید نیا  ان ای  ها مصر  کر   اگه نیا  استفا ه بت  اثردو  ک  م  ده، تانه باعث  -

درایط تاص به  ر  م  تور   باید توسط  میته که تدا ل احسا  دخص ه  به ه  بریشه  احساسات مصنوع  ف ط  ر بدض 

یه متخصص ترکید بت   اگه کس  ف ط دااعت رو مصر  کنه، ب  پروا و ب  مسحاه م  ده  برای گتیاه مناسد باید با یه 

 ک  تر  و آرام  مخیوط ده 

 «من  یه »کندرا گفت:

 «م  کار  رو بید  »تاگو گفت:

امیدوار  تاربه ای  احساا  ها تیی  اذیتتو  گکر ه باده  هر ان شندگاه  تاربه یه ک   » ا : ر حاحیکه دایتاه ها را جم  م  کر ، ا امه   

 «تر  و ا  احساسات آ   رو تصفیه م  کنه  یه گریه تو  ه  همی  طور 

 «اگه دما م  گی  حتماً همی  طوره  وح  م   فده  یره موفق م  د  »کندرا گفت:

کن   مثِ تر  هوای  بو   به ایر ان ترسنا  بو گ ، تا وقت  که تمو  گته گم  فیم  که ش در م  بان ه  تر  رو امتحا  م  »ست گفت:

 «ان  تودت اومده 

حاً که بیتو  اجانه  ا   یه شتمه ان کاری که م  توگ  اگاا  بد  رو »تاگو  ست های  را روی پای  گذادت و با حح  رسم  تری گفت:

  رو متاخص کن   ای  ها هد  هایی  که م  واساه تو   متخص کر   و اگه قراره با ه  کار   ببینی ، م  توا  شند تا هد  متاترکمو 

 «کنی ، فکر م  کن  باید با ه  به ادترا  بذاریمتو   با ای  پی  فرض که دما ه  م  توای  با م  کار کنی  

 ریرگد کندرا و ست هر  و با هیاا  اعس  کر گد که متتاقند ان تاگو شیشهای بیتتری یا  ب
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هد  اول م  محافات ان تمامیت عرضا  آدایاگه افساگه    م  توا  که ای  من  ه رو ان در تما  ت رهای  اتی  و تارج     -

حفظ کن   ای  داامل محافات ان آ   های  که ایناا نگدگ  م  کن  ه  م  ده  ای  هد  ها اوحویت اول م  تواهند بو   به  

 م   ر تح ق ای  هد  ها کم  م  کنی ؟

 کندرا و ست هر  و به گتاگه ی تأیید سرتکا   ا گد 

 و ، م  توا  او  طیس  گمتده رو پیدا کن   کار تسته کننده ایه وح  با کم  ه  م مئن  که موفق م  دی   و با توجه به »تاگو ا امه  ا :

اط یدا کنی ؛ که مدنی  اینه که باید با ع ل و احتیهد  اوحمو  باید طیسا  رو بدو  اینکه آدیاگه افساگه یا تو مو  رو  ر ت ر قرار بدی ، پ 

 «رفتار کنی   مواف ی ؟

 «بیه »کندرا و ست با ه  گفتند:

و سو ، بدو  اینکه مأموریت های  یره مو  رو تحت احتداع قرار بده م  توا  یه راه  برای  رما  برا ر  یل، وار ، پیدا کن    -

 رو گدیدی ،  رسته؟ تا اوگاای  که م   وگ  دما  و تا هنون او 

 «گه »ست گفت:

 «پدربشر   ر مور   یه شیشای  بی  گفت گفت که وار  تو جنرل گاپدید دد و وقت  برگتت نال و کاتاتوگی  دده بو  »کندرا گفت:

اامید دده  اما گ  رساته  ای  اتفاق  و سال پی  افتا   بخوا  صا ق باد  باید بر  که فکر م  کن  پدربشرگتو   یره ان  رماگ  »تاگو گفت:

 «م  توا  که ما ه  امتحا  کنی   اگه کس  قرار باده بتوگه  رماگ  واسه او  پیدا کنه، باور  ار  که او ، تی  ماست 

 «م   وگی  شه اتفاق  برا  افتا ؟»ست گفت:

ر    اما هنون سر  ر گیاو هنون گه  و  رما  یه بیماری بدو   وگتت  ریته متکل کار تیی  سختیه  م   ر مور   نیا  فکر کر   -

باه تااطر همی  امرون یه سااار به کیبه ای که وار  تو  نگدگ  م  کنه، م  نگی    یل تو او  یک  اتاق منتارموگه  با برگامه   

 مواف ی ؟

 «عاحیه »ست گفت:

 «پ   ر مور  اهدافمو  به توافق رسیدی ؟»تاگو گفت:

 « ر مور  همتو  »کندرا گفت:

 تاگو حبخندی ن  

 کار واسه اگاا   ا    اری   کی  -

*  *  * 

تورداید ماه ژوئ  بر فران آساما  م  تابید  کندرا، سات، تاگو و  یل ان ی  پیچ  یرر  ر مسایر ارابه رو گذداتند  روبه رویتا  کیبه شوب       

  توجه کندرا کیبه به شت  م  تور نیبای   ر گش یک  قیه تپه ای با دید مسی   یده م  دد  بنای ویرا  دده ای  ر فاصیه گسبتاً نیا ی ان 

به پمپ آ   ست   ر گش یک  ایوا  جید دد   ر ی  سمت کیبه، نمی  طب ه بندی دده و سبشیاات   ر ر یف های منا  کادته دده بو   

  با حیاط ان هر طر ور ساه طر  بااچه  یوار کتایده داده بو    یوار جیو کوتاه و  یوار پتت  بیند بو   فضای اطرا  کیبه تاح  بو ، اما    

  رتت احاطه دده بو  

 «ایناا نگدگ  م  کنه؟»ست پرسید:
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 م  ری  تو باید با صدای آرو  وار  وقت   ور و بر  آ   باداه تیی  راحت گیست  به ارتباط تو  جوا  گم   ه  وقت  » یل توضایح  ا : 

 «حر  بشگی  

 «فکر کر   گفت  کاتاتوگیکه »ست گفت:

  یل ایستا  

که نال داده حر  گش ه  اما بدضا  وقت ها میتاه واکنت  رو تو شت  ها  توگد   قت نیا ی ًن   اره اما م  م     ان وقت   -

توگ   به تما  فیشیک  ه  واکن  گتااو  م   ه  اگه راهنمایی  کن  حرکت م  کنه  اگه اذا جیوی  هن  بریری و گودااه 

 نر  م  کته حب  رو حرکت بدی اذا رو م  توره  اگه به تو   باده، گرس

 « ر مور  بیل ن   بیتو  برو »تاگو گفت:

باداه  یه رون بدد ان ظیر بر م  تو بااچه تا نمی  رو بیل بشگه  بیل رو گذادات  تو  ست  و بانوها  رو حرکت  ا    بدد شند    -

و   امه  ا   بیل ن  قی ه  یره تو   بیل م  ن   م  تیی  تسته بو    به تاطر همی  گتست  و گراه  کر    او  همیناور ا

 بیل ن   م  شت  ها  رو بست  و به  یوار  ور بااچه تکیه  ا    و تواب  بر  

وقت   وباره شتا  ها  رو بان کر  ، گصافِ داد بو   هوا سار  بو  و یه ک  موگده بو  که تورداید طیوع کنه  وار  هنون  ادت بیل م       »

بو    ساتا  واقداً  ااو  داده بو    حت  گم  توگسات   ستک  ها رو ان  ست   ر    ن  تما  بااچه و قسامت نیا ی ان حیاط رو بیل ن ه  

 «بیار  

 «ش در وحتتنا  »کندرا گفت:

گم  توگ  بر  به شرت ن گ  افتخار م  کن ، وح   رس  گرفت  که  یره گذار  بدو  گاارت کس  کاری رو اگاا  بده  وقت  م   -

 کن  همی  جور ا امه م   ه ذاری کاری رو دروع کنه، تا وقت  متوقف  گ

 «ایناا امنه؟ مناور  با وجو  موجو اتیه که تو جنرل نگدگ  م  کن ؟»کندرا پرسید:

 «کیبه ه  مثه توگه با جا و محافات م  ده  هر شند موجو ات جا وی  م  توگ  وار  حیاط بت  » یل گفت:

 «اگه بخوا  بره  ستتوی  ش ؟»ست پرسید:

آها  »ای  ساؤال گی  داده بو   اما گاگیا  به گتااگه ی  ریافت  م صو  ست سر  را به ع د تکا   ا  و گفت:    یل به گار کم  ان طرح 

 «مناورت  ستتوی  تو حیاطه  یه  ستتوی  ه   اتل کیبه هست 

ه به ی اتاق  ری وجو   ادت ک یل  وباره به راه افتا   به ایوا  رسیدگد و  یل با کیید  قفل  ر را بان کر   وار  اتاق بشرگ  ددگد   ر اگتیا

ی  اتاق  یرر منتی  م  داد و ی  گر با  که به ا تاق نیر دیرواگ  م  رسید  بر روی میخ های گش ی   ر ورو ی ی  کسه، ی  باراگ   

ه اگبار مینو ی  اورکت آویشا  بو   میش بشرگ   ر وسط اتاق  یده م  دد که د  صندح   ور  شیده دده بو   هر  های هیش   ر کنار دو

 دده بو گد  ی  تخت  ر کنار  یوار قرار  ادت و مر ی نیر پتو به حاحت تمیده  ران کتیده بو   با گراه  تی  به  ر تیره دده بو  

  یل به سمت وار  رفت 

 میمو   اری وار   تاگو رو که یا ت میا ؟ ای  ها ه  کندرا و ست سورگسوگ ؛  و تا ان گوه های است   -
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کنار ن  و پای برا ر  را صاا  کر   ساپ   سات  را پتت سر وار  گذادت و او را گتاگد  وار  ی  ت  درت گارگا  تیره و     یل پتو را 

دیوار تاکستری بر ت   ادت   ر ت ابل با رگ  حباس ، پوست بدگ  مثل دیر سفید بو    یل او را شرتاگد تا  ر حبه تخت بنتیند  وقت  که 

 ا اگتاار  ادت که وار  بیفتد، اما او سر جای  گتسته بو  و گراه  همچنا  تاح  بو   یل کنار رفت، کندرا ت ریب

به گار بیست و شند ساحه و حداقل  ه سال جواگتر ان  یل به گار م  رسید  حت  با وجو  پوست و موی سفید و گراه تاحی ، وار  بان ه  به 

شاگه ای محک   ادت  اعضای شیره ا  نیباتر ان  یل بو گد   ا شیارداگه تر بو  وطرن ایرمنتاره ای تو  تیپ بو    به بیندی  یل گبو ، ام

با  ید   یل، کندرا تصاور گم  کر  که شنا  برا ر نیبای   اداته بادااد  با  ید  وار  گیش گم  تواگسات تصااور کند که شنا  برا ر مدموح     

 دباهت تاگوا گیتا  ایر قابل اگکار بو    ادته بادد  اما با ای  حال وقت  آ   و را  ر کنار ه  م   ید،

 «سس  وار  »ست گفت:

 « ست بذار روی دوگه    به تما  فیشیک  بیتر واکن  گتو  م   ه » یل گفت:

سات  ست  را روی داگه وار  گذادت  وار  هیچ واکنت  گتا  گدا  کندرا ان تو  م  پرسید که آیا بدد ان عمل جراح  و بر  قسمت  ان  

 گسا  ها دبیه وار  رفتار م  کر گد؟مغش گیش ا

 وست  ار  فکر کن  یه گوده ای تو مغش  متوجه ما هست  با اینکه کار تاص  که گتو  بده ما رو م  دناسه اگاا  گم   ه، » یل گفت:

  جم  م  کنهاما م  فکر م  کن  بیتاتر ان او  شیشی که گتو  م   ه م  فیمه  اگه به حال تو   وح  کن  مثِ یه جنی  تو   رو  

 «اگه سر و صدا نیا  باده، سریدتر تو   رو جم  م  کنه 

م  شند تا احساا  مختیف رو رو  امتحا  کر    امیدوار بو   یه کدومتو  ای  ابر رو کنار بشگه، اما او  دیوه  رماگ  به گار  »تاگو گفت:

 «به جای  گم  رسه 

 « ، وار  سس»کندرا به ارام   ست روی داگه وار  گذادت و گفت:

 وار  سر  را شرتاگد و به  ست کندرا تیره دد  حبخند محوی روی حباگ  گ   بست 

 «م  بینی ؟» یل  ر حاحیکه گف   ر سینه ا  حب  دده بو ، گفت:

  کندرا همچنا   ست  را روی داگه وار  گره  ادته بو  و وار  همچنا  به  ست  تیره گراه م  کر   شت  های  گم  تندیدگد  گراه

 هنون ه  تاح  بو   اما حبخندی که روی حباگ  بو  اکنو  کامسً واضح بو    ست  را بیند کر  و روی  ست کندرا گذادت 

 «تو تما  ای  مدت ای  بشرگتری  واکنت  بو  که  ید   او  یک   ستت رو ه  بذار روی دوگه   » یل حیرت ن ه گفت:

روی داگه ی  یرر وار  گذادت  وار  گراه  را ان  ست کندرا برگرفت و به صورت  تیره  کندرا  ر م ابل وار  ایستا  و  ست  یرر  را

داد  حبخند  به گار مصنوع  م  رسید، اما برای ی  ححاه کندرا احسا  کر  که کورسوی  ان نگدگ  را  ر گراه وار   یده است  گوی   

 وار  روی او تمرکش کر ه است  

 «درفت  ها هیچوقت تمو  گم  د  »ت: یل  ست به کمر ایستا ه بو   گف

 «کندرا پری ن ه دده  احتماًً تأثیری تو وجو   گذادته که وار  م  توگه او  رو ح  کنه  کندرا بیا کنار م  وایسا »تاگو گفت:

گرار کورسوی  ر   اکندرا به سامت تاگو رفت  وار  با گراه  او را تد ید گکر   بدو  اینکه تکا  بخور  مست ی  به پی  روی  گراه م  ک 

که کندرا  یده بو ، تنیا ان تخیست  سارشتامه گرفته بو   ی  بار  یرر وار  کامسً بدو  قوه تفکر به گار میرساید  ف ط اداا   ر شت     

های   ر حال حی ه ن   بو   عاید بو  که آ  شتاا  های تی  بدو   حیل متااخصاا  پر ان اداا  دااو    اگه های اداا  ان گوگه های 

 پایی  شکید  سفید  به
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 یل متاات  را بی   گدا  های  قرار  ا ه بو  ریش  اداا  های وار  متوقف دااد، اما گوگه های  تی  باق  ماگدگد  وار  هیچ حرکت   

برای پا  کر   گوگه های  اگاا  گدا   هیچ حرکت  که گتا   هد متوجه است گریه کر ه گیش گتا  گدا   هنرام  که  یل متت  را پایی  

 «مدنی  شیه؟»ی  گدا  روی  ست   یده م  دد   یل ان تاگو پرسید:آور  جا

کندرا با حم  کر گ  یه شیشی رو بی  اگت ال  ا   تیی  امیدوار کننده    تو اعماق وجو   باور  ار  که ذهن  مختل گتااده   -

 کندرا،  ست  رو بریر 

  بار  یرر وار  گصفه و گیمه به نگدگ  بانگتت  سر  را کندرا به سامت وار  رفت و با  سات راست   ست شپ وار  را  ر  ست گرفت  

 پایی  آور ه و به  ست کندرا تیره دده بو   بار  یرر حبخند کمرگ  بر حباگ  گ   بسته بو  

 «ببی  م  توگ  بیند  کن  »تاگو گفت:

 کندرا مابور گتد اگرژ  نیا ی ترا کنه تا وار  ان جا برتیش  

 «میار   او  هیچوقت ای  جوری به میل تو   بیند گم  ده م  که  ار  دا   ر» یل گفت:

 «هدایت  ک   ور اتاق راه بره »تاگو گفت:

کندرا که هنون  ست وار  را  ر  ست گرفته بو ، او را  ور اتاق شرتاگد  وار  هر کاا که کندرا م  رفت با قد  های آهسته به  گباح  م  

 رفت 

 «ر گیست واسه راه بر گ  پاها  رو تکو  بده کندرا مابو» یل نیر حد به تاگو گفت:

 «آره متوجه دد   کندرا ببر  سمت او  صندح  و بنتوگ    ست  رو ول گک  »تاگو پاسخ  ا :

 کندرا م ابق  ستور تاگو رفتار کر  و وار  شو  ی  تکه شو  گتست  

 تاگو به آ  ها گش ی  دد و کنار کندرا ایستا  

 م  ده ببوسی ؟ -

 کار گیش او را تااحت ن ه م  کر   بیتتر به تاطر اینکه وار  تو  قیافه بو  حت  فکر ای  

 جدی؟ -

 تیی  کوشوحو  احبته اگه تیی  مدذبت م  کنه گم  توا   -

 فکر م  کنی  ممکنه کمک  کنه؟ -

اکنت  شه وبوساه پریا قدرت حیاط بخت  قوی ای  اره  م   وگ  که تو پری گیست  وح  او  ها تغییرت  ا    م  توا  ببین    -

 گتو  م   ه 

کندرا ت  داد  احساا  م  کر  صورت   اغ دده است  با گاامیدی آرنو م  کر  که صورت  سر  گتده بادد  تس  م  کر  با تو  فکر   

کند که وار  ی  بیمار کاتاتوگی  اسات که به گوع   اروی عاید گیان  ار   ساد  کر  تصاور کند که آ  بوسه  ر واق  مأموریت  پشدک     

 افتا   33است  اما وار  تو  قیافه بو   یا  مدی  محبو  شند سال پیت  آقای پاول

                                                           
33 Mr. Powell 
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همه به  ور کندرا جم  ددگد  تیی  سری  وار  را بوسید  وار  یه بار پی  ن    هاگ  را جم  کر  و برای ححاه ای محکمتر  ست کندرا را 

 فتر  

  ست  رو فتار  ا   -

صاورت وار  بشگد و کم  بیتاتر او را راه ببر   هرگاه کندرا  ست  را ان او جدا م  کر ، تما  گتاگه    تاگو ان کندرا تواسات که ضاربه ای به  

های حیات گیش ان بی  م  رفت  اما  یرر هیچراه گریه گکر   هرگاه که تما  فیشیک  برقرار م  داد، حبخند بر صورت وار  پیدا م  دد و  

د ماحید  دااگه های ، ان تو  گتا  م   ا   اگر شه  ر هیچ کدا  ان حرکات  گتاگ  ان ارا ه  هر ان شندگاه  حرکت  حاک  ان ب  قراری ماگن

  یده گم  دد 

پ  ان آگکه حدو  ی  سااعت واکن  های وار  به کندرا را مور  بررسا  قرار  ا گد، ان کیبه تارا دادگد و گرم  پرواگه مر  نال را تمادا    

ی وار  را تکا   ا  تا سراگاا  وار  تو  بدو  کم  او حرکات را تکرار کر   وار  کسه  بر سر کر گد   یل با حوصایه آگ در  ست و پاها 

 گذادته بو    یل توضیح  ا ه بو  که پوست وار  به سرعت آفتا  سوتته م  دو  

یمو  تا ای  اوحی  پیترفت واقداگتاار ای  رو گدادات   امیدوار  واکنتا  به کندرا بیمو  تو پیدا کر   راه  رماگ  کم  کنه    »تاگو گفت:

 «اً  بو ه 

 «او  پریا با م  شکار کر  ؟»کندرا پرسید:

 مدت ها بو  که کس  پری ن ه گتده بو ، کندرا  ما ف ط م   وگی  که ای  اتفاق افتا ه؛ اما شیش نیا ی  ر مور   گم   وگی   -

 پ  وقت  پریا به ست حمیه کر   ش ؟ او  وقت پری ن ه گتد؟ -

م  کر   پریا همیتاه ان جا ودو  استفا ه م  کن   بدض  وقتا واسه کارهای تبیث و گاه  اوقات واسه نیبا کر   یه   او  فرق -

باغ  پری ن ه داد  وقت  اتفاق میفته که پریا یک  رو ان تو دو  بدوگ  و جا ودو  رو باها  ت سی  کن   ما حت  گم  توگی   

 ما دواهد که تیی  متکوکه  اسفنیک  باید بتوگه بیتتر  ر مور   واست توضیح بده م مئ  بادی  که ای  اتفاق واست افتا ه، ا

 امیدوار  یک  بتوگه  -

 «واقداً فکر م  کن  ای  یه پیترفته؟» یل پرسید:

مدمای  لپیدا کر   جوا  ای  ساؤال ها که درایط وار  شه جوریه و شه متغییرهای  رو ای  درایط تأثیر م  ذار ، کیید ح »تاگو پاساخ  ا : 

 « رماگته  اتفاق  که امرون افتا  قد  بشرگ   ر جیت  رسته 

 «او   یره تا ابد همی  جور حرکت پرواگه م  نگه؟»ست پرسید:

 «فکر کن  به مرور تسته ده   ر ایر ای  صورت تا وقت  متوقف  گکن  به پرواگه ن   ا امه م   ه » یل گفت:

 «ارین ؟همی  جوری ایناا تنیا م  ذ»کندرا پرسید:

تیی  داد ها پیتا  م  موگ   بدضا  دد ها هوگو مراقبته  یک  ان عواقد جاحدآ اتفاق  که برا  افتا ه اینه که موجو ات    » یل گفت:

آدیاگه افساگه گش یک  گم  د   حت  وقت  م  برم  بیرو   شه تبیث باد  شه تو  ان  فاصیه م  گیر   احبته م  هر رون میا  بی  

 «اذا م     و تمیش  م  کن  سر م  نگ ، بی  

 «اگه سر و صدا گکنی  گم  توگی  یه اتاق تو توگه واس  آما ه کنی ؟»کندرا پرسید:

هر ان شندگاه  م  برم  توگه  مثسً رون توحد   اما هیچوقت به گار راحت گیسات  بیتتر تو   رو جم  م  کنه و ب  روح   -

 اتفاق واس  بیفته، ایناا نگدگ  م  کر   م  ده  اگرار ایناا راحت تره  قبل ان اینکه ای 
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 «حت  قبل ان اینکه نال بته ایناا نگدگ  م  کر ؟»ست پرسید:

  یل سر  رو به گتاگه تأیید تکا   ا  

وار  ان تنیای  حذت م  بر   بر عک  م  او  هیچ وقت عضاو  ائ  آدیاگه افساگه گبو   میومد و م  رفت  یه ماجراجو بو   مثِ   -

تر یا وگساا  عضو یه اتحا  برا ری به اس  دواحیه های سحرگاه بو   کارهادو  تیی  محرماگه بو   او  ها برای مبارنه  تاگو یا کوح

باا اگام  ساااتااره مغر  فداحیت م  کر    آتری  باری که وار  اومد ایناا مدت نیا ی موگد  یه مأموریت محرماگه  ادااات    

تمو  گم  دااد حرف   ر مور   گم  ن   اصااسً گم   وگ  که رب   به ای    جشئیات  رو به م  گرفت  هیچوقت تا مأموریت 

سافید دادگ   اره یا گه  اما او  بیتری  برا ری بو  که یه گفر م  توگه آرنو  رو  ادته باده  هیچوقت برای کم  بی  د    

بده، اذا  رو بخوره، و سسمت گم  کر   اً  گوبت منه که محبت ها  رو جبرا  کن   حواس  باده که گرم  ها  رو اگاا  

 بموگه 

کندرا به وار  گراه کر  که همچنا  با آ  کسه مساخره حرکت پرواگه اگاا  م   ا   عرق کر ه بو   تصور اینکه نماگ  ماجراجوی باهود   

 بو ه است که مأموریت های ت رگاک  اگاا  م   ا ، اگدوه آور بو   وار   یرر آ  آ   گبو  

 «م  توای  یه شیش قتن  ببینی ؟»سد   ادت موضوع بحث را عوض کند، پرسید: یل که ظاهراً 

 «آره »کندرا گفت:

 « گباح  بیای  »  یل گفت:

ه ب ان تاگو و وار  جدا داادگد و به  اتل کیبه رفتند   یل ان گر با  باً رفت  به اتاق نیر داایرواگ  که رساایدگد بان ه  ان گر با   یرری که 

نتی  م  دد، باً رفتند  روی س ف کیبه سکوی  با گر ه های کوتاه قرار  ادت  ارتفاعتا  آگ در بو  که م  تواگستند  ریچه ای  ر س ف م

 ان فران گو   رتتا   امنه تپه را تا فاصیه نیا ی ببینند  تپه تیی  بیند گبو  اما مرتف  تری  گ  ه آ  اطرا  بو  

 «تیی  تودریه »کندرا گفت:

ست  ادت بیا  ای  باً و ارو  توردید رو تمادا کنه  محل مور  عسقه   برای فکر کر   بو   باید ایناا رو تو پاییش وار   و» یل گفت:

 «ببینی  

 «کییسای ان یا  رفته اوگاا گبو ؟»ست به تپه کوتاه   ر فاصیه گه شندا   ور ان آگاا اداره کر  و گفت:

 میوه بو  تپه پودیده ان گل ها و بوته ها و  رتتا  

 «شت  هات تو  کار م  کنه » یل گفت:

کندرا ه  آگاا را دناتت  تا نماگ  که ان جا ه ارابه رو به سمت کیبه منحر  گتده بو گد، م   اگست که  ر هما  مسیری حرکت م  کنند 

کر ه بو   ارت  پری های او نماگ   که تابساتا  گذداته، نماگ  که برای گاات پدربش  م  رفتند، هوگو ارابه آ  ها را  ر آ  مسیر هدایت  

که بر باهومات و موریل پیرون داااده و آ  ها را نگداگ  کر ه بو گد، کییساااا را ترا  کر ه و نیر نمی  مدفو  کر ه بو گد  بر روی سااا ح  

 نمی  آآ  گ  ه گیش گیاهاگ  به نیبای  گیاها  باغ تاگه ایاا  کر ه بو گد 

 «اید قتن  تر باده بدو  او  کییسای پوسیده ب»ست گفت:

 «کییسا جذابیت تو   رو  ادت  مخصوصاً ان فاصیه  ور » یل پاسخ  ا :

 «م  گتنمه »ست اروحندکنا  گفت:
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به تاطر همینه که با تو مو  اذا آور ی   تانه تو قفسااه ها ه  پر اذاساات  بری  تاگو و وار  رو ه  بیاری  تو  م مئن  برا ر   » یل گفت:

 «تیی  گرسنه   

 «اگه راه  برای  رماگ  پیدا گکن  ش  کار م  کن ؟»پرسید:ست 

  یل متوقف دد 

 هیچوقت متوجه گم  د  که او  رون رسیده، شو  هیچوقت  ست ان تس  برگمیدار   -
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 هفتمفصل 

 سیاهچال

ج    آور  و رونی صا  و درصابح رون بدد کندرا، ست، پدر بشر ، ما ربشر  و تاگو  ور میش صبحاگه گتستند  توردید ان افق سر بیرو  م 

  ر آستاگه ی آاان دد  بو  

 «امرون ش  کار م  کنی ؟»ست با شنرال م داری امیت م  کتید، پرسید:

 «امرون دما قراره پی  م  و ما ربشرگتو  بموگی  »پدر بشر  گفت:

 «ش ؟ اوگوقت همه قراره کاا بر ؟»ست فریا  ن :

 «او  وقت ما ش  هستی  پ ؟اگه او  ها م  د  همه، »پدربشر  پرسید:

 «مناور  اینه که ب یه کاا م  ر ؟»ست جمیه ا  را اصسح کر :

 «امیت تیی  تودمشه دده، پدربشر  »کندرا ح مه ای تور  و گفت:

 «تودحاح  که تودت اومده عشیش  »پدربشر  با وقار تاص  گفت:

 ه است و گراه  به ما ربشر  اگداتت، که تااهر م  کر  آ  جمیه را گتنید

 «یه کار گاتودایند  ار  که باید اگاام  بد  »ما ربشر  به سمت ست گفت:

 «مناورتو  یه کار باحاحه  یره؟»ست گفت:

 به سمت تاگو شرتید 

  اری  ما رو م  پیچوگی ؟ پ  او  شیشهای  که  یرون  ر مور  کار تیم  م  گفت  ش  بو ؟ -

 «واهرت یک  ان اهدافمو  بو  ام  گره  ادت  تو و ت»تاگو با آرام  پاسخ  ا :

 «اگه قرار باده ف ط بذاری  کارهای پی  پاافتا ه رو اگاا  بدی  شه جوری قراره شیشی یا  بریری ؟»ست اعتراض کر :

کوحتر با عصاای   ر  سات وار  اتاق داد  قسامت باًی عصاا  و دااته و یه ک  به آ  وصل بو   به ای  ترتید عصا ی  تیر کما  گیش       

 «دما گم  توای  پاتو  رو تو جای  بذاری  که ما امرون قراره بری  اوگاا »  دد  گفت:محسو  م

 «دما ان کاا م   وگی ؟»ست پرسید:

 «شو  م  تو   ه   وست گدار  بر   امیت؟ ک  امیت  رست کر ه؟»کوحتر گفت:

 «پدربشر  »کندرا گفت:

 کوحتر گاگیا  حاحت  محتاط به تو  گرفت 
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 ی  اذامو ؟ای  شیه است ؟ آتر -

 «ف ط م  تواست  تو کار آدپشی کم  کر ه باد  »پدربشر  مدصوماگه گفت:

بچه ها پدربشرگتو  باید تیی   وستو   ادته باده  او  استخو  های »کوحتر با حاحت  متاکو  به پدربشر  گراه م  کر   سراگاا  گفت: 

 « ر م  رفت دکسته رو بیوگه کر ه بو  و تا اوگاای  که م  توگست ان نیر کار 

 « وست گدار  م  رو قال بذاری  »ست به همه یا آوری کر :

 اری  م  ری  به یه قسامت آدیاگه افساگه که تو گ ته گیومده  گم   وگی  باید اگتاار ش  رو  ادته بادی   ف ط م   وگی   »تاگو توضایح  ا : 

 «  که ت رگاکه  اگه همه ش  تو  پی  رفت،  فده ی بددی دما رو ه  م  بری

 «فکر م  کنی  طیس  ممکنه اوگاا پنیو  دده باده؟»کندرا پرسید:

 «اوگاا یک  ان گشینه های ممکنه  احتمال میدی  که طیس  رو تو یک  ان جاهای من  ه که کمتر میمو  گوانه پیدا کنی  »تاگو پاسخ  ا :

 «اول های مه و بییک  ها   تنیا شیشی که احتماًً پیدا م  کنی   یوها و»کوحتر روی صندح  گتست و گفت:

م داری گم  کف  سات  ریخت و ان روی دااگه به پتات سر  پادید  سپ  پتت  ست های  را روی میش کوبید  حرکات  به گار ان    

 روی عا ت بو  

 وگسا وار  اتاق دد 

 یه تبر بد  ار   -

 بو  ی  حبا  ارتت  و دیوار پارشه ای سیاه بر ت   ادت  موهای  را پتت سر  بسته 

 «شه تبر دده؟»ما ر بشر  پرسید:

 « یتد  روماگت ها  فرار کر   و توگست  ف ط ی  سومتو  رو بریر  »وگسا گفت:

 «یدن  اً  تو توگه وح ؟»ما ربشر  پرسید:

    آور   اوبیت گفته بو »کوحتر با حاحت  که ظاهراً م  تواسات او را  ر ماا  اتیا  قرار  هد، شنراح  را به سامت وگسا گرفت و گفت:  

 «باغ وح  تو توگه آتر عاقبت تود  گداره 

 «گم   وگ  شه جوری فرار کر    تا اً  به همچی  متکی  برگخور ه بو   »وگسا پاسخ  ا :

 «واضحه که گانت گررفت  » تاگو گفت:

 «کفر م  کن  »وگسا گفت:

 «ت گ  ه بدگ  رو گان گرفت  بیتتر ان بیس» ست  را باً گرفت و جای یه نت  را گتاگدا   ا امه  ا :

 «شه جوری هنون نگده ای؟»پدربشر  گفت:

 ای  ها گوگه تاص  ان  روماگت ها هست  که تو   پروردتو   ا     ار  روی س  ن ای  ویرحیری  های سم  تح یق م  کن   -

 «ویرحیری  شیه؟»کندرا پرسید:
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 « روماگت شیه؟»ست افشو :

 «جا وی  که هو  ایر اگساگ   ادته باده رو بی  م  گ  ویرحیری   یه اص سحه هر موجو  »ما ربشر  توضیح  ا :

 روماگت ها دابیه عنکبوت های تیی  پتماحویی  که     ار   ای  ور او  ور م  پر  و ان تو دو  گور احک  ساط  م  کن  تا  »تاگو گفت:

ی  وح  ف ط به یه توه  م  رس  شو   روماگت  ر واق  یه جادو  رو مخف  کن   فکر م  کن  یکیتو  رو  یدی، بدد م  ری که بریر

 «متر او  ورتره 

 «دد ها فداحیت م  کن   وحتیاگه گان م  گیر  و مدموً س  کتنده ای  ار  » پدر بشر  گفت:

  وگست  د ر قف  یه جوری بان داده  هر گون ه تاداو  فرار کر    وقت  بیدار داد  همه داو  روی بدگ  گتسته بو   ت    »وگساا گفت: 

 «تادو  رو بریر   ب یه دو  فرار کر    تا اً   یره باید تو  یوارها قای  دده باد  

 «د  تا ان گون ه تا کمتر ان ی  سومه »کوحتر  ر حاحیکه ح مه ای م  جوید، گفت:

کر م  جای  یره ای بو   فم مئن  که  ر قف  رو بست  و قفی  کر    بخوا  ر  حر  بشگ  باید بر  اگه »وگساا با ححن  محک  گفت: 

 «کر   عمدی بو ه  هیتک  گم   وگست که او   روماگت ها سم  گیست   اگه بو   م  اً  مر ه بو   

 سکوت آنار هنده ای بر اتاق حک  فرما دد 

 پدربشر  گیوی  را صا  کر  

 اگه جای تو بو  ، صر  گار ان اینکه کاا  فکر م  کر   که عمدی بو ه  -

اب  تیره داد  آیا یک  ان کسااگ  که با او صابحاگه م  تور گد تس  کر ه بو  وگسا را بکتد؟ مسیماً تو   یا پدربشر  یا    کندرا به بتا  

 ما ربشر  یا ست گبو گد  تاگو؟ کوحتر؟ گم  تواست به شت  های هیچک  گراه کند 

 «کر ه باده؟اریبه ای م  توگه تو اومده باده؟ یا اینکه یک  ان سیاهچال فرار »وگسا پرسید:

احتماًً گه  براوگ  ها و فاگ  ها تنیا کسایی  که اجانه  ار  آنا اگه وار  توگه بت   براوگ  »پدربشر   ست  را با  ستماح  پا  کر  و گفت:

ه داااد هاا هیچوقات همچی  کار تبیثاگه ای اگاا  گم      به ایر ان  یل و وار  ه  تنیا فاگ  های  که م  توگ  تو ای  من  ه حفاظت  

ن ابچرت  همی  اً  تو اتاق    یل که  یتد تو کیبه بو ه  فاگ  های  یره قبل ان وار  دد  به توگه اول باید ان  روانه عبور کن  و عبور 

 « روانه ت ریباً ایرممکنه 

 «ممکنه یک  مدت نیا ی تو من  ه پنیا  دده باده و منتار یه فرصت بو ه باده تا حمیه کنه »کوحتر گفت:

 «هر شیشی امکا   اره  اما قس  م  تور  که  ر قف  رو قفل کر    سه رون میته که بان  گکر ه بو   »وگسا گفت:

 «کس   یتد شیش تاص  گدیده؟»پدربشر  پرسید:

 ی  به ی  همه ی حضار را ان نیر گار گذراگد 

 «کا   یده بو   »تاگو گفت:

 «هچ  »، گفت:کوحتر که ارق  ر تفکر شت  های  را تن  کر ه بو 

 کندرا، ست، و ما ربشر  گیش سر تکا   ا گد 
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تو  تا وقت  که اطسعات بیتتری به  ست بیاری  باید یه حا ثه فرض  کنی   اما بیتتر ان همیته هتیار بادی   به گار  »پدربشر  گفت:

 «تکه های نیا ی ان ای  پانل گ  دده 

 «؟هیچ کدو   روماگت ها سم  گبو  »ما ربشر  پرسید:

هیچ کدو   اذیت م  کن   وح  ت ر جدی گدار   تیه م  ذار  و م  گیرمتاااو   اگه تا  اره و سااایر بماحی  به مسفه هاتو   -

 گش یکتو  گم  د  

 «ش وره یه م داری ه  تر ه دیته بریشی  رو مسفه هامو ؟»کوحتر اروحندکنا  گفت:

 «ام  تر باده امرون با دما بیای  با وجو  ای   روماگت های  که تو توگه وح  داید »ست گفت:

 «تسدت تو  بو  »کندرا گفت:

 «روت سرتو  رو گر  م  کنه »پدربشر  گفت:

 «شیشهای جاحب  گتوگتو  م     »ما ربشر  تأیید کر :

 «شیشهای باحال؟»ست پرسید:

 «تودت میا  »ما ربشر  قول  ا :

 وگسا پارشه توری سفیدی ان جیب  بیرو  آور  

 ی  ها گوده کنار توگه م  ذار   اگه یه  روماگت  یدی    شند تا ان ا -

 پارشه را رها کر   توری مثل ی  شتر گاات بان و روی نمی  پی  دد و فضای  حدو   و و گی  متر را پوداگد 

میفته   ربرآمدگ  جای  قی   رو بیتو  گتاو  م   ه  با اساتفا ه ان توری م  توگی  بیند  کنی   اگه سد  کنه بپره بیتتر گی   -

 ممکنه یه ک  تمری  گیان  ادته باده وح  جوا  م   ه  سد  گکنی  بشگینتو  یا با  ست حخت بینددو  کنی  

 «گررا  گبادی   حیوو  های  یره ای ه   اری ؟»کندرا گفت:

 «آره،گوگه های نیا ی  ار  »وگسا گفت:

 «سم  ا ؟»کندرا پرسید:

 سمندرها  م  توگ  توابتو  کن   ان سمتو  برای  ارت ها  استفا ه میکن  هیچ کدو  کتنده گیست   احبته بدض  ان  -

 « ارت؟»ست سر  را بیند کر  و پرسید:

  ر واق  تفن  با ی  -

 «م  توا  امتحاگ  کن  »ست ان جای  پرید و گفت:

 «به وقت  :»وگسا 

*  *  * 
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ای تن  تر بو    ر اگتیای راهروی تاری  که تنیا با گور شراغ قوه ی  ر پایی  پیه های بیند و داایبدار نیر نمی ، هوا به طرن قابل مسحاه 

ما ربشر  رودا  بو ،  ر آهن  دوم   یده م  دد   ر پایی   ر ورو ی کوش  براوگ  ها قرار  ادت که  رست دبیه  ر ورو یآ باًی پیه  

 ها بو  

 »براوگ  ها م  توگ  بر  تو سیاهچال و بیا  بیرو ؟»ست پرسید:

 «آره  حداقل دب  یه بار سر م  نگ  تا ببین  شیشی برادو  گذادتی  تدمیر کن  یا گه؟»ر  پاسخ  ا :ما ربش

 «شرا گم  ذاری  براوگ  ها همه کار آدپشی رو اگاا  بد ؟ او  ها که اذاهای تودمشه ای  رست م  کن  »کندرا پرسید:

 «موا ی که واستو  بیرو  م  ذاری  ف ط  سر  رست م  کن   واقداً تودمشه  اما او  ها بدو  توجه به»ما ربشر  تأیید کر :

 «ه   رست کر  ؟ 34به گار م  که توبه  برواگ  ها تا اً  واستو  براوگ »ست گفت:

 «فکر کر ی اس  براوگ  ان کاا اومده؟ اوحی  بار ای  گابغه های کوشوحو  رست  کر   »ما ربشر  شتمک  ن  و گفت:

 شر  کییدی ان جید بیرو  آور  به  ر آهن  رسیدگد  ما رب

 یا تو  باده با صدای آرو  حر  بشگی  و ان  ر سیول ها فاصیه بریری   -

 «حتماً باید بری  او  تو؟»کندرا پرسید:

 « یووگه ددی؟ او  ها نگداگی   ًن  گیست گررا  شیشی باد  »ست پرسید:

   وگ  م  توای به تواهرت روحیه بدی وح  هیچوقت سیاهچال رو تیی  شیشهاست که باید گرراگتو  بادی   م»ما ربشر  تصحیح کر :

 سات ک  گریر  موجو ات  که ای  پایین  هر کدو  به  حیی  نگداگ  دااد   م   پدربشرگتو  ف ط وقت  م  توای  نگدوگ  ها رو جاباا کنی   

 «کیید هر سیول رو میاری  پایی   ای  باید هتیارتو  کنه 

 «بخوا  ببین  ش  ای  پایی  هست م مئ  گیست  »کندرا گفت:

 ما ربشر   ست  را بر داگه کندرا گذادت 

به است بال ت ر رفت  حماقته  امیدوار  برا رت ای  موضوع رو فیمیده باده  اما بست  شت  به روی ت رات ه  به همو  میشا   -

 احم اگه    تیی  ان موقدیت های ت رگا  رو اگه  رست  ر  کن  ت ردو  کمتر میته 

 «م   وگ   ب  تیری  یره پود  مناسب  گیست و ای  جور شیشها »کندرا گفت:

 «توبه  به توافق رسیدی   حاً میته بری  تو؟»ست گفت:

 ما ربشر  کیید را  ر قفل فرو کر  و  ر را هل  ا    ر با صدای کتداری بان دد  گسی  تن  و مرطوب  به  است باحتا  دتافت 

 «باید حوًها رو روا  بشگی  » ر حاحیکه گور شراغ را به سمت راهروی تاری  م  گرفت، گفت: ما ربشر  با صدای آهسته

  رهای آهن  با پناره های بسته  ر امتدا  راهرو  یده م  ددگد  کف،  یوارها و س ف همه ان جن  سن  ساتته دده بو گد 

 «شراغ قوه؟شرا ف ط »وار  ددگد و ما ربشر   ر را پتت سردا  بست  ست پرسید:
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 ما ربشر  گور شراغ قوه را به سمت کیید برق گرفت 

 ان ای  جا به بدد سیاهچال شراغ  اره  -

 گور شراغ را به سمت ًمپ های آویشا  ان س ف گرفت 

   یاما بیتتر میمو  هامو  تاریک  را ترجیح م      برای اینکه رفتار اگساگ   ادته بادی  مدموًً ان شراغ قوه استفا ه م  کن -

ما ربشر  به سامت گش یکتری   ر رفت  پناره بسته  ر ارتفاع ی  و گی  متری ان س ح نمی  قرار  ادت  ارتفاع  برای همه آگیا مناسد  

 نگداگبا  ها ان ای  پناره ها اذا رو میفرساات »بو  تا  اتل ساایول تاح  را ببینند  ما ربشر  به  ریچه کوشک   ر پایی  اداااره کر  و گفت:

 «تو 

 «نگداگ  ها هیچوقت ان سیوحتو  گمیا  بیرو ؟»ندرا پرسید:ک

گه  فرار ان ایناا ه  ساخته  ان همه سایول ها با جا و محافات م  داه  شند تا سایول مستحک  تر ه  برای نگداگ  های قوی      -

 ترمو   اری   اگه نگدوگ  موفق به فرار ان سیوح  بته دکارش  گاوا وار  عمل م  ده 

 «دکارش  گاوا؟»پرسید:ست 

موجو  نگده گی   یه جور طیسامه  هر ان شندگاه  ای  پایی  ح  م  کنی  که یه جریا  هوای سر  ان کنارتو  م  گذره  او   

م  ده  م  که گتنید  تا اً  همچی  اتفاق   همو  دکارش  گاوا    اگه نگداگ  ان سیوح  فرار کنه ، دکارش  کامسً وحت 

 افتا ه باده 

 «اذا  ا   به نگداگ  ها حتماً کار تیی  سختیه »ندرا گفت:ک

برای ما گه  بیتاتر سیول ها تاحی   ما  و تا گریبا   اری    و تا گوبیی  کوشی  که اذا  رست م  کن  و به نگداگ  ها م        -

 ایناا رو ه   ر حد قابل قبوح  تمیش م  کن  

 «رو آنا  کن ؟ممک  گیست گوبیی  ها نگداگ  ها »کندرا پرسید:

 ما ربشر  بچه ها رو به سمت اگتیای راهرو هدایت کر  

باهو  هاداااو  ممکنه ای  کار رو بکن   اما گوبیی  های ما ان او  گوعی  که هشارا  سااااحه سااایاهچال ها رو ا اره م  کن     -

تانه کیید ه  گدار   ف ط  موجو ات ًاری کاه مثال گوکرهاا ف ط  ساااتورات مافوق رو اجرا م  کن ؛ یدن  م  و پدربشرگتو     

  وست  ار  تو تاریک  پرسه بشگ  و من  ه تحت کنترحتو  رو ا اره کن  

 «م  میخوا  نگداگ  ها رو ببین  » ست گفت:

م مئ  با  تیی  هادو  رو  وست گداری ببین   تیی  هادو  موجو ات کوینی  که ان پناهراه های  یره به ایناا اگت ال »ما ربشر  گفت:

 «دد   بیتتردو  اگرییس  گم  توگ  حر  بشگ  و همتو  ت رگاک   ا ه 

بو   م  تواگستند به سمت شپ و با راست بپیچند  ما ربشر  گور شراغ قوه را به هر  و طر  تاباگد   رهای  Tاگتیای راهرو به دکل حر  

 بیتتری  ر  و سوی هر  و مسیر  یده م  ددگد 

م  رسه  شند تا راهرو  یره    شه به سمت شپ بری  شه به راست، آتر   وباره به همینااای  راهرو یه ضی  ان ی  مرب  بشرگه -

 ه  وجو   اره وح  تیی  پیچیده گیست  شیشهای میم  هست که م  توا  گتوگتو  بد  
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   رو  سیول هایما ربشر  به سمت راست پیچید  کم  جیوتر راهرو به سمت شپ پیچ م  تور   ست همچنا   ر تس  بو  تا گراه  به 

 «تیی  تاریکه »که ان کناردا  م  گذدتند ، بیندان   آهسته به کندرا گشار   ا :

 ما ربشر  گور را به سمت روبرو گرفته بو  

کندرا به  رو  یک  ان پناره ها گراه کر  و صورت گر  ماگندی را  ید که به او گراه م  کند  متکل ست شه بو ؟ آیا شت  های  ضدیف 

همی  شند ححاه پی  به  رو  ای  سیول گراه کر ه بو  و گفته بو  که هیچ شیش گم  بیند  تاری  بو  اما سیاه آسیاه ه  گبو   پ  ان  بو گد؟

  ید  موجو  گر  ماگند  یرر به  رو  هیچکدا  ان پناره ها گراه گکر  

  کم  جیوتر ما ربشر   ر م ابل  ری که ان شو  قرمش ساتته دده بو ،  ایستا 

 ای  به تاًر وحتت بان م  ده هیچوقت بان  گم  کنی   نگداگ  های او  تو به اذا احتیاج  گدار   -

 هماگ ور که به مسیردا  ا امه م   ا گد، ست همچنا  به  ر تیره دده بو  

 «حت  فکرد  گک  »کندرا نیر حد گفت:

 ش ؟ تن  هست  اما احمق که گیست   -

تور   ما ربشر  گور شراغ را به طر  اتاق بدو   ر گرفت   یر  بر روی آت  قرار  ادت   و  یو   ست راهرو بار  یرر به سمت شپ پیچ 

  وهای بیند و ًاردا  را بیند کر ه و  ر م ابل گور گرفتند  قد کوتاه   ادتند  ًار بو گد و پوستتا  سبش بو   شت  هایتا  ریش بو  و گ

ر روی سه پایه ایستا ه و با شیشی دبیه پارو محتویات بدبوی  ی  را ه  م  ن    یرری شیره  ر هایتا  دبیه بال تفا   یک  ان آ  ها ب

 ه  کتید و قون کر  

 «تو تو  رو به گوه های م  مدرف  کنی  »ما ربشر  گور شراغ را کم  آگ ر  تر گرفت تا گور مست ی   ر شت   یوها گیفتد  گفت:

  «35وور » یوی که متغول ه  ن    ی  بو ، گفت:

  «36اسسگو» یرری گفت:

 ما ربشر  برگتت و به سمت اگتیای راهرو راه افتا  

 «اذادو  شه بوی بدی م   ا  »کندرا گفت:

 «بیتتر میمو  هامو   وس   ار   اما آ   ها مدموًً تودتو  گمیا  »ما ربشر  گفت:

 «هیچ کدو  نگداگ  ها آنا  م  د ؟»ست پرسید:

 گم  توگی   دم  محکوم   برای تیی  ان موجو ات جا وی  نما  تیی  طوًگیه  بر اساا  عیدگامه بیتاترداو  به حب  ابد    -

هامو  رو به اعدا  محکو  کنی   اگه یا تو  باده تو بیتتر موار  کتت  تو آدیاگه افساگه به مدن  گابو  کر   تما  مصوگیتیه که 

بر اگت ا  کامسً آساید پذبر کر ی  و تنیا راه موجو  اینه که ایناا رو  بر اساا  عیدگامه  اری    ر او  صاورت تو تو  رو  ر برا  

گم  داااه گذادااات متخیف ها آنا اگه تو من  ه برر    به تاطر همی   تر  کنی  و  یراه هیچوقت بر گرر ی   اما ان طرف  

                                                           
35 Voorsh 
36 Slaggo 
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با  آنا  م  د   مثسً یه گری سیاهچال رو ساتت   متخیفین  که جرمتو  سبکتره  برای مدت نما  مدیوم  ایناا نگداگ  و بدد

 سابق ایناا هست که جرم  فرو  باتری به ساتیرها  

 ست حد های  را به ه  فتر  

 «محکومیت  شند ساحه؟»کندرا پرسید:

 پنااه سال  وقت  آنا  بته حدو اً هتتا  ساحته  -

 ست ایستا  

 جدی م  گی ؟ -

 ما ربشر  حبخندی ن  

   که ایناا هست  یه تاارت کوشی  واسه تو ت راه بندانی گه  کندرا گفت م  توای تو مدت نماگ -

 «ایناوری ران گره م   ار ؟»ست گفت:

 «م  هیچوقت گرفت  به کس  گم  گ  »کندرا پاسخ  ا :

کندرا کار  رساات  کر  به م  گفت  م  تواساات م مئ  دااه که تو ت یا من  ه تو ت ر گمیفتی   اگه تیی  پیچیده    »ما ربش  گفت:

 «ا ی گداره  ف ط ان حیاط او  ورتر گرو  و گذار پدربشرگ  بفیمه  نیا ی متدصبه  سد  م  کنه تکنوحوژی رو ان من  ه  ور گره  اره گکن  ایر

هماگ ور که  ر راهروی طوًگ  به پی  م  رفتند، ان کنار  و راهروی فرع  گذدتند  ما ربشر   ر آستاگه ی سومی  فرع  متوقف دد  به 

 ا ه بو  گار عمداً ایست

 با م  بیای  م  توا  یه شیشی گتوگتو  بد   -

  ر راهرو هیچ  ر سایوح   یده گم  دد  باری  تری  راهروی  بو  که  ر نیرنمی   یده بو گد   ر اگتیای راهرو اتاق مدوری قرار  ادت و  ر 

 مرکش اتاق  ریچه ای فیشی روی نمی   یده م  دد 

 «ی ت رگا  تری  نگدوگیموگه  یه ج  او  پایی  یه سیول برا»ما ربشر  گفت:

 «مث آج  شراغ جا و؟»کندرا پرسید:

 «آره »ما ربشر  گفت:

 «عاحیه  آرنو ه  برآور ه م  کنه؟»ست پرسید:

ان ححاظ تئوری  ج  های واقد  دابیه او  شیشهای  که تو  اساتا  ها توگدی  گیست   احبته او  افساگه هاان روی همی    »ما ربشر  گفت:

 «بال و پر گرفت   قدرتمند ، و بدض  هادو ، مث آنگدوگ  ما حییه گر و دی اگی   باید به یه شیشی اعترا  کن  موجو ات 

 کندرا و ست  ر سکوت منتار ایستا گد 

م  و پدربشرگتو  ان اتفاق  که برای وار  افتا ه تیی  گاراحت بو ی   م  تصمی  گرفت  برای صحبت کر   با او  ج   ر  ریچه  -

ن کن  و ان همی  باً باها  حر  بشگ   ان اوگاای  که نگدوگیه، تواگاهی  ها  محدو  داد   به تاطر همی  گم  ترسید   رو با
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که فرار کنه  مت اعد داده بو   که م  توگه وار  رو  رمو  کنه  احتماًً ه  م  توگست   ر مور   با است  صحبت کر   و به  

   رو  اره ای  گتیاه رسیدی  که ارن  امتحا  کر 

تا اوگاای  که م  توگساات   ر مور  مذاکره با یه ج  م احده کر    اگه یه سااری قواگی  رو رعایت کن  م  توگ  با یه ج  آاساایر مذاکره » 

کن   اما باید مراقد بادا  که ش  م  گ   برای داروع مذاکره باید تو ت رو آساید پذیر کن   سه تا سؤال م  پرسه که باید کامل و با    

داقت تما  جوا  بدی  بدد ان اینکه صا قاگه به سؤال ها جوا   ا ی، ج  آرنوت رو برآور ه م  کنه  اگه  روغ بر  آنا  م  ده و بر تو صا 

 تسیط پیدا م  کنه  اگه گتوگ  به سؤاح  جوا  بدی همچنا  اسیر م  موگه وح  م  توگه مااناتت کنه 

ته که باید به هر طریق ممک  گذاری بفیمه  قبل ان پرسید  سه تا سؤال ج  م  توگه تنیا ساؤال ممک  که گم  توگه انت بپرساه اسام   » 

ساد  کنه راضایت کنه به جای ساه تا سؤال سنت ، یه مدامیه  یره اگاا  بدی   آ   باید ف ط با حوصیه صبر کنه و با احتیاط صحبت کنه    

 «شو  هر کیمه ای که به نبو  بیاری قید و بند واست ایاا  م  کنه 

سارتو  رو  ر  گیار   وار  اتاق داد   اسات  ه  مراقد اوضاع بو   م  و ج  وار  مذاکره ددی   حت  فکر کر   بی  ه  عصبی  م     » 

کنه  جنه تیی  دای اگ  بو  حت  م  توگسات تو  ابیی  رو ه  راضا  کنه که بره کییسا  حساب   ست و پا  رو گ  کر ه بو    ج  ه     

و هودامنداگه  گبال سارگخ  گتات که بفیمه شه سؤال های  باید بپرسه  پیتنیا های نیا ی  ا   تیی  هادو      شوگه ن  و شابیوسا  کر  

وسوسه کننده بو   وح  متوجه دد  که تو همتو  یه تیه ای هست  ما پیتنیا های نیا ی به ه   ا ی   واضح بو  که هد  گیایی  آنا  

 ددگه که م  گم  توگست  همچی  اجانه ای بد  

بدد ان سااعت ها مذاکره وقت  م  بیتتر ان او  شیشی که  وست  ادت   ر مور  تو   اطسعات  ا ه بو  ،  ست ان مدامیه کر   کتید و  »

رفت سر وقت سؤال ها  است  رونها وقت صر  کر ه بو  تا تما  رمش عبورها و پروتوکل های آدیاگه افساگه رو عوض کنه تا م  هیچ شیشی 

مو  حیات  باداه رو گدوگ   به تما  سااؤال های  که ممک  بو  بپرسااه فکر کر ه بو   و آما ه جوا   ا   به هر شیشی بو     که برای امنیت

اوحی  ساؤاح  رو صار  ای  کر  که بفیمه شه شیشی م  توگه بپرساه که م  مایل گیست  بی  جوا  بد   هموگ ور که حد  م  نگی     

ه و تو   رو واسه اینکه بر  آنا گه به هر سؤاح  جوا  م     آما ه کر ه بو    اما ححاه ای که احتمال م   ا   که همچی  ساؤاح  بپرس 

ای  سؤال رو پرسید احتماًً یه گیروی  روی حافاه   تأثیر گذادت و یا   اومد که یه شیشی رو گم  توگ  بی  بر   به تاطر همی  ترجیح 

  که م  توگست  اگاا  بد  تا ان آنا  ددگ  جیوگیری کن    ر گتیاه تو   رو تسیی  اگت ا   ا   که به سؤاح  جوا  گد   ای  تنیا کاری بو

 «کر    گم  توگست م  رو بکته وح  به جا  م  رو تبدیل کر  به یه مرغ 

 «پ  ایناوری بو  که تبدیل ددی  به مرغ »ست گفت:

 «آره »ما ربشر  گفت:

 «  بو ؟رانی که گم  توگستی  فا  کنی  ش»ست پرسید:

 «یه شیشی که گم  توگ  بر  »ما ربشر  گفت:

 «جنه هنون او  پایینه »کندرا که به  ریچه تیره دده بو ، ارا  گفت:

برای بان کر   او   ریچه سااه تا »ما ربشر  ان راه  که آمده بو گد، بانگتاات  کندرا و ساات گیش به  گباح  به راه افتا گد  ما ربشر  گفت:

 ً نمه  حداقل یه آ   نگده باید رمش رو بدوگه وگرگه طیس  دکسته م  ده و نگداگ  آنا  م  ده  اگه هر کدو  کییدها ان کیید و یه اسا  رمش 

 بی  بره ه  همی  اتفاق میفته   ر ایر ای  صورت کییدها رو ذو  م  کر   و او  کیمه رو به هیچک  گم  گفت  :

 «اس  رمش شیه؟»ست پرسید:

 «تواب  رو ببین  سه کیمه    »کندرا گفت:
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حق با کندرا   داید یه رون برای همچی  مسئوحیت  آما ه باد   اما او  رون احتماًً نو تر ان »ما ربشر  ضربه ای به پتت ست ن  و گفت:

 «وقت  که م  مدت ها نیر تا  توابیده باد ، گم  رسه 

وه مت شپ پیچید  ما ربشر   ر م ابل فرورفتر  ایستا  و گور شراغ قبه راهروی اصی  بانگتتند و به پی  رفتند تا اینکه  وباره مسیر به س

را روی کمد عاید و اریب  گرفت  کم  بیندتر ان قد ی  اگساا  و دبیه جدبه های  بو  که ددبده بانها برای اید کر   اگسا  ان آ  ها  

 وع سا ه و نیبا بو  استفا ه م  کنند  ان شو  متک  ساتته دده بو  و حادیه های طسی   ادت   ر مام

ای  جدبه تاموداه  ان تما  سایول های سایاهچال با وا  تره  ف ط یه نگداگ  تو  جا م  ده، اما همیته یه نگداگ  باید    »ما ربشر  گفت:

 «تو  باده  تنیا راه بیرو  آور   یه نگداگ  اینه که یه گفر  یره رو جا  بفرست  او  تو 

 «ک  او  توئه؟»ست پرسید:

ما گم   وگی   جدبه تامو   ر نما  تأسی  آدیاگه افساگه به ایناا آور ه دده و همو  موق  ه  پر بو ه  ان هر سرپرست  »  گفت:ما ربشر

 «به سرپرست بددی توصیه دده که هیچوقت بان  گکنی   ما ه  به همی  تاطر  ست بی  گش ی  

اما ساات همچنا   ر م ابل جدبه تامو  ایسااتا ه بو   پ  ان شند ححاه با  ما ربشر  بان ه  به راه افتا   کندرا گش ی  او حرکت م  کر  

عایه راه افتا  تا به آ  ها بپیوگد   گش ی  آتری  پیچ راهرو، که آ  ها را به جای اوحتاااا  بر م  گر اگد، ما ربشر   ر م ابل ی  سااایول 

 ایستا  

 م  کر  ای  توئه ست گفت  م  توای یه نگداگ  ببین   بچه جن  که پدربشرگت رو نت -

 گور شراغ را ان پناره به  اتل سایول اگداتت  کندرا و ست گش ی  ددگد تا ببینند  بچه ج  به سر ی به آ  ها گراه م  کر   ات  کر ه بو   

ج   هت ریباً به بیندی  یل بو    و داا  بر روی پیتااگ  ا   یده م  دد  پوست شرم  و  ست و پای عضسگ  و بیندی  ادت  کندرا بچ  

 های نیا ی  یده بو   تیی  گاراحت کننده بو  که ای  یک  ماگند ب یه  وباره به پری تبدیل گتده بو  

 «ا امه بدی   شراغ رود  کنی   گم   وگی  شه سرگودت   ر اگتاارتوگه »بچه ج  اروحند کنا  گفت:

 «مناورت شیه؟»کندرا پرسید:

 گراه م  کر گد  بچه ج  به او تیره دده بو   ما ربشر  و ست هر  و با حاحت  عاید به کندرا

 «ش ؟»کندرا گفت:

 «هیچ گوری گم  توگه تاریک  رو که  ر در  اومدگه ان بی  ببره »بچه ج  که همچنا  شت  به کندرا  وتته بو ، گفت:

 «کدو  تاریک ؟»کندرا پرسید:

 بچه ج  صدای تفه ای ان تو   رآور   حیرت ن ه به گار م  رسید 

 «م  فیم  ش  میره؟»ر  با تداد پرسید:ما ربش

 «مره دما گم  فیمی ؟  اره اگرییس  حر  میشگه »کندرا گفت:

 ما ربشر   ست  را  ر م ابل حد های  گرفت 

 گه، او   اره گابیو  حر  میشگه  نبو  بچه ج  ها و  یوها  -

 «م  فیم  ش  م  گ  بوگندو؟»بچه ج  امتحا  کر :

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «دوتیه، گه؟»کندرا پرسید:

 «اما م  حرفات رو م  فیم  »بچه ج  گفت:

 «م   ادت  اگرییس  حر  م  ن   »کندرا گفت:

 «آره »ما ربشر  تأکید کر :

 «گه  گابیو  »بچه ج  گفت:

 «او  م  گه م   ار  گابیو  حر  م  نگ  »کندرا گفت:

 « اری حر  میشگ  »بچه ج  گفت:

 «احتماًً او  ایناوری م  دنوه »ما ربشر  گفت:

 «تو گم  فیم  ش  م  گه؟»را ان ست پرسید:کند

 «تو ت که م   وگ  بچه ج  ها صدادو  شه جوریه  کیمه گیست ف ط صدا  »ست گفت:

 «ش   ار  م  گ ؟ بیتو  برو که  ل و جیرردو  رو به سیخ م  کت  »بچه ج  پرسید:

 « اره شرت و پرت م  گه »کندرا گفت:

 «رو ان ایناا ببری   یره هیچ  گرو  باید تو »ما ربشر  گفت:

کندرا، مدت نیا ی نگده گخواه  بو   یا ت باده  نو تر »ما ربشر  با عایه بچه ها را به سمت اگتیای راهرو هدایت کر   بچه ج  فریا  ن :

 «ان او  شیشی که فکر  رو بکن  ان ایناا میا  بیرو   روی قبرت تواه  رقصید  روی قبر همه تو  

 کندرا شرتید 

تنیای  باید برقصا  نگیل ندات  همه همنوع ها   وباره به پری تبدیل داد    وباره نیبا و دا    اما تو هنون یه موجو     تد،  -

 ندت و عاید اریب   تو  گو  ک  م  دنوی  ار  بیت م  تند   ان اذای بدبوت حذت ببر 

ان اعماق وجو   اگرتتا  گره  اری ان میا  مییه  ساکوت  و سپ  صدای شیشی که به  ر سیول کوبیده دد  و پ  ان آ  صدای تتمرین  

 «بیا  ف ط سد   اره گاراحتت کنه »های پناره بیرو  آمدگد  ما ربشر   ر حاحیکه آستی  کندرا را م  کتید، گفت:

 «م  شه جوری فیمید  ش  م  گه؟ پریا؟»کندرا پرسید:

ا جوا  های بیتتری م  گیری   پدربشرگت امرون صبح با اسفنیک   ر به احتمال نیا   فر »ما ربشر  که به سرعت گا  بر میدادت، گفت:

 «تما  بو  و برای فر ا بدد ان ظیر قرار گذادت 

 «من  م  توگ  بیا ؟»ست پرسید:

 هر وتو   وح  ف ط بی  تو مو  و پدربشگتو  بموگه  م  توا  ب یه فکر کن   اری  واسه گر   م  ری  دیر  او  ها»ما ربشر  پاسخ  ا :

 «گم   وگ  اسفنیک  اً  همی  گش یک  ها  

 «حتماً »کندرا گفت:

 «بچه ج  ش  م  گفت؟»ست پرسید:
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 «م  گفت روی قبرمو  م  رقصه »کندرا گفت:

 ست برگتت و  ست های  را ماگند بیندگو  ور  هاگ  حی ه کر  

 مره ما رو تو سیول متدفنت  ف  کن   -

 «کنی  صدا  رو دنید؟فکر م  »به سمت ما ربشر  برگتت و پرسید:
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 هشتمفصل 

 کولتر

 

 «هنون گیومده »ست گراه  به ساعت مچ  ا  اگداتت و گفت:

 «اً  م  رسه »کندرا گفت:

بر روی ی  گیمکت سانر   ر گش یک  حبه شمنشار بیض  دکل گتسته بو گد  ی  فواره مرمری  ر گش یک  مرکش بیض   یده م  دد مدت  

گرذدته بو ، اما هوا گر  بو    سته ای پری  ر میا  دکوفه های بته ی گش ی  متغول بانی بو گد  عده ای  نیا ی ان سر برآور   توردید

  یرر بال نگا  بر فران فواره ایستا ه و محو تمادای تو  بو گد 

 «پریا اتیراً تیی  میربو  گیست  »ست گفت:

 «ار  احتماًً یه ک  فاصیه ًن   »کندرا د ی ه ا  را تاراگد و گفت:

 تابستو  پی  قبل ان اینکه بری  تیی  میربو  بو    بدد ان اینکه تو جن  عییه باهومات رهبریتو  کر ی  -

 احتماًً نیا ی هیاا  ن ه بو    -

 «سد  ک  باهادو  حر  بشگ   اگه نبو  بچه ج  ها رو م  فیم ، درط م  بند  که نبو  پریا رو ه  م  توگ  بفیم  »ست گفت:

 کر   اما بی  توجه گکر    یتد سد   -

 ست بار  یرر به ساعت  گراه کر  

 م  گ  بری  یه کار  یره بکنی   کوحتر  ه  قی ه  یر کر ه  تانه تو تسته کننده تری  جای آدیاگه افساگه ما رو کادته  -

 داید ما جای ادتباه منتاردی   -

 ست سر  را تکا   ا  

 گه گفت بیای  همی  جا  -

 «یا  م مئن  م»کندرا گفت:

 وقت  او  بیا   یره ما باید راه بیفتی  بری   ید  اسفینک   -

کوحتر گاگیا   ر م ابیتاا  ظاهر داد   ر فاصیه سه متریتا  روی شم  ها و جیوی فواره ایستا ه بو   ححاه ای قبل هیچک  آگاا گبو  و   

 اکنو  کوحتر، تکیه  ا ه به عصای ، ظاهر دده بو  

 «ای  رو م  دنید  فکر کن  گباید »کوحتر گفت:
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 کندرا جیغ کتید و ست ان جا پرید 

 «ان کاا ظاهر ددی ؟»ست فریا  ن :

بیتاتر مراقد حر  های  که تو فضاای بان م  نگی  بادی   هیچوقت گم   وگی  ک   اره به حرفاتو  گو  م   ه  م مئن    »کوحتر گفت:

 «ران باق  بموگه که پدربشر  و ما ربشرگتو  م  تواست   یدارتو  با اسفینک  یه 

 «شرا فال گو  وایسا ه بو ی ؟»کندرا پرسید: 

برای اینکه یه  رساا  بیتو  بد   باور کنی  اگه م  طر  دااما گبو   و دااما ای  اطسعات رو به م  م   ا ی ، هیچوقت با  »کوحتر گفت:

یت عسقه گتو  گد  هیچ راه  بیتر ان محبو  ظاهر داد   سات  رو رو گم  کر     ر هر صاورت کندرا، پریا ذاتاً حسو    برای اینکه ب   

 «دد  گی  

 «شه جوری ای  کار رو کر ی؟»ست پرسید:

یک  ان وسایل ممتان م   م  تو کار ترت و پرت و ابشار »کوحتر ی   ساتک  شرم  بدو  اگرتت را م ابل  یدگا  بچه ها گرفت و گفت: 

 «رو    م  ه   ستک  جا وئی  رو  ار   با یه سری شیشهای  یره  جا وئی   تاگو مداو  ها  رو  اره و وگسا ج  و جوگورها 

 «م  توگ  امتحاگ  کن ؟»ست پرسید:

 به وقت   -

 کوحتر  ستک  را  ر جیب  گذادت و گیوی  را صا  کر  

 متوجه دد  که تاگو  یرون دروع توب  باهاتو   ادته  او  کار  رو بیده  باید تو  به حر  ها  توجه کنی   -

 «م  کنی  »ت:کندرا گف

 کوحتر پای تکیه گاه  را عوض کر   به گار نیا  راحت گبو  

 قبل ان اینکه دروع کنی  م  توا  یه شیشی رو رود  کن   -

می  گیست که ش در به بیدادت دخصیتو  اهمیت م   ی  اما برای یه  تتر گوجوو  طبیدیه که »گراه گام مئن  به کندرا اگداتت و گفت:

 «جو   ربیاره هر ان شندگاه  یه 

 کندرا صورت  را بی   ستیای  پنیا  کر  و ست پونتندی ن  

 «ای  شیشها بخ  طبید  ان فرآیند باحغ ددگه  ممکنه تغییرات  یره ای ه     »کوحتر ا امه  ا :

 «م  بابت جود  تااحت ن ه گیست   ف ط تأثیر مداو  بو  »کندرا سر  را بیند کر   گفت:

 «تد، اگه هر وقت گیان  ادت   ر مور     بشر  دد  حر  بشگ     »گتاگه تأببد تکا   ا  و گفت:کوحتر سر  را به 

 کندرا هر  و  ست  را بیند کر  تا کوحتر را ان گفت  باق  جمیه ا  بان  ار  

 ر  تیی  ح ف  اری   اگه تواست  صحبت کن  حتماً تبرتو  م  کن   جو  یه شیش طبیدیه و من  متکی  باها  گدا -

 ست به گار گش ی  بو  ان ددت تنده منفار دو ، اما موفق دد تو  را کنترل کند 

 کوحتر  ست  را بر روی سر  کتید و موهای تاکستری ا  را صا  کر   اگدک  قرمش دده بو  
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  رسته  صحبت  ر مور  هورمو  ها بسه  بحث رو عوض کنی   -

 ححاه ای ساکت دد و  ست های  را به ه  ماحید 

  و تا م  توای  ش  یا تو  بد ؟ دما -

 «اینکه شه جوری گامرئ  بتی  »ست گفت:

 «مناور  کییه  شرا م  توای  داگر  م  بادی ؟»کوحتر توضیح  ا :

 «تا یا  بریری   ر م ابل موجو ات جا وئ  ش وری ان تو مو  مراقبت کنی  »کندرا گفت:

 «موگد  تسته دد  و اینکه بتوگی  ایناا کم  کنی   ان تو حیاط »ست گفت:

یه من  ه حفاظت دده مث آآدیاگه افساگه جای تیی  ت رگاکیه  تو حرفه م  کوشکتری  ب  احتیاط  »کوحتر اگرتات  را تکا   ا  و گفت: 

 «م  توگه به یه فاجده منار بته و مناور  ان فاجده مرگه  هیچ داگ   وباره ای وجو  گداره  ف ط یه تابوت سر  و تنیا 

 فضا را به سرعت تغییر  ا ه بو   کندرا و ست با  قت گو  م  کر گد جدیت ححن  

او  جنرل پر ان موجو اتیه که ان هیچ  بیتتر ان ارق کر   دما حذت گم  بر   ان »کوحتر با  سات به سامت  رتت ها اداره کر  و گفت:  

ه فرامو  اه گار تو  رو بیاری  پایی ، اگه واسه یه ثاگیفی  کر گتو   ان بیدیدگتو   ان تبدیل کر گتو  به سان   حت  اگه ف ط برای یه حح 

کنی  که هر موجو ی توی ای  من  ه م  توگه به صورت پتاگسیل بدتری   دم  دما باده، داگ  نگده موگدگتو  بیتتر ان ی  کر  تو حوگه 

 «مرغ گی   متوجه مناور  ددی ؟

 کندرا و ست به گتاگه تأیید سر تکا   ا گد 

به تاطر بدجنسا  گم  گ   گم  توا  با ااراق بترسوگمتو   بیکه م  توا  با شت  بان به است باح  بری   تو حرفه  ای  شیشا رو  -

م  مدا  آ   ها م  میر   آ   های با اساتددا  و محتاط  می  گی  ش در مراقبی ، همیتاه احتماح  هست با موجو ی برتور    

ابیه باها  رو  اری   ممکنه تو درای   قرار بریری  که قبسً صد بار متابی  کنی  که وحتتنا  تر ان او  شیشیه که آما گ  م 

 رو تااااااارباااه کااار ه بااااداااااایااا  اماااا یاااه ادااااااتااابااااه کاااوشااایااا  مااارتاااکاااد             

م  داای  و  یره داااگ   وباره ای گخواهید  اداات  هر کدومتو  که م  توا  با م  بیا  به جنرل، گم  توا  یه ح   روا  

ر  پی  رفت  و مر  ب یه رو  ید   م  گیایت سدی  رو م  کن  که انتو  مراقبت کن   اما امنیت  اداته باداه  بارها تا پای م  

باید بیتو  هتدار بد  که هر رون، موق  اگاا   ا   یه کار ظاهراً سا ه که هر رون اگاام  م   ی ، اگه تو جنرل بادی  ممکنه 

    ببر  هممو  گابو  بتی   بدو  ای  هتدار گم  توگست  دما رو همراه تو

 «م   وگی  ت رگاکه »ست گفت:

یه شیش  یره ای ه  هست که اً  باید بیتو  بر   اگه همه مو  تو درایط مرگباری قرار بریری ، و ای  جوری باده که گاات  -

ما     ان د  ا   یک  تو  به مدن  قرباگ  کر   تو  ، یا بدتر ان او  قرباگ  کر    و تا ان ما باده، احتماًً تو   رو گاات م 

 هاا  اگااتاااااار  ار  کااه هااماایاا  کااار رو بااکااناایاا   اگااه بااتااوگاا  انتااو  مااراقااباات کااناا ،                   

 م  کن   اگه گه    بیتو  هتدار  ا ه بو   

 «گم  توا  روحتو  ظاهر ده و بناحه که بیتو  هتدار گدا ه بو   »کوحتر  ست های  را بیند کر  و ا امه  ا :

 «رااتو  اذیت کنی  بیمو  هتدار  ا ی   گمیای  س»کندرا گفت:
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 «م  ممکنه یه ک  اذیت کن  »ست گفت:

 کوحتر با صدا تیط باً کتید و تف کر  

تد  م  قصااد  ار  ان موقدیت های  که ممکنه جوگمو  رو به ت ر بندانه  ور گریمو   ار   اما همیتااه احتمال وقوع بدتری    -

همی  اً  بری   شو  وقت  که رفتی  تو جنرل  یره ممکنه حاحت وجو   اره  اگه مایل گیساتی  همچی  ریسااک  رو بپذیری ،  

 تیی   یر دده باده 

 «م  هست   م  هنون ان اینکه  یرون گیومد  گاراحت  »ست گفت:

 «من  هست   وح  با  یرون متکی  گدار  »کندرا دااعاگه گفت:

قدیمی   م  توگی  تو ای  مور  اسااام  رو بذاری   ای  م  رو یاا  یاه گکتاه  یراه اگداتت  م  تو بدضااا  نمینه ها یه ک     »کوحتر گفات: 

سایحتاوری منسو ، وح  بدض  جاها هست  که ح  م  کن  تاگ  ها گباید بر   گه به تاطر اینکه به اگدانه کاف  باهو  و قابل تحسی    

 «گیستند، بیکه به تاطر اینکه مدت د  با احترا  تاص  باید با تاگ  ها رفتار بته 

 «وای  بری  بدض  جاها ست رو با تو تو  م  بری  وح  م  رو گه؟م  ت»کندرا پرسید:

  ار  همی  رو م  گ   هر ش در  وست  اری  جیسات فمینیست  برگشار کنی ، ع یده م  به هیچ عنوا  تغییر گم  کنه  -

 کوحتر  ست های  را به  و طر  بان کر  

  ست م  برگمیا   اگه م  توای ک   یره ای ببرتت و او  ه  مایل باده، کاری ان -

 «وگسا ش ؟ ما ربشر  ش ؟»کندرا با حاحت  یرباوری گفت:

اگرشه بخت  ان وجو   اصسً مایل گبو  به جاهای ت رگاک  که کوحتر م  گفت پا برذار ، ای  ایده که جنسیت  باعث م  دد کوحتر او را 

 به همراه گبر  بسیار توهی  آمیش بو  

ر  وست  ار  رفتار کن   مث آتو  تو  اما ان طرف  م  ه  آنا   هر جور م  توا  رفتار کن  وگساا و ما ربشرگت م  توگ  هر جو  -

و بدضا  جاها هست که م  ترجیح م     یه تاگ  رو اوگاا گبر ، صر  گار ان اینکه ش در تواگا م  توگه باده  ای  دامل حال  

 وگسا و ما ربشرگت ه  میته 

 کندرا ایستا  

 او   و سال ان م  کوشیکتره و عمسً مخ  تد ییه اما ست رو م  بری ؟  -

 «مسئیه اً  مخ م  گی  »س  که ان  عوا حذت م  بر ، گفت:

تو  وان ه ساحر  او   ر آستاگه تبدیل دد  به یه مر ه  اگه کمک  م  کنه باید بر  که تیی  »کوحتر با عصای  به ست اداره کر  و گفت:

   جاهای  هست که هیچ کدو  ما گم  بریمتو  تا وقت  بشرگتر و با تاربه تر بتی   حت  جاهای  جاها هست که هیچ کدومتو  رو گم  بر

 «هست که ما تو مو  ه  گم  ری  

 «اما جاهای  هست که برا ر کوشکتر  رو م  بری  اما م  رو گم  بری ، ف ط شو  م  یه  تتر  »کندرا گفت:

 اتفاق  ممکنه بیفته، اصسً ای  بحث را م رح گم  کر   اگه فکر گم  کر   که  ر شند رون آینده همچی   -
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 «باور گکر گیه  حتماً م   وگی  که اگه م  گبو   آدیاگه افساگه اً  سرجا  گبو  »کندرا سر  را تکا   ا  و گفت:

قصد گدار  کارت رو ک  ارن  جیوه تو کار تارق احدا ه ای اگاا   ا ی و م  اصسً «کوحتر با حاحت  عذرتواهاگه، داگه ای باً اگداتت و گفت:

بد   م   ر مور  تواگای  هات حر  گم  نگ   اگه م  یه  تتر و یه پسر  ادت  م مئن  کارهای تاص  رو ف ط با یکیتو  اگاا  م   ا   و 

 ری به قضیه گراه گم با او  یک  گه  م   وگ  امرونه همه ساخت متاغول این  که واگمو  کن   تتر و پسار  قی اً برابر ، اما م  ای  طو   

 کن   اگه احسا  بیتری بیت م   ه بذار بر  که هر شیشی که م   وگ  رو با هر  وتو   ر میو  م  ذار  و بیتتر جاهای  که م  ری  رو

 «م  توگی  همه با ه  بری  

 «من  جاهای  که م  رو گم  بری  رو با یک   یره م  ر  »کندرا گفت:

 «ئه ای  حق مسیمه تو»کوحتر گفت:

 «م  توگی  بحث رو عوض کنی ؟»ست پرسید:

 «م  توگی ؟»کوحتر ان کندرا پرسید:

 «م  حر   یره ای برای گفت  گدار  »کندرا که همچنا  سرتور ه به گار م  رسید، گفت:

 کوحتر تااهر کر  که متوجه حح  کندرا گتده است 

ه  اگواع مختیف ادیاء جا وی  تو  گیا وجو   اره  تیی  همو  طور که قبی   ادات  واساتو  م  گفت  تخصص م  ادیاء جا ویی   -

هادو  تخییه دد   یدن  نماگ  جا وی  بو   اما اً  اگرژیتو  تمو  دده و قدرتتو  رو ان  ست  ا    یه سری هنون کار م  

   کن  کن  اما  فدات محدو ی میته اندو  استفا ه کر   بدض  ها ه  ظاهراً ان منب  گامحدو  اگرژی تغذیه م

 « ستکته محدو یت  اره؟»ست پرسید:

 کوحتر بار  یرر  ستک  را ان جیب  بیرو  آور  

سااحیاسات که  ار  ان  استفا ه م  کن   اثرد  هیچوقت ک  گتده  ای  جور به گار میا  تا ابد کار م  کنه  اما مث آاکثر ادیاء    -

 جا وی  محدو یت های تاص   اره 

  ستک  را پودید و گاپدید دد 

 تا وقت  که ساک  باد  م  رو گم  بینی   اگه حرکت کن  اوضاع فرق م  کنه  -

 کوحتر دروع کر  به اید دد  و  وباره ظاهر دد   سر  را تکا  م   ا    ست  که تکا   ا  کامسً ظاهر دد و بدد  وباره ساک  دد 

 « ستک  ف ط وقت  اثر  اره که آ   ساک  باده »کندرا گفت:

 دده بو  کوحتر گاپدید 

  رسته  م  توگ  حر  بشگ   پی  بشگ   گف  بکت   اما اگه حرکت بیتتری بکن  ظاهر م  د   -

  ستک  را ان  ست  بیرو  آور  و بسفاصیه مرئ  دد 

که تیی  باعث گاراحت  م  داه  اگه جا  رو پیدا کن  ای   ستک  کم  تاص  به فرار کر   گم  توگه بکنه  بوی آ   رو ه    -

م  بره  برای تأثیر بیتااتر باید قبل ان اینکه  یده بتاا ، بپوداام ؛ جای  که بتوگ  بدو  حرکت بموگ  و هیچ موجو ی  ان بی  گ

 گباده که با استفا ه ان سایر حواس  ایر ان بینای  بتوگه م  رو پیدا کنه 
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 «به حرفیامو  گو  بدی   پ  واسه همی  بو  که انمو  تواستی  ایناا ببینیمتو   که بتوگی  نو تر بیای  و»ست گفت:

م  بین   مخ  تد یل گی   به طور طبید  اگه قصاد  جاسوس  بو  پتت گیمکت تو بوته ها م  ایستا   و اما م   »کوحتر به کندرا گفت:

  ام  تواسات  ظیور مییا   اداته بادا   به همی  تاطر به داگ  تکیه کر   که مست ی  گمیای  ان رو م  ر  دی  و سورپرایش  رو تر   

 «کنی  

 «اما جای پاتو  روی شم  م  موگد »کندرا اداره کر :

شم  تانه مرتد دده  قبل ان اینکه سر جا  وایس  یه ک  اینااها قد  ن     رست م  گ   اگه توجه م  »کوحتر سر  را تکا   ا  و گفت:

 «ر ی  کر ی  م  توگستی  جای پا  رو روی شم  ها ببینی   اما  رست حد  ن    دما توجه گک

 «م  توگ   ستک  رو امتحا  کن ؟»ست پرسید:

یه وقت  یره  گو  کنی  ترجیح م     ماجرای  ساتکت  یه ران بی  تو مو  بموگه  پدربشر  و ما ربشرگتو  م   وگ ، اما  »کوحتر گفت:

 «باتبر بت  ترجیح م     ان ب یه پنیاگ  کنی   کار عاقسگه ای گیست که بذاری همه  گیا ان بیتری  ترفندهات 

 ست با حرکت پاگتومی  وارحد های  را بست و کیید  را  ور اگداتت 

 «م  به کس  گم  گ  »کندرا گفت:

تو حرفه م  رانگریداری میرت تیی  میمیه  مخصاوصاً که اگام  همیته  ر کمینه تا اطسعات کسد کنه و گ  ه ضدف ها  »کوحتر گفت:

به کسای  م  گ  که م   وگ  م  توگ  بیتو  اطمینا  کن    ر ایر ای  صورت او  ران ف ط  رو متوجه بته  م  میمتری  رانها  رو ف ط

 «یه دایده باق  م  موگه، به همی  سا گ  

سد  کنی  اطمیناگ  که بیتو   ار  رو حفظ کنی   باور کنی  اگه بفیم  به کس  شیشی  ر ای  مور  گفتی   یره »بتاکن  ن  و ا امه  ا : 

 «باهاتو   ر میو  گم  ذار  هیچ رانی رو 

 «بیتره حواستو  به کندرا باده »ست گفت:

 «م  هیچوقت قول گدا   او  ران رو به کس  گر  »کندرا گفت:

 حواس  به جفتتو  هست  برای امتحا  م  توا  یه ران  یره رو ه  بیتو  بر   -

 اس  سبش رگ  کوشک  را  ر م ابل  یدگاگتا  گرفت 

تو گروژ هسات  که اول نمساتو  باحتو  میفته  پری تما  ماه های سر  نمستو  رو توی یه پییه مث آای     یه گوگه تاص ان پریا -

 م  گذروگه  وقت  بیار ان راه م  رسه پری  وباره با یه جفت بال نیبا ان پییه بیرو  میا  

 «کنی ؟تد ما باید ای  رو مث آیه ران بی  تو مو  حفظ »ست شین  به بین  اگداتت و پرسید:

هنون حرف  تمو  گتاده  بدد ان یه سری کارها و آما ه سانی ها، ای  پییه ها شیشهای با ارند  م  د   اگه ای  پییه رو بذار  تو   -

 هن  و محک  باو  به ساارعت بان م  دااه و م  رو  ربر م  گیره   ر ای  صااورت م  م  ر  تو یه حفاظ ایرقابل گفوذ و ان   

 ر اما  تواه  بو    ی اکساید کرب  به اگدانه کاف  تارا و اکسیا  ه  به اگدانه گیان وار  م  ده تا   هرگوگه ت ر بیروگ  کامسً

م  راحت باد   حت  نیر آ    یواره گمنا   اتی  توراکیه  به همراه آب  که ان بیرو  جذ  م  کنه،  یواره های پییه م  توگ  

گفوذی که بیروگ   اره، با حداقل آنحمت هر وقت که بخوا  م  توگ  ان تو  م  رو ماهیا نگده گره  ار   عی  را  ً  ایرقابل

 راه  رو به بیرو  بان کن  
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 «وای »کندرا گفت:

م   و یک  ان رانهای م  که بیتتر ان همه مراقب   37ای  پییه کمیا  و آما ه دده  ر واق  بیمه گامه منه  کارت تروا ان نگدا »کوحتر گفت:

 « اره رونی برسه که جو  م  رو گاات بده فا  گته شو  امکا  

 «و ای  ران رو  اری  به ما م  گی ؟»ست پرسید:

 ار  امتحااگتو  م  کن   حت  پادربشر  و ماا ربشرگتو  ه   ر مور  ای  پییاه گم   وگ   گبااید  ر مور   با هیچ ک  حر        -

یه مدت گذدات و ران  رو به کس  گرفتی ، ممکنه   بشگی   حت  با همدیره، شو  ممکنه یک  صاداتو  رو بتانوه  بدد ان اینکه  

 رانهای  یره ای رو ه  بیتو  بر   گاامید  گکنی  

 «گم  کن  »ست قول  ا :

 کوحتر ت  دد و مچ پای  را تاراگد 

 بچه ها  یتد  روماگت  یدی ؟ -

 هر  و به گتاگه گف  سر تکا   ا گد 

 ید ان تا  اره و سیر استفا ه کن  شند جای پا  رو گان گرفت ؛ اما بیدار گتد   داید با -

 «وگسا  و تای  یره دو  رو ه  گرفت »کندرا گفت:

 «تد، پ  یان ه تا  یره هنون موگده  م  توا  یه شیش  یره ه  گتوگتو  بد  »کوحتر گفت:

 کره گ ره ای را  ر  ست گرفت 

ه گه افساگه ر  ده  تما  گر ه های  ور آدیاگه افساگدانیدی  که پدربشر  و ما ربشرگتو  گفت  هیچ فاگ  گم  توگه ان  روانه ادیا  -

 توسط طیس  های گیرومندی محافات م  د   ای  توپ م  توگه یک  ان او  طیس  ها رو واستو  توضیح بده 

 کوحتر به سمت فواره رفت  با گش ی  ددگ  پری ها پراکنده ددگد 

   منحر  کننااده ی ذه  ان توپ محااافاااتوقت   سااات منااه، طیسااا  ایرفداااحااه  امااا وقت  وح  م  کن  یااه طیسااا   -

 م  کنه 

 توپ را  ر آ  اگداتت 

 احبته به اگدانه طیسم  که ان  روانه محافات م  کنه قوی گی ، وح  مؤثره  -

 کوحتر برگتت و  ر کنار آگیا ایستا  

 ست برو توپ رو برا  بیار، م  ری؟ -

 ست با حاحت متکو  به کوحتر گراه کر  

 ی  منحر  کنه؟قراره ذهن  رو یه جورا -

                                                           
  اداره به یک  ان کارت های بانی موگوپوح  که با استفا ه ان آ  م  توا  میره را ان نگدا  تارا کر    استداره ان راه  برای تروا ان درابط گام یو   37
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 ف ط برو بیار  ایناا  -

 «ش  م  تواستی ؟»ست به سمت فواره به راه افتا   ایستا  و به همه جیات گراه کر   سراگاا  ان کوحتر پرسید:

 «توپ رو بیار »کوحتر یا آوری کر :

 ست با کف  ست به پیتاگ  ا  کوبید 

 راست م  گ   -

را ه  فرو کر  و آ  ها را به ه  ماحید  بدو  بر ادت  توپ ان فواره فاصیه گرفت  ی   سات  را  رو  آ  فرو بر   ساپ   ست  یرر    

 ق ره های آ  روی  ست های  را به اطرا  پادید و آ  ها را با حباس  پا  کر   سپ  به سمت کوحتر و کندرا به راه افتا  

 «باورگکر گیه »کندرا گفت:

 «ست شیشی یا ت گرفت؟»کوحتر پرسید:

 گر گ  را ک  کر   ست ایستا  و

 «م  توپ رو م  تواست  »کوحتر گفت:

 «آ   آره  ش  فکر کر   با تو  ؟»ست فریا  ن :

بیا ایناا  اً  تو یه طیس  منحر  کننده ذه  رو تاربه کر ی  یک  ان طیس  های  که ان  روانه آدیاگه افساگه محافات م  »کوحتر گفت:

 «ر ه ها گش ی  بته به سرعت فکر  منحر  م  ده  تیی  سا ه و مؤثر کنه همی  تأثیر رو  اره  هر کس  که به گ

 «من  م  توا  امتحا  کن  »کندرا گفت:

 «حتماً »کوحتر گفت:

پ  وکندرا به سمت فواره به راه افتا   مدا   ر ذه  تو  تکرار م  کر  که باید شه کاری اگاا   هد  حت  نیر حد گیش با تو  تکرار م  کر :ت

 «توپ  توپ 

 وقت  به فواره رسید به کره گ ره ای نیر آ  گراه کر   هنون ذهن  منحر  گتده بو   آ  را بر ادت و به سمت کوحتر برگتت 

 بفرمایید  -

 «شه جوری ای  کار رو کر ی؟»کوحتر میبوت گفت: 

 من  مث آدما تداد کر    فکر م  کر   ف ط یه  تتر   -

 گه  جدی م  گ ، کندرا  تیی  ایرطبید  بو   -

 ف ط تمرکش کر    -

 روی توپ؟ -

 آره  -

 ایرممکنه  احتماًً دارژ  تمو  دده  بدد ان ای  همه سال    برو  وباره بذار  تو آ   -

کندرا به سمت فواره رفت و توپ را  اتل آ  اگداتت  کوحتر به سمت فواره به راه افتا   متت های  را گره کر ه بو    ست  را  ر آ  فرو 

   کف فواره کر   سپ  به سرعت توپ را بر ادت کر  و دروع به ماحید
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 هنون کار م  کنه  م  توگست  ح  کن  که طیس  سد  م  کر  ذهن  رو منحر  کنه  با همو  قدرت همیتر  کار م  کنه  -

 «پ  شه جوری بر ادتین ؟»کندرا پرسید:

شیشی گش ی  توپ تمرکش کن   م  روی تمری   اگه روی توپ تمرکش کن  ذهنت رو منحر  م  کنه  به تاطر همی  باید روی  -

ماحید  کف تمرکش کر   و توپ را یه جای  ته ذهن  گره  ادت   ای  جوری وقت   ار  کف رو م  ماح  هر وقت متوجه توپ بت  

 بر  میدار  

 «م  روی توپ تمرکش کر   »کندرا گفت:

 کوحتر توپ را به سمت گیمکت اگداتت  توپ روی شم  ها متوقف دد 

 بر   ار اصسً سد  گک  تمرکش کن  برو  -

 کندرا به سمت توپ رفت و آ  را بر ادت 

 اگرار م  مصوگ   -

 «جاحبه »کوحتر متفکر گفت:

 «درط م  بند  ای   فده من  م  توگ  »ست گفت:

 «بذار  پایی ، کندرا »کوحتر گفت:

روی آ  گتست  با تداد ان اینکه به او گراه  سات به سمت توپ حرکت کر   ت  دد و م داری شم  کند  سپ  به سمت گیمکت رفت و 

 «شیه؟»م  کنند، گفت:

 وقت  به او یا آوری کر گد، بان ه  ضربه ای به پیتاگ  ا  ن  

 «احتماًً باید یک   یره ان اثرات جاگب  پریا باده »کندرا حد  ن :

م  داا ، گه؟ ای  موضااوع باعث دااد یا   بیا  که پریا یه  احتماًً همین وره  اساارار همی  جوری  ار   ر مور  تو نیا »کوحتر متفکر گفت:

 تغییر تاص  یره ه  ایناا تو آداایاگه افساااگه به وجو  آور    بیتره بری  سااراغ او  ماجرای بامشه  ان نما  آتری  ساافرتو  به ایناا ما یه

 «کتف جاحد کر ی  

 «هوگو، بیا ایناا »صدای  را بیند کر :

بیرو  آمد و با قد  های  بیند و محک  به ساامتتااا  حرکت کر   آتری  باری که کندرا هوگو را  یده بو ، به  گوح  تنومند ان پتاات طوییه 

ح ف پری ها بدگ  پودااایده ان گل و گیاه داااده بو   اکنو  تیی  بیتاااتر به قبل ان نماگ  که پری ها او را  وباره احیا کر گد، داااباهت  

سن   بدگ  بیتتر ان اگسا  به میمو  دباهت  ادت و  ر شند گ  ه ان بدگ  شند عیف هرن  ادت:ی  پیکر ابتدای  ساتته دده ان تا  و 

 و قاصد  روئیده بو ، اما تبری ان بر  های مو و گل های رگرارگ  گبو  

 ست و  و هوگو  ر م ابیتاا  ایساتا   سار کوحتر به نحمت به وسط سینه گیرومند گوح  م  رسید  هوگو شیارداگه بو   اگدام  کیفت  ادت   

پای  به طرن گامتناسااب  بشر  بو گد  به گار م  رسااید بتواگد بدو  هیچ نحمت  بند ان بند کوحتر جدا کند، اما کندرا م   اگساات که هوگو  

 هرگش شنی  کاری گم  کند  گوح  تنیا ان  ستورات پیروی م  کر  

 «هوگو رو یا تو  میا ؟»کوحتر گفت:
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 «احبته »ست گفت:

 کنی  پ  ای  رو گراه  -

 کوحتر سنر  بر ادت و به سمت هوگو پرت کر   هوگو آ  را گرفت 

 «تد ای  قراره ش  رو ثابت کنه؟»ست گفت:

 «م  بی  گرفت  سن  رو بریره »کوحتر گفت:

 «تد احتماًً ان قبل بی   ستور  ا   هر شیشی به سمت  پرت دد رو بریره »کندرا گفت:

  کوحتر سر  را به گتاگه ی گف  تکا   ا 

 هیچ  ستوری  ر ای  نمینه ان قبل بی   ا ه گتده  -

 هوگو حبخند کمرگر  ن  

 « اره حبخند م  نگه؟»ست پرسید:

 «به گار  تواگایی  رو  اره  هوگو، هر کاری  وست  اری بک  »کوحتر گفت:

   که نمی  حرنید «آ هوگو روی ناگو گتست  سپ  بیند دد، به هوا پرید و هر  و  ست  را بیند کر   با شنا  قدرت  فرو 

 «سرتو  کار اگاا  م   ه؟»کندرا پرسید:

کارهای کوشی  رو  هنون کامسً م یده  تما  وظایف  رو اگاا  م   ه  اما یه رون ما ربشرگتو   ید که  اره یه جوجه پرگده »کوحتر پاسخ  ا :

 «یربو  باده رو م  ذاره تو حوگه    هیچک  شنی   ستوری بی  گدا ه بو   بیکه سد   ادت م

مناورتو  اینه که پریا یه کاری باها  کر  ؟ بدد ان اینکه موریل با طیساا  هوگو رو گابو  کر ، اوگا  وباره ساااتتن  اما باید  »کندرا گفت:

 «تغییر   ا ه باد  

ط ان دو  مغشی که ف تا اوگاای  که ما م  بینی  ان  یه گوح  واقد   رسات کر    گوح  های سااتته دده، عروس  های ب  »کوحتر گفت:

 ساتورها پیروی م  کن ، به ت یید ان گوح  های واقد   رسات دد   موجو ات  واقد  ساتته دده ان سن  و د  و گل  گوح  های واقد    

 «مدت ها پی  ان بی  رفت   اما ظاهراً هوگو اً  یه گوح  واقدیه  او  م  توگه ارا ه تو   رو  ادته باده 

 «عاحیه »ست گفت:

 «م  توگه ارتباط برقرار کنه؟»ا پرسید:کندر

اً  تیی  گاقص  ا راک  کامسً توبه که احبته باید ه  تو  بادااه تا  سااتورات رو بریره  هماهنر  فیشیکی  ه  به »کوحتر توضاایح  ا :

  ق داً پیترفت کر ه  به وقتتوب  همیته    اما تانه  اره دروع م  کنه که ارا ه  ادته باده و حس  رو بیا  کنه  آرو  پی  م  ره اما 

 «م  توگه کامسً مث آیه آ   مدموح  باهامو  ارتباط برقرار کنه 

 «پ  اً  مث آیه بچه گنده   »کندرا متداد گفت:

ان تیی  جیات آره یک  ان کارهای  که م  توا  داما  و تا اگاا  بدی  اینه که رونی یه ساعت باها  بانی کنی   بی   »کوحتر تأیید کر :

 ساتور گم     انتو  پیروی کنه  ف ط بی   ستور م     که ان نماگ  حذت ببره  دما  و تا آنا ی  باها  حر  بشگی ، بانی کنی ، ح ه  

 «م  توا  ببین  م  توگی  کاری کنی  که بیتتر براسا  ارا ه تو   کار کنه؟ یا   بدی ، هر کاری  وست  اری  بکنی  
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 «ه،  یره  ستور گم  گیره؟اگه نیا ی باهو  بت»ست پرسید:

فکر گکن  همچی  اتفاق  بیفته  اطاعت ان اربا  تو اعماق تار و پو   وجو   اره  بخت  ان جا وئیه که اجشای بدگ  رو به ه  »کوحتر گفت:

عات  ر ره و اطسمتصاال گره م   اره  اما به هر حال م  توگه تبدیل بتااه به یه تدمتکار مفیدتر که ای  تواگای  رو  اره که تصاامی  بری  

 «اتتیارمو  بذاره  تانه تو   ه  م  توگه ان یه س ح نگدگ  باًتر حذت ببره 

 «م  ای  تکییفمو  رو  وست  ار   ک  م  توگی  دروع کنی ؟»کندرا گفت:

ادی   وقت  ادته بهمی  اً  ش وره؟ فکر گم  کن  امرون برای یه گر    رسات و حساب  تو جنرل به اگدانه کاف   »کوحتر پیتانیا   ا : 

 «باید بدد ان گاهار ایناا بادی  تا با ما ربشرگتو  بری  دیر  من  اصسً هیچ ایده ای گدار  که دما تو دیر ش  کار  اری  

 به ت یید ان ست، با حرکت  پاگتومی  وار حد های  را بست و کیید  را  ور اگداتت 

 اری م  توای بکن  هوگو، م  توا  با کندرا و ست بانی کن   آنا ی هر ک -

 کوحتر، ست و کندرا را با گوح  تنومند تنیا گذادت و به سمت تاگه به راه افتا   برای ححاه ای هر سه آ  ها ساکت ایستا گد 

 «ش  کار کنی ؟»ست پرسید: 

 «هوگو، شرا گل مور  عسقه ت توی باغ رو بیمو  گتو  گم   ی؟»کندرا گفت:

 «م  توای ان ددت کساحت بکتی ؟گل مور  عسقه؟ »ست اعتراض کر :

 هوگو ی  اگرتت  را بیند کر ، به آگیا اداره کر  که به  گباح  بروگد و به سمت استخر به راه افتا  

 «اگتخا  مور  عسقه ها بی  امکا  م   ه که تصمی  بریره » ر حاحیکه م   ویدگد تا به هوگو برسند، کندرا توصیح  ا :

 مور  عسقه   رو گتو  بده؟ یا هیوًی مور  عسقه، یا یه شیش باحال  یره  توبه  پ  ش وره بری  سسح -

هوگو  ر کنار پرشین  ایساتا  که نیر آ  بوته های گل بو   به گل بشر  آب  و سفیدی اداره کر  که دکوفه های دیپوری دکل و گیبر   

 های دفا  و سرنگده ای  ادت  گی  ظریف و نیبا بو  

 «توب  بو ، هوگو   وس   ار  اگتخا  »کندرا گفت:

عاحیه  روحیه حسا  و داعراگه ای  اری  حاً ش وره یه ک  تفریح کنی ؟ م  توای بپری تو استخر؟ درط م  بند  بیتتر ان »سات گفت: 

 «همه آ  م  پاد  

ا  حر کت  ا  و  وباره  ر هوگو برای گتاا   ا   اینکه عسقه ای به ای  کار گدار   سات های  را به صاورت ضاربدری  ر جیوی سینه     

 جیت مخاحف برگر اگد 

 «او  ان تا  ساتته دده  یه ک  ان مغشت استفا ه ک  »کندرا گفت:

 ان سن  ه  ساتته دده    فکر کر   ف ط یه ک  گی  م  ده  -

 بذار هوگو تو رو پرت کنه تو استخر  -

 گوح  سر  را به سمت ست شرتاگد  ست داگه باً اگداتت 

  ه باده  حال م   -
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او را به هوا پرتا  کر   گف   ر سینه کندرا حب  دد   ه تا  وان ه  38هوگو سر  را تکا   ا ، ست را گرفت و با حرکت  دبیه دوت هو 

متر با حبه استخر فاصیه  ادتند  تصور م  کر  گوح  قبل ان پرت کر   برا ر  شند قدم  به استخر گش ی  م  دو   ست تا گش یک  س ف 

 رفت و  ر مرکش قسمت عمیق استخر فرو  آمد  تاگه به هوا

 کندرا به طر  استخر  وید  هنرام  که به حبه استخر رسید، ست تو  را ان آ  بیرو  م  کتید  آ  ان موها و حباس  م  شکید 

 باحال تری  و عاید تری  ححاه عمر  بو   اما  فده  یره اول بذار کف  ها  رو  ر بیار   -

  

                                                           
  گا  گوع  دوت  ر ورن  بسکتبال38
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 نهمفصل 

 اسفینکس

 

کندرا ان پناره به کارتاگه بشر  و مترو  گرریسات  ماداینتاا  پتت شراغ قرمش ایستا ه بو   تخته های پوسیده پناره های پایین  بنا را    

یانه مپودااگده بو گد و ت ریباً تما  پناره های باًی  تاح  ان دایته بو گد  ان  ور ای  فکر به ذه  بیننده متبا ر م  دد که  یوار  ر حال ت  

ید  اسات  سا ح پیا ه رو پودایده بو  ان کااذهای کا و، ب ری های دکسته، قوط  های سو ای حه دده و رونگامه های پاره  گودته    کتا 

 های مرمونی روی  یوارها به شت  م  تور   بیتتر کیمات گودته دده با اسپری گامرتد بو گد، اما شندتای  گیش با ظرافت و استا اگه گودته

 دده بو گد 

 «م  توگ  کمربند  رو بان کن ؟»حاحیکه  ر جای  تکا  م  تور ، اعتراض کنا  گفت: ست  ر

 «یه شیارراه موگده »ما ربشر  گفت:

 «اسفینک  تو من  ه توب  ان دیر نگدگ  گم  کنه »کندرا گفت:

 «گباید جید توجه کنه  و ای  مدموًً به مدن  جاهای  پایی  تر ان س ح ایده آحه »ما ربشر  گفت:

راغ سابش دد و ان شیارراه گذدتند  کندرا، ست و ما ربشر  مدت گسبتاً نیا ی  ر راه بو گد تا به دیر ساحی  بری  فورت برسند  ما ربشر   ش

به راگندگ  تفریح  تر ان وگساا گراه م  کر   اما با وجو  سارعت مناساد و مناره های نیبا، تصاور مسقات با اسفینک ، کندرا را  ر تما      

 ر گررا  و هیاا  ن ه کر ه بو  طول مسی

 «رسیدی  »ما ربشر  گفت:

وار  داد  تدمیرگاه قدیم  و به گار مترو  بو   هیچ مادین   ر   سای ا  جا ه راهنمای سامت شپ را رودا  کر  و به پارکین  تدمیرگاه   

ا ان روی قاحپاق کینه و تاک  که روی آسفاحت پارکین  کوش  گبو  و  ر آتما  مغانه ها تاک  و  و گرفته بو   ما ربشر  فرما  را پیچاگد ت

 افتا ه بو  ر  گتوگد 

 «عاد جای آدغاح   م مئنی  که همیناا ؟»ست گفت:

و  بمادینتا   ر حال توقف بو  که یک  ان سه  ر گاراژ رو به باً بان دد  ی  مر  آسیای  قدبیند به آ  ها اداره کر  که  اتل دوگد  ًار 

 ت  شیره ا  کامسً جدی بو   ما ربشر  وار  گاراژ دد و مر   ر را پتت سردا  بست و داگه های عریم  اد

 ما ربشر   ر مادی  را بان کر  

 دما باید آقای حیچ بادی   -

 مر  شاگه ا  را اگدک  پایی  آور ، حرکت  بی  تأیید با سر و تدای   آقای حیچ با حرکت  ست ان آ  ها تواست که ان مادی  پیا ه دوگد 

 «بیای  »ما ربشر   ر حال پیا ه دد  ان مادی  گفت:
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  یکندرا و ست گیش پیا ه ددگد  آقای حیچ  ر حال  ور دد  بو   با عایه تو  را به او رساگدگد  آقای حیچ ان  ر تارا و وار  ی  کوشه دد  

د ست و کندرا  ر مادی  گتستند  آقای حیچ سوار دماد  متک   ر اگتااردا  بو   آقای حیچ با حاحت  رسم   ر ع د را بان کر   ما ربشر ، 

 و مادی  را رود  کر  

 «دما اگرییس  حر  میشگی  »ست پرسید:

 آقای حیچ ان آینه به ست تیره دد، سپ  مادی  را  ر  گده گذادت و به راه افتا    یرر هیچ کدامتا  برای دروع مکاحمه تسد  گکر گد  ان

ذداتند تا ساراگاا  به ی  تیابا  اصی  رسیدگد  مادی   ور ن  و بار  یرر به یک  ان تیابا  های فرع    کوشه ها و تیابا  های متدد ی گ

 بانگتتند  آقای حیچ مادی  را  ر کوشه ای کثیف، کنار ر یف  س ل آدغال ک  و کوحه متوقف کر  

آقای حیچ آ  ها را به سمت  ر کثیف  هدایت کر    ان مادای  پیا ه دد و  ر ع د را بان کر   کوشه بوی س  تاکو و روا  سوتته م   ا   

  آقای حیچ  ر را بان کر  و به  گبال آ  ها وار  دد  ان ی  آدپشتاگه گذدتند و وار  بار ک  گوری مخصوص کارکنا باًی  ر گودته دده بو :

موهای بیند بیییار  بانی م  کر گد  ی  مر   دادگد  پناره ها با تخته پودااگده داده بو گد  متتری های نیا ی  یده گم  ددگد   و مر  با   

شاق ریتاو  ر کنار ن  مو طسی  گتاساته بو   ن  صاورت آبیه رو و موهای فرفری  ادت   و  سیرار  ر فضا پیچ م  تور  و به هوا م      

 رفت 

 «ی  سال گم  ده  نیر بیست و»ما ربشر ، ست و کندرا نو تر وار  اتاق ددگد  مر  پتت پیتخوا  سر  را تکا   ا  و گفت:

 آقای حیچ وار  اتاق دد و به ی  راه پیه  ر گوده اتاق اداره کر   رفتار فرودنده به سرعت تغییر کر  

 ادتباه ان م  بو   -

 پتت  را به آ  ها کر  و  ور دد 

  اتاق  داادگد  ی  فر  ارنا  آقای حیچ آ  ها را به ساامت باًی پیه های مفرو  راهنمای  کر    ر طب ه باً ان ی  پر ه گذدااتند و وار

قیمت،  و مبل قیوه ای، و شیار صاندح  جیر اثاثیه اتاق را تتکیل م   ا گد  پنکه س ف  سنری  به آرام  م  شرتید  ی  را یوی قدیم   

  رفتبشر   ر گوده اتاق قرار  ادت و ی  آهن  جان مسی  پخ  م  کر ؛ گوی  موا ی  دبکه را یوی  را ان گذدته ای  ور م  گ

آقای حیچ  ساات  را روی داااگه ما ربشر  گذاداات و به مبل ها اداااره کر   همی  حرکت را  ر مور  ساات گیش تکرار کر   به ساامت کندرا 

برگتات و به ی   ر ادااره کر   کندرا به ما ربشر  گراه کر   ما ربشر  سار  را به گتااگه تأیید تکا   ا   ست روی یک  ان صندح  ها     

 گتست 

سامت  ر رفت  ححاه ای مر   داد  مادی  سواری  ر سکوت و جو ایر طبید  آ  مکا  او را مدذ  کر ه بو   تصور مسقات  و   کندرا به 

 ن   رگفره با اسفینک  او را گررا  م  کر   ان روی داگه ا  گراه کر   ما ربشر  و آقای حیچ هر  و به او اداره کر گد که وار  دو   کندرا  

 بیا تو  -

ق که به نحمت داانیده م  دااد او را به  اتل فراتواگده بو    ر را بان کر   ی  پر ه قرمش رگ  با قسبدونی و منروحه های  صاادای  عمی

 طسی  جیوی  ید  را گرفته بو   پر ه مخمی  را کنار ن  و وار  اتاق دد   ر پتت سر  بسته دد 

ری   ست  ایستا ه بو   پوست  قیوه ای گبو ، بیکه بیتتر گش ی  به سیاه ت مر  سایاهپوسات  با موهای کوتاه بافته دده  ر کنار میش فوتبال  

رگر  بو  که کندرا تا آ  رون  یده بو   قد و هیکی  متوساط  ادات  ی  ت  دارت تاکساتری بر ت ، ی  دیوار د  جید و ی  جفت     

 صاااااااناااادل بااااه پااااا  ادااااااات  تااااو  قاااایااااافااااه بااااو  و ان شاااایااااره ا          

 ست س  و شند ساحه و یا پنااه و شند ساحه بادد گم  دد سن  را تتخیص  ا ؛ م  تواگ
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 کاناادرا بااه اطارا  اتاااق باشر  گاراااه کار    ر آکاواریاو  باشرگا  اگاواع ماخاتایف  ان ماااه  هااای گواح  گرمسااایر دااانااا               

 م  کر گد  تددا  نیا ی موبایل ظریف ان سااا ف آویشا  بو   کندرا حداقل  ه سااااعت  ر طرح های عاید و ارید روی  یوارها، میشها و

تاقچه ها م   ید  ی  ماسمه ساتته دده ان نباحه  ر کنار ی  تر  گریشح  شوب   ر اگدانه واقد  قرار  ادت  گش ی  پناره مدل استا اگه 

 ای ان مناومه دمس  به شت  م  تور   سیاره ها و ماه های متدد  با مدارهای سیم   ر جای تو  محک  دده بو گد 

 م  کن ؟ با م  یه  ست فوتبال  ست  بانی -

 حیاه ا  کندرا را به یا  اهاح   ریای کارائید م  اگداتت، اگرشه  قی اً دبیه آ  ها گبو  

 «دما اسفینک  هستی ؟»کندرا که ان آ  پیتنیا  ایر طبید  گی  دده بو ، پرسید:

 هست   -

 کندرا به میش گش ی  دد 

 باده، حتماً  -

 تی  گاوشرو  ها رو م  توای یا سرتپوست ها رو؟ -

میش شیار ر یف ساارتپوساات و شیار ر یف گاوشرا  قرار  اداات  گاوشرا  ها همه داابیه ه  بو گد، ساارتپوساات ها ه  همی  طور   روی

گاوشرا  ها کسه سافید و سبیل  ادتند و  ستتا  روی جید شرم  اسیحه دا  بو   سرتپوست ها پر به کسهتا  ن ه بو گد و  ست های  

 ه  ر ه  قس  کر ه بو گد  پاهای هر میره به ه  متصل بو  تا بیتر به توپ ضربه بشگد آفتا  سوتته دا  را  ر م ابل سین

 «سرتپوست ها »کندرا گفت:

 قبسً  ر دیر تو دا   ر ی  ماموعه تفریح  فوتبال  ست  بانی کر ه بو   ست همیته او را  ر ماموع سه بانی دکست م   ا  

 «تیی  بانی بید گیست  بذار همی  اوح  بیت بر   م  »اسفینک  گفت:

 کیفیت   حپذیر  ر صدای  گیفته بو  که تصویر کیوپ های جان قدیم  را به ذه  متبا ر م  کر  

 «من  همین ور  برا ر کوشکتر  مدموًً م  رو م  بره »کندرا اعترا  کر :

 م  توای تو بانی رو دروع کن ؟ -

 حتماً  -

با  ست شپ مییه کنترل  روانه باگ  را  ر  ست گرفت و با  ست راست توپ را به میا  اسافینک  توپ نر  رود  را به کندرا  ا   کندرا  

نمی  اگداتت  با سرعت گش یکتری  مییه سرتپوست ها به وسط نمی  را شرتاگد  اسفینک  با آرام  بیتتری گاوشرا  های  را کنترل م  

 گکتید که کندرا گل اول را به ثمر رساگد  کر  و با حرکات سری  و  قیق جیوی حمست کندرا را م  گرفت  طوح 

 «آفری  » اسفینک  گفت:

 کندرا ی  میره را به گتاگه ی  گی  که ن ه بو  بر روی مییه ثبت گتیاه حر کت  ا   اسفینک  توپ را ان  روانه ا  بیرو  آور  و بانی را

روانه با  سرتپوست ها جیوی دوت را گرفت  سرتپوست ها دروع کر   توپ به بانیکنا  تو   رسید  توپ را به تط حمیه پا   ا  اما  

  یواگه وار م  شرتیدگد و ب  رحماگه توپ را به سمت  روانه گاوشرا  ها دیی  م  کر گد تا اینکه موفق به ثبت گل  و  ددگد 

بر  و بانی را  کر  و  ر گیایت پن  اسافینک  بار  یرر بانی را آاان کر   کندرا که اعتما  به گفس  بیتتر دده بو ، با ددت بیتتری حمیه 

 بر  
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رو  ار   تیی  تو  بانی کر ی  گوداایدگ  م  توای؟ آ  سااید؟ کر  سااو ا؟ یا داااید ه   39احسااا  ژگرال کوسااتر»اساافینک  گفت:

 «دیرکاکائو؟

 «فکر کن  کر  سو ا تو  باده » کندرا گفت:

 پ  ان دکست  ا   اسفینک  بیتتر احسا  راحت  م  کر  

 «یه اگتخا  عاح  »گفت:اسفینک  

 ر فریش را بان کر  و ی  حیوا  که شند بکه یخ  رو  آ  بو  بیرو  آور   ان ی  یخچال کوش  ی  ب ری قیوه ای بیرو  آور ،  ر آ  را با 

 وسییه کوشک  بان کر  و م داری ان مای  نر  رگ   ر حیوا  ریخت  به طرن تداد براگریشی کف آحو  بو  

 بنتی  تواه  م  کن   -

 با سر به  و صندح  روبروی  ه  که میشی بینتا  قرار  ادت، اداره کر  

کندرا گتاسات و اسافینک  حیوا  را به  ست   ا   شند جرعه ابتدای  تنیا کف بو ، اما سراگاا  به تو  سو ا رسید  ترکید ب  گ ص بو ؛    

 «ممنو   واقداً تودمشه   »دیری ، تامه ای، تن  و پرگان  گفت:

 جا   گو  -

 نگ  کوشک  روی میش قرار  ادت  اسفینک  با شک  کوشک  روی آ  کوبید 

تا وقت  که نگ  ارتدا   اره هیچک  گم  توگه صاادای ما رو بتاانوه  م  حداقل گیم  ان پاسااخ  که برای گرفتن  به ایناا  -

 اومدی رو  ار   تو پریرو  ددی 

 ش  گو  دد ؟ -

 پری    گو   -

 دده  با کسمت آمیخته دده  تو تما  اجشای صورتت گودته -

 تد ای  یدن  ش ؟ -

یدن  اینکه تو  ر تما   گیا منحصار به فر ی کندرا   ر تما  سال های طوًگ  عمر  و  ر تما  سفرها  هرگش کس  که پریرو    -

ه برای اکسیری کباداه رو گدید   با ای  حال با گتوگه ها  آدنا  و به وضوح تمامتو  رو  ر وجو ت م  بین   بی  برو ببین    

 پریا  رست کر ی رو تو ت ه  شتیدی؟

 جاذبه ای هیپنوتیشوار  ر صدای  وجو   ادت  کندرا احسا  م  کر  که اگرار برای پاسخ  ا   باید ان گوع  گتئه بیرو  بیاید 

 بیه  راست  شتید   م  تواست  تتوی تو  کن  که ان اکسیر بخور   -

 شال  ر صورت  ایاا  دد  گوده حد های اسفینک  باً رفت و  و

 پ  احتماًً بیتو  اگریشه  ا ی  یا باید تو رو پریرو  م  کر   و یا داهد مرگت م  دد   -

 مر ؟ -

اکساایری که ان تور ی برای فاگ  ها مرگباره  اگه پریا تصاامی  گم  گرفت  که جا ودااو  رو با تو ت ساای  کن ، آتر  به طرن  -

  ر گاک  م  مر ی 

                                                           
  ژگرال جورا آرمستراگ  کوستر که  ر جن  های  اتی  و جن  عییه سر  پوست ها فرماگده  گیروهای ارت  آمریکا را بر عیده  ادت 39
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 ر  ؟پریا م  رو  رمو  ک -

 اوگا تو رو تغییر  ا    ایناوری تو  یره گیانی به  رمو  دد  گدادت   -

 کندرا به اسفینک  تیره دد 

 وح  بی  گفت  که پری ن ه دد   -

م  کساای  رو  ید  که پری ن ه دد   یه اتفاق ایر عا ی و گا ره  اما ای  یک  تیی  ایرعا ی تر و گا رتره  تو پریرو  ددی    -

 شار سال اتیر همچی  اتفاق  افتا ه باده  فکر گم  کن   ر ه

 «م  هنون  گم  فیم  مدنی  شیه »کندرا گفت:

م  ه  گم   وگ   همه   رو گم   وگ   پریا تو رو تغییر  ا    بی  تو دااو  پذیرفتنت  با جا و تو رو پر کر    یه دااکی  ان   -

  هساات  حد  ن   اثرات مختیف  که ان ای  اتفاق م  جا وی  که به صااورت طبید   ر وجو  او  ها قرار  اره، ان   ر تو ه

 توگه گاد  بته تیی  سخته 

 به تاطر همینه که  یره برای  ید  به دیر احتیاج  گدار ؟ -

و  حیل اینکه وار  به تو جذ  دااد  و  حیل اینکه نبو  گابیو  رو م  فیم  و فکر م  کن  سااایر نبو  های  که ان سااییوی ،   -

یر  رو ه  م  توگ  بفیم   پدربشرگ  با م   ر تما  بو  و  ر مور  تواگای  های جدیدی که ان تو ت نبو  پریا، ریتااه م  گ

 گتو   ا ی بی  تبر م   ا  

 اسفینک  به جیو ت  دد و بار  یرر با شک  بر روی نگ  کوبید 

 کندرا جرعه ای  یرر گودید 

ر  کننده ذه  محافات م  داد  سات گتوگست بر   اره    امرون صابح کوحتر به توپ  بیمو  گتاو   ا  که با یه طیسا  منح    -

 هم  تمرکش  رو ان  ست م   ا  و م  رفت یه طرفه  یره  اما روی م  تأثیری گدادت  تیی  راحت م  توگست  بر   ار  

 ظاهراً  ر م ابل کنترل ذه  م او  ددی  -

 کندرا شین  به پیتاگ  اگداتت 

 ن ه کر   او  رو  تأثیر  ادت تاگو یه مداو  بی   ا  که م  رو تااحت  -

مداو  احتماًً احسااست رو  ستکاری کر   کنترل ذه  قضیه متفاوتیه  به تما  تواگای  های جدیدی که کتف م  کن  تو    -

 توجه ک   او  ها رو به پدربشرگت تبر بده  اگه ادتباه گکن  ای  ها ف ط دروع ماجراست 

 تصور  هیاا  اگریش و ترسنا  بو  

 یه آ م ، گه؟ م  هنون -

 یه شیشی بیتتر ان آ م   اما اگسا  بو   و فاگ  بو گت تغییر گم  کنه  -

 دما ه  آ می ؟ -

 اسفینک  تندید   گدا  های  به طرن تداد براگریشی  ر ت ابل با پوست سیاه ، سفید بو  

مدرفت رو  ید ؛ طیوع و سااا وط م  یاه موجو  قادیمی ؛ باق  موگده ان نما  های فرامو  داااده  م  اومد  و رفت   اگ  و    -

 امپراطوری ها رو  م  رو فردته گریبا  تو   بدو   م  توا  یه آنمای  سا ه اگاا  بد   اجانه م   ی؟
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 ب  ت ره؟ -

کامسً  اما اگه گتیاه او  شیشی که حد  میشگ  بادااه، جوا  ای  سااؤال که شرا اگام  سااتاره مغر  به تو عسقه گتااو   ا ه  -

 متخص میته 

 باده  -

 «او  یک  رو بده به م  » و مفتول مس  روی میش قرار  ادت  اسفینک  یک  ان آ  ها را بر ادت و به کندرا  ا   گفت:

  مفتوحت رو مث آم»پ  ان آگکه کندرا  ساتور  را اجرا کر ، با هر  و  ست  مفتول را گره  ادت؛ با هر  ست ی  طر  مفتول را  گفت: 

 «گره  ار 

ا  ر ی   ست گرفته بو   به محم اینکه  ست  یرر  مفتول را حم  کر ، احسا  کر  که ان پتت  ر حال افتا   کندرا مفتول باری  ر

اسات  احساا  گذدات  ایرقابل توضیح بو ؛ او جای اسفینک  گتسته بو  و اسفینک   ر جای او   ر ی  ححاه جایتا  را عوض کر ه    

 بو گد 

فتول را گرفت   رست  ر ححاه ای که  ست اسفینک  مفتول را حم  کر ، کندرا احسا  اسافینک  ی   ست  را رها کر  و بار  یرر م 

 کر  که شیشی  ر  روگ  به شرت   رآمده است و گاگیا  بار  یرر بر جای اوح  گتسته بو  

 اسفینک  مفتول را روی میش گذادت  کندرا گیش ان او تبدیت کر  

 «ما جامو  رو عوض کر ی ؟»کندرا پرسید:

مفتول ها به استفا ه کننده ها ای  امکا  رو م   ه که  ر فواصل گش ی  جادو  رو عوض کن   اما ای  گکته ای گیست که ای   -

ای  اتفاق رو ایرعا ی م  کنه  شندی   هه بو  که ای  مفتول ها ان کار افتا ه بو    ب  مصر  و تاح  ان اگرژی بو    حم  تو 

 او  ها رو  وباره دارژ کر  

 ؟واقداً -

ایناور که م  گ  پریرو  ها اگرژی جا وی  رو به دااایوه منحصااار به فر ی تاب  م      جیا  پر ان وساااایل جا وییه که   -

اگرژیتاو  تمو  دده  حم  تو  وباره او  ها رو دارژ م  کنه  ف ط همی  یه تواگای  درفت اگریشت باعث م  ده اهمیت فوق  

 کن    ر عاب  که اوگا ان کاا م   وگ   احتماًً یه حد  هودمنداگه  احدا ه باًی  برای اگام  ستاره مغر  پیدا

 وسایل نیا ی  ار  که احتیاا به دارژ دد   ادته باده؟ -

 اسفینک  بار  یرر نگ  را گواتت 

بدو  داا   اما مناور  بیتااتر پن  ابشاریه که پدربشر  و ما ربشرگت  ر مور   بیت گفت   ابشاری که تو پن  من  ه حفاظت   -

 دااااده ماخافا  قارار  ار   اگااه اگارژی هار کاادومتاااو  تاخایایااه دااااده بااادااااه، کااه مااحااتاامیااه، حاام  تو            

رو بان و اهریم  ها رو آنا  کنه، هر  Zzyzxم  توگه  وباره دارژدو  کنه  برای اینکه اگام  به هدف  برسه و بتوگه  ر نگدا  

 قدرت  کار تیی  سخته پن  تا باید کار کن   بدو   ادت  تواگای  دارژ کر   شنا  جا وهای پر

 «شیشی که گم  فیم  اینه که شرا نگدا  کیید  اره؟ شرا یه نگداگ  گساتت  که کیید گدادته باده؟»کندرا گفت:

 اسفینک  سر  را تکا   ا ، گوی  سؤال را تأیید م  کر  

پایاگ  ه   اره  هر جا وی    جا و یه اصاال بنیا ی  اره که  ر مور  تیی  شیشهای  یره ه  صااا قه:هر شیشی که دااروع   اره، -

که اعمال م  داه م  توگه تنث  بتاه  هر شیشی که م  سانی، م  توگه ان بی  بره  به عبارت  یره، هر نگداگ  که م  سانی   
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م  توگه گابو  بتاه  هر قفی  م  توگه داکسته بته  ساتت  یه نگدا  ایرقابل گفوذ ایرممکنه  تما  اوگای  که  ر ای  راه تس    

 بدو  استثناء دکست تور    جا و گاپایدار م  ده و ان ه  بان م  ده  اگه دروع   اره، باید پایاگ  ه   ادته باده  کر  

هودامندترها یا  گرفت  که به جای تس  برای ساتت  یه نگدا  ایرقابل گفوذ، باید تمرکشدو  رو بذار  روی ای  گکته که بان کر    ر  »

توساط کساای  سااتته دده که متوجه دد  هد  اینه که ای      Zzyzxه بتاه  محک  تری  نگدا  ها مث آ  نگدا  به طور ایرعا ی پیچید

 نگدا  ها ت ریباً ایرقابل گفوذ بتا   تا اوگاا که ممک  بو  به کمال گش ی  دد  بدو  اینکه ان تط قرمشها عبور کن   شو  راه  برای بان 

ا رو  ربند گره میداره قوی و پایدار باق  م  موگه  اصاای  سااا ه به گار م  رسااه اما   وجو   اره، جا وی  که اهریم  ه Zzyzxکر    ر 

 «جشئیات  تیی  پیچیده   

 کندرا بر روی صندحی  جاباا دد 

 پ  اگه اگام  کییدها رو گابو  کنه، جا و ان بی  م  ره و  ر نگدا  بان م  ده؟ -

 فکرت تیی  تو  کار م  کنه  -

سه تا متکل وجو   اره  اول اینکه کییدها ت ریباً ایرقابل گابو  ددگ   توجه ک  که »ه م  داد  ا امه  ا : برق   ر شتاما  اسافینک   ید  

گفت  ت ریباً  او  ها توساط همو  اساتیدی ساتته دد  که نگدا  رو طراح  کر     و  اینکه اگه تح ی ات   رست باده، هر وقت کییدی  

دااکل  یره  ر یه جای ایرقابل پی  بین  بانتوحید م  کنه  ای  پروسااه م  توگه به  فدات  گابو  بتااه یه ساایساات  امنیت  او  رو به ی 

گامحدو ی تکرار بتااه  و سااو  اینکه اگه اعضااای اگام  با ان بی  بر    ائم  یک  ان ابشار بخوا  اهریم  ها رو آنا  کن ، تو دااو  ه  

بل ان آنا  کر   اهریم  ها با او  ها مذاکره کنه تا اعضاء  ر اما  بموگ   و مث آساایر موجو ات و اگساا  ها قرباگ  م  د   اگام  باید ق  

 «ای  به ای  مدنیه که باید  ر نگدا  رو به رو   رست بان کن ، گه با ان بی  بر   جا وی  که او  رو گره م   اره 

 کندرا  آتری  جرعه گودیدگ  ا  رو گودید  تکه های یخ با حد های  برتور  کر گد 

 پ  بدو  ابشار موفق گم  د   -

به تاطر همینه که گباید بذاری   ساتتاو  به او  ابشار برسه  که احبته گفتن  راحت تر ان اگاا   ا گته  یک  ان بشرگتری  مشیت    -

های اگام  صابوریته  هیچ حرکت دتابش ه ای اگاا  گم      تح یق م  کنن ، برگامه ریشی م  کن ، تو دو  رو آما ه م   

و  ر اگتاار بیتری  فرصات م  موگ   م   وگ  که نما  گامحدو ی برای موفق دد   ار   برای او  ها هشار سال  یره  کن ، 

، 40پیرون دد  با پیرونی فر ا برابره  صبر ت ییدی ان قدرت ابدیته  هیچک  گم  توگه تو یه مساب ه ی نل ن   تو شت  همدیره

   می  گیست که ش در  وو  میاری، ابدیت تانه ان همو  ححاه دروع م  ده وقت  تا ب  گیایت ا امه  اره، برگده باده

 «اما او  ها که جاو اگه گیست  »کندرا گفت:

 اسفینک  شتمک  ن  

 رساته  به تاطر همی  ما ه  سد   اری  با صبر و پتتکارمو  م ابیه کنی   گیایت سدیمو  رو م  کنی  که همیته اندو  جیو   -

ی  یدن  هر وقت جای ابشار رو فیمید ، اتفاق  که م  ترسای  برای ابشار پنیا  تو آدتیاگه افساگه اتفاق  بادای   یه بختا  ان ا  

 افتا ه باده، او  رو جاباا م  کنی    ر ایر اینصورت یه رونی باًتره ان یه ادتباه استفا ه م  کن  و او  رو به  ست میار  

 اره کر  پدربشر  به یه ابشار  ر ت ر  یره تو برنیل اد -

شند تا ان بیتری  افرا    ار  رو  کار م  کن   م مئن  که ابشار هنون تو من  ه س وط کر ه   و باور  ار  که ما نو تر او  رو  -

 بدست میاری  

                                                           
  مساب ه ای که  ر آ   و درکت کننده  ر شت  یکدیرر نل م  نگند و اوحی  کس  که مسیر گراه  منحر  دو  بانگده ی مساب ه است  40
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 «اگه ه  اگام  او  رو پیدا کر ، باید  وباره بدن یم  » ست های  را باً بر  و ا امه  ا :

 «کدو  گامه م  رو توگدی؟»نل ن   کندرا گراه  را برگرفت  سراگاا  اسفینک  پرسید: اسفینک  با گراه  عمیق به کندرا

 گامه؟ -

تما  گامه های م  یه طیساا  رودااوگه  روی تما  کسااای  که او  رو پنیاگ  م  توگ  یه عسمت م  ذاره  تو او  عسمت رو    -

  اری 

او گامه ای ان اسفینک  را تواگده بو ؟ اما گاگیا  گامه ای که تابستا   ر ابتدا کندرا گم   اگسات اسفینک   ر مور  شه حر  م  نگد  ک   

گذدته تواگده بو  را به تاطر آور ؛ گامه ای که هنرا  توا  پدربشر  پ  ان سپری کر   دد تا صبح با ما وک  تواگده بو   احبته  امضاء 

 بو  مخفف اسفینک   ا نیر گامه 

ی پدربشر  فرساتا ه بو ی   تصاا ف  او  رو بیرو  گذادته بو    ر مور  اگام  ستاره   گامه ای بو  که تابساتو  ساال پی  برا   -

 مغر  بی  هتدار  ا ه بو ی   توگدم  شو  فکر م  کر   ممکنه ارتباط  با ما ربشرگ   ادته باده  گ  دده بو  

 بخار سم  تودحال با  که گامه رو با هد  پییدی گخوگدی   ر او  صورت گامه تبدیل م  دد به یه  -

 «تو  حر  ما  یره ت ریباً تمو  دده  سؤاح  موگده که ان  بپرس  » ست  را روی را  های  گذادت و ا امه  ا :

 کندرا ات  کر  

 اً  م  باید شکار کن ؟ -

برم  گر ی پی  پدربشرگت و بی  اطسع م   ی که پریرو  هسات  و گ   تو ت رو  ر محافات ان آدیاگه افساگه ایفا م    -

  تا ابشار پیدا بته  به تما  تواگای  های جدیدی که کتف م  کن  توجه ک   اگه ًن  بو  ان پدربشر  و ما ربشرگت متورت کن

 بریر   یره م  توگ  راحت باد  شو  حاً م   وگ  که شرا اگام  ستاره مغر  به تو عسقه مند دده 

یه شیش  یره  اگرشه مخف ، و ان تیی  جیات ب  سروصدا ، وح  گبر  »ه  ا :اسفینک  ی  اگرتت  را  ر کنار د ی ه ا  قرار  ا  و ا ام

 باایاا  اگاااااماا  ساااااتاااره مااغاار  و او  هااایاا  کااه مااناا اا ااه هااای حاافاااظاات داااااده را ا اره                   

م  کن  اهمیت فوق احدا ه باًی  برای تما   گیا  اره  می  گی   و طر  شه توجییات  برای کارهادو   ار ، اما متکل ان یه عد  توافق 

ساا ه گادا  م  ده  اتحا  سرپرست ها م  توا  بدو  صدمه ن   به گوع بتر ان موجو ات جا وی  محافات کنه، اما اگام  ستاره مغر    

م  توا  تیی  ان همو  موجو ات جا وی  رو به کار بریره تا به قدرت برساه  اگام  حت  اگخ ًن  باده م اصد  رو به قیمت جو  تما   

 «ه  ت ر ان ای  بیتتر گم  توگه باده گوع بتر  گبال م  کن

 اسفینک  ایستا  

کندرا، تو  تتر جوا  تارق احدا ه ای هسات   با پتاگسایی  ایرقابل اگدانه گیری  یه رونی م  رسه که تو ت بخوای گیروی  که    -

وگ  یه  دم  پریا بیت  ا   رو کتاف کن  و بی  جیت بدی  او  رون تیی  توداحال م  د  که راهنماییت کن   تو م  ت  

 قدرتمند برای اگام  باد   امیدوار   ر آینده بتوگی  روی کمکت حسا  کنی  

 باده  وای  ممنو   هرکاری ان  ست  بربیا  اگاا  م      -

 اسفینک   ست  را به سمت  ر  ران کر  

 رون توب   ادته باد ،  وست جدید م   برا رت م  توگه بیا  تو  -

*  *  * 
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به س ف تیره دده بو   ما ربشر  بر روی مبل گش یک  گتسته بو  و متغول ورق ن   کتا  ق وری بو   به گار  ست روی مبل وحو و 

م  رساید که اتیراً ف ط منتار بو ه است:منتار اینکه کس  او را به جنرل ببر ؛ منتار اینکه مادی  سواری تما  دو ؛ و منتار بنتیند که  

 آیا هد  ان نگدگ  ای  بو  که یا  بریر  مسحت را تحمل کند؟ کندرا تا ابد با اسفینک  صحبت کند 

 «گوبت توئه » ر بان دد و کندرا وار  اتاق دد  گفت:

 ست ان روی مبل بیند دد و ایستا  

 شه جوریه؟ -

 باهوده  گفت م  پریروگ   -

 «ش  گو ؟»ست گر گ  را ک  کر  و پرسید:

 پری   گو   پریا جا ودو  رو با م  قسمت کر    -

 «ما ربشر  که ی   ست  را روی قیب  گذادته بو ، گفت م مئن  عشیش ؟

 «ای  شیشی بو  که او  گفت  به گار م مئ  بو  :»کندرا داگه ای باً اگداتت 

 و  بست پتت  را به آ  ها کر  و به سمت  ر رفت   ر را بان کر  و پر ه را کنار ن   اسفینک  ایستا ه بو  و به فوتبال  ست  تکیه  ا ه 

 تواهرت به م  گفت بانیت توبه  -

 بد گی   احبته تو توگه فوتبال  ست  گدار   -

 م  نیا  فوتبال  ست  بانی گم  کن   یه  ست بانی م  کن ؟ -

 «م  گاوشرو  ها »ست گراه  به میش اگداتت و گفت:

 توبه  واسه م  که جیوی تواهرت داگ  گیاور    -

 دما واقداً یه بختیتو  دیره؟ -

 م  رو م  بین ؟ اگه بر ی بیت م  گ   بانی رو دروع م  کن ؟ 41ه که تو به صورت یه آواتارمناورت این -

 «دما دروع کنی  »ست  سته هار را  ر  ست گرفت و گفت:

 هر جور راحت   -

پ را سه ساگت تواسفینک  توپ را  ر نمی  اگداتت  گاوشرو  ها  یواگه وار شرتید  را آاان کر گد  اسفینک  توپ را  ر اتتیار گرفت   و 

  ر عرض حرکت  ا  و با ی  تکا  کوش  مچ  ست توپ را  ر  روانه ست جای  ا  

 «وای »ست گفت:

 تو باید دروع کن   -

سات توپ را  ر نمی  اگداتت  با گاوشرو  های  به ددت حمیه و توپ را به سمت  روانه اسفینک  دوت کر   اسفینک  با حرکت های  

 پ را پی  بر  و سراگاا  ان ناویه بسته  روانه ست را بان کر  کنترل دده مییه به مییه تو
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 «بانیتو  عاحیه  گفتی  کندرا دما رو بر ؟»ست گفت:

تواهرت به اعتما  به گف  احتیاا  اداات  بانی با تو یه مساائیه  یره    تانه امکا  گداره ران  رو بیت بر  مره اینکه حیاقت   -

  وگستن  رو  ادته باد  

بانی را آاان کر  و اسافینک  به سارعت گل  یرری به ثمر رسااگد   و بار  یرر گیش ای  اتفاق تکرار دد  آتری  گل با ی     سات بار  یرر  

 دوت کات  ار حاصل دد 

 « دما م  رو بر ی  »ست گفت:

 به تواهرت گرو که بی  راه  ا   تا ببره  اگه پرسید برو تو ه  م  رو بر ی  -

 ست را براگدان کر   اسفینک  مکث  کر  و سر تا پای

 تو به وضوح طیس  ددی  -

 یه  یو ماسمه ای م  رو گان گرفت  تتخیص  ا ی ؟ -

 ان قبل م   وگست   وح  اثر طیس  واضحه  اوحو  دک  پرست  تو منوی اذا  بو   شه احساس   اره؟ -

 تیی  تو  گی   م  توگی   رست  کنی ؟ -

 اسفینک   ر یخچال را بان کر  

 گ  تدار  کر   به تواهرت یه گودید -

 شیشی ان مصر  اری ؟ -

 آ  سید  ار   فکر کن  مصری ها ه  بدض  وقت ها آ  سید بخور   -

 باده  -

 ست  ر اتاق قد  م  ن  و ادیاء روی میشها و قفسه ها را گراه م  کر   ی  شر  و فی  کوش ، ی  تیسکو  و تددا  نیا ی ماسمه  

 آ  را  ر ی  حیوا  یخ ن ه تاح  کر  اسفینک   ر ی  آ  سید را بان کر  و محتویات 

 بفرمایید  -

 ست حیوا  را گرفت و جرعه ای گودید 

 حیوا  یخ ن ه رو  وست  ار   -

 تودحاح   ست، م  گم  توگ  طیس  رو بر ار   ای  طیس  باق  م  موگه تا وقت  که یا تو رو بخوره یا گابو  بته  -

 ست با وح  آ  سید را م  گودید 

 ر کن ؟تد پ  م  باید شکا -

تو باید به ماگد  که  یوارهای آدایاگه افسااگه ایاا  م  کنه تکیه کن   رونی م  رساه که اوحو      روانه پیدا  م  ده  او      -

کت  سیری گاپذیری که او  رو به سمت تو م  کته به مرور نما  بیتتر م  ده  بدتر ان همه اینه که او   یو تو  ست های 

گیایت تسدتو  رو م  کن  که هر شه نو تر تو   رو به تو برسوگه  وقت  اوحو  سر و کیه    اگامنه و فکر م  کن  او  ها

 پیدا دد یه راه  واسه ان بی  بر گ   پیدا م  کنی   تا او  رون آدیاگه افساگه پناهراه توئه 
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 «مدرسه ب  مدرسه؟»ست امیدوارگه پرسید:

ه رو تر  کن   ای  جمیه   رو یا ت باده  تیی  نو  سر و کیه   پیدا م  تا وقت  که دک  پرست میارگتده گباید آدیاگه افساگ -

داه  وقت  که اومد یه گ  ه ضدف پیدا م  کنی  و ان او  برای گابو  کر گ  استفا ه م  کنی   برای برگتت  به مدرسه تو پائیش  

 هیچ متکی  گداری 

 ست گودیدگ  ا  را تما ، و با  ست   ور  هاگ  را پا  کر  

 حاً همچی  عایه ای ه  گی   -

 صحبت ما ت ریباً تما  دده  -

 حیوا  را ان ست گرفت 

مراقد تواهرت با   رونهای پرتسطم   ر اگتااره  قدرت  که پریا بی   ا   باعث م  ده که یه هد  باده  دااعت تو م   -

ریباً س وط ساگه ی  بار به تاطر ادتباه تو ت توگه تیی  مفید باداه، اگه با ب  احتیاط  تراب  گکن   فرامو  گک  که آدیاگه اف 

 کر   ان او  ادتباه  ر  بریر 

 م  گیر   مناور  اینه که گرفت   و پریرو  بو   کندرا رو ه  مث آیه ران گره م   ار   -

 اسفینک   ست  را  ران کر  و با ست  ست  ا  

 ته  یره  ؟یه شیش  یره، ست  م   وگ  که دد جت  گیمه تابستو  کمتر ان یه هف -

 آره  -

 م  توگ  یه توصیه ای بیت بکن ؟ -

 حتماً  -

 هیچ پناره ای رو بان گک   -
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 دهمفصل 

   ناخوانده مهمان

 

پدربشر  به پتاات  وییچر  تکیه  ا   با اگتیای ی  تو گوی  روی حد های  ضااربه م  ن   کندرا و ساات بر روی صااندح  های بشر   

کندرا و ست دد گذدته پدربشر  را گدیده بو گد  بدد ان مسقات با اسفینک  ما ربشر  آ  ها  گتسته بو گد و ما ربشر  گیش پتت میش بو  

 را به ی  رستورا  بر ه بو  و به ای  ترتید تا پاس  ان گیمه دد بانگرتته بو گد 

فاق باق    ان ای   ات اساتاگ  که تدریف م  کنی  اینه که تو پری ن ه ددی و یه سری اثرات جاگب »پدربشر  ساکوت را داکسات و گفت:   

موگده  کامسً باورپذیره و گسبت به اینکه همه بفیم  پریرو  ددی کمتر تو رو  ر مدرض ت ر قرار م   ه  واضحه که هیچوقت گم  ذاری  

 «کس  بفیمه اسفینک  ایناوری تتخیص  ا ه    اصسً حت  بی  اداره ه  گم  کنی   به هیچک  

 «گه ما رفتی   ید  اسفینک  کوحتر م   و»کندرا اعترا  کر :

 «ش ؟»ما ربشر  به جیو ت  دد و پرس :

به م  گفته  روت، م  تواساته به بچه ها یا  بده که همه جا ممکنه یک  قای  داده باداه و به صحبت ها گو  بده  تو    »پدربشر  گفت:

بیبتااتری رو بدوگه  بیرو  ان اتاق م احده به هیچ همی  پروسااه ه   ر مور  اساافینک  داانیده  رانمو  پی  کوحتر امنه  اما گباید جشئیات 

 «عنوا   ر مور   حر  گشگی  

 «پ  اگه کس  پرسید م  گی  کندرا پری ن ه دده »ست گفت:

 اگااه کسااا  بااه اگاادانه کاااف  م   وگسااات کااه بپرساااه و حیاااقاات جوا   ا   رو  ادااات، مااا همی  رو م  گی  و فکر   -

وحیمو  برسای   تاگو رفته یه محدو ه کاو  گتده رو برر ه  کوحتر قراره با ست بره  م  کن  حاً  یره م  توگی  به کارهای مدم

 بیرو   وکندرا ه  م  توگه به وگسا تو تح یق کم  کنه 

 «تح یق؟ ایناا تو توگه؟»کندرا پرسید:

 دد ست  ست  رو گان گرفت  سد   ادت جیوی تنده ا  را بریر ، اما تنیا باعث ددیه ورتر دد  تت  کندرا 

 «قراره ی  سری ان  فترشه های تاطرات رو بخوگه  م  توا  سرگخ های  که ان پاتو  بورت  موگده رو  گبال کنه »پدربشر  گفت:

 شرا م  گباید با کوحتر بر ؟ او  ن  ستیشه  گم  توگی  مابور  کنی  م  رو ه  با تو   ببره؟ -

  میتاناس   واقداً د   ار  که کس  بتوگه او  رو مابور به کاری کنه  تانه  کوحتر یک  ان کیه داق تری  آ   هاییه که م »پدربشر  گفت:

م مئ  گیست  امرون رو تو  تو ه  مایل باد  که بری، کندرا  فکر کنی  به اتتیار تو ت ه  باده ای  یک  رو گری  م   وگ ، یه اول مه 

ه بوفاحو نگده بی  بدی   به تاطر همی  کوحتر، ست و هوگو یه اطسعات با ارندا  برای ما  اره   ر عوضا  ما ه  بی  قول  ا ی  که ی  

 «بوفاحو رو م  بر  پی  او  وحت  تا  ر جا ببیدد   صحنه گفرت اگریشی تواهد بو  
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 «عاحیه »ست نیر حد گفت:

 «تر باد  باده  تو  فکر گکن  گرفتن  گاراحت  کنه  اما هنون   وست گدار  تارا ان برگامه های کوح»کندرا اعترا  کر :

دااکایتت رو ثبت کر    حاً تو ساات  گم  توا  که ای  ماجرای اوحو  دااک  پرساات توای ان شتاامت بدن ه  حق با     »پدربشر  گفت:

اسافینکسه   یوارهای آدیاگه افساگه برای محافات  ان تو کافیه  وقت  م  گه موق  پیدا دد  سر و کیه  یو کمکمو  م  کنه که ان پس   

 « حیی  برای گرراگ  گم  بین  بر بیای ، م  

 «به گار م  که متکی  گی  »ست گفت:

 «تیی  تو   پ   یره م  توگی  بری  »پدربشر  گفت:

*  *  * 

سات مدا  ان روی داگه به بوفاحوی  که به  گبال تو   ر مسیر م  کتیدگد، گراه م  کر  سر پتماحوی بشر ، دا  های کوتاه سفید، و جثه  

و محک  قد  بر م   ادت  همیته ان بشرگ  جثه ای  حیوا  م  ترسید  اگر هوگو افسار حیوا  را  ر اتتیار گدادت و  عایم   ادت  آهسته

 او را به  گبال تو  گم  کتید، ست ق داً ان ددت تر  ان ی   رتت باً م  رفت 

گاآدنا دده و اکنو  به قسمت های پایی  تر  راهتاا  را ان مسایرهای  که سات م  داناتت آاان کر ه بو گد اما به سرعت وار  جا ه های    

 مااناا اا ااه رساااایااده بااو گااد  نماایاا  ان آ  شاایااشی کااه ساااات  ر تاامااا  آداااایاااگااه افساااااگااه  یااده بااو ،              

 گمنا  تر بو   روی  رتت ها تشه و پیچ   یده م  دد  هرشه به پی  م  رفتند، مه ایر منتاره ای روی س ح نمی  دکل م  گرفت 

ک   ر  ست گرفته بو   عسوه بر حوان  کارآمد ست، تاگو گیش مداو  کوشک  به او  ا ه بو  که  ر مواق  ست جدبه وسائل ضروری ا  را مح

تستر  قدرت او را افشای  م   ا   صبح آ  رون کوحتر ه  ی  پای ترگو  برای تو  داگس  و ی  مدال بشر  برای  ور گره  ادت  

 مر ه های متحر  به او  ا ه بو  

 «ای  پای ترگو  واقداً تو  داگس  میاره؟»پای ترگو  اداره کر ، و گفت:ست با اگرتت  به 

 «تواهی   ید »کوحتر  ر حاحیکه به  قت  رتت ها را بررس  م  کر ، پاسخ  ا :

 دما ترافات  هستی ؟ -

وقت  یساات  داید اً ترجیح م     محتاط بادا   صادات رو بیار پایی   ای  قسامت ان من  ه تیی  میمو  گوان گ   »کوحتر به آرام  گفت:

 «توب  برای ای  باده که او  مدال رو بندانی گر گت 

 «هوگو بوفاحو رو ان کاا پیدا کر ه؟»ست مدال را ان جدبه بیرو  آور  و نگایر را  ور گر گ  اگداتت  با صدای  آرا  پرسید:

  تو  هسات که آدایاگه افساگه   یه ماموعه طوییه و اصا بل توی من  ه هسات  ظرفیت  تکمیل گیسات، اما اوگ دری حیوو    -

 تو کفا باده  هوگو بیتتر کارهای اوگاا رو اگاا  م   ه  بوفاحو رو ه  امرون صبح ان اوگاا آور  

 نرافه ه   اوگاا هست؟ -

 و بوفاحو هست   به اضافه ی  سری  ا  و طیور سنت   42عاید تری   حیوو  ها  دتر مرغ و ًما -

چنا  گر  بو  و بوی نگنده تدف   ر حال نیا  دد  بو   توجه ست به تددا  نیا ی قارچ و تکه سن  مه هر ححاه اییظ تر م  دد  هوا هم

 های صی ی  تشه پو  جید دد 
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 کوحتر به ی  مسیر فرع  اداره کر  

ر توسط مسی مدموًً تو آدیاگه افساگه اگه تو مسیرها بموگ  ام  تره  اما ای  ف ط  ر مور  مسیرهای واقد  صا قه  برای مثال او  -

 یه ساحره مر ا  ساتته دده تا افرا  گا آگاه رو به تیه بندانه 

سات به راه باریک  که  ر مه پیچ م  تور  تیره دد  تس  م  کر  موقدیت آ  را به تاطر بسپار  تا هیچراه به ادتباه گا   ر آ  گرذار    

   ر گش یک  حبه باتسق بشر  آداایاگه افساااگه ای   یک  ان ت رگاکتری ما اً  »کم   یرر که پی  رفتند، کوحتر ایسااتا   گاوا کنا  گفت:

من  ه های آدایاگه افسااگه که تیی  ک  مور  اکتتاا  قرار گرفته  ایناا یک  ان جاهاییه که ممکنه برا واژگو  تو او  پنیا  داده باده      

 «بیا 

ال او قد  بر م   ادت و پتت سر او هوگو و بوفاحوی گرو  بخت  کوحتر ان مسیر تارا دد و قد  بر روی نمی  گل آحو  گذادت  ست به  گب

روبرویتا   ر میا  مه اییظ ی  گنبد  یده م  دد  ردته مثیث های  که بدگه گنبد را تتکیل م   ا گد ظاهراً ان دیته و فوً  ساتته دده 

   که ست  ر نمی  های بانی  یده بو  بو گد   ر ظاهر دبیه گنبدهای ساتته دده ان مییه های فیشی  ر ه  پیوسته ای بو

 «او  شیه؟»ست پرسید:

یه پناهراه ام   گنبدهای دایتاه ای تو بدض  قسمت های ت رگا  تر من  ه ساتته دد   همو  مصوگیت های  که تو توگه    -

  اری ، ای  تو ه   اری   هیچ شیشی بدو   عوت گم  توگه وار   بته 

 «هوگو بوفاحو رو بیار ایناا  بدد پتت پناهراه بایست و مواظد با  »ا گد  کوحتر  ستور  ا :حدو   و متر  ورتر ا ن پناهراه ایست

هوگو تکه شو  بیندی بر ادات و با ی  ضاربه محک  آ  را  ر نمی  فرو کر   ساپ  افسار بوفاحو را به شو  بست  کوحتر محتویات ی     

 «ای  ب  حس  م  کنه »ت  توضیح  ا :کیسه را  ر کف  ست  ریخت   ست  را گش ی  پونه بوفاحو گرف

 ی  شاقو بیرو  آور  و دکاف  روی داگه بوفاحو ایاا  کر   بوفاحو سر  را به ددت تکا   ا   

 «بدو تو پناهراه »ار  عمی   ان میا  مه به گو  رسید  کوحتر نیر حد گفت:

 تو  روی شاقو را پا  کر  و پارشه توگ  را گش ی  بوفاحو اگداتت 

گه گنبد تنیا ی   ریچه  یده م  داد که آ  ه  ان دیته و فوً  ساتته دده بو   کوحتر  ریچه را بان کر  و پ  ان ست  اتل دد   روی بد

 پناهراه کف گدادت و نیر پایتا  نمی  بو   هوگو بیرو  منتار ایستا ه بو  

 «ما ای  تو جامو  امنه؟»ست پرسید:

 نی  هیچ موجو ی  ست  به ما گم  رسه  حت  یه اول مه تو جنو  توگ  تا وقت  که تو مو  دیته رو ان  اتل گتک -

 جنو  تو ؟ -

صبر ک ، م  بین   اول های مه با ح  کر   بوی تو   یووگه م  د   بدتر ان کوسه ها  ای  بوفاحو رو  ر قبال اطسعات  که  -

  ر مور  باتسق  ا ه، بی  م   ی   قول  ا ه بدد ان تور   بوفاحو یه شیش  یره ه  بیمو  بره  43برًک 

 برًک  همو  اوحه  ؟ -

 آره  ان همه دو  بیتتر م  ده به ای  یک  گش ی  دد  -

 اگه یه اول  یره بوفاحو رو بخوره ش ؟ -
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 کوحتر سر  را به گتاگه گف  تکا   ا  

 ست   یه اول  یره هیچوقت وار  قیمرو برًک  گم  ده  مرنهادو  کامسً متخص دده   اول های مه به ددت قیمرو  و -

 با وجو  گراه کر   ان پتت دیته و مه اییظ، ست بان ه  به توب  م  تواگست بوفاحو رو ببیند   ر حال شرید  بو  

 «واسه بوفاحو  ح  م  سونه »ست گفت:

 ه بو  تااا ساااست  بتااااه  اگااه اول مااه ه  گم  تور  ، پاادربشرگاات مااث آبیتاااتر  ا  هااا بااه  گیااا اومااد »کاوحاتار گفاات:   

 «م  کتت    اروی ب  حس  حواس  رو کند م  کنه  اول مه تیی  سری  م  کتت  

ه بسات ات  کر ه و همچنا  به بوفاحو گراه م  کر   ماجرای  که  ر تاگه مفرح به گار م  رسید، اکنو  اصسً جاحد گبو ؛ حاً که به بوفاحو  

 «فکر کن  تو م  همیته همبرگر م  تور  »ی  موجو  نگده گراه م  کر   سراگاا  گفت:شت  

 «ای  ه  شندا  فرق  گداره  ف ط یه ک   راماتی  تره »کوحتر تأیید کر :

 «قواگی  عیدگامه ش ؟ بابت کتت  بوفاحو به  ر سر گمیفتی ؟»ست پرسید:

 مااه م  کتااااه  تااانه قواگی   ر مور  حیوو  هااا فرق ما  هایاچ ماوجاو ی رو گاما  کتااا   اول        »کاوحاتار تاوضااایاح  ا :     

م  کنه  عید گامه وضاا  دااده تا موجو ات  ارای قدرت ا را ، قتل اگاا  گد  و همدیره رو طیساا  گکن   شنی  قواگین   ر مور  حیوو   

اگتاارمو   بدو  اینکه اگت ام   ر های  که  رجه ددور پایی  تری  ار  صا ق گیست  اگه گیان باده م  توگی  حیوو  ها رو برای اذا بکتی ،

 «باده 

 « اره میا  »ارد   یرر به گو  رسید  گش ی  تر و بیندتر  سایه اول پیکری  ر پتت سر بوفاحو پیدا دد  کوحتر گفت:

  ها  ست تت  دد  هنرام  که اول مه ان پتت بوفاحو ظاهر دد، ست به سرعت ع د ع د به سمت  یرر گنبد قد  بر ادت  برًک 

 واقاادااًا اااول پاایااکاار بااو   سااااات تااا ناگااوی او بااو   حااتاا  قااد هااوگااو گاایااش بااه کااماار اااول                    

 گم  رسید  بوفاحو گاگیا  شو  ی  حیوا  تاگر  به گار م  رسید 

اگدا  اول مه دابیه ی  مر  شاق بو   ت  پو آ تش پاره ای بر ت   ادت  پآیآ  به بدگ  شسبیده بو   نیر کثافت، رگ  پوست  تاکستری  

آب  به گار م  رساید  مو و ری  بیند  کثیف و  ر ه  گره تور ه بو    ر ی   سات  شماق سا ه و سنرین  حمل م  کر    ر   مایل به 

 کل ی  وایکین  تتمری  و تسته ان جن  را به ذه  متبا ر م  کر  که راه  را  ر مر ا  گ  کر ه است 

با سر اداره ای کر   ست به توب  م   اگست که ی  ضربه شماق پناهراه را اول  ر گش یک  بوفاحو ایستا   برگتت و به سمت کنبد گراه و 

 تر  تواهد کر   برًک  شماق  را کنار اگداتت، افسار را پاره کر  و حیوا  آدفته را به هوا بیند کر  

ت  دد  گودت م  دنید   سست گراه  را برگرفت   ید  آ  صحنه بیتتر ان توا  او بو   ترکیب  ان صدای تر  دد  استخوا  و پاره 

 را روی گو  های  گذادت  بخت  ان وجو   م  تواست ببیند، سر  را پایی  اگداتته بو  و گو  های  را گرفته بو  

 « اری ان  ست م   ی  »کوحتر کنار  ناگو ن ه بو ، سراگاا  گفت:

  ت بد  حیوا  پاره دده و استخوا  های  بیرو  ن ه بو سات گی  گراه  اگداتت  بوفاحو  یرر دابیه ی  بوفاحو گبو   قسمت های  ان پوس  

 ست سد  م  کر  تیال کند آ  پای  که برًک  به گی  کتیده،  ر واق  ی  گکه گودت  گده بشر  و آاتته به س  است 

 «صحنه ای گیست که هر رون ببین  »کوحتر گفت:

 آره  -
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ور    به گدرت همچی  گوداات با کیفیت  گیر  میا   ر گراه  ک   ببی  شه جوری م  جو    گم   توگه تیی  سااری  بخ -

 گتیاه باید آرو  تر بخوره تا مشه   رو ح  کنه  اما او  وحت  گم  توگه جیوی تو   را بریره  

 تیی  حال به ه  نگه  -

 ر   او  طر  ف ط یه حیووگه که  اره گود  یه حیووگه  یره رو م  توره  اگرشه باید اعترا  کن  که اوح  تو   ه  رو  رو ک -

 گاراحت کننده تر ان او  شیشی بو  که فکر م  کر    -

 ببی  شه جوری مغش استخوگ  رو ه  م  توره  گم  توا  حت  یه ذره   رو ه  هدر بده  -

 حت  فکرد  گم  توگ  بکن  که بته شیشی رو ایناوری تا  تور   -

 اوگ  گم  توگه تصو رکنه که شیشی رو بپشه  -

را تمادا کر گد که ت  ت  استخوا  ها را  ر  ها  گذادت و آتری  ذره های گودت را گیش تور   کوحتر  ر حاحیکه هماگ ور گتستند و اول 

تمو  داد  ممکنه فکر کن  سایر دده  اما گه  می  گی  ش در گودت تانه بیتو  بدی، هر ش در   » سات های  را به ه  م  ماحید، گفت: 

 «بدی ف ط ادتیادو  رو بان م  کنه 

ت  دده و صورت  گش ی  س ح نمی  بو   ظاهراً باق  ماگده گودت و استخوا  روی گل را حی  م  ن   تیی  نو  سر  را بیند  اول مه

کر   صورت  کامسً گی  دده و تکه های گیاه ان حد های  آویشا  بو   متت های قوی ا  را روی شم  م  کوبید و تکه های استخوا  

 را عااااا اااااد بااااار  و  را  ر  ل ماااااه پااااارت مااااا  کااااار   ساااااااار     

 گدره ی بیند و تتمرین  سر  ا  

 « اره  یووگه م  ده »ست گفت:

اول مه برگتات و با ات  به سامت پناهراه گراه کر   شماق  را بر ادات و با شتا  های  که تت   ر آ  ها به وضوح  یده م  دد، به     

گوارهای گان  فیشی به ه  پیوسته بو گد، بدتر ان هیچ  سامت گنبد حمیه کر   ست کامسً احسا  ت ر م  کر    یوارهای دیته ای که با 

 حااافااااظااا  گااادادااااااتااا  باااو   باااا یااا  ضاااااارباااه شااامااااق، گاااناااباااد مااانااافااااااار                 

م  داد و هشارا  تکه دایتاه شو  تنار به سامت  پرتا  م  دادگد   ست های  را بیند کر  تا ان صورت   ر م ابل تکه های دیته      

 متغول تمادای ی  فیی  بو  محافات کند  کوحتر آرا   ر کنار  گتسته بو ؛ گوی  

اول با تما  سرعت به سمتتا   وید، شماق را باًی سر  بر  و با قدرت وحتتناک  آ  را پایی  آور    رست پی  ان آگکه شماق با س ح 

 لدایته تما  پیدا کند، با صدای بیندی به سرعت برگتت و ان  ست اول تارا دد  جیت حمیه سری  برًک  گاگیا  عوض دد و او 

 به سمت ع د پرتا  دد 

اول متداد و تتامری  بیند دد و ان گنبد فاصیه گرفت  برًک  شو  دبح اول پیکری  ر مه، وحتیاگه به جا  ی   رتت افتا   داته  

 هااای بااشر  را کاانااد و بااا متااااات بااه تاانااه ساااااتااباار  رتاات ماا  کااوباایااد   ر حاااحاایااکااه فااریااا                 

  و شرتاگد  آ  کر   ک  ک  تا  داکافته داد  با فتار نیا  تنه  رتت را به   م  ن  تنه  رتت را  ر آاو  گرفت و داروع به تکا   ا  

سمت باً کتید  تسد  با صدای بیندی همراه دد و سراگاا   رتت ان ریته بیرو  آمد   ر کنار  رتت گتست و ناگو ن    ست های  را 

 روی ناگوهای  گذادت 

 «و  دده باده نور  تارق احدا ه    اً   یره باید آر»کوحتر گفت:

شند ححاه بدد اول آهساته قد  بر ادات و شماق  را بیند کر   جیو آمد و گش ی  پناهراه ایساتا   بیتتر گل ان روی صورت  ریخته بو      

 «بیتتر »پ  ان تور   اذا و آ  ت س رگ  شیره ا  قرمشتر دده بو   با اگرتت  هاگ  را گتا   ا  و گفت:

 «توافق کر ه بو ی   ما سر یه بوفاحو»کوحتر گفت:
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برًک  تتامری   گدا  های  را به کوحتر گتا   ا   عیف های هرن، تکه های پوست  رتت و پوست بوفاحو بی   گدا  های  گیر کر ه  

 «بیتتر »بو گد  پای بشرگ  را  ر نمی  کوبید و گفت:

 بیتتر دبیه ار  بو  تا ی  کیمه 

 «اینکه سفید بته کاا رو  ادته م  گتته  ما با ه  توافق کر ی  تو گفت  م   وگ  وار  قبل ان »کوحتر گفت:

 «بدد  بیتتر »برًک  با حاحت  تیدید آمیش گفت:

 اگه شیش  یره ای بیت بدی  ان روی میربوگیه، گه اجبار  مدامیه، مدامیه    بوفاحوئه تودمشه گبو ؟ -

 «شیار تپه »اول پی  ان اگکه بچرتد و  ور دو ، گفت:

 «شیار تپه »دای  آرا  تکرار کر :کوحتر با ص

پسر ، او  شیشی رو که به تاطر  تا ایناا اومدی ، بدست آور ی   »محو دد  اول  ر مه را تمادا کر   ضربه ای به پتت ست ن  و گفت:

 «یه راهنمای  واقد  

*  *  * 

کف ظر  ماگند ی  پو ین  نگده باً آمد و  کندرا  سات  ر کیساه کر  و م داری کتم   ر استواگه دیته ای ریخت  تو ه گارگا  رگ   

 «موجو ات عایب   اری »کتم  ها را  ر تو  فرو بر   آرا  آرا  به قرمش تیره تغییر رگ   ا   کندرا گفت:

ا محا  جا وگر ممکنه قیافه گام بوع   ادته باده، ا»وگساا سر  را ان روی  فترشه تاطرات  که متغول تواگد  آ  بو ، بیند کر  و گفت: 

هیچ ما ه  یره ای گم  توگه با تواگایی  برای بیرو  کتاااید  نهر ان بافت آحو ه برابری کنه  هر کدو  ای  عشیشهای م  اساااتفا ه تاص 

 «تو دو  رو  ار  

گوی احیواگات عاید بیتاتر فضای اتاق وگسا را پر کر ه بو گد  قف  ها، س ل ها، آکواریو  ها و محفاه های دیته ای پر ان گوگه های ج 

 هدارفت اگریش بو گد  دابیه تشگده ها، پساتاگدارا ، بندپایا ،  ونیساتا ، حترات، اسفن  ها، قارچ ها، و یا شیشی بی  ای  ها بو گد، اما هم    

جا وی   ی  ساوسمار رگر  با سه شت  که ت ریبا گرفتن  ایرممک  بو  شو  آینده را م   ید و هر حرکت  را تنث  م  کر   ی  مو   

که اگر آ  را  رو  آ  م  اگداتتند به ماه  تغییر داااکل م   ا   و ی  تفا  که هر  و هفته ی  بار بال م  اگداتت  اگر بال بدو  مو 

ای  تفا  به سرعت به بد  موجو   یرری فتار  ا ه م  دد، م  شسبید و ردد م  کر   وگسا ان بال های ای  تفا  برای  رست کر   

 بو   ی  ترگو  پرگده استفا ه کر ه

به ایر ان گوگه های جاگوری که  ر محفاه های تو  بو گد، تددا  نیا ی کتا  گیش  ر اتاق  یده م  داد  بیتتردا  کتا  های مرج  ق ور  

و  فترشه های تاطرات جید شرم  سرپرست های پیتی  آدیاگه افساگه بو گد  صفحه های  که توجه وگسا را  ر طول تح ی ات  جید کر ه 

 تاگه های  ًی کتا  ها عسمت گذاری دده بو گد بو گد با گ

 «م مئ  گیست  با وجو  ای  همه حیوو  عاید و ارید  ر کنار  بتوگ  بخواب  »کندرا گفت:

 وگسا روبا  مخمی  را ًی  فترشه تاطرات  که متغول تواگد  آ  بو  گذادت و آ  را بست 

چکدو  حیوو  های  که به آداایاگه افساااگه آور   گم  توگ  آسااید موجو ات ت رگا  مث آ روماگت ها رو ایر ساام  کر    هی -

 جدی به کس  برسوگ  

 « یتد م  رو گان گرفت  »کندرا گفت:
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 «بیدار گتد  » ست  را گتا   ا    ر گش یک  ارگا  جای  گدا   یده م  دد  ا امه  ا :

 «مدذرت م  توا   تا اً  پوگش ه تادو  رو گرفت  »وگسا گفت:

 «یدن  هنون شیار تا وح  »صدای  تت  با ت یید ان کوحتر گفت:کندرا با 

 وگسا حبخندی ن  

 مناوری گداره  -

با بر   ست و جا گذادت  م  همچی  محبوبیت  واسه تو   کسد گم  کنه  اگه اگتخا  رو به تو   بده احتماًً بدض  ان ای   -

احتماًً م  توگ   ر تما  عمر  تور ه داااد  یه بوفاحو نگده رو گبین  و بیرو  رفت  ها رو به میل تو   گم  ر   مناور  اینه که 

 متکی  ه  واس  ایاا  گته  اما اینکه او  بی  بره گم  توگ  بر  یه مسئیه  یره   

 وگسا بیند دد و به سمت  راور رفت 

 فکر کن  من  همی  احسا  بی   ست م   ا   -

 دد   ر یک  ان قفسه ها را بان کر  و متغول گتت 

 منصفاگه به گار م  رسه که من  یه ران رو با تو  ر میو  بذار   -

 ی  دم  و شیشی که دبیه ی  مدا  دمد  بیند و گیمه دفا  بو ، بیرو  آور  

 «او  ها شی ؟»کندرا پرسید: 

ها مث آنگبورها توی جنرل های من  ه های گر  و پربارو  موجو ات جا وی  کوشوحوی  به اس  اومیت ها نگدگ  م  کن   او   -

 عسل و مو  توحید م  کن    ر واق  تو جوامد  مث آکندو نگدگ  م  کن   ای  دم  و مدا  هر  و تا ان مو  اومیت  رست دد  

 وگسا با مدا  دمد  شیشی روی  راور گودت 

 شیشی م  بین ؟ -

 گه  -

 حاً گراه ک   -

تما  دم ، مدا  دمد  و پیا  روی  راور به رگ  نر  رود  ددگد   وگساا با کبریت دام  را رودا  کر   به محم اینکه فتییه رودا  دد،    

 سس  کندرا روی  راور گودته دده بو :

 «جاحبه »کندرا گفت:

 «سد  ک  پاک  کن  »وگسا گفت:

  را به مکندرا تس  کر  حغات را پا  کند، اما موفق گتاد  به محم اینکه وگسا دم  را فوت کر ، پیا  تامو  دد  وگسا مدا  دمد  و د 

 کندرا  ا  

 «مال تو  ؟»کندرا پرسید:
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یک   یره  ار   اً   یره م  توگی  واسه همدیره پیا  های مخف  بفرستی  بدو  اینکه آقایو  متوجه بت   م  همیته یک   -

ته سخت می ان ای  مدا ها با تو    ار   ت ریباً روی تما  سا وح تیی  تو  م  گویساه  پیا  های گوداته دده با ای  رو تیی    

پا  کر  و ف ط کسااای  که داام  اومیت   ار  م  توگ  بخوگن   م  ان مو  اومیت برای گتااوگه گذاری راه، فرسااتا ه پیا     

 محرماگه به یه  وست و یا آوری رانهای می  به تو   استفا ه م  کن  

 ممنو   شه هدیه توب   -

 وگسا شتمک  ن  

 م  و تو  یره  وست مکاتبه ای هستی   -

 *  * * 

سات کوحتر را تماداا کر  که ان پیه های ایوا  پتات  باً رفت و وار  تاگه دد  م   اگست که فرصت نیا ی گدار ،  ر گتیاه به سرعت ان    

کنار طوییه گذدات و به سامت  رتت   ر کنار مسایر رفت  هما  مسایری که به گیخاگه منتی  م  دد  او و کندرا تابستا  گذدته  ر آ      

 ه بو گد  آ  رون صبح، پی  ان آگکه سایری  بیدار دوگد، ست یا  ادت   ر کنار  رتت، نیر ی  سن  قرار  ا ه بو  گیخاگه کدو شید

 لساال گذدته، پ  ان آگکه کندرا آدیاگه افساگه را گاات  ا  و پ  ان آ   و رون تما  توابید، ست مسقات محرماگه ای با ساتیرها یدن  گوی 

 یتاااااتااار سااااااکااانااایااا  آدااااایااااگاااه افسااااااگاااه بااادو   عاااوت      و  ور  بااارگاااشار کااار ه باااو   بااا 

گم  تواگساتند وار  حیاط داوگد، به همی   حیل ساتیر ها  ر گش یک  مرن حیاط ایستا ه و ست را به سمت تو  فراتواگده بو گد  توافق کر ه   

ا  ادت را ذار   گویل و  ور  یبو گد که وقت  سات به آدایاگه افساگه بانگتت، با تو  باتری های سایش سه بیاور  و یا  ادت  نیر سن  بر  

 مااااا  تاااااواگااااادگاااااد و  سااااااااتاااااورات ًن  بااااارای یااااا  ماااااسقاااااات را        

 ما   ا گااد  ماسقاااتا  بارای تبااا ل طس بااا باااتری هااای بااا ارن  کااه بااار  یرر تیویشیو  قاااباال حماال آ  هااا را بااه کااار      

 م  اگداتت 

 ، اگتاااار نیااا ی بااه گارساااات  ر کنااار  رتاات گتاااساااات  بااا آگکااه گااامااه را صااابح نو  گااذاداااتااه بو  و اکنو  عصااار بو   

م  رساید که سااتیرها به گامه ا  پاسخ  ا ه بادند  کس  شه م   اگست که هر شند وقت ی  بار نیر سن  را ش  م  کنند؟ با دناتت    

 که ان آ  ها  ادت ممک  بو  هرگش ش  گکنند  سن  را بیند کر   پتت یا  ادت  ساتیرها شیشی گودته بو گد :

 ستت رسید، همی  مسیر رو مست ی  بیا جیو،  ومی  فرع  رو بپیچ سمت شپ و بدد اوحی  فرع  رو بپیچ راست  همیناور اگه ای  امرون به 

 بیا جیو تا صدامو  رو بتنوی  صدامو  رو م  دنوی  اگه ه  فر ا ای  رو توگدی که یه شیش  یره م  گه 

او هتت باتری سایش سه  ر ته جدبه وسایل ضروری ا   ادت  با تو  فکر ست هیاا  ن ه گامه را  ر جیب  فرو کر  و گا   ر مسیر گیا   

 کااار ه باااو   کاااه پااا  ان فااارو  آ  هاااا، وقاااتااا  سااااااتااایااارهاااا ان ماااداااامیاااه راضااااا  باااو گاااد،    

 م  تواگد باق  باتری ها را حت  به قیمت  باًتر بفرودد  اگر همه شیش  رست پی  م  رفت، پی  ان رسید  به  بیرستا  بانگتسته م  دد 

سرعت قد  بر م   ادت  بدد ان د   قی ه پیا ه روی به  ومی  فرع  رسید و شیار  قی ه بدد به فرع  سمت راست  حداقل امیدوار بو   با

 که اوحی  فرع  سمت راست بادد  ی  راه باری  بو  که ان آ  راه ت یب  که کوحتر  ر باتسق به او گتا   ا ه بو  کمتر جید توجه م  کر  

ا گفته بو گد اوحی  فرع  ساامت راساات، پ  احتماًً مناوردااا  همی  راه بو   تیی   ور ان حیاط گبو ، به تاطر همی  ساات  اما ساااتیره

 احسا  اطمینا  م  کر  که ام  است 

ی اهرشه به پی  م  رفت،  رتت ها و پودا  گیاه  اگبوه تر م  دد   ر ای  فکر بو  که برگر   و منتار یا  ادت  یرری بماگد که صد 

 فریا ی دنید  مسیماً صدای مر ا  بشی بو   قد  های  را تند کر   هرشه جیوتر م  رفت، با وضوح بیتتری صدای آ  ها را م  دنید 

 « یووگه ددی؟  رست تور  رو تط »ی  صدا گفت:
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 « ار  بیت م  گ   تو    ید  که تور  او  ور تط  م  تصمی  م  گیر  »صدای گودخراد  پاسخ  ا :

 حذت  ه  واست  اره؟ با ت ید بر  ؟  یره اصسً شرا بانی م  کنی ؟ ببین  -

 گویل، گم  ذار  امتیان  رو ان  بریری  -

 بیتره مچ بندانی  تا ببینی  حق با کیه  -

 مچ اگداتت  ش  رو ثابت م  کنه؟ م  تصمی  م  گیر  و م  گ  اوت دد  -

 ایتا  را م  دنید که تیی  ان مسیر  ور گبو گد ست به سمت سر و صدا حرکت کر   ساتیرها را گم   ید، اما صد

تو تصاامی  م  گیری؟ آتری  باری که ش  کر   قاگو  ای  بو  که ای  بانی  و گفره    م  جیوئ   داااید همی  اً  بر   - -

 بیرو  وتو   رو قیرما  اعس  کن  

   شو  و شرا  اگه ایناوریه من  تو   رو قیرما  اعس  م  کن  شو  ای  کارت یه تر  نمی  ب -

 اً  بیت تر  نمی  ب  شو  و شرا رو گتو  م     

سات ان میا  بوته ای ر  داد و قد  بر روی نمی  تنی  نیبا، با شم  مرتد گذادات  نمی  با  قت تط کتا  دده و تور محکم   ادت      

کت تنی  را محک   ر  ست گرفته بو گد   گویل و  ور   ر آ  ساوی نمی  ایساتا ه بو گد؛ صورت هایتا  قرمش دده بو  و هر کدا  ی  را  

 به گار م  رسید که  ر آستاگه اگفاار هستند  به محم اینکه ست قد  بر روی نمی  گذادت به سمت او برگتتند 

د و نهیچکدا  سااتیرها پیراه  بر ت  گداداتند  ساینه هایتا  پرمو و داگه هایتا  ک  و م   ار بو   ان کمر به پایی  پاهای  پتماحو  ادت   

 سمتا  دبیه س  بش بو   گویل موی قرمشتر و ک  و م  بیتتری  ادت و دا  های  گیش اگدک  ان  ور  بیندتر بو  

تودحاح  که پیدامو  کر ی  متأسف   رست وقت  اومدی که  ور   ادت مث آاحمق ها »گویل  ر حاحیکه تس  م  کر  حبخند بشگد، گفت:

 «رفتار م  کر  

 «بتوگه متکیمو  رو حل کنه داید ست » ور  گفت:

 «ست ایناا گبو  که ببینه توپ کاا تور  »گویل ان ددت تت  شت  های  را بست و گفت:

 «اگه جفتتو  فکر م  کنی   رست م  گی  تد  وباره بانی کنی  »ست گفت:

 گویل شت  های  را بان کر  

 م  متکی  گدار   -

 «صدات م  کنی  سییما  من  همین ور  ست ان ای  به بدد » ور  تأیید کر :

 «ایرا ی گداره بانی رو تمو  کنی ؟»گویل پرسید:

 تا هنون گرمی ؟ اگه سر  بتی   یره مشه گداره  -

 «بانی کنی  »ست گفت:

 «تو تط گریدار با  » ور  گفت:

 باده  -
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 مر ا  بشی سرجایتا  قرار گرفتند  گویل باید سروی  م  ن  

 پنااه  –شیل  -

و محک  به آ  ضربه ن    ور  با ی  فورهند توپ را برگر اگد  اما گویل جاگیری مناسب   ادت و با ی  ضربه گر  توپ را به هوا پرت کر  

توپ را  ر نمی  تواباگد  به گار ایرقابل  ف  اما  ور  دااایرجه ن  و پی  ان آگکه توپ برای بار  و  روی نمی  بخور  راکت  را نیر توپ 

گویل بانی تواگ  توب   ادت و به سمت توپ حمیه کر    ر حاحیکه  ور  ان جا بیند م  دد، گویل توپ  گرفت  توپ ان روی تور عبور کر  

 را محک   ر گوده نمی   ور  تواباگد  توپ به میا  بوته ها رفت 

 «برو بیار   گباید این در محک  م  فرستا ی  تو جنرل  کل نمی  بان بو  » ور  گفت:

 «گاراحته شو  پن  سه برم  »م  شرتاگد، توضیح  ا : گویل  ر حاحیکه که راکت  را

 م  گاراحت  شو  م  تواست  جیوی ست تو گمای  کن   -

 ما  تاوای بار  اگااه م  ه  یااه همچی  ضاااربااه مساااخره و آروم  بااه توپ م  ن   تو توپ رو محک  تو نمین      -

 گم  توابوگدی؟

ترجیح م     با ظرافت ببر  تا توی گل و بوته ها  گبال توپ  تو جیوی تور بو ی  م  ف ط توپ رو م  گداتت  به یه ناویه  ور  -

 برر   

 هر جفتو  تیی  تو  بو ی   -

 مر ا  بشی به ظاهر ان ای  تدریف ترسند ددگد 

 «م   وگ ؟ ساتیرها تنی  رو اتتراع کر   »گویل  ر حاحیکه راکت  را روی گو  اگرتت  گره  ادته بو ، گفت:

 «گی   ما ان تیویشیو  تنی  رو یا  گرفتی  گه تیر  این وری » ور  گفت:

 «راکت هاتو  باحاحه »ست گفت:

 «بته  تور، راکت ها و شند بسته توپ  44گرافیتیه  سب  و محک   وار  تاییشاتمو  رو برامو  تریده  قبل ان اینکه دبیه بو را ح »گویل:

 «نمی  رو تو مو  ساتتی  » ور  باافتخار گفت:

 «ی  م  رسی  و تو مو  ب»گویل گفت:

 «براوگ  ها بی  م  رس  » ور  اصسح کر :

 «تحت گاارت ما »گویل گفت:

حاً که  ر مور  توپ های تنی  حر  ن ی  باید بر  بیتتر توپ های ما ترا  دد   اما شو  ذتیره مو   اره تمو  م  ده » ور  گفت:

 «اگاا  بته، فکر م  کن  بتوگ  برامو  توپ ه  بیاری؟ حمو  گمیا  یه بسته جدید بان کنی   اگه مدامیه باتری مو   رست 

 «اگه ای  مدامیه سر بریره، هر ش  بخوای  براتو  میار  »ست قول  ا :

 گویل راکت را نمی  گذادت و کف  ست های  را به ه  ماحید 

                                                           
  یک  ان دخصیت های رما  کتت  ی  مرغ م ید   فیی  سینمای  گیش بر اسا  ای  رما  ساتته دده است  44
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 پ  بری  سراغ بیشین   کاً رو آور ی؟ -

 ی نمی  گذادت ست ان جدبه وسایل ضروری ا  هتت باتری بیرو  آور  و رو

 «م  بین ؟ تا حاً همچی  صحنه نیبای   یده بو ی؟» ور  حیرت ن ه گفت:

 «دروع توبیه  اما بحث اینه که ای  ها نیا   وو  گمیار   بان ه  باتری  اری؟»گویل گفت:

 هااا طسنیااا   ار   ای  ف ط یااه امتحاااگااه  اگااه  رساااات یااا   بااادااااه گفتااه بو ی  کااه ه  ون  باااتری  »ساااات اطمینااا   ا :

 «م   ی  

 «فکر کن  ما شیش  یره ای  ادته بادی  که بیتتر ان  تودت بیا  »گویل و  ور  به ه  گراه  اگداتتند  گویل گفت:

 « گباحمو  بیا » ور  گفت:

 اتل  سرعت سات به همراه سااتیرها به سامت ی  آحوگ  سفید رگ  که کم  آگ ر  تر ان تور بو ، به راه افتا   گویل  ر را بان کر   و به   

 «گارت شیه؟ یه ب ری گودیدگ  به جای او  هتت تا باتری »دد  با ی  ب ری  ر  ست بیرو  آمد  پرسید:

تیی  توبه  باعث میتااه تیی  نو  روی سااینه ت مو  ربیا   تیی  تو  داااگ  بو ی  که توگسااتی  همچی  شیشی رو ان    » ور  گفت:

 «پدربشر  و ما ربشرگت بریری  

 «جدی  اری  م  گی ؟ م  ف ط  وان ه ساحمه  فکر م  کنی  م  ک  ا  ؟»گراه کر : ست به  و ساتیر

 «با تو مو  فکر کر ی  پیدا کر   همچی  شیشی باید واست سخت باده »گویل شتمک  ن  و گفت:

 « رجه یکه ها » ور  گفت:

 م  توره؟ داید او  مداو   رجه ی  باده  اما م  هنون بچه ا   یه ب شی گودیدگ  به شه  ر   -

دی  آفری  ست  تو    تو امتحا  ما قبول د»گویل و  ور  گراه گرراگ  به ه  کر گد  گویل  ست  به موهای  کتید و با حاحت  مدذ  گفت:

 «پدر و ما رت باید بیت افتخار کن  

 گویل س یمه ای به  ور  ن  

 ی  آره  ما بدض  وقت ها آ   ها رو امتحا  م  کنی   سر به سردو  م  ذار -

 گویل بار  یرر  اتل آحوگ  رفت  ی  قوربااه آب  با تط های نر  بیرو  آور  

 ست، ما  ر اصل ای  مد گارمو  بو   -

 «یه قوربااه؟»ست پرسید:

 «یه قوربااه مدموح  گیست  گتوگ  بده » ور  گفت: 

ر  دد  سپ  آروغ بیندی ن   ست تندید  ساتیرها گویل داک  قوربااه را قی ی   ا   کیساه هوای جاگور با  دد تا به اگدانه ی  طاحب  یش  

ه  با او تندیدگد  گویل بار  یرر داک  قوربااه را قی ی   ا  و صادا تکرار داد  ان ددت تنده اد  ان شت  های  ور  سرانیر دد  اد     

 های  را با  ست پا  کر  

 «گویل گفت:تد گارت شیه؟
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 «ااه استثنای   م  بو   قبول م  کر   هتت تا باتری ب  ارن   ر عوض یه قورب» ور  گفت:

 ست  ست به سینه ایستا  

 قوربااه تیی  باحاحه وح  م  ه  پن  ساح  گیست  اگه قرار باده بی  طس و یه قوربااه آروغ ن  اگتخا  کن ، طس رو بر میدار   -

 ور  وار  آحوگ  دد و با ی  دم  طس بیرو  آمد  سااتیرها ات  کر گد  به وضاوح گاامید دده بو گد  گویل با سر اداره ای به  ور  کر     

 طس را به  ست ست  ا  

 "  "سات بارها و بارها دام  را  ر  ست  سب  و سنری  کر   اگدانه ا  دبیه ی  قاحد صابو  هتی  بو   روی ی  سمت آ  حر    
 تر بو   احتماًً کی  ارن   ادت گودته دده بو   ی  مست یل طسی  سا ه بو  که کم  ان آگچه به گار م  رسید، سنری  

 ست دا ما  طس را  ر جدبه وسایی  گذادت 

 مخفف شیه؟ "  "ایناوری بیتر دد   -

 گویل سر  را تاراگد 

 هیچ  گیست  -

  "گیسته "راست م  گه  مخفف کیمه  » ور  با عایه گفت:

 بنویسه؟ روی دم  طس"گیست "رو برای مخفف "  "گیست؟ شرا باید یک   »ست متکو  پرسید:

 «گویل  مخفف گوییه » ور  گفت:

 «یه نماگ  سر  کمربند محبو  م  بو  »گویل متتاق گفت:

 «مره دیوار م  پودیدی؟»س  پرسید:

قصاه   طوًگیه  گذداته رو ول ک   ح ی ت اینه که    سر  کمربندهای نیا   یره ای مث آای  هست   همه طسی   »گویل توضایح  ا : 

 «بیار، ما باهات مدامیه م  کنی   تاحص  تو بان ه  باتری

 «ان گار م  که متکی  گداره »ست گفت:

 «ای  م  توگه دروع یه دراکت تو  باده »گویل گفت:

  ور   ست  را بیند کر  تا آ  ها را ساکت کند 

 م  دنوی ؟ -

 هر سه ساک  ددگد و گو  سپر گد 

 «م  ده یه شیشی  اره گش ی  »گویل گره ای به ابروهای  اگداتت و گفت:

می  گبو  سااتیرها شروگه رفتار م  کنند، اما همیتاه حاحت   ادتند که اگرار هر شه م  گویند را گباید جدی گرفت  وح  اکنو  آ  حاحت ان   

 بی  رفته بو  

 هماگ ور ساکت گو   ا گد 
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 « اری  باها  دوت  م  کنی ؟»ست پرسید:

 گویل سر  را تکا   ا  و ی  اگرتت  را باً گرفت 

 م  توگ  تتخیص بد  کااست  تو ش ؟گ -

  ور  متغول بو کتید  هوا بو  

 گه  -

 «ست بیتره تو جی  د   برگر  به حیاط »گویل گفت:

 با طس  یره  -

 ست متکو  بو  که داید ساتیرها قصد  ادتند ح ه ای بشگند تا طس را به او گدهند 

 احبته  اما بیتره عایه    -

 « یره  یر دد » ور  هتدار  ا :

 وجو ی به اگدانه ی  اسد گاا  پوگ  ان میا  بوته ها وار  نمی  تنی  دد  ست به سرعت آ  را دناتت م

 اوحو ؟ -

 «اوحو  دک  پرست؟»گویل ان ست پرسید:

 «ح  کر   بوی  یو میا ها » ور  اروحندکنا  گفت:

 «آره  او  م  رو گان گرفته »ست گفت:

پاهای  ایستا  و  هاگ  را بان کر    یو اگرار ی  ماه  مرکد را بیدیده بو   تددا  نیا ی اوحو  هیکل ونغ ماگند ب  تناساب   ادات  روی   

نبا  ان  هاگ  بیرو  آمد   ر حاحت گتسته اوحو  ت ریباً هم د ست بو   پ  ان سر  ا   ی  ار  پیرون منداگه،  یو سر  را پایی  آور  و 

 شیار  ست و پا حمیه کر  

 «فرار ک  »او را هل  ا  تا ان مسیر حمیه  یو  ور دو   فریا  ن :گویل  ست ست را گرفت و 

 «به تاطر تیویشیو  » ور  راکت  را به اهتشان  ر آور  و فریا  ن :

 دگداوحو  به سمت ساتیر یور  بر  اما  ور  جا تاح   ا  و با راکت   و نبا  را مور  هد  قرار  ا   نبا  های نیا ی ان  ها   یو بیرو  آم

 راکااات را ان  ساااااات  ور  بااایااارو  آور گاااد  نباااا  هاااا راکااات را باااه  اتااال  هاااا          و 

 فرو بر گد و شند ححاه بدد آ  را بیرو  آور گد  شندی  ردته سی  کنده دده و  سته ا  گیش تر  بر ادته بو  

     ا   با سرعت وحتتناکسات به بوته های آ  ساوی نمی  تنی  رسیده بو  که اوحو   ور  را رها کر  و پرد  بیند به سمت ست اگاا  

حمیه م  کر   سات م   اگست که موفق گخواهد دد تو  را به مسیر برساگد، شه برسد به حیاط  ذهن  به سرعت متغول بو  تا به تاطر  

 آور  آیا شیش به  ربخوری  ر جدبه وسایی  یافت م  دو  یا گه؟

 سمت او پرید  یو، با نبا  های نیا ی که  ر هوا پیچ و تا  م  تور گد، به 

 «به تاطر باتری ها »گویل فریا  ن :
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 به سمت  یو حمیه کر  و  ر وسط نمی  و هوا او را گرفت   ستیای  را  ور کمر  یو حی ه کر ه بو  

 «برو به آحوگ  » ور  فریا  ن :

 سپ  راکت دکسته ا  را بر ادت و به سمت  یو حمیه کر  

اوحو  ار  کنا   ر حاحیکه آ   هاگ  جاری بو ، تو  را ان  ست گویل تسص کر  و به ست برگتت و به سرعت به سمت آحوگ   وید  

سامت سات  وید  رفته رفته سرعت  بیتتر م  دد  ست ان روی داگه ا  گراه کر    یو تیی  سری  فاصیه میاگتا  را ک  م  کر   ست   

 هنون فاصیه گسبتاً نیا ی با آحوگ   ادت 

راکت دااکسااته ا  را بیند کر   شندی  نبا  ساااتیر را گرفتند و به کناری پرت کر گد  تس   ور  تنیا کم   ور  به میا  مساایر پرید و 

ساارعت اوحو  را گرفت، اما به ساات نما  کاف   ا  تا وار  آحوگ  دااو  و  ر را پتاات ساار  ببند   ححاه ای بدد  یو تو  را به  ر کوبید  

 ثابت ماگد   یو بار  یرر تو  را به  ر کوبید  آحوگ  بسیار متشحشل دده بو  شندی  تکه شو  دکست اما  ر همچنا  برجای  

 «طاقت بیار ست کم   اره میا  » ور  فریا  ن :

ست به  گبال سسح گتت  بیتری  شیشی که پیدا کر  ی  بیل بو    ر دکسته و اوحو  وار  دد  تتمری  بو  و نبا  های  پیچ و تا  م  

هوگو را  ید که ان آ  سوی نمی  تنی   ر حال  وید  است  نبا  ها به سمت ست حمیه کر گد  ست گیش با گیایت تور گد  پتات سر  یو،  

 قدرت  بیل را شرتاگد  یک  ان نبا  ها ماهراگه  ور بیل پیچید و آ  را ان  ست ست تارا کر   هوگو رسید 

وحو  روی نمی  فرو  آمد  شرتید و بار  یرر به سمت ست حمیه کر   گوح  با ی   سات  یو را ان پتت گرفت و ان آحوگ  بیرو  اگداتت  ا 

 ست  ر کنار هوگو  ر شارشو   ر آان جا  رآمده ایستا ه بو   گوح  قدم  به جیو بر ادت تا ان ست محافات کند 

ر ساار  شرتاگد  هماگ ور که گوح  نبا  ها به ساامت هوگو حمیه کر گد  گوح  تددا  نیا ی ان آ  ها را گرفت   یو را به هوا بیند کر  و  و

 اوحو  را تندتر و تندتر م  شرتاگد، نبا  ها  رانتر م  ددگد  سراگاا  گوح  اوحو  را رها کر  و  یو به آ  سوی  رتت ها پرتا  دد 

  ور  که کامسً تحت تأثیر قرار گرفته بو ، سوت ممتدی ن  

 «اً  بر م  گر ه »گویل گفت:

 شسبیده بو   عیف به سینه و  ست ها 

 «سری  باید برگر ی به حیاط » ور  تأیید کر :

 «بیتره  ر عوض کاری که کر ی  شند تا باتری مااگ  بریری  »گویل  ر حاحیکه تو  را م  تکاگد، گفت:

 «و یه راکت جدید » ور  اضافه کر :

 « ر مور   صحبت م  کنی  »ست گفت:

ی نمی  بر ادات  هوگو گاگیا  ست را ان روی نمی  بیند کر  و  وید  ست  یرر فرصت  طس را  ر جدبه وساایی  گذادات و جدبه را ان رو  

گکر  کیمه ای بیتاتر بروید یا بتانو   باور  گم  دد که گوح  با آ  سرعت  ر میا   رتتا  م   و   هوگو با قد  های  بیند به پی  م    

 بوته ها بان م  کر   رفت  بدو  توجه به مسیرها، راه تو  را ان میا  اگبوه  رتتا  و

حاحت »طوح  گکتاید که به حیاط رسیدگد  ما ربشر  داگه های ست را گرفت و  ر حاحیکه به  گبال جای نت  روی بدگ  م  گتت، گفت: 

 «توبه؟

 به ح ف هوگو آره  -
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تو  تو گیساات    اداات داااگ  آور ی هوگو تو حیاط بو   داانیدی  یه شیشی  اره تو جنرل ار  م  کنه و فیمیدی  که »ما ربشر  گفت:

 «جنرل ش  کار م  کر ی؟

 « ادت  با ساتیرها تنی  بانی م  کر    اوحو  پیدا  کر  »ست گفت:

 «اوحو ؟»ما ربشر  فریا  ن :

 سایری  گیش دوکه بو گد 

 «ش ور توگسته وار  من  ه بته؟»کوحتر پرسید:

 «م مئن  اوحو  بو ؟»ما ربشر  پرسید:

 بو   کی  نبو   اره  مست ی  اومد سراغ م   اصسً توجی  به ساتیرها گدادت آره  دناتتم   تیی  بشرگتر  -

صدای  ان میا   رتت ها دنیدگد  برگتتند تا ببینند شه شیشی به سمتتا  م  آید  اوحو  با نحمت تو  را به مرن حیاط رساگد و متوقف دد  

  یاااو روی پااااهاااایااا  ایساااااتاااا   نباااا  هاااایااا  شاااو  پااارشااا  هاااای گاااوداااااتااا   ر هاااوا        

   شرتیدگد  ار  تتمرین  سر  ا   به جیو حرکت کر  اما گتواگست روی شم  قد  برذار  م

 «گم  توگه وار  حیاط بته »وگسا گفت:

 «هنون گه »ما ربشر  گفت:

 «ش وری توگسته بیا  تو من  ه؟»کوحتر بان  سؤاح  را تکرار کر :

 « ربیاری  گم   وگ   اما بیتر هرشه نو تر تاه و تو  رو »ما ربشر  گفت:

 «هوگو م  توگه بکتد ؟»کندرا پرسید:

 «فکر گکن    ر واق  با ای  اگدانه فکر کن  اگه اوحو  مغش  رو به کار بندانه، بتوگه تیکه تیکه هوگو رو ببیده »ما ربشر  پاسخ  ا :

ان اینکه دکار  آگ در به او گش ی   اوحو  سار  را تکا  م   ا  و نبا  های   ر هوا م  شرتیدگد  به نمی  پناه م  اگداتت  به وضوح 

 بو ، اما گم  تواگست آ  را بریر  تتمری  بو  

 «صحنه عایبیه »کوحتر نیر حد گفت:

 «باور گکر گیه »وگسا گفت:

 «حاً شکار کنی ؟»ست گفت:

 «اوحی  کار اینه که ان ای  به یدد تو رسماً حق گداری ان توگه بیای بیرو  »ما ربشر  عصباگ  گفت:
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 یازدهمفصل 

 خیانت

کندرا  ر کنار سات روی صاندح  گتاسته بو   آرگا  را روی  سته صندح  و شاگه ا  را روی  ست  گذادته بو   ان شند ساعت قبل که    

به م احده  قیق شندی  کتا  متغول بو  و هر ان شند گاه    هوگو ست را گاات  ا ه بو ، جو سنرین  بر تاگه حکمفرما دده بو   پدربشر

ت قتیف  م  ن   وگسا و تاگو بارها رفتند و آمدگد  ااید هوگو گیش آ  ها را همراه  م  کر   ان پتت  ر های بسته پچ پچ دنیده میتد   یر و

   گبو   عسمت توب و گم  توا  تا صبح صبر کر   اصسً بو  که باید  ر مور  مسئیه میم  صحبت کنند بو  اما پدربشر  به همه اطسع  ا ه

 تسای  بشر  کندرا ای  بو  که جای  سات گیست  پرسه ن    ر جنرل بدو  اجانه ت ریباً او را به کتت   ا ه بو   فکر اتفاق  که ت ریباً ر   

  ا ه بو ، همه را ترساگده بو  

    ر جیسه بسیار بیتتر ان ای  ها سرنگ  م  دد   ر گتیاه ی ای  اتفاق ست مدا  سرنگ  م  دد  بدو  د

تاگو روی صندح  کنار ست گتسته بو  و به او مداو  های مختیف را گتا  م   ا   توضیح م   ا  که هر کدا  شه کار میکنند و شروگه آ  

برگتاته بو ، ان سرنگ  ست تو  اری  ها را عسمت گذاری کر ه تا ان ه  متمایش داوگد  ف ط تاگو که مدت نیا ی گبو  ان گر    ر جنرل  

 کر ه بو    ر عوض مر  ساموآی  به گار قصد  ادت توجه ست را ان درایط بد  منحر  کند 

ای  یک  برای دارایط ضروریه، بشر  کنند   هیکی  رو  و برابر میکنه  او  قدر بشر  م  د  که م  توگ  با یه اول کتت   »تاگو گفت:

ر  کننده ها تیی  سخت به  ست میا   م  ف ط همی  رو  ار  و وقت  ان  استفا ه کر    یره  اگتاار گدار  بریر   موا  اوحیه سااتت بش 

که  وباره بتوگ  یه م دار  یره به  سات بیار   کوشی  دد  آسو  تره  محتویات هرکدو  ای  دیته ها م  رو تا هتت برابر کوشی  م   

موق   عوا تیی  به  ر  گم  توره اما واسه  ن ک  سر  کتید  به ای  ور او  ور بد گیست  کنه  قد  کمتر ان بیست و پن  ساگت م  ده  

» 

کوحتر و گساا  ر  و طر  ی  مبل قدیم  گتته بو گد   یل روی شیار پایه ای که ان ی  اتاق  یرر آور ه بو ، گتسته بو   ما ربشر  وییچر  

 گتست  پدربشر  را وار  اتاق کر  و تو   روی آتری  صندح  

 پدر بشر  گیوی  را صا  کر   تاگو ساکت دد و دیته های مداو  را به  اتل کیف  برگر اگد  

صااا  م  ر  ساار اصاال م ید  ما احتماًً یه تائ  بینمو   اری   به تاطر همی  با تو   فکر کر   که بیتره  ر مور   باه   -

 حر  بشگی   

 ت   ر شت  دد  سپ  با کوحتر و تاگو  هیچک  حرف  گش   کندرا ححاه کوتاه  با وگسا ش

م  و روت م مئنی  که اوحو  ش وری وار  من  ه دده  یه گفر تو  و رون گذدته اسم  رو تو  فتر ثبت وار  کر ه  احتماًً تیی   -

 توگسر ان  روانه وار  دده  تنیا ه  گیومده  

 « فتر ثبت شیه؟ »کندرا پرسید:
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تو  فتر  کنه  وقت  م  توای  به ایناا بیای   ما اسمتو  رو  بیه که ورو  به آدیاگه افساگه رو کنترل م فتر ثبت کتا»ما ربشر  توضیح  ا :

ر طیس  های  که ان  روانه محافات م  کنه رو برای دما ایر فدال میکنه  اگه اسمتو  تو  فتر وار  گتده بو  ایر اوار  م  کنی  و ای  ک

 «د    ممک  بو  که بتوگ  ان او   روانه ر 

 «یک  اس  اوحو  رو او  تو گودته؟ » یل پرسید:

و میما  رو وار   45تو فاصیه نماگ  بی  امرون و  و رون پی  که آتری  بار  فتر رو ش  کر ی  یک  اس  کستوفرووگل» :تفما ر بشر  گ

 «کر ه  ما اسمتو  رو پا  کر ی  اما کار  یره ان کار گذدته  کریستوفر ووگل، هرک  که هست، وار  من  ه دده و اوحو  رو ول کر ه  

 «به همی  تاطر باید فرض رو بر ای  بذاری  که  و تا  دم  او بیرو   اری   یک  ه  ای  تو  »پدربشر  به پناره اداره کر و گفت:

 «امکاگ  هست که کس  ان بیرو  به  فتر  سترس   ادته باده؟ » یل پرسید:

  فتر تو اتاق ما قای  دده بو   ف ط م  و است  م   وگستی  کااست  یا حداقل ایناوری فکر»ما ربشر  گفت:

باً به توجه بتی  بیا  تو توگه ت ریمیکر ی   اً  جا  رو عوض کر ی   اما اینکه داد بدد ان قفل کر    رها کسا  بتوگه بدو  اینکه ما م  

 «اگدانه عبور ان  روانه ایر ممکنه؛ شه برسه به ای  که بغل گودمو  اس  ه  تو  فتر بنویسه  

اوگ  که تو  فتر گودته به احتمال قرید به ی ی  همو  کسیه که  ر قف   روماگت ها رو ه  بان کر ه  امکاگ  هست که »پدرپشر  گفت:

 «ار به اتاق توا  هامو  وار  دده باده؟ بیه  محتمیه؟ گه  کس  ان بیرو   وب

 «ان  ست ت   گم  ده دناتت ؟ »کوحتر پرسید:

 ما ربشر  سر  را به گتاگه منف  تکا   ا   

 با دابیو  گودته  ظاهراً اصسً عایه گدادته   -

گا یده دو  گرفت  به کندرا و ست که گم  ده د  کر    داید بیتر باده همه ما بری   دواهد اوگ در نیا ه که گم  ده»تاگو پیتانیا   ا : 

 «همی  طور روت و است   داید بیتر باده ب یه ما بری   

رساید  اما حاً که  و تا  دام  تو من  ه  اری ، نما  توب  برای فرستا   محافاینمو  گیست؛     ای  فکر به ذه  تو م»پدربشر  گفت:

حداقل تا وقت  که بتوگی  واستو  جاگتی  پیدا کنی   م  تو ای  صندح  گیر افتا   و بچه ها هنون حت  اگه یکیتاو  احتماًً تائ  باداه؛   

جوو  و تدیی  گدیده    دارایط  یووگه کننده    ت  به ت  که به هر کدومتو  گراه م  کن  گم  داه بیتو  داا  کر   اما به هر حال   

دانه ب  گناه به گار م  رسااای ،  ر گتیاه به ی  اگدانه ه  گناهکار به گار م  یک  تو  فتر گوداااته و ان او  جای  که همتو  به ی  اگ

 «رسی   

امیدوار  توضایح  یره ای واس  پیدا کنی   اما تا او  موق  باید طوری رفتار کنی  که اگرار یک  ان ما یه تائ  ماهره که  »ما ربشر  گفت:

 «برای  دم  هامو  کار م  کنه  

بدتری ه  هسات  تط تیف  بان ه  ترا  داده  سد  کر ی  با موبایل وگسا کم  تبر کنی  اما رابط اصییمو     تبر های»پدربشر  گفت:

 «جوا  گم   ه  ما همچنا  به نگ  ن   ا امه م   هی  اما ای  ها هیچ کدو  گتوگه های توب  گیست   

                                                           
45 Christopher vogel 
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توگه رو م  بیده و به ای  ترتید ه  اگدان  بشر  میته، ت ر بشرگ  که اً  تیدیدمو  م  کنه اوحوته  هر شیشی که ب»ما ر بشر  گفت:

ه  قدرت  نیا  میتاه  ساعت ها قبل  یره ان تس  برای ورو  به حیاط  ست کتید، اما ای  به ای  مدنیه که م   وگه اگه به اگدانه کاف   

 «ایشه   رو بریره  بشر  بته م  توگه به قدرت   ست پیدا کنه که من  ه رو سرگرو  کنه، وار  توگه بته و ج

 «مثِ سال پی  که باهومات باعث دد من  ه ت ریباً س وط کنه»کندرا گفت:

 «بیه  اوحو  م  توگه به اگدانه کاف  قدرت پیدا کنه تا آدیاگه افساگه رو به هرا و مرا بکته  »پدربشر  گفت:

  و ان  یده د آهپتیما   یده بو   به گار م  رسید که م  تواته بو   به گدرت آگ در او را ساکت و سکندرا به سات گراه کر  که ساکت گت 

 ها پنیا  دو   

 «ش  کار م  توگی  بکنی ؟ »تاگو پرسید:

اوحو  داک  پرست تا وقت  ست رو گخوره و هض  گکنه آرو  گم  گیره  کتت  اوحو  ان حدو  تواگای  های ما فراتره  ما یه  »پدربشر  گفت:

گه راه  برای ان بی  بر گ  بیمو  پیتنیا  کنه اما اً  گم  توگی  بی   سترس  پیدا کنی   اوحو  اً  به  وسات   اری  که گفته م  تو 

ک  گم  ده  گم  توگی   ست رو  ست بذاری   به تما  ه  اگدانه ای بشر  داده که ت ریباً م  توگه هر شیشی که بخوا  رو ببیده  ادتیا   

 «یته  مدن  کیمه ت ر هر ححاه  اره بیتتر م

باید فرض رو بر ای  بذاری  که  وسااتمو   اره جاباا میتااه  او  یک  ان میمتری  هد  های اگامنه  ما همچنا  تس  »ما ربشر  گفت:

م  کنی  بی  نگ  بشگی  و فرض رو بر ای  م  ذاری  که به محم ای  که بتوگه جوابمو  رو م   ه   ر ایر ای  صورت گم   وگی   یره 

 «ی  پیدا  کنی   او  تیی  نو  به نو  جا  رو عوض م  کنه  ش وری م  توگ

 «ش در طول میکته تا اوحو  اوگ در قوی بته  که بتوگه من  ه رو  ر اتتیار بریره؟ »وگسا پرسید:

 پدربشر  داگه باً اگداتت 

بدتری  سااناریوی ممک   ر حال با دااکار های  که توی آداایاگه افساااگه میتوگه پیدا کنه  شه جا وی  شه ایر جا وی ، احتماًً   -

اجراساات  تیی  نو تر ان بیرو  ان ایناا و توی  گیای مدموح   باید برای رسااید  به اگدانه اًگ  کمک  کر ه باداا   احتماًً  

همی  یارو کریساتوفر ووگل  حد  تو   شیه؟ یه رون، یا احتمال بیتتر  و رون، داید ه  سه رون  فکر گکن   یره بیتتر ان او   

 ول بکته  ط

 «داید بیتر باده م  رو بدی  بی  »ست گ ت:

 «مشتر  گرو  »ما ربشر  گفت:

 ست ایستا   

  یر یااا نو  م  رو هبیتر ان ای  گیسااات کااه بااذاری  اوحو  همااه آدااایاااگااه افسااااگااه رو ویرو  کنااه؟ این ور کااه مدیوماا   -

 گیره  شرا باید بذار  اول همه دما رو ان بی  ببره؟  م 

 « راه  یره پیدا میکنی   هنونوقت  اری یه »کوحتر گفت:

 «برای رسید  به تو اول باید م  رو بخوره  شه تودت بیا ، شه تودت گیا   » یل گفت:

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

اً  وقت ای  گیست که تصمی  های دتابش ه بریری   ما هنون با  اگاتری   وستمو  صحبت »ست گتست  پدربشر  به او اداره کر  و گفت:

فت   ر کر   اوحو  گیساات   فرید تور ی و گباید سارنگتات کر   گباید تنیای  به جنرل م    ریداب   تو م صار  نک گکر ی   سات، تکرار م  

امیدوار  بو   که  یره همچی  ادتباه  رو تکرار گکن   اما اصسً سشاوار محکو  دد   احم اگه تری  کاری بو  که م  توگسات  بکن    قی اً 

ای  ماجرا  تیل بو  ، فکر کن   ادات  باهادو  مدامیه باتری م  کر ی،  رسته؟ انت   یوتیر ها ه  به مر  گیسات   ان اوگاای  که ساات  

 «گپرسید   شه بیت  ا  ؟ 

 ست سر  را پایی  اگداتت  

 یه م دار طس   -

 م  توگ  ببینم ؟  -

  ست رفت و جدبه وسایل ضروری ا  را آور   دم  طس را بیرو  آور   پدربشر  آ  را امتحا  کر  

 م مئ  با  گم  توای که بیرو  ان ای  توگه با ای  طس تو جیبت گیر بیفت    -

 «شرا؟ »ست پرسید:

 پدربشر  دم  را  وباره به ست برگر اگد  

روی مخفف شیه؟ با استفا ه ان سن  جیا  بین   گباح  م  گر ه  " "کامسً مدیومه که ان گن  گرو  ن یده داده  فکر کر ی   -

 ر واق  وجو  ای  دم  تو توگه ای  قدرت رو بی  م   ه که  اتل  یوار های توگمو  رو ه  ببینه  ساتیرها باید تانه  ن یده 

   گرفته بو   بادن  وگرگه گرو تا اً  او  رو پ

 ست  ست  را روی شت  های  گذادت و سر  را تکا   ا   

 ک  با تره م  یه کار رو  رست اگاا  م    ؟ بندانم  تو جنرل؟  -

 گه  ببر بذار  تو ایوو    ر اوحی  فرصت ممک  او  رو به صاحد اصیی  بر م  گر وگی    -

یه کار تو  ه   اری   کوحتر امرون به یه پیترفت می   ست »پدربشر  گفت: سات سر  را به گتاگه اطاعت تکا   ا  و ان اتاق تارا دد  

  پیدا کر   به کتف کر   یا گاری مور  گار گش یکی   یافته های جدید با اطسعات  که ان قبل  ادتی  همخوگ   اره  تو ای  درایط فکر کن 

ا مخف  گری   اری   می  گیسااات که کدوممو  تائنه، ب یه باید به عااقسگه تر باداااه که ای  اطسعات را با همه مو   ر میو  بذاری  ت 

 «کاردو  ا امه بد   بیتره هر ش  میدوین  رو به ادترا  بذاری  تا اینکه پی  تو مو  گری   اری  

 «وح  تائ  اطسعات  رو با ما  ر میو  گم  ذاره  »وگسا به تیخ  گ ت: 

 «گه   حتر کتفیات  رو به همه مو  م فرق  گم  کنه   ر هر صورت کو»پدربشر  گفت:

 «برًک ، اول مه، گفت وار  قبل ان ای  که نال بته  ادته تو من  ه شیارتپه م  گتته  »کوحتر گفت:

 «یک  ان اصی  تری  من  ه های  که پاتو  به اوگاا متکو  بو ه  »وگسا گ ت:

 «ره ق داً یه من  ه گفری  دده    ریس  گکر   وار   بت   و همو  من  ه ای که م  امرون گتت   بیته نار دمال  »تاگو گفت:

 ست به اتاق برگتت و روی صندح  ا  گتست  

تو تیی  ان مناطق آدایاگه افسااگه گفری  های وحتاتناک  وجو   اره و موجو ات ترساناک  اندو  محافات م  کن    ره     »پدربشر  گفت:

 ه که  وتا ران مرتبط به ه   ر مور  ای  من  ه وجو   اره   حاظر داااواهد گتاااو  م شیار تپه یک  ان مدرو  تری  ای  مناط ه   ر حال 
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 و   اره کااااه مااااتااااوجااااه بتاااااایاااا  گااااه تااااناااایااااا ایاااا      جاااااحااااتاااامااااال نیااااا ی و 

 بیتااااه نار همو  جاااییااه کااه یااا گاااری کااه  گباااحتااای  تو او  پنیااا  دااااده، بیکااه هر موجو ی کااه ان اوگاااا محااافااات   

 «تغییر  ا ه  م  کنه  ر واق  همو  کسیه که وار  رو 

 «احبته هر وی ای  احتمال ها باید تأیید بت   »ما ربشر  گ ت:

 «با احتیاط مثِ بیتتر مناطق ترسنا  آدیاگه افساگه ما گم   وگی  که شه موجو  پییدی ان اوگاا محافات میکنه  »پدربشر  گفت:

 «حرکت بددیمو  شیه؟ »وگسا پرسید:

بیته نار رو کتف کنی ، اول باید تمرکشمو  رو بذاری  روی اوحو   برای کاو   رسد  کنی  اسراگ  قبل ان ای  که  م  م »پدربشر  گفت:

 «بیته نار به تما  گیرو و تمرکشمو  احتیاا  اری   حت  تحت درایط ایده آل ه  مأموریت ت رگاکیه  

 «پ  صبر م  کنی  تا ببینی  روت م  توگه با راب تو  تما  بریره؟ »کوحتر پرسید:

ً      پاادر  باشر  کااه متاااغاول ور رفات  بااا گچ  سااا  بو ، گفاات:روت بااا موبااایاال و گسااااا بااان ه  نگاا  م  نگااه  امااا حااا

 «ب یه مو  باید سد  کنی  یه ک  بخوابی   داید آتری  داگسمو  برای توابید  تو شند وقت آینده باده  

*  *  * 

کااذ تاح  را نیر باحت  یافته بو ، اما با حضور ست  ر اتاق ، را  ر  ساتتاوی  را بست، آ  را قفل کر  و کااذ را روی سکو گذادت    دکن

جرأت گکر  دم  را رود  و ران  را فا  کند  تنیا  ر  ستتوی ، کبریت را رود  و به فیتییه گش ی  کر   کبریت را تامو  کر  و منتار 

 دد تا کیمات  رتتا  برروی کااذی که پی  ان آ  تاح  بو ، ظاهر دوگد  

 کندرا، 

 تأسف  که امرون تیی  گتوگستی  حر  بشگی   ای  ماجراها رو باورت میته؟ م

 باید حواسمو  به برا رت باده  

 اگه توگست  ای  پیا  رو بخوگ  م  رو  ر جریا  بذار  

  وست تو، وگسا

حاحیکه به سمت اتاق نیر دیرواگ  م  کندرا دام  را تامو  کر  و کیمات  رتتاا  اید دادگد  کااذ را تا کر  و ان پیه ها باً رفت   ر    

کر  که ش ور باید به پیا  پنیاگ  وگسا پاسخ  هد  ست  ر حال شید  سربان های اسبا  بانی روی نمی  بو   یک   ر  رفت با تو  فکر م 

د رفت  ست شنجیو، و  وتا پتات سار آ   سپ  ی  ر یف سه تای  و ی  ر یف شیار تای   کندرا عرض اتاق را ط  کر  و روی تخت    

 قد  ان سربان ها فاصیه گرفت و با توپ بیسبال سربان ها را هد  گرفت  هفت تا را اگداتت  

 «برق رو تامو  ک  و برو بخوا   »کندرا گ ت:

 «فکر گکن  تواب  ببره  »ست  وباره توپ را بر ادت و گفت:

 م مئن  تا وقت  تو اتاق تو  بانی م  کن  گم  توگ  بخواب   م  وح   -

 شرا گم  ری یه جای  یره بخواب ؟  -

 بیمو  گفت  ایناا بخوابی    -

 تو توگه تو مو  هر کدو  یه اتاق  اری   اما ایناا که کی  اتاق بیتتر  اره، باید با ه  تو یه اتاق بخوابی    -
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 « وست گدار  ایناا تنیای  بخواب   »کندرا اعترا  کر :

 باور  گم  ده طس  رو ان  گرفت    -

دارط م  بند  شند هشار  ًر م  ارنید  ت صیر م  گیست که گویل و  ور   »ساربان ها را شید  ای  بار گش ی  تر به ه   ا امه  ا :  بار  یرر

 «او  رو ان گرو  ن ید   

 گم  توگ  هر وقت هر کاری تواست  بکن  و همیته قسر  ر بری   -

 ره  ار باد  و ان همه قاگو  ها پیروی کن   اما م  پسر توب  بو    گیایت تسد  رو کر   که مراقد و رانگ -

 «اما تو بدو  اجانه رفت  جنرل  »کندرا به او یا  آوری کر :

ف ط یک  تو رفت   اگه یک  او   یو رو راه گدا ه بو   تو من  ه اتفاق  گمیفتا   هیتک  گش ی  ددگ  رو گدید  اگه امرون گمیومد  -

گسااا تو جنرل بو ی ، او  ه  تیی   ور تر ان توگه  ممکنه جوگمو  رو گاات  ا ه سااراا  فر ا میومد سااراغ هممو   وقت  با و

 بادی   

  وباره توپ را بر ادت  سربان جیوی  را گتواگست بشگد اما هتت سربان افتا گد  

یاهچال بو ، تو ساا راه توب  برای رف  مساائوحیته  تودااحاح  که تو توگه نگدوگیت کر    اگه  ساات م  »کندرا به باح  تکیه  ا  و گفت:

 «نگدوگیت م  کر    

 اگه  ست م  بو  صورتت رو جراح  پسستی  م  کر     -

 واقداً که رفتارت تیی  دبیه آ   های باحغه   -

 «فکر م  کن  راه  برای متوقف کر   او   یو پیدا میکن ؟ »ست پرسید:

 ای م  کته  م مئن  یه کاری م  کن   اسفینک  به گار تیی  باهوده  حتماً یه گ ته  -

 «او  گفت تو فوتبال  ست  بر ی   »ست گفت:

 تیی  بانی  تو  گبو   اصسً گاوشرو  ها  رو گم  شرتوگد   -

 ست سر  را تکا   ا   توپ را  وباره پرت کر  و باق  سربان ها را اگداتت  

 ست   کن   ایناوری ب یه ه   یره تو ت ر گیفکر گکن  گرو بتوگه تارا من  ه  گباح  بیا   داید بیتر باده طس رو بر ار  و فرار  -

 مشتر  گرو   -

 جدی  ار  م  گ    -

 «گه گم  گ   اگه پات رو ان من  ه بذاری بیرو ، اوحو  تو رو میریره و م  توره  »کندرا تتمری  گفت:

 بیتر ان اینه که همه ان م  متنفر باد    -

هیتک  ان تو متنفر گی   همه م  توا  مراقد باد  تا ساح  بموگ   تنیا  حیی  ه  که عصباگ  م  د  اینه که واست اهمیت  -

 قائی   

 ست سربان ها را  ر گش ی  تری  حاحت ممک  شید  
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 فکر م  کن  با یه ضربه م  توگ  همتو  رو بندان ؟  -

 کندرا گتست  

 تد مدیومه  مث  ومینو شیدیتو    -

 ت ایستا  و توپ را پرت کر   هیچ کدا  سربان ها را گش   س

 اگرار ادتباه کر ی   -

 ان عمد گش یتو    -

 درط م  بند  گم  توگ  همتو  رو بشگ    -

 تیی  راحت م  توگ    -

 ثابت ک    -

ربانها رتا  کر    رست وسط سکندرا ان تخت پایی  آمد  توپ را بر ادت و کنار برا ر  ایستا    قیق گتاگه گیری کر  و با قدرت توپ را پ

 را حد  گرفت و همه افتا گد  

  یدی؟   -

 ت ریباً مثِ ای  بو  که بیت راه  ا ه باد  که ببری، گه؟  -

 مناورت شیه؟  -

 هیچ   فکر م  کن  تائ  کیه؟  -

 گم   وگ   هیچ کدومتو  تائ  به گار گم  رس    -

 م  حد  میشگ  تاگو باده  نیا ی میربوگه   -

 «ای  باعث میته فکر کن  که بدجنسه؟ »تخت  برگتت و گفت:کندرا به روی 

 هرک  تائ  باده گیایت تسد  رو میکنه که میربو  به گار بیا    -

 یا داید  م   وگه که همه اگتاار همچی  شیشی رو  ار  و با بداتسق بو   م  توا  ر  گ  کنه   -

 «حتره؟ یدن  فکر م  کن  کو»ست برق را تامو  کر  و روی تخت  پرید:

تیی  وقته که پدربشر  رو م  دناسه  وگسا ه  م  توگست به جای گاات  ا گمو  مارو به ارول تحویل بده  همه دو  به گار  -

 ب  گناه   اگه یه  حیل  یره واسه ای  اتفاق ها پیدا بته، اصسً تداد گم  کن   

 «با   امیدوار   همتو  واقداً باحاح   اما شیار شتم  مراقد »ست گفت:ا

 تو ه  همین ور، تواهتاً ه  گرو تو جنرل  تو تنیا برا ر من  و گم  توا       صدمه ببین    -

 ممنو ، کندرا   -

 دد بخیر ست  -

*  *  * 

سات با احساا   ست  که روی  هاگ  قرار  ادت،  ر  ل دد بیدار دد  اگرتت ها را گرفت اما گم  تواگست آ  ها را ان روی حب  بیند   

 «گتر   من  کوحتر  باید باه  حر  بشگی   »نیر گفت:کند  صدای  
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سات سر  را شرتاگد  کوحتر  ست  را ان روی  ها  ست بر ادت، اگرتت  را جیوی حب  گرفت، با  ست به او اداره کر  که به  گباح   

 برو   کوحتر شه کار  ادت؟ وقت عایب  برای صحبت کر   بو   

ا توا  بو  و گف  های بیند و مرتب  م  کتید  ان تخت پایی  آمد و به  گبال کوحتر ان پیه ها سات سر  را به سمت  یرری شرتاگد  کندر 

 پایی  رفت  وار  راهرو ددگد  کوحتر روی یک  ان پیه های پایین  گتست  ست ه   ر کنار  گتست  

 «شه تبر دده؟ »ست پرسید:

 «م  توای اوضاع رو مرتد کن ؟ »کوحتر پرسید:

 تد آره -

 احتیاا  ار   به کمکت  -

 گصفِ دد؟  -

 یا اً  باید اگاا  بته یا هیچوقت  

 قصد جسارت گدار  اما ای  کارتو  تیی  متکوکه   -

باید بی  اعتما  کن ، سات  م  توا  کاری بکن  که تنیای  گم  توگ   فکر کن  تو اً  تنیا کس  هست  که  ل و جرأت  رو   -

 اتفاق   اره م  افته    اره بی  کم  کنه  تو گم   وگه که واقداً شه

 میخوای  بی  بری ؟  -

 کوحتر به اطراف  گراه کر ؛ گوی  گررا  بو  کس  به حر  هایتا  گو   هد  

هی  ا باید ای  کار رو اگاا  بد   به کساا  مثِ تو احتیاا  ار   ساات، ابشاری که  گباح  میرر ی  تیی  میمه  اگه به  ساات گا  -

 بیفته تیی  ت رگا  میته، حت  م  توگه به پایا   گیا منار بته  

 «ا امه بدی »با آگچه ان پدربشر  و ما ربشرگ  دنیده بو  همخواگ   ادت  گفت:

 کوحتر آه  کتید و د ی ه های  را ماحید  اگرار برای ا امه صحبت های  مر   بو   

توگ  بیت اعتما  کن   ست، م  مأمور مخصوص اسفینکس   بی   ستور اکید   ار  ریس  بشرگ  م  کن  شو  باور  ار  که م  -

ی  ابشار م مئن  ا ه که به هر قیمت ممک  ابشار رو برای ببر   به تصاوص اگه آدایاگه افساگه  ر ت ر س وط بو   اً  که ت ریباً  

 م  توا  تو ه  همراه  بیای   کاا پنیا  دده، م  توا  بر  راه رو برای پیدا کر گ  هموار کن   هیم  امتد  و

 همی  اً ؟  -

 هرشه سریدتر   -

 «شرا ان ب یه کم  گم  گیری ؟ »ست با  ست ماه ای که آنار  میدا  را ماحید و گفت:

دانیدی که پدربشرگت ش  گفت  م  توا  صبر کنه تا اول ترتید اوحو  رو بده  اما یه متکی  ای  وسط هست  ظر  مدت ی    -

 یا  و رون اوحو  اوگ در قوی میته که م  توگه باعث ده آدیاگه افساگه س وط کنه  اوگاوری ابشار کامسم به ت ر میفته  

 که پا  رو ان حیاط بذار  بیرو  او   یو میا  سراامو    م  ش وری م  توگ  باهات بیا ؟ به محم ای  -

ریسکه، قبول  ار   اما آدیاگه افساگه تیی  بشرگه و او   یو تو یه گوده  اره واسه تو   م  گر ه  هوگو بیرو  منتارموگه  او   -

 مارو به بیته نار م  رسوگه و اگه اوحو  سر و کی  پیدا دد جیو  رو م  گیره  

 او   یو م  توگه هوگو رو ه  بخوره   هت کما ربشر  گف -
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به تدری   تا وقت  که قدرت  بیتاتر گتاده، مدت نیا ی طول میتاکه تا بتوگه هوگو رو داکست بده  فر ا ای  ریس  رو گم       -

  مکر  ، اما هوگو همی  شند ساعت پی  تو  ان پس  براومد  تانه هوگو ان اوحو  سریدتره  اگه مابور ددی  به هوگو  ستور 

  ی  که مارو بر اره و فرار کنه به حیاط  

 «شرا م ؟ گم  فیم   یه بخت  ان وجو   بی  م  گه که همی  اً  باید بر  به پدربشر  سورگ  بر   »ست پرسید:

گم  توگ  ای  احسااا  اریشیت رو ساارنگ  کن   م   وگ  که تیی  ایر عا یه  وح  بذار حرف  رو تمو  کن   م   وگ  که اگه  -

پی  پدربشرگت هیچوقت گم  ذاره باها  بیای  تو   ه  تو وضدیت  گیست که بتوگه کمک  کنه  اومد  سراغ تو شو  کل  بری

بدد ان ظیر رو صار  ای  کر   که ب یه رو راض  کن  هر شه نو تر بری   گبال ابشار  اما همتو  واسه حرکت گیای  نیا ی م   

ه قوت تو   باقیه  با وجو  ت ر اوحو  که هر ححاه بیتتر میته، م  باید هرشه ترس   با ای  حال  ستور اسفینک  همچنا  ب

 نو تر ابشار رو به یه جای ام  ببر   

 «شرا م ؟ »ست تکرار کر : -

باه ایر ان پدربشرگت به ک  م  توگ  اطمینا  کن ؟ ما ربشرگت تو تیی  کار ها توبه، وح  آ   اگاا  ای  گوع مأموریت گیسااات    -

ین ور  م  گم  توگ  ای  کاررو به تنیای  اگاا  بد   فکر کن  که م   وگ  شه موجو ی توی بیتااه نار هساات  یه کندرا ه  هم

دبح  و برای دکست  ا گ  به یه آ   دااع احتیاا  ار  که کمک  کنه  تو تنیا داگ  من   جووگ ، وح  صا قاگه بر  ست، ان 

 ی  گار م  تو دااعت همه رو با فاصیه پتت سر م  ذار

 «اگه تائ  تو  دما بادی  ش ؟ »ست پرسید:

اگه م  تائ  بو   یک  رو  ادات  که برای گذدت  ان او  دبح کمک  کنه  م  و کریستور ووگل م  رفتی  پ  ای  کار و  یره   -

که پدربشر   کییدی ًن  گبو  م  و تو ایناا بتینی  و ای  حر  ها رو بشگی   تانه امتد گم  توگی  ابشار رو به  ست بیاری   ما به

 اره، احتیاا  اری   اما اگه امتاد بتوگی  ان دار او  داابح تسص دای  و جای ابشار روی متااخص کنی ، م  م  توگ  ب یه رو    

  راض  کن  که فر ا بیمو  میحق د  تا بری  ابشار رو بیاری 

، همخواگ   اداات  بدو  کیید، کوحتر گم  تواگساات به  اداااره کوحتر به کیید ه  با آگچه پی  ان آ  ان پدربشر  و ما ربشرگ  داانیده بو  

گاوصاندوق  سات پیدا کند  اگر گم  تواگسات به گاوصندوق  ست پیدا کند، هدف  گم  تواگست  ن ید  ابشار بادد و اگر کوحتر آسیب  به    

ر ح ی ت را م  گفت گیش ای  ماجرا سات م  رسااگد، ران  فا  م  دد و پدربشر  هرگش کیید را به او گم   ا   با ای  حال، حت  اگر کوحت  

م  تواگسات واقداً ت رگا  بادد  ست م   اگست که جاگ  کامسً  ر گرو ای  است که کوحتر موفق دو  دبح را  ر بیته نار دکست  هد   

؛ اگر راست میرفتوار  که موفق به اگاا  ای  کار گتاده بو   آرنو م  کر  کا  م  تواگست ان ک   یرری ه  متاوره بریر ، اما کوحتر  

 ست به کس  م  گفت، ان پدربشر  گرفته تا کندرا و تاگو، همه سد  م  کر گد جیوی رفتن  را بریرگد  

 «گم   وگ  ش  کار کن   »ست گفت:

وقت  ابشار رو به  ساات آور ی ، همه مو  م  توگی  ان آداایاگه افساااگه فرار کنی    ر ای  می  رو قفل کنی  و اوحو  رو ای  تو    -

داگ  کنی  تا وقت  که پدربشر  و ما ربشرگت با او   وستتو  که تیی  ه  مخف  گیست کیه، یه راه  واسه دکست  ا گ  نگ

پیدا کن   ایناوری همه برگده م  دا  و ابشار رو ان افتا   به  سات گا اهی  گاات م   ی   ای  آتری  داگسمو  برای مرتد   

  بدی  ر اگتاارمو  تواهد بو   تا فر ا دد، اوحو  قدرت نیا ی پیدا م  کنه  م  کر   اوضاعه  اگه  ست  ست کنی  پایا  تیی

ف ط با کم  تو م  توگ  ای  کار رو اگاا  بد  سات  وار  دکست تور  شو  تنیای  م  تواست ای  کار رو اگاا  بده  اگه تو  

 قبول کن  بیای، هر جفتمو  بر م  گر ی  به تخت توابمو   

 «گرار هر تصمیم  که م  گیر  ای ه  یا آ   ها گوح  م  نگ ، یا تو   کار های احم اگه اگاا  م      اتیراً ا»ست گفت:
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 همااه گم  توا  گوحاات بشگ   داااااااعاات ه  همیتااااه مااایااه  ر سااار گیساااات  بیکااه اایااد اوقااات برعکسااااه  »کوحتر گفاات:

 «واست باده تا جبرا  کن   م   وگ  که پدربشرگت روحیه ماجراجوی تو رو  وست  اره  ای  م  توگه یه داگ 

 یا برای ای  که ثابت کن  هاحو تری  آ    گیا    -

 «امیدوار  گوار ای  اتفاق ها رو پاره کنه  شیشی باید با تو   بیار ؟ »آه  کتید و ا امه  ا :

 شیره کوحتر رود  دد  

 م   وگست  که م  توگ  روت حسا  کن    -

 «که ًنمه  ار    م  هر شیشی»ضربه ای به پتت ست ن  و گفت:

 م  توگ  بر  جدبه وسایی  رو بیار ؟  -

 کنی    رفکر توبیه  ف ط سر و صدا ایاا  گک   گباید ب یه رو بیدا -

 ست ب  سر و صدا ان پیه ها باً رفت و وار  اتاق نیر دیرواگ  دد  کندرا ایت ن ه بو ، اما هنون توا  به گار م  رسید  ست ت  دد وجدبه

 تخت  بیرو  آور    وسایی  را ن نیر

به صاورت ایر عا ی گررا  بو   آیا  ادت ادتباه م  کر ؟ یا داید تنیا تصور ای  موضوع گرراگ  م  کر  که به همراه ی  مر  کوتاه قد  

 ر گیمه های داد با ی  دابح وحتاتنا  روبرو دو ؟ کوحتر به گار ان همه آ  ها محتاط تر بو   وقت  به سراغ اول مه رفته بو گد،  قی اً    

ه شه کار باید بکند و به گار م  رساید که م مئ  بو  که ه  م  تواگند دبح را دکست  هند  ست به جدبه وسایی  تیره  گم   اگسات ک 

 دد  اگر تنیا ان  ستورات پیروی م  کر ، اتفاق  گم  افتا ، م  افتا ؟ 

 ادت آ  ها را  ر درایط ت رگاک  قرار م   ا  کوحتر به گار کم  ان موف یت  ر به اگاا  رسااگد  مأموریت اسافینک  گاامید بو   احتماًً   

 که  ر حاحت عا ی ترجیح م   ا  به تاطر ریسا  باًی  شنی  کاری گکند  اما حق با او بو   دارایط واقداً ت رگا  بو   آدیاگه افساگه بار  

  یااااارااااار باااااه سااااااامااااات ویاااااراگااااا  پااااایااااا  مااااا  رفااااات و سااااااات       

 ن  ه را گاات  ا ه بو  و ای  بار گوبت او بو   م   اگست که بیتتر ت صیر تو  اوست  آتری  بار، کندرا م

 ست آرا  ان پیه ها پایی  رفت  

 «آما ه ای؟ »کوحتر پرسید:

 فکر کن    -

 اول بری  یه ک  دیر بخور   -

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 دوازدهمفصل 

 خطر در شب

بر   رتتا  به پیکر بشر  او م  تور گد و با صاادای  دبیه ترقه م   و  رحاحیکه هوگو  ر جنرل تاری  به سارعت پی  م  رفت، داا   

 تااناا  نیاار  رتاات هااا پاایاادا    دااااکسااااتاانااد  گااور سااااتاااره هااا هاایااچ راهاا  باارای گاافااوذ بااه تاااریااکاا آ          

گم  کر   هوگو با سارعت تساتر  گاپذیری به حرکت ا امه م   ا   شو  مداف  فوتبال آمریکای  که با  و توپ بر م  گتت، کوحتر را نیر   

   بانو و ست را نیر بانوی  یرر ن ه بو  و م   وید  ی

 قرار  اداااات  ساااات آگاااا را  ان جاناراال تااارا داااادگااد و قااد  بار روی پایا  گااذاداااتانااد کااه روی یاا   ره عامایق          

ان  رم  داااناتت  هما  پی  بو  که وقت  ما ربشر  او و کندرا را برای مذاکره با گرو م  بر ، ان کنار آ  پایی  رفته بو گد  کم  آ  طر  ت

 اپل، هوگو بار  یرر مسیر را تر  کر  و به  وید  پرسر و صدا  ر میا  دا  و بر   رتتا  ا امه  ا   تنیا  ر شند گ  ه گور ضدیف ستاره ه

 باااااه  اتااااال جااااانااااارااااال گااااافاااااوذ و کااااامااااا  فضااااااااا را روداااااااا         

 م  کر   

اوحو  بشر  تری به هوگو حمیه کند وبا  ساات همچنا  عصااب  بو  و اگتاار ظاهر دااد  اوحو  را م  کتااید  هر ححاه احتمال م   ا  که 

 ار  وحتیاگه سکوت دد را  ر ه  بتکند  اما  ر عوض هوگو تستر  گاپذیر به پی  م  رفت و مواگ  را ان سرراه بر م   ادت  

با هر قد   هوقت  هوگو به باًی ی  سارادایب  تند رسید، بدو  اینکه تر یدی به تو  راه  هد ان آ  پایی  رفت  ست احسا  م  کر  ک  

احتمال  ار  ساارگرو  دااوگد، اما گوح  نمی  گخور   هنرام  که به ی  تنه ی  رتت افتا ه روی ی  تخته ساان  رساایدگد، هوگو بدو   

استفا ه ان  ست های  ان آ  باً رفت  با  ور دد  نمی  ان نیر پایتا  ست احسا  عایب   ر  ح  احسا  کر   م مئ  بو  که تواهند 

 با اینکه  رتت نیر پایتا  صدا م   ا ، پای گوح  هرگش گیغشید  افتا ، اما 

ساراگاا  به  دات پیناوری رسایدگد که  ر هر گوداه ا  ی  تپه گر   یده م  دد  پ  ان تاریک  م یق جنرل، اکنو  گور ستاره ها به     

ن، و تیغ س ح نمی  را پوداگده بو    ر بی   و اگدانه کاف   دت را رود  م  کر  که محیط اطرا   یده دو   بوته های بیند، عیف های هر

 تپه بشرگتر  ر اگتیای  دت محوطه ای پر  رتت قرار  ادت 

 «شند قد   یر  برو جیو هوگو  »هوگو به سمت  دت قد  بر ادت اما  ر ابتدای بیته نار متوقف دد  کوحتر گفت:

رفت  هوگو به آرام  ی  پای  را بیند کر   تس  کر  قدم  به جیو  گوح  به جیو ت  دااد اما حرنید  به ع د متمایل دااد و حرن  ان بی  

 بر ار  اما بان ه  دروع به حرنید  کر   

 «کافیه هوگو  ما رو بذار پایی   »کوحتر گفت:

 «هوگو شه   دده؟ »ست پرسید:

  بیتااه نار بذاره  یه مرن همو  طوری بیتااتر موجو ات جا وی  گم  توگ  وار  حیاط ما بتاا ، هوگو ه  گم  توگه قد  روی ای -

 گااامارئا  ایانااااا وجاو   اره نمای  ایناااا گفری  دااااده     تودااابختاااگااه مااا بااه عنوا  اگسااااا  هااای فاااگ          

 م  توگی  هر جا که  وست  اری  بری   
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 «قراره بدو  هوگو بری  با دبح بانری ؟ »ست ابرو های  را باً اگداتت و پرسید:

 «امیدوار بو   که ادتباه کن   اگتاار  رو  ادت   هرشند »کوحتر گفت:

 م مئنی  که م  توای  جای  بری  که هوگو گم  توگه بیا ؟  -

 ای  موضوع رب   به تواست  یا گخواست  ما گداره  ای  یه وظیفه    م  گم  توا  بر  او  تو، وح  باید بر    -

 ه ایستا   ست به  رتتا  تاری  گراه کر   دد گاگیا  سر تر به گار م  رسید   ست به سین

 ان کاا م   وگی  یه دبح او  توئه؟  -

 م  یه اکتتا  مخفیاگه اگاا   ا    به اگدانه کاف  تو بیته نار جیو رفت  که گتوگه ها  رو ببین   بدو  د  قیمرو ی  دبحه   -

 ش وری م  توگی  یه دبح رو دکست بدی ؟  -

 کوحتر ی  تکه شو  کوتاه و ک  را ان کیف  بیرو  آور   

ای  شو  م د  رو باً گره  ار  هر اتفاق  که افتا  او رو باًی سرت گره  ار  اگه ًن  بو   ستت رو عوض ک   ب یه کار ها رو  -

 م  اگاا  م      

 همی ؟  -

شو  م د  تو فاصایه که م  دبح رو به  ا  م  اگدان  انمو  محافات م  کنه  کار آسوگ  گیست وح  م  قبسً یه بار ای  کار   -

کر    دبح ممکنه سد  کنه بترسوگدت وح  تا وقت  که شو  رو باً گره  اری اتفاق  برامو  گمیفته  ای  بار بیتتر ان همیته  رو

 باید دااه باد   هر شیشی که  یدی یا دنیدی تو ت رو گبان  

 «م  توگ  ای کار رو بکن   اگه اوحو  سرو کیه   پیدا دد ش ؟ »ست محک  گفت:

 های تیی  توبی   هوگو، گذار اوحو  دک  پرست وار  بیته نار بته   گوح  ها گریبا  -

 مداح  رو بندان  گر گ ؟  -

 هموگ  که برای  ور گره  ادت  مر ه های متحرکه؟ آره حتماً بندان   -

شت  ست را ن  و سات گر گبند را ان جدبه وساایی  بیرو  آور  و آ  را  ور گر گ  اگداتت  کوحتر ی  شراغ قوه بشر  را رود  کر   گور   

باعث داد شند بار پی  بشگد  گور شراغ تاریک  بیتاه نار را م  داکافت و فضاای بی   رتتا  را رودا  م  کر   کوحتر و ست اکنو  م       

تواگساتند بیتاتراعماق آ  جنرل داو  را ببینند  به جای تصویر مبی  و موهو  تنه  رتت ها، اکنو  گور شراغ رگ  پوست تنه آ  ها را به    

ب  رودا  م  کر   ت ریباً هیچ گیاه  یرری  یده گم  داد؛ تنیا ر یف، پتتِ ر یف تنه های تاکستری رگر  که سایبا  دا  و بر  را   تو

 افرادته گره م   ادتند  

 «دااعتت رو پیدا ک  و وح  گک   »کوحتر گفت:

 «آما ه ا   »ست شو  را باح  سر  گرفت و گفت:

 «ی ما افتا  تو برگر  توگه  هوگو اگه اتفاق  برا»کوحتر گفت:

 اگه اتفاق  برامو  افتا ؟  -

 محم احتیاط گفت   اتفاق  گمیفته   -

 هی  کمک  به دااع بو   م  گم  کن    -

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

ساات با ت یید ان حاحت حر  ن   کوحتر ا امه  ا :ساات، اتفاق گمیفته  جای گرراگ  وجو  گداره  هوگو، وقت  مر ی  تواه  م  کن  ما رو تو 

قتان  کنار یه رو  تا  ک   متأساف  ست  مناور  ای  بو  که اگه مر ی   دااع با   وقت  دبح م  کتدت با اینکه  ر     یه قبرساتو  

 «نیا ی  اره وح   ا  گش   

 «تمو  دد؟ » کوحتر با حبخند گفت:

 به گار کار جفتمو  تمو  دده   -

     گباح  بیا  هرکس  تو درایط عصب  یه واکنت  گتو  م   ه  طنش جشو بیتری  رو  ها -

کوحتر قدم  به جیو بر ادت و وار   دت  دد که هوگو گم  تواگست وار  آ  دو   ست با  فاصیه کم  به  گباح  حرکت م  کر    رتت ها 

  م سایه های بیندی  ادتند  گور شراغ حرکت م  کر  و باعث م  دد که سایه ها پیچ و تا  بخورگد و بیند و کوتاه دوگد؛ ای  توه  ایاا 

داد که  رتت ها  رحرکتند  ان میا  شند  رتت اول گذدتند  ست برگتت و به هوگو که  ر تاریک  منتاردا  بو  گراه کر   احسا  م   

 کر  به تاطر گور شراغ تواگای   یدگ   ر تاریک  دد ک  دده است و به سخت  م  تواگست پیکر گوح  را تتخیص  هد  

 «سا  م  کن ؟ تفاوت رو اح»کوحتر نیر حد پرسید:

 «م  ترسید   اگه مناورت همینه آره  »ست آرا  گفت:

 کوحتر متوقف دد  

 یه شیشی بیتتر ان او   حت  اگه گم   وگست  که باید بترس  ه  م  ترسیدی  یه ح  دو  تو فضا هست   -

توا  بدوگ  ممکنه بدتر ه  بته  او  ف ط م  »کوحتر نیر حد گفت:« وباره  اری م  رو م  ترسوگ   »موهای  ست ست راست دد  گفت:

 «شو  م د  رو باً گره  ار  

سات گم   است که تأثیر گفته کوحتر است یا گه؛ اما با هر قد  احسا  م  کر  هوا سر تر و احسا   روگی  تیره تر میتو   ست با تر   

   م  کر   به  رتت ها گراه م  کر  و هر ححاه تو  را آما ه روبه رو دد  با ی  دبح وحتتنا

کوحتر سارعت  را ک  کر  و گیایتاً متوقف داد  مو بر پتت گر   ست ه  راست دد  کوحتر به سمت ست برگتت   شت  های  کامسً بان   

 «وای  »بو   گفت:

تر  مثل ی  ضربه فیشیک  ست را مور  هد  قرار  ا   ناگو های  ت  دد  جدبه وسایی  ان  ست  افتا  و تو  گ   بر نمی  دد  هنون 

شو  م د  را باً گره  داته بو   به سارعت احساس  که هنرا  امتحا  مداو  تاگو به او  ست  ا ه بو  را به تاطر آور   احساس  فوق   

ن    ای بو  که  ر شتاا  بر ه  ن گ  تما  قدرت  فاع را ان او گرفته بو   تس  م  کر  بیند دااو  وشو  را باً گره  احدا ه قوی و ایر م

  ار   

 رتاروی ناگو بیند داده و  ر تس  بو  روی پا بیند دو  که موا  و  تر  او را  ر تو  دست  بسیار قوی تر ان موا اول و بسیار گیرو مند ت 

دال  ور گر گ  بخار و به با  تنک  تبدیل داد  بسیار مبی  و  ور متوجه دد که شراغ قوه روی نمی  افتا ه و کوحتر شیار  ان مداو  تاگو  م

  ست و پا  روی نمی  گتسته است و به تو  م  حرن   تر  به صورت ب  رحماگه و یکنواتت  نیا  م  دد  

را  ر  سات گرفته و  ر هوا گره  ادته بو   تما  بدگ  فی  دده بو   حد  سات به تو  پیچید  به پتات افتا ه بو  وح  هنون محک  شو    

 های  تکا  تور  اما صدای  ان گیوی  تارا گتد  گم  تواگست فکر کند  

ای  تر  ان  تر  مر  ه  ددیدتر بو    اگر مر  پایاگ  برای احسا  بو ،  ر واق  ی  موهبت محسو  م  دد  احسا  ترس  بو  ایر 

ل، آمیخته با اطمینا  آنار  هنده ان گش ی  داااد  موجو ی پیید؛ موجو ی که احتیاج  به عایه کر   گدار   موجو ی که اگ در قاابل کنتر 
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میربا  گبو  که برذار  او بمیر   ترسا  کامسً ممیو ، تفه کنند و ایر قابل م اومت  سات همیته تصور م  کر  که مرگ  قیرماگاگه تر   

 تواهد بو   

*  *  * 

را ان توا  پرید  اتاق تاری  و سااکت بو   مدموًً گصافه داد ان توا  بیدار گم  دد اما به صورت اریب  احسا  هتیاری م  کر      کند

 ایت ن  تا گراه  به ست بیندان   تخت  تاح  بو   

 «ست؟ »برجای  گتست   ورتا ور اتاق را گراه کر  و نیر حد گفت:

 هیچ اثری ان برا ر  گبو  

اگست بادد؟ آیا تائ  اورا  ن یده بو ؟ آیا رفته بو  تا تو  را قرباگ  اوحو  کند؟ آیا طسی  را بر ادته و ان آدیاگه تارا دده بو ؟ کاا م  تو

 داید ف ط  ستتوی  رفته بو   ت  دد ونیر تخت  را گراه کر   ست جدبه وسایی  را  ر آگاا م  گذادت  شیشی گم   ید  

 تخت را گراه کر   جدبه وسایل ضروی ست سر جای  گبو   گتاگه توب  گبو   ست شه فکری  ر سر  ادت؟ ان تخت پایی  آمد  نیر  و

خت  ت برق را رود  کر  و به سرعت ان پیه ها پایی   وید  اتاق وگسا گش یکتری  اتاق بو   آرا  ضربه ای به  ر ن  و آ  را بان کر   وگسا روی

عاید و اریب  که  ر محفاه هایتا   ر اتاق گریداری م  ددگد، فکر گکند  برق را رود  کر  و به بو   کندرا تس  م  کر  به جاگورا  

 سمت تخت رفت  

وگسا به پییو و رو به کندرا  ران کتیده بو   کامسً ب  حرکت بو   ف ط مر م  شت  های  نیر پی  ها به سرعت حرکت م  کر گد  کندرا 

حت گتاگه توا   ید  است  صحنه ترسناک  بو   شیره ا  آرا  بو ، اما شت  های  به سرعت حرکت  ر مدرساه یا  گرفته بو  که ای  حا 

 م  کر گد  

 کندرا  ست  را روی دا  وگسا گذادت و تکاگ   ا   

 وگسا، بیداردو، گررا  ست    -

  دنید  صدای کندرا ان تو  گتاشت  ها همچنا  به سرعت حرکت م  کر گد  وگسا هیچ عسمت  مبن  بر ح  کر   تما  فیشیک  ویا 

گم   ا    وباره او را تکا   ا  اما وگساا هیچ واکنتا  گتا  گدا   کندرا یک  ان پی  های  را بیند کر   تنیا سفیدی شت  وگست متخص   

 بو   تو   ر شت  های  افتا ه بو   کندرا به ع د پرید   ید  آ  صحنه او را ترساگده بو   

 یش کنار تخت بو    رگ  گکر   وضدیت اض راری بو   آ  را روی صورت وگسا پادید  حیوا  گیمه پری روی م

وگساا گف  گف  نگا  بر جای  گتاست   ست  را روی سینه ا  گذادته بو   با شت  های کامسً بان وحتت ن ه و پاراگوییده به گار م    

 ضوح ذهن  متمرکش گبو   گراه  روی کندرا ثابت ماگد  رسید  به اطراف  گراه کر   شت  های  به سرعت به هر سو میرتت؛ به و

 ش  کار میکن ؟  -

 گیچ و عصباگ  به گار م  رسید  آ  ان شاگه ا  به پایی  م  شکید  

 «ست گ  دده  »کندرا گفت:

 «گ  دده؟ »وگسا گفس  را فرو  ا  و پرسید:

 عصباگیت ان صدای  محو دده و جای تو  را به گرراگ   ا ه بو   
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 بیدار دد  دد   ید  گیست  جدبه وسایی  ه  گیست   -

 وگسا ان تخت پایی  آمد  

وای، گه  امیدوار  کار عاوًگه ای گکر ه باداه  اگه تتا  باهات برتور  کر   عذر م  توا    ادات  یه کابو  وحتتنا  م      -

  ید   

 ایرا ی گداره  ببختید که آ  پادید  رو صورتت   -

 ر ی  تودحاح  که ای  کار رو ک -

 وگسا بند روبدودامبر  را بست و وار  راهرو دد  

 تو برو کوحتر رو بیدار ک ، م  تاگو رو بیدار م  کن    -

 کندرا به اگتیای راهرو  وید  ضربه ای به  ر اتاق کوحتر ن  و وار  دد  تخت  تاح  بو   هیچ اثری ان کوحتر گبو   

 «کوحتر کو؟ »ا هدایت م  کر    وگسا پرسید:کندرا به راهرو برگتت  وگسا، تاگوی توا  آحو  ر

 رفته   -

*  *  * 

سات  ر تاریک  به پتت روی نمی  افتا ه بو  و تس  م  کر  به تر  عا ت کند  اگر موفق م  دد به آ  عا ت کند، داید م  تواگست  

  ر م ابل آ  م اومت ه  بکند  

 اگااداتاات کااه وقت  کسااا  ب  هوا بااه اگساااا   سااات  ای  احساااا  تر  بیتاااتر ان هر شیشی او را بااه یااا  احسااااسااا  م    

م  نگد و به هوا م  پراگد، تاربه م  کند؛ گوع  احسا  تر  اریشی و ایر ع سگ   تنیا تفاوت  ای  بو  که ای  احسا  مستمر بو   به 

نیا  ه  م  دد  فکر کر   ه   جای اینکه گاگیا  هاو  بیاور  و سپ  جای تو  را به تد ل بدهد، ای  احسا  گه تنیا ماگدگار بو ، بیکه

برای سات ساخت بو ، شه برسد به حرکت کر    هما  طور روی نمی  افتا ه بو  و قدرت اگاا  هیچ کاری را گدادت   ر  روگ  متغول   

 جااااااااااااااااناااااااااااااااا  بااااااااااااااااو  و احساااااااااااااااااااا   

او  تاگو بو   هر شند م  کر  که موجو  سانردح   ر حال گش ی  دد  است  تنیا احسا  متابی  که تاربه کر ه بو ، بدد ان تور   مد 

آ  احساا  اکنو   ر م ا  م ایساه ب  ت ر و رقیق به گار م  رسید  ای  تر  ح ی   بو    ترس  که م  تواگست اگسا  را به کا  مر    

 بکتاگد  

 «ست، ما ش وری سر ان ایناا  ر آور ی ؟ »صدای  که به نحمت ان گیو تارا م  دد، با عایه گفت:

برگر اگد  تنیا موفق دد شت  های  را بچرتاگد  کوحتر  ر کنار   ران کتیده و روی ی  آرگ  تکیه  ا ه بو   سات گم  تواگست سر  را  

فکر کر   به شیشی ایشی ان تر  کمک  کر   ای  ح ی ت که کوحتر هنون ه  م  تواگساات صااحبت کند به او امید بختااید  اما ای  شه  

ر به آگاا آمده بو   فکر تو   بو   سات تواست بپرسد که مناور  شه بو  اما تنیا  ساؤال ب  مدن  بو ؟ کوحتر تو  م   اگسات که ش و  

 موفق دد گاحه ای سر  هد  

 «می  گیست  »کوحتر به سخت  گفت

  ست  را به سمت ست  ران کر   حرکات  دبیه اگساگ  بو  که روی کره  یرری که جاذبه بیتتر ان نمی   ار ، حرکت م  کند  

 بریر    -
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تواگست ببیند که شه شیشی  ر  ست کوحتر ست  سد  کر   ست  را تکا   هد اما گتواگست  سد  کر  بنتیند وح  بانه  موفق  ست  گم 

 «گراه ک   »گتد  کوحتر گفت:

 د  دشراغ قوه روی نمی  گش ی  پای  افتا ه بو   ضربه ضدیف  به آ  ن  و ناویه گور را اگدک  تغییر  ا   کوحتر کامسً روی نمی  پخ  

با تغییر جیت گور شراغ و  ران کتاید  کوحتر، سات اکنو  م  تواگسات ببیند که شه شیشی ان میا   رتتا  به آ  ها گش ی  م  دو   ی     

مر  ًار با حبا  های مندر  که ی  تار ان ی  طر  گر گ  بیرو  ن ه بو   پوسات  رگ  پریده بو  و حاحت جذام   ادت  نت  های  

ت   یده م  داد  شو  شراغ قوه روی نمی  افتا ه بو   گیمه پایی  بدگ  بیتر ان باً  یده م  دد  روی دیوار  گل  بان و  مل روی پوسا 

تت  دده بو   ست به شیره تارک  گراه کر   سید آ م  بیرو  ن ه بو   حبخندی شو  ژست ی  مر  تااحت  هنرا  عک  گرفت  بر 

بید  هتیار به گار م  رسید  شیره ا  تغییری گکر   هنون حدو   وان ه متر با آ  ها فاصیه حد  ادت  گراه  تاح  بو  اما به طرن ایر ط

  ادت   بسیار آهسته قدر  بر م   ادت، گوی   ر حاحت گتسته بو   

 کاوحاتار کااه عرق م  ریخاات و بااه ساااخت  گف  م  کتااایااد بااا ت س روی آرگ  بینااد دااااد  ان میااا   گاادا  هااای قفاال      

 «ر       طیس  دده      ان تر  استفا ه م  کنه       میخ رو بک   مر ه متح»دده ا  گفت:

 « هنت رو بان ک   »تو  را به ست گش ی  تر کر  وگفت:

ست تما  تمرکش  را مد و  آرواره ا  کر   گم  تواگست  گدا  های  را ان ه  بان کند  بان کر    هاگ   ر ای  درایط امکا  پذیر گبو   

 «گم  توگ   »برویید:سد  کر  

مواظد »هیچ صادای  ان گیوی  تارا گتاد  کوحتر شیشی را  ر  ست  فتار  ا   ماگند ی   ستمال بو   کوحتر سرفه کر  و با نحمت گفت:  

 «با   

 سد  کر  شیش بیتتری بروید اما اگرار  ادت تفه م  دد  

ی   ست آرواره ست را بان کر  و با  ست  یرر شیشی را  ر کوحتر به سامت سات شرتید   هر  و  سات  را روی صاورت ست گذادت با     

 هاگ  فرو کر   هنرام  که کوحتر او را رها کر ، آرواره های ست به صورت ایر ارا ی بسته ددگد و هر آگچه کوحتر  ر  هاگ  گذادته بو  

 را به صورت تو کار بی   گدا  های آسیاب  حه کر گد  

به سارعت  ر حال با  کر   است  اگرار به ی  کیسه هوا تبدیل دده و  ر آستاگه اگفاار بو   سپ   گاگیا  سات احساا  کر  که نباگ    

احساا  کر  که نباگ  پتات و رو داد و او را  ر تو  فرو بر   تصویر پی  روی  گاگیا  گاپدید دد   ر تاریک  م یق فرو رفته بو  برای    

   احسا  قوی به طرن قابل مسحاه ای ک  دده بو   اوحی  بار ان هنرام  که تر  را تاربه کر ه بو ، آ

بان ه  م  تواگست تکا  بخور    رو  تاریک  اسفنا  ماگندی بو   شیشی او را کامس احاطه کر ه بو   ست نباگ  را حم  کر   ساح  بو   

و   با  کر ه بو   پییه  تنیا توضاایح  هما  بکامسً طبید ، نباگ   ر واق  با  گکر ه بو   حتما آ  شیشی که کوحتر  ر  هاگ  گذادااته بو  

  و نکوحتر به گحوی توا  کاف  را پیدا کر ه بو  تا پییه ا  را  ر  ها  ست برذار   ست  یوار های گر  و گر  پییه را حم  کر    ر ابتدا گا

ر   بو  اکنو  شیشی گم  تواگست او را بریگر  به گار م  رسایدگد اما هنرام  که آ  را فتاار م   ا  سفت م  دد  آگ ور که کوحتر گفته   

 م  تواگست ماه ها  ر آ  پییه  وا  بیاور   

کوحتر  تو  را فدای سات کر ه بو   با اینکه احساس  کمتر دده بو  اما ست همچنا  م  تواگست بیتتر دد  تر  را ح  کند  بیرو  ان  

حال گش ی  دااد  به کوحتر بو   می  گبو  که که کوحتر ش در م  تواگساات  ر  تاریک  باح  ماگندی که او را  ر بر گرفته بو ، آ  موجو   ر

 م ابل آ  تر  فشاینده م اومت کند، احتماًً  یرر ان حرکت بانماگده بو   به گار تما  تواگ  را جم  کر  بو  تا پییه را به ست بدهد  

  ی   ستک  بدو  گو  اگرتت بو   احتماًً هما   ست کت  بو ست به شیشی که کوحتر  ر  ست  گذادته بو   گراه کر    ستمال گبو ،

 که کوحتر را گامرئ  م  کر    اتل پیدا که به  ر   گم  تور ، اما هنرام  که ان پییه تارا م  دد ق داً به کار  م  آمد  
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که  دته بادد  پیرمر  امید گدادتسات  ساتک  را  ر  سات  فتار   اینکه کوحتر  ساک  را به او  ا ه بو  تنیا ی   حیل م  تواگست  ا     

 جاگ  ساح  به  ر ببر   

کوحتر دااروع به جیغ کتااید  کر   اگرشه پییه صاادا را تفه م  کر ، اما ساات پی  ان آ  هرگش شنا  فریا  های گاداا  ان تر  تاحص را  

وحتر کار م  تواگست بکند؟ جیغ های ک گتنیده بو   ست با احسا   روگی  برای پاره کر  پییه  ر جن  بو   م  تواست کم  کند، اما شه

 نیا  طول گکتید  

*  *  * 

پدربشر  روی حبه تخت  گتاسته بو   وگسا،  یل ، تاگو، ما ربشر  و کندرا ه   ر اطراف  گتسته بو گد  موهایتا  شنا  به ه  ریخته بو   

 کاااه کااانااادرا هااارگاااش پااایااا  ان آ  پااادرباااشرگااا  را ایاااناااراااوگاااه آدااااافاااتاااه گااادیاااده باااو   اماااا    

 مصمم  به هیچ عنوا  توا  آحو  گبو گد  شت  های 

 «تائ  متخص دد  »پدربشر ، گوی  رو به تو  ، گفت:

 «کوحتر گم  توگه تائ  باده  »ما ربشر  با گاباوری گفت:

 «او  ها رفت   وسایی  رو بر ادته  ست ه  جدبه وسایل تو   رو بر ه  ان ر  پاها مدیومه که هوگو بر تتو   »تاگو گفت:

 «م  توگ  تد یبتو  کن ؟ »پرسید:پدربشر  

 تیی  راحت، وح  او  ها تیی  جیوئ   هوگو ه  سرعت  توبه   -

 «فکر م  کنی  م  توا  ش  کار کنه؟ »وگسا پرسید:

 «بدداً  ر مور   صحبت م  کنی   »پدربشر  با گرراگ  به کندرا گراه کر :

 «گه  ا امه بدی   باید عایه کنی   »کندرا گفت:

 «کوحتر یه دئ حیات  برای  سترس  به او  یا گاری گمتده رو گداره،  رسته؟ »گفت:پدربشر  

 «هنون  ست ماست  »ما ربشر  با سر تأیید کر  و گفت:

م  ف ط م  توگ  فکر کن  که او  به یه  حیی  م  توا  ست رو ت دیل اوحو  بکنه  تیی  استراتای  به گار گم  رسه که »پدربشر  گفت:

 «ده   داید شیشی م   وگه که ما گم   وگی   ان کوحتر بدی

 «وقت  اره هدر م  ره  » یل گفت:

 « رسته   یل، وگسا، تاگو  بری  به جای  که کوحتر ست رو بر ه و ست و هوگو رو برگر وگی   :»پدربشر  با سر تأیید کر  

هرساه با عایه اناتاق تارا ددگد  کندرا صدایتا  را م  دنید که  ر سرتاسر تاگه متغول جم  کر   وسایل مور  گیاندا  هستند  مات و  

 ؟ ومتحیر بر جا تتاک  ن ه بو   آیا واقداً همه ای  ماجرا ها  ر حال اتفاق بو ؟ آیا برا ر  واقداً رفته بو ؟ توساط ی  تائ   ن یده دده ب  

 حتر واقدل م  تواست اورا به تور  اوحو  بدهد؟ یا داید کوحتر شیش  یرری  ر ذه   ادت؟ آیا کو

 اسات ممک  بو  تا آ  موق   یرر مر ه باداد  ذهن  ای  فکر را پ  م  ن   گه  باید نگده باداد  تاگو و وگسا و  یل اورا گاات تواگد  ا   ت   

 «کاری هست که م  بتوگ  اگاا  بد ؟ » ست م   ا   کندرا پرسید:نماگ  که جای امیدی باق  بو   گباید امید  را ان 

 ما ربشر  ان پتت سر داگه های  را ماحید  
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 سد  ک  گررا  گباد   وگسا، تاگو و  یل پیدا  م  کن    -

 «فکر م  کن  م  توگ   وباره بخواب ؟ »پدربشر  پرسید:

 «یچوقت بیتتر ان اً  آرنو گم  کر   که ای کا  توا  م   ید   احتماًً گه  هیچوقت این در بیدار گبو    و ه»کندرا گفت:

*  *  * 

ساکوت مرگباری پ  ان فریا   های کوحتر بر فضا حک  فرما دد  گم   اگست که عواقد فریا  هاست یا گه، اما تر  بار  یرر  ر حال نیا   

  ا   بارها و بارها   دد  بو  و ای  بار  ر وجو  او گیش رتنه م  کر   شیشی پییه ی  را تکا 

سات با تو  تصاور م  کر  که مر  ًار با آ  موهای حخت و حبخندی که اصاسً فتوژگی  گبو ، پییه ا  را هل م   هدوست آرا  با تو     

 «گم  توگه باید تو      گم  توگه بیا  تو      گم  توگه بیا  تو  »تکرار م  کر :

  ا  بو  اما گسبت به آگچه بیرو  ان پییه تاربه کر ه بو ، قابل تحمل بو   اکنو  باید شه احساا  تر  یکنواتت داده بو   باعث گاراحت  

 کااار ماا  کاار ؟ گاایاار افااتااا ه بااو   قاا اادااًا نامااباا  گااماا  تااواگسااااات وار  داااااو ، امااا سااااات گاایااش               

ادت  درایط ب  بست قرار  گم  تواگست تارا دو   به محم ای  که پییه را بان م  کر ، م  تواگست مور  حمیه قرار بریر    ر گتیاه  ر 

 باید صبر م  کر  تا گاات   هند  

ارد  ردته افکار  را پاره کر   صدا به گار  ور م  رسید اما گم  دد تتخیص  ا  پییه ش در ان صدا را تفه کر  است  ست منتار ماگد و 

و  که به مدن  بشرگتر بو گ  بو   اما مسیماً تو  گو   ا    ار  بددی ق داً گش ی  تر بو   آ  صادا را م  دناتت  عمیق تر و قوی تر ب 

 اوحو  بو   

سات ی  ار  تتامری   یرر دنید  و یک   یرر   شه اتفاق   ر حال ر   ا   بو ؟ با هوگو  رگیر دده بو ؟ اگر اوحو  م  تواگست وار    

ر ، آیا اگد عید گامه تأسی  آدیاگه افساگه را نیر پا برذابیته نار دو  شه؟ اگر اوحو  پتاگسیل رسید  به قدرت باهومات را  ادت، آگ در که بتو

 ممک  گبو  که قدرتمندتر ان پییه بادد؟ 

تنیا کاری که ساات م  تواگساات اگاا   هد ای  بو  که  اتل  یواره های گر  پییه بماگد و به تکا   ا   های نامب  توجی  گکند   ر واق  

حاً هر مدن  که م  تواست  ادته بادد  ظاهراً  ر مور  اینکه بیته نار قیمرو ی  دبح بو ،  کوحتر آ  موجو  را مر ه متحر  تواگده بو ،

ر تاداتباه کر ه بو   کوحتر گفته بو  که میخ را بیرو  بیاور   حتماً مناور  آ  دئ تارماگند کنار گر گ  بو   گفتن  ان اگاا   اگ  سا ه  

 کر ه است، بیرو  کتید  ی  میخ کار سخت  است  بو   وقت  تر  ایر قابل کنترل اگسا  را فی  

ی  ار  کرکننده ساات را اافیریر کر   تو  را جم  کر  و  ساات های  را روی گو  های  گذاداات  به گار اوحو   رساات بیرو  پییه 

یه  اتی  حال بو  که ًایساتا ه بو   ست به ددت پرتا  دد  اگرار ی  دبکه ان طنا  های با تاصیت ارتااع  پییه را گرفته بو گد  تود 

 پییه گر  است 

پ  ان تکا  های ددیدی که پییه تور  سر اگاا  متوقف دد  ست  یرر گم   اگست که باً کدا  جیت است  ححاه ای بدد احسا  کر  

که  ا  م  کر که پییه به صاورت اف    ر حال حرکت اسات  بان ه  متوقف دد  بان ه  حرکت کر   حرکت اکنو  بسیار آرا  تر بو   احس  

 اگرار پییه پتت ی  واگت قرار  ار  و واگت ان سرباًی  باً و ان سرپایین  پایی  م  رو  و م  شرتد  گاه  گیش م  پر   

 نیا  طول گکتید تا ست متوجه دد مدن  ای  تکا  ها دو   اوحو  او را بیدیده بو   کل پییه را بیدیده بو   
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 سیزدهمفصل 

 تور دزد گیر

  کندرا به آرام  محتویات کاساه ا  را ه   ن   قادا   را بیند کر ، آ  را برگر اگد و ریخت   وباره اذا  ر کاسه را تمادا کر   گا  توست  

  ادت سر  م  دد  آ  پرت اح  ه   ادت گر  م  دد  گرسنه گبو   

توردااید  ر حال طیوع بو  و ک  ک  ادااده های طسی  ا  را روی  رتتا  باغ م  گسااتراگد  پری ها  ر اطرا  پروان و گل ها را به  ا   

 دکوفه های  نیباتر تراید م  کر گد  صبح  حپذیر و آرا  به گار گسبت به ای  ح ی ت که برا ر   ن یده دده بو ، ب  تفاوت بو   

 «یه شیشی بخوری   باید»ما ربشر  گفت:

کندرا قاداق را  ر  هاگ  گذادات   ر دارایط  یرری تودامشه بو ، مخصوصاً با مشه  ارشی  و دکر، اما امرون گه  امرون مثل جوید  پی      

 استیر  بو   

 تو مو   گیست    -

 پدربشر  که ی  تکه گا  تست  یرر را گیش تما  کر ه بو ، کم  کر ه بر ادت  

 مثِ اگاا   ا   یه کار سخته  به اگرژی احتیاا  اری   بخور  حت  اگه واست -

 « یتد توگستی  اسفینک  رو پیدا کنی ، گه؟ »کندرا قادق  یرری تور   ان ما ربشر  پرسید:

 امرون صااابح ه  گتوگسااات   ف ط نگاا  م  توره  دااارایط باادیااه وح  قبسً ه  اتفاااق افتااا ه  هر وقاات بتوگااه جوا    -

 ه بی  نگ  م  نگ   م   ه  بدد ان صبحوگه  وبار

 پدربشر  صا  گتست و گر گ  را بیند کر  تا بیرو  پناره را ببیند  

 اومد    -

 کناادرا ان جااا پریااد و بااه ساااماات ایوا   ویااد  تاااگو، وگسااااا،  یاال و هوگو ان جنراال بیرو  آمااده و بااه ساااماات تاااگااه بر   

 م  گتتند  هوگو با ی   ست کوحتر را بغل کر ه بو    ست  یرر گوح  کنده دده بو   کندرا هیچ گتاگ  ان ست گم   ید  

 «ست رو گم  بین   »کندرا پریتا  به سمت ما ر بشر  برگتت که وییچر پدربشر  را به سمت ایوا  هدایت میکر   گفت:

 «نو  قضاوت گک   »ت:ما ربشر   ست  را  ور داگه کندرا اگداتت و گف

هنرام  که هوگو و سایری  گش ی  ددگد، کندرا متوجه دد که کوحتر ظاهری متفاوت  ار   حاحت شیره ا  کامسً تاح  بو  و پوست  سفید 

 دده بو   موهای  که قبسً تاکستری بو ، اکنو  به سفیدی بر  بو   ظاهراً به سرگودت وار   شار دده بو   

 «شه تبر؟ »ی شم  های گش ی  ایوا  رسیدگد، پدربشر  پرسید:هنرام  که همه رو

 «تبر های توب  گیست  »تاگو گفت:
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 «ست ش  دد؟ »پدربشر  پرسید:

 «تدای م  گه  »تاگو به نمی  گراه کر   واکنت  گویای همه شیش بو   ما ربشر  نیر حد گفت:

ا تفه کند  بست  و فتار  ا   شت  های  ه  تأثیری  ر جیوگیری ان کندرا به هق هق افتا   ساد  کر  با گان گرفت  آستین  گریه ا  ر 

 ریش  اد  ها گدادت  

 «داید باید صبر کنی »وگسا گفت:

 «م  توا  بتنو   مر ه؟ »کندرا موفق دد بروید:

 «همه گتوگه ها حاک  ان اینه که اوحو  او  رو تور ه  »تاگو گفت:

   م  حرنید  سد  م  کر  آگچه م  دنو  را باور گکند، اما شاره  یرری گدادت  کندرا روی گر ه های ایوا  ت  دد  داگه های

 «همه ش  رو بری   »ما ربشر  گفت:

 صدای  م  حرنید  

با اینکه ان بدضا  ان مسیر های گاهموار رفته بو ، اما پیدا کر  ر  هوگو آسو  بو   تو راه  یدیم  که ان همو  مسیری که رفته  »تاگو گفت:

 «نار،  اره بر م  گر ه توگه   به بیته

 «پ  کوحتر رفت به بیته نار  »پدربشر  عصباگ  گفت:

بیه  وقت  هوگو رو پیدا کر ی  تیی  امری  بو   یه  ست  کنده دده بو ، سر  رو پایی  اگداتته بو  و  ادت آرو  آرو  بر م   -

 گتت  وقت  پیدا کر ی  بی   ستور  ا ی  که ما رو برگر وگه به همو  جای  که کوحتر رو بر ه بو   

 «ار تپه؟ و هوگو مست ی  رفت به بیته نار  ره شی»ما ربشر  گفت:

همو  ر  پای تو   رو  گبال کر   وقت  رسایدی  به بیتاه نار گتاوگه های  که پیدا کر ی  رو بررس  کر    جای  که کوحتر و    »تاگو گفت:

 نسات با ه  ان اوگاا وار  بیتاه نار دد  رو پیدا کر   ظاهراً هوگو گتوگسته بو  بیتو  میحق ده   ور بیته نار رو گتت   جای  که کوحتر ا  

 بیته نار تارا دده بو  رو پیدا کر    جای  که هوگو با اوحو   رگیر دده رو ه   ید   م مئن    ست  رو هموگاا ان  ست  ا ه  یه ک  او 

 ورتر  جای  بو  که ان اوگاا وار  بیتاه نار داده بو   و بان ه  یک  او  طر  تر جای  بو  که اوحو  ان بیتاه نار تارا دده بو   گتتی  و   

 «تی  اما اثری ان اینکه ست ان بیته نار تارا دده باده پیدا گکر ی   گت

 «اگه هوگو گتوگسته وار  بیته نار بته، اوحو  ش وری توگسته وار  ده؟ »کندرا پرسید:

یو   حفاظ های مختیف جور های مختیف  عمل م  کن   حد  م  اینه که موجو ات تاریک  م  توگ  وار  بیتاه نار بت   یه »تاگو گفت:

 «مثِ اوحو   ر م ابل تیی  ان طیس  های سیاه ایمنه  

 «توی بیته نار ه  رفتی ؟ »ما ربشر  پرسید:

 «یه دی ا  درور او  توئه  »وگسا گفت:

برای م ابیه با شیشی که توی او  جنرل گفری  داده ممکنه باها  روبه رو بتی  آما ه گبو ی   احبته مابور ددی  به نور جیوی  »تاگو گفت:

 یل رو بریری  که گره تو بیته نار  آتر  ه  ر پای کوحتر که ان بیته نار تارا دده بو  رو  گبال کر ی  و همین وری که اً  م  بینی  

 تاااااو جااااانااااارااااال پااااایااااادا  کااااار یااااا  کاااااه  ادااااااات بااااارای تاااااو          

 «م  گتت  
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  روگ کاناادرا بااه نحاماات بااه صاااحاباات هااای تاااگاو گاو   هااد  گار ه ایاوا  را ماحاکا  م  فتااار  و بااا ا  فراینااده             

م  جنرید  هاو  اد  ها هر ححاه بی  ان پی  م  دد  تس  میکر  تا ب  صدا گریه کند  با وجو  تما  اتفاق های تابستا  گذدته که 

همریتا  آگ در به مر  گش ی  دده بو گد، به گار ایر منصفاگه م  رسید که مر  این در گاگیاگ  و ایر منتاره ست را برباید  تصور اینکه 

 یاااااچاااااوقااااات بااااارا ر  را گاااااخاااااواهااااایاااااد حاااااتااااا   ر          یااااارااااار هااااا  

 مخییه ا  گیش گم  جنرید  

 «ممکنه اوحو  قورت   ا ه باده اما هنون نگده باده؟ »کندرا با صدای ضدیف  پرسید:

 واگه اوحو  قورت   ا ه باده  یره بی  ما گیست  باید یه رون صبر کنی  اگه اوحو  ست ر»هیچک  به او گراه گم  کر   پدربشر  آرا  گفت:

تور ه باده باید سرعت  ک  بته و ک  ک  برگر ه به حاحت ماسمه  تا وقت  که  وباره یه گفر او  ادتباه رو مرتکد بته و بی  اذا بده  

 «گم  توا  امید واه  بیت بد  اما تا وقت  که ماسمه اوحو  رو پیدا گکنی  گم  توگی  م ئن  بادی  که اوحو  ست رو تور ه  

 «گم  ده نو تر بری   گباح ؟ داید ست هنون تو جنرل  ر حال فرار باده  »پا  کر  و پرسید: کندرا اد  های  را

 «فرار گکر ه  باور ک   م  همه جا رو گتت   بیتری  حاحت  اینه که یه جای  برای پنیا  دد  تو بیته نار پیدا کر ه  »تاگو گفت:

 «باده ایر محتمیه  که اگه اوحو  اومده و رفته »ما ربشر  با گاراحت  گفت:

 «گم  ده ان کوحتر حر  کتید؟ »کندرا پرسید:

 «کوحتر ه  مثِ وار  واکن  گتو  گم   ه  م  توای یه امتحاگ  بکن  کندرا؟ داید به تو جوا  بده » یل گفت:

اگند وار  اکنو  تو   گیش مکندرا حد های  را بره  فتار   فکر گش ی  دد  به کوحتر ه  گفرت اگریش بو   کوحتر برا ر  را کتته بو  و  

 مغش  مختل دده بو   اما اگر کوش  تری  داگس  وجو   ادت که حر  به  ر  بخوری بشگد ، کندرا باید امتحا  م  کر   

 ان روی گر ه به روی شم  پرید  

 «هوگو، کوحتر رو بذار  پایی   » یل  ستور  ا :

دده بو  بیتتر ان پی  کوش  و گحیف به گار م  رسید  کندرا  ست  را روی گر    هوگو اطاعت کر    کوحتر سرپا ایستا   اکنو  که نال

 سفید کوحتر گذادت  کوحتر سر  را ک  کر  تا به شت  های کندرا تیره دد  حد های  دروع به حرنید  کر   

 «هیچ وقت گتوگستی  وار  رو به حر  بیاری   »کندرا گفت:

 «امتحا  ک   ان  بپر   »وگسا گفت:

 ندرا هر  و  ست  را  ر  و طر  صورت کوحتر گدادت و مست ی  به شت  های تیره دد  ک

 کوحتر شه اتفاق  برای ست افتا ؟ او  اً  کااست؟  -

ه افتا ه به گار ان اتفاق  ک»کوحتر  وبااره پی  ن   گوداااه حب  کم  باً رفت و حاحت حبخند به تو  گرفت  کندرا کوحتر را هل  ا  و گفت: 

   «تودحاحه

 «فکر گکن  مناور  ای  بو ه باده  فکر کن  ف ط تما   ست تو تودحاح  کر  » یل گفت:

 بیچاره هوگو  م  ده  ست  رو  رست کر ؟  -
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بد  گوح  ها ترمی  پذیره  هر ان شند گاه  ی  ان اعضادو  کنده م  ده اما به مرور نما   وباره عضو ردد میکنه   ست »پدربشر  گفت:

 « ر میا   کندرا، داید بیتر باده بیای تو و یک  استراحت کن   هوگو ه   وباره 

 «فکر گکن  بتوگ  بخواب   »کندرا گفت:

 «م  م  توگ  یه آرا  بخ  بی  بد   »وگسا پیتنیا  کر :

 «فکر بدی گیست  »ما ربشر  گفت:

  را فرامو  کند، او را به تو  جذ  م  کر   تواب  کندرا به پیتانیا  وگسا فکر کر   تصور اینکه به توا  برو  و موقتاً تما   ر  و رگا 

 گم  آمد اما احسا  تستر  م  کر   

 باده   -

وگسا  ست  را روی داگه کندرا گذادت  باه  ان ایوا  گذدتند و وار  تاگه ددگد  وگسا ی  حیوا  روی پیتخوا  گذادت  ان آدپشتاگه تارا 

 دد و با ی  شای کیسه ای بر گتت  

 یش گتسته بو  و با حوا  پرت  با ی  گمکدا  بانی م  کر   کندرا کنار م

 ست واقداً مر ه، بو ؟  -

 «دواهد اصس امیدوار کننده گیست   »وگسا اعترا  کر :

 حت  تصور  رو ه  گم  کر   که همچی  اتفاق  بیفته  مثِ یه بانی هیاا  اگریش بو    -

ات جا وی  م  توگ  مرگبار بادا   او  ها تیی  ان کسای  که  وست  ممکنه هیاا  اگریش باداه اما م ئناً بانی گیسات  موجو    -

  ادت  رو ان م  گرفت   

 «او  همیته  گبال هیاا  بو    گبال ت ر کر    »کندرا گفت:

 ت صیر ست گبو   کس  شه م   وگه کوحتر شه فتاری رو  آور ه که مابور  کنه باها  بره   -

 ی کیسه ای را  ر حیوا  اگداتت و م داری دکر اضافه کر  وگسا م داری آ  گر   ر حیوا  ریخت، شا

 فکر کن  ترجیح م   ی شاییت قابل تور   باده تا جو   -

 «ای  گودیدگ  تیی  قویه  »شای کیسه ای را تارا کر  و حیوا  را روی پیتخوا  گذادت  ا امه  ا :

   ا   بر تس  ساایر تور گ  های میش صبحاگه، احسا  م  کر   کندرا م داری ان شای کوه  را گوداید  ه  دایری  بو  و ه  مشه گدنا م  

 ای  یک  را م  تواگد تما  کند  

 ممنو  شای توبیه   -

 «پادو بری  به اتاقت  تا شند ححاه  یره ان ای  که یه تخت گش یکت باده تودحال م  د   »وگسا گفت:

گودااید   ر راه پیه های منتی  به اتاق نیر داایرواگ   یرر احسااا  گیا  م   کندرا هماگ ور که ان پیه ها باً م  رفتند، شای  ا  را م  

 «راست گفتیا  این در گیا  که م  توگ  همیناا  ران بکت  و بخواب   »کر    ر حاحیکه  ست تو  را به  یوار گرفته بو  تا گیفتد، گفت:
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آره م  توگ ، اما بیتره شند تا پیه  یره بری باً رو تخت »گفت:وگسااا حیوا  را ان  ساات کندرا گرفت  هنون بیتااتر ان گصااف حیوا  پر بو    

 «تو ت بخواب   

کندرا احسا  م  کر  به صورت حرکت آهسته مسافت باق  ماگده تا تخت  را م  پیماید  پ  ان تبر هوحناک  که  ر مور  برا ر  دنیده 

تید و به سرعت به تواب  عمیق فرو رفت  حت  کیمات آتر وگسا بو ، ای  احسا  ب  حس  و رهای برای   حپذیر بو   روی تخت   ران ک

 را گیش متوجه گتد  

*  *  * 

 بایاادار دااااد  ان تاوا  بارای کاناادرا پاروسااااه ای طاوًگا  و  ل اگارایش بو ، گوی  بااه آرام  ان اعماااق بااه سااا ح آ            

م  آمد  سا ح آ  تیی   ور گبو  و او م   اگست هنرام  که به س ح برسد تستر  ا  به صورت کامل برطر  دده است  گه احسا   

م  کر  گیان  ار  بان ه  شرت بشگد، گه ان نیا  توابید  احساا  کساحت م  کر   به یا  گم  آور  که هیچراه آگ در تو  و راحت ان توا   

 بیدار دده بادد  

م  که سراگاا  کامسً ان توا  بیدار دد، برای بان کر   شت  های  تر ید  ادت  امیدوار  بو  آ  احسا  تودایند کم  بیتتر  وا  هنرا

 ادته بادد  آیا  حیی  وجو  گدادت که او احسا  کند گباید آگ در احسا  توب   ادته بادد؟ شت  های  به سرعت بان دد و به تخت تاح  

 ست گراه  کر   

ست آگاا گبو   مر ه بو   کندرا بار  یرر شت  های  را بست  تس  م  کر  تصور کند که همه ای  ها ی  کابو   ر گا  بو ه است  شرا  

ه بیرو  گوقت   کوحتر به سراغ برا ر  آمده و اورا با تو  بر ه بو ، او بیدار گتده بو ؟ ش ور کوحتر تواگسته بو  آگ در ب  سروصدا ست را ان تا

 ببر ؟ 

 کندرا شت  های  را بان کر   ان رودنای  رون حد  ن  که بدد ان ظیر است  تما  رون را توابیده بو   

 «سس  عشیش   »به طب ه پایی  رفت  ما ربشر   ر آدپشتاگه متغول پوست کند  تیار بو   ما ربشر  گفت:

 م  توا  بو   تبری گتد؟  -

 هنون جوا  گم   ه  امیدوار  اتفاق  برا  گیفتا ه باده    وبار سد  کر   با اسفینک  تما  بریر   -

 ما ربشر  ست ان کار کتید و با حوحه  ست های  را تت  کر   

 پدربشرگت گفته هروقت بیدار ددی بری  به اتاق م احده  م  توا  باهامو  حر  بشگه   -

  ی   فترشه تاطرات بو   با ورو  آ  ها پدربشر   فترشه را کندرا به  گبال ما ربشر  به اتاق م احده وار  دااد  پدربشر  متااغول تواگد 

 بست  

 بیا تو کندرا  باید با ه  حر  بشگی    -

 کندرا و ما ربشر  روی تخت، کنار پدربشر  گتستند  

  ه ادات  فکر م  کر   اتفاق های  که  یتاد افتا ه با ع ل جور  ر گمیا   م  کوحتر رو تیی  تو  م  داناس   او  آ   نیرکی    -

هرش  بیتاتر اوضااع رو بررس  م  کن ، کارها  کمتر به گار  من    م  رس   مخصوصاً اینکه آتر  مثل وار  نال بته    

 رفتار  اوگ در گادیاگه بو ه که د   ار  با ارا ه تو   ای  کارهارو اگاا   ا ه باده  

 «فکر م  کنی  یک   ادته کنترح  م  کر ه؟ »کندرا پرسید:
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ای  که به طرق مختیف  ممکنه  ممکنه م  ادااتباه کن ، واسااته حرف  ه  هیچ  حیل محکم  گدار ، اما به گار همچی  اتفاق ه -

هنون ه  تائ  بی  ماست  به تاطر همی  م  یه گ ته کتید   ممکنه امتد یه ک  سرو صدا راه بندانه، واسه همی  فکر کر   

سااگت  متری کنده کاری دده و نیبا قرار  ادت    180  جدبه حدو اً بیتره  ر جریا  بادا   نیر تخت رو گراه ک   نیر تخت ی 

 «توی جدبه شیه؟ »ما ر بشر  گیش گراه  به جدبه اگداتت  کندرا پرسید:

کمتر ان یه ساعت پی  وگسا، تاگو و  یل رو صدا کر   که بیا  ایناا  بتو  گفت  که به گار  تائنمو  رو پیدا کر ی  اما هنون ان   -

وفر ووگل تو من  ه گرراگ  شو  بدو  د  بان ه  گ ته پییدی تو سر  اره  بیتو  گفت  که تصمی  گرفت  کیید حضاور کریست 

گاو صااندوق حاوی ابشار رو نیر تخت  قای  کن  و م  توا  او  ها ه  بدوگ  او  کااساات تا اگه اتفاق  افتا   ر جریا  باداا   

   اوحو  و او  یک  میمو  گاتوگده مو  بحث کر ی   بدد   ر مور  برگامه های فر امو  برای پیدا کر 

 «واسه یه کیید جدبه بشرگیه  »کندرا گفت:

 «ای  یه کیید مدموح  گیست  »پدربشر  گفت:

 تو کااه واقداااً»مااا رباشر  بااا حاحانا  کااه گاویا  ما مئ  بو  پاادربشر  شنااا  حماااقت  مرتکااد گخواهااد دااااد، پرسااایااد:         

 «ه کن ؟ گم  توای ان کیید به عنوا  طدمه استفا 

 مدیومه که گه  تو جدبه یه تور  ن گیر کار گذادت   کیید رو یه جای  یره قای  کر     -

 ما ربشر  سر  را به گتاگه مواف ت تکا   ا   

 «تور  ن  گیر؟ »کندرا پرسید:

 اگااه کسااا  باادو  اایار فدااال کر   تیااه،  ر جدبااه رو بااان کنااه، تور بااه ساااماات بیرو  جی     »پاادرباشر  تاوضااایاح  ا :   

 «نه و او  رو گیر م  اگدانه  یه وسییه جا وی  برای  ستریر کر    ن ها  م  ک

 «کیید کااست؟ »کندرا پرسید:

فکر گکن  کار  رسات  باده که بیت بری    وگستن  م  توگه باعث ده حت  بیتتر ان اً   ر ت ر قرار بریری  م   »ما ربشر  جوا   ا :

 «کیید تبر  ار   و پدربشرگت تنیا کسای  هستی  که ان جای 

 «باده  »کندرا گفت:

 پدربشر   ست  به شاگه ا  کتید  

کندرا م  به ای  فکر کر   که دااید بیتر باداه بفرساتیمت ان ایناا بری  ان یه طر  به دادت د   ار  که بحرا  تو آدیاگه      -

افسااگه تمو  دده باده، ان طر   یره به محم اینکه پات رو ان ایناا بذاری بیرو  اگام  ستاره مغر  ر ت رو  گبال م  کنه   

حفاظ  ر م ابیتااوگه  با توجه به اینکه جای  فتر ورو  و تروا رو عوض کر ی   یره هیچ  حداقل  یواره های آداایاگه افساااگه یه

 میمو  گاتوگده ای گم  توگه وار  ایناا بته  

 «ترجیح م     که ایناا بموگ   گم  توا  پدر و ما ر  رو ه  به ت ر بندان   »کندرا گفت:

 تااااد رو پایا  مااا ربااشرگاات تو اتاااق مااا بخوا     فاکار کانا  اً  ایا  بایاتاریا  کااار ماماکانااه  ام            »پاادرباشر  گافاات:  

گم  توا  تنیا بخواب   اتاق نیر دیرووگ  محافات ویاه  ر م ابل موجو ات جا وی  که گیت پییدی  ار  ایاا  م  کنه، اما متأسفاگه  دم  

 «های باق  موگه مو  فاگ  هست   
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 ی ان  گیست  ای  فکر تیخ ان ذه  کندرا گذدت:شو  اوحو  ست رو تور ه و  یره اثر

 «هر ش  دما  بری   »گفت:

*  *  * 

وقت توا  برای کندرا تیی  نو  فرا رساید  پی  ان آگکه متوجه دو  نما  ش ور سپری  دده است، دا  تور گد و تسییت های  ر گا  به  

 ا  وست  ادت اما حاً متوجه م او گفته دد و اکنو   ر ی  تخت بشر   ر کنار ما ربشر  سورگسو   ران کتیده بو   کندرا ما ربشرگ  ر

 دد که او بوی دربت سینه م   هد و تروپف م  کند  

کندرا ایت م  ن  تا وضیدت  پیدا کند که  ر آ  کم  احسا  راحت  گماید  به پییو توابید  سپ  ایط ن  و به روی دک  و بدد روی پتت 

داداات  تما  رون را توابیده بو  و اکنو  به جای اینکه تواب  بیاید، بیتااتر توابید  شند بار باح  را ه  پتاات و رو کر  اما هیچ فایده ای گ

یش درایط گ آما ه بو  تا فوتبال بانی کند  تانه ای  ح ی ت که با حبا  توابیده بو  تا اگر واقداً کس   ر  ن گیر پدربشر  گیر افتا ، آما ه بادد

 را بدتر م  کر   

ماداا م  کر   و یا کم  اسان  برای تو    رسات م  کر   اما تنیا کسااگ  که  ر آداایاگه افساگه     اگر  ر تاگه تو داا  بو  تیویشیو  ت 

تیویشیو   اداتند، ساتیر ها بو گد  همچنی  م  ترسید به آدپشتاگه برو  و برای تو  اسن   رست کند، شرا که م  ترسید با کس  که قصد  

  ورو  به اتاق م احده پدربشر  را  ار  رو به رو دو  

 ساااااعت  گبو  کااه نمااا  را تتاااخیص  هااد بااه تاااطر همی  ک  ک  نمااا  ب  پااایااا  ب  گار م  رسااایااد  همچنااا  تس   

م  کر  سناریوی   ر ذهن  بسان  که  ر آ  ست گمر ه بادد  هر شه بادد هیچ ک  گدیده بو  که اوحو  ست را بخور   آ  ها صد  ر صد 

دا م  کر گد، همه شیش بیتتر متخص م  دد  اما امتد هنون م  تواگست اگدک  امید  ادته م مئ  گبو گد  صبح ، وقت  که ر  اوحو  را پی

 بادد  

ساروصادای  گاگیاگ  ان طب ه پایی ، آرام  و سکوت یکنواتت تاگه را بر ه  ن   کس  فریا  ن  و شیشی بر نمی  افتا   ما ربشر  ان توا    

    پرید  پدربشر  فریا  م  ن  و  ر تواست کم  م  کر

 کندرا کفت  را پودید و به سرعت به سمت راهرو  وید  سری  به سمت پیه ها پیچید  پدربشر  هیاا  ن ه ان طب ه پایی  فریا  م  ن   

روی پیه های کندرا به وگسا و تاگو رسید  وگسا تفن  با یت  را  ر  ست  ادت و تاگو جدبه مداو  های  را  کندرا صدای پای ما ربشر  را 

 پتت سر  م  دنید   گیش ان

همر  به سارعت ان راهرو گذداتند و وار  اتاق م احده دادگد   یل محصور  ر تر تور، روی نمی  افتا ه بو   پدربشر  روی حبه تخت تو     

 «مچ یک  رو  ر حی  ارتکا  جر  گرفتی   »گتسته بو  و ی  تنار  ر  ست ساحم   یده م  دد  گفت:

 «یت گفت  است   گم   وگ  ش وری اومد  ایناا  م  که ب» یل گف  گف  نگا  گفت:

تاگو دیته مداوگ  که  ر  ست  ادت را  رو  جدبه ا  قرار  ا   وگسا تفنر  را پایی  آور  و ما ر بشر  ضام  تیر و کماگ  را  وباره به 

 حاحت اوح  برگر اگد  

 «تد توضیح بده ببین   »پدربشر  گفت:

آگ در سافت بو  که تما  اجشای صاورت  را م  کتاید   و ف ط م  تواگست کم  سر  را بچراتاگد تا     یل به روی داک  افتا ه بو   تور  

 سایری  را ببیند   ست های محک  روی سینه ا  قرار گرفته و پاهای   ر ه  گره تور ه بو گد  

یید اگه م  گ  اصسً قصد  ن ید  کم  توابید  و تو ای  حاحت بیدار دد   به همی  سا گ   م   وگ  به گار تیی  بد میا   صا ق -

 رو گدادت   احتماًً تو توا  راه رفت   
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 «توابیدی و ایناا ان توا  بیدار ددی  » یل گاامید به گار م  رسید  پدربشر  شت  های  را باری  کر   متفکراگه تکرار کر :

 ان گراه  متخص بو  که متوجه ح ی ت  دده است  

تائ  اوگ در باهو  هست که بدوگه م  اً   یره ران  رو متوجه دد   به تاطر همی  گ   بانی کر    یره فایده ای گداره   -

گتاوگه ها به یه گتیاه واضاح م  رس    وستا  مور  اعتما  کار های  اگاا  م     که اندو  اگتاار گم  ره   روماگت ها آنا    

باده  و حاً  یل م  گه که ای  رفتار عاید تو توا  ان  سر ن ه  باید نو تر سرگخ ها  داد  تا توجیی  برای جای  گدو  ها 

رو به ه  ربط م   ا    متأسافاگه آتر ماجرا به  عوا تت  م  ده   یل، متأسف  که توی تور گیر کر ی  تاگو، گباید فرصت رو ان  

  را باً آور  و جاتاح   ا   تنار با فاصاایه کم  ان  ساات بدی   پدربشر  تنار  را به ساامت وگسااا پرتا  کر   وگسااا تفنر

کنار  ر  داد  وگساا ی   ارت به ساوی تاگو دایی  کر   ساموآی   ردت اگدا  با جدبه حاوی مداو  های  ان تو   ر برابر     

 ست ما ربشر   ارت  فاع کر   وگساا به سمت ما ربشر  حمیه کر   تفنر  را شرتاگد، ضربه ای به تیر و کما  ن  و آ  را ان  

تارا کر   تاگو به سمت وگسا حمیه کر   وگسا تفنر  را اگداتت و شند  ارت  ر  ست گرفت به محم ای  که تاگو به او گش ی  

داد  ارت  را  ر سااعد او فرو کر   شت  های تاگو گتا  و ناگو های  دل ددگد  جدبه مداو  های  ان  ست های ب  حس    

 می  دد  افتا  و تو   محک  گ   بر ن

ما ربشر  به سامت تیر و کما  افتا ه ا  رفت  جای نت  قرمش رگر  روی  سات   یده م  داد  وگسا به سمت ما ربشر  پرید و با ی     

 ارت  یرر او را مور  هد  قرار  ا   ما ربشر  شرت  ن  و روی نمی  افتا   کندرا جست  ن  و تیر و کما  را بر ادت   رست پی  ان آگکه 

 به ای به او بشگد تیر و کما  را به سمت پدربشر  پرت کر   وگسا ضر

پدربشر  تیر و کما  را به سامت وگساا گتااگه گرفت  وگسا پتت ی  میش دیرجه ن  تا  ر مسیر دیی  تیر گبادد  کندرا  ید که وگسا شت     

 های  را بست  شیره ا  کامسً آرا  دد  

 «مواظد با ، کندرا  او  یه گارکوبییکسه  »دد و به سمت میش پرید  هتدا   ا :پدربشر  با تیر و کما   ر  ست ان جای  بیند 

 تاگو  ارت  که  ر جدبه ا  فرو رفته بو  را بیرو  کتاید و به سرعت به پدربشر  حمیه کر   او را بر نمی  اگداتت و تیر کما  را ان  ست  

 «فرار ک ، کندرا  »ر ، پدربشر  فریا  ن :تارا کر    ر حاح  که تاگو  ارت را  ر بد  پدربشر  فرو م  ک

 وگسا همچنا  ب  حرکت بو ، گوی   ر تیسه فرو رفته است  

تاگو هنرا  حمیه به پدربشر  جدبه مداو  های  را بر نمی  گذاداته بو   کندرا جدبه را بر ادات و سری  ان  ر تارا دد  جشئیات اتفاق را   

ای  ح ی ت بو  که وگسا، تاگو را به کنترل تو   رآور  بو   پدربشر  گف  گف  نگا  با صدای    رسات متوجه گتده بو  اما آگچه مسی  بو ، 

 «فرار ک   »ضدیف گفت:

کندرا ان  ر پتت  تارا دد و ان ایوا  گذدت  ان روی گر ه پرید و روی شم  ها فرو  آمد  حیاط تاری  بو   بیتتر شراغ های تاگه تامو  

 بو گد  کندرا به سمت باغ  وید  به پتت سر  گراه  اگداتت و تاگو را  ید که ان  ر تارا دد و به سمت گر ه ها  وید  

 «اعایه تصمی  گریر  برگر   کندرا  ب»تاگو فریا  ن :

مابور  گک  بیت صدمه بشگ   حال »کندرا پاساخ  گدا  و بر سارعت  افشو   صادای  وید  تاگو را پتات سار  م  دنید  تاگو فریا  ن :     

 صدای  ایر طبید  بو   «پدربشر  و ما ربشرگت توبه  ف ط توابی  برگر تا با ه  صحبت کنی   

ت  مست ی  تری  مسیر ممک  را م  پیمو   ان روی بوته های م  پرید و راه تو  را ان میا  دا  و بر  و کندرا با سرعت به سمت جنرل رف

دکوفه های  رتتا  بان م  کر   تار ی  بوته گل رن بانوی  را نتم  کر   باتوجه به اینکه  ر طول سال تحصیی  نیا  فوتبال بانی کر ه 
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جنرل رساید ان سارعت و اسات امت تو  و اینکه هنون ان گف  گیفتا ه بو  راض  بو   مسافت    بو ، به  وید  عا ت  ادات  هنرام  که به  

 نیا ی را ان مر  ساموآی  جیو افتا ه بو   

جنرل تو داد تیی  ت رگاکه  گم  توا  آسایب  بیت برساه  تیی  تاریک   شت ، شت  رو گم  بینه  ممکنه یه اتفاق  واست    »تاگو گفت:

 «بیفته  برگر   

  حیل اینک  همشما  سد  م  کر  فریا  بشگد وبدو  ، صدای  بریده بریده به گو  م  رسید  به 

جنرل تاری  بو ، وح  کندرا م  تواگسات تا حدی پی  روی  را ببیند  ان روی ی  داته ی دکسته پرید و تو   را کنار کتید تا با تار  

برگر    وگساا ی  کو تا به راه اگداتته بو   کندرا م   اگست که اگر اکنو    های بوته گل های  ردات  برتور  گکند  امکا  گدادات بتواگد  

 بتواگد برریش ، احتماًً بدداً م  توگد بای  گ ته برگر    

 یرر صادای تد ید تاگو را گم  دنید   رحاحیکه به ددت گف  گف  م  ن ، برگتت و پتت سر  را گراه کر   تاگو  ر گش یک  مرن جنرل  

 به کمر  ن ه و با حاحت  نگاگه ایستا ه بو   به گار برای ورو  مر   بو    ست ها را 

 م  واقداً  وستت  کندرا   گم  ذار  هیچ آسیب  بیت برسه   -

کندرا تر ید  اداات  ت  دااد و تس  کر  ب  سااروصاادا به پی  برو ، مبا ا تاگو موقدیت  قیق او را متوجه و تراید دااو  که بان ه  او را 

 ست  را باًی شت  های  گرفته بو ، گوی  به توب  گم  تواگست ببیند  ظاهراً آگاای  که کندرا ایستا ه بو  تاریکتر ان جای   تد ید کند 

 بو  که تاگو ایستا ه بو   تاگو به  گباح  گیامد و کندرا به راه  به سوی قید جنرل ا امه  ا   

  بو  که اوحی  بار برای رسید به  ریاشه گایا ها به همراه ست آ  را پیمو ه بو گد  اگر روی هیچ مسیری گا  برگم   ادت اما راه ت ریباً هماگ

 مسات ی  به راه  ا امه م   ا  به پرشی  اطرا  م  رسید   و ان آگاا  یرر م  تواگست ی  مسیر را بیابد  اما گم   اگست که بدد ان آ  به 

ه میا  ساارت  ها ک  کر   تس  م  کر  ان آگچه اتفاق افتا ه بو  ساار  ر بیاور     کاا باید برو   به تندی گا  برم   اداات  راه  را ب 

پدربشر  گفته بو  وگساا گاکوبییک  اسات  به یا  م   آور  که ارول پی  ان آگکه سات وار  مؤساسه کف  و  ف  دو ، شیش های   ر مور      

  قرباگ  را تتا  م  کر  و گوگه  یرر م  تواگست م  تواگست  بییک  ها برای او و برا ر  تدریف کر ه بو   ی  گوگه بییک  ها جواگ

 مر ه ها را به حرکت  ربیاور   گارکوبییک  ها آ  گوگه ای بو گد که میتواگستند اگسا  ها را  ر توا  به کنترل تو   رآور گد  

تر به سا می  گبو  که ست تور ه دو یا کوحوای  یدن  حق بت پدربشر  بو  و کوحتر گناه  گدادت  اوتحت کنترل وگسا بو ه است  برای وگ

ی  نال بدو  مغش تبدیل داو   هد  وگسا تنیا دناسای  بیته نار و کتف راه  برای به  ست آور   ابشار بو   داید ه  حت  م  تواست  

 ست تور ه دو  تا اوحو  ان سر راه  کنار برو   

ساا  هیچوقت حت  تصور  را ه  گم  کر   وگسا که آ  ها را ان  ست ارول  تو  کندر به جو  آمده بو   وگساا برا ر  را کتاته بو   وگ  

 گاات  ا ه بو  و آگ در میربا  رفتار م  کر   و اکنو  ان پتت به آ  ها تنار ن ه کنترل تاگه را  ر  ست گرفته بو   

شی  روگ  اورا ان ای  کار بر حذر م   ادااات  کندرا شه کار م  تواگسااات بکند؟ به ای  فکر  کر  که بان ه  گش  میکه پری ها برو  اما شی

توضایح  ا گ  سخت بو ؛ ف ط احسا  م  کر  که کار  رست  گیست  گوع  اطمینا  تامو   ر  روگ  وجو   ادت که اگر بانگر  ، به  

ف کر ه بو  برای  تدری ابری ان قاصد  تبدیل تواهد دد؛ هماگند سراگاا  مر  بیچاره ای که  ر  استاگ  که پدربشر  تابستا  سال گذدته

 قد  بر روی جشیره میا   ریاشه گذادته بو   

آیا حال پدربشر  و ما ربشر  واقداً تو  بو ؟ آیا وگساا قصاد ادات به آگیا آسید برساگد؟ کندرا  وست  ادت باورکند که وقت  وگسا گفت    

  گیش گیفته بو   گرفت  جا  ی  دااخص برروی تا  گم   تواهد آساایب  به آ  ها برساااگد، ح ی ت را گفته اساات  پتاات ای  امید من  

آدایاگه افساگه وگسا را ان پناه حفاظت عیدگامه تأسی  من  ه تارا م  ساتت  اگر م  تواست به  گبال ابشار برو  گم  تواگست اجانه وقوع  

گداداااته باداااد، م  تواگد جا  پدربشر  و شنی  اتفاق  را بدهد، این ور گبو ؟ حشو  احترا  گذادااات  به عیدگامه اگر هیچ تأثیر  یرری ه  
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 ما ربشرگ  را گاات  هد  احبته وگساا پی  ان آ  به طور ایر مسات ی  ست را با بیرو  راگد  ان حیاط کتته بو   داید گناه آ  به پای وگسا  

 گودته گم  دد شرا که  ر ح ی ت اوحو  ست را کتته بو   

جنرل  ادت  تانه وار ی که هیچک  اورا گدیده بو ؛ کریستوفر ووگل  ش در طول م   برای بدتر دد  همه شیش، وگسا ی  همدست ه   ر

ه ک کتاید تا متوجه دو  که وگسا تاگه را  ر اتتیار گرفته است و به او بپیوگد ؟ یا داید ه  بر روی جنبه ای  یرر ان برگامه ای کار م  کر  

 ؟ پیچیده تر ان آ  شیشی بو  که کندرا م  تواگست تصور کند

کندرا باید کاری م  کر   هوگو کاا بو ؟ آیا اگر م  تواگست او را پیدا کند، هوگو کمک  م  کر ؟ هوگو مابور گبو   ستورات اورا اطاعت 

کند، اما ارا ه ا   ر حال داکوفا داد  بو  و دااید کندرا م  تواگسات اورا مت اعد کند که کمک  کند  تو  فکر م  کر  هوگو ان وگسا     

 گرفت  ر گتیاه اگر به گاکوبییک  تائ  گش ی  م  ددگد، امکا   ادت که گوح  را  ر شت  بر ه  ن گ  به  دم  تبدیل کند  فرما  م  

هیچک   یرری گبو   پدربشر ، ما ربشر ،  یل و تاگو گیر افتا ه بو گد  کوحتر ه  ماگند وار  نال دااده بو   ساات مر ه بو  سااد  م  کر  

 مسیر  منحر  کند   گرذار  ای  فکر او را ان

شه وساایل قابل اساتفا ه ای  ادات؟ جدبه مداو  ها را بر اداته بو  اما گم   اگست که مداو  ها کدا  به کدا  بو   آرنو م  کر  کا      

هنرام  که تاگو مداو  ها را به سات گتاا  م   ا ، کم  بیتتر توجه کر ه بو    ر آ  صورت حداقل مدحاو  ها عییه   استفا ه گم    

 ددگد  

ر حنا برق  ان امید  ر ذهن  ایاا  کر   کندرا به سمت  ریاشه  ر حرکت بو   ان وقت  به آدیاگه برگتته بو ،  وست ساب   را حنا ش ور؟ فک

گادیده بو   آتری  باری که او را  یده بو ، حنا ی  گایا  کامل بو  که تس  کر ه بو  او را ارق کند  پ  ان آگکه پری های هم د اگساااا   

ان  ست باهومات گاات  ا ه بو گد، بیتتر تراب  های  که اهریم  به بار آور ه بو  را  وباره  رست کر گد  و  ر ای  میا  حنا  آدیاگه افساگه را

و را ارا گیش  وباره به ی  گایا  تبدل کر گد  شندی   هه قبل او به میل تو  ان آ  تارا دده و با پاتو  بورت  ان واا کر ه بو   ای  تصمی  

ه بو ، اگرشه بسیار  یرتر ان پاتو  پیر دده بو   پ  ان آگکه پاتو  مر ه بو  ، حنا  ور  گیای را گتته و عاقبت با اگدیته سپری کر   فاگ  کر 

   آتری  رون های عمر   ر آدیاگه افساگه به آگاا بانگتته بو   وقت  پری ها او را به سمت  ریاشه م  بر گد، ان تو  م اومت گتا   ا ه بو

 وقت  که  وباره  ر آ  او را  یده بو ، به گار ان درای   راض  بو    اما

دااید اگر کندرا دارایط وتی  را برای  توضایح م   ا  بان ه  مت اعد م  دد که ان آ  بیرو  بیاید   ر آ  صورت  یرر کندرا مابور گبو     

 ه ای بیتر بو   بار  یرر با هد  گا  بر م   ادت  ت  و تنیا با ای  متکس روبه رو دو   ق داً ای  فکر ان  ادت  هیچ برگم

 یری گرذدات که به پرشی  بیند رساید  م   اگست که پرشی  به صورت  ایره ای  ور  ریاشه کتیده دده است و اگر  ر امتدا  آ  حرکت   

ان  ه بو  که تواگستند با استفا ه ان آ کند به ی  ورو ی م  رساد  وقت  او و سات اوحی  بار به کنار  ریاشه آمده بو گد، ست راه  پیدا کر   

 نیر بوته ها به  اتل محوط بخشگد  به  گبال آ  رونگه گتت شو  مسیماً نما  کمتری ان او م  گرفت  

شند قدم  که پی  رفت ی  تو رفتر   ید  کم  بیتتر آ  را بررس  کر  و به ای  گتیاه رسید که گذر ان آگاا ممک  گیست، شرا که دا  

 بسیار  ر ه  تنیده بو گد   ومی  تو رفتر  کمتر متخص بو  اما هنرام  که ت  دد  ید که به آ  سوی پرشی  راه  ار   و بر  

 ر حاحیکه ساینه تیشی ان نیر پرشی  م  گذدات با تو  اگدیتید که شه حیوا  یا موجو ات  یرری ان آ  سورا  کوش  برای عبور و مرور   

رشی  روی پا بیند دد تا  ریاشه را ان گار گذراگد  ی  گذرگاه  شوب  سفید رگ ، شندی  آًشیقآ کنارآ آ  استفا ه م  کر گد   ر آ  سوی پ

دانه کاف  اگتیره را به ه  پیوگد  ا ه بو   کندرا به آسما  گرریست  گه ستاره ای  یده م  دد، گه ماه  آسما  ابری بو   اما ظاهراً به اگدانه به 

م  کر  که داد را اگدک  رود  کند؛ شو  با ای  که محوطه تاری  بو ، بان ه  م  تواگست حادیه شمنشار، متب    تور ان میا  ابرها گفوذ

 کاری آًشیق ها و دا  و بر  گیاها  جشیره وسط  ریاشه را تتخیص  هد  

اهمیت نیا ی م   ا   شم   کندرا عرض شمنشار را ط  کر  و به سااوی گشی  تری  آًشیق رفت  مساایماً کساا  به نیبا گریداداات  آگاا 

 همیته تمیش و کوتاه بو  و  ر هیچ گ  ه ای رگ  شو  ها  ر حال کنده دد  گبو   داید گتیاه ی  طیس  بو   
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 ر جیوی یک  ان آًشیق ها اساکیه کوشک  به ی  آدایاگه قایق منتی  م  داد  آتری  باری که کندرا حنا ر  یده بو   ر اگتیای آ  اسکیه    

 اه به گار  آگاا ان هر جای  یرری برای صدا ن   او بیتر بو   بو ،  ر گتی

کندرا هیچ گتاگ  ان نگدگ   ر محوطه گم   ید   ر مواق   یرر ساتیر ها و موجو ات  یرری را  ر آگاا  یده بو ، اما امتد همه جه ساکت 

بر ار  تا سکوت دد را  ر گتکند  آرام  دد ترسنا  بو   آ  تیره  ریاشه سااک  و ایر قابل گفوذ بو   کندرا ساد  م  کر  آهسته قد    

بو   جای  نیر سا ح آ  مرمون  ریاشه  وسات قدیم  کندرا  ر اگتاار بو   اگر  رسات ان او  رتواست م  کر ، ممک  بو  حنا ان نگدگ  به    

 ه  م  تواگست ای  کار را بکند  عنوا  ی  گایا  شت  پود  کند و به کمک  بیاید  حنا ی  بار  ریاشه را تر  کر ه بو ، پ  بان 

 وکندرا به سامت اگتیای اسکیه به راه افتا   سد  م  کر  به کناره ها گش ی  گتو   م   اگست که گایا  ها ان هیچ شیشی به اگدانه کتید  ا 

شیره گرفت  بانگتت به ج به نیر آ  و ارق کر گ  حذت گخواهند بر   کندرا به جشیره گرریست  بار  یرر گوع  احسا  دو  وجو   را فرا

ادتباه بو   ای  احسا  آگ در  ر وجو   ممیو  بو  که به د  افتا ه که داید رب   به پری گو  ددگ   ادته بادد  داید م  تواگست 

 احسا  کند که ان گار میکه پری ها شه کاری ماان است و یا داید تنیا ترسیده بو   

گو  نباگ  تی  کر   برای صحبت کر   و هت ِ حرمتِ سکوت مر   بو   اما او به کم  احتیاا   ر گش یک  حبه آ  ایستا   حد های را با

  ادت و گم  تواگست وقت  را بی  ان آ  هدر  هد  

 حنا، من  کندرا  باید باهات حر  بشگ    -

 صاااادکیمااات بااه گار بااه محم اینکااه حااد هااای  جاادا م  داااادگااد، م  مر گااد  گااه پاوا   اداااتنااد و گوی  گااه بااه م   

 م  رسیدگد  آ  تیره  ریا همچنا  ب  حرکت بو  

 «حنا یه موقدیت اض راریه  توا  م  کن  بیا، باید باهات حر  بشگ   »با صدای بیندتری گفت:

 بار  یرر احسا  کر  که گه تنیا تو   صدای تو   را م  دوگد  هیچ گتاگ  ان واکن  محیط تاری  اطراف   یده گم  دد  

 «واسه ش  برگتته ایناا؟ »راست  به گو  رسید که  گفت:صدای  ان سمت 

 صدا ح یف بو   ان نیر آ  دنیده م  دد، اما تغییری  ر کیفیت صدا ایاا  گتده بو   

 «ک  ای  سؤال رو پرسید؟ »کندرا پرسید:

  وقت  نبو  مارو یا  م  گیر  تیی اومده تو گمای  کنه  یره  فکر کر ی واسه ش  اومده؟ فاگ  ها»صدای   رست ان نیر اسکیه پاسخ  ا :

 «به تو دو  افتخار م  کن   اگرار گه اگرار که حر  ن   سا ه تری  کار  گیا   

به گار م  که ان نبو  مسخره تو دو  تیی  بیتره  وقت  به نبو  تو دو  حر  میش  صدا  دبیه واق واق »صدای سو  تندید و گفت:

 «کر   یه س  ماه  بو   

 «م  باید با حنا حر  بشگ   »ای متدد ی ان نیر  آ  تیره به گو  رسید  کندرا گفت:صدای تنده ه

 «باید یه سرگرم  تانه واسه تو   پیدا کنه  »صدای اول گفت:

 «داید بیتر باده دنا کر   رو امتحا  کنه  »صدای سو  پیتنیا  کر :

 همه جا پر دد ان صدای تنده  

 «گی  که اگرار م  ایناا گیست    م  تیی  ه  تو  حر  هاتو  رو م  دنو   ًن  گیست جوری حر  بش»کندرا گفت:

 «فاحرو  وایسا ه  »صای  که ان نیر اسکیه م  آمد، گفت:
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 «باید یه ک  بیا  گش ی  تر تا  رست بتوگی  صدا  رو بتنوی   »ی  صدای جدید ان گش ی  حبه اسیه گفت:

 «جا  تیی  ه  توبه  »کندرا گفت:

 «م  گه جا  توبه  یه مترس  ندت که به نمی  شسبیده و به نور م  توگه راه بره » یرری گفت:صدای جدید 

 ای  جمیه به ددیدتری  تنده ها منار دد  

 «ان نگدگ  کر   تو آکواریو  که بیتره  »کندرا گفت:

 «نیا  مؤ   گیست  » ریاشه ساکت دد  سراگاا  صدای نیر اسکیه گفت:

 «تااری  اری ؟ احتماًً پاها  توا  رفت   شه اگ»صدای جدیدی گفت:

 و بان ه  صدای تنده ها طنی  اگدان دد  با تو  فکر م  کر  که گایا ها م  تواگند با کمال میل تما  دد او را مسخره کنند  

نا کتته دده  باید با حآدایاگه افسااگه  ر ت ره  اگام  ساتاره مغر  پدربشر  و ما ربشر  م  روی نگدوگ  کر ه  برا ر  ست    »کندرا گفت:

 «حر  بشگ   

 «م  ایناا ، کندرا  »صدای  آدنا گفت:

 صدا کم  ح یف تر و آهنری  تر بو   ماگند سابق گر  گبو  اما ق داً صدای تو  حنا بو   

 «ساکت دو، حنا  »صدای نیر اسکیه گفت:

 «هر وقت  وست  اده باد  حر  م  نگ   »حنا گفت:

متکست فاگ  ها شه اهمیت  برات  اره؟ او  ها میا  و م  ر   یا ت رفته فاگ  ها تو شه کاری ماهر ؟ تو :»یک  ان صادا های اوح  گفت 

 «مر    تنیا استددا یه که همتو   ار   

 «کندرا بیا جیو تر  »حنا گفت:

باً  ر حال ببیند  بین  ا  ت ری صادای  اکنو  گش ی  تر بو   کندرا به صاورت  مبی  م  تواگسات تصاویر حنا را ان نیر آ   ر سمت اسکیه    

 بیرو  آمد  ان آ  بو   

 «تیی  گش ی  گم  د   »کندرا کا تو  را کامسً  ور ان  ست  قرار م   ا ، گفت:

 شرا اومدی ایناا، کندرا؟  -

 به کمکت احتیاا  ار   من  ه با ه   اره س وط م  کنه   -

 «م   وگ  فکر م  کنه که میمه  »حنا گفت:

 «میمه  »ا :کندرا پاسخ  

 ف ط یه ححاه به گار می  م  رسه  به اگدانه یه عمر   -

 ما ربشر  و پدربشر  برات می  گیست ؟ ممکنه بمیر    -

 باً تره م  میر   همتو  م  میری   ف ط اً  به گار م  رسه که میمه   -

 «میمه  مناورت شیه که هیچ  اهمیت گداره؟ پاتو  ش ؟ او  اهمیت  ادت؟ »کندرا گفت:
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پاساخ  دانیده گتاد  صاورت حنا ان آ  بیرو  آمد و به شت  های کندرا تیره دد  حت  با وجو  گور ک  گیش کندرا م  تواگست ببیند که حنا     

بسایار جواگتر دده است  پوست  صا  تر  و رگر  ی   ست تر دده بو   تنیا شند تار موی  سفید بو   آ   ر اطرا  حنا تکا  تور  و ان  

   گار گاپدید دد

 «ه   وح  کنی   »کندراگفت:

 «او   یره حرف  با تو گداره  ان ایناا برو  »صدای نیر اسکیه گفت:

داما به نور بر ین   ساب  مغش های حساو   احمق ها   باها  ش  کار م  کنی ؟ دست و دوی مغشی  م  کنی ؟ تو یه    »کندرا گفت:

 «نیر آ  م  ذاری ؟ کمد نگداگی  م  کنی  و برا  آهن  های  که  ر مور  نگدگ 

تو  گم   وگ  که  ر مور  ش  حر  گم  نگ   او  م  مر  وح  اً   یره م  توگه نگدگ  کنه  ای  آتری  »صااادای نیر اساااکیاه گفت: 

 «ات اره  برو و با سرگودتت به تنیای  روبه رو دو  بذار حنا نگدگی  رو بکنه  

 «اگه گش ی  آ  گت  هیچ کاری گم  توگی  بکنی   م  جای  گم  ر  حنا رو برگر وگی   »کندرا مصم  گفت:

 «جدی این وری فکر م  کن ؟ »صدای نیر اسکیه گفت:

ای   اکندرا ان حح  نیرکاگه گایا  تود  گیامد  نیا ی م مئ  بو   حتماً بیو  ن ه بو   تروا گایا  ها ان آ  به مدن  فاگ  دد  آ  ها بو   ب

   کر   م  ترسید کس   ن ک  بخواهد اورا ان پتت به  رو  آ  هل بدهد  کس  را گدید  حال حنا با گرراگ  به اطراف  گراه م

 «آهای  آهای  »کندرا گفت:

 سکوت  م مئ  بو  که گایا  ها صدای  را م  دنوگد  

 «گرو که بیت گرفتی   »یک  ان صداهای اول با حاحت  آوانگو  گفت:

آما ه کند  آیا گایا  ها م  تواساتند شیشی به سامت  پرتا  کنند؟ دااید م  تواگستند     کندرا ت  داد  م  تواسات تو  را برای هر اتفاق   

 اسکیه را ترا  کنند  دد همچنا  ساکت و آرا  بو   

 ر اگتیای اسااکیه  ساات  ان آ  بیرو  آمد  کندرا به ع د پرید  قیب   اداات ان  هاگ  بیرو  م  آمد  ی   ساات شوب  بو   قس  های  

 فصل به  ست متصل بو گد  مندیرو ان آ  بیرو  آمد و روی اسکیه تشید  طسی  به جای م

 ر حاحیکه مندیرو بیند م  دد، کندرا شند قدم  به ع د بر ادت  هما  عروس  شوب  بو  که موریل به ی  تدمتکار ترسنا  بدل کر ه 

ذه  کندرا ه  ت ور گکر ه بو  که ممک  است آ  را بو   عروسا  اول پیکر سال قبل توسط گایا ها به نیر آ  کتیده دده بو   حت  به  

اهراً ظآنا  کنند  و حت  ای  که مندیرو هنون بتواگد حرکت کند  موریل نگداگ  دده بو   به همراه باهومات نیر ی  تپه سرسبش،  ربند بو   اما 

 کس  ای  تبر را به مندیرو گدا ه بو   

کندرا گسابت به آتری  باری که عروس  را  یده بو ، ردد کر ه بو  اما بان ه  مندیرو شند   پیکر شوب  به سامت کندرا حمیه کر   با اینکه 

 سااااااگااتاار مااتااری ان او باایااناادتاار بااو   کااناادرا شاارتاایااد و بااه ساااااماات گااذرگاااه شااوباا   ویااد                    

ر گش یک     م  تواگست صدای گش ی  دد  مندیرو را بتنو   صدای فرو  آمد  پاهای شوب  عروس  بر تخته های کفه اسکه را م  دنید

دا ج پیه های آًشیق ها مندیرو به کندرا رساید  کندرا شرتید و ساد  کر  او را بریر  با امید اینکه داید بتواگد یک  ان اعضای اورا ان قس   

 اگد    بدگ  شسبکند  اما مندیرو جاتاح   ا   کمرکندرا را گرفت و اورا سر و ته کر   کندرا م اومت کر  اما مندیرو  ست های اورا به  و طر

د  کر  سکندرا ر  وضایدت بدی گرفتار داده بو   پتات به مندیرو و سروته،  ر حاحیکه که حت  گم  تواگست  ست های  را تکا   هد     

تکا  بخور  اما مندیرو به دااد  قوی بو    رحاحیکه عروساا  ان  ریاشه  ور  م  دااد، کندرا  ریافت که به کر  کاا میل مندیرو بادااد،  

تواهد رفت  
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 چهاردهمفصل 

 دوباره کنار هم

 

سات ی  تکه  یرر ان  یواره اسافنا  کند و  ر  ها  گذادات  بافت  یواره او را به یا  مرکبات م  اگداتت  آگ در جوید تا سراگاا  م دار    

 کم  ان ی  ما ه ب  مشه و سافت  ر  هاگ  باق  ماگد که آ  را گیش فر ا   حد های  را به  یواره پییه شسباگد  هرشه ددیدتر  یواره را م  

 رطوبت بیتتری وار  بدگ  م  دد؛ آ  با ته مشه ی دید گیاه    بوسید،

اوحو  بار  یرر ارید و پییه حرنید  پییه ان ساوی  به ساوی  یرر م  شرتید و ست گیش با ددت تکا  م  تور   هنرام  که تواگست تو  را   

م  کر ؛ هر شند هنون ه  تصااور اینکه ان محک  گراه  ار ، پییه  یرر حرکت گکر   ساات ک  ک   اداات به ار  ها و شرت  ها عا ت  

  رو  ی  پییه  ر دک  ی   یو به آ  ار  ها گو  م  کند، برای  ارید بو   

ست تس  کر ه بو  بخوابد هنرام  که اوحی  بار تس  کر ه بو  شرت بشگد، صدای ار  ها هربار او را بیدار کر ه بو   به تدری  به ح ف 

 بو   ر شند م    کوتاه بخوابد  تستر  فشاینده ا  موفق دده 

نما   ر آ  تاریک  ب  پایا  مفیوم  را ان  سااات  ا ه بو   تنیا گدره ها و حرکت های  یو بو  که یکنواتت  را  ر ه  م  داااکسااات؛  

 همچنی  تور   تکه ها  یوار  شند وقت م  دد که  رو  دک  اوحو  بو ؟ ی  رون؟  و رون؟ سه رون؟ 

رح  ماگند  کامسً راحت بو    رست اگدانه ا  بو   هنرام  که م  تواست  ست  را تکا   هد تا تکه ای ان  حداقل سات  رو  پییه ی 

 یوار را بکند، به اگدانه ی کاف  جا برای تکا  تور    ادات  حت  هنرام  که ددید تکا  م  تور  ه  نتم  گم  دد، شرا که  یوار ها  

 ه طرن ت رگاک  تکا  بخور   گر  بو گد و آگ در فضا وجو  گدادت که ب

 ر فضاای  به آ  کوشک  به گار م  رساید که هوا هر ححاه ممک  اسات تما  دو ، اما گف  کتیدگ  همچنا  بدو  متکل اگاا  م     

تا حدی به  هدد  اینکه اوحو  او را بیدیده بو  تأثیری  ر جریا  هوا گرذادته و هوا همچنا  تانه بو   بسته بو   فضای پییه باعث دده بو  ک

 بااایااامااااری تااار  ان ماااحااایاااط هاااای بسااااااتاااه ماااباااتاااس دااااااو ، اماااا نمااااگااا  کاااه             

 ب  حرکت  ران کتیده بو ، م  تواگست  ر تیال واگمو  کند که پییه تیی  ه  بشر  است  

  را ه  راوحو  گدره وحتیاگه ای سر ا   پییه تکا  تور    یو شندی  گدره طوًگ  کتید و سر اگاا  ار  بیندی که ست پی  ان آ  گای

گتانیده بو   سات با تو  اگدیتاید که داید اوحو   ر حال گبر  است  گدره ها و ار  ها همچنا  ا امه  ادت  به گار م  رسید که پییه  ر    

 حال فتر ه دد  است  ابتدا  ر قسمت سر، سپ  داگه ها، کمر و  ر گیایت ناگو ها و پاها  

 ار  ها همچنا  به قوت تو  ا امه  ادتند  

پییه برای آتری  بار تکا  تور  و پ  ان آ  سکوت برقرار دد  ست ب  حرکت  ران کتید و منتار بو  که تکا  ها ا امه یابد  نما  نیا ی 

را منتار گتاست  هر ححاه اگتاار  ادت که ار  ها دروع دوگد  آتری  ار  های اوحو  به گار گاامیداگه بو گد  اکنو  همه شیش به طرن  

  بو   آیا ممک  بو  که اوحو  مر ه باداد؟ یا داید  یو گبر  را بر ه و ان تستر  تواب  بر ه بو ؟ ای  وقفه ان نماگ  که اوحو   ترساناک  آرا 

ست را بیدیده بو ، بشرگتری  فاصیه ای بو  که بی  حرکت ها و صداها افتا ه بو    قایق ب  حا ثه یک  پ  ان  یرری گذدتند تا اینکه ست 

   های  سنری  دده است  تواب  سنری  او را  ر تو  ربو   احسا  کر  پی
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*  *  * 

مندیرو کندرا را برنمی  ن   فر  ضاخیم  ان گل های وحتا  ان دادت نمی  تور گ  کاسات   ر هوا ع ر دکوفه و میوه به متا  م      

ا  ،  ر محی  که نماگ  که کییسای ان ی رساید  عی  را  گیا  گادا  ان  وید  مندیرو  ر جنرل، کندرا م   اگست که اکنو  کاا هستند  

 رفته  ر آگاا قرار  ادت  احتماًً آتری   ستور موریل به مندیرو ای  بو  که کندرا را به کییسا ببر   

  ر تامااا  طاول مسااایار  ر مایااا  جاناراال، کاناادرا تا اس کار ه بو   بااا حرااد بااه سااار مناادیرو ن ه و تس  کر ه بو  کااه            

کند  اما عروس  بشر  محک  او را گرفته و به راه  ا امه  ا ه بو   کندرا تما  مسیر را سر و ته پیمو ه و قس  های  ست و پای  را بان 

 به صورت ی  توپ  رآمده بو   با دد  نیا ی تس  کر ه بو ، اما مندیرو تسیی  گتده بو   

دل بو   مندیرو ت  داد و دروع به کند  کر   با  کندرا روی بساتری ان گل  ر نیر آساما  ب  ساتاره  ران کتایده بو   داد تاری  و مدت     

اگرتاات های شوبی  نمی  را م  کند و وقت  به ساان  م  رسااید، آ  را به کناری پرتا  م  کر   جای   ر نیر تپه موریل مدفو  و به   

ا گش  ندیرو  ستور  ا ه بو  که کندرا رهمراه باهومات نگداگ  دده بو    ظاهراً  ستور تنیا آور   کندرا به کییسا گبو ه است، بیکه موریل به م

 او ببر   

کندرا بیند داد و به سارعت به سمت پایی  تپه  وید  هنون د  قد  ه   ور گتده بو  که مندیرو ان پتت ضربه ای به او ن  و اورا  ر کنار   

 کندرا را گرفت و او را ب  حرکت گرهتنه ی   رتت هیو بر نمی  ن   ایت تور گد و پتاات کندرا نتم  دااد  مندیرو با قدرت  ایرطبید   

  ادت  کندرا جیغ م  کتید  

وگر  حداقل وقت  مابور بو  اورا گره  ار ، گم  تواگست نمی  را بکند  اگر نمی  را م  کند و به موریل م  رسید شه اتفاق  م  افتا ؟ آیا جا

 و راه  برای فرار م  یافت؟  ستورات جدیدی به تدمتکار شوب  ا  م   ا ؟ آیا با وگسا تما  م  گرفت 

 تو بد مخمصه ای افتا ی   -

 صدای نیری تندید  ت  صدای  بیند و آهنری  بو ، مثل صدای ی  گاقو  کوش   

کندرا ساار  را شرتاگد  ی  پری نر رگ   ر گش یک  صااورت   ر هوا مدیق بو   گور طسی  ان تو   ساااط  م  کر   حباساا  ان مخمل  

  رتتا   وتته دده بو   بال های  نگبور ماگند و ی  جفت دات  روی سر   ادت  

 «ممنو  م  دد  که کمک   م  کر ی  »کندرا گفت:

   راحت بتوگه ان پ  همچی   دم  ضدیف  بربیا   قیرماگ  به دیرت تو باید تیی -

 وقداً سورپریش م  د  اگه بفیم  ش درقویه   -

جا و  ضدیفه  موریل تو نگدو  محکم   ربنده  ارا ه ا   یره روی طیسم  که ایاا  کر ه تأثیری گداره  اما تو بان ه  به جش  -

 تحت تأثیر قرار گررفت    احتما  کر   واسه کم  کاری گم  توگ  بکن   ببختید اگه تیی 

 مندیرو کندرا را به سمت باًی تپه و جای  که کند  را ان آگاا دروع کر ه بو ، م  کتید  

 «تد واضحه که ان پس  بر گمیا   گم   وگ  ش  کار باید بکن   »کندرا گفت:

 پری تندید  صدای تنده ا  دبیه آوان پرگده ها بو   

   شوب ، کندرا سورگسو  بشر  رو تو تا   گبال تو   میکته  واقداً که تیی  جاحبه  یه عروس -

یاه جوری رفتاار م  کن  اگراار م  فکر م  کن  آ   میمی   به گار تو  اری فرافکن  م  کن   م  م   وگ  که ف ط یه  تتر     -

 مدموحی   بدو  کم  پریا تابستو  پارسال م  مر    
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 تواض   روا  ان ارور واقد  توهی  آمیشتره   -

  ندیرو کندرا را بیند کر   ناگو های  را ت  کر  و تا شاگه ا  باً آور    سات های  را ه   وطر  بان گره  ادته بو   با پاهای  به کند م

 ا امه م   ا   

 «م  دبیه کسایی  که فکر م  کن  ان ب یه برتر ؟ » کندرا گفت:

 پری گش ی  آمد و  ر م ابل بین  کندرا  ر هوا مدیق ماگد  

 ا وی  رو  تو تیره کننده      ر م ا  م ایسه او  مثه یه ستاره ک  گوره  ر برابرتوردید تابا   ج -

 «م  گم   وگ  شه جوری باید ان  استفا ه کن   »کندرا:

ه هموگ وری کان م  گپر    تو او  دخص گوراگ  و با استددا ی هست  که میکه ما اگتخا  کر ه و مور  ح ف قرار  ا ه  »پری پاساخ  ا : 

 «تو گم  توگ  به م  بر  شه جوری ان جا و  استفا ه کن ، م  ه  گم  توگ  بیت بر  ش وری جا وت رو آنا  کن   

 «تو م  توگ  ان جا وی تو ت عییه   استفا ه کن  او  رو  وباره به یه عروس  شوب  کوحو تبدیل کن ؟ »کندرا گفت:

  پابرجا م  موگه اما  سااتوری که اعماح  رو کنترل م  کنه ضاادیفه  با یه ک  طیساام  که او  رو به حرکت  ر آور ه همچنا -

 کم  احتماًً م  توگ  تغییر  بد   

 تواه  م  کن  ای  کار رو بک   م  کن ؟  -

 م  ایناا  تا ان نگدا  محافات کن   تما  او  های  که بچه ج  بو   به گوبت ایناا کتی  م       -

 «و ی؟ تو بچه ج  ب»کندرا پرسید:

 یا   گندان  نگدگ  تیی  ب  ارند  بو    -

 او  م   توا  اوگ در بکنه تا به موریل برسه  اگه محافظ نگداگ  ، گباید جیو  رو بریری؟  -

 «فکر کن  باید بریر   اما دد تیی  نیباییه و آحوها بوی فوق احدا ه ای  ار        جم  کر   پریا کار تیی  سختیه  »پری تأیید کر :

 «ممنوگت م  د   »را گفت:کند

برای ماا پریاا هیچ  به اگدانه تتاااکر و توجه تو اهمیت گداره، کندرا  تو برای ما همچنی  جایراه   اری  یه کیمه محبت آمیش    -

 بیمو  بر  قید های کوشیکمو  دروع م  کنه به حرنید   تنیا شیشی که آرنو  رو  اری  عتق  تتر های بشر  و بدترکیبه  

 «تو واقداً افتضاح   »کندرا گفت:

 واقداً هست   گه؟  -

 پری به گار تودنو  بو   

باذار یاه شیشی بیت بر   حق با توئه  وظیفه منه که ان نگدا  موریل و باهومات محافات کن   م  ر   ببین  کسااا   یره ای    -

 حوصل   اوگ دری سر رفته که حاضر باده بیت کم  کنه؟ 

دد  کندرا امیدوار بو  که واقداً به  گبال کم  رفته بادد  پری به گار تیی  قابل اعتما  گم  رسید  پری کوش  با سارعت پروان کر  و  ور  

 کندرا تس  کر  با صا  کر   ناگو های  بانو های عروس  را بتکند اما تنیا گتیاه تسد  کمر  ر  بو   مندیرو تیی  قوی بو   
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کندرا  ر مور  اینکه پری با گیروی کمک  بر تواهد گتااات، رفته رفته رگ  م  باتت  همااگ ور کاه مندیرو به کند  ا امه م   ا ، امید   

 مندیرو ت ریباً تا کمر  ر گو اح  که کنده بو  فرو رفته بو  که ی   سته پری  رتتا   وردا  حی ه ن گد  

 « یدی ؟ م  که بیتو  گفت   »پری نر  کوش  با صدای آهنرین  گفت:

 «م مئناً  اره توگل م  نگه تا به موریل برسه  »گفت:ی  پری  یرر 

 «احبته تیی  موف یت آمیش ای  کار رو اگاا  گم   ه  »پری سو  گفت:

 «گم  توای ارا ه   رو تغییر بدی  تا ان تو پیروی کنه؟ »پری شیار  پرسید:

 رهبری کر ه بو    کندرا پری را دناتت  هما  پری گ ره ای بو  که  ر جن  عییه باهومات پری ها را

 «مدیومه  عاح  م  ده  »کندرا گفت:

پری ها مدیق  ر هوا،  ور مندیرو و کندرا حی ه ن گد  به محم اینکه دروع به تواگد  کر گد، جرقه های رگر  به هوا بیند دد  کندرا پی  

به شندی  مکاحمه گو   هد  کیمات  به  م  ن    یرر گم  تواگسااات متوجاه داااو  آ  ها شه م  گویند  مثل ای  بو  که به طور همشما  

 گود  م  رسید که  ر کنار ه  مفیوم  گدادتند  

 پ  ان آتری  جرقه گور، پری ها ساکت ددگد  بیتتردا  پروان کنا   ور ددگد  مندیرو همچنا  به کند  ا امه م   ا   

 «حاً  یره گو  به فرما  توئه  »پری گ ره ای گشار   ا :

 «مندیرو  یره نمی  رو گک   »کر :کندرا امتحا  

 مندیرو  ست ان کند  کتید  

 مندیرو م  رو بذار پایی    -

 مندیرو اورا پایی  گذادت  

 «متتکر   »کندرا رو به پری نر  و پری گ ره ای گفت:

 تنیا ای   و پری ماگده بو گد  

 «باعث افتخارموگه که کمکت کر ی   »پری گ ره ای گفت:

 ع بیندتری گسبت به ب یه پروان م  کر ، اما صدای  ان همه رساتر بو   با اینکه  ر ارتفا

 «شرا همه دو  سری  م  ر ؟ »پری نر رگ  سر  را تکا   ا  و به سرعت  ور دد  کندرا پرسید:

 وظیفه دو  رو اگاا   ا     -

 هیچ کدو  پریا با م   وستاگه رفتار گم  کن    -

ست  مخصوصاً گسبت به کس  که میکه مو  بی  توجه تاص گتو   ا ه  تیی  ها به  وساتاگه رفتار کر   تیی  تو ذات ما گی  -

 تو حسو ی م  کن   

 م  ف ط  ادت  تس  م  کر   که ان آدیاگه افساگه محافات کن  و تاگوا ه   رو گاات بد   »کندرا گفت:

 و موفق ددی که ف ط باعث م  ده جایراهت باًتر بره   -
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   م  نگ ؟ پ  تو شرا  اری با م  حر -

    46فکر کن  م  با ب یه فرق  ار   م  ان تیی  های  یره جدی تر به  گیا گراه م  کن   اس  م  دیارا -

 اس  من  کندرا    -

 

تو  داگ  بو ی کخ ما همه م  توای  باهومات نگدوگ  بموگه   رایر ای  صورت د   ار  که م  توگست  برای تغییر  ا   »دیارا گفت:

ه کاف  کم  پیدا کن    رسااته که باهومات تو رو بیتااتر ان هرک   یره ای م صاار م   وگه، وح  اگه فرار کنه اگت ا  ب    مندیرو به اگدان

 «رحماگه ای ان پریا م  گیره  

 گم  تواگی   وباره نگداگی  کنی ؟  -

 مثل باهومات مبارنه کنی   اکسیر تو اگدانه و قدرت ما رو افشای   ا   بدو  او  اکسیر ما هیچوقت گم  توگی  با اهریمن   -

 «م  گم  توگ   وباره او  اکسیر رو تییه کن ؟ »کندرا پرسید:

 تتر عشیش م    تو واقداً تا  و ب  تاربه ای  احتماًً یک  ان  ًیی  که میکمو  حاضاار دااد اداا  ها  رو با تو ت ساای  کنه  -

تیی  سااری  ان ای  نگدگ  تداحافا  کن  فکر کن  همی  بو ه  قد  گذادااتنت گش ی  مدبد   ر حاحت عا ی باعث م  دااد 

 مدصومیتت باعث دد که تو رو ببخته  احبته  ًیل میکه رو ف ط تو   میدوگه 

 آدیاگه افساگه بانه   ر ت ره م  به کم  احتیاا  ار   -

م  موگه  حرمت ب  ع وبت گ  یره گک  ان  کم  بریریمره اینکه تو   تو رو  عوت کنه  حاً که بیتتر میدوگ ، هت » دیارا گفت: 

» 

 کندرا به یا  آور  که ش ور ح  کر ه بو  رفت  به جشیره کار ادتباه  است  

 تو م  توگ  کک  کن ؟ -

 «مدیومه که م  توگ ، شو  باید ای  کار رو بکن  » دیارا شتمک  ن  و گفت: 

 اوحو  دک  پرست رو  یدی؟  یوی که  گبال برا رمه  -

 میته مشاحمت  برات ایاا  گم  کنه دک  پرست  اره ب  حرکت  -

 دنید  ای  تبر شو  تناری ان ا  بر قیب  فرو گتست  اگر احو   ر حال ب  حرکت دد  بو ، یدن  ست واقداً مر ه بو  

ت   او  گرف متااکل ان مندیرو و احو  بشرگتره  آ   بدها توگه رو  ر اتتیار گرفت   او  ها پدربشر ، ما ربشر ،  یل و گاتو رو» کندرا گفت: 

 «ها میخواگیه شیش تیی  با ارن  رو ان آدیاگه افساگه بدن    اگه موفق بت  تما  دیاطی  و اهریم  ها رو ان نگدگتو  آنا  م  کن  

اینکه ماجراهای فاگ  ها برامو  اهمیت  ادااته بادااه واقداً جاحبه توجه کر   به همچی  گرراگ  های  تو ذات ما گیساات  تو » داایارا گفت: 

نگداگ  گره  ادت  باهومات رو با  ستور میکه مو  وظیفه ما قرار  ا ی  ما ه  همچنا  به ای  وظیفه عمل میکنی   م  همیته یه گریبا  

 «ایناا م  ذار   

 کندرا به اطراف  گاری اگداتت  گراه  بر روی تپه ای که کیبه وار  روی آ  قرار  ادت، تیره ماگد  کم   ورتر ان آگاا بو   

                                                           
46 shiara 
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   توگ  بی  کم  کن  وار ، برا ر  یل، رو  رما  کنی ؟ م -

 طیسم  که رو  وجو   اره تیی  قویه  تما  پریای آدیاگه افساگه با ه   یره ه  گم  توگ  طسم  رو بتکن    -

 اگه اکسیر رو  ادتی  ش ؟  -

 او  جوری اوضاع فرق م  کر   شرا تو جا  رو به مدبد برگرر وگدی؟ -

 ر ه  کتید  کندرا ابرو های  را  

 پدربشر  گفت بیتره بندانیم  تو آ   گفت برگتت  به جشیره کار  رست  گیست   -

گایا  ها او  رو به عنوا  انیمت پی  تو دو  گره  ادت   ان ای  به بدد یا ت باده، اگه موق  گیان شیشی رو بر م   اری برای  -

 ایراهت پی  حضرت واً صدمه گم  ن   تتکر و برگر وگدگ  به جای اصیی  تنبیه گم  د   ای  کار به ج

 «متأسف  دیارا  ما فکر کر ی  او  ها بر  م  گر وگ   »کندرا گفت:

گایا  ها ان میکه ما م  ترسا  و بی  احترا  م  ذار   اما او  جا  رو به عنوا  هدیه ای که بیتو  اهدا دده قبول کر    م    -

و ت صایر رو گر   تو اگداتت  که جا  روبیتو   ا ی  بدض  ان پریا تو رو  رفت  که پسا  بریر  وح  او  ها جا  و بی  گدا    

 گناهکار م   وگ   

 پری گ ره ای ارتفاع  را کم  بیتتر کر   

 به گار م  رسه که اوضاعت ایناا تحت کنترحه   -

 صبر ک   تواه  م  کن  گرو  م  گم   وگ  باید ش  کار کن    -

ت به ت ری که گفت  آگاه کن   اما رو کم  گوع ما حسا  گک   م  توب  تو رو تحسی  م  کن ، سد  م  کن  ب یه رو گسب»دایارا گفت: 

 «کندرا، و آرنو م  کن  که صدمه ای گبین   

  دیارا پروان کر  و  ر  ل دد گاپدید دد  کندرا برگتت و گراه  به مندیرو اگداتت  ب  حرکت ایستا ه و منتار  ستور بو   کندرا آه  کتید

 کس  که طر  او بو ، ی  عروس  شوب  بشر  و ترسنا  بو    تنیا

*  *  * 

وراً ف ست گاحه کنا  ایت ن   سد  کر   ست و پای  را  ران کند اما  یواره پییه ماگ  ان ای  کار م  دد  به یا  آور   اینکه کاا بو  باعث دد

 ان توا  بپر   ش در توابیده بو ؟ 

شتاماگ  را بان کر   با تداد  ید که  رو  پییه با گور سابشی رود  دده است  گوی  گور ان بیرو  به  اتل  ر حال گفوذ بو   پییه به طور   

  ؟ایر مدموح  بدو  حرکت بو   آیا اوحو  توا  بو ؟ شرا گاگیا  گور به  اتل پییه تابیده بو ؟ آیا گور ه  ان اوحو  عبور کر ه و ه  پییه

منتار ماگد  هیچ تغییری حاصال گتاد  به تدری  دروع به فریا  کتید  کر  و تس  کر  با تکا   ا   تو  پییه را گیش تکا   هد  گه   سات  

صدای ارد  م  آمد، گه گاحه ای  حرکت  گیش ح  گم  دد به جش تکا  های کوشک  که تو   ایاا  م  کر  تنیا سکوت بو  و رودنای  

 یکنواتت و توامو  

 پییه  یرر  رو  بد  اوحو  گبو ؟ آیا با ساارفه، پییه ان بد  اوحو  بیرو  پریده بو ؟ داااید پییه قابل هضاا  گبو   امیدی گداداات که این در  آیا

تو  دااگ  باداد  اما ای  تنیا توجه ممک  برای ق   دد  گاحه ها و وجو  گور بو   آیا پدربشر  برای گاات  برای آمده بو ؟ اگر این ور   

 را هیچک  ان او گم  تواست که پییه را بان کند؟ بو  ش

یا هنون آ آیا ح ه ای  ر کار بو ؟ آیا اگر پییه را بان م  کر  بان ه  اوحو  او را م  بیدید؟ ای  بار بدو  پییه ای که ان هضاا  او جیوگیری کند؟ 

   تر  سر  و ایر ارا ی ح  گم  کر   ه   ر بیته نار دی اگ  آ  مر ه متحر  بو ؟ این ور فکر گم  کر   هی  گتاگ  ان آ

  ست تصمی  گرفت صبر کند  عاوًگه رفتار کر   قبسً بارها اورا به  ر سر اگداتته بو    ست به سینه  ران کتیده بو  و گو  م  کر   تما

    حواس  را متمرکش کر ه بو  تا بیکه بتواگد ان آگچه بیرو  پییه  ر حال اتفاق افتا   بو  سر  ر بیاور
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تیی  سری  احسا  ب  قراری به او  ست  ا   هیچوقت تو  گتواگسته بو  با مسحت و ب  حوصیر  کنار بیاید  وقت  پییه م  شرتید و با هر 

حرکت اوحو  و با هر حرکت اوحو  تکا  م  تور  و وقت  که گدره های ترساناک  ساکوت را  ر ه  م  دکست، ست م  ترسید و همی    

 م  کر   سکوت و سکو  ایر قابل تحمل بو   تر  او را متغول 

ش در نما  گذداته بو ؟ همیته وقت  او حوصیه ا  سر م  رفت نما  کندتر م  گذدت  م  تواگست کس  های تاص   ر مدرسه را به  

 یااا  آور  کااه احساااااا  ماا  کاار  سااااااعاات ان کااار افااتااا ه اسااااات  هاار  قاایاا ااه ماااگاانااد یاا  عااماار            

م  گذدت  اما ای  ان آ  ه  بدتر بو   هیچ همکسس   ر کار گبو  که بتو  با او دوت  کر   حت  صدای مدیم  ه  دنیده گم  دد که به 

 یکنواتت  سر و دکی   هد  

  حال ساات دااروع به کند   یواره پییه کر   گم  تواساات همه  یوار را سااورا  کند  تنیا م  تواساات ببیند ش در ضااخامت  ار    ر همی

 م داری ان  یوار را تور   

تیی  نو  سورا  بشرگ  جیوی صورت  ایاا  کر ه بو   هرجه بیتتر م  کند، جن   یوار تغییر م  کر   مثل کره با ا  نمین  شسبنا  بو   

 اگداتت   ای  قسمت  یوار  ان  همه قسمت های قبی  تودمشه تر بو   او را به گوع  یا  گودیدگ  مخیوط دیر و تخ  مرغ م 

  پ  ان آگکه ای  قسمت تودمشه  یوار را ه  سورا  کر  به پوسته پییه رسید   کامسً صی ی  بو  و هنرام  که آ  را فتار  ا ، موا بر ادت

 با اگرتت پوسته را سورا  کر   ماید  تراو  و اورا تی  کر   

ا  و سخت رسیده بو   گور گ ره ای به  اتل م  تابید و گور سبش رگ  را اکنو  گور واقداً ان طریق سورا  به  اتل م  تابید  به ی  ً  دف

تحت احتاداع قرار م   ا   کامسً واضح بو  که  یرر  رو  بد  اوحو  گیست   ر تما  مدت  که پوسته را سورا  م  کر  هیچ صدا یا حرکت   

 که حاک  ان گش ی  بو   اوحو  بادد، ح  گکر ه بو   

داید  یرر شنی  فرصت  گصیب  گم  دد  باید تسد  را م  کر  تا فرار کند   یو ممک  بو  هر ححاه بانگر    ست کس  شه م   اگست؟ 

داروع به ضربه ن   به ً  کر    ست   ر  گرفته بو ، اما ً   ر حال تر  بر ادت  بو   تیی  نو   ست  را ان ً  بیرو  رفت و گور  

 مست ی  به  اتل تابید  

تس  م  کر  تا ساورا  را گتا  کند  بیتتر ان آ  شیشی که فکر م  کر  طول م  کتید  اکنو  که پییه محاف  سورا    سات با سارعت  

 دده بو ، م  تواست هر شه نو  تر ان پییه تارا دو ؛ پی  ان آ  که موجو ی ان راه برسد و او را اافیریر کند  

بور کند، گتا  دد  ابتدا سر ، داگه و  ست های  را ان پییه بیرو  آور   برجا تت  دد   سر اگاا  سورا  به اگدانه ای که ست بتواگد ان آ  ع

 اوحو  بیست قد  آگ ر  تر پتت به او گتسته بو    یو به طرن قابل مسحاه ای بشر  دده بو   اوحو  بشرگتر ان هر فیی  بو  که ست  ر باغ

   جای تداد گدادت که موفق دده بو  اورا ببیدد  دک  پرست فوق احدا ه بشر  بو   وح   یده بو ؛ گه تنیا بیندتر بیکه حای  تر ه  بو 

سات متوجه داد که بشرگتری  اداتباه عمر  را مرتکد دده است و  ر گتیاه ی آ  تواهد مر   شرا برای بانکر   پییه بیتتر صبر گکر ه    

 بو ؟ شرا آگ در عایه کر ه بو ؟ 

   همچنااا  پتاااات بااه او ب  حرکاات گتاااساااتااه بو    ساااات بوی تیی  باادی ح  امااا اوحو  برگرتاااات   یو  رداااات اگاادا

ع وم  کر   به ً  پییه گراه کر   صی ی  بو  و  رتتت  ماگند مروارید  ادت  اما ما ه قیوه ای بد بوی  به آ  شسبیده بو   اگبوه  ان مدف

 کم  آگ ر  تر روی نمی   یده م  دد و مر  ها بر فران آ   ر پروان بو گد  

 ح ی اات گاااگیااا  برای او آداااکااار دااااد  صاااحیح و ساااااح   ر پییااه، ان بااد  اوحو   ف  دااااده بو   تنیااا توضااایح همی    

 م  تواگست بادد  ان ی  سو وار  دده و ان سوی  یرر تارا دده بو   

 اوحاو  همچنااا  ب  حرکاات بو   بااه گار حت  گف  ه  گم  کتااایااد  ماااگنااد یاا  ماسااامااه بو  و تااا آگاااای  کااه ساااات    

 ت ببیند  ر بیته نار دو  گبو   م  تواگس

سات ان پییه بیرو  تشید  گیایت تسدا  را م  کر  که با مدفوع تما  پیدا گکند   هنرام  که کامسً ان پییه تارا دد، قد  بر روی میدا    

  فوع برذار ، یمی آ مدفوعآ بدبوی  یو گذادات  ب  صادا ان داک  پرست  ور م  دد  نماگ  که م  تواست پای  را آگ ر  ی  تکه مد   
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دااته تتا  با صدای بیندی نیر پای  دکست  تما  عضست بد  ست من بم دد  پ  ان ی  ححاه که گف   ر سینه ا  حب  دد،   

 ت ر کر  و گراه  به  یو اگداتت  اوحو  تکا  گخور  و هماگ ور ب  حرکت گتسته بو   

  به دمار گم  آید  به همی  تاطر تصمی  گرفت با فاصیه نیا ی او را  ور ست با تو  اگدیتید باید م مئ  دو  که اوحو  یرر تیدیدی برای

او را  ر  ربشگد تا بتواگد ان روبرو اوحو  را ببیند  هنرام  که ان روبه رو او را  ید متوجه داد که  قی اً  ر هما  حاحت  گتاسته است که اوحی  با  

کر ه بو   اوحو  ی  بار  یرر به ماسامه تبدیل دده بو   ست ب  اتتیار   آ  حاحت  ر مؤساساه کف  و  ف   یده بو   جن  پوسات  تغییر   

 حبخند ن    یرر به مر  محکو  گبو   وتا وقت  که ک   یرری ادتباه گم  کر  و به او اذا گم   ا ، اوحو  دک  پرست ب  حرکت دده بو   

 ای ان  رتتااا  قرار  اداااات ساااات اطارافا  را گاراااه کار    ر یاا  ماحاوطااه بااان کوشاا  بو  کااه  ر محاااصاااره حی ااه         

 م  تواگست  ر هر گ  ه ای ان من  ه بادد   باید موقیدت  را متخص م  کر   

آرنو م  کر  کا  جدبه وسایل ضروری  همراه  بو   جدبه را  ر بیته اگداتته بو   تنیا شیشی که  ر به همراه  ادت،  ست کت  بو  که 

  ر جیب  فرو کر ه بو  آ  را بیرو  آور  و پودید  کوحتر  ر  ست  قرار  ا ه بو   ست  سکت  را 

به محم اینکه  ستک  را  ر  ست  کر ،  یرر گم  تواگست تو   را ببیند  احسا  عایب  بو ، گوی  تنیا ی  جفت شت  دفا  ان او 

تا ، گه ا وقت  ب  حرکت م  ایسباق  ماگده بو    سات  را  ر م ابل صورت  گرفت  وقت   ست  را تکا   ا ، بدگ  بار  یرر مرئ  دد  ام 

 تنیا آگسوی اعضای  را گیش م   ید، بیکه کوشکتری  گتاگه ای ان بدگ   یده گم  دد  مثل ای  بو  که اصسً بد  گدار   

کند    ساتک  کم  برای  گتاا  بو  اما نیا  ه  بد گبو   تودبختاگه مال کوحتر بو ، گه تاگو   رنماگ  که م  تواست موقدیت  را دناسای  

 پودید  آ  م  تواگست امنیت بیتتری برای  فراه  کند  

 تاوردااایااد  ر باسی آسااامااا  باو   بااه هامایا   حیاال فدًس گم  تواگساااات کمک  بااه تدیی  جداات کنااد  و ان آگاااای  کااه        

م  تواگساات  ر هر گ  ه ای ان من  ه بادااد، تنیا تتااخیص  ا   جیت داامال به  ر   گم  تور   او احتیاا به ی  گتاااگه  اداات  تنیا 

تتاخیص  ا   جیت داما به  ر   گم  تور   او احتیاا به ی  گتاگه  ادت  ست به صورت مارپیچ ان میا  مدفوع ها گذدت و  ر مرکش   

ی  کپه مدفوع تا کمر او م  رسید   ست به کم  ایستا    رتتا   ور محوطه آگ در بیند بو  که او گم  تواگست محوطه ی بان ایستا   بشرگتر

 آ  سوی آ  ها را ببیند  

گراه  به اوحو  اگداتت  اگر ان ماساامه باً م  رفت گش ی  شیار و گی  متر  م  تواگساات ان نمی  فاصاایخ بریر  اما ساات هی  عسقه ای 

 آ   ها  گش ی  دو   گدادت که به 

مسایر تاص  برای تروا ان محوطه  یده گم  دد، اما پود  گیاه  شندا  متراک  گبو   ست ی  جیت را اگتخا  و دروع به حرکت کر    

  پ  ان مدت  ساراگاا  به ای  موضوع عا ت کر  که هروقت م  ایستد، بدگ  گاپدید م  دو  و وقت  به راه م  افتد،  وباره ظاهر م  دو  

اوحویت اوح  پیدا کر   ی  گتااگه آدانا و یا گ  ه مرتفد  بو  که بتواگد ان آگاا موقدیت  را تتخیص  هد  تنیا شیشی که م   اگست ای    

 بو  که هر قدم  که بر م   ادت او را ان تاگه  ورتر م  کر   

و ان گار گاپدید دد  پ  ان شند ححاه آهوها به راه افتا گد  به ی  جفت آهو برتور   هر و ایستا گد و به سمت او گراه کر گد  ست گیش ایستا 

 و  ور ددگد  آیا بوی او را ح  کر ه بو گد؟ 

کم  جیوتر ی  جغد بشر  سایاه را  ید که روی  رتت  گتاساته بو   سر جغد به سمت  شرتید و شت  های گر   به او تیره دد  ست    

    ارگااد  حااتاا  بااا ایاانااکااه     گااماا   اگسااااات جااغااد هااایاا  بااه آ  بااشرگاا  و سااااایاااهاا  هاا  وجااو           

ب  حرکت ایساتا ه و گامرئ  بو ، اما بان ه  به گار م  رسید که آ  شت  های طسی  به او م  گررگد   ر آ  ححاه بو  که ست متوجه دد  

جغد م   آ دایر گنودایده است  ی  رون  یرر آاان دده و او توابیده بو   گم  تواگست دکل واقد  هیچ ی  ان موجو ات جا وی  را ببیند    

 تواگست هر موجو ی بادد  آهو ها ه  م  تواگستند موجو   یرری بادند  

  وباره به اوحو  فکر کر   آیا هماگ در که او  یده بو ، دبیه ماسمه بو ؟ و آیا آ  ه  توه   یرری بو ؟ 

نیا سر  شرتید  شت  های طسی  حیوا  سات بدو  اینکه شت  ان جغد بر ار ، دروع به حرکت کر  و موجو  را  ور ن   جغد بر گرتت، ت 

 تا ححاه ای که ست ان گار  گاپدید دد به او تیره گراه م  کر گد  
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 یری گرذدت که ست قد   ر راه عایب  گذادت   ر ابتدا مسیر با سنرفر  مفرو  دده بو ، اما کم  جیوتر عیف های هرن و گیال های 

فر  ها ان جای تو   ر آمده یا نیر گیاها  ان گار گاپدید دده بو گد، اما هنون ه  تددا ی ان جوا   ر میا  راه به شت  م  تور   بیتتر سنر

سانرفر  ها  یده م  دادگد و به سات کم  م  کر گد که مسیر را  گبال کند  ست پی  ان آ  هرگش مسیر سنرفر  دده ای  ر آدیاگه    

و  اگدیتید که  گبال کر   ی  راه قدیم  بسیار ام  تر ان گر   ب  هد   ر افسااگه گدیده بو   اگرشه مسایر به تدمیر گیان  ادات اما با ت   

 جنرل است  

مسیر هموار گبو  و بیتتر سنرفر  ها گاصا  و دل بو گد  ست مابور بو  با  قت جیوی پای  را گراه کند، وگرگه ممک  بو  مچ پای  پیچ 

  حرکت ایساتا   گفس  را  ر سینه حب  کر   گم   اگست آگچه  یده واقداً  بخور    ی  مار  ران ان میا  عیف های هرن عبور کر   سات ب 

 ی  مار بو ه است و یا موجو ی به مراتد ت رگا  تر  ر حبا  ی  مار، مار به گار متوجه حضور او گتد  

تر   گد  کم  آ  طر سات ان کنار ترابه های ی  کیبه مح ر  ر ی  ساوی مسایر گذدات   و  یوار و ی   و ک  سنر  ت ریباً ساح  بو    

 ب ایای ی  سرپناه کوش   یرر را گیش  ید  بنا کامسً متسد  دده بو  و  یرر قابل دناسای  گبو   احتماًً نماگ  ی  آحوگ  بو ه است  

شی  ر یان کنار شند ترابه  یرر گذداات تا اینکه به ی  محوطه بان رسااید  تاگه با دااکوه   ر م ابی  قرار  اداات که به طرن داارفت اگر

م ایساه با ساایر بناها و جا ه سااح  بو   تاگه ساه طب ه بو  و شیار ساتو  بشر   ر جیو آ   یده م  دد   یوار های سفید  اکنو   یرر      

تاکساتری بو  و تما  پناره ها با تخته های بشر  سبشرگ  پودیده دده بو گد   ور ستو  ها پیچ  پیچیده و تا س ف باً رفته بو   مسیر  

 ابل تاگه به صورت ی   ایره امتدا  پیدا م  کر    ر م 

ست به تاطر آور  که شیش های   ر مور  ی  تاگه مترو   ر من  ه دنیده بو   نماگ  می  اصی  آدیاگه افساگه و مرکش ی  جامده کوش  

 مترو  دد  تاگه دنیده بادد   بو ه است که ظاهراً آ  ترابه ها تنیا ب ایای آ  بو گد  به یا  گم  آور  که شیشی  ر مور   حیل

با توجه به درایط ست، یک  ان ویاگ  های تاگه بیتتر ان سایری  توجی  را به تو  جید کر   ارتفاع  ان نمی  نیا  بو   حد  م  ن  که 

 ان روی س ف تاگه بتواگد موقدیت  را تتخیص  هد  

ححاه ای  رگ  وار  م  دد  عادق اکتتا  بو   اما م   اگست که آیا جرأت  ادات ریسا  کند و وار  تاگه داو ؟  ر حاحت عا ی بدو     

 اوار  داد  به ی  می  مترو   ر آدایاگه افسااگه کار واقداً ت رگاک  است   ر ایناا، روح ها و هیوً ها گه تنیا واقد  بو گد، بیکه همه ج   

ر ان تاگه ای بو  که اکنو  پدربشر  و ما ربشرگ   ر آ  حضاور  اداتند  تانه  حیی  برای مترو  دد  تاگه وجو   ادت  تاگه بسیار بشرگت  

 نگدگ  م  کر گد  

باید متوجه م  داد که کااست  با ای  که توردید هنون  ر باًی آسما  بو ، اما دد سراگاا  فرام  رسید و او گم  تواست به هیچ وجه  

ر ورو  به تاگه م  تواگساات کم  کند که موقدیت   ر من  ه را بدد ان تاری  دااد  هوا  ر جنرل بادااد  به عسوه همه گررا  او بو گد  اگ

 متوجه دو ، به رسیک  م  ارنید    ید   اتل تاگه برای  جاحد بو   کس  شه م   اگست؟ حت  ممک  بو  گن  ه  پیدا کند  

ان   ر سر فرار کند  رون گرم  بو   ابری ست با احتیاط به سمت تاگه قد  بر ادت  تصمی   ادت آرا  برو  و آما ه بادد تا با اوحی  گتاگه ی

 پته ها بر فران شمنشار  ر حال پروان بو گد  م  تواگست تصور کند ش ور کاحسکه ها به سمت تاگه م  رفتند و تدمتکار های یوگیفر  پودیده

 به آ  ها تودامد م  گفتند  ان آ  رون ها مدت نیا ی گذدته بو   

ان پیه ها باً رفت و وار  ایوا  جیوی تاگه داد  ان کنار ساتو  ها گذدات  همیتاه ان تاگه های  که ساتو   ادتند تود  م  آمد  تیی       

باداکوه به گار م  رسیدگد،  ر مثل ی  قصر   ر جیو گیمه بان بو   ست به سمت گش ی  تری  پناره رفت  رگ  سبش تخته های  که جیوی  

 ده بو ،  رحال طبیه دد  بو   تخته هارا کتید  صدای کتداری ایاا  دد اما تخته ها ان ه  بان گتدگد  پناره ها را پوداگ

سات به سمت  ر رفت و آ  را بان کر   با پناره های پودیده و ًمپ های تامو ،  اتل تاگه تاری  بو    ر اگتیای راهروی طوًگ  م   

 ان نیر ًیه ضخیم  ان تا  گیش به گار قدیم  م  رسیدگد  همه شیش ساکت بو    تواگست اتاق گتیمت بشرگ  ببیند  مبیما  حت 

تا  فسات وار  تاگه داد   ر را کامل بان گذادته بو   با عبور او تا  به هوا بیند دد   ایستا    ر تاگه شندا  تن  تر ان ایستا   نیر گور آ  

وت ان س ف بیند آویشا  و به شیچراغ متصل بو گد  با تو  اگدیتید عاقسگه گبو   بوی کپ  به متاا  م  رساید  دابکه های بشر  تار عنکب   

 است عایه کند  
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 یاا  پیکااا  بینااد ان راهرو بااه طب ااه  و  م  رفاات  سااات بااه سااارعاات ان پیااه هااا باااً  ویااد   بااا هر قااد  تااا  بااه هوا بینااد  

شرگ  ان ی  ن  و مر   یده م  دد   مر  جدی به گار م  داد و جای پای ، روی فر  تیره م  ماگد    راگتیای پیه ها عک  قیوه ای ب 

م  رسید و سبیل  ادت  ن  حنا بو ؛ تیی  جوا  تر ان نماگ  بو  که ست اورا  یده بو ، اما حت  با وجو  حیه تا  روی دیته قا  عک  بان 

 ه  هویت  به وضوح قابل تتخیص بو   حبخندی بر حد  ادت  

به پیکا   یرری رسید که به طب ه سو  منتی  م  دد  وار  ی  راهرو باریکتر دد  به طور اتفاق   ر سات به سامت اگتیای راهرو  وید و   

ی  اتاق را امتحا  کر   قفل بو     ر  وم  که امتحا  کر  ه  قفل بو ، اما  ر ساو  بان دد  ی  اتاق توا  بو    به سوی پناره دتافت   

ار ن    ید توب   ادااات اما تنیا  ر ی  جیت  به همی  تاطر ان پناره بیرو  رفت و قد  برروی آ  را بان کر  و تخته ها را ان جیوی آ  کن

 ساا ف گذاداات  ساا ف دااید نیا ی  اداات به طوری که اگر حیش م  تور ، امکا   اداات ان سااه طب ه به پایی  بیفتد  با احتیاط قد  بر  

 ی  ت  ه س ف رسید  م   ادت  شو  ها نیر پای  قا قا م  کر گد  سراگاا  به باًتر

بر روی با  تاگه ایساتا ه بو  و  ید توب  ان اطرا   ادات  ان بخت بد  شیش آدانای  به شت  گم  تور   شیار تپه را  ید که  ور ی   ره    

ه   آرا  شرتید و بقرار  اداااتند  هما   ره ای که کوحتر او را بداگاا بر ه بو   اما م مئ  گبو  که ان کدا  جیت به  ره شیار تپه گراه م  کند

افق گراه کر   به  گبال ی  سرگخ م  گتت   ر ی  طر  شیشی م   ید که حد  م  ن  که ابتدای ی  باتسق بادد   ر سوی  یرر ی  

 تپه ی تنیا  ید  برروی تپه ان فران  رتتا  ی  س ف  یده م  دد  

یه گو  آ  را ببیند  روی گو  اگرتت های  ایستا  تا بیتر ببیند  فاصکیبه وار   تو   بو   به سخن  م  تواگست ان جای  که ایستا ه بو  

 تاا ااریاابااًا نیااا ی بااو  امااا اگاار تااو  را بااه کاایاابااه ماا  رسااااااگااد، ان آگاااااا بااه باادااد  یااراار                     

 م  تواگست راه تاگه را پیدا کند  

 ، روی نمی  راه  شندا  هموار گبو   اما برای آتری  بار به اطرا  گراه کر  و تا  آگاا که م  تواگساات جشئیات را به تاطر سااپر   آ  پایی

تورداید اگدک  حرکت کر ه بو  و به اگدانه کاف  ساایه  رست کر ه بو  که بتواگد تتخیص  هد کدا  جیت ار  است  با  ر پی  گرفت    

 جیت ار  م  تواگست  ر راه  رست برای رسید  به کیبه قد  بر ار   

توا  دد  تخته ها را بار  یرر جیوی پناره گذادت و آ  را بست  گراه  به اتاق اگداتت  مبیما  به سمت پناره برگتت و  وباره وار  اتاق 

 هاتاق کامل بو  اما شیشی که ارن  حمل کر گد تا کیبه را  اداته باداد به شت  گم  تور    احبته اکنو  که قد  به ای  تاگه گذادته بو ، ب  

تت به آگاا را پیدا کند  داید جواهرات و یا پول  ر جای  پنیا  دده بو    احتماًً  ر اتاق توا  احتمال نیا  بدداً بانه  م  تواگسات راه برگ 

 اصی   بد گبو  قبل ان رفت  شند  قی ه ای گراه  به اطرا  تاگه بیندان   هرشه بادد  ن ی که گم  کر ، شو  تاگه متروکه بو   

  اتاق های  بشر  تر بو   پ  ان آگکه گراه  سااری  به شند کمد اگداتت، ان اتاق با تو  فکر کر  بیتر اساات ان طب ه  و  دااروع کند شو

تارا داد  برجا تتا  دد و گراه  به اگتیای راهرو تیره ماگد  تا  روی نمی  به صورت  ایره ای  ر حال شرتید  بو   مناره عایب    

 بو   ارتفاع تا  شرتیت تا ساق پای  م  رسید  با  ان کاا م  ونید؟ 

یکاگ  که به سمت طب ه  و  م  رفت  ر گیمه راه بی  ست و تا  شرتا  قرار  ادت  ست گاگیا  احسا  کر   هاگ  تت  دده است  پ

 گم  تواست به سمت تا  برو  اما اگر هماگاا م  ایستا  گیش  ر ی  ب  بست گیر م  افتا   

تا  تتمری  تر دد  اکنو  شو  ستوگ  ان کف راهرو تا س ف سات به آرام  به سمت آ  پدیده ایر طبید  حرکت کر   گاگیا  شرت   

رسیده بو   ست به سمت هیوًی تاک   وید و تا  گیش به سمت او  شیشی  ر  روگ  به او م  گفت که اگر رقابت نو تر رسید  به پیکا  

 را واگذار کند، به دد  پتیما  تواهد دد  

 ر ر گتیاه گا  های  تا  به هوا بیند م  دد اما ای  تا  اصسً به شت  گم  آمد، شرا که گر با  پی  رو با ذرات کورکننده ای راهرو را پ

کر ه بو    سات با شتا  های گیمه بان سار  را  ر گریبا  فرو بر ه بو   هنرام  که به پیکا  رسید، گر با   ر سه متری او بو   با  حبا     

 را وحتیاگه تکا  م   ا    های 

سات به سارعت ان پیه ها پایی   وید  گفیر با  را  ر پتات سر  م  دنید  به پایی  پیه ها که رسید به سرعت شرتید و به سمت پیه های    

ه کر   پتت احاط طب ه اول  وید  مثل ای  بو  که ی  تندبا   ر تد یب  است   ر هنرام  که به باًی پیه ها رسید، موج  ان تا  او را ان
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سات جرأت برگتات  و گراه کر   را گدادت  پیه ها را  و تا یک  پایی   وید  پتت سر  شیشی به  یوار تور   نونه با   ر گود  پیچید    

سات به سارفه افتا   تاک  که  ر طول شندی   هه  ر فضای تاگه جم  دده بو ،  ر فضا پراکنده بو   احسا  م  کر   ر ی  طوفا  د    

 دده است   گ 

 به پایی  پیه ها که رساید به سمت  ر فرار کر   گراه  به پتت سر اگداتت  گر با  بشرگتر دده بو  و به سمت او  ر حال حرکت بو   ان پیه 

 های گذدت  هر ححاه بشر  تر م  دد  ان مرکش گر با  شندی  ردته ی بانو ماگند تارا دد  با  سر ، تا   ر شت  ست پادید  

ر بان بیرو  پرید و آ  را پتات سر  بست   ر حاحیکه گر  و تا  را فرو م   ا ، ان پیه ها پایی   وید و عرض حیات را  ر جیت  سات ان   

 کیبه پیمو   تنیا هنرام  که تاگه کامسً ان  یدر  تارا دد، جرأت کر  سرعت  را ک  کند  

*  *  * 

کر  را متمرکش کند تا برای حرکت بددی  تصمی  بریر   مندیرو پتت دیته  ر کندرا  ر کنار وار   ور میش گتاساته بو    ساد   ادت ف   

 مراقد اوضاع بو    با اینکه نالآ تامو  و عروس  شوب  بشر  گیش  ر کنار  بو گد، پی  ان آ  هرگش آگ در احسا  تنیای  گکر ه بو   

تپه ی روی کییساااای ان یا  رفته برای  میوه شیده بو ، کندرا را کول مندیرو ثابت کر ه بو  که م  تواگد واقداً مفید باداااد  پ  ان آگکه  ر 

 کر ه و  ر گر  و می  صبح اورا تا کیبه وار  آور ه بو   

اما اکنو  تورداید  ر حال ارو  کر   بو ، و او هنون هیچ گ تاه ای  ر سار گدادت به جش اینکه ان پناره مراقد بادد تا مبا ا وگسا هو     

گد  کندرا تما  مداو  های تاگو را روی میش شیده بو   م   اگسات مداو  های احساا   ر کدا  داایته ها هستند، اما   کند ساری به او بش 

 ماااا ااااماااائاااا  گاااابااااو  کاااادا  بااااه کاااادا  اساااااات  باااا اااایااااه مااااداااااااااو  هااااا هاااا     

ه توراگد  بم  تواگسااتند هر شیشی بادااند  به امتحا  کر   یک  ان آ  ها فکر کر ه بو ، اما م  ترسااید که ساا  یا مداو  مضااری برای 

  دم  بادد  سر اگاا  به ای  گتیاه رسیده بو  که امتحا  کر   تصا ف  مداو  ها باید آتری  راهکار  بادد  

 بااایااد راها  بارای رهااا کار   پاادرباشر  و مااا رباشرگا  پایاادا ما  کر   ابشار نیااا ی  ر کیبااه بو   وسااااایاال نیااا ی کااه          

اما اگر تاگو هنون  ر کنترل وگسا بو ، سخت م  تواگست پیرونی را متصور دو   مندیرو  م  تواگساتند ان آ  ها به عنوا  سسح استفا ه کند   

م  تواگست کمک  کند، اما فکر گم  کر  که عروس  بتواگد وار  حیاط دو ، شرا که گتواگسته بو  به  اتل کیبه قد  برذار   کامسً م مئ  

ر  اسات  پری های تنیا با رضایت او ماان بو گد  به حیاط وار  دوگد  مندیرو به  بو  که هر موجو  ایر فاگ  گیانمند کساد اجانه ان پدربش 

 دیته ضربه ن   به او  ستور  ا ه بو  که اگر کس  گش ی  دد، به او تبر  هد  شه کار م  تواگست بکند؟ 

 مندیرو ان م  و وار  محافات ک  ، وح  تا وقت   ستور گدا   قای  دو   -

ی  ایوا  ت  دد  کندرا به سمت پناره رفت  گراه  به بیرو  اگداتت  آرا  سر  را شرتاگد  گم  تواگست آگچه مندیرو پتات ی  بوته گش 

 م  بیند را باور کند   ست ان میا   رتت ها ظاهر دد  به سمت کیبه قد  بر م   ادت  

 کر   اد  دوق و آسو گ  ان شت  های  جاری بو    ر ابتدا دوکه دده بو   اما پ  ان آگکه به تو   آمد، به سمت  ر  وید و آ  را بان 

 «ست  »فریا  ن :

 «کندرا »ست ایستا  و گفت: 

 تو گمر ی  -

 مدیومه که مر    م  اً  یه روح   بی  ات ار  ا   و  وباره برگر وگدگ    -

 حبخندی بر حبا  کندرا گتسته بو   

 بر    فکر م  کر    یره هیچ وقت گم  دنو  که ان ای  شرت و پرت ها -

  یره ک  باهات تو کیبه هست؟  -

 ف ط مندیرو و وار   نو  با   بیا تو   -

 «هاها  »ست  رحاحیکه آرا  به حرکت  به سمت کیبه ا امه م   ا ، گفت:

 جدی م  گ    بیا تو  اتفاق های بدی افتا ه  - -
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 من  جدی م  گ   موریل م  رو ن او  طر  گور فرستا  که یه تیررا  برسوگ    -

 «مندیرو، تو ت رو گتو  بده  » ست به کمر ایستا  و گفت: کندرا

 عروس  شوب  ان پتت بوته بیرو  پرید 

 «تدای م   ایناا ش  کار م  کنه؟ شرا  اره ان تو  ستور م  گیره؟ »ست قدم  به ع د بر ادت و گفت:

 بیا تو تا برات بر   هیچوقت ان  ید  هیچک  این در تودحال گتده بو    متکل بشرگ  به وجو  اومده   -
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 پانزدهمفصل 

 همکاری طنز آلود

 

 ست روبه روی کندرا گتسته بو  و کامسً دوکه به گار م  رسید  پ  ان اینکه برای تواهر  تدریف کر ه بو  که ش ور اوحو  او را بیدیده و

 گ   ف  کر ه بو ، کندرا توضیح  ا ه بو  که شروگه  ر ایا  او ران وگسا فا  دده بو   ان بد

یدن  وگساا  ادت کوحتر رو کنترل م  کر ؟ پ  به تاطر همی  بو  که یه  فده اوگ در گی  به گار م  رسید  کوحتر وقت  بیدار  »سات گفت: 

 «توگست م  رو گاات بده  دد که او  مر ه متحر   رست باًی سرمو  بو ، با ای  حال 

 «اگه بخوابی  ممکنه بتو  کنترحمو  کنه  »کندرا گفت:

 ش وری؟  -

 ست ی  کیوشه  یرر ان بت اب  که کندرا روی میش گذادته بو ، بر ادت  کندرا کیوشه را  ر ی  کابینت پیدا کر ه بو  

ان اوگاای  که یه گارکوبییکسااه فکر کن   روماگت ها رو ول کر ه بو  که ر  گ  کنه  ای  جوری م  توگساات داابوگه ما رو گان    -

بریره بادو  اینکاه هیتاااک  گررا  جاای  گدو  ها باداااه   روماگت ها تورو گان گرفت   م  رو ه  همی  طور  کوحتر رو ه     

 ه که واقداً همه او  جای  گدو  ها مال  روماگت ها بو ه یا گه؟ همین ور  حت  تاگو رو  اما کس  شه م   وگ

داارط م  بند  حق با توئه  م  شند بار تو پییه تواب  بر   یه  فده   تیی  طوًگ  بو   ممکنه »ساات  رحاحیکه کیوشه را م  جوید، گفت:

 «بدوگه که م  نگده ا   

   محم احتیاط بیتره تا وقت  ای  ماجرا حل گتده، گخوابی -

 وح  تو تسته به گار م  رس   شت  هات تو  افتا ه  -

وگساا  یرون بی  یه  اروی توا  آور  ا  و م  بیتتر رون رو توابید  اما بدد  تما  دد رو بیدار بو    امرون  ه  ریس  گکر     -

 که بخواب  

 «سد  م  کن  بی  فکر گکن   »تمیانه ای کتید و ا امه  ا :

و       ان دااار  راحت داااد تو  توابید   فکر کن  بتوگ  تمو  داااد رو بیدار بموگ   مواف   که باید تد، من  بدد ان اینکه اوح -

 پدربشر  و ما ربشر  رو گاات بدی ، اما باید کیید رو ه  پیدا کنی  و گذاری   ست وگسا بی  برسه  باید ان ابشار محافات کنی  

 د رو پیدا کر ه باده  حت  ممکنه ابشار رو ه  پیدا کر ه باده تا اوگاای  که ما م   وگی  اصسً ممکنه تا اً  کیی -

فکر گم  کن   ر  داد  ان او  مر ه متحر  تیی  ساخته  مناور  اینه که تما  وجو   رو پر ان تر  تاحص کر  و م  تت     -

 دد   هیچ کاری گم  توگست  اگاا  بد   اما داید وگسا یه راه  برای م ابیه باها  بید باده  

برا  کار تیی  راحت  گیسات  فکر کن  تو و کوحتر رو برای آنمای  فرساتا  به بیتاه نار  م مئ  گیست  که تو   ه  بدوگه    »ا گفت:کندر

 « اره ش  کار م  کنه  

یار   اگه بتد، اگه کوحتر رو فرساتا ، ممکنه ب یه رو ه  بفرساته وگسا و او  یارو کریستوفر ووگل ایناا  تا ابشار رو به شن    »سات گفت: 

 «جیودو  رو گریری ، باًتره یه راه  پیدا م  کن  و تو ای  پروسه ممکنه به همه او  های  که  ستریر کر   صدمه بشگ   

 فکر م  کن  باید بری  مراقبتو  بادی ؟ -
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 همی  اً   تا وقت  هنون کال تاری  گتده  گباید وقت رو ان  ست بدی    -

 ا   ا   کندرا سر  را به گتاگه تأکید تک

 آره  راست  م  گ    -

 ایستا  و  ست  را روی داگه وار  گذادت  

 ما م  ری  توگه وار   بر م  گر ی    -

 وار  حبخند نگا  به کندرا گراه کر   

 «م  بدض  ان ای  مداو  ها رو م   وگ  شی   »ست به مداو  های روی گیش اداره کر  و گفت:

 «و  به کدومه؟احسا  ها رو م   وگ  کد»کندرا پرسید:

م مئن ، م   وگ  ای  ها آ   رو کوشی  میکنه  یه شیشی حدو  بیسات،س  ساگت  متر م  د   ای  یک  ه  یه پا نهره برای   -

 تما  س  ها  ای  یک  ه  آ   رو  ر م ابل آتی  م او  م  کنه  یا داید ه  ای  یک  بو ؟

 م   وگ  تر  کدو  بو ؟ داید به  ر مو  بخوره  -

 «ای  ترسه  اما  باید همه دو  رو با تو مو  ببری   »ن دیته های را باً گرفت و گفت:ست یک  ا

 «آها ای  ه  یه شیش می  تودته  »دروع به گذادت  مداو  ها  ر جدبه کر   گفت:

  ردیته کوش  را بان کر   اگرتت  را  رو  دیته فرو کر ، م داری تمیر نر رگ  بیرو  آور  و آ  را مکید  

 «او  شیه؟ »ا پرسید:کندر

 «کره دیر ماه   ان یه دیرماه  تو گری  حند گرفته دده  مثِ دیر عمل م  کنه  تاگو همیته ان ای  استفا ه م  کنه »ست گفت: 

 «  امیدوار  که هنون کیید رو پیدا گکر ه باد   پدربشر  او  رو یه جای جدید قای  کر   احبته ماه  گم  توگی  پیدا  کنی »کندرا گفت:

 یااه راها  پایاادا ما  کانی   قباال ان اینکااه بفیمی   ار  شااه کااار م  کن ، گم  توگی  گ تااااه ای بکتااای       »ساااات گافاات: 

 «م  توگ  ان  ستک  استفا ه کن  و یه گراه  به توی توگه بندان   

ر م  او   ستور رو مندیرو، هر  ساتوری که ست بیت م   ه اجرا ک ، اگرا »کندرا به سامت  ر رفت و رو به ساوی عروسا  شوب  گفت:   

 «بیت  ا    

 به سوی ست برگتت  

 حاضری؟ -

 یه ححاه صبر ک    -

جدبه وسااایل ضااروری  رو گ  کر  ، اما یه جدبه پر » با احتیاط آتری  مداو  را  ر جدبه گذاداات  مداو  تر  را  ر  ساات گرفت  گفت:

 «مداو  های جا وی  و یه  ستک  گامرئ  کننده به  ست آور    سو  کر    

 ان کیبه تارا ددگد  

مندیرو، م  و ست رو با تما  سرعت بدو  اینکه آسید ببینی  ببر به حیاط  سد  ک  گه کس  ما رو ببینه گه صدامو  رو بتنوه  »کندرا گفت:

» 

عروسا  شوب  سات را روی ی  دااگه ا  اگداتت و کندرا را روی دااگه ی  یرر   به گار فتار نا ی را تحمل گم  کر   با قد  های      

 جاب  ان کیبه  ور دد و قد  برروی مسیر گذادت  

*  *  * 

کندرا و ست ت  دده بو گد و با احتیاط به سمت حیاط قد  بر م   ادتند   مندیرو کم  ع د تر منتار ایستا ه  بو    ستور  ادت اگه بچه 

 برروی  ها فریا  ن گد، آ  ها را گاات  هد و فوراً به کیبه بان گر اگد  کندرا ساد  کر ه بو  اورا به حیاط بفرستد، اما مندیرو گم  تواگست قد 

 شم  ها برذار   هما  ماگد  که ان ورو  اوحو  به حیاط جیوگیری م  کر ،  ر مور  عروس  شوب  گیش کامسً فدال بو   
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رو ببی    روی ایوو » ست پتت ی   رتتچه پردا  و بر   ر گش یک  جنرل شمباتمه ن   کندرا گیش  ر کنار  گتست ست نیر حد گفت: 

» 

 تچه ببیند اما ست اورا کتید و ماگ  دد  کندرا بیند دد که ان باًی  رت

 ان ًی بر  ها ببی    -

 «   بچه ج»کندرا آگ در سر  را ع د و جیو بر  تا سراگاا  گ  ه ای را پیدا کر  که ان آگاا م  تواگست ایوا  را ببیند  نیر حد گفت:

 « وتا  ان او  گنده هادوش وری توگست  بر  تو حیاط؟ »ست گفت:

که گنده تره دبیه همو  بچه جنیه که تو سیاه شال بو    درط م  بند  جفتتو  نگداگ  بو    ان جنرل وار  حیاط گتد   او  »کندرا گفت:

 «ان نیر نمی  اومد  باً  

 «قبسً  یدی  که شه کارهای  م  توگ  بکن   »ست گفت:

 «نوردو  تیی  نیا ه  گباید بذاری  ببیننمو   »ان  رتتچه  ور دد  ا امه  ا :

اید اندو  ر  ش وری ب»کندرا و ست به سمت مندیرو برگتتند  توردید به سمت افق  ر حرکت بو  و سایه ها بیند دده بو گد  کندرا گفت:

 «دی ؟ 

 گم   وگ   او  ها ه  قوی  ه  سرعتتو  نیا ه   -

  ستک  را پودید و گاپدید دد  

 م  م  ر  تو یه گراه  بندان    -

 بیننت  گم  توگ  همشما  ه  بدوی، ه  ب  حرکت باد    گه ست  او  ها مراقب   م  -

 پ  بیخیال دی ؟  -

 گه   ستک  رو  ربایار   -

 ان اینکه با صدای بدو  بد  برا ر  حر  بشگد، تود  گم  آمد  

 ست  وباره ظاهر دد  

 فکر گم  کن  راه های نیا ی  ادته بادی   ف ط  ر جیو   ر ع د و یا یک  ان پناره ها   -

 «یه راه ورو ی  یره ه   هست  احتماًً م  توگی  ان  استفا ه کنی   »فت:کندرا گ

 شه راه ؟  -

  رهای براوگ  ها  به ساهچال راه  ار    -

 ست متفکراگه ات  های  را  ره  کتید  

 اما ش وری قراره      صبر ک  ببین   مداو  ها   -

 تو مو  رو کوشی  م  کنی    -

 کندرا، ای  بیتری  فکر تما  عمرته   -

 اما یه متکی  هست   -

گم   وگی  براوگ  ها ان کاا وار  م  د   م   وگی  که به سیاهچال و آدپشتوگه راه  اره، اما ان کاا »کندرا  ست به سینه ایستا  و ا امه  ا :

 «باید وار  دد؟ 

 ای   فده  یره گوبت منه  بش  بری  ان ساتیرها بپرسی    -

 کر م  کن  کمکمو  کن ؟ ف -

 «م  یه شیشی  ار  که او  ها ًنم   ار   »ست داگه باً اگداتت و گفت:

 میدوگ  ش وری پیدادو  کن ؟  -

 یه سر به نمی  تنی  م  نگی   اگه اوگاا گبو  ، یه جای  هست که برادو  پیغا  م  ذار    -
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 «داید پریا به م  بر   »کندرا گفت:

ضاار بادااه باهات حر  بشگه  نو  با   اگه عایه کنی  قبل ان ارو  آفتا  م  رساای  اوگاا  نیا   ور  اگه پری پیدا کن  که حا -

 گیست  

 او  ها واقداً یه نمی  تنی   رست کر  ؟  -

 یه نمی  تیی  تو   حاً تو ت م  بین    -

بشگد و وار  مسیری دو  که به سمت نمی   سات به مندیرو  ساتور  ا  که آ  ها را بیند کند  عروسا  شوب  را هدایت کر  تا حیاط را  ون   

 تااناایاا  ماا  رفاات  مااناادیاارااو قااد  هااای ساااااریااداا  باار ماا   ادااااات و قااس  هااایاا  صااااادا                

 م   ا   گش ی  نمی  که رسیدگد، صدای جر و بحث به گودتا  رسید  

 « ار  بیت م  گ   تیی  تاریکه  باید بانی رو گاتمو  بذاری   »صدای  گفت:

 «مناورت اینه که مساوی رو قبول کنی ؟ »گفت:صدای  یرر با گاوری 

 تنیا راه حل عا ًگه همینه   -

 جیوئ   اً  ه  گوبت سرویسه منه  5-1، 6-3، 6-2اما م   -

  ور  برای ای  که بانی رو ببری باید سه ست کامل رو ببری  داگ  آور ی شو  تانه  ادت  گر  م  دد   -

 اما توردید که هنون ارو  گکر ه  -

ا پایی  تر رفته  تو ای  ساایه ها م  اصسً گم  توگ  توپ رو ببین    تیی  تو  بانی کر ی  باید اعترا  کن  که اگه  ان  رتت ه -

 ا امه م   ا ی  داگ  توب  برای بر   بانی  ادت   اما متأسفاگه، طبیدت تو ای  مور   تاحت کر   

   حرکت کر   به  ستور ست مندیرو ان مسیر تارا دد و به سمت نمی  تنی  مخف

 «گم  ده فر ا  وباره ا امه همی  بانی رو اگاا  بدی ؟ »صدای  و  پرسید:

متأسافاگه تنی  یه بانی است امتیه  اگه با بد  سر   وباره بانی رو دروع کنی  برای هیچکدوممو  عا ًگه گیست  یه کاری م    -

 کنی   فر ا نو تر دروع م  کنی  تا یه  ست کامل بانی کنی  

فکر کن  فر  ه  اگه ع د بیفت  و بتوگ  یه تیکه ابر تو آسمو  پیدا کن ، م  گ  ممکنه بارو  بباره و بانی رو کنسل کن   م   -

 سرویس  رو م  نگ    م  توای بانی ک  ، م  توای هموگاا وایسا  

ه اوحو  دااکسااته بو ، به طرن نیبا و محکم   مندیرو ان ًی بوته های بیرو  آمد   ور  آما ه سااروی  ن   بو   راکت  که  ر جریا  حمی

 بانسانی دده بو    گویل گش ی  تور ایستا ه بو   

 «سس   گراه ک   ور ، میمو   اری   کندا، ست، و       عروس  شوب  عاید ارید موریل  »گویل گفت: 

 «بچه ها اگه ادکاح  گداره م  ای  سروی  آتر رو ه  بشگ   » ور  پرسید: 

 «مدیومه که ایرا   اره  واقداً تیی  ب  ا ب   ور   »ن :  گویل فریا 

 «یه جورای  عایه  اری   »کندرا گفت: 

 «سری  تموم  م  کنی   » ور  شتمک  ن  و گفت: 

 «اما تو ای  تاریک  ا امه بانی ممکنه باعث مصدومیت ددید بته  »گویل با گاامیدی اصرار کر : 

 «تیی  ه  تاری  گیست  »ست گفت:

 یل رو به سوی ست متت  را تکا   ا   گو

 باده  همی  یه ست  برگده کل بانی رو بر ه   -

 «مواف    » ور  گفت:

 «اما ای  عا ًگه گیست  »کندرا نیر حد گفت:

 «ایرا  گداره  امرون گتوگسته حت  یه سرویس  رو ه  برگتت بده  » ور  گفت:
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 «بسه  یره این در حد  گش   »گویل عصباگ  گفت:

  توپ را به هوا اگداتت و ساروی  ن   گویل با نحمت توپ را برگر اگد    ور  به سامت توپ  وید و آ  را  ر قسمت  یرر نمی  گویل    ور

تواباگد   ور   و سروی  بددی تو  را ه  عاح  ن   گویل سروی  شیار  را برگر اگد  اما پ  ان ی  دیی  محک ،  رو  ای  بار توپ را به 

 ستا  و توپ پی  ان آگکه گویل به آ  برسد،  ر نمی  توابید  ناویه مخاحف فر

 «گی ، ست، و بانی  » ور  فریا  ن :

 گویل اروحند کنا  به سمت کیبه  وید و دروع به کوبید  راکت  به  یوار کیبه کر   راکت تر  بر ادت و سیمیای  ان جا  رآمدگد  

   «هووووو  اصسً روحیه ورندکاری گداری»ست فریا  ن :

 گویل آرا  ایستا  و به او گراه کر   

رب   به روحیه ورنداکاری گداره  ان وقت  براوگ  ها راکت  رو  رسات کر  ، ضاربه ها  قدرت بیتتری پیدا کر    م  ف ط     -

 م  توا  درای مو  مساوی باده  

 «م  گم   وگ  گویل  » ور  گفت:

 «ف ط یه ساتیر واقد  م  توگه همچی  راکت باکیفیت   ادته باده  »ا :راکت  را باً اگداتت، آ  را  وباره گرفت و ا امه  

 امرون رو تو  با    فده  یره تو رودنای  رون بانی م  کنی  و کیفیت راکت هامو  برابر م  ده   -

 « شه جاحد که به براوگ  ها اداره کر ی   م  توا  یه ح ف  بکنی  »ست گفت:

 «م  ده که هیوًها کیبه مو  رو  ااو  کن ؟ ای  ح ف دامل ای  ه  »گویل پرسید:

 «ان در اوحو  تسص دد   م  توا  بیمو  بری  که براوگ  ها ش وری وار  توگه م  د   »ست گفت:

 «ان طریق  رهای کوشوحو  » ور  گفت:

 «بری  تو  مناور  اینه که م  توای  بدوگی  ورو یتو  کااست تا بتوگی  ان او   رهای کوشوحو »کندرا توضیح  ا :

 «قصد  تاحت گدار  اما ممکنه یه ذره واستو  کوشی  باده  »گویل گفت: 

 «ما مداوگ   اری  که کوشیکمو  م  کنه  »ست گفت: 

 «شه بچه های با تدبیری  » ور  گفت: 

تو   که باعث د  گتوگی  بری  شرا م  توای  ان او  را وار  توگه بتی ؟ ممکنه مواگد  باده»گویل گراه  نیرکاگه به آ  ها اگداتت و گفت:

 «تانه ک  گفته براوگ  ها بیتو  اجانه م     ان راه هادو  استفا ه کنی ؟ او  ها با اریبه ها تیی  گم  جود   

و تو رما باید  ن ک  بری  تو توگه  وگساا یه گارکوبییکسه  او   اروی بییود  به پدربشر  و ما ربشرگ  ن  و اتتیار توگه  »کندرا توضایح  ا : 

 « ست گرفت  احتماًً بدد  تس  م  کنه که آدیاگه افساگه رو گابو  کنه  

 «صبر ک  ببین   وگسا؟ همو  که تیی  تودریه؟ » ور  گفت:

 «همو  که به همه مو  تیاگت کر   »کندرا گفت:

 «می  گتو  م      گم   وگ  براوگ  ها اگه بفیم  ورو ی مخف  دو  رو بیتو  گتو   ا ی ، شه عک  احد»گویل گفت:

 نباگ  را  ر  هاگ  شرتاگد و شتمک  به  ور  ن   

 «راست م  گه اگه بیتو  بری ، اعتما  م دس  که بینمو  هست رو نیر پا گذادتی   » ور  فییسو  مو باگه سر  را تکا   ا  و گفت:

 «کا  م  توگستی  کم  کنی       »گویل گفت:

 «ما قول، قوحه  یره  ا» ست به سینه ایستا  و ا امه  ا :

 «شند تا باتری م  توای ؟ »ست پرسید:

 «دوگش ه تا  » ور  گفت:

 «قبوحه  »ست گفت:

 «مناور  بیست و شیار تا بو   »گویل سی مه ای به  ور  ن  و گفت:
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 «سر دوگش ه تا به توافق رسیدی   وح  اگه بخوای م  توگی  کم  کنی   »ست گفت:

 «قبوحه  »گویل گفت:

 «باتری ها همراهت   یره؟ »ذیاگه ای به ست اگداتت و ا امه  ا :گراه مو

 «تو اتاقم   »ست گفت:

عاد  اگه گرفتنت و  یره هیچوقت برگرتاات  ش ؟ گه تنیا دااوگش ه تا باتری رو گررفتی  بیکه قول م دساامو  به »گویل ات  کر  و گفت:

توگساات  با دااوگش ه تا کنار بیا  اما اگه م  توای پر اتت رو به تدویق   براوگ  ها رو ه  نیر پا گذادااتی   اگه اً  پر اتت م  کر ی م 

 « رصد باً ببری    15بندانی مابوری  گر  رو 

 «باده بیست و شیار تا  به محم اینکه بتوگ  باتری ها رو براتو  میار   »ست گفت:

 گویل  ست ست را گرفت و محک  فتار  ا   

 تبری  م  گ   یه راه مخف  واسه تو تو  پیدا کر ی    -

 «حاً جدی قضیه ای  عروس  شوبیه شیه؟ » ور  گفت:

*  *  * 

  دتوردید ت ریباً ارو  کر ه بو  که ساتیر ها، کندرا، ست و مندیرو به مسیر مادی  روی تاگه  ر گش یک   روانه اصی  آدیاگه افساگه رسیدگ

جنرل  یده بو ، اما هنرام  که تس  کر ه بو  توجیتااا  را به تو  جید کند پری ها پروان کنا   ور دااده   کندرا شند پری  رتتااا   ر

 بو گد  

 «اً  تانه هوا  اره تاری  م  ده  » ور  گفت: 

 «یه  قی ه وایسا  »گویل گفت: 

 کنار ی   رتت ناگو ن  و با  ست جیت  را گتا   ا  

 تاات م  بین  کااه رگاا  تنااه   بااه قرمش م  نگااه   نیر پااای  رتاات، بی سااات، بیسااات قااد  کااه بری  جیو یااه  ر   -

 ریته ها ، یه سورا  هست  همو  ورو یه که  گباحتی    ف ط اگه واستو  فر  قرمش پی  گکر   ت صیر م  گیست  

 «بیتو  گری  که ما بیتو  ورو یتو  رو گتو   ا ی   » ور  گفت:

 «ر    سوراتتو   اما یه نحمت  بک  ای  رو بذا»گویل گفت: 

 راکت دکسته ا  را به ست  ا   

 «ممنو  ب یه ا  رو تو مو  م  ری   »کندرا گفت:

 «مره اینکه بخوای  با ما بیای   »ست گفت:

 «آره      وح       راست       باید یه کاری      »گویل شره  ر ه  کتید و گفت:

 «پیتتو    به شند تا ان  وستامو  قول  ا ی  که بری » ور  گفت:

 تیی  وقته که برگامه   رو گذادتی        -

  وباره ه  تا اً  کنسی  کر ی     -

 « فده  یره باهاتو  میای   »گویل گفت:

 «مواظد تو تو  بادی   براوگ  ها گخورگتو   » ور  گفت:

 ساتیر ها جست و تیش کنا   ور ان گار گاپدید ددگد  

 «میا  یا گه؟  اصسً شرا اندو  پرسیدی که»کندرا گفت:

 «پرسیدگ  ضرر گدادت  بری   »ست پاسخ  ا :

با سرعا قد  برروی مسیر مادی  رو گذادتند  تاگه  ر  یدرستا  گبو ، به همی   حیل تیاحتا  تا حد نیا ی ان وگسا و بچه ج  های  راحت 

 بو   مندیرو شند قد  ع د تش ان آ  ها قد  بر م   ادت  
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 گتا   ا ه بو گد، م  رفتند    ر هما  جیت  که ساتیر ها

باید همی  باده  ای  ه  سورا   توبه که قبل ان تاری  دد  هوا پیدادو  »سات به  رتت  که تنه قرمش رگر   ادات  ست کتید و گفت:  

 «کر ی   

 راکت تنی  دکسته را به تنه  رتت تکیه  ا  

 سورا  برای عبور ی  توپ بوحین  مناسد به گار م  رسید   اتل سورا  کم  دید  ادت  

 «مداو  ها رو بیار بیرو   »کندرا گفت:

 ست  ر میا  مداو  ها گتت و  ودیته کوش  بیرو  آور   

 ایناها   تودوگ    -

 «م مئن  تو دوگ   یره؟ »کندرا پرسید:

 تره  مداو  کوشی  تری  دیته آ   رو کوشی  م  کنه   آره  به یا  آور   ای  ها ان همه آسو  -

 یک  ان دیته های را به کندرا  ا   کندرا ات  کر   

 «ش  دده؟ » ست پرسید: 

 «فکر م  کن  حبا  هامو  ه  کوشی  م  د ؟ »کندرا پرسید:

 «امیدوار   »ست مکث  کر  و پاسخ  ا :

 اگه گتد  ش ؟  -

ه حدو اً س  ساگت   ر گتیاه ما فکر گکن  بیندتر ان بیست ساگت بتی   تد، اوگوقت تاگو گفت مداو  باعث م  داه قد  بتا   -

 ش  م  توگی  بپودی ؟ 

 «تاگو   ور بدض  ان دیته های  ستمال م  پیچه  » کندرا گفت:

 ست  و  ستمال ابریتم  ان جدبه بیرو  آور   

 ای  ه   ستمال   -

 ها رو ه  کر ه باده   امیدوار   هر ک  مداو  رو  رست کر ه، فکر حبا  -

 م  توای واسه اطمینا  یه کم  ه  روی حبا  هامو  بریشی ؟ شیارتا دیته اضاق   اری    -

 ضرر گداره   -

 «با ه  بخوری ؟ »ست ی  دیته  یرر مداو  بیرو  آور  گفت:

 «گه، اول تو مال تو ت رو بخور  »کندرا پاسخ  ا :

 کتید  ست  ر دیته را بان کر  و محتویات آ  را سر 

 اگرار سون  تور     -

 شت  های  کم  گتا  دد  

 واقداً اگرار تو تما  تن   ار  سون  م  نگ    -

حبا  های  گاگیا  برای گتا  ددگد  سر  را بیند کر  تا به تواهر قد بیند  گراه کند  روی نمی  گتست  پای کوش  دده ا  ان کف  

 بشرگ  بیرو  آمد  سر   ر ی ه حباس  رو رفت  با سرعت  ر حال کوش  دد  بو   گوی  گاپدید دده بو   

 «ست؟ »کندرا گفت:

 م  ایناا    -

 ی  مو  دده بو   صدای  دبیه صدای 

 «م  ده یه  ستمال بی  بدی؟ »ست گفت:
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کندرا ی   ساتمال  ر حبا  ست فروکر   ححاه ای بدد ست بیرو  آمد   ستمال را ماگند حوحه به  ور کمر  بسته بو  و اضافه آ  ان پتت  

 «یه کم  مداو  رو حباس  بریش  حاً  یره واقداً تواهر بشر  من   »روی نمی  کتیده م  دد  به باً گراه کر   فریا  ن :

اگرار ب یه رون »کندرا  ر ی  دایته  یرر ر ا بان کر  و کم  روی حبا  های ست پادید  منتار ماگدگد، اما اتفاق  گیفتا   آه  کتید و گفت: 

 «رو قراره  ستمال بپودی   

 «ه  گرمه، ه  قتن   »ست گفت:

 تو  یووگه ای   -

 به سمت مندیرو برگتت 

 با  ها و وسایل ما رو جم  ک  و منتار با  تا ان توگه بیرو  بیای   وقت  اومدی  بیرو  سری  تو ت رو به ما برسو  مندیرو، ح -

 مندیرو دروع به کتید  حبا  کندرا کر  

 مندیرو، صبر ک  تا م  کوشی  د  بدد حبا  ها  رو جم  ک    ستمال هامو  رو ه  برگدار   -

 مندیرو جدبه تاگو و حبا  های ست را بر ادت  

 «ه   بذار ببین  م  توگ   ستک  رو حمل کن  یا گه  »ست فریا  ن :

کندرا  ساتک  را ان جید دایوار سات بیرو  آور  و به مندیرو فرما   ا  که  ساتک  را برگدار    ستک  را به ست  ا   ست  ستک  را     

 فت  کر   به گار سنری  م  رسید  روی داگه ا  اگداتت و دروع به راه ر

 «تیی  بشرگه؟ »کندرا پرسید:

م  توگ  بیارم   وقت   وباره بشر  دادی ، توداحال م  دی  باهامو  باده   نو  با   یره مداوگت رو بخور تا راه بیفتی      -

 گم  توا  تو سورا  براوگ  ها بشر  د  و گیر بیفت   

ات آ  را سر کتید  حق با ست بو  اگرار سون  تور ه بو   گوی  به تما  اعضای  سون  وار  م  کندرا  ر دایتاه سو  را بان کر  و محتوی  

 کااار گاااد؛  رسااااات ماااثااال وقاااتااا  کاااه پاااایااا  تاااوا  مااا  رفااات و  وبااااره حااا  باااه آ  بااار     

  م  گتات  هرشه کوش  تر م  دد ای  ح  ه  بیتتر م  دد  هرگاه ست متوجه م  دد که پای  توا  رفته است، آ  را گیترو  م 

 گرفت  ای  کار کندرا را  یواگه م  کر   اما ای  احسا  بدتر بو   ان گو  اگرتتاگ  دروه دده و به تما  بدگ  سرایت کر ه بو   

 پی  ان آگکه کندرا متوجه دو  شه اتفاق  افتا ه، پیراهن  ماگند ی  شا ر روی سر  افتا   سر  را ان یک  ان آستی  های  بیرو  آور   

 ببند، ست  شت  هات رو  -

 به گار تو   صدای  نیر دده بو   

 بست   گم  توا  دد ها کابو  ببین    -

 پودید   47کندرا  ستمال  یرر را پیدا کر  و آ  را به دکل توگای روم  های باستا 

 تد حال م  توگ  گراه کن    -

 «اگه او  نیر بشر  دی  گیر میفتی  ها  »ست گفت:

                                                           
   توگا را  ر مراس  ویاه م  پودیدگد   پودید  توگا گتا  م   ا  که دخص ، دیروگد ر  است   بر ه ها اجانه گدادتند توگا بپودند   دیروگد 47

توگای امپراتور ی   ست بنف  بو  رُم  عا ی توگای سفید رود  م  پودید و توگای سناتور ها تشئینات بنف   ادت ،  ر حاحیکه  .   
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تاح  که روی نمی  افتا ه بو ، رفت  تس  کر  آ  را ان روی نمی  بر ار   با توجه به اگدانه کنوگ  ا  کندرا به سمت یک  ان دیته های 

 «دیته ا  تیی  ضخیمه  م  تاح  ا  رو ه  به نور م  توگد بیند کن   »دیته به اگدانه ی  س ل نباحه بو   گفت:

د  گم  توگی  تیی  بد د»م  تواگست آ  را ان نمی  بیند کند  گفت ست  ستک  را نمی  گذادت و سد  کر  دیته را بیند کند  به نحمت

 «یه دیته اضاف   با تو مو  ببری   باید عایه کنی   

 مندیرو یا ت باده  منتار با  و وقت  اومدی  بیرو  تو   رو به ما برسو    -

 «بیا  »وی داگه ا  اگداتت و گفت:مندیرو اکنو  اول پیکر به گار م  رسید؛ مثل ی  ماسمه تیی  بشر   ست  ستک  را ر

 کندرا به باًی سر  گراه کر   ان میا  دا  و بشر  روی سر  م  تواگست ستاره ها را ببیند  به  گبال برا ر  وار  سورا  عمیق دد  
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 شانزدهمفصل 

 درهای براونی ها

 

اگر شه تا  گش ی  ورو ی سورا  براوگ  ها گر  و سست بو ، اما کم  جیوتر نمی  سفت و صا  دد   ر ابتدای راهرو کندرا و ست مابور 

بو گد  ر بدض  گ اط ت  دوگد تا بتواگند عبور کن ، اما  یری گرذدت که راهرو بشرگتر دد و  یرر م  تواگستند راحت قد  بشگند   ر قسمت 

، ان جای جای  یوار و ساا ف ریتااه گیاها  بیرو  ن ه بو ، اما هرشه جیوتر رفتند؛ ریتااه ها کمتر و نمی  توگل صااا  تر دااد  های ابتدای 

 نمی ، نیر پاهای برهنه دا  تن  بو   

 «م  هیچ  گم  بین   »ست گفت:

 «شت  هات عا ت م  کن   تاری  هست اما  یره سیاهِ سیاه ه  گیست  »کندرا پاسخت  ا :

 شرتید  ست 

 او  ع د یه گور تیی  ضدیف م  بین  اما جیو کامسً سیاهه   -

 فکرکن   اری کور م  د ، م  تو  م  توگ  ته توگل رو ببین    -

 پ  تو جیو برو   -

 کاناادرا جایاوتر رفاات و برا ر  را بااه ساااماات اگتیااای توگاال هاادایاات کر    گم   اساااات ساااات  ر مور  شااه صاااحباات      

اگدانه کاف  گور ان ورو ی وار  توگل م  دد؛ حت  جن  سن  های مختیف  یوار ها توگل را گیش م  دد  م  کند  مسایماً تاری  بو ، اما به 

 تتخیص  ا   

 «هنون م  توگ  ببین ؟ »ست پرسید:

 شت  هات هنون عا ت گکر  ؟  -

کندرا، ایناا کامسً سیاهه  هیچ گوری گیست  گم  توگ  ببینمت  حت   ست ها  رو ه  گم  توگ  ببین    یره حت  پتت سر  ه   -

 هیچ گوری گم  بین   

 کندرا ان روی داگه ا  به ع د گراه کر   تاریک  راه پتت سر  رست به اگدانه راه پی  رو بو  

 یدن  هیچ  گم  بین ؟  -

داااد توبه  وقت  رفت  بیتاااه نار با اینکه گور نیا ی گبو ، اما تیل تو  م   ید   اما اگه تو هنون م  بین ،  کندرا  ید م  تو -

 مدنی  اینه که تو تاریک  ه  م  توگ  ببین  

 تکندرا داد ابری کنار  ریاشه را به تاطر آور  که تصاور کر ه بو  گور ان میا  ابر ها گفوذ م  کند  به یا  آور  که  ر سایاهچال م  تواگس   

 اتل ساایول های  که ساات م  گفت کامسً تاری  هسااتند را ببیند  واکنو  نیر نمی  بو  و اگر شه توردااید اروید کر ه بو ، بان ه  م  

 ند  با اینکه به پی  م  رفتند اما فضا برای  تاری  تر گم  دد  تواگست ببی
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 «فکر کن  حق با توئه  هنون تیی  تو  م  توگ  ببین   گور واسته م  ان بی  گرفته  »کندرا گفت:

 کا  او  پریا یه ک  ه  م  رو م  بوسید    -

 برو تدا رو دکر ک  که حداقل یک  مو  م  بینه  بیا  -

 ر  تا اینکه سراگاا  کندرا ایستا   توگل بارها پیچ تو

 یه  ر م  بین    -

 یدن  راه رو بسته؟  -

 آره   -

 تد، بری   ر بشگی    -

 کندرا به سمت جیو به راه افتا   

 «یه  قی ه وایسا   ستماح  افتا   گراه گکن  ها  پیدا  کر    تو   برو  »ست گفت:

بیضا  دکی   یده م  دد  وقت  گش ی  ددگد، کندرا  ستریره را امتحا  کر   قفل  ی   یوار، توگل را مسادو  کر ه بو    ر میا   یوار  ر  

 بو    ر ن   ححاه ای بدد  ر به آرام  بان دد  مر ی ًار اگدا  ت ریباً هم د کندرا

ت را درا و س ر شیار شو   ر ایساتا ه بو   بین   ران و گو  های  دابیه بر   ادات  پوسات  گر  بو ،  رست مثل پوست ی  گونا   کن    

 براگدان کر   

 «ف ط براوگ  ها  »مر  گفت:

 و ر را بست  

 «ش  دد؟ فیمیدی ش  گفت؟ » ست پرسید:

 «ف ط براوگ  ها  یه مر ی اگدانه تو مو   ر رو بان کر ، ای  رو گفت و  ر رو بست  »کندرا ترجمه کر :

 کندرا  وباره  ر ن   

 دیت اض راریه  تواه  م  کن  ما باید بری  تو توگه  یه وض -

 ًی  ر کم  بان دد و مر  با ی  شت  گراه  به بیرو  اگداتت  

 یا  گرفت ؟ "روی "ببین ، وقت  همه م   وگ  براوگ  ها با اریبه ها حر  گم  نگ  شرا رفت   -

 «روی ؟ »کندرا گفت:

ی ابتدای   ر مور  نبو  براوگ  ها م  ساار به ساار م  گشار،  تتر جو   تا اً  شند تا پری و پری  ریای   یده بو   که شیش ها  -

  وگ ، اما تا اً  یه آ   کوشوحو که به نبو  ما حر  بشگه گدیده بو    

م  کندرا هسات   براوگ  ها رو  وسات  ار   داما اذاهای تیی  تودمشه ای  رست م  کنی  و توگه پدربشرگ  رو وقت  کامسً     -

  ااو  دده بو ،  رست کر ی   

 «تد ، ما کاری ان  ستمو  بر بیا  اگاا  م   ی   »  گفت:براوگ  با فروتن
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 م  و برا ر  باید حتماً وار  توگه بیت  و ای  تنیا راه ورو  ماست  تواه  م  کن  بذاری  بری   -

ای  راه ف ط برای براوگ  ها   م  احتماًً کوشکتری  ماگ  ممک  هسات   طیس  های جا وی  ان راه محافات م  کن  و گم    -

 ذار   یررا  ان طریق راه های ما وار  توگه بت   

 کندرا گراه  به ست اگداتت که با تداد به مکاحمه دا  گو  م   ا   

 ایناا میموگی    اما ما اجانه  اری  وار  توگه بتی   ما -

 راه عایب  برای ورو  میموگه   -

پدربشر  و ما ربشر  م  سرپرست های آدیاگه افساگه هست   یک  او  ها رو نگداگ  کر ه  به تاطر همی  ما م  توای   ن ک   -

 بری  تو کمکتو  کنی   تیی  ه  عایه  اری   اگه اثر مداو  ان بی  بره، تو توگیتو  گیر م  کنی   

گم  توگ  بذار  همچی  اتفاق  بیفته  تیی  تد، ان اوگاای  که ه  اگدانه براوگ  ها هساااتی ، ان اوگاای  که اهل »متفکراگاه گفت: براوگ  

توگه محسو  م  دی  وبا توجه به اینکه تیی  با حوصیه درایط تو  رو برا  توضیح  ا ی ، فکر م  کن  ادکاح  گدادته باده بذار  بری   

 «جفتتو  باید شت  بند ببندی   قراره وار  جامده براوگ  ها بتی  و ران های ما باید بی  تو مو  بموگه   احبته به یه درط 

 «ش   اره م  گه؟ »ست پرسید:

 میره باید شت  بند ببیندی    -

 بی  برو ایرا ی گداره   -

 «ش   اره م  گه؟ »براوگ  پرسید:

 م  گه شت  بند رو م  بنده   -

 « قی ه صبر کنی   توبه  یه »براوگ  گفت:

 براوگ   ر را بست  کندرا و ست منتار ماگدگد  کندرا  ستریره را امتحا  کر    ر قفل بو   

 « اره ش  کار م  کنه؟ »ست پرسید:

 «گم   وگ   »کندرا گفت:

  رست نماگ  که کندرا  ادت با تو  فکر م  کر  که احتماًً براوگ   یرر بان گخواهد گتت،  ر بان دد  

 وتا شتاا  بند و  وتا پتو که بیتااتر ان ای   سااتمال ها اگدانه توگ    گم  توگ  طاقت بیار  ببین  او  جن  مراو  رو او   »وگ  گفت:برا

 «طوری  گباحتو  روی نمی  م  کتی   

 «ش  میره؟ »ست پرسید:

 «شت  بند آور ه  »کندرا پاسخ  ا :

 «گ  ه  گم  توگ  جای  رو ببین   ان  بپر  م  مابور  ببند ؟ آته م  همی  اً»ست گفت:

 «ببند    وتا ه  پتو آور ه که به جای  ستمال ها بپیچی   ورمو   »کندرا گفت:

 کندرا و ست  ستمال هایتا  را با پتو عوض کر گد  سپ  براوگ  شت  بندها را بست  

 «و دوگه    عشیش  م  راهنماییت م  کن    ست هات رو بذار ر»ی  صدای نگا  رو به کندرا گفت:
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 «به  وستت ه  برو م  راهنمایی  م  کن   »براوگ  مر  ه  گفت:

 ست یک  راهنماییت م  کنه   -

براوگ  ها آ   ورا  ر امتدا  توگل راهنمای  کر گد  تیی  نو  نمی  نیر پایتا  سفت دد  کفپو  مثل سن  بو   کندرا با وجو  اینکه شت  

ه بیا ان پی"توجه دو  که وار  اتاق رودن  دده اگد  هر ان شند گاه  براوگ  ها  ستوری م   ا گد؛ مثسًبند ن ه بو ، اما بان ه  م  تواگسات م 

کندرا گیش ای   سااتور ها را برای ساات ترجمه م  کر   گاه  گیش صاادای پچ پچ به گو  م  رسااید؛ گوی   "مواظد ساارت با   "یا"باً

 عبوردا  باعث اظیار گار جم  حاضر م  دد  

مدت  راهپیمای ، گور ان بی  رفت و نمی  بار  یرر تاک  داد  براوگ  ها متوقف دادگد  براوگ  مر  شت  بند ها را بان کر    ر م ابل   پ  ان 

 «تاریکه؟ » ری قرار  ادتند که بسیار به  ر قبی  دباهت  ادت  کندرا پرسید:

 «هیچ  گم  توگ  ببین   »ست پاسخ  ا :

 ی  بری  تا برسااای  به نیر نمی   فکر کن  ان اوگاا به بدد  یره راهتو  رو بید بادااای   گم   وگ  مواگ  ای  راهرو رو مسااات»براوگ  گفت:

 «جیوتو  رو م  گیر  یا گه  ریسک  پای تو تو   

 «ممنو   »کندرا گفت:

 «ای  ه  حبا  هاتو   »براوگ  ن  گفت:

ل ها  وتته دده بو گد  کندرا حبا  را گرفت  براوگ  ی  پیراه ، ی  حبا  نیبا و ی  جفت کف   ر  سات  بو   ان هما  ابریت   ستما 

 ی  دیوار  و ی  جفت  مپای  ابریتم  گیش به ست  ا   

 «ش در سری   واقداً تودری   »کندرا گفت:

 «ما ف ط کاری که بیدی  رو اگاا  م   ی   »براوگ  تدای  کوتاه  کر  و گفت:

 ندرا و ست حبا  هایتا  را بپودند  کندرا گم  تواگست باور کند که حبا  آگ در  قیق اگدانه ا  است  براوگ  ها پتو ها را باً گرفتند تا ک

 « رست اگدانه    »ست  رحاحیکه  مپای  ا  را م  پودید، گفت:

 «بان ه  ممنو   »کندرا  ستریره را شرتاگد و  ر را بان کر   گفت:

ای  ها »بور کر گد و آ  را پتت سردا  بستند   ر توگل تاری  قد  برم   ادتند  ست گفت:براوگ  ها سر تکا   ا گد  کندرا و ست ان  ر ع

 «راحت تری  حبا  هایی  که تو تما  عمر  پودید   به عنوا  حبا  توا  اندو  استفا ه م  کن   

 «مره اینکه هر دد مداو  کوشی  کننده بخوری  »کندرا یا  آوری کر :

 آ ، راست م  گ    -

 یوار های تاکستری جای تو  را به  یوار های سنر   ا گد  راهرو گیش ت ریباً مرب  دکل دده بو   بوی تا   ر هوا ح  م  دد  به مرور

 « اری  گش ی  م  دی   »و رطوبت گیش بیتتر دده بو   کندرا گفت:

 توبه   یره حاح   اره ان تاریک  به ه  م  توره   -

   فکر گکن  سیاهچال تیی  رود  تر باده -

 داید بتوگی  یه جوری ًمپ رو رود  کنی    -

 امتحا  م  کنی    -
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  ر اگتیای راهرو  ر برگا  قرار  ادت که استا اگه روی آ  قی  کاری دده بو   

 «فکر کن  تو  باده  »کندرا گفت:

را  پ قرار  ادت و گم  تواگستند آ  ساتریره را شرتاگد و  ر بان دد  اتاق پی  رو با گور حرنا  آت  رود  بو    منب  رودنای   ر سمت ش 

 ببینند  

 «م  توگ  ببین   »ست هیاا  ن ه نیر حد گفت:

 فکر کن   یره ان مواگ  عبور کر ی    -

 ست ان کنار کندرا گذدت و قد   رو  اتاق گذادت  همچو   یوارها، کف گیش ان سن  ساتته دده بو   ست به سمت شپ تیره دد  

       ه  ای  همو  اتاقیه که تو  -

 سات بشرگ  با ر  های بیرو  ن ه او را ربو   هنرام  که سات ان گار گاپدید م  دد،  ستکت  که  ور داگه ا  آویشا  بو ، روی نمی    

 افتا  

 «ست  »کندرا فریا  ن :

  ست  یرری ان  ر بیرو  آمد و وار  توگل دد  کندرا تس  کر  جاتاح  بدهد، اما  ست بدو  متکل تاص  او را گیش گرفت  

 سات ، کندرا را به  رو  اتاق کتاید و به هوا بیند کر   اتاق گسابت به قامت کوش  داده ی کندرا ، بسیار بشر  به گار م  رسید  وقت      

توجه داد که هما  اتاق  اسات که  یوها  ر آ  ساوپ م  پشگد    ر رودانای  اگد  حاصل ان ددیه حرنا       ی  بشر  روی آت  را  ید م

 آتتر، کندرا اسیر کننده ا  را دناتت   اسسگو بو   

 «وور ،  وتا موجو  وحرر  برای مشه  ار  کر   سوپ پیدا کر    » اسسگو گفت:

 «وگ  بدن ی   یووگه ای؟ گم  ده برا»وور  پونتندی ن  و گفت:

 وور   ر گوده اتاق بر سر ی  میش گتسته بو  و با شاقو  گدا  های  را تمیش م  کر   

 تو   م   وگ   اما ای  ها براوگ  گیست   بیا بو ک    -

ر بو گد و یفت تکندرا تس  م  کر  اگرتات های  که او را  ر بر گرفته بو گد، بان کند اما فایده ای گدادات  اگرتت ها ان را  پای او گیش ک  

 پینه های  ست  به سخت  سن  بو گد  اسسگو کندرا را  ر م ابل پونه وور  گره  ادت  وو  شند بار بو کتید  

 «بوی آ   م   ه  یه بوی آدنای       »وور  گفت:

 «ما کندرا و ست هستی   پدربشر  و ما ربشرگمو  سرپرست های آدیاگه افساگه ا   »کندرا فریا  ن :

 «گوبی  حر  م  نگه  »و گفت:اسسگ

 «حتماً فکر م  کنه بچه جنه  »وور  تندید و گفت:

 «دما باید بیمو  کم  کنی   » کندرا فریا  ن : 

 «ساکت با   تو موقدیت  گیست  که  ستور صا ر کن   ای   وتارو یا   میا   شند وقت پی  روت آور دو  ایناا  »اسسگو گفت:

 «    اما با توجه به تغییرات  که به وجو  اومده      راست م  گ»وور  تأیید کر :
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 «مناورت شیه تغییرات  به وجو  اومده؟ »کندرا فریا  ن :

مناور  اینه که با توجه به اینکه پدربشر  و ما ربشرگت اً  تو سیاهچال تو دو  نگدوگی ، صحنه جاحب  م  ده که »اسسگو پاسخ  ا :

 «تور   ببینی  ش ور گودت تو دو  رو م  

 «تو م  توگ  ذه  م  رو بخوگ   »وور  تندید و گفت:

 «ش   ار  میر ؟ »ست پرسید:

 « ار   ر مور  پخت  ما حر  م  نگ   پدربشر  و ما ربشر  ایناا نگداگی   »کندرا گفت:

   ربشر  که همیته نگداگ  گم  موگاگه مارو بپشی ، بدداً تاواگ  رو پ  م   ی   ایناوری قتل اگاا   ا ی   پدربشر  و ما »ست فریا  ن :

» 

 «ای  یک  مثل آ   ها حر   م  نگه  »اسسگو گفت:

 «وح  راست م  گه  »وور  آه  کتید و گفت:

 «گم  توگی  مارو بپشی   عید گامه ان ما محافات م  کنه  »کندرا فریا  ن :

 «مصوگیتتو  رو ان  ست م      کسای  که بدو  اجانه به سیاهچال ما وار  م  د  تما  »وور  توضیح  ا :

 «اما ای  کوتوحه ممکنه  ر مور  است  و روت  رست گفته باده  »اسسگو گفت:

 «تد اگه است  و روت گدوگ  که گم  توگ  مارو ماانات کن   »وور  متفکراگه گفت:

 «قاگوگ  ایناا هست   بیتو  پا ا  م      شرا پدربشر  و ما ربشرگ  رو آنا  گم  کنی   ؟ او  ها سرپرست های »کندرا پیتنیا  کر :

 «وگسا بچه ج  های بشر  رو آنا  کر   ایناا اً   ر کنترل اوگه  »اسسگو گفت:

 «تانه حت  اگه م  تواستی  ه  گم  توگستی  است  رو آنا  کنی   ما کیید سیول ها رو گداری   »وور  گفت:

 «اما م  توگی  یه ک  تفریح کنی   »اسسگو گفت:

 شنا  کندرا را فتار  ا  که اسخوا   گده ا  صدا  ا   

اگه بذاری  ما بری  م  توگی  به پدربشر  و ما ربشر  کم  کنی   قدرت واقداً  ست وگسا گیست  پدربشر  و ما ربشر   یر یا »کندرا گفت:

 «اً  بیمو  م  کنی ، بیتو  پا ا  م       نو   وباره اتتیار ایناا رو به  ست م  گیر   و وقت  ای  اتفاق بیفته به تاطر کمک  که

 «حر  های  ان سر گاامیدی ان دکاری که گیر افتا ه  »اسسگو گفت:

 به سمت  ی  حا  تاکستری رگ  و تیوع آور به راه افتا   

 «صبر ک  اسسگو  داید حق با او  باده  »وور  گفت:

م  تواسات و به صاورت کندرا م  تور   برگتات و به ست گراه کر   ست گیش     اساسگو  ر کنار  ی  ایساتا   بخار  اغ و بدبو ان  ی  بر  

 گررا  به او م  گرریست  اسسگو به سمت وور  شرتید  

 ایناوری فکر م  کن ؟  -
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اساات  و روت قبسً پا ا  وفا اری رو  ا    اگه گوه هادااو  رو ول کنی  ممکنه پا ا  بیتااتری بیمو  بد  که حذت  ان   »وور  گفت:

 «ای پخته دد  ای  کوتوحه ها بیتتر باده  تماد

 «یه اان؟ »اسسگو امیدواراگه پرسید:

 داید ه  بیتر ان او   ای  کار ارن  بیتتری  اره  است  ه  همیته با ما منصفاگه رفتار کر ه   -

 «م مئن  بیتو  پا ا  تیی  نیا ی م      »کندرا گفت:

گت رو گاات بدی اما به هر حال، گو  م  با حر  های وور  مواف ه  است  احتماًً تو اً  حاضری هر شیشی بر  که جو»اسسگو گفت:

 «بان ه  قدرت رو به  ست م  گیره و قبسً گتو   ا ه که پا ا  های توب  م   ه  

 کندرا وست را روی نمی  گذادت  

 «م  ده مارو ببری  به سیوحتو ؟ »کندرا پرسید:

 گوی   یواگه است  ست جوری به کندرا گراه م  کر  که 

 «اگه رئی  جدید بو ببره که  اری  به  دمن  کم  م  کنی  برامو  بد م  ده  »وور  گفت:

اگه ما رو به سیوح  ببری  م  توگی  م مئ  بادی  است  ان کمکتو  واقداً متتکر م  ده  اگه ه  کس  سر رسید م  توگی  »کندرا گفت:

 « ر بری   

 «توگی  وقت   ار  م  برمتو   هنتو  رو ببندی ؟  ضرری گداره  م »اسسگو گفت:

 «احبته  »کندرا گفت:

 «ع یت رو ان  ست  ا ی؟ »ست آرا  گفت:

 «ایناوری کی  نما  جیو میفتی   »کندا آرا  گفت:

 «اگه گیر افتا ی  هیچ  ان اینکه ما کمکتو  کر ی  گم  گی   »وور  گفت:

 «حتماً  »کندرا گفت:

 «حومو  بدی  م  توگی  اوضاع رو تیی  واستو  سخت کنی   اگه »اسسگو گفت:

 «اگه گیر افتا ی  پای دما رو وسط گم  کتید  »کندرا قول  ا :

 «به او  یک  ه  برو  م  نبوگ  موق  حر  ن   به نبو  در  آور دما م  گیره  »وور  گفت:

 کندرا موقدیت را برای ست تتریح و او گیش مواف ت  را اعس  کر   

 اسسگو ت  دد و آ  ها را با ی   ست بیند کر   

 «م  ده یه ک  دل تر مارو گره  اری؟ »کندرا پرسید:

 بری  تااداتو  رو داااکر کنی  کااه فیاتو »اساااسگاو  ر حاااحایاکااه اگاادکا  فتااااار اگارتاااتاااگا  را کا  ما  کر ، گفاات:          

 «گم  کن   

 «بی  برو  ستک  رو ه  بر اره  »ست گفت:

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «او   ستک  رو ه  بر اری؟ وقت   وباره بشر  ددی  ًنم   اری    م  ده ح فاً»کندرا پرسید:

فیمید  ش  گفت  دارط م  بند  تنیای  ان هر وتو  روی همدیره نبو  های بیتتری بید    سکته به شه  ر تو  م   »اساسگو  گفت: 

 «توره؟ 

 ت  دد و آ  را بر ادت  

 «ان هیچ  بیتره  »کندرا گفت:

 «اً  بر م  گر    یا ت گره سوپ رو ه  بشگ   »  رو به وور  گفت:اسسگو سر  را تکا   ا 

 «گیر گیفت   اگه مابور ددی قورتتو  بده  »وور  گفت:

ن ااساسگو ی  متادل بر ادت و آ  را رود  کر   ان اتاق تارا ددو آرا  به سمت اگتیای راهرو به راه افتا   وقت  به اگتیا رسید، پیچید و ب  

 ا   ان کنار جدبه تامو  که ما ربشر  به آ  ها گتا   ا ه بو ، گذدتند  هرشه بیتتر پی  م  رفتند ان کنار سیول های  ه  به راه  ا امه

بیتاتری م  گذداتند، کندرا ترساندترم  دد؛ شرا که به سمت  ر ورو ی سیاهچال م  رفتند  اگر پی  ان رسید  به آدپشتاگه بشر  م     

 د  به همی   حیل هر ثاگیه برایتا  ارن   ادت  ددگد،  ر سیاهچال گیر م  افتا گ

 «رسیدی   »اسسگو آرا  گفت:

 و آ  ها را  ر کنار  ر ی  سیول بر نمی  گذادت  

 قوحتو  رو یا تو  گره واسه ما  ر سر  رست گکنی    -

 در   رفت به وقت  بری  که ما شاگه همه شیش به توب  پی»  ساتک  گامرئ  کننده را گیش  ر کناردا  برروی نمی  گذادت و ا امه  ا : 

 «کمکتو  کر ی   

دربشر   پ»گوبیی  به سرعت  ور دد و متدل را گیش با تو  بر   کندرا و ست ان  ریچه مخصوص عبور اذا وار  سیول ددگد  کندرت صدا ن :

 «ما ربشر   

 «کندرا تو ت ؟ ایناا ش  کار م  کن ؟ »پدربشر  سورگسو  گفت:

 «یست  ما تو مو  رو کوشی  کر ی   ف ط کندرا گ»ست گفت:

 «ست؟ ش ور ممکنه؟ »ما ربشر  سورگسو  با صدای  حرنا  گفت:

کوحتر  رست قبل ان اینکه مر ه متحر  ما رو بریره بیدار دد  یه پییه جا وی  بی   ا  که م  رو احاطه کر   اوحو  م  رو مثه »سات گفت: 

 «ان طر   یره اومد  بیرو   یه قرص قورت  ا   م  ه  ان یه طر  رفت  تو و 

که باعث داد طیسا  ان بی  بره و اوحو  ب  حرکت داه  عاد داگس   گم  توگ  بر  ش در تودحاح   سؤال های نیا ی    »پدربشر  گفت:

 « ار  اما وقتمو  کمه   ایناور که مدیومه ان ورو ی براوگ  ها استفا ه کر ی ،  رسته؟ 

 «گو فرار کر    ما تو مو  رو کوشی  کر ی   م   وگی  تأثیر  شه مدت طول م  کته؟ م  با جدبه مداو  های تا»کندرا گفت:

 «گم   وگ   »پدربشر  گفت:

 «بچه های باهو   اگه م  توای  وار  توگه بتی  باید عایه کنی   تأثیر  تا همیته باق  گم  موگه  » ما ربشر  گفت:

 «م  توای  کیید ابشار رو بدن ی   »ست گفت:
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 « ست اوگا ؟ »پرسید:کندرا 

متأسفاگه آره  م  با ما ربشرگتو   ر مور   حر  ن    اما او  مکاحمه های اتیرمو  رو یا   گمیا   فکر کن  قبل ان اینکه »پدربشر  گفت:

  ها تو اس ران  فا  بتاه، وگساا ما ربشرگتو  رو کنترل کر ه تا ان م  اطسعات بریره  ای  م  توگه توجیه توب  برای گوداته دد  او    

 فتر ورو  و تروا ه  باداه  یا مه که روت ان   رمور  جای کیید ساؤال کر  و ان  تواسات که رمش  ر ورو ی اتاق نیردیرووگ  رو بی     

 «یا آوری کن   

 «اما م  اصس یا   گمیا  همچی  سؤال های  پرسیده باد   »ما ربشر  گفت:

 «ره باید کیید رو پیدا کر ه باده  با ای  اطسعات وگسا تا اً   ی»پدربشر  گفت:

 « م   وگ   فتر ورو  و تروا کاا ؟ م  توگ  آ   های  یره ای رو وار  من  ه کن ؟»کندرا پرسید:

فکر گکن  جای جدید  فتر رو بدوگ ، اما حداقل یک  ان بچه ج  های بشر  رو آنا  کر    بچه جن  که قبل ان ما تو همی  »پدربشر  گفت:

 «همو  وحت  که پای م  رو دکست  سیول بو    

 «حد  م  ن   ای  سیول همو  بچه جنه باده  هموگ  که وقت  ما ربشر  سیاهچال رو بیمو  گتو   ا  سر   ا  ن   »کندرا گفت:

 « رسته عشیش   »ما ربشر  گفت:

که او  ها رو ه  آنا  کر    به عسوه ما  وتا بچه ج  بشر   یره ه  تو سیاهچال  ادتی  پ  م  توگی  م مئ  بادی  »پدربشر  گفت:

 «تا اً   یره حتماً کریستوفر ووگل ه  اومده کمک   درط م  بند  تاگو ه  هنون تو کنترحته  بچه ها باید تیی  مراقد بادی   

 « یل و کوحتر ه  ایناا تو یه سیول  یره ا   وور  اوگ در میربو  بو  که ای  رو تأیید کنه  »ما ربشر  گفت:

گوبیی  ها ت ریباً مارو پخت   بدد کندرا بیتااو  گفت اگه کمکمو  کن  دااما بیتااو  پا ا  م   ی   او  ها ه  کمکمو   »گفت: ساات

 «کر    فکر کن  یه اان م  توا   

 «اگه ان ای  مخمصه گاات پیدا کنی   ه تا اان بیتو  م     نو  بادی ، برگامه تو  شیه؟ »پدربشر  گفت:

ای  کیید رو پیدا کنی  بدد داما رو آنا  کنی    ستک  گامرئ  کننده کوحتر پی  ماست،  رگتیاه وقت   وباره بشر   اول م  تو»سات گفت: 

 «دی  بان ه  م  توگی   ن ک  ای  ور او  ور بری   

 «حداقل یک  ان ما م  توگه  »کندرا گفت:

 «کیید صندوق بشرگه، مثِ یه شو  بینده  »پدربشر  گفت:

 «ی  و گی  متر؟  مثسً»ست پرسید:

ت ریباً ی  و هتاتا   ان م  بیندتره  وگسا احتماًً او  رو گش ی  تو   گره م   اره  مواظد بادی   تیی  ت رگاکه  ست  »پدربشر  گفت:

 «توه  گش   شه تاگو  رو کنترل کنه شه گکنه، تو جن  باها  هیچ داگس  برای پیرون دد  گداری  کیید سیاهچال رو  یدی ؟ 

 «بیه  »گفت: کندرا

ما همیتااه آویشوگ  م  کر ی  به یه میخ باًی تختمو   احتماًً او  کیید ها ه  اً   سااتتااه  با توجه به اتفاق های  که »پدربشر گفت:

ره، به اممنکاه بیفتاه، احتمااًً ایر ممکناه که بتوگی  با کیید ها برگر ی  پی  ما  برای همه به ایر ان براوگ  ها ف ط یه راه تروا وجو       

تاطر همی  تیی  راحت ممکنه ای  پایی  گیر بیفتی   اگه اوضاااع ان ای  ه  بدتر دااد، کیید رو بر اری  و ان من  ه فرار کنی    م  توگی    

 «امیدوار بادی  که اسفینک  پیداتو  کنه  
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 «اگه موفق گتدی ، کیید رو ول کنید و جو  تو تو  رو گاات بدی   »ما ربشر گفت:

 «بیتره بذاری  بر   »ربشر  برگتت و گفت:به سمت پد

 آره  اگه قبل ان اینکه به آدپشتوگه برسی  مداو  اثر  رو ان  ست بده، همه تس  هاتو  هدر م  ره   -

 «براوگ  ها یه پیکا  مخصوص واسه تو دو   ار   پایی  پیکا  اصی   گبال یه سورا  برر ی   »ما ربشر  گفت:

 «تاریک  راهتو  رو پیدا کنی ؟  م  توگی  تو»پدربشر پرسید:

 «کندرا م  توگه تو تاریک  ببینه  »ست گفت:

 «فکر کن  یک   یره ان اثرهای پری گو  بو گه  »کندرا گفت:

 «پ  راه رو بیدی؟ »ما ربشر پرسید:

ری   ر  م  دی  و ان پیه ها م  فکر کن   ان  ر که بیرو  رفتی  م  پیچی  به راسات  بدد به شپ    وباره به راست  بدد ان  ر »کندنل گفت:

 «باً  

 «آفری   تتر تو   عایه کنی   »پدربشر  گفت:

 کندرا و ست به سرعت ان  یچه بیرو  رفتند  

 «موفق بادی   ما بیتو  افتخار م  کنی   »ما ربشر  فریا  ن :
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 هفدهمفصل 

 پس گرفتن کلید

 

 

 ویدگد  اکنو  که کوش  دده بو گد، راهرو برایتا  به بشرگ  ی  ساح  رقص به گار کندرا  ست ست را گرفته بو  و  ر امتدا  راهرو م  

 م  رسید  هرشه به اگتیای راهرو گش ی  تر م  ددگد، ان سرعت ست کاسته م  دد  اکنو  باید به سمت شد م  پیچیدگد 

 «ای   ستک  ه   اره سنری  و سنری  تر م  ده » ست گف  گف  نگا  گفت:

 «بشار یه ک  م  بیارم »کندرا گفت:

سات بدو  هیچ حرف   ساتک  را به تواهر   ا    ستک  تیی  سنری  گبو  اما حمل کر گ  سخت بو ؛ مثل حمل کر   شند کیسه   

 توا  تاگتده  عی  را  سنرین   ستک  با گیایت سرعت  که میتواگست م   وید 

 «کا  م  ه  مثِ تو  ید ما و آ قرمش  ادت  » ست گفت:

 قرمش؟ ما و   -

 داید  فرا بنف   هرش    اً  گور مدموح  برات تیی  نیا ه؟ -

 مثِ همیته    میته بدداٌ حر  بشگی ؟ م   ار  گف  ک  میار   -

 ر ساکوت  ر کنار ه  قد  بر میداداتند  راهرو به گار ب  پایا  بو   قید کندرا به دادت م  تپید و  اگه های  ردت عرق حبا  ابریتم     

 بو    ر حاح  که میدوید  ستک  حای   ر هوا تکا  میخور  ا  را تی  کر ه 

 «م  باید یه  قی ه راه بر » سراگاا  کندرا گف  گف  نگا  گفت:

 سرعتتا  را ک  کر گد 

 « ستک  رو بده م » ست گفت:

 «بین  وح  بان ه  باید یک  راه بر   ه  آتری  پیچ که باید بپیچی  رو م  » کندرا  ستک  را پ   ا   گفت:

 «بان ه  کی  راه تا  ر م  موگه و بدد  ه  پیه ها » ست یا آوری کر :

 میدوگ  اً  گفس  جا میا   ببختید که سرعتمو  رو گرفت   -

 دوت  میکن   من  تسته دد   تانه مسافت طوًگ  ای ای   ستک  رو حمل کر ی  -

 سمت راست م  پیچیدگد   ر سکوت پی  رفتند تا به اگتیای راهرو رسیدگد، جای  که باید به

 « وباره بدوی ؟» کندرا پرسید:
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 «آره»ست گفت:

خت س کندرا به یا  نماگ  افتا  که به همراه تی  فوتبال مدرساه  ور نمی  م   ویدگد  او ذاتاٌ  وگده توب  بو  اما شند رون اول تمری  بساایار 

بخیه تور ه بو  و یا عضاااست   ر  م  کر گد، بان ه  م  تواگسااات به  بو   ت ریبا شند بار  ر هفته اول باً آور ه بو   حت  اگر پییوی 

 وید  ا امه  هد  اما به محم اینکه حاحت تیوع پیدا م  کر ، تما  ادتیاق  برای  وید  ان بی  میرفت  وقت  ان ست تواست توقف کنند 

 احسا  کند  ت ریبا هما  حاحت به او  ست  ا ه بو  و میتواگست بانگتت آ  ح  گاتودایند را

تس  کر  بوی گ  سیاهچال را گا یده بریر   آ  بوی متدف  به تنیای  باعث میتد حال تیوع به او  ست بدهد  به تو  یا آوری کر  که  ر 

 آ  ححاه ست بو  که  ستک  را حمل م  کر  و بسیار ه  تو  پی  م  رفت 

اتوداایند بانرد که گاتواسته به نمی  افتا    و  ست  را بر روی نمی   مشه نر  آ  صافرائی  را ح  میکر    ر تس  بو  با ای  ح  گ 

 سنر  گذادته و آما ه باً آور   بو  

 «حاحت بده  تتر » ست گفت:

 «تو برو» کندرا گف  گف  نگا  گفت:

 استفراغ گکر ه بو  اما مشه بدی  ر  هاگ  ح  میکر  با آستی  حد های  را پا  کر  

 ه  جدا گتی  فکر کن  بیتر باده ان -

 تو نو تر ان م  بشر  میت   برو من  میا   -

 کندرا م  گم  بین ، اگه تو باها  گباد  گم  توگ  بدو   داید اگه اگرتت بکن  تو حی ت و باً بیاری حاحت بیتر بته  -

 «ان باً آور   متنفر ، حاح   اره بیتر میته » کندرا سر  را به گتاگه گف  تکا   ا  و گفت:

   یه  قی ه راه بری  م  توگی -

 ف ط یه  قی ه  -

 شنااد  قی ااه بدااد کناادرا ح  م  کر  کااه حاااح  بیتر دااااده اساااات  سااارعت  را نیااا  کر   ماااگنااد قباال گم   ویااد و تس  

 «او  روبرو  ر رو م  بین » م  کر  اگرژی  را ذتیره کند سر اگاا  گفت:

یی   ر هدایت کر   ان ورو ی براوگ  ها گذدتند و با سرعت به سمت  ر آهن  بشر  گمایا  داد  کندرا، ست را به سمت ورو ی کوش  پا 

 پیه ها حرکت کر گد 

 «او  سورات  که ما ر بشر  م  گفت م  بین ؟» ست پرسید:

 آره سمته شپه، تیی  کوشیکه بیتتر دبیه سورا  موده  -

 ست را به سمت سورا  گش ی  اوحی  پیه کتید 

آداپشتاگه به نیر نمی  ش در نیا  و داید  ار بو گد  به ساخت  م  تواگستند تو  را ان هر پیه باً بکتند  با    فرامو  کر ه بو  که پیه های 

 حمل کر    ستک  ه  پیمو   پیه ها ساعت ها طول م  کتید 

ه و گد  با ای  تفاوت ککندرا و ست وار  سورا  ددگد  پتت سورا  ی  راهرو بو ؛  رست ماگند راهروی  که ان طریق آ  وار  نیرنمی  دده ب

ه کپیکاگ  تما  سنر   ادت  پیه ها دید  ادتند اما  رست اگدانه قد  های براوگ  ها بو گد  پیه ها را  و تا یک  باً رفتند  شیشی گرذدت 

 تستر  بر کندرا ایبه کر  
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 میته شند ححاه استراحت کنی ؟ -

 ست گفت:هر و ایستا گد به سخت  گف  میکتیدگد  بدد ان شند ثاگیه 

 «وای گه »

 ش  دده؟ -

 کندرا وحتت ن ه به اطرا  گراه م  کر   گررا  بو  که ست ی  مو   یده بادد 

 بدگ   اره سون  سون  م  ده  -

 « ستک  رو بده به م  و بدو » کندرا گفت:

ی به او که پی  آمده بو ، اگرژی تانه است  ستک  را به کندرا  ا  و به سمت باًی پیه ها  وید  کندرا گیش به  گباح   وید  درایط بُحراگ  

یه پ بختیده بو   ست  ه پیه ان او جیو بو ؛ بیست پیه؛ س  پیه؛ تیی  نو   یرر  یده گمیتد  شندی  پیه  یرر را که باً رفت، تواگست اگتیای

 ها را ببیند  کم  گور انًی  ر آدپشتاگه به  اتل راهرو گفوذ م  کر  

 ، اول  ستک  را ان سورا  ر  کر  و بدد تو  ان ا  عبور کر  به باًی پیه ها که رسید

 «کندرا  ستک  رو بده»ست پچ پچ کنا  ان آ  سوی  ر آدپشتاگه گفت:

 صدای  بار  یرر ماگند همیته دده بو   کندرا به سرعت به سمت  ر بوراگ  ها رفت و  ستک  را به  رو  آدپشتاگه اگداتت 

برگتته بو   تکه پاره های حباس  که براوگ  ها  رست کر ه بو گد روی نمی  افتا ه بو   کندرا صدای پای   سات ت ریبا به اگدانه طبید  ا  

را میتانید که به آ  ها گش ی  میتاد  تر   ر شیره سات به توب   یده میتد  سری   ستک  را گرفت و پودید  ان گار گاپدید دد و بار    

   هر و گاپدید دادگد  ی  بار  یرر ظاهر ددگد و ست تکه های پاره حبا  را ان روی نمی  جم    یرر ظاهر داد و کندرا را ان نمی  بیند کر 

 کر    وباره ب  حرکت ایستا  تا گاپدید دوگد 

 «تنیدی؟تو صدای  گ»ححاه ای بدد وگسا وار  آدپشتاگه دد و  رست به جای  که آگیا ایستا ه بو گد، گراه کر   با ححن  گام مئ  پرسید:

گه عشیش  صادای  گتانید   تو تما  رون ه   اری صدا میتنوی  بچه ج  ها  ار  گریباگ  مید  همه ش    » مر اگه ای پاساخ  ا : صادای  

 «روبراهه 

 کندرا صدا را دناتت ارول بو  

 وگسا اگدک  ات  کر  

 آره فکر کن  یه ک  نیا ی عصبی   -

 بار  یرر ان آدپشتاگه تارا دد 

ای  مدت گفساا  را حب  کر ه بو   ای  موضااوع باعث دااده بو  کم  احسااا  گیا  بکند  تا آگاای  که  کندرا متوجه دااد که  ر تما 

 میتواگست آرا  دروع به گف  کتید  کر  ست ی  حوحه سبش رگ  بشر  ان کنار ظرفتوی  بر ادت و  ور کمر  بست 

او را بیند کر  و گش ی  گود  گرفت  کندرا گاوا کندرا گاگیا  احساا  کر  که بدگ  ساون  سون  میتو   روی  ست ست کوبید  ست   

 « ار  بشر  میت » کنا  گفت:
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سات آرا  ان  ر  ور داد وگساا به سمت اتاق پذیرای  رفته بو ، به همی   حیل ست  ر جیت مخاحف رفت  به اتاق گتیم  که رسیدگد کندرا    

 «  ها اً  بشر  میت» احسا  کر   ر تما  بدگ  سون  فرو میکنند هتدار  ا :

سات او را پتات ی  مبل گذادات  به محم ای  که پتات مبل پنیا  دد  دروع به  ر آور   حبا  های  کر  که اکنو  کامس برای      

تن  داده بو   تنیا شند ثاگیه بدد ساون  ها ددیدتر دد و احسا  کر  که  ر حال بشر  دد  است  شند ححاه بدد به اگدانه طبید  ا    

   باعث دده بو  مبل کم  به سمت جیو حرکت کند  سون  های گاتودایند گیش پایا  گرفتند برگتته بو   بشر  ددگ

 اگااه  سااات  رو گرااه  اری م  ه  ایااد» سااات مباال را صاااا  کر   کناادرا سااار  را ان پتااات مباال بیرو  آور  و پرسااایااد:   

 «م  د ؟

 ست  ست کندرا را گرفت و ب  حرکت ایستا  تو   گاپدید دد اما کندرا گه 

 «احتماًٌ ف ط  ر مور  شیش های کوشی  جوا  میده » گفت:ست 

 «برو واس  حبا  پیدا ک  » نیر حد گفت:

صدای مکاحمه و صدای پا به آگیا گش ی  م  دد  ست با  ست به کندرا اداره کر  که ساکت دو   و تو  گیش به سمت کنار مبل حرکت کر  

 و ب  حرکت ایستا  

بد بیاری آور ی   شرا  یل رو » ما  کت قدیم  که ست و کندرا پی  ان آ   یده بو گد را بر ت   ادت گفت:ارول وار  اتاق دد  هنون ه  ه

 «گمیفرست ؟

 وگسا گیش وار  اتاق دد 

آ مامو   ار  تمو  میتا   هنون کی  موگده تا مأموریتمو  تمو  داه  باید احتیاط کنی ، تیی  حیف داد تاگو رو ان  ست  ا ی       -

 ر قوی بو  مثل یه گاو گ

کنادرا حب  را گاان گرفات  شاه اتفااق  برای تاگو افتا ه بو ؟ ارول طول اتاق را پیمو  و تو  را روی مبل اگداتت  کف  های  را ان پای       

  رآور  

  حداقل اً  میدوگی  با ش  طرفی   -

 رست همو  ححاه ای که  ید   اره گش ی  م  فده قبل باید م  فیمیدی  با ش  طرفی   کندرا تیی  بد موق  بیدار  کر    » وگساا گفت: 

داه  موجو ات نیا ی تر  ان تو داو  ساط  م  کن   او  احسا  تر  اوگ در ددید بو  که فکر کر   احتماًٌ باید یه موجو  اهریمن    

 «باده  تانه گدید  شه بسی  سره ست اومد 

 «م مئن  هنون نگده  ؟» ارول گفت:

    اما گمیتوگست  کنترح  کن   هم  مثل ماه  ان  ست  حیش میخور   یه جورای  اگرار محافات دده م مئن  که حس  کر» وگساا گفت: 

 «بو  تا اً  هیچ وقت همچی  حس  رو تاربه گکر ه بو   

 ارول  ست های  را پتت سر   ر ه  گره کر  

 م مئن  اوگ  یه نالآ ب  مغش گتده؟ -

 وگسا سر  را به گتاگه گف  تکا   ا  
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اینکه او  مر ه متحر  به کوحتر و تاتو حمیه کر  م  تما  ارتباط  رو باهاداو  ان  ست  ا    مثل ای  م  موگه که ست   بدد ان -

 یه من  ه ام  پیدا کر ه 

 اما هیچ راه فراری وجو  گداره  تو به اگدانه کاف   یدی که متوجه ای  گکته بت   -

 حس  کر     قی اٌ به تاطره همینه که گی  دد   م  م   وگ  شه -

 ان امرون صبح تا حاً  یره حس  گکر ی؟ -

گه، ممکنه آنا  باداه، ممکنه ه  مر ه باداه  احبته فرض بر مر گ  یک  ب  احتیاطیه  احسااس  بی  میره که یه اتفاق ایرقابل     -

 پی  بین  افتا ه 

 «گمیخوای بچه ج  هارو بفرست  تو جنرل  گبال او  و کندرا برر  ؟» ارول پرسید:

گاه، اگه بچه ج  ها ان حیاط بر  بیرو   یره گم  توگ  برگر   تو احبته اگر  فتر ورو  و تروا رو پیدا کنی  اوضااااع فرق   اً  -

میکنه  فدسٌ گباید ریس  های ایر ضروری اگاا  بدی   ت ر  تیی  نیا ه  م  توا  تا وقت  که به گتیاه گرسیدی  با او  مر ه 

ها همین وری گریباگ  بد   کندرا ق دا برمیرر ه تا به پدر بشر  و ما ربشرگ  کم  کنه  متحر  بااید شیکار کنی ، بچه ج   

 اگه صبور بادی  و تو  حواسمو  رو جم  کنی ، تو   با پای تو   میا  پیتمو   اگه ه  گیومد باًتره که باید بخوابه 

تو   یا آوری میکر  عی  را  اینکه ی  سخنراگ  آتتی  بسیار  کندرا با تو   ر جن  بو  که به جیو گپر  و بر سار وگسا فریا  گکتد  به 

م  تواگسات  ح  را تن  کند، اما  ساتریر دد  تنیا اوضاع را ان آگچه بو  بد تر میکر   تانه ای  ح ی ت مدضد کننده که هیچ حباس  بر   

 ت  گدادت ه  او را آنار میدا  

 «ده؟م مئن  با هوگو سروکی  پیدا گم  » ارول پرسید:

هوگو رو فرسااتا   به  ورتری  گ  ه آداایاگه افساااگه و بی   سااتور اکید  ا   که حداقل  وهفته هموگاا بموگه  او  گوح  هیچ   -

 متکی  گمیتوگه واسمو  ایاا  کنه 

 «اما متکل او  مر ه متحر  هنون پابرجا » ارول گفت:

 اناو  مر ه متحر  ر  بتی   ما جا  رو م   وگی  کاا ، کیید رو ه   اری   ف ط کافیه بتوگی  -

 به اضافه تما  مواگد  که ان تو  برا محافات میکن   -

طبیدتاٌ  به تاطر همینه که گمیخوا   یل رو ه  فدای او  مر ه متحر  بکن   م  توا  ان  برای امتحا  کر   مواگ  »وگساااا تاایید کر : 

 «برا استفا ه کن  

 ارول بر جای  گتست 

 فرست تد، پ  است  و روت رو ب -

میتوگ  وقت  کندرا توابید، اوگو بفرست   وح  گم  توا  تا قبل ان اینکه راه  برای بیرو  کتید  او  میخ پیدا کنی ، کس  رو » وگسا گفت:

 «بفرست  

گمیتوگ  ذهنت رو ان دااارایط جدا کن ؟ به ای  فکر ک  که تو ت واقدا تو بیتاااه نار گیسااات  ف ط  اری ان یه گفره  یره مثل  -

 تیمه دد بانی استفا ه میکن   عروس 
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باید یه بار او  تر  رو ح  کن  تا بفیم  ش  م  گ   تیی  ددید بو   هر  وبار م  رو کامسٌ فی  کر   هیچ راه  برای ایاا   -

، اما  فاصیه ذهن  وجو  گداره وقت  تاگو رو کنترل م  کر   تما  هدف  ای  بو  که ف ط یه گراه  به او  موجو  بندان  و فرار کن

 تما  کنترل فیشیک  رو ان  ست  ا    ای  متکل بشرگیه 

 داید بیتر باده یک  بخوابی  و بدداٌ  ر مور   فکر کنی   -

 «ای  بیتری  پیتنیا ی بو  که تو کل بددانظیر  ا ی » وگسا گفت:

ف  ه پتت آ  بیندان  و کندرا را ببیند  کارول ان جا بیند داد  تنیا کاف  بو  که متوجه داو  مبل کم  به جیو حرکت کر ه است، گراه  ب  

 های  را بر ادت  تنیا ی  متر با ست گامرئ  فاصیه  ادت 

 «هنون هی  شیش متکوک  گدیدی  » کندرا صدای ورو  ی  گفر  یرر به اتاق را ه  دنید  صدای ت   اری گشار   ا :

 احتماًٌ یک  ان بچه ج  ها بو  

 «  اگر کندرا بخوا  ان تاریک  دد استفا ه کنه و بیا  تو توگه اصس تداد گمیکن  48نید،گریکستتو  حواستو  رو جم  ک» وگسا گفت:

 کندرا میتنید که گریکست متغول بو کتید  است 

 بودو  همه جا هست  اگه قبسٌ همه جارو گرتته بو ی  میرفت  که  رست همی  جا تو ای  اتاق   او   تتره و  ا اد   -

ه که رونها تو ای  توگه بو    بوداو  رو فرامو  گک   ساورا  های  ماات رو بان گره  ار  کندرا  یره تا اً  باید   واساه این » ارول گفت:

 «تواب  گرفته و گا امید دده باده 

 برو هر کدو  بچه هارو که  ید  سری  نگ  ت ر رو 50و نآرت 49همی   یره گریکست  ما م  توای  بری  بخوابی   به هاحرو» وگساا گفت: 

 «به صدا  ر بیار    ر ایر ای  صورت ًن  گیست تا صبح گشار  بدی  

 «شت ، قربا » گریکست گفت:

 کندرا صدای پای بچه ج  را دنید که  ور دد  وگسا و ارول ه  ان اتاق بیرو  م  رفتند 

 «واقداٌ که توگه تیی  باحاحیه  م  ترجیح م     رو تخت است  بخواب  » ارول گفت:

 پایتا  را دنید که ان پیه ها باً م  رفتند کندرا صدای 

 «هرش  کمتر ایناا بموگی  بیتره  فر ا صبح گ ته مو  رو گیای  م  کنی  » وگسا گفت:

 کندرا  ر سکوت منتار ایستا  و به صدای پای وگسا و ارول که  ر طب ه باً قد  میش گد گو  سپر   صدای سیفو  و گر   آ  را دنید 

 «ف ط باید صبر کنی  »ست نیر حد گفت:

 «آره  صبر کنی  تا توابتو  ببره » کندرا گفت:

 «فکر میکن  ارول همو  کریستوفر ووگیه؟» ست گفت:

                                                           
48 . Grickst 
49 Hulro 
50 Zirt 
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 اگه هنون گتوگست   فتر ورو  و تروا رو پیدا کن  ای  تنیا توجیه ممکنه  احتماًٌ اس  واقدی  اینه  -

 «اً  برم  گر  » ست گفت:

اعتراضا  بکند، سات  ر حال  ور دد  بو   شند ححاه بدد برگتت رو   ودامبر سفید پدربشر  را بر ت   ادت،   قبل ان آگکه کندرا بتواگد 

 ی  مسفه ه  به پتت مبل پرت کر   و کندرا آ  را  ور تن  پیچید 

  داااده  اً اینیاا تو اتاق م احده بو    اتاق هنون تیی  به ه  ریخت   حت  اگه  گباح  برر   ه  گم  فیم  که مسفه گ   -

 برمیرر   

 ست بان ه  ان اتاق تارا دد  شند  قی ه ای گذدت اما برگرتت 

تما  پناره هارو ش  کر     وتا بچه ج  رو ایوو  پتتی   یه بچه ج  شاق ه  جیوی  ره اصییه  به گار » وقت  سراگاا  بانگتت، گفت:

 «وگ  بری بیرو  میتوگ  تو ت رو به جنرل برسوگ  ان  یوارای توگه محافات گمیکن   اگه ان پناره اتاق م احده بت

 «باید صبر کنی  و  وتای  با ه  بری  بیرو   تو فاصیه نماگ  که تو بری کیید رو بیاری هیچک  پتت مبل رو گراه گمیکنه » کندرا گفت:

 «فکر میکن  ش در باید منتار بموگی ؟» ست پرسید:

 قی ه     م  میر  یه ساااعت صاابر کنی  بدد تو برو باً  ایناوری  10:47یکن   ساااعت بیتااتر ان او  شیشی که تو فکر م» کندرا گفت:

 «بیتره 

 اگه ایناوریه م  ترجیح م     تو ای  مدت واسه تو   یه ساگدویچ  رست کن   -

 «حرفت  گش  » کندرا با ححن  قاط  گفت:

 م   و رونه ف ط ان  یوار پییه تغذیه کر    -

  تو کیبه وار  اسن  تور ی -

 آره، راست م  گ  اسن  تور    اما او  موق  گرسنه گبو    اما اً  رو ه کوشیکه    اره رو ه بشرگه   رو م  توره  -

 اگه صدای وول تور گت توی توگه رو بتنو  همه مو  ممکنه بمیری   کی  اذا تو کیبه هست م  که میر  صبر ک   -

 «گیرمو  میا  او  سوپه    یدی بو  ش در تیوع آور بو ؟اگه گرفتنمو  ش ؟او  وقت تنیا شیشی که » ست پرسید:

 اگه گیر بیفتی  متکست بشرگتری  اری   گه اینکه متکیمو  ف ط ای  باده که ش  بخوری   -

 درط م  بند  سرو صدای  که م  موق  ساگدویچ  رست کر   ایاا  م  کن ، ی   ه  صدای پچ پچ کر   تو ه  گمیته  -

 ن ؟م  توای م  رو عصباگ  ک -

 تو ش ؟ م  توای م  ان گرسنر  بمیر ؟ -

 «باده  برو ساگدویچ  رست ک   ی  ساعت وقت  اری  داید حت  بتوگ  کی  ه  بپشی » کندرا گفت:

 یه فکر بیتر  ار   واست تو مخیوط ک  یه گودیدگ  مخصوص  رست میکن   با کی  یخ  -

 تیی  ه  تداد گمیکن  اگه همچی  کاری بکن   -

 تیی  تد میدوگ  شیه کندرا؟ تو بر ی  م  همیناا میتین  و گتنر  میکت    -

 توبه   ر سکوت گتنر  بک   -
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نما  به کندی م  گذدات  سات بیتاترآ  ی  سااعت را به صورت گامرئ  روی مبل گتسته بو   کندرا  ر اگدیته راه های فرار بو  تا  ر     

 کند  سراگاا  ی  ساعت به پایا  رسید  صورت  که اوضاع ترا  دد بتواگد ان آ  ها استفا ه

 «حاً میتوگ  بر  کییدها رو بیار ؟» ست پرسید:

 «به گ ته احتیاا  اری ؟» کندرا گفت:

 گ ته م  اینه که تیی  ب  سروصدا بر  باً و کیید هارو بیار  پایی   -

   توای  جفتمو  او  پایی  گیر بیوفتی بدد  ف ط یکیمو  باید بره نیر نمی  تا حداقل یکیمو  راه فرار  ادته باده  گم  -

 باده  اگه یک  بیدار دد و م  رو  ید ش ؟ -

فرار ک   من  حواس  رو جم  میکن   اگه تورو ببین  حشوماٌ مدنی  ای  گی  که من  تو توگه ا   داید بتوگ  یه گوده قای  د  و  -

 منتار بموگ  

 اگاا  بدی  تانه درط میبند  اگه م  رو پیدا کن  تما  توگه رو م  گر   داید ه  واسه تنوع یک   یره منتار بته تا حرکت   -

 بیتری  جا واسه قای  دد  تو ای  طب ه کاا ؟ -

اگه جای تو بو   تو اتاق م احده قای  م  داااد  مثس پتااات میش  ایناوری به پناره ه  گش یک   اگه ان او  پناره بری بیرو   -

یکن   اگه م  رو بریر  فکر کن  بیتره تو فرار کن  داید بتوگ  ان آدیاگه افساگه بری بیرو  احتماًٌ به بچه ج  ها ه  برتور  گم

 و اسفینک  رو پیدا کن  

 بشار ببین  ش  میته  -

 واس  آرنوی موف یت ک   امیدوار  قاروقور دکم  م  رو گیر گندانه  -

رفت  ان پیه ها کر   به  یوار شسبیده بو  و تیی  آرا  باً میرفت   کندرا به همراه برا ر  به سمت راهرو حرکت کر   ست آرا  دروع به باً

  تکندرا ه  به اتاق م احده رفت  قفل پناره را بان کر  و پتت میش پنیا  دد  روی اگبوه  ان کااذ ی  گامه بانک   ید  آ  را بر ادت   اد

 گوع  سسح به او آرام  تیال میدا  

اگاا   هد اگتاار بو   داید بیتر بو  او  ستک  را  ست میکر  و به اتاق وگسا میرفت احبته ست هیچراه تنیا کاری که اکنو  م  تواگسات  

گم  گذادت ای  اتفاق بیفتد شو   ن ک  وار  دد  به اتاق  یررا  بیتتر تخصص او بو   اما شنی  مسئوحیت  برای کس  که بیتتر عا ت 

 فرو کند، بسیار سنری  به گار م  رسید   ادت شیپ  تسح  رو  رو  سورا  های بین  ا 

 

* * * 

 ر باًی پیه ها، سات پاورشی  پاورشی  به سمت  ر اتاق وگسا رفت  شراغ حما  رود  ماگده بو ، به همی   حیل راهرو تا حدی رود  بو    

 مرئ  گو  کر  اما صدای  گتنید  ر اتاق وگسا بسته بو  هیچ گوری ان نیر  ر بیرو  گم  آمد  گود  را به  ر شسباگد و  رحاحت گا

آرا   ستریره را به پایی  فتار  ا   صدای ضدیف  ایاا  دد  ب  حرکت ایستا   آرا  گف  میکتید  شند  قی ه ای صبر کر  و سپ  آرا   ر 

ت     مسفه اگداتته بو   رو تخرا بان کر   اتاق تاری  تر ان راهرو بو  اما بانه  م  تواگست تا حدی ببیند  وگسا به پییو توابیده و روی تو

 ه  تا دده و پایی  تخت روی نمی  گذادته دده بو   قف  های حاوی حیواگات عاید و ارید  ر همه جای اتاق  یده میتد 

ست آرا  قدم  به سمت تخت وگسا بر ادت  تخته شو  کف اتاق صدای تفیف  ایاا  کر   ست ب  حرکت ایستا  و گاپدید دد  وگسا تکا  

 ور   ظاهراٌ به سروصدای حیواگات   ر طول دد عا ت  ادت  ای  گکته به گف  ست بو  گخ
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تخت وگسا  ر اگتیای اتاق قرار  ادت  ست تصمی  گرفت به جای اینکه مست س  به سمت تخت برو ، ان کنار  یوار عبور کند  به ای  دکل 

 ور  کند ک  تر میتد اگر وگسا بیدار میتد، احتمال اینکه به صورت تصا ف  با او برت

سات با قد  های کوتاه پاورشی  به سامت تخت میرفت  مسفه روی بانوی وگساا را گپوداگده بو  و ست م  تواگست ببیند که حبا  توا     

 گپودایده و با هما  حبا  های همیتر  ا  توابیده است  اکنو  که به او گراه م  کر به راحت  گم  تواگست بپذیر که تائ  است  شیره 

 بسیار نیبای   ادت و موهای سیاه  تما  س ح باح  را پوداگده بو  

 ست ی  مییه آهن  بیند نیر شاگه وگسا  ید  حتماٌ کیید ابشار بو    رست روی کیید توابیده بو   

اه تو  ا امه است به رصدای پرگده ای به گو  رسید  ست بر جا تت  دد و به گارکوبییک  گراه کر   تودحال ان اینکه وگسا بیدار گتده 

 ا   ان کنار قف  های نیا ی گذدات  وگسا رو به سوی او  ران کتیده بو   تنیا کاف  بو   ر هنرا  حرکت کر   او شت  های  بان کند  تا  

ر ار  و یر بهمه شیش ان  ست برو   سراگاا  به میش کنار تخت رسید  تفن  با ی  به همراه سه  ارت روی میش قرار  ادت  ش ور بو  ی  ت

به وگساا دیی  کند؟ آیا گارکوبییک  ها  ر م ابل موا  بییو  کننده مصو  بو گد؟ به ریسک  گم  ارنید  اما  ر هر صورت برای اطمینا   

 ی   ارت کوش  بر ادت 

  را ه  اگر  ستقد   یرری بر ادات و اکنو   رسات باًی سر وگسا بو   اگر  ست  را  ران میکر ، م  تواگست ست را حم  کند  ست   

  ران م  کر ، م  تواگسات وگسا را حم  کند  هیچ راه  برای بر ادت  کیید ابشار وجو  گدادت  قسمت  ان کیید نیر بد  وگسا بو   باید صبر 

 میکر  تا وگسا ایت بشگد 

 ی  ر اتاق وجو   اداات که  سااته کیید م هماگ ور که منتار ایساتا ه بو ، اتاق را ان گار گذراگد تا کیید نیر نمی  را پیدا کند  ساا وح نیا  

تواگسات روی آ  بادد؛ روی قف  ها، میشها، ویا قفسه ها  هرشه گراه میکر  کیید هارا گم   ید  ممک  بو   سته کیید  ر جیب  بادد و یا  

 آ  را جای  پنیا  کر ه بادد  داید ه  اصس  ست ارول بو  

به گار م  رسید که هرگش ایت گخواهد ن   داید توا  گارکوبییک  ها واقدا سنری   وگساا همچنا  ی  گواتت گف  م  کتاید و این ور  

 بو   ممک  بو  تما  دد را ایت گشگد  هیچ راه  وجو  گدادت که بدو  بیدار کر   وگسا بتواگد کیید هارا ان نیر بدگ  بیرو  بکتد  بیتتر

 کیید نیر مسفه بو  

ش کنار تخت دد  ی   ستمال بر ادت  کتید   ستمال صدای کم  ایاا  کر  اما وگسا تکا  ست متوجه ی  بسته  سمال کااذی روی می

گخور   سات به  ساتمال گراه کر  اما وقت  ب  حرکت ایساتا ،  ستمال گیش به همراه او گاپدید دد   ست  را تکا   ا  و  وباره به  ستمال    

مال بو   ریس  ای  کار باً بو  احتمال نیا ی  ادت که وگسا را بیدار کند  اما گراه کر  به  گبال بیتری  حاحت ممک  برای گره  ادت   ست

 به هرحال باید کاری م  کر  وگسا ایت بشگد تو   که به گار به هیچ عنوا  قصد تکا  تور   گدادت 

ه اینکه ی  گوده  ستمال بسات کم  ت  داد و  ساتمال را به صاورت وگسا گش ی  کر   آرا  و م مئ   ستمال را بیتتر گش ی  کر  تا     

گو  بین  وگسا تور   وگسا حد و  هاگ  را جم  کر  و صورت  را تاراگد  ست  ست  را  ور کر  و ب  حرکت ایستا   وگسا سر  را تکا  

تده گ ا  و صادای آرام  ان گیوی  تارا دد  سپ   وباره گف  کتید  طبید  ا  را ان سر گرفت  تغییری  ر وض   ران کتیدگ  ایاا   

 بو   هنون ه  بیتتر کیید نیر بدگ  قرار  ادت 

ست مدت نیا ی را منتار ماگد   وباره ت  دد و  ستمال را آرا  به گو  بین  وگسا ن   وگسا  ستمال را  ر هوا گرفت و گاگیا  شتماگ  را 

راه  به   متر با صورت  فاصیه  ادت  وگسا گبان کر   اگرار ای  بار منتار بو   سات ب  حرکت ایستا    ست گامرئ  ا  کمتر ان س  ساگت 

 ساتمال اگداتت و سپ  به جیت  که ست ایستا ه بو  گراه کر   سر  را برگر اگد و جیت مخاحف را ه  ان گار گذراگد  وقت  وگسا سر   

ر قرمش، شراغ سبش افتا  که  را برگر اگد سات  سات  را ع د کتید و برای ححاه ای مرئ  دد تودبختاگه وگسا او را گدید  یا  بانی شراغ   

بچر  بانی میکر   او و کندرا ان پتات سر به پدردا  گش ی  میتدگد؛ اگر هنرام  که پدر بر میرتت آگیا را  ر حال حرکت میدید باید به  

 تط دروع م  رفتند و بانی را  وباره آاان میکر گد  بانی هما  بو  اما ریسک  باً تر بو  
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 وگسا بر جای  گتست 

 ایناا ؟ ک  -

 شت  های  اطرا  اتاق را نیر گار  ادت  شندی  بار  رست به جای  که ست ایستا ه بو  گراه کر  

 «ارول؟» با صدای بیند فریا  ن :

 «ارول؟»  ست  را به سوی تفنر   ران کر    ست  به بد  ست تور   فریا ی ن  و ست  را ع د کتید بار  یرر صدا کر :

 کنار ن  مسفه را ان روی تو  

سات با حرکت  سری   ارت  که  ر  ست  ادت را  ر بانوی وگسا فرو کر   وقت  ست ظاهر دد شتمیای وگسا ان ددت درفت  گر  ددگد   

اما فرصت  برای گتا   ا   واکن  گدادت   ر حال بیند دد  ان روی تخت بو ، اما اگرارکه مر   دده بادد حد های  را به ه  فتار  ا  و 

بیندی بر روی نمی  افتا   ست کیید بشر  را ان روی تخت بر ادت  تیی  سنری  و ارتفاع  حت  ان قد او گیش بیندتر بو   ان اینکه با صدای 

  ید کیید گیش به همراه او گاپدید میتو  بسیار ترسند دد 

 ور دد و ب  حرکت ایستا   ارول  ر آستاگه  ست صدای پای ارول را میتنید که ان اگتیای راهرو به سمت اتاق وگسا م   وید  قدم  ان تخت

 «یک  تو توگه  »  ر ظاهر دد و وگسا را  ید که روی نمی  افتا ه است  فریا  ن :

ست متوجه دد که ارول تصور میکند او ان اتاق تارا دده است، به همی   حیل کامسٌ ب  حرکت ایستا   ارول گراه  به اطرا  اتاق اگداتت، 

رو  راهرو  وید  ست صدای بان دد   ر پایی  و شندی  صدای پای بیند را دنید  آیا بچه ج  ها م  تواگستند بوی او را ساپ   وباره به   

 ح  کنند؟ شه کار باید میکر ؟

صادای بسته دد  ی   ر را ان طب ه پایی  دنید  صدای بچه ج  هارا دنید که روی پیه ها بو گد  صدای پای ارول ه  دنید که به سمت  

 «تو اتاق م احده    او  مااه  رو بریری  و بیارین  پی  م  » ه ها م   وید  ارول فریا  ن :پی

  صادای پای ارول را دانید که ان پیه ها پایی   وید  کندرا تواگساته بو  حواستا  را پرت کند اما با ای  کار تو    ر ت ر قرار گرفته بو    

کر   کندرا  ر گار بریر   کیید را به  ر تکیه  ا  و محفاه ی دایتاه ای پر ان سمندر   سات گم  تواگسات احتمال نیا ی برای گاات پیدا   

 های آب  را بر ادت  به سمت اگتیای راهرو  وید صدای کوبید   ر اتاق م احده را م  دنید 

ا اه با نمی  را ببیند،امسات محفاه دایتاه ای را روی گر ه های پیکا  گذادات و آ  را به سمت پایی  حل  ا  صبر گکر  تا برتور  محف    

صدای بمد ماگند دکست  دیته و فریا  ارول را دنید  ست با عایه به اتاق وگسا برگتت  کیید را بر ادت  به سمت پناره رفت و قفل آ  

د که آ  باد را بان کر  اتاق وگساا باًی ایوا  پتات  بو   سات ان پناره بیرو  رفت و روی سا ف ایوا  ایساتا   تنیا م  تواگسات امیدوار      

ساروصادا ها بچه ج  های  که  ر ایوا  گریباگ  میدا گد را به  اتل تاگه کتااگده باداد   ر ایر ای  صورت حتما گیر م  اوفتا   پناره را     

ر اپتت سر  بست  امیدوار بو  که تد ید کننده گاگ  متوجه گتوگد کااست؛ شرا که ان گار آ  ها او م  تواگست به هرکدا  ان اتاق ها فر

 کر ه و یا به اتاق نیردیرواگ  رفته بادد 

دانید که کندرا ان  اتل حیاط فریا  ن  و مندیرو را صادا کر   صادای  گاامید به گار میرسید  ست با عایه به سمت قسمت جیوی  س ف    

 ایوا  رفت  س ف ایوا  بیند بو  و کوتاهتری  قسمت  حداقل سه متر ارتفاع  ادت 

اگداتت  قسامت  ان س ف که باًی ی  بوته بو  را اگتخا  کر   شرتید، حبه س ف را گرفت و ان آ  آویشا  دد    سات کیید را روی شم  ها 

 تا  فامیدوار بو  بتواگد پی  ان افتا   کامسٌ آویشا  دو  اما ون  بدگ  نیا  بو  و  ر گتیاه  ست  ان روی حبه ول دد  به پییو روی بوته ا
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گیش همی  بو   بوته نیر بدگ  حه دااد اما ضاار  افتا گ  را گرفت  قیب  به داادت م  تپید  مبیوت ان جا   ضاااهراٌ بیتری  رو  افتا   

برتواسات و کیید را ان روی نمی  بر ادت  سپ  با گیایت سرعت به سمت جنرل  وید   گباحه رو   ودامبر بشر   ر پتت سر   ر هوا  

 پیچ و تا  میخور  

* * * 

تسته بو ، وقت  صدای وگسا را دنید که ارول را صدا میش ، متوجه دد که  ر  ر سر افتا ه اگد  پناره را بان کر  کندرا که  ر سکوت منتار گ

 تا  ر صورت گیان بتواگد سری  به حیاط فرار کند  سپ  صدای ارول را دنیده بو  که  رباره حضور ی  مشاح  هتدار  ا ه بو   به ای  ترتید

 فتا ه است صدای  ر را دنید که بان دد و بچه ج  ها به سمت طب ه باً  ویده بو گد م مئ  دد که ست هنون گیر گی

 باید حواستا  را پرت م  کر   به سمت  ر اتاق م احده  وید، آ  را بان کر  و محک  بست   ر را ان تو قفل کر  و به سمت پناره  وید   ر

 ور تو  پیچیده بو   اول پاهای  را ان پناره بیرو  اگداتت و روی حبه پناره  ل آرنو میکر  کاه ای کا  شیشی بیتاااتر ان ی  مسفه به  

 گتست  سپ  شرتید و ان پناره پایی  پرید  پای برهنه ا   ر تا  گر  بااچه فرو رفت   ر ای  پروسه گامه بان ک  ان  ست  افتا ه بو  

بیتاتر فتار م  آور گد بیتتر صدای تر  دد  تکه های شو     ر آ  ساوی پناره م  دانید که کسا  به  ر اتاق م احده میکوبد  هرشه   

دانیده میتاد  وقت  را هدر گدا  که  گبال گامه بانک  برر    ساری  شرتید و به سمت جنرل  وید  صدای بیندِ دکسته دد  شیشی را ان    

هنون کس  وار  اتاق م احده گتده  اتل تاگه دانید  صادای  ماگند تر  داد  ی  گیدا  بشر   برگتت و به پتت سر  گراه  اگداتت     

 بو  

شم  مرتد حیاط و پاهای برهنه ا  سااارعت  ویدگ  را ک  گکر ه بو گد   ر واق  م مئ  بو  که  ر تما  عمر  هرگش به آ  سااارعت 

 گدویده بو   تر ، اگرژی ا  را شند برابر کر ه بو   اما  ر جنرل اوضاع مسیماٌ فرق میکر  

دنید  برگتت و گراه کر   ی  بچه ج  ًار  ر تد یب  بو   ظاهراٌ تانه ان پناره بیرو  پریده بو   گیم  ان  صدای گدره ای ان پتت سر 

 فاصیه تاگه تا حیاط را پیمو ه بو ، اما بچه ج  با سرعت نیا ی میدوید 

  «مندیرو  بیا پی  م  و ان   ر برابر بچه ج  ها محافات ک    نو  با ، مندیرو» کندرا فریا  ن :

  ر سمت شد گوری  ید   سته ای ان پری های رگرارگ  سرتو   ر هوا پیچ و تا  م  تور گد 

 پریا   تواه  میکن  جیوی ای  بچه ج  رو بریری   -

 پری ها ان حرکت ایستا گد  به گار متغول تمادا بو گد اما به کمک  گیامدگد 

را  وباره برگتت و به پتت سر  گراه کر   بچه ج  به او گش ی  دده بو   ر اگتیای حیاط، که تنیا شند قد  با جنرل فاصایه  ادات، کند  

اما هنون ه  بیسات قد  با او فاصایه  ادات  پتات سر بچه ج  ًار، کندرا ی  بچه ج  شاق را  ید که ان پناره بیرو  پرید  به نحمت     

 تواگست ان پناره ر  دو  و با صورت روی ی  بوته گل افتا  

 بروی  را گراه میکر  با سرعت وار  جنرل دد کندرا که اکنو  رو

 «مندیرو » بار  یرر فریا  ن :

سان  های ریش پای برهنه ا  را آنار م   ا گد  با سرعت راه  را ان میا  دا  و بر   رتتا  بان میکر    ر بدض  گ اط تا  نیر پای   

 گر  بو  
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ند و راه تو  را هموار میکر گد  صدای ت  تت  ان ی  سو به صادای گش ی  داد  بچه ج  هارا میتانید که دااته ها را م  داکسات      

گود  رسید  بچه ج  ًار اکنو  تنیا پن  قد  با او فاصیه  ادت  کندرا هیچ امیدی گدادت که بتواگد ان  ست  فرار کند  ان هما  جیت  

 ا ان ه  بان ددگد و مندیرو ظاهر دد که صدای ت  ت  دنیده بو  صدای پای  ه  به گود  رسید  صدا به او گش ی  بو   بوته ه

ی  ب چه به سینه کندرا برتور  کر   ححاه ای طول کتید تا متوجه دو  که ب چه  ر واق  حبا  های تو   و ست و جدبه مداو  های 

 تاگو بو   مندیرو دیرجه ن  و  ر شند قدم  کندرا بچه ج  را به نمی  ن   با ه  گسویش ددگد 

 «جیو  رو بریر اما گکت  مندیرو» کندرا گفت:

کندرا به سامت حیاط گراه کر    ید که بچه ج  شاق ت ریباٌ به ابتدای جنرل رسایده است  مندیرو  ر حرکت  که بیتتر به ی  ف  پیچیده   

 کتت  دباهت  ادت، بچه ج  را گرفته و ب  حرکت گره  ادته بو  

اگدیتید که شکار م  تواگد بکند؟ هنرام  که بچه ج  شاق به آگیا میرسید شه کندرا ب چه حبا  را محک   ر  ست گرفته بو  و به ای  م  

اتفاق  م  افتا ؟ جثه ای  یک  بسایار بشرگتر ان بچه ج  ًار بو   داید م  تواگست بدو  و ان  ست  فرار کند  مسیماٌ سرعت  ان بچه ج   

اهچال  یده بو ، گبو گد  آ  یک   ر میا  سه بچه ج  ان همه عضسگ  بیتتر بو   هیچ کدا  ای   و بچه ج  ، آ  بچه جن  که کندرا  ر سی

 تر بو  و ت رگا  تر به گار م  رسید 

 ک   یرری ان تس   جیت  که مندیرو به سمت  آمده بو ، به کندرا گش ی  میتد  ححاه ای پیکر رو   ودامبر پود  ظاهر دد 

 «ست » کندرا فریا  ن :

ابشار بو  را  ر  ست  ادت  سری  گراه  به مندیرو و کتت  ا  با بچه ج  اگداتت  سپ  به بچه ج  شاق  جسا  آهن  که احتماًٌ کیید 

 «مندیرو،  ست ها  رو بتک  »که با سرعت گش ی  میتد، گراه کر    ستور  ا :

 «ش ؟» کندرا گفت:

 باید یه جوری جیودو  رو بریری   -

  را پتات کمر بچه ج  گذادات  یک  ان  ست های بچه ج  را  ر جیت مخاحف بدگ    مندیرو حاحت بدگ   را تغییر  ا   ناگوی شوب  ا

کتید و تیی  سری  آ  را دکست  کندرا روی  را برگر اگد اما صدای  حخرا  دکسته دد  را دنید  گدره بچه ج  به هوا بیند دد  صدای 

 دکست   یرری ه  دنیده دد 

 «ی  بس رو سر او  یک  بچه ج  ه  بیار مندیرو، پاها  رو ه  بتک   بدد هم» ست گفت:

 کندرا بانه   وصدای  حخرا   یرر دنید 

شتاا  های  را بان کر   بچه ج  ًار روی نمی  افتا ه بو  و به تو  م  پیچید   ساات و پاهای  همه ان جای اصاای  تو   ر رفته بو گد  

یش  و به پی  م  آمد  مندیرو به سمت بچه ج   وید  عروس  شوب   ر بچه ج  شاق گیش ت ریباٌ به آگیا رسایده بو   دا  و بر  را کنار م 

 م ابل متت بچه ج  جا تاح   ا  و تو  را روی او اگداتت  بچه ج  مندیرو را  ر هوا گرفت و به کناری پرتا  کر  

دتر یک  است بیکه ی  سروگر   گیش بیناکنو  که ان گش ی  م   ید  کندرا متوجه داد که ای  بچه ج  گه تنیا شاق تر و تنومند تر ان آ   

است مندیرو شیار  ست و پا به سمت پاهای بچه ج  دیرجه ن   سد   ادت او را نمی  بشگد  بچه ج  شند قدم  مندیرو را به  گبال تو  

 کتید، سپ  او را گرفت و به تنه ی   رتت کوبید یک  ان  ست های مندیرو ان قس  جدا دد و روی نمی  افتا  

که گامرئ  بو ، گاگیا  ظاهر دد و با کیید ضربه محکم  به سر بچه ج  ن   بچه ج  تیوتیو تور  و روی ناگو های  گتست  مندیرو  سات 

را رها کر   عروسا  شوب  به سارعت  ست  را ان روی نمی  بر ادت  بچه ج  تنومند شرتید و  وباره ان جا بیند دد  با صدای بیند گف    
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ماحید و با گراه  تتمری  به جیت  که ضربه ان آگاا وار  دده بو ، م  گرریست   ست ب  حرکت ایستا  و  وباره م  کتید  سر  را م  

 گامرئ  دد 

 «مندیرو، با ای  کیید بشگ » ست گفت:

اتت  با تا  اگدست  ر حاح  که کیید را به  ست مندیرو میدا   وباره ظاهر دد  بچه ج  به سمت ست حمیه کر  اما مندیرو تو  را به میاگ

 قدرت  بسیار بیتتر ان ست کیید را  ر هوا شرتاگد 

بچه ج  ی   ست  را بیند کر  تا جیوی ضربه را بریر   اما ددت ضربه آگ درنیا  بو  که  ست  ت  دد  مندیرو سری  شرتید و  ور کمر 

 ه نمی  ن  بچه ج  را گرفت  با حرکت  سری  بچه ج  را به هوا بیند کر  و ان روی داگه ا  ب

 «مندیرو، پاها  رو بتک  وح  گکت  » ست گفت:

عروسااا  شوب   ور بچه ج آ افتا ه م  شرتید و با کیید ضاااربه های محکم  به بدگ  وار  میکر   تیی  نو  بچه ج   یرر توا  تکا  

 تور   گدادت 

  «بسه  یره مندیرو  ف ط اگه بان ه   گباحمو  اومد  بیتو  آسید برسو » کندرا گفت:

 «ت اص  رو پ  م   ی  » بچه ج  با تت  به کندرا شت   وتت  ان ًی  گدا  های به ه  شسبیده ا  گفت:

 «تو ت تواست   مندیرو ما رو بیند ک  و با گیایت سرعت  که میتوگ  ان حیاط  ور دو » کندرا گفت:

 «حواست باده کیید رو ه  گ  گکن  » ست اضافه کر :

 داگه و ست را روی داگه  یرر  اگداتت مندیرو کندرا را روی ی  

 عروس  شوب  با شنا  سرعت  ان صحنه  ور دد که کندرا و ست پی  ان ای  هرگش شنا  سرعت  را ان او گدیده بو گد 

 «مندیرو هرشه نو تر ما رو برسو  به کیبه » پ  ان آگکه ان بچه ج   ور ددگد کندرا گفت:

 «گفت  کیبه؟» ست پرسید:

 «هنون یه بچه ج   یره هست  به گار ان ای   وتا تیی  قوی تره » کندرا گفت:

 آره  وح  فکر گمیکن  بیا  کیبه رو برر  ؟ _ -

 «بچه ج  ها گم  توگ  وار  کیبه بت » کندرا یا آوری کر :

 «تیی  تو   راست  وگسا رو با یک  ان  ارت ها  بییو  کر   » ست گفت:

 یرو، اگه کس  تد یبمو  کر  و گش ی  دد ما رو بشار نمی  و با کیید بشگ  پ  احتماًٌ اً  گمیا   گباحمو   مند -

مندیرو هیچ گتااگه ای مبن  بر دانید   ساتور گتا  گدا   اما کندرا م مئ  بو  که دنیده است  عروس  شوب  همچنا  بدو  تستر  با    

 گاایااایاات ساااارعاات ماا   ویااد  کااناادرا بااه دااااااتااه هااایاا  کااه هااران گاااهاا  بااه صااااورت و باادگاا               

 تور گد و مسفه  ور تن  را پاره میکر گد، اهمیت  گمیدا   هرشه بو  ان پا برهنه  وید  که بیتر بو  م  
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 هجدهمفصل 

 اختالف در برنامه ها

 کناادرا و ساااات  ر کنااار وار   ور میش گتاااساااتااه بو گااد  ساااات  رحااال تمااا  کر    ومی  ساااااگاادویچ عساااال و کره بااا ا   

 پو ر حیموگا   ر ی  پارچ آ  بو   محیول را با ی  قادق شوب  ه  ن   نمین  ا  بو   کندرا ه  متغول ریخت 

کیید روی میش بو   بیتاتر قسامت های  صای ی  بو  و ان گوع  فیش به رگ  تاکستری تیره ساتته دده بو    ر ی  اگتیای  شیشی ماگند    

ه ای  د  کندرا و ست به ای  گتیاه رسیده بو گد ک سته دمتیر  یده م  دد و  ر سمت  یرر  شندی  دیار و فرو رفتر  و برآمدگ  عای

 سوی کیید تنیا برای فرو رفت   ر ی  سورا  کیید عاید و ارید مناسد است 

بیرو  کیبه و  ر تاریک  دد مندیرو گریباگ  میدا    ر ی   ست  ی  بیل  ادت و  ر  ست  یرر  ی  نگروحه  به او  ستور  ا ه بو گد 

داد، نگروحه را به صادا  رآور  و بدد ان بیل استفا ه کند و به بچه ج  یا هر ک   یرری که به کیبه گش ی  دد،   که اگر اریبه ای گش ی  

 حمیه کند 

 «ما گم  توگی  ایناا بموگی  » ست گفت:

 «م   وگ  » کندرا گفت:

  ر ی  حیوا  حیموگا  ریخت 

 حیموگا  م  توری؟ -

 آره  م  یه گ ته ای  ار   -

 کر   حیوا   و  دد کندرا متغول پر 

 گو  م  کن   -

 م  م  گ  بری  به بیته نار، ان او  مر ه متحر  ر  دی ، با کیید  ر رو بان کنی  و ابشار رو بر اری   -

 کندرا جرعه ای حیموگا  گودید 

 یه ک  نیا ی اییاه  -

 ست حیواگ  را بر ادت و کم  حیموگا  گودید 

 م  که میر  رقیق ه  هست  -

 یااه بااار  یرااه برو گ تاااات ش  بو ؟ تیی  تواب  میااا   اصاااسً » شتااا  هااای  را م  ماااحیااد گفاات:  کاناادرا  ر حاااح  کااه 

 «گم  توگ  تمرکش کن  

 «باید بری   گبال ابشار » ست  وباره گفت:
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 بدد ش وری قراره ان او  مر ه متحر  ر  دی ؟ تا اوگاای  که یا مه ان تر  فیات کر ه بو   -

به این  ه  فکر کر    ما مداو  دااعت تاگو رو  اری   همو  احسا  های توی ب ری رو :» سات ی  اگرتات  را باً گرفت و گفت  

 «میر   فکر کن  اگه به اگدانه کاف  ان او  مداو  بخور ، تر  او  نامبیه رو تنث  میکنه 

 کندرا آه  کتید 

 ست، تاگو شندتا مداو  رو با ه  قاط  م  کر  تا تدا ل ًن  رو حفظ کنه  -

مر ه متحر  تو   متدا ح  میکنه   دانیدی وگسا و ارول ش  گفت  که؟ ف ط باید میخ رو بکتی  بیرو   م   وگ    تر  او  -

 که م  توگ  ای  کارو بکن  

 اگه گتوگست  ش ؟ -

 ست داگه باً اگداتت 

 اگه گتوگست  من  مثِ ب یه نال میت  و باید  گبال یه راه جدید برر ی  -

  ه، واقداً فکر م  کن  ت رگا  تری  راه قابل تصور، بیتری  راهه؟بدد ان همه اتفاقات  که افتا -

 مره اینکه تو یه گ ته بیتر  ادته باد   -

 کناادرا سااار  را بااه گتااااگااه گف  تکااا   ا  و  سااات  را روی صاااورت  کتااایااد  آگ اادر گی  و توا  آحو  بو  کااه ساااخاات   

ن ه و به جن  ی  مر ه متحر  بروگد، بدد ان تما  مواگد  که ان برا م  تواگست تمرکش کند  اما واضح بو  که گم  تواگست ب  گدار به آ  

 واژگو  محافات م  کر  گیش جا  ساح  به  ر ببرگد  حتماً راه های بیتری ه  وجو   ادت 

 «منتار  » ست گفت:

های ممک  ایر ان تو کت  رو  ر   ار  فکر م  کن   ای  کاریه که آ   ها مدموًٌ قبل ان حر  ن   اگاا  م      بیا گشینه» کندرا گفت:

گار بریری   م  توگی  قای  دای   احبته تیی  رو ای  گ ته اصراری گدار  شو  ف ط همه ش  رو به تاتیر میندانه و آتر  باید یه تصمیم   

 «بریری   م  مدت نما  نیا ی رو گم  توگ  بیدار بموگ  

 «نیر شتمات گو  افتا ه » ست گفت:

  ف ط یه بچه ج  واستو  موگده  مندیرو تیی  تو  میانره  اگه یه سسح  ادته باده ممکنه بتوگه  تل م  توگی  حمیه کنی  -

 او  بچه ج  آتریه رو بیاره و بدد بره سراغ ارول و وگسا 

ا بچه ج  تاحبته اگر بتوگی  همتو  رو ان تو حیاط بکتی  بیرو    که د   ار  بته ای  کار رو کر   حتماٌ بدد ان اینکه او   و _ -

 نتم  رو پیدا کن  بیتتر مراقد م  د   کس  شه م   وگه؟ داید ان ح ه استفا ه کن   مثسً وگسا به دکل  یل بیا   گباحمو  

 «به ایناا  فکر گکر ه بو    به گارت اً   اره  گباحمو  میرر ه؟» کندرا اعترا  کر :

 سر میش   اگه م  بو   م  گتت   و ایناا اوحی  جای  بو  که بی   -

 «اگه  یل سروکیه   پیدا بته و مندیرو بی  صدمه بشگه ش ؟» کندرا گفت:

 با ای  وضدیت اگه سروکیه  یل پیدا بته همو  بیتر که مندیرو حساب  رو برسه  پاها  بدداٌ تو  میت   -

 «اسفینک  رو پیدا کنی  فکر کن  بیتر باده ان آدیاگه افساگه بری  بیرو   فرار کنی  و سد  کنی  » کندرا گفت:
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 ش وری؟ دماره   رو  اری؟ م   وگ  کاا میته پیدا  کر ؟ -

 کندرا د ی ه های  را میماحید 

تانه فکر میکن  ک  بیرو   روانه آدیاگه افساگه منتارته؟  وستت کوبوحد  با او  هیوً » سات با حاحت  سم  به کندرا گراه کر  و ا امه  ا : 

ده بو  به عسوه کی   یره ان اعضای اگام  ستاره مغر  که جیوی  روانه کتی  م     تا یک   رست همی  گندهه که ان کاه سااتته د 

 «کاری رو بکنه که تو م  گ  و امیدوار  وگسا بتوگه یه راه  پیدا کنه که بتوگ  بیا  تو 

 «پیتنیا  بیتری  اری؟» کندرا گفت:

 اری بکنی  م  پیتنیا  بیتر  رو گفت   اگتاار گدار  همچی  ک -

 کندرا سر  را به گتاگه ر  حر  برا ر  تکا   ا  

ست، حت  تاگو و کوحتر ه  م مئ  گبو   ش وری باید ان تیه های برا برذر   حت  اگه بتوگ  ان او  مر ه متحر  ه  ر  د ،  -

 بان گم  توگی  به ابشار برسی  

 ست ان روی صندح  ا  بیند دد 

ستاره مغر  م  توگه تما  افرا   رو بفرسته  گباحمو   حت  پن   قی ه ه   وو  گمیاری   اما ای  تو بیرو  آدیاگه افساگه اگام   -

ف ط وگسا، ارول و او  بچه ج  رو  ار   هر  وتا  ت رگاکه  اما م  ترجیح مید  برای  رست کر   اوضاع ریس  کن  تا برای 

 فرار کر   

 «ا کنی  فرار م  کنی  تا کم  پید» کندرا تاکید کر :

 «وقت  رفت  سراغ میکه پریا فرار گکر ی » ست یا آوری کر :

او  ماجرا  فرق م  کر   تو و پدربشر  و ما ربشر  ق داٌ م  مر ی  و من  هیتااک  رو گداداات  که بی  کم  کنه  اگه فرار  -

 گ  گااتتو  بد  م  کر   مدنی  ای  بو  که دمارو جا گذادت   م   وگست  اگه میکه پریا بی  کم  کنه م  تو

حاً ه  اگه ابشار رو به  ساات بیاری  م  توگی  پدربشر  و ما ربشر  رو گاات بدی   حتما قدرت   اره که بتوگی  ان  اسااتفا ه   -

 کنی  

 هیتک  گمیدوگه ای  ابشار شه قدرت   اره  -

و مکا  و ای  جور شیشها رو کنترل  باًتره یه کاری م  کنه  یره  همتاو  کی  قدرت  ار   با استفا ه اندو  میته بدد نما   -

کر   تو گم   وگساات  میکه پریا  قی ا شیکار میتوگه بکنه  ف ط م   وگساات  که قدرت  اره  ای  ابشار هرش  که بادااه حداقل یه 

 داگ  بیمو  میده  م  توای بری تو جنرل قای  د ؟ او  جوری صبح وضدمو  هیچ فرق  با اً  گم  کنه 

 میری   اوگاوری حداقل گم  -

 نیا  م مئ  گیست   ف ط کافیه یکیمو  تواب  ببره  او  وقت تو اگواع و اقسا   ر سر ها میفتی   -

م  گرفت  بری  تو جنرل قای  دی   م  گفت  مندیرو رو با تو مو  ببری  و سد  کنی  اسفینک  رو پیدا کنی   ًن  گیست حتماٌ  -

  باً و بدو  اینکه  یده بتای  ان من  ه  ور دی   ای  جوری داگ  موف یتمو   ان  روانه ر  دای  که  م  توگی  ان گر ه ها بری 

 بیتتره 

کاا  دااگ  بیتاتری  اری ؟ ما حت  گم   وگی  ش  پتت  روانه ی آدیاگه افساگه منتارموگه  گمیدوگی  اسفینک  کااست     -

 حت  گم   وگی  هنون نگده   یا گه 
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 «سال نگده بو ه و حاً ییو ممکنه کتته دده باده؟شندصد » کندرا  ست به سینه گتست و گفت:

 ممکنه  ای  ابشار ها ه  شندصد سال پنیا  دده بو   و حاً ییو یک  یک   ار  پیدا میت   -

 « اری تسته ا  میکن  » کندرا گفت:

 هر وقت حق با منه همی  رو م  گ   -

 وقت  تفه گمیت  ای  رو م  گ   -

 «ید بر   ستتوی  با» کندرا بیند دد و ایستا   گفت:

 اول بی  برو که میری   گبال ابشار بدد برو  -

 امکا  گدره، ست  ما ان ایناا میری  بیرو   -

 باده، گرفت   م  گ  ش وره تو ان من  ه بری بیرو ، من  بر   گبال ابشار؟ -

 متاسف ، ست  م  یه بار فکر کر   ان  ست  ا مت  گم  ذار   وباره ای  اتفاق بیفته  -

ای  فکر توبیه  م  م  ر   گبال ابشار، تو برو  گبال کم   هر جفتتو  سخته، وح  یکیمو  برای اگاا   ا گ  » ان پی  گفت: ست مُصرتر

 «کافیه 

 کندرا  ست  را متت کر  

  ست  یره  اری حوصیه   رو سر م  بری   یره گم  توا  شیشی  ر مور  رفت   گبال ابشار بتنو    یووگریه  واقدا متوجه گمیت -

کِ  یه کاری ق داٌ به داکسات منار میتاه؟ مغشت ف ط  ر جیت گابو  کر   تو ت کار میکنه؟ ان ه  جدا گمیتی  و ان آدیاگه    

افسااگه م  ری  بیرو   ممکنه حت  کسا  او  بیرو  منتارمو  گباداه  ف ط حد  م  نگ  که بادا   حواسمو  رو جم  م      

 توگی  امیدوار بادی  که او  ه   گبال ما برر ه  کنی   بیتری  راهمو  پیدا کر   اسفینکسه  م 

 «باده  تو  رست م  گ  » ست گفت:

 کندرا م مئ  گبو  که ش ور باید جوا  ای  جمیه برا ر  را بدهد 

 ایناوری فکر م  کن ؟ -

 می  گیست م  شاوری فکر م  کن   می  اینه که داهشا ه پریا حر  آتر رو ن ه  -

 تیی  عوض  ای  -

 م  یه شیشی هست   یره؟ اگه مواف ت کن  عوض  ا ، اگر مخاحفت کن  ه   یووگه    ر هر  و صورت -

 متکل سره ش وری مواف ت کر گته   حاً میتوگ  بر   ستتوی ؟ -

 ظاهراً هر کاری بخوای اگاا  م   ی  -

به بو گد   بو   اگر ماگند تاگو با تارکندرا به سامت  ساتتاوی  به راه افتا   ست کامسٌ ایر من    حر  م  ن   رفت  به  گبال ابشار  یواگر   

حال  رداید به ریسک  م  ارنید  اما آ  ها هیچ شیش گم   اگستند  ق داً به فاجده تت  میتد  فرار ان آدیاگه افساگه ه  ترسنا  بو   اما به ه

 ظ برا ت ر های ای  راه ق د  گبو گد   ر حاح  که مر ه متحر  ق داً آ  جا بو ؛ همین ور تیه های محاف

کندرا د ی ه های  را ماساژ  ا   تس  م  کر  ذهن  را ان هر فکری تاح  کند  همیته وقت  تیی  تسته م  دد احسا  گیا  و عد  

تمرکش به او  سات م   ا   بختا  ان وجو   گم  تواست ان  ستتوی  بیرو  برو   به محم اینکه پی  ست برم  گتت باید به همراه   
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 فاااارار ماااا  کاااار گااااد و ان مااااناااا اااا ااااه تااااارا مااااناااادیاااارااااو  ر تاااااریااااکاااا  دااااااد 

 م  ددگد  اما تنیا کاری که  ح  م  تواست اگاا   هد ای  بو  که  ران بکتد و بخوابد 

 کندرا  ست های  را دست و آ  به صورت  پادید  با اکراه به اتاق گتیم  برگتت  وار  تنیا  ور میش گتسته بو  

 ست؟ -

 یش گبو   ی  یا  ادت و ستک  گامرئ  کننده روی میش بو   کندرا با عایه یا  ادت را بر ادت  ر جدبه مداو  ها بان بو   کیید ه  روی م

 

 کندرا،

 من مندیگو رو با خودم بردم. دارم میرم دنبال ابزار. به محض اینکه من رو به بیشه زار برسونه 

 می فرستمش که برگرده.

 از دستم عصبانی نشو.

تی مندیگو برنگشته خیلی مراقب باش. بعدش برو حواست به بیرون کلبه باشه و تا وق

 اسفینکس رو پیدا کن. دستکش رو برات گذاشتم.

 

        ست

 

 یکندرا با گاباوری بار  یرر یا  اداات را تواگد  کااذ را به نمی  اگداتت و بیرو   وید  مرر شند  قی ه  ر  سااتتااوی  ماگده بو ؟ مدت نیا 

 استفا ه کر  و ارق تفکر دده بو    ه  قی ه؟ بیتتر؟طول کتیده بو   ان تنیای  ا  

ستاره  انآیا باید  ل را به  ریا م  ن  و با فریا  مندیرو را صدا میش ؟ دد کامسٌ ساکت بو   هسل ماه  ر حال باً آمد  بو  و آسما  پر بو  

را م  دنید؟ آیا بر م  گتت؟ ق داٌ ست به عروس   های  رتتاا   صدای  گم  دنید  آیا اگر به مندیرو  ستور میدا  که برگر   صدای  

شوب   ستور  ا ه بو  که فرما  بانگتت ان سوی او را گا یده بریر  و ان آگاای  که تو   به مندیرو گفته بو  که ان  ستورات ست اطاعت 

 کند، احتماًٌ عروس  شوب  قدرت هر و را یکسا  م  پندادت و  ستور اول ست را اجرا م  کر  

ر هر صااورت احتماًٌ تا آ  ححاه آگ در  ور دااده بو گد که صاادای  به مندیرو گم  رسااید  با حمل کر   تنیا ی  گفر احتماًٌ ساارعت   

 عروس  حت  بیتتر ه  م  دد 

 ساااات ش ور م  تواگساااات آگ اادر تو تواه بااادااااد؟ بااا تو  فکر کر  دااااایااد بیتر بااادااااد کااه بااه  گباااح  برو  امااا اصاااسٌ 

دا  جیت باید برو   اگر م   اگسات  ورتری  گ  ه آدیاگه افساگه کااست، میرفت و  گبال هوگو م  گتت اما بان ه   گم   اگسات که ان ک 

 تنیا گتیاه ای  کار سرگر ا  دد  بو   ست کتته میتد و  ر گبو  مندیرو احتماًٌ سروکیه کس  پیدا میتد و او را ه  م  گرفتند 

یرو  ان آ ؟ اگر بچه ج  را م  فرستا گد   اتل کیبه کامسً ام  بو   اما آ  ها ه  م   اگستند که بچه بیتر بو   اتل تاگه پنیا  دو  و یا ب

 اج  گم  تواگد وار  کیبه داو    ر گتیاه اگر م  تواستند کس  را بفرستند، احتماًٌ  یل و یا ک   یرری که  ر کنترل وگسا  رآمده بادد ر 
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ل امن  برای مخف  داد  تارا ان کیبه پیدا م  کر  و تا برگتت  مندیرو اگتاار م  کتید   ستک   م  فرساتا گد  به همی   حیل باید مح 

 م  تواگست کمک  کند ان گار ها پنیا  دو  

به  اتل کیبه برگتاات تا جدبه تاگو و  سااتک  را بر ار   وار  به او گراه کر   حبخند محوی بر حباگ   یده میتااد  اصااسٌ گم   اگساات شه 

  ر حال ر   ا   است  به گوع  به وار  حسو ی میکر  اتفاق  

 

* * * 

 

ست متوجه دده بو  که سوار کول مندیرو دد  بسیار بیتر ان آ  است که ان روی داگه عروس  آویشا  دو   همچنی  متوجه دده بو  که 

 ت بو  و  ر  ست  یرر  مداو  دااع مندیرو  ر هنرا  حمل کر   ی  گفر م  تواگست بسار سریدتر بدو    ر ی   ست مندیرو کیید

 ساااات بااه مناادیرو  ساااتور  ا ه بو  کااه بااه ساااماات پاال برو ، ان روی آ  برااذر  و تو  را بااه  ره شیااارتپااه برساااااگااد  ف ط  

م  تواگسات امیدوار باداد که عروسا  شوب  متوجه آ ر  داده بادد  مندیرو به گار با هد  میدوید؛  ر گتیاه تیال ست راحت بو  که     

اقل مسایری  ر ذه   ار   همچنی  به مندیرو  ستور  ا ه بو  که هرگوگه  ستوری ان جاگد کندرا را گا یده بریر  تا وقت  که  عروسا  حد 

سات او را پی  تواهر  بفرساتد   ستور  یرر  ای  بو  که عروس  آرا  هر اگسا  و یا بچه جن  که گش ی  دد را با  ست به او گتا    

روبرو دااد  با  داام   ر جنرل ک  بادااد، اما به هر حال ای  احتمال وجو   اداات که بچه ج  و یا سااایر      هد  امیدوار بو  که احتمال

  دمناگتا   ر جنرل به  گباحتا  بادند 

هسل ماه به اگدانه کاف  جنرل را رودا  میکر  که ست، حت  بدو   ید مخصوص پری ها، بتواگد تو  ببیند   ر یک  ان قفسه های کیبه  

وه یافته بو  و ای  تضاامی   م  کر  که بتواگد  داامن  را  ر بیتااه نار ببیند  ساای  شین  که  ر موق  بیرو  آور   بیل برای  ی  شراغ ق

 مندیرو  ر اگباری  یده بو  را گیش با تو  آور ه بو  

   اما ت هما  م صد بر ه بو یری گرذدات که مندیرو به پل رساید  تنیا  و دد پی  بو  که هوگو، ست و کوحتر را ان هما  مسیر به سم  

ای  بار ساات آما ه بو   مر ه متحر  به گار تیی  داال و ول بو   با تور   مداو  دااااعت که بر تر  م ابیه با او ایبه م  کر ، م   

 تواگست داگ  توب  برای موفق دد   ادته بادد 

 نیا م  تواگست امیدوار بادد که مندیرو راه را بداگد وقت  بار  یرر وار  جنرل ددگد، ست کامسٌ جیت حرکتتا  را گ  کر ه بو   ت

 «برو به او   ره ای که شیار تا تپه  اره  مواظد او  دیته ای ه  که  ستته ه  با   گذار بتکنه » ست به آرام  گفت:

رو اداره  وطه بان پی با سارعت  ر ساکوت به پی  م  رفتند تا اینکه مندیرو تغییر جیت  ا  و ان سرعت  ک  کر   با  ست به سمت مح  

م  کر   ست آما ه بو  تا عروس  شوب  را بخاطر ک  کر   سرعت  سرنگ  کند که متوجه اداره  ست مندیرو دد  عروس  پتت ی  

 بوته پنیا  دد   ر جیت  که اگرتت شوب  اداره م  کر ، ست پیکر دبح ماگندی را  ید که آهسته حرکت م  کر  

 و   هما  بچه جن  بو  که کندرا میرفت؟ گه  تاگو بو  شه کس  بو ؟ شثه ا   ردت ب

سات با سارعت ان پتات بوته بیرو  آمد و به سمت تاگو  وید  تاگو همچنا  به حرکت  ا امه م   ا  و توجی  به گش ی  دد  ست گتا     

ت بو ، و  ید  مر  ساموآی  با آ  پوسگمیدا   سات  ر کنار تاگو ایساتا  و با دارفت  محو تمادای او دد   ید  وار  و کوحتر نال ی  شیش    

 افتا  سوتته ا   ر آ  حاحت شیش  یرری   ید  پوست رگ  پریده و موهای سفید  نیر گور میتا  دوکه کننده بو  

 «تاگو  کس  توگه گیست؟» ست گفت:
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ن   ا امه م   ا   ست برگتت و ساموآی  بشر  هیچ گتاگه ای مبن  بر  ر  حر  های ست ان تو  گتا  گدا   آهسته و ب  رمق به قد  

به تاگه  ابه مندیرو گراه کر   ان فکر اینکه تاگو را رها کند تا  ر جنرل سرگر ا  بادد، متنفر بو  اما وار  بدد ان نال دد  تواگسته بو  تو  ر

 برساگد  حداقل تاگو ه  اکنو   ر مسیر  رست حرکت میکر  

ماموریت  آگ در فوری، که  ر آ  ححاه گم  تواگسااات کار نیا ی برای تاگو اگاا   هد  کندرا  ح ی ت ای  بو  که نما  بسااایار کوتاه بو  و

 ت ریباً ب   فاع  ر کیبه ماگده بو   باید هرشه سری  تر تو  را به بیته نار م  رساگد و به مندیرو  ستور میدا  پی  کندرا برگر   

 ه شیارتپه مندیرو بیا م  رو کول ک   با گیایت سرعتت برو به  ر -

 مندیرو به سمت ست  وید و او را کول کر   بار  یرر دروع به  وید  کر  

 اگه بان ه  بچه ج  یا آ   سر راهمو   یدی بدو  اینکه جامو  رو حو بدی بی  گتوگ  بده  -

مسایر را ه   ر جیت  رست  سات برگتات و ان روی دااگه گراه  به تاگو اگداتت که به راه  ا امه میدا   با آ  سارعت، حت  اگر تما      

 حرکت میکر ، یک   و رون طول میکتید تا به تاگه برسد  ست امیدوار بو  تا آ  موق  همه شیش به تیر و تود  پایا  یافته بادد 

که  یبار  یرر ست  ر میا  تاریک  حرکت م  کر   م مئ  بو  که هوگو آ  هارا تیی  سریدتر به  ره رساگده بو    رست  ر هما  ححاه ا

ان رسید  به بیته نار گاامید دده بو ، مندیرو ان جنرل تارا دد و قد  بر روی نمی   ره ای گذادت که ست تیی  نو  آ  را دناتت   ره 

 ای که با شیار تپه آدنا محصور دده بو  

 سرعت مندیرو ک  دد 

 مندیرو م  رو ببر به بیته نار او  ور  ره  -

 کر   مندیرو بار  یرر  وید  را آاان کر  و با  ست به سمت م صددا  اداره 

 با گیایت سرعت  -

 مندیرو بر سرعت  افشو  

به بیته نار که گش ی  ددگد، ست با تو  اگدیتید که ش در روی تاثیر مداو  دااعت حسا  کر ه است  مداو  تر  او را تیی  ترساگده 

شو  ی  حرن  تفیف بو   احبته تنیا یک   و ق ره ان مداو  تر  تور ه بو  اما  ر م ایسه با ترس  که مر ه متحر  ایاا  م  کر ، تنیا 

بو   تانه آ  ه  با موا   یرر ترکید دده بو  تا رقیق تر دو   اما امتد قرار بو  م دار بیتتری ان مداو  دااعت تاحص را بخور   دیته 

 را ه  با تو  م  بر  تا اگر ًن  دد م دار بیتتری بنودد 

 مرن بیته نار ایستا   ست حد  میش  که ت ریباٌ هما  جای  بادد که هوگو گیش ایستا ه بو   مندیرو گش ی 

 «مندیرو شند قد   یره برو سمت  رتت ها » ست گفت:

 عروس  شوب  قد  برم   ادت اما جیو گم  رفت   رجا قد  م  ن   ست ان پتت مندیرو پایی  آمد 

 مندیرو، برو تو بیته نار  -

 تس  میکر  فرما  را اجرا کند اما همچنا   رجا قد  بر میدادت عروس  به گار 

 وح  ک ، مندیرو  کیید و مداو  رو بده به م   -

 عروس  اطاعت کر  
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 مندیرو، با گیایت سرعت برگر  پی  کندرا  -

فریا   ور  هاگ  حی ه کر  ومندیرو داروع به  وید  کر ، به همی   حیل ست مابور بو  فریا  بشگد تا سایر  ستورات  را بدهد  ست  را   

اگه تو کیبه گبو  یا تو  ر سار افتا ه بو ، گاات  بده  اگه  دامنا  سد  کر   جیوت رو بریر  حسابتو  رو بر   ان کندرا اطاعت   » ن :

 «ک  

ر به گار ن آ  دد رود  تپی  ان آ  که مندیرو ان گار گاپدید دو ، ست به سمت بیته نار شرتید  اکنو  نیر گور ماه و ستارگا  بیته نار ا

 م  رسید  با ای  حال بان ه  شراغ قوه ا  را رود  کر   گور  ان شراغ قوه کوحتر ضدیف تر بو  اما بان ه  فضا را رود  م  کر  

ت ه ت ویتنیا  ر تاریک  ایساتا ه و گور شراغ قوه ا  را روی  رتتا  دااو  و سااایه های  ر ه  تنیده دااا  اگداتته بو   ای  مناره اصااس ب 

 روحیه ا  کمک  گمیکر   اطمینا  کندرا را به تاطر آور  که م  گفت ق داٌ دکست تواهد تور   و اکنو  که نیر گور ستاره ها ایستا ه بو ،

 گاگیا  احسا  کر  که داید حق با او بادد 

ماٌ همی  کار ان کندرا فرار کر ه بو  احبته مسیگف  عمی   کتید تا تو  را آرا  کند   رست هماگاای  بو  که م  تواست بادد  اصس بخاطر 

کم  عصب  بو ، اما  ون مناسب  ان مداو  دااعت میتواگست اوضاع را بیتر کند  وقت  که تر  سر  مر ه متحر  آاان میتد ه  م داری 

  هر و کار ت رگا ، اما ضروری بو گد یرر مینودید  او باید ای  کار را اگاا  میدا ، هماگ ور که کندرا باید به  گبال اسفینک  میرفت  

سات کیید بیند را روی نمی  گذادات   ر دایته مداو  را بان کر ، و محتویات  را سر کتید با اینکه دیته را باً گرفته بو ، اما مداو     

 ق ره ق ره بیرو  م  آمد  شندی  بار دیته را تکا   ا  تا اینکه حدو  ی  شیار  محتویات دیته را گودید 

ی  گیوی  را م  ساوناگد  ی  بار  ر ی  رساتورا  مکشیک  برای ک  کر   روی کندرا دیته س  تند را سر کتیده بو  تیی  تند بو     ما

مابور دده بو   هاگ  را با شیپ  پر کند و پتت سر  م دار نیا ی آ  بنودد تا سوتتن  را ک  کند  اما ای  یک  بد تر بو ؛ مشه گدادت 

  و بیتتر م  سوناگد

ساات به ساارفه افتا ،  ور  هاگ  را پا  کر   ان شتاا  های  اداا  م  آمد  احسااا  میکر  با نباگ  ی  تکه آه  را حی  ن ه و ی   

جاسونگ  با سون  های آتتی   ر گیوی  گیر کر ه است  اد  ان گوگه های  سرانیر دد  هیچ شیشی گدادت که آ  سون  را ک  کند؛ گه 

 یکر  تا سون  ان بی  برو  آب ، گه اذای ، باید صبر م

وقت  آ  احسا   ر گا  کم  فروک  کر ، گرمای ددیدی  ر سرتاسر سینه ا  ریته  واگد  به سمت جنرل تاری  گراه کر  و پونتندی 

ست که شه  اگ ن   کمتر ان قبل ترسنا  به گار میرسید  آیا واقداٌ ترسیده بو ؟شرا؟ شو  ف ط تاری  بو ؟ او که شراغ قوه  ادت  و  قی ا م 

شیشی  ر آ  جنرل اسات  جسد ی  مر  ًار که آ  قدر گحیف بو  که م  تواگست او را با ی  ع سه ان پا  ربیاور   موجو ی که همیته  

 عا ت  ادت با قرباگیاگ  که ان تر  نمی  گیر م  ددگد، برتور  کند و به همی  عیت تما  تواگای  ا  برای مباره با ی  رقید واقد  را ان

  ست  ا ه بو  

ست گراه  به کیید بیند اگداتت   ست های  با شراغ قوه، سی  شی ، و دیته مداو  پر بو   سی  شی  را  ر جیب  گذادت و شراغ قوه و 

مداو  را  ر ی   سات گرفت  با  سات  یرر کیید را ان نمی  بر ادت  به سمت اگتیای بیته نار قد  بر ادت  تیی  نو  وار  جنرل دد    

  میکر  گخند ، اما پونتند ان شیره ا  محو گمیتد  ش ور آگ در گررا  دده بو ؟ ش ور گذادته بو  که گارات ادتباه کندرا حت  برای ساد 

 ثاگیه ای او را به د  بیاگدان ؟ ای  کار که تیی  سا ه بو  

تو   ه  گم   اگست که متت  ست راست   ایستا ، وسایی  را روی نمی  گذادت و دروع به متت ن   کر  تا تو  را گر  کند  وای 

آگ در ساری  بو   متات های  سات شپ  ه  تو  بو گد اصس او ی  آ   آهن  بو   داید محم تنده شندی  گوع مختیف متت را روی    

ه تااا  م   ا  ک موجو  پیا ه م  کر  و پی  ان آ  که او را ان آ  فسکت گاات  هد، کم  با او تفریح م  کر  به آ  هیوًی رقت اگریش گ

 عاقبت کار هر موجو ی که با ست سورگسو   ر بیفتد شیست  
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وساایی  را بر ادات و  ر میا   رتتا  به پی  رفت  هوا پیوساته تن  تر میتاد  سات شراغ قوه ا  را رود  کر  و اطرا  را نیر گار      

  اما ست نمی  گیر دده و گتواگسته بو  تکا  بخور گرفت  گم  تواست به مر ه متحر  ای  داگ  را بدهد که اافیریر  کند   فده پی  

 ای  بار ای  او بو  که تدیی  م  کر  ش ور با ه  روبرو دوگد 

سات  ر گو  اگرتتا  پای  کرتت  عایب  ح  میکر   یا  آ   فده افتا  که با شکمه های  که برای پای  کوش  بو گد به اسک  رفته  

ید  ساد  میکر  ح  را به اگرتاتاگ  بان گر اگد اما احسا  کرتت  تا باًی مچ  را  ر بر گرفت    بو   ایساتا  و پاهای  را بر نمی  کوب 

 دروع به حرنید  کر   ش ور آگ در سری  هوا سر  دده بو ؟

جنبتاا  توجی  را به تو  جید کر   روی پاداانه شرتید و شراغ قوه را روی مر ه متحر  اگداتت که  ر حال گش ی  دااد  بو   موجو   

 ون فاصیه نیا ی با او  ادت و به سخت   یده م  دد هن

احساا  کرتت  به باًی ناگوی  ه  سارایت کر ه بو   اگرتات های  سات  ه  سافت دده و حرکت گم  کر گد  ان کار افتا   عصد      

ای  حرکت کر   را ان هاای  جرقاه ای ان تر   ر وجو   ایاا  کر  آیا بدو  احساااا  کر  آ تر آ  فده قبل، قرار بو  ای  بار ه  تواگ  

 سات بدهد؟ شه داااع باداد شه گباداد، اگر فی  میتد  ر  ر سر م  اوفتا   کم  تار میدید   گدا  های  به ه  قفل ددگد  کیید بیند ان     

  ست  افتا  

او  بخور   میتواگد مدسات دیته را بیند کر  و گش ی  حب  بر   به تو  گفت باید تا نماگ  که هنون قدرت حرکت  ار  باید تا آگاای  که  

 تاامااا  مااحااتااویااات داااایتااااه را گااوداااایااد و داااایتااااه را روی نماایاا  اگااداتاات  مااایاا  مااثاال قااباال تاانااد بااه گااااار    

گم  رسید  گش ی  دد  آرا  موجو  را گراه م  کر   گرما ان مرکش سینه ا  آاان دد، به سایر اعضای بدگ  سرایت کر ، و احسا  کرتت  

   دیوار  بیرو  آور  و پونتند ن  را ان بی  بر   سی  شی  را ان جید پتت

 ا حیی  گدادت تا صبر کند تا آ  نامب  کوند به او برسد  گور شراغ را روی او اگداتت و به سمت  حرکت کر   گش ی  تر که دد، پیکر ًار ر

 بیتر  ید  هما  حبا  های کینه و پاره را بر ت   ادت 

یش کر ه بو ، گه ترسنا   م مئناٌ قد  ان ست بیند تر بو  اما نیا  گه  جوری راه میرفت پوست نر  و نت  های بیتمار شیره ا  را گفرت اگر

 که اگرار هر ححاه  ر در  نمی  تور   بو  

ست تمرکش  را متوجه میخ شوب  کر  که ان کنار گر   مر ه متحر  بیرو  ن ه بو   بیرو  کتید  آ  حتما کار سا ه ای بو   ست با تو  

بادد شند حرکت کاراته اگاا   هد تا موجو  بداگد که شه شیشی  ر اگتاار  است  هیچ وقت کاراته آمون  گدیده بو ، اما  گفت دااید بیتر 

 به اگدانه کاف  فیی   یده بو  که ایده ای کی  ان ای  ورن   ادته بادد 

د  به گار متوجه هنر رنم  ست گتده بو    ر فاصایه حدو   ه قدم  نامب  شند متات و حرد پرت کر   مر ه متحر  همچنا  گش ی  میت  

 ست هر و  ست  را ت  کر  و  و  حیل تو  برای تسیی  دد  گتا  موجو   ا  

مر ه متحر  ی   سات  را بیند کر  و اگرتت  را به سمت ست گرفت  سرما ی   فده تما  وجو   را فرا گرفت، اگرار گاگیا   ر ی   

گف  میکتید  عضست  من بم دده بو گد  ر سینه ا  همچنا  گرما و اطمینا  احسا  میکر  اما  ریاشه یخ ن ه افتا ه بادد  به سخت  

ای  احساا  به سرعت  ر حال رگ  باتت  بو   تر  ایرمن    و ددید به او هاو  آور ه بو  و سد  میکر  تمرکش و اعتما  به گفس  را  

 ان بی  ببر  

را تاح  کند  ست  گدا  های  را به ه  فتار  ا  با مداو  و یا بدو  مداو ، با تر   بخت  ان وجو   م  تواست تسیی  دو  و میدا 

 جا وی  و یا بدو  تر  جا وی ، او قصد گدادت تسیی  دو ؛ ای  بار گه  
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ل ای  بو  مثتصامی  گرفت قدم  به سمت مر ه متحر  بر ار   پاهای   ر ابتدا ان او پیروی گم  کر گد  ان کمر به پایی  کرتت دده بو    

که ونگه های سنری  پاهای  را به نمی  شسباگده بو گد  کم  به جیو ت  دد  نیر حد گاحه ای کر   موفق دد قد  سنرین  بر ار  و بدد ی  

 قد   یرر 

متحر   هنامب  هنوناگرتت  را به سمت او گرفته بو  و همچنا  به سمت  حرکت م  کر   ست میداگست که میتواگد منتار بماگد تا مر 

 به او برسد، اما گدای   ر  روگ  به او م  گفت که می  بو  به حرکت  ا امه  هد 

 قد   یرری بر ادت 

اکنو   سات  به موجو  میرساید  هویت تاصا   ر شتا  های داو  نامب   یده گم  داد  بوی تدف  به متا  م  رسید  اگرتت نامب        

 که به سینه ا  برتور  کند  همچنا  به سمت ست گتاگه رفته و شیشی گماگده بو 

اطمینا  سات هر ححاه کمتر و کمتر م  داد  م   اگسات که بدگ   ر آساتاگه ان حرکت ایستا   است  به گات  سیاه  که به سینه ا      

گش ی  میتااد گراه کر   احسااا  گرمای  روگ  اکنو  تنیا ی  جرقه کوش  بو   تر  ساار  را پر کر ه بو   ساای  شی  را محک   ر  

گرفت  بانوی  را باً آور  و محک  روی اگرتات اساتخواگ  نامب  کوبید  مر ه متحر  هیچ واکنتا  به ضربه گتا  گدا ، ف ط      سات  

  ست  کم  پایی  تر آمد و جیت اگرتت  ه  تغییر کر  

اومت م  کر   تما  قدرت  سات  گدا  های  را به ه  فتار میدا  و  ر م ابل احسا  جاذبه ماگندی که او را به سمت کنار م  کتید، م  

را جم  کر  و ضربه ای به پتت ناگوی موجو  ن   ناگو ت  دد و مر ه متحر  روی نمی  افتا   ست تیو تیو تورا  قدم  به جیو بر ادت و 

 روی سینه موجو  گتست  ساق پای  روی  گده های استخواگ  نامب  قرار  ادت 

ست تکا  بخور    ست های  م  حرنیدگد  آتری  جرقه اطمینا  ه   ر حال تامو  دد  مر ه متحر  به او گراه م  کر   ست گم  تواگ

بو   ست سیل تر  ددیدی را احسا  م  کر  که  ر اگتاار بو  تا وجو   را  ر بربریر   تنیا ی  ححاه طول میکتید تا ای  اتفاق بیفتد  

 دگد هر  و  ست نامب  آهسته اما مست ی  به قصد گیوی ست باً م  آم

سااات باه تماا  آ  هاای  فکر کر  کاه روی او حساااا  میکر گد  کوحتر تو   را فدای او کر ه بو   کندرا  ر کیبه تنیا بو   پدربشر  و     

ما ربشرگ  به همراه  یل  ر سایاهچال نگداگ  بو گد  او م  تواگست ای  کار را اگاا   هد  دااعت همیته گ  ه قوت او بو   ًن  گبو  با  

 کار را اگاا   هد، تنیا کاف  بو  که به میخ برسد سرعت ای  

ست روی میخ تمرکش کر  و سی  شی  را به سمت آ  حرکت  ا   گم  تواگست سری  حرکت کند  اگرار هوا به ژل تبدیل دده بو   اگر سد  

 میکر  سری  حرکت کند،  ست  متوقف میتد  آرا  و پیوسته  ست  را جیو م  بر  

گیوی  رساید  اگرتاتاگ  آگ در سار  بو گد که  ر تما  با گودت و پوست ست احسا  سون  ایاا  میکر   باق      سات های نامب  به  

 اعضای بدگ  کرتت بو گد 

سات اهمیت  گم   ا   سای  شی  همچنا  به جیو حرکت م  کر   اگرتت های قوی و ب  رح  محک  تر گیوی  را فتار میدا گد  ست با   

   سد  کر  آ  را بیرو  بکتد اما میخ تکا  گم  تور  سی  شی  میخ شوب  را گرفت

سات احساا  کر  که  ر حال ارق دد  است  جرقه اطمینا  اکنو   یرر کامسٌ تامو  دده اما ارا ه محکم  همچنا  باق  ماگده بو     

 تااناایااا حساااا  کااه  اداااات احسااااا  سااااون  گاار گاا  بااو    ساااات هااایاا  را تاایاایاا   ور احسااااا            

ت تمرکش کند  آرا  دروع به بیرو  کتید  میخ کر   ساگت  متر به ساگت  متر بیرو  آمد  آ  را تمادا میکر   م  کر   به سخت  م  تواگس

میخ بیند تر ان آ  شیشی بو  که ست اگتاار  ادت؛ هماگ ور بیتتر و بیتتر، بدو  توگریشی، ان سورات  که مدت ها  ر آ  قرار  ادت بیرو  

د  ح  م  کر  هوا ان ژل به ی  جامد تبدیل دده است   ست های قدرتمند نامب  امکا  گف  م  آمد  سرعت حرکت  ست های  ک  د

 کتید  را ان ست گرفته بو گد  عرق روی پیتاگ  ا  گتسته بو  
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 با آهستر  ای که بیتتر دبیه به ی  توا  بو ، سراگاا  گو  میخ شوب  ه  ان گر   نامب  بیرو  آمد  ست اگدک  فاصیه بی  گو  میخ

و ساورا  تاح   ید  برای ححاه ای احسا  کر  که متوجه حاحت تاص   ر شیره مر ه متحر  دده است  گوع  احسا  آرام   ر شت   

 های   یده میتد  تنده دی اگ  ا  گیش اکنو  ب  ریا تر به گار م  رسید 

 هوا  یرر جامد گبو   احسا  کر   ر حال افتا   است و همه شیش تاری  دد 
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 نوزدهمفصل 

 برج واژگون

 

کندرا ی  پتو را ماگند داال روی صورت  اگداتته و روی ی  داته کیفت گتسته بو    ید توب  به کیبه  ادت  دد تن  بو  و کندرا ان  

نیا ی   رتتا وجو  پتو ترسند  پتو ه  اکنو  به همراه تو   گامرئ  بو   پی  ان آگکه ان  رتت باً برو  کل محوطه را راه رفته و به تنه 

  ست کتیده بو  تا  ر صورت  که بچه جن  بخواهد ان طریق بوی بدگ  او را بیابد، گمراه دو  

با اینکه تیی  تساته بو  اما وضادیت گه شندا  راحت  باعث میتد که هتیار بماگد  اگر شرت میش  ان ارتفاع سه متری بر نمی  م  افتا  و   

   روی دااته گتسته و بیتتر وقت  را به حرص تور   ان  ست ست و یا گررا  دد  برای او  گم  تواگسات شنی  ت ری را به جا  بخر 

  رم  گذراگد  اصاس منصافاگه گبو  که کندرا را تنیا و آسید پذیر رها کر ه و بدو  متورت کر   با او به بیته نار رفته بو   با ای  حال    

   رست است؛ و به احتمال نیا  تاوا  سنرین  برای ای  دااعت ب  مور   ر میکر  که سات سد   ادت کاری اگاا   هد که فکر م  کر 

 اگتاار  بو   ای  فکر کندرا را آنار م   ا  

کندرا عصااب  و گررا  گو  های  را تیش کر ه و به تاریک  شتاا   وتته بو  تا گش ی  دااد  احتماح   داام  را متوجه دااو   داااید ه  

گاات  ا   ست تیی   یر بو  اما بخ  بشرگ  ان وجو   م  تواست که به جای فرار ان آدیاگه افساگه مندیرو برم  گتت  با اینکه برای 

  گبه  گبال برا ر  برو    ر عی  حال م   اگست که اگربتواگد اسفینک  را پیدا کند، بشرگتری  داگ  را  ار  که بتواگد پدربشر  و ما ربشر

 تاگو، کوحتر و وار  را ان نال بو   به حاحت عا یتا  بانگر اگد  را گاات  هد و حت  راه  پیدا کند تا ست،

کندرا همچنا  ب  صابراگه بر روی داته گتسته بو   ان  ید  وار  که بر روی سکوی روی پتت با  ظاهر دد، جا تور   با درفت  بسیارو  

ید  دد تاری  تر ان آ  بو  که بتواگد همه جشئیات را  ر ساکوت وار  را تماداا کر  که  سات های  را بان و بسته کر  و بانو های  را ماح   

 ببیند، اما به گار میرسید که ماگند ی  اگسا  مدموح  حرکت میکند 

 «وار  » با صدای آرام  گفت:

 «ک  اوگاا ؟» وار  ان جا پرید و به سمت صدا برگتت  پرسید:

 بدهد  آگ در ان حر  ن   وار  درفت ن ه دد که ی  ححاه گتواگست جواب  را

 تو  اری حر  میشگ ؟ وای تدای م   شه اتفاق  افتا ؟ -

 مدیومه که حر  میشگ   ببختید وح  تو ک  هست ؟ -

 م  کندرا   -

 باور  گم  دد  وار  به گار کامسٌ تو  دده بو  

 ته کندرا ه  گامرئ  بو  وار  شت  های  را تن  کر ه و  ر جیت صدا گراه م  کر   دد احتماًً برای او تاری  تر ان کندرا بو  و احب

 به جا گمیار   -
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 م  کندرا سورگسوگ   است  و روت پدربشر  و ما ربشرگم   -

 جدی؟ تو  برو ببین  ش  باعث دده گصفه دد بیای تو جنرل قای  د ؟ م   وگ  م  شه جوری سر ان ایناا  رآور  ؟ -

 «بیا     ر پتت   یه  قی ه  یره اوگاا  » کندرا گفت:

ما  داده بو    یرر تنیا گبو   ان  رتت پایی  آمد   ستک  را ان  ست  بیرو  آور   ان جنرل بیرو  آمد  ان حیاط گذدت و  وار  گاگیا   ر

 به سمت  ر پتت  رفت 

  وار   ر آساتاگه  ر ایستا ه بو   کندرا را براگدان کر   اکنو  که هو  ان حواس  برگتته بو ، حت  تو  قیافه تر ان قبل به گار م  رسید 

 شت  های گیرای  فندق  رگ  بو گد  آیا قبسٌ ه  هما  رگ  بو گد؟

 «توی ؟ تورو یا   میا  » وار  با تداد گفت:

 «ان او  موقد  که گم  توگست  حر  بشگ ؟» کندرا پرسید:

 گم  توگست  حر  بشگ ؟ تد ظاهراٌ تیی  شیشا هست که گمیدوگ   بیا تو  -

 کندرا وار  تاگه دد 

 که نال ددی و گم  توگست  حر  بشگ  شند ساح  میته  -

 «شند سال؟ مره اً  شه ساحیه؟» وار  با تداد گفت:

 وقت  کندرا پاسخ  را  ا  وار  کامسٌ گی  دده بو   به سمت میش اتاق گتیم  حرکت کر گد 

  ست سفید  را  ر میا  مو های  فرو بر   به پوست سفید  تیره دد 

 ا ح  کر   پوست  نیا ی سفید دده ه -

آتری  شیشی که یا مه اینه که یه شیشی تو بیته نار  ادت میومد سمت   اگرار همی   یرون بو   » اگرتتاگ  را ت  و راست کر  و ا امه  ا :

یه ترس  وجو   رو گرفته بو  که هیچ وقت گموگه   رو تاربه گکر ه بو    ذهن  رفته بو  به یه جای تاری   هیچ  ح  گم  کر    ف ط 

حص وجو   رو پر کر ه بو   تما  حواس  رو ان  ست  ا ه بو   اما بان ه  یه جور دبه آگاه   ادت   گش ی  های آتر  تورو  ید   تر  تا

 «یه تاا گل گوراگ  رو سرت بو   اما کی  مثِ شند ساعت بو   گه شند رون؛ شه برسه به شند سال 

 هرکس  که میره اوگاا آتر وعاقبت  مثِ تو میته  کاتاتوگی  دده بو ی  یه مر ه متحر  تو بیته نار هست و -

تیی  ان فر  تارا گتاد   یک  ًار دد  اما اوگ دری که بدد ان شند سال تو کما بو   باید  » وار   ر حاح  که به بدگ   سات میش  گفت: 

 «باد ، بدگ  تت  گتده 

یل همیته مابورت م  کر  که گرم  کن   تیی  تو  انت م  توگست  حرکت کن   اما همیته گی  بو ی  برا رت  » کندرا توضیح  ا :

 «مراقبت کر  

 ایناا ؟ -

با پدربشر  و ما ربشرگ  تو سایاهچال نگداگ  دده  من  ه تو ت ره  اعضای اگام  ستاره مغر  توگه رو گرفته     یکیتو  یه   -

 رو به  ست بیار   گارکوبییکسه  بخاطر همی  ه  م  اً  شند رونه که بیدار   او  ها میخوا  ابشار

 وار  ابرو های  را باً بر  
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 یدن  میخوای بر  گمیخوا  برا  جت  بانگتت ان کما بریر ؟ -

 کندرا حبخند ن  

 تا وقت  که ب یه رو گاات بدی  تنیا کس  که  اری من   -

 کاا ؟ یر و نو   اره وح  سوتت و سون گداره  م  کی  و بستن  میخوا   راست  گفت  ابشار  میدوگ   -

 کندرا سر  را به گتاگه تاًیید تکا   ا  

گم   وگسات  با او  مر ه متحر  شیکار کن   برا ر  رفته به جنر   و ان اوگاای  که تو ییو بیدار ددی   فکر کن  موفق دده   -

 دکست  بده 

 برا رت؟ -

 برا ر کوشیکتر   -

 گاگیا  گسبت به برا ر  احسا  ارور م  کر  

 فاات  گ تاااه   ای  بو  کااه بااا تور   مداو  داااااااعاات، ترسااا  کااه او  موجو  ایاااا  کییااد برا رو بر ادااات و ر -

 م  کنه رو ان بی  ببره  فکر کر   ای  کار   یووگریه اما ظاهراٌ موفق دده 

 کیید برا واژگو  رو  اره؟ -

 ان وگسا  ن یدیم   همو  گارکوبییکسه  -

 برا رت م  توا  وار  برا بته؟ -

 بر  سراا   ابشار رو بدست بیاره  م  توا  قبل ان اینکه او  ها -

 شند ساحته؟ -

  وان ه  -

 وار  کامسٌ درفت ن ه به گار میرسید 

 شه جور آمون  های   یده؟ -

 آمون  تاص  گدیده  گرراگت   -

 باید ه  باد   اگه تنیای  بره تو او  برا  یره هیچوقت برگم  گر ه  -

 میتوگی  بری   گباح ؟ -

 به گار  بیتره که بری   -

 به پوست سفید  گراه کر  و سر  را تکا   ا  بار  یرر 

پ  اً   یره م  ناح ؟ بی  گش ی  گتااو  گحساای  ممکنه تورو ه  بریره  اگرار همی   یرون بو  که رفت  ابشار رو بیار   واسااه  -

ن   حاً، بدد بکهمی  رفته بو   به بیتاه نار  میدوگست  که اوگاا تیی  ت رگاکه اما او  تر  فی  کننده باعث دد گتوگ  کاری  

ان اینکه شند ساال ان عمر  رو تو یه گتائه گاد  ان تر  هدر  ا  ،  رست باید ان همو  جای   دروع کن  که  فده پی  اوگاا   

 نمی  گیر دد  

 شرا  گبال ابشار بو ی؟ -
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ه ابشار رو ل م  ماًموریت  ادت  کیه ماًموریت مخف   ادت   بنا به  ًیی  باور   ادتی  که ران آدیاگه افساگه حو رفته  به همی   حی -

 پیدا کن  و ان ایناا اگت اح  بد  

 ک  انت تواسته بو  ای  کار رو بکن ؟ -

 وار  ححاه ای او را براگدان کر  

 م  عضو یه اگام  مخفی  که با اگام  ستاره مغر  مبارنه میکنه  بیتتر ان ای  گمیتوگ  توضیح بد   -

 دواحیه های سحرگاه؟ -

 «توبه  ک  بیت گفت؟» را باً اگداتت و گفت:وار   ست های  

  یل  -

 وار  سر  را تکا   ا  

وقت  یه ران به ای  پسر میر  مثِ اینه که رو آسمو  م  گویسی   به هر حال،آره، ما  ًیی   ادتی  که فکر کنی  اگام  جای  -

 آدیاگه افساگه رو پیدا کر ه  م  ه  ماًموریت  ادت  ابشار رو پیدا کن  

 ای ماًموریت رو تمو  کن ؟ آما ه -

شرا که گه؟ به گار وقت  گبو   من  ه به ه  ریخته  وقتتاه اوضااع رو  وباره روبراه کنی   وسایی  هیچکدو  سر جادو  گیست      -

د یوح  شه وسایل به اگدانه کاف   ادته بادی ، شه گدادته بادی ، اگه م  توای  قبل ان اینکه برا رت وار  برا بته بی  برسی  با

 عایه کنی   فکر گکن  هوگو ای   ور و برها باده،  رسته؟

 «وگسا فرستا   به  ورتری  گ  ه آدیاگه افساگه و بی   ستور  ا ه هموگاا بموگه » کندرا گفت:

  ماصا بل ها ه  اوگ در ان ایناا  ور  که اگه بخوای  بری   گبال اسد ها عمسٌ ان گار نماگ  هیچ فرق  به حاحمو  گم  کنه    -

 راه  ره رو بید   آما ه یه پیا ه روی طوًگ  تو دد هست ؟

آره  احبته مندیرو  یره باید ساروکیه   پیدا بتاه  یه عروسا  شوب  افساو  دو ه    اگدانه یه آ مه و میتوگه کمکمو  کنه      -

 نو تر برسی  اوگاا 

 کی  ماجرا  اری که برا  تدریف کن  یه عروس  شوب  افسو  دده؟ تو یه گوجوو  مدموح  گیست ، هست ؟ درط میبند   -

کندرا ان تدریف وار  بسایار توداحال داد  امیدوار بو  که ای  دا ی  ر شیره ا  گمو  پیدا گکند  کندرا مدذ  ایستا ه بو   گم   اگست با    

تدریف  شیش های  واسه اِی، یه»  سات های  شکار باید بکند؟ ساد   ادت به تو  قیافه بو   وار  فکر گکند سراگاا  موفق دد بروید:  

 «کر    ار  

 «م  م  ر  وسایل رو آما ه کن  » وار  گفت:

 با سرعت به سمت قفسه ها رفت 

م  یه  ساااتک  جا وی   ار  که وقت  ب  حرکت وایمیسااات  گامرئی  م  کنه  کی  ه  مداو  جا وی   ار  که گمیدوگ  » کنادرا گفت: 

 «باهادو  شیکار کن  

 «عاد  ان کاا آور یتو ؟» قفسه ها متغول بو  گفت: وار  که به جستاو میا 

  ستک  مال یه مر ی بو  به اس  کوحتر  -
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 کوحتر  یکسو ؟ شرا وقت   ر مور   حر  میشگ  ان نما  گذدته استفا ه م  کن ؟ -

ل تو ً  با  یاو  ه  مثِ تو نال دااد  که احبته مدنی  اینه که اً  باید حاح  تو  بادااه  احبته صاار  گار ان ای  گکته که ا  -

 سیاهچال نگداگیه 

 ن   به هد   -

 ش  پیدا کر ی؟ -

 دیرین   -

 «مداو  ها ماحه کیه؟» ی  دیرین   ر  هاگ  گذادت و گفت:

 یک  به اس آ تاگو  یه نالآ ًلآ سابقآ  یره  احبته گم   وگ  کااست  -

 «  ان گش ی  گدیدم   رباره تاگو استا  مداو  های جا وی  یه شیش های  دنید  اما تا اً» وار  گفت:

 کندرا صدای جیرین  جیرین  قس  دنید  به سمت  ر ورو ی  وید 

 مندیرو  ر م ابل ایوا  ایستا  

 «وسییه گ ییه مو  رسید » کندرا گفت:

 اً  میا   -

 «دا کر   ی  سسحیه که پیبیتر»وار  با ی  حی ه طنا   ور ی  داگه، و ی  تبر  ر  ست تو  را به کندرا رساگد  تبر را باً گرفت و گفت:

 مندیرو میتوگه ما رو ببره قوی تر ان او  شیشیه که به گار میرسه  -

 داید باده وح  فکر کن  اگه م  کنارتو  بدو  سری  تر برسی   بری   یره   -

 «مندیرو، م  رو برر به هموگاای  که ست رو بر ی  مواظد با  وار  رو گ  گکن  » کندرا گفت:

  ست وار  را گتا   ا   مندیرو کندرا را کول کر  و با سرعت دروع به  وید  کر  برای تاًیید با 

و روار   ر ابتدا تیی  تو  پابه پای مندیرو میدوید اما ان آگاای  که با گیایت ساارعت میدوید، تیی  نو  به گف  گف  افتا   کندرا به مندی

  ا   ستور  ا  که وار  را ه  کول کند  وار  ای  بار رضایت 

 « یره گفس  مثِ سابق گیست  پاها  ه  او  قدرت سابق رو گدار  » با حاحت  عذرتواهاگه گفت:

وار  به طرن قابل مسحاه ای بشر  تر ان سات و کندرا بو  و مندیرو گم  تواگسات ماگند قبل با سرعت بدو   هر شند  قی ه ی  بار وار    

 ا  بیتتر دو  اصرار میکر  که شند  قی ه ای را بدو  تا سرعتت

داد به آرام  ساپری میتاد  ساراگاا  به  ره رسیدگد  ستاره های مترق   رحال رگ  باتت  بو گد و آسما  کم  رود  دده بو    یری     

 گرذدت که مندیرو به مرن گامرئ  رسید که گمیتواگست ان آ  عبور کند 

 «دد با م  بو ، ای  همه سال ان عمر  رو هدر گم   ا    گمیتوگه بره تو بیته نار،  رست مثِ هوگو  اگه هوگو او » وار  گفت:

 ما رو بذار پایی  مندیرو  مواظد با  هیچ اریبه ای وار  بیته نار گته  -

 «بشار ببین  ایناا ش   اری ؟» وار  ت  دد و  رحاح  که نمی  را برس  میکر ، نیرحد گفت:
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 ش  هست؟ -

 فکر کن  ر پای برا رت باده  گباح  بیا  -

 سمت جنرل به راه افتا  تبر را محک   ر  ست گرفته بو   وار  به

 «ممکنه تو بیته نار ت ر های  یره ای ه  باده؟» کندرا با عایه گا  برمیدادت تا ع د گیفتد  پرسید:

 ر تفکر گکن ، ایناا ان نما  پنیا  کر   ابشار و تاًسای  آدایاگه افساگه قیمرو او  مر ه متحر  بو ه  کسای  که حاضر باد     -

 کن  و پا روی ای  نمی  گفری  دده بشار ، تددا دو  تیی  کمه 

 یه ححاه صبر ک   ای  جدبه وسایل ضروری سته   فده اوح  که اومد به بیته نار گم  کر   -

 کندرا جدبه را ان روی نمی  بیند کر 

 « فده اول؟» وار  پرسید:

 ماجرا  طوًگیه  -

 « رت تو برا گیست  احتماًٌ یا نتم  دده یا ان حال رفته  بیتره عایه کنی  ایناا رو گراه ک   کیید  برا» وار  گفت:

 با عایه  ر میا   رتتا  م   ویدگد  وار   ر ی   ست تبر را گرفته بو  و  ر  ست  یرر کیید را 

 «او  شیه او جیو؟ شراغ قوه؟» وار  گفت:

 ید که ی  شراغ قوه روی نمی  افتا ه اسات  ان گور ضدیف شراغ میتد   کندرا ه  گور را  ید  گش ی  سا ح نمی  بو   گش ی  تر که دادگد  

حد  ن  که باتری ا   رحال تما  داااد  اسااات   ر کنار شراغ قوه ی  اساااکیت با حبا  های پاره روی نمی  افتا ه بو   کم  باًتر ان 

 اسکیت ه  برا ر  افتا ه بو   صورت  رو به نمی  بو  

ست  را روی مچ  گذادت تا گبض  را بریر   او را برگر اگد  سی  شی  هنون  ر یک  ان  ست های ست بو ؛ وار   ر کنار ست ناگو ن    

 اما شیشی بی   و حبه سی  شی  گبو   گور شراغ قوه کبو ی های روی گر   ست را رود  کر ه بو   وار  ت  دد تا  قیق تر گراه کند 

  گیو  ه  کبو ه، ه  سوتته  وح  هنون گف  میکته -

 «وگسا کنترح  گم  کنه؟ همو  گارکوبییکسه رو م  گ  » کندرا پرسید:

ای  توا آ طبید  گیسات  دااید رو  کنترل  ادته باده اما گمیتوگه اعضای بدگ  رو که کار گمیکن  تکو  بده  تاوا  سنرین     -

و  مداو ، برا رت باید قید دیر برای داکست  ا   نامب  پ   ا ه  ظاهراٌ مبارندو  تیی  گش ی  بو ه  شه با مداو  شه بد 

  ادته باده 

 او  تیی  دااعه  -

 «میته او  شراغ رو بدی به م ؟» اد   ر شتما  کندرا حی ه ن ه بو   حد های  م  حرنید  آرا  گفت:

 وار  شراغ را به  ست کندرا  ا   کندرا  رجدبه وسایل ست را بان کر  و ی  دیته بیرو  آور  

 میکر  که تاگو بی  یه مداوگ   ا ه که  ر مواق  اض راری اگرژی  رو نیا  میکنه تیی  به تو   افتخار  -

 «احتماًٌ حاح  رو جا میاره » وار  گفت:

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

دایتاه را ان کندرا گرفت و  ر آ  را بان کر   سر ست را بیند کر  و م داری ان مای  را  ر  هاگ  ریخت  ست به سرفه افتا   شند ححاه که   

 ر ان مای  را  ر  ها  ست ریخت  ست مای  را فرو  ا  گذدت وار  کم   یر

 «تو؟» ست شت  های  را بان کر  و شین  به پیتاگ  ا  اگداتت و گفت:

 صدای  ضدیف و ت   ار بو  

 «ان بدگ  بیا بیرو ، جا وگر » وار  گفت:

 ست به طرن ترسناک  تندید  شت  های  سفید ددگد 

 ش  دد؟ -

 هنون ت   ار بو   ست گفس  را بیرو   ا   صدای 

 نامبیه ش  دد؟ -

 «تو موفق ددی » وار  گفت:

 «تو تو  ددی  گم   وگست     شه اتفاق  میفته  کندرا  تو ه  اومدی؟» ست با حاحت  گی  به وار  تیره دد و گفت:

 «یه شیشی ان  بپر  که ف ط تو   بدوگه  ممکنه ح ه باده » وار  گفت:

 کندرا ححاه ای به فکر فرو رفت 

 ارسال تو مدرسه موق  گاهار ان شه  سری بیتتر بدت میومد؟پ -

 «ژحه گیس  » ست با صدای ضدیف  گفت: -

 همیته  وست  ادت  بابا شه حیووگ  رو با سایه  رست کنه؟ -

 جوجه  -

 «تو ده » کندرا با اطمینا  گفت:

 «م  توگ  بتین ؟» وار  پرسید:

 بسته کر   ست کم  سر  را به جیو ت  کر   اگرتت های  را بان و

 اگرار یک  با بوحدونر ان رو  ر  دده  همه جوگ  ان بدگ  کتیده دده بیرو   گیو   ر  میکنه  -

نما  ًن   اره تا تو  ده  منم  باید بر  به برا  گارکوبییکسه میدوگه که راه بان دده  تنیا  حیی  که ست رو ول کر  اینه که » وار  گفت:

تو گفت  که یه بچه ج  گنده و یه مر   یره کمک  میکن   اما ممکنه به ایر ان ای  ها  وساات های  یره ای راه افتا ه بیا  ایناا  کندرا، 

 «ه  تو من  ه  ادته باده  م  م  توگ  ان مواگ  برذر   بیتره مندیرو تو و برا رت رو ببره به یه جای ام  

 «من  م  توا  بیا  » ست با صدای ضدیف  گفت:

 کاف  کار اگاا   ا ی وقتته که متدل رو بدی  ست گفر بددی  تو امرون به اگدانه -

 «یک   یره ان او  مداو  بی  بده » ست گفت:
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م دار بیتاتری ان او  مداو  وضدیت تو رو تغییر گم   ه  احبته فکر کن  کندرا بیتر باده یک  ان  بخوره  کمک  میکنه بیدار   -

 بموگه 

  ر وجو   نباگه کتید، اگرار کس  ضربه ای به صورت  ن ه بادد کندرا جرعه ای گودید  بسفاصیه هتیاری 

وار  سات را بغل کر   کندرا ت  داد تا کیید و تبر را بر ار  اما وار  به او گفت که ًن  گیست  با قد  های سری  به سمت مندیرو حرکت   

 میکر  

 «برا، وار ؟م  میتوگ  باهات بیا  به » کندرا به سرعت تو  را به وار  رساگد و گفت:

 نیا ی ت رگاکه  -

داید بتوگ  کمکت کن   پارسال م  رفت  به مدبد میکه پریا که تو جشیره وسط  ریاشه    یه ارت  ان پریا تتکیل  ا   تا آدیاگه  -

 افساگه روان  ست یه اهریم  به اس  باهومات گاات بد  

 «ش ؟» وار  با درفت  گفت:

 «راست م  گه » ست تاًیید کر :

 که قصه ها واسه تدریف کر    اری واقداٌ  -

پریا یه سری قدرت بی   ا    م  توگ  تو تاریک  ببین  و تما  نبو  های  که پریا » کندرا بدو  اینکه اداره کند پری گو  است ، ا امه  ا :

ایل جا وی  که اگرژیتو  حر  م  نگ ، حر  بشگ   برای  ید  موجو ات جا وی  ه   یره گیانی به دایر گدار   تانه تما   ست  ه  وس 

 «تمو  دده رو  وباره دارژ میکنه  اسفینک  میرفت ای  استددا   ممکنه  ر مور  بدض  ان ابشار به  ر  بخوره 

 احتماًٌ ه  به  ر  میخوره  م  گ  که احتماً اگرژی ابشار رو برای احتیاط بیتتر تاح  کر    -

 ماً گم  توگ  ان  استفا ه کن  بدو  م  حت  اگه بتوگ  ابشار رو پیدا کن ، احت -

فکر کن  بتوگ  بدو  متکل ان مواگ  برا عبور کن   اما اً  ای  جوری فکر م  کن  شو  گم   وگ  مواگ  شی   به هر حال م   -

 ه  دکست گاپذیر گیست   ای  بیته نار تیی  تو  ای  موضوع رو ثابت کر   میدوگ  ت رات احتماح  با م  اومد  یدن  ش ؟

 «هر ومو  ممکنه بمیری   اما امرون همه جای آدیاگه افساگه ت رگاکه  م  باهات میا  » را گفت:کند

به هر حال یه جفت شت  و  وتا  ست بیتتر ، بیتره  قابییت دارژ کر   ابشار ، هر کدومتو  که باده، ه  تیی  تفاوت ایاا  » وار  گفت:

 «کنه  میکنه به مندیرو اعتما  میکنی  که ان ست مراقبت

 «ای  منصفاگه گیست » ست نیرحد گفت:

 « ستکتت رو میخوای؟» کندرا پرسید:

 «تو بیتتر بی  احتیاا  اری » ست با ححن  قاط  گفت:

ان بیتاه نار تارا دادگد و به سمت مندیرو رفتند  وار  پیتنیا  کر  که کندرا به مندیرو  ستور بدهد ست را به اص بل ببر   کندرا ه  به   

سااتور  ا  که ساات را به اصاا بل ببر  و مراقد او بادااد، ان او  ر برابر ت ر محافات کند و برای ی  رون تما  گرذار  که ساات  مندیرو  

 سرگر ا   ر من  ه راه برو ، مرر اینکه  ستور  یرری به او  ا ه دو   مندیرو ست را بغل و دروع به  وید  کر  

تبر را بر ادتند  کندرا به  گبال وار   ر بیته نار حرکت م  کر   گیاها  کم  روی نمی  وار  و کندرا به سامت اساکیت  ویدگد و کیید و   

وجو   اداتند اما هرشه جیوتر م  رفتند، فاصایه  رتت ها ان ه  کمتر و تشه ی بیتتری روی تنه آ  ها  یده م  دد  به گ  ه ای رسیدگد   
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تا   ر ه  تنیده و دبیه ی   یوار دده بو   وار  به نور راه  ان میا  داته و که  رتتا  آگ در گش ی  به ه  روییده بو گد که دا  و برگ

بر  بان کر   قد  بر روی محوطه بانی گذادتند که توسط حی ه ای ان  رتتا  محاصره دده بو   توردید هنون سر ان افق برگیاور ه بو  اما 

تفد  به رگ  قرمش  یده م  دد؛ دبیه صحنه ی گمای  بو    ر ی  مختصار گور گرم ، فضا را اگدک  رود  کر ه بو   سکوی بشر  و مر 

 طرف  پیه های سنر   ادت 

وار  با سارعت ان پیه ها باً رفت  کندرا ه  پتات سر  بو   اگرشه گل های وحت   ر همه جای محوطه روییده بو گد، اما هیچ گیاه    

سکو را پر کر ه بو    ر مرکش سکوی بشر  ی  حفره قرار  ادت  روی ساکو  یده گم  دد  تال های متک  و طسی  روی س ح صی ی   

تط های  ایره ای داکل ان مرکش حفره آاان داده و تا حبه سکو ا امه  ادتند  هرکدا  ان تط ها حدو  ی  متر عرض  ادتند  ان باً  رست   

 دبیه ی  هد  بو  که حفره  ر مرکش آ  قرار  ادت 

ه فرو کر   شندی  بار کیید را  ر جیت های مخاحف تکا   ا  تا دیار ها و برآمدگ  های کیید  رست  رو  وار  سارآ دیار ار کیید را  ر حفر 

 سورا  های حفره قرار بریرگد و کیید پایی  تر برو   وقت  کیید حدو  س  ساگت  متر پایی  رفت، صدای مختصری به گو  رسید 

 «وقت  وار  بت   یره هیچ راه برگتت  وجو  گداره ها م مئن  که م  توای ای  کار رو بکن ؟ » وار  پرسید:

 «مناورت شیه؟» کندرا پرسید:

ای  جور جاها رو طوری طراح  کر   که اگه تا آتر  گری و جایشه ت رو به  سااات گیاری، گم  توگ  نگده ان  بیای بیرو    -

گد  که ان راه برگتت محافات میکن  ان طراح های ای  برا گم  تواسات  کاودارر ها تیکه تیکه مدما ها  رو حل کن ، موا  

 مواگد  که تو رفت وجو   ارگد، تیی  ب  رحماگه تر   حتماٌ باید به ابشار برسی  

 «میا  » کندرا گفت:

  رجه شرتید و متوقف دد   180وار  شیره ا  ان ددت ت س کر   قرمش دده بو    سته کیید را گرفته و دروع به شرتاگد  آ  کر   کیید 

داروع به حرنید  کر   وقت  اوحی  حی ه تط ها جدا دد و  ر تاریک  فرو ریخت، متخص دد که تط ها  ر واق  حی ه های جداگاگه   ساکو 

سان  را متاخص م  کر گد  حی ه بددی ه  افتا  و پ  ان آ  حی ه بددی و بان ه  یک   یرر  حی ه ها با صدای صاع ه ماگندی فرو م    

 ریختند 

ساوی تو  کتاید و هر  و بر روی مرکشی تری  حی ه ایستا گد  با اینکه همه حی ه ها فرو ریختند  اما حی ه مرکشی تکا    وار  کندرا را به 

گخور   کندرا گراه  به نیر پای  اگداتت  بیروگ  تری  حی ه  ورتری  و مرکشی تری  حی ه گش ی  تر به سا ح نمی  قرار  ادتند  حی ه ها  

  تتکیل  ا ه بو گد  ان بیرو  سکو تا کف پیکا  حدو   ه متر فاصیه بو   ان آگاای  که کندرا و وار  ایستا ه  ر کنار ه  ی  پیکا  مخروط

 بو گد تا حی ه بددی حدو  ی  متر فاصیه بو  و ان آ  حی ه تا حی ه بدد ان آ  گیش ی  متر و به همی  ترتید تا آتر 

 « یره ورو ی ها رو مثِ سابق گمیسان  » وار  گفت:

کیید را باً کتید  قسمت  ان کیید که  ر حفره بو  جدا دد  اکنو   یرر اگتیای  برآمدگ  ها و دیار های عاید و ارید گدادت، بیکه ی  

 استواگه فیشی بیند و باری  با سری گیشه ماگند و  وبیه بو  

 م  بین ؟ -

 «فکر گکن  مدن  توب   ادته باده » کندرا گفت:

  حیی  باید ان  به عنوا  سسح استفا ه کنی  آره، احتماًٌ به یه  -

 «م  که هنون هیچ  ر سری گم  بین  » گراه  به پایی  پیکا  اگداتت و گفت:
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 «م   ستک  رو میپود  » کندرا گفت:

 ان گار گاپدید دد 

 «بد فکری گیست » وار  گفت:

 کندرا برای   ست تکا   ا  و  وباره ظاهر دد 

 حرکت باد   ف ط وقت  کار میکنه که ب  -

 «میدوگ  ای  مداو  ها شیکار م  کن ؟» وار  پرسید:

یک   وتاداو  رو م   وگ  که کوشیکمو  م  کن   بدضا  هاداو  رو ه  م   وگ  که احساسات مختیف ، هرشند گم   وگ      -

 کدو  به کدومه  ست احتماًٌ بیتتر م   وگست  باید ان  م  پرسیدی  

به عنوا  آتری  راهکار میتوگی  همی  جوری داگس  یکیتو  رو امتحا  کنی   احبته » ی ه به حی ه  گفت:وار  دروع به پایی  رفت  کر ، ح

 «امیدوار  کار به اوگاا گرسه 

محوطاه پاایی  پیکا  شندا  ان بیروگ  تری  حی ه بشر  تر گبو   نمی  نیر پا به گار یه تخت سااان  بشر  بو    ر  و طر ،  و  ر  یده   

   ه  به نبا  اگرییس  شندی  بار تکرار دده بو :میتد  ی  پیغا

 

 این عمارت نفرین شده خارج از ملک آشیانه افسانه قرار دارد.

 از این نقطه جلوتر نروید.

 بدون ایجاد دردسر از این عمارت دور شوید.

 

 بیا  م  کر گد کندرا با تو  فکر کر  که احتماًٌ سایر گودته ها گیش همی  جمست را به نبا  های مختیف 

 «شرا شند بار به اگرییس  گودته؟» کندرا گفت:

 م  که ف ط یه تابیوی اگرییس  م  بین   -

 آها، پ  حتما نبو  های پریاست  -

 به حی ه آتر رسیدگد 

 «گش ی  م  بمو   ف ط  قی ا همو  جای  پات رو بذار که م  م  ذار   واسه هر شیشی آما ه با  » وار   ستور  ا :

 قد  گذادت  روی کف نمی ، با  سته کیید روی نمی  کوبید و آ  را امتحا  کر   کندرا  رست پتت سر  حرکت میکر  پی  ان 

 «کدو   ر رو باید امتحا  کنی ؟» کندرا پرسید:

 «اگتخا  ک  کامسٌ داگسیه » وار  گفت:
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  ان قد  بر ادت ، اول با کیید روی نمی  م  کوبید   ر ان کندرا به یک  ان  ر ها ادااره کر   وار  جیو م  رفت و ماگند ی  اگسا  کور پی 

شو  ساتته دده و شیارشوب  آهن   ادت  به گار  ر وضدیت توب  گریداری دده بو   وار  نمی  ی  سمت  ر را امتحا  کر  و ان کندرا 

 تااااواسااااااات کااااه آگاااااااااا بااااایساااااااتااااد و تااااباااار را گاااارااااه  ار   کااااناااادرا          

 کیید را ماگند ی  گیشه  ر  ست گرفت و  ر را بان کر  ب  حرکت ایستا  و گاپدید دد  وار  

 هیچ شیش  ر پتت  ر اگتااردا  را گم  کتید، به جش پیکاگ  که به سمت پایی  میرفت  وار  شراغ قوه را که باتری ا  رو به اتما  بو ،  ر

  ست گرفت  سد  کر  با کیید روی پیه اول بکوبد اما کیید ان میاگ  ر  دد 

 «ایناا رو گراه ک  کندرا  »وار  گفت:

 کیید ان میا  شند پیه اول ر  میتد 

 پیه های تیاح  احتماًٌ ی  گو ال شندصد متریه  -

ا، هان اتاق بیرو  آمدگد و هما  اقدامات احتیاط  را  ر مور   ر  یرر ه  امتحا  کر گد  بار  یرر پتات  ر پیکاگ  قرار  ادت و بان ه  پیه  

 یو ت  دد تا پیه های بددی را امتحا  کند اما تا آگاای  که تواگست امتحا  کند همه تیاح  بو گد تیاح  بو گد  وار  به ج

ر  ا   وار  ان کنار  یوار ها حرکت کر  و نمی  و  یوار ها را امتحا  کر    ر ی  گ  ه کیید ان  یوار ر  دد  وار  سر  را ان توه   یوار عبو

 نمی  را میتنید  کندرا صدای کوبیده دد  کیید بر روی

 پیکا  اصی  اینااست  -

 کندرا ان  یوار تاح  عبور کر   ی  پیکا  سنر   ایره وار پایی  م  رفت  سن  های سفیدی که  ر  یوار ها تدبیه دده بو گد گور ضدیف  را

 مندک  م  کر گد 

 «واقدیت تو یه جای  مثل ایناا هیچ وقت گم  توگ  م مئ  باد  که ش  سرابه و ش  » وار  گفت:

 با کیید ضربه ای به یک  ان سن  های  رتتا  ن  

 تا اً  سن  آفتا   یدی؟ -

 گه  -

وقت  یه ق ده سن  آفتا  نیر گور توردید باده، ب یه ق دات او  سن  ه  هرجا که باد  گور رو مندک  میکن   احتماًٌ باید  -

 یه ق ده ان ای  سن  ها روی یک  ان تپه های اطرا  باده 

که ان پیه پایی  م  رفتند، متوجه وجو  شندی  پیه تیاح   ر مساایر پیکا  داادگد  وار  به کندرا کم  کر  تا ان روی ای  پیه های هماگ ور 

 تیاح  بپر   سراگاا  به پایی  پیکا  و ی   ر  یرر رسیدگد 

 «عایبه » نیرحد گفت: بار  یرر وار  ان کندرا تواست که  ر کنار  ر بایستد   ر حاح  که نمی  را امتحا  میکر ،

 وار  ان  ر عبور کر  

 بیا کندرا  -

کندرا گراه  به  اتل اتاق اگداتت  اتاق بشر  و مدور و س ف  گنبدی دکل بو   سن  های سفیدی که  ر س ف تدبیه دده بو گد، اتاق را 

رود  م  کر گد  کف اتاق با ًیه ای ان ماسه طسی  پوداگده دده بو    ر آ  سمت اتاق ی   ر روی  یوار گ اد  دده بو   بر روی  یوار 

د  سه هیوً  یده میتد  سه هیوًی  یرر گیش روی  یوار سمت راست گ اد  دده بو گد  ی  ن  د   ست با پوست  آب  سمت شپ، گ ا
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بشر ، ی  مر  با پوست  تیره که ان کمر به باً اگسا  بو  و ان کمر به پایی  عنکبوت،  51رگ  و بد  ی  مار، ی  مینوتور، ی  ساایکیوپ 

نره بر ت  و شیشی ماگند کسه بر سر  ادت، و ی  کوتوحه که دنل کسه  اری پودیده بو   اگرشه تصویر مر ی با ظاهری دابیه به مار که  

 ها کم  رگ  و رورفته بو گد، اما استا اگه و با جشئیات کامل گ اد  دده بو گد 

 وار   ست  را بیند و به کندرا اداره کر  که بایستد  کیید  رو  ماسه جیوی پای  فرو رفته بو  

 بدض  جاها نیر ماسه ها تاحیه  حواست باده  -

آ  گ  ه را  ور ن گد و به سامت  ر گ ادا  داده  ر آ  سوی اتاق رفتند  تصویر ی   ر آهن  بو  که سورا  کییدی نیر  ستریره آ   یده    

گ اد   واقد  دد   یررمیتاد وار  مر   بر روی گ اد   ست کتید  تصویر برای ححاه ای موا بر ادت، سپ  گاگیا  تبدیل به ی   ر  

 گبو  

 وار  به سارعت شرتید، کیید را بیند کر  وبه ب یه گ اداا  های روی  یوار گراه کر   هیچ اتفاق تاصاا   ر مور  آ  ها ر  گدا ه بو    وباره 

 برگتت و  ستریره را امتحا  کر ، ر قفل بو  

 «توجه کر ی وجه متتر  همه عک  های روی  یوار شیه؟» وار  پرسید:

 کندرا ی  به ی  به عک  ها گراه کر  

  ور گر   همه دو  کییده  -

 کیید ها  ر گراه اول شندا  واضح گبو گد  تیی  کوش  وح  با قت کتیده دده بو گد  هر د  هیوً کیید  ادتند 

 «گاری  اری که شاوری باید ان  ر ر  دی ؟» وار  پرسید:

  واضح بو  که تو  پاسخ  برای سواح   ر ذه   ار 

 «دوت  میکن  » کندرا گفت:

 کا  دوت  بو   اوگای  که ایناا رو طراح  کر   تو  بید بو   شاوری یه میموگ  راه بندان   -

 کندرا را ان کنار  یوار هدایت کر  و با  قت هرکدا  انتصاویر را برس  کر گد 

و به گار م  که کیید ها یکی   فکر کن  باید رقیب  ر» گذراگد،گفت:وار  بدد ان اینکه آتری  گ ادااا  یدن  تصاااویر کوتوحه را ه  ان گار 

 «اگتخا  کنی  که فکر م  کنی  م  توگی  دکست  بدی  

 « وست گدار  ب  رح  باد  وح  فکر کن  همی  کوتوحه ان همتو  راحت تر باده » کندرا گفت:

ر کن  ان جا و استفا ه میکنه  تانه تو گراه اول ه  به گار وح  به گار م  او  ان همه بدتره  هیچ سسح  گداره، بخاطر همی  فک -

 آسو  تری  میا ، که ت ریبا میته م مئ  بو  مرگبار ترینتو  همینه 

 «پ  کدومتو ؟» کندرا پرسید:

                                                           
1cyclop  یااول ی  شت  یک  انموجو ات افساگه ای  ر اساطیریوگا  باستا  است 
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  مینوتور ی  گرن سانری   ر  سات  ادت، و سایکیوپ ی  شماق بشر   ن  پوست آب   ر هر  ست  ی  نگایر  ادت  هابروبیی ، گام  

 رکه وار  برای اداره به مر  دبیه مار ان آ  استفا ه کر ه بو ، گیش  وتبر  ادت مر ی که گیم  ان بدگ  عنکبوت بو ،  ر ی   ست گیشه و  

  ست  یرر دسق  ادت 

کیوپه   م  کن   سایفکر کن  مینوتور ان ب یه راحت تر باده  او  نگه رو ه  مثِ کوتوحه، آتر ان همه اگتخا» وار  پ  ان مدت  تفکر گفت:

ه  ت ریباٌ همو  قدر که قویه، فرن ه  هسات  ساسح مینوتوره ان همتاو  سنری  تره  گرن  سرعت حرکت  رو میریره و گمیتوگه موق     

 حمیه ی گیشه م  سری  واکن  گتو  بده 

 مناورت کییدته؟ -

 ان یه کیید استفا ه میکنی  تا او  یک  رو به  ست بیاری   -

 مینوتور اگداتت  موهای سیاه، دا  های بشر  و هیکل عضسگ   ادت  ی  سر وگر   بیند تر ان وار  بو  کندرا گراه  به 

 «فکر م  کن  م  توگ  دکست  بدی؟»کندرا پرسید:

 وار  متغول برس  نمی  و عسمت گذاری حفره ها بو  

م  توا   رمور  جات تو داا  بموگه  تو تبر م  توا  یه جای  ب  حرکت وایسا   مینوتوره ممکنه بتوگه بوت رو ح  کنه وح    -

رو گره  ار و ساد  ک  اگه کیید رو ان  سات  ا  ، او  رو برا  بندانی  اگه ه  داکست تور   که مینوتوره اتاق رو  گباحت م     

 گر ه  اگه ب  حرکت وایس  م  توگ  یه ضربه اافیریر کننده بی  بشگ  

 «  بدی؟فکر م  کن  میتوگ  دکست» کندرا تکرار کر :

 وار  گراه  به گ اد  مینوتور اگداتت و کیید را  ر  ست سب  و سنری  کر  

شرا که گه؟م  قبس ه  با رقید های ساارسااخت جنرید   احبته آرنو م  کر   که یک   و تا ان سااسح های تو   اً  همراه   -

 بو    اگه میته بیا کمک  و با تبر حفره ها رو عسمت بشار 

صار  ای  کار کر گد و کندرا اصاس ان ای  موضاوع تودحال گبو   م   اگست وگسا و ارول  ر راه رسید  به آگاا هستند     نما  طوًگ  را 

  وقت  عسمت گذاری تما  دد، وار  کندرا را  ر جای  قرار  ا  که بشرگتری  حفره بی  او و مینوتور قرار بریر   تو   به گ اد  گش ی  دد

 «آما ه ای؟» پرسید:

 «فکر کن  » ا  ر حاح  که  سته تبر را محک   ر  ست  فتار میدا ، گفت:کندر

 قیب  به ددت م  تپید 

 «داید بتوگ  همی  اوح  یه ضربه بی  بشگ  » وار  گفت:

ار وگ ادا  را حم  کر ، کیید  را باً گرفت و آما ه حمیه ایساتا   گ ادا  ححاه ای موا بر ادت و سپ  گاپدید دد  گو  تیش کیید به  ی   

 تور ، و مینوتور  ر پتت سر وار  ظاهر دد 

 «پتت سرت » کندرا فریا  ن :

وار  جا تاح   ا  و تو  را به ی  سمت پرتا  کر   ضربه ای که م  تواگست مغش  را ان کاسه سر  بیرو  بریش ، میی  متری ان کنار  

ینوتور آگ در قدرت مند بو  که گرن برای او شندا  سنری  به ر  داد  مینوتور ساری  گرن  را شرتواگد  ساسح  بشر  و سنری  بو  اما م   

 گار گم  رسید 
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 وار  رو به مینوتور ایستا   شند قدم  با ه  فاصیه  ادتند  کیید را آما ه  ر  ست گره  ادته بو  

 «شرا تو ت کیید رو ر  گم  کن  بیا ؟» وار  پرسید:

 ت به توب  بوی مینوتور را ح  کن ، بوی  دبیه به بوی با ا  و طیور مینوتور ارید  کندرا ان آ  سوی اتاق ه  م  تواگس

مینوتور حمیه کر  و وار  ه  بان با فاصایه کم  جاتاح   ا   وار   ست  را ع د بر  گوی  م  تواست کیید  را پرتا  کند، مینوتور ه   

 ه جاگور کوبید گرن  را برای  فاع باً بر   وار  قدم  به جیو پرید و گو  کیید را به پون

ل امینوتور ارید و به  گبال وار   وید  وار  تما  تسد  را م  کر  تا  ر هنرا  فرار کر  ، مینوتور را به سمت حفره ها بکتد و  ر عی  ح

   گذادت ان کندرا  ور گره  ار   اما مینوتور یا م   اگسات که مدن  ت وط روی ماسه ها شیست و یا به طور اریشی روی حفره ها قد  گم 

  رست به توب  وار  ان روی آگیا میپرید 

 مینوتور دروع به بو کتید  کر  و به سمت کندرا برگتت 

 «م  ایناا  ترسو » وار  فریا  ن :

به مینوتور گش ی  داااد و با حاحت تیدید آمیش کیید  را بیند کر   مینوتور با حاحت  ب  با  به سااامت وار  حرکت کر   گرن  را  ر کنار 

   گرفته بو   سینه بدو  حفاظ  وار  را تحری  م  کر  بدگ

بدد ان شند بار واگمو  به حمیه، وار  ساراگاا  گو  کیید را به سامت ساینه مینوتور گتاگه گرفت  مینوتور با  ست آنا   پایی  قسمت تیش    

ار  به حیوا  گش ی  تر دد  مینوتور ضربه کیید را  ر  سات گرفت و با ی  حرکت ساری  آ  را ان  سات وار  تارا کر    ر ای  فرایند و   

 سنرین  را به سمت وار  رواگه کر  

وار  به ع د دایرجه ن  تا گرن به او اصاابت گکند  ضاربه، میییمتری ان کنار  ر  دد  مینوتور سری  کیید را  ر  س  سروته کر  و آ  را    

 تاح   ا   موفق آمیش گبو  ماگند ی  گیشه به دک  وار  فرو کر   ای  بار تس  وار  برای جا 

مینوتور ار  فاتحاگه ای سر  ا  و به سمت وار  حمیه کر   وار  کیید را ان دکم  بیرو  کتید و تیو تیو تورا  به ع د رفت  گو  گیشه 

 گد شک  رساماگند کیید اکنو  ان تو  وار  قرمش دده بو   وار  متت  ماسه به سمت مینوتور پادید و با نحمت تو  را پتت حفره کو

کنادرا شراغ قوه را پرت کر   شراغ باه پتااات مینوتور تور  و بر نمی  افتا   حیوا  برگتااات، اما کندرا گامرئ  بو   شراغ را ان روی نمی    

 بر ادت، آ  را بو کتید، سپ  هوا را بو کتید، و به سمت کندرا حرکت کر  

  آمد  آرا  ان پتت به مینوتور گش ی  م  دد  مینوتور برگتت و به  گبال وار  وار  کیید را ماگند عصا  ر  ست گرفت و ان پتت حفره بیرو

  وید  وار  فرار کر  و به گ  ه ای رسید که پتت  حفره بشرگ  قرار  ادت 

 «وار ، حفره » کندرا فریا  ن :

 ونگ  را بر روی آ  پای  بیندان  که تیی   یر دااده بو  وار  بر روی حفره قد  گذاداات  ی  پای   ر حفره فرو رفته بو  و سااد  میکر 

 هنون روی ماسه های عا ی بو   مینوتور به سمت وار  حمیه کر   گرن  را باً بر  تا ضربه مر  وار را وار  کند  وار   ر حرکت  سری  با

  حرکت ً کتید  مینوتور بکم  کیید تو  را کم  باً کتاید گو  تیش کیید را  ر جناق ساینه حیوا  فرو کر  و آ  را به سامت قیب  با   

  اایستا  و گاحه ای کر   گرن ان  ست های پر موی  رها دد و محک  بر روی ماسه ها افتا   وار  کیید را شرتاگد و آ  را بیتتر  ر بد  حیو

 فرو کر   مینوتور ان پتت بر روی نمی  افتا   وار  گف  گف  نگا  پای  را ان حفره بیرو  کتید 

 «ح ه عاح  ای بو  »  وید  فریا  ن :کندرا به سمت  

 ریس  بو   یا م  او  رو م  کتت ، یا او  م  رو  -
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اگر مینوتور فکر گم  کر  »  ست  را بر روی نت  روی دکم  گذادت  با  ست ماسه های تی  ان تو  روی پای  را تکاگد و ا امه  ا :

 « ه باده که نتم  کاریه موفق گم  دد   احبته احتمال  اره  رست فکر کر

 تیی  نت  بدیه؟ -

عمی ه، وح  مسات ی  رفته و اومده بیرو   دادت نت  های داک  به ای  راحت  قابل تتخیص گیست  بستر   اره ش  رو پاره     -

 کر ه باده  برو کیید رو بیار 

   ور گر   گایر طسی  نیبایکندرا کنار جساد مینوتور ت  داد  اکنو  که گش ی  تر بو ، بوی بد  حیوا  را بیتتر ح  میکر    کیید با ن  

 «بر ادتم  » مینوتور بسته دده بو   محک  نگایر را کتید تا پاره دد گفت:

 او  بشرگه رو ه  بر ار  -

کیید بشرگتر همچنا   ر قف  ساینه مینوتور بو   کندرا مابور دااد ی  پای  را روی ساینه مینوتور برذار  و کیید را بکتااد تا بتواگد آ  را   

  وار  ت  درت  را ان ت  بیرو  آور   تو  با سرعت ان نتم  بیرو  میش  و پوست سفید  را قرمش م  کر   کندرا روی  را بیرو  بیارو 

 برگر اگد  وار  ت  درت  را روی نتم  گذادت و فتار  ا   نت  شند ساگت  متر ان گاف  آ  طر  تر بو  

 طنا  برا  ببری؟امیدوار  ای  جیوی توگریشی رو بریره  م  توگ  یه تیکه  -

با کم  گو  تیش و توگی  کیید، کندرا ی  تکه طنا  برید  وار  آ  را روی داکم  بست تا پارشه روی نتم  محک  دو   با دیوار   

 تو  روی کیید را پا  کر  

 «میتوگ  راه بری؟» کندرا پرسید:

 گه  شاره  یره ای گداری   بیا امتحا  کنی  ببینی  کیید مینوتور کار میکنه یا -

 وار  با کم  کیید گاحه کنا  ان جا بیند دد  به سمت  ر آهن  رفت، کیید مینوتور را  ر سورا  آ  فرو و  ر را بان کر  
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 بیستمفصل 

 گاو صندوق

 

پتت  ر، پیکا   یرری به صورت مارپیچ به پایی  م  رفت  تددا   یرری سن  آفتا ،  رتتا  تر ان قبل، فضا را رود  کر ه بو گد  وار  

 پیه ها را امتحا  کر  تا م مئ  دو  که واقد  هستند   

 کندرا، برو عسمت شند تا حفره های گش ی   ر ورو ی رو پا  ک    -

   سات  را روی گر گ  گذاداته بو  و گبضا  را م  گرفت   اگه های  ردات عرق روی پیتاگ  ا  گتسته     وقت  کندرا بانگتات، وار 

 بو گد  

 «حاحت ش وره؟» کندرا پرسید:

تیی  بد گیسات، مخصاوصااً واسه کس  که برتس  میی  تانه جراح  دده  ما اً  کیید مینوتور رو  اری   اگه  ر رو    » وار  اطمینا   ا :

 «بندی ،  وست گارکوبییکسمو  احتماًً باید واسه تو   یه کیید پیدا کنه پتت سرمو  ب

 «باده » کندرا گفت: 

 پتت سر وار  قد  برروی پیکا  گذادت و  ر را پتت سر  بست  به سمت وار  شرتید و گاپدید دد 

 کااه هروقااتدااااایااد بیتر بااادااااه  ساااتک  رو ف ط  ر مواق  ت ر  ساااتاات کن   اعصاااااب  تور  م  دااااه  » وار  گفاات: 

 «م  ایستای  تو اید م  د  

کندرا  سااتک  را ان  ساات  بیرو  آور   ان آگاای  که مدا   ر حال حرکت بو گد و به گ اط مختیف برا ساار  م  کتاایدگد، پودااید    

  رفتند  همه ی ساتک  شندا  ه  مفید گبو   تانه پودید  آ  ه  تنیا ی  ثاگیه بی  ان ب  حرکت ایستا   وقت م  گرفت   ان پیه ها پای 

 واقد  بو گد به جش شند پیه آتر 

 « ان جای  که ای  ها رو کار گذادت  تود  اومد » وار  گفت: 

 ان روی پیه ها پرید  وقت  برروی نمی  فرو  آمد  شیره  ر ه  کتید  به  یوار تکیه  ا  و ی   ست  را روی نتم  گذادت  

 «ا واقدی  به سمت گابو ی دیرجه م  نگ   رست وقت  فکر م  کن  همه پیه ه» ا امه  ا : 

هیچ  ری  ر اگتاارداا  گبو ، بیکه ی   ر ورو ی طاق  ار  ر م ابیتاا  بو  که به ی  اتاق منتی  م  دد  طرح مونایی  های کف اتاق   

 اه م  اگداتت بیننده را به سرگیگبر  پستاگدارا  گخستی  بر فران  رتتا  بیند را به تصویر کتیده بو   ناویه  ید ان پایی  به باً بو  و 

وار  به کندرا ادااره کر  که ان جای  تکا  گخور   تو  وار  اتاق داد  ی   ر طاق   یرر  ر آ  ساوی اتاق قرار  ادت و به گار تنیا راه    

 واگد  تروا بو   وار  تودحال ان ای  که به محم ورو  به اتاق ت ری تیدید  گکر ه بو ، کندرا را به  رو  اتاق فرات
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 رسات هنرام  که کندرا قد   اتل اتاق گذادات، تبر  ر  ست  گاپدید دد  پایی  پای او، بر فران ی   رتت، ی  دامپاگشه جیغ کتید   ر   

  ا تحاح  که تبر کندرا را  ر  سات م  شرتاگد، ان باًی  رتت به پایی  پرید  دامپاگشه مست ی  ان مونایی  بیرو  آمد و  ر م ابل کندرا ایس 

 تبر را با حاحت  تیدیدآمیش بیند کر  

کندرا جیغ  کتید و فرار کر   سری   ستک  را پودید و ب  حرکت ایستا   وار  ه  ان پتت سر به دامپاگشه گش ی  دد و  رست  ر ححاه 

  آمد  حیوا  اگشه  یواگه فروای که حیوا  م  تواست کندرا را تد ید کند، کیید را به سمت  پرتا  کر   کیید  قیق  ر وسط داگه های دامپ

  مر روی نمی  افتا   تبر ان  ستا  بیند  سر تور  و روی مونایی  ها افتا  

 «تبر رو بر گدار  ای  اتاق قرار ما رو تی  سسح کنه » وار  هتدار  ا : 

 «احبته به جش کیید » کندرا گفت: 

 رسته، حد  م  نگ  اگه بخوای  با سسح  ایران » دیوار  پا  کر   گفت:  وار  گاحه کنا  ت  داد و کیید را بر ادت  بار  یرر آ  را با 

 «کیید ان ای  اتاق بری  بیرو  باید تما  میمو  ها رو بکتی  

 کندرا به پایی  گراه کر   صدها میمو  روی  رتتا  بو گد  بی  آ  ها شندی  گوریل اول پیکر گیش  یده م  دد 

 وساییت رو با تو ت گیاور ی  پ  فکر کن  داگ  آور ی  که همه -

 وار  حبخند تیخ  ن  

 راست م  گ   قصاب  دد  توسط میمو  ها آتر حیست مر  های مور عسقمه  بیا  -

 ان تروج  آ  سوی اتاق بیرو  رفتند و بار  یرر قد  برروی ی  پیکا  گذادتند  همه پیه ها واقد  بو گد   ر پایی  پیکا ، ورو ی طاق  ار

  تر ان ورو ی قبی  بو ،  یده م  داد  وار  وار  ی  اتاق اساتواگه داکل داد  کف اتاق شند صد متر پایی  تر ان س ح      یرری که کوش

ورو ی بو   سان  های آفتا  بشر  فضای اتاق را رود  کر ه بو گد  راه باری  و بدو  گر ه ای ورو ی را به سمت  یرر اتاق متصل م   

دااده بو گد  کندرا هیچ راه  برای پایی  رفت  گم  یافت   یوارها صااا  بو گد  شیشی  بر روی کف کر   تیغ های تیشی روی ساا ف تدبیه 

 اتاق قرار  ادت اما  ر  گم  تواگست تتخیص  هد که شیست 

 «فکر کن  طنابمو  ک  بیا  » وار  به دوت  گفت: 

 «اع ش وری؟فکر کن  مسیرمو  همینه  با ارتف» قد  برروی راه باری  گذادت  ا امه  ا : 

 تیی  میوگه توب  با ه  گداری   -

 پ  هموگاا وایسا  -

برروی مسایر باری  قد  برم   ادات و کیید را  ر فضا م  شرتاگد  گوی   ر جستاوی ی  پیکا  گامرئ  بو   کندرا متوجه ی  تورفتر    

 ت  ر آ  سوی اتاق دد  هنرام  که وار  به تورفتر  رسید،  ست  را  ران کر  و شیشی بر اد

 شند متری  ر هوا باً رفت  گراه  به تیغ های روی س ف اگداتت و  وباره پایی  آمد 

 «فکر کن  فیمید  ش وری کار م  کنه » فریا  ن : 

 وباره به سامت تورفتر  بانگتات  برق  فضا را رود  کر  و وار  به ع د پرتا  دد  گف   ر سینه کندرا حب  دد  وار  به سمت کف   

سا وط بو   سارعت سا وط  به تدری  ک  دد تا ای  که ححاه ای  ر هوا مدیق ماگد  سپ  رو به باً حرکت کر   به کندرا    اتاق  ر حال 

 گش ی  دد، سرعت  را ک  کر  و هنرام  که با او  ر ی  س ح قرار گرفت، ان جرکت ایستا    رست  ر وسط اتاق مدیق بو  
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 «گم  توگ  به شپ و راست حرکت کن  » کوتاه سفید  توضیح  ا :   ر ی   ست  کیید بو  و  ر  ست  یرر  ی  مییه

به سمت باً رفت و به تیغ ها گش ی  دد  به یک  ان آ  ها  ست کتید و  وباره به سمت پایی  حرکت کر   جوری پایی  م  آمد که کندرا 

فرو  آمد  مییه کوتاه  که  ر  ست  ادت ان جن   همیتاه تصور م  کر  فضاگور ا   ر تسء آگروگه حرکت م  کنند  وار   ر کنار کندرا 

عاا سااتته داده بو   ی  سر مییه متک  بو   پی  ان ای  مییه را موانی س ح نمی  گره  ادته بو ، اما اکنو  که کنار کندرا روی آ  راه   

 باری  ایستا ه بو  مییه را جوری  ر  ست گرفته بو  که سر متک  آ  رو به باً بادد  

 «با کم  ای  پروان م  کن ؟» رسید: کندرا پ

بیتاتر مثِ ای  م  موگه که جاذبه رو برعک  م  کنه  وقت  سر متک  باًست جاذبه آ   رو م  ک  پایی ، وقت  سر متک    -

پایی  باداه جاذبه آ   رو م  کته باً  موانی س ح نمی  ه  گری   اری جاذبه صفر م  ده  یه ک  سر متک  مییه رو بدی  

 اذبه یه ک  به سمت پایی  م  کتدت  فیمیدی سیستم  ش وریه؟باً، ج

 فکر کن   -

 «مواظد س ف با  » وار  هتدار  ا : 

 «قبسً ه  ای  کار رو کر ه بو ی؟» کندرا پرسید: 

 گه، تو یه جاهای  مثِ ایناا آ   یا  م  گیره که همه ش  رو تاربه کنه   -

 وار  مییه را به کندرا  ا  

 یه که تیغ گداره امتحا  کن  م  توا  تو راه پ -

 باده  -

ی  کندرا  وباره به پیکا  بانگتات  آهسته مییه را شرتاگد تا اینکه موانی س ح نمی  دد  هیچ تفاوت  ایاا  گتد  به هوا پرید، اما تیی  عا 

 روی نمی  فرو  آمد 

 فکر گکن  ایناا کار کنه  -

اتاق عمل م  کنه  تیی  طیس  قوی ایه  م  تا حاً  ر مور  همچی  شیشی  حتما طیسام  که کار گذادت  ف ط  ر مور  ای  » وار  گفت:

گتاانیده بو     یا ت بادااه، وقت  مییه تو  سااتته  اری جیت کتاا  جاذبه رو عوض م  کن   اگه  اری به یه جیت  حرکت م  کن ،    

ک  داد، بدد متوقف دد  و تانه بدد  به   شرتوگد  مییه  ر جا جیتت رو عوض گم  کنه  وقت   ادات  میفتا   شرتوگدم ، اول سارعت   

سامت باً حرکت کر    پ  ساد  ک  با سارعت  حرکت کن  که جا  ادته باد  جیت حرکتت رو عوض کن  وگرگه مثِ گودت کبا     

 «دده به سیخ کتیده م  د  

 تند گم  ر   -

   فکر توبیه  آها، راست   سد  گک   و تا مییه بر اری  مثِ ای  بو  که صاع ه ن  بی -

کندرا مییه را  ر  سات گرفته بو  و به  گبال وار  برروی مسایر باری  حرکت م  کر   سار متک  مییه را باً گرفته بو   گم  تواست به    

هیچ عنوا  ریساا   کند و به ساامت تیغ ها باً برو   وقت  به تورفتر  رساایدگد  ید که گه مییه  یرر گیش آگاا قرار  ار   هرکدا   ر ی    

 ار گرفته بو گد و سر متک  دا  باً بو  سورا  قر

 «گارت شیه کاری کنی  که کس  گتوگه  گباحمو  بیا ؟» وار  گفت: 
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ی  مییه بر اداات و آ  را به ساامت کف اتاق رها کر   مییه به جای ای  که ساا وط کند،  وباره به هما  سااورات  که ان ابتدا  ر آ  قرار  

 ت  آ  را رها کر  و ی  بار  یرر مییه به جای اوح  برگتت  ادت، بانگتت  بار  یرر مییه را بر اد

 «بیتره محک  مییه هامو  رو گره  اری   وگرگه او  پایی  گیر میفتی  » کندرا گفت: 

وار  سار  را به گتاگه تأیید تکا   ا  و ی  مییه بر ادت  مییه را طوری  ر  ست گره  ادته بو  که سر متک  ا  تنیا کم  رو به باً  

 و   ان روی حبه مسیر تو  را رها کر   آرا  به سمت پایی  حرکت م  کر   کندرا بان ه  یا  فضاگور ا  افتا  ب

آرا  سر متک  مییه را کم  به سمت باً گرفت  حت  بدو  ای  که حرکت کند ه  م  تواگست ح  کند که جاذبه ک  دده است  درفت 

نیر آ  بو   م  اگداتت  سر متک  مییه را کم  به سمت پایی  گرفت و آهسته دروع به باً اگریش بو   احساا  عایب  بو   او را به یا   

 رفت  کر   پاهای   یرر روی نمی  گبو گد  سر مییه را  وباره به سمت باً گرفت و آرا  به جای اوح  بانگتت 

ر  و آهساته به سامت کف اتاق حرکت کر   احسااس  که  ر    اکنو  که به مییه اطمینا  پیدا کر ه بو ، آرا  ان روی حبه مسایر تو  را رها ک 

وجو   ایاا  م  داد، باورگکر گ  بو   همیتاه آرنو  ادت به فضا برو  تا جاذبه صفر را تاربه کند و اکنو   ر ی  برا نیرنمین  تاربه   

  ت با شرتاگد  مچ  جاذبه را کنترل کند ای کامسً متابه را امتحا  م  کر    یرر س وط  ر گار  ترسنا  گبو  شرا که اکنو  م  تواگس

یه ک  همی  جوری واسااه تو ت امتحا  ک  تا عا ت کن   تیی  سااخت گیساات وح  » وار  کم  ارتفاع گرفت تا به کندرا برسااد  گفت: 

اا ای  میارته احتیبیتره به ش وری باً رفت  و پایی  اومد  و متوقف دااد  عا ت کن   میارت  ًن   اره  یه حساا  بی  م  گه ایناا به 

 «پیدا م  کنی  

 فکر کر   گفت  کار سخت » گاگیا  وار  با سارعت به سامت پایی  سا وط کر ، کندرا سا وط و متوقف داد  او را تماداا کر  و گفت:       

 «گیست 

 وار  با سرعت ارتفاع گرفت و  وباره ه  س ح کندرا ایستا  

 گفت  واسه تو کار سخت  گیست  -

 به سمت پایی  دیرجه ن   ای  را گفت و  وباره

کندرا ک  ک  سر متک  مییه را به سمت باً گرفت و بر سرعت س وط  افشو   گاگیا  مییه را  ر جیت مخاحف شرتاگد و فوراً ان سرعت  

 ک  دد، گوی  به ی  ک  پسستیک  متصل بو   مییه را موانی نمی  گره  ادت و جای   ر وسط اتاق متوقف دد 

و به تیغ های  ورآ روی س ف گراه کر   سر متک  مییه را کامس پایی  گرفت و گاگیا  با سرعت  بسیار نیا  به سمت تیغ  سر  را بیند کر 

ها حرکت کر   احساا  تیی  عایب  بو ،  رست ماگند آ  بو  که با سر  ر حال س وط است  هماگ ور باً م  رفت و تیغ ها به او گش ی   

ا  ر  ست شرتاگد  احسا  متصل بو   به ک  ای  بار بسیار ددیدتر ان  فده قبل بو   ک  دد  سرعت  تر م  دادگد  ساراسایمه مییه ر   

کم  طول کتاید و بیتاتر ان آ  شیشی که  وست  ادت به تیغ ها گش ی  دد   ر ی  شت  به ه  ن    وباره به سمت کف اتاق  ر حال   

گسات که مییه را باید به کدا  جیت بچرتاگد که سرعت س وط  را ک  کند    حرکت بو   بدگ   ر هوا م  شرتید و برای ححاه ای گم   ا

 شندی  بار جیت مییه را تغییر  ا  و باً و پایی  دد تا ای  که باًتره کنترل جیت حرکت  را به  ست آور   

 آرا  حردی به  یوار ن  وقت  سراگاا  تواگست متوقف دو ،  و سو  فاصیه س ف تا نمی  را پیمو ه و به کف گش ی  دده بو   

 «فکر م  کر   تو   تیی  کیه تر  » وار  گفت: 

 «بیتتر ان او  حدی که  وست  ادت  به س ف گش ی  دد  » کندرا اعترا  کر : 
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 تس  م  کر  صدای  گیرن  و گتا  گدهد که ش در ترسیده است  شند  قی ه  یرر گیش باً و پایی  رفت و ک  ک  به تدیی  جیت حرکت و

    سر متک  مییه را باً گرفت و جیت جاذبه را عا ی کر  «متوقف دد  عا ت کر   سراگاا  آرا   ر کنار وار  روی نمی  فرو  آ

 اتااق تااح  بو   تنیاا یا  پاایاه ماساااماه  ر وساااط اتااق  یاده م  داااد  کف ان سااانا  یا  تکاه سااااتتاه داااده بو  و برق               

قرار ادات  ماسمه ان دیته رگر  ساتته دده و اگدانه ا   رست به اگدانه گربه ای  م  ن   برروی پایه، ماسامه ای به داکل ی  گربه   

 مدموح  بو  

 «ابشار همینه؟» کندرا پرسید: 

 حد  م  اینه که اً   اری  به گاوصندوق گراه م  کنی   -

 باید بتکنیم ؟ -

 احتماًً واسه دروع باید همی  کارو کنی   -

 حاحت ش وره؟ -

تور ه  وح  هنون م  توگ  ا امه بد   ممکنه تو یه شت  بی  ن   اوضاع کامسً به ه  بریشه  اگه ای   حال کس  را  ار  که شاقو -

 جوری دااااد دااااایااد بیتر بااادااااه بری باااً و امیاادوار  بااادااا  او  گااارکوبییکسااااه بیاات رح  کنااه  هر کاااری   

 را ده کامسً جدی حر  م  نگ  م  کن  ف ط سد  گک  ان برا بری بیرو    ر مور  مواگد  که گم  ذار  آ   ان برا تا

 باده  وح  م  تنیات گم  ذار   -

وار  کم  مییه را شرتاگد و به هوا پرید  ان روی سر کندرا گذدت و  ر آ  طرف  روی نمی  فرو  آمد  شیره ا  را  ر ه  کتید و  ست  

 «مکنه به  ر  بخوره م  بین ؟ م  توگ  اگه بخوای یه ک  جاذبه رو ک  کن   م» را روی نتم  گذادت  گفت: 

 «فیمید  »کندرا مییه را کم  شرتاگد  احسا  سبک  به او  ست  ا   به هوا پرید و پر  قوس  بیندی اگاا   ا   گفت:

 آما ه ای؟ -

 شه اتفاق  میفته؟ -

 گربه رو م  دکنی  تا ببینی   -

 «اگه س ف اومد پایی  ش ؟» کندرا پرسید: 

 گراه کر  وار  سر  را بیند کر  و به س ف مرتف  

او  جوری تیی  بد م  داه  بیا امیدوار بادی  او  تیغ ها ف ط واسه سیخ کتید  کساییه گم  توگ  ان مییه جاذبه دو  استفا ه   -

 کن  

 «فکر م  کن  شیش ترسناک  ممکنه توی ماسمه باده؟» کندرا پرسید: 

گارکوبییکساه ک  ان راه م  رسه؟ آما ه ای؟  ستکتت را  فکر کن  به ریساک  م  ارنه  بیتره عایه کنی   کسا  شه م   وگه    -

 پودیدی؟

 آما ه ا   -

وار  با گو  تیش کیید ضاربه ای به ماسامه ن   صدای بیندی ایاا  دد اما ماسمه تر  برگدادت  وار  شند بار  یرر ضربه ن ؛ جییین ،   

 جییین ، جییین  

 «داید گباید بتکنیم  » وار  گفت: 
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   کر  و با سرعت ع د رفت  کیید را آما ه  ر  ست گره  ادته بو  جیو رفت، گربه را حم

 گربه ی دیته ای حرنید و به ی  گربه ح ی   تبدیل دد  آرا  میو میو کر   کیید کوشک   ور گر گ  آویشا  بو  

 «دوتیه؟» کندرا احسا  م  کر  که کم  ان آ  ح  تن آ  روگ  ک  دده است  پرسید: 

 دی  گکته اصیی  کااست اگه باده هنون گفیمی -

 داید هاره  -

وار  آرا  به گربه گش ی  دااد  گربه ان روی پایه پایی  پرید و به وار  گش ی  دااد  ان همه دااواهد ای  طور برم  آمد که تنیا ی  گربه   

را بان کر   گاگیا  گربه  تاگر  ًار اسات  وار  ت  داد و اجانه  ا  که حیوا   ست  را حی  بشگد  گربه را گوان  کر  و آرا  روبا  کیید  

صادای تتامرین  ان گیو تارا کر  و به سامت وار  شن  اگداتت  وار  ایستا  و قدم  به ع د رفت  متفکر به کیید گراه م  کر   گربه    

 قوس  به کمر   ا  و  گدا  های  را به مدرض گمای  گذادت 

 «وحت  دد » کندرا گفت: 

 «وحت  بو   ای  ق داً یه گربه توگر  گیست  هنون دکل واقد   دمنمو  رو گدیدی   ان اوح  ه » وار  حرف  را اصسح کر : 

 گربه همچنا  صداهای تتمری  ان گیوی  تارا م  کر  

 وار  دروع به جست و جوی بدگه کیید بشرگتر کر   شندی  بار آ  را شرتاگد و ان پایی  تا باًی  را بررس  کر  

 آها    -

کییدی  رست نیر گو  تیش گیشه فرو کر   وقت  کیید را شرتاگد،  سته کیید بشرگتر جدا دد و با صدای بیندی روی کیید کوش  را  ر سورا  

نمی  افتا   ی  تیغ بیند و باری  به  ساته متصال بو   ی  دمتیر  ر استواگه کیید پنیا  بو  و  ر تما  ای  مدت تنیا  سته ا   یده م    

 دد 

را  ر هوا تکا   ا    ساته دامتیر محافظ گدادت  تیغه دمتیر بیند و تیش بو  و نیر گور سن  های آفتا    وار  دامتایر را بر ادات و آ     

  رتت  تیره کننده ای  ادت 

 «حاً  و تا سسح  اری   گیشه رو بریر  اً  که  یره دمتیر بی  وصل گیست تدا ل بیتری  اره » وار  گفت: 

 «ش وری ان  استفا ه کن ؟» ار  گش ی  دد و گیشه را ان  ست  گرفت  پرسید: کندرا که شت  ان گربه برگم   ادت به و

ف ط باها  ضاربه بش   احتماً واساه تو سنری  تر ان اوگه که بتوگ  پرتاب  کن  و هد  رو بشگ   اگه ت ری ایاا  دد بیتتر    -

 سد  ک  فرار کن  

 باده  -

 شندی  بار با گیشه به  دم  فرض  ضربه ن  

به ساامت کندرا حمیه کر   کندرا سااد  کر  گربه را بشگد اما ضااربه ا  ت ا رفت و گیشه به ساامت وار  حرکت کر   وار      گربه گاگیا 

دامتایر  را پایی  آور  و سار گربه را ان بدگ  جدا کر   وار  ان جسد گربه فاصیه گرفت و با  قت آ  را نیر گار گرفت  سر و بد  گربه    

و  ان کر  های  ر حال جرکت  سر  ذو  و بدگ  پتت و رو دد  جسد گربه دروع کر  به با  کر   و دروع به جودید  کر ، گوی  پر ب

 استخوا  ها و گودت بدگ  گمایا  ددگد  سراگاا  جود  اعضا و جوارح حیوا  به پایا  رسید و گربه سیاه رگ  بار  یرر سرپا ایستا  
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ارید  موهای بدگ  سایخ دده بو گد  جثه ا  بشرگتر دده بو ، بشرگتر ان هر   گربه قوسا  به کمر   ا ه بو  و تتامری  رو به وار  م   

گربه تاگر   یرری که کندرا تا آ  ححاه  یده بو   وار  قدم  به سامت گربه بر ادت اما حیوا  به سرعت فرار کر    وبار  یرر وار  به  

 یستا ه بو   جیو رفت و هر بار گربه به ع د فرار کر    وباره گش ی  پایه ماسمه ا

وار  ه  به پایه گش ی  داد  گربه  گدا  ها و شنرال تیش  را به او گتا   ا  و حمیه کر   وار  دمتیر را شرتاگد و گربه گ   نمی  دد   

 وار  ضربه  یرری به گربه ن  تا ان مر  او م مئ  دو  

 بار  یرر پیکر ب  جا  گربه دروع به جودید  کر  

 «تیی  ان ای  بانی تود  گمیا  » گفت: وار  با ححن  گاامید 

گش ی  دد و با دمتیر شندی  ضربه گثار مخیوط جودا  پوست و گودت و استخوا  کر   با هر ضربه اگرار جسد بشرگتر م  دد، به همی  

 تاطر وار  ع د رفت و تنیا به تمادا اکتفا کر  

گر  گدادات  گه تنیا بشرگتر دده بو ، بیکه پناه های بشرگتر و سرپناه  گربه  وباره نگده داد،  یرر کوشکتری  داباهت  به ی  حیوا  تا  

های تیشتری  ادات  گو  های  ه  بیتاتر دابیه گو  های گوگه سایاه گو  بو   گربه متک  ار  تتمرین  سر ا  و  گدا  های     

 ترسناک  را به ر   دمنا  کتید 

 «گکت   ف ط بدتر م  ده » کندرا گفت: 

  به ابشار برسای   گربه همو  گاوصندوقه  ای  دمتیر و او  گیشه ه  کیید   برای به  ست آور   ابشار  اگه گکتام  گم  توگی  -

 باید هرشند باری که نگده دد، بکتیم  

 گربه قون کر ه و حییه گراگه وار  را نیرگار گرفته بو   وار  تااهر به حمیه کر  اما ای  بار گربه جاتاح  گدا  

و به وار  م  گرریست، گوی   ر کمی  ی  پرگده گتسته بو   وار  آما ه ایستا ه و دمتیر  را محک   ر  ست گره گربه آرا  قد  م  ن  

برای ححاه ای اتاق تاری  دد  گربه ان همی  فرصا استفا ه کر  و ب  صدا به وار  حمیه کر   دمتیر  ر هوا برق  ن  و گربه را   ادته بو  

ه حمیه ا  ا امه  ا  و با شن  و  گدا  پای وار  را گتااگه رفت  دمتیر  وباره به حرکت  رآمد و ای  بار  نتم  کر   اما حیوا  همچنا  ب

  یرر به حمیه شنرال ها تاتمه  ا   گربه ب  حرکت روی نمی  افتا  

 «ش در سری  حمیه م  کنه » وار  اروحند کنا  گفت: 

 ن پای  م  شکید حن  حنرا  به ع د رفت  دیوار  پاره دده بو  و تو  ا

 «بدجوری صدمه  یدی؟» کندرا پرسید: 

نتم  سا حیه  دیوار  بیتتر فتار رو گرفت  اما به هر حال توگست نتمی  کنه  فکر گکن  گار مثبت  روی واکن  ها   ادته   -

 باده 

 بار  یرر نیر پوست حیوا  دروع به جودید  کر  

 « ر ت بخوره؟ م  توگ  بدو  اینکه اجانه بدی گش ی  ده بی  ضربه بشگ  فکر گم  کن  گیشه ممکنه بیتتر به » کندرا پرسید: 

 داید، بده   م   -

 به سمت کندرا رفت و سسح هایتا  را تدویم کر گد  

 « اری م  حنر  » کندرا گفت: 
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 شیشی گیست   وو  میار   -

   وار  باًتر بو   سیاه گو  بار  یرر ارید  بیندتر و ترسنا  تر ان قبل  ارتفاع سر  ان نت  روی دک

 «گربه بشرگیه » کندرا گفت: 

 « بیا ایناا ببین  پیت  » وار  آرا  گیشه را به سمت گربه  ران کر  و گفت: 

گربه گیرومند دروع به قد  ن   کر    ور ان  ستر  وار  حرکت م  کر   با وقار قد  برم   ادت و  ر اگتاار ی  فرصت برای حمیه بو   

 بر ادت و سری  به ع د بانگتت   وباره واگمو  به حمیه کر   وار  ه  قدم  به ع د پرید   به سمت وار  تیش

 «شرا هر ححاه بیتتر احسا  مو  بو   بی   ست م   ه؟» وار  گفت: 

بر    یور  حمیه کر  و ضاربه ای را گثار حیوا  کر ، اما سایاه گو  به ی  طر  پرید و جاتاح   ا   با سرعت  باورگکر گ  به سمت وار   

 وار  به هوا پرید 

سیاه گو  بسفاصیه جیت حرکت  را تغییر  ا  و به سمت کندرا  وید  شه گامرئ  شه مرئ   حیوا  محل  قیق او را م   اگست  کندرا مییه 

و   گم  ت اما گامرئ  گتده برا سر و ته کر  و با سرعت به هوا بیند دد   ر ارتفاع حدو  پاگش ه متری متوقف دد  با ای  که  یرر باً گم  رف

تواگسات  ر حاحت تدییق کامسً ب  حرکت بایستد  می  گبو  که مییه را ش ور  ر  ست گره م   ار ، به هر حال همواره تکا  ها تفیف  م   

ر   سر  م  ک تور  که ظاهراً گم  گذادت  ستک   رست کار کند  وار  د  هفت متر پایی  تر ان کندرا مدیق بو  و به سیاه گو  گراه

 «میمو   اری  » را بیند کر  تا به کندرا گراه کند  اما گراه  برروی شیشی  ر پتت سر کندرا ثابت ماگد  گفت: 

 کندرا به باً گراه کر   وگسا و ارول به سمت آ  ها  ر حال حرکت بو گد  

 «حاً ش  کار کنی ؟» کندرا پرسید: 

ساایاه گو  را  ور کند روی نمی  فرو  آمد  به ساامت کندرا پرید و  ر گ  ه ای فرو  آمد که بتواگد با وار   ر حاحیکه گیشه را م  شرتاگد تا 

 «دمتیر رو بده م  » ارتفاع گرفت  به کندرا گش ی  دو   گفت: 

 «پیتنیا  آت  ب  موقت م     » وگسا تیی  سا ه گفت:

ار   ا  و وار  گیشه را به او برگر اگد  ای  تبا ل سسح باعث دد تا اگدک  ان گوی  همه ای  ها تنیا ی  بانی بو   کندرا دمتیر را به  ست و

 ه  فاصیه بریرگد 

 «ان اوگاای  که سسح ها  ست ماست، فکر م  کن  ای  پیتنیا  بیتتر به گف  دما باده » وار  گفت: 

 «شندبار گریبا  رو کتت ؟» وگسا پرسید: 

 «گیا به تو رب   گداره  جیوتر » وار  گفت: 

وگساا متوقف داد  ارول ه   ر کنار او  ر هوا مدیق بو   حبا  ارول پاره بو   نیر یک  ان شتا  های  کبو  و ان دادت ور  بسته دده بو       

 روی گوگه ا  ه  جای شندی  نت   یده م  دد 

 «وار   وضدت اصسً تو  گیست » وگسا گفت: 

 « وست تو ه  همین ور » وار  پاسخ  ا : 

 «فکر کن  دما  و تا به کم  احتیاا  اری  : » وگسا گفت
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 «ش  ای  بس رو سر  آور ه؟ هابروبیینه؟» وار  پرسید: 

 وگسا حبخند ن  

 قبل ان ای  که بیای  تو برا نتم  دد  

 رو  به طرن تیی ی  دم  طس ان رو ایوو  بر ادت   ظاهراً ان یه ترول  ن یده دده بو   به محم ای  که ان حیاط اومد  بی» ارول گفت: 

 « وحتیاگه ای دم  رو پ  گرفت 

 کندرا  ست  را جیوی  هاگ  گرفت تا تنده ا  را بپوداگد  ارول به او تیره دد 

 «اس  واقدیت کریستوفر ووگیه؟» کندرا پرسید: 

 م  اس  های نیا ی  ار   ای  اس  رو ه  پدر و ما ر  رو  گذادت   -

رنه اگتخا  کر ی   پوست  محافا  گدادت و م  توگست  ان  ارت ها  استفا ه کن   با  ید  تبر و ما ساایکیوپ رو واسه مبا » وگساا گفت:  

 «او  میموگه ه  گتیاه گرفتی  که با سسح گباید وار  او  اتاقه دد  اما گربه متکل بشرگیه  شندبار مر ه؟ ما ف ط یکی  رو  یدی  

 «بیتره راهتو  رو بکتی  و بری  » وار  گفت: 

 «امیدوار  رو گیروی کمک  حسا  گکنی   تاگو رو تو جنرل پیدا کر ی  و حساب  رو رسیدی   تا فر ا همی  موق  م  توابه » گفت:  وگسا

 «تداد م  کن  که تو ت دخصاً اومدی » کندرا با حح  تمسخر آمیشی گفت: 

 «وقت  به ظرافت احتیاجه، بد  تو   رو ترجیح م     » وگسا پاسخ  ا : 

ما گم  توای  به کسا  صادمه بشگی   کندرا، ما ف ط م  توای  ابشار رو بر اری  و دما رو به حال تو تو  بذاری   ای   استا    » فت: ارول گ

 «هنون  م  توگه پایا  تود  واسه تو و توگوا ه ات  ادته باده 

 وار  مچ  را شرتاگد و رو به باً حرکت کر  تا ه  س ح آ  ها دو   

 «ختید اگه  ستت بیمو  گم  رسه بب» وگسا گفت: 

 با ای  که ه  س ح بو گد اما فاصیه نیا ی میاگتا  وجو   ادت 

 یا تو تو  به نبو  تو  م  ری  یا مابور م  د  ان نور استفا ه کن   -

 دمتیر را با حاحت  تیدیدآمیش بیند کر  

 «باده، گرفت  او  گیشه ان  ست  تتره واسه م  کاری گداره م  توگی  بانری   اما باور ک ، هرش در ه  که دااع » ارول آرا  گفت: 

ارول وگسا را هل  ا  و با گیروی به وجو  آمده هر و به سمت  یوارهای  و سمت اتاق حرکت کر گد  با فاصیه کم  ان  یوارها متوقف ددگد 

 تا  ر صورت گیان با وار  کر   فتار به  یوار بتواگند  ر عرض حرکت کنند 

 «جن  ما واسه هر و طر  صدمه های  رو به وجو  میاره که قابل جبرا  گیست  شرا اول با کم  ه  او  حیوو  رو گکتی ؟: » وگسا گفت

 «شو  گم  توا  ان پتت بی  تنار بشگ  » وار  گفت: 

و  ان همچی  اتفاق  وج تو که فکر گم  کن  بدو  ابشار م  توگ  ان ای  جا تارا داا ؟ همیتااه تیه های  برای جیوگیری» ارول پرسااید: 

 « اره 
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 «تو   تو  م   اگ   ان پ  او  گربه برمیا  » وار  گفت: 

 «شندبار کتتی ؟» وگسا بان ه  پرسید: 

 «سه بار » وار  گفت: 

 «پ  ای  تانه شیارمی  جوگته  اگه کمتر ان گه تا جو   ادت، همی  جا م  رو  ار بش  » ارول گفت: 

درایط  بدگیت، حت  اگه ماروح گبو ی ه  گم  توگست  ان پس  بربیای  گه تو، گه هیچ ک   یره ای  داید اگه تو بیتری  » وگساا گفت:  

 «همه با ه  کم  کنی  داگس   ادته بادی  

 «م  بیتو  سسح گم     » وار  گفت: 

 

ندرا دوگد  وار  ه  ماگند آ  ها ارتفاع  را ک  وگسا به ارول گراه کر  و سر تکا   ا   گاگیا  هر  و ارتفاعتا  را ک  کر گد تا ه  س ح ک

 هکر ، اما ان آ  جای  که گم  تواگسات اف   حرکت کند، عمسً گم  تواگسات مداتیه کند  وگساا و ارول پاهایتا  را به  یوار فتار  ا گد و ب   

 گرفتند  سمت کندرا حرکت کر گد  کندرا مییه را شرتاگد و به سمت باً رفت  وگسا و ارول گیش ارتفاع

 ان هر و ساامت به او گش ی  م  داادگد   ر بیتری  حاحت م  تواگساات با گیشه یک  ان آ  ها را بشگد  وار  ارتفاع  را ک  کر ه بو  و ت ریباً

 اگش ی  نمی  بو ، اما سایاه گو  تتمری  اجانه گم   ا  که فرو  بیاید  با دمتیر  به حیوا  حمیه کر   وگسا و ارول با سرعت به کندر 

 «بریر » گش ی  م  ددگد  کندرا سراسیمه گیشه را به سمت وار  پرتا  کر  و فریا  ن : 

گیشه  ر هوا شرتید و شرتید تا ای  که با فاصایه کم  ان کنار وار  گذداات و گش ی  ساایاه گو  روی نمی  افتا   گربه عای  احاثه ار   

دآمیش به گمای  گذادته بو   ارول و وگسا با سرعت به سمت کف اتاق حرکت کنا  به گیشه گش ی  داد   گدا  های تیش  را با حاحت  تیدی 

 کر گد تا تو  را به گیشه برساگند  ارول با ددت بیتتری گسبت به آگچه مدگار  ادت فرو  آمد و سکندری تور   وگسا فرو  ب  گ ص   ادت 

گبر  پناه  ر برابر دامتایر آاان دد  وگسا به سمت سیاه    هنرام  که وار  ارتفاع  را ک  کر  تا به سایاه گو  تتامری  گش ی  داو ،   

 گو   وید 

 کندرا مییه سفیدرگر  را  ید که ان کنار  گذدت و به سمت باًی اتاق حرکت کر   ارول مییه را ان  ست  ا ه بو  

ت بدو  توجه به وگسا، مست ی  به سم وگسا ان پتت به حیوا  گش ی  م  دد و وار  ان باً به او حمیه م  کر   گربه دروع به  وید  کر  

 ارول رفت  ارول به نحمت  ر حال برتاست  بو   وگسا دیرجه ن  و  رست همشما  با وار  به گیشه رسید 

 ارول فریا  کتید  گاامیداگه حن  م  ن  و تس  م  کر  ان شن  سیاه گو  فرار کند  پای راست  صدمه  یده بو  

مت گ  ه ای که سایاه گو  به ارول م  رسید، پرید  وگسا با سرعت دروع به  وید  کر   سیاه گو  جی   وار  گیشه را رها کر  و به سا 

کر   ارول گاپدید داد و شند قد  آ  طر  تر ظاهر دد  سیاه گو  روی نمی  فرو  آمد  به سرعت تغییر جیت  ا  و بان ه  به  گبال ارول  

ای  را بان کر ، و گاگیا  ابری ان  و  و جرقه  ر م ابی  ایاا  دااد  گربه وحتاا  به  وید  ارول  ر حاح  که ع د ع د م   وید  ساات ه

میا  جرقه ها پرید  ارول  سات های  را به حاحت  فاع  ر م ابل صاورت  گرفت  سایاه گو  سنری  ون  ارول را گ   بر نمی  کر   با    

کا  م   ا  و روی نمی  م  کتید  وگسا پی  ان وار  به صحنه پناه ضاربه های سایمرین  را به ساعد  ست ارول وار  م  کر ، او را ت  

 رسید و گیشه را  ر پییوی حیوا  فرو کر   وار   ر کنار وگسا ایستا  و با ی  ضربه سر گربه را ان تن  جدا کر  

اما  ید  ای  که آگروگه  کندرا ان باً به ای  صااحنه ها گراه م  کر   ان داادت تر  میخکو  دااده بو   هیچ عسقه ای به ارول گداداات، 

نیر سات و پای ی  حیوا  وحت  بیفتد، صحنه  حخراد  بو   همه شیش تیی  سری  اتفاق افتا   ان محی  که ححاات  پی  جرقه ها ایاا   

 دده بو گد،  و  به هوا بیند م  دد 
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 زندگی پیشتاز

 «نو با   واس  ی  مییه جاذبه  یره بیار » وگسا فریا  ن : 

 «هرک  ف ط م  توگه یه مییه بر اره » ت و گفت: وار  قدم  به سمت  بر اد

 «پ  برو ع د » وگسا گف  گف  نگا  گفت: 

 گیشه را با حاحت تدافد   ر  ست گرفت  وار  به هوا بیند دد  جسد سیاه گو   ر حال جودید  بو  و سر   ر حال ذو  دد  

 «ادو ارول، پ»  وباره به جسد  ر حال جودید  گربه گراه کر   گفت: وگسا به باً گراه کر   گوی   ر فکر آور   ی  مییه  یرر بو   

 ددبده بان ماروح ان جا بیند دد  هنون گی  بو  و ونگ  را روی ی  پای  اگداتته بو   آستی  پاره ا  ارق  ر تو  بو   

 «بیا رو پتت  » وگسا شرتید و گفت: 

رفت اما ک  ک  سارعت  ک  دد  ححاه ای متوقف و بدد به سمت نمی  کتیده   ارول را کول کر  و به هوا پرید  دا  هفت متری به هوا 

داد  سار متاک  مییه کامس به سمت نمی  بو ، اما با ای  حال بان ه   ر حال پایی  رفت  بو   گربه که  وباره نگده دده بو ، ارید  سر     

 پین  بو   دکل  یرری پیدا کر ه بو  و بدگ  عصسگ  تر ان قبل بو   اکنو   یرر ی 

 «ارول گنده تر ان وگساست  جاذبه ارول رو م  کته پایی  و وگسا رو م  کته باً  اما ارول سنری  تره » وار  گاواکنا  به کندرا گفت: 

 «مییه رو بده  ست او  » وار  حد های  را به ه  فتار  ا   فریا  ن : 

 «وح  ک  » اهمیت  به حرف  گدا   گفت:  وگسا که سخت متغول ت س بو ، یا صدای وار  را گتنید و یا

 کندرا شت  های  را بست 

پین  جسات  ن  و ارول را گرفت  ه  او و ه  وگساا را به سامت پایی  کتاید   ست ارول رها دد و وگسا ماگند ی  مود  به سمت باً     

 ن مییکه فرار کر  حرکت کر    ر حاح  که پین  کار همراه  را تما  م  کر ، وگسا بدو  کوشکتری  آسیب  ا

 وگسا ان کنار وار  و کندرا گذدت  سرعت  را ک  کر  و  وباره پایی  آمد  کم   ورتر ان آ  ها  ر هوا مدیق ماگد 

 «گیشه  ست منه  دمتیر ه   ست تو :» گف  گف  نگا  گفت 

 « ر مور  آت  ب  موقت شیه؟گریبا  احتماًً شند تا جو   یره ه   اره  گارت » صدای  اگدک  م  حرنید  ا امه  ا : 

 «شرا به ما تیاگت کر ی؟» کندرا گفت: 

یه رونی او  های  که م  برادااو  کار م  کن  برهمه جیا  حکومت م  کن   م  بیتااتر ان او  شیشی که ًنمه به کساا     -

  به و ، و هیچ کدوممو  هآسااید گم  رسااوگ   اً  هد  ما متااترکه  باید گریبا  را ان بی  ببری  تا بتوگی  ان ایناا بری  بیر

 تنیای  گم  توگی  موفق بتی  

 «وقت  ابشار رو به  ست آور ی  ش ؟» وار  پرسید: 

 م  توگی  ان ای  که نگده موگدی  تودحال بادی   بیتتر ان ای  گم  توگ  تضمین  بیتو  بد   -

 «ندرا؟کتت  ای  گریبا  اصسً کار سا ه ای گیست  گار تو شیه، ک» وار  اعترا  کر : 

  و جفت شت  به کندرا تیره ددگد 

 م  بی  اعتما  گدار   _ -
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 زندگی پیشتاز

 «واسه گفت  ای  حر   یره یه ک   یر دده » وگسا گفت: 

 «تو قرار بو  مدی  و  وست م  باد   م  واقداً بیت عسقه  ادت  » کندرا گفت: 

 وگسا گیتخندی ن  

آتری   رس  رو ه  بیت بد   وقت  همدیره رو  یدی  ان همو  دیوه مدیومه که م  رو  وست  ادت   پ  بذار به عنوا  مدی   -

ای اسااتفا ه کر   که ارول اسااتفا ه کر   م  ان یه به ظاهر ت ر گااتتو   ا   تا اعتما تو  رو جید کن   مساایماً تو   توی به 

دا دد، م  وار  دیرتو  دد  و وجو  آور   او  ت ر  سات  ادت   دد قبل ان او  رونی که سروکیه کوبوحد تو مدرسه تو  پی 

تو توا  مدیمتو  رو گان گرفت   فر ا  کوبوحد یه پوگش گذادات رو صاندحی  و تواب  کر   بدد م  کنترل بدگ  رو  ر  ست   

 گرفت  و همه تو  رو حساب  ترسوگد  

 پ  کار تو بو ؟ -

وقت  فیمیدی  ارول یه ت ر محسااو  م   باید م مئ  م  داادی   ًیل کاف  وجو   اره که کم  ارول رو قبول کنی  و بدد، -

 ده، م  وار  دد  که گااتتو  بد  

 «شه بسی  سر کی  اومد؟» کندرا پرسید: 

 کوبوحد رو م  گ ؟ فکر کن  رفته  گبال یه مأموریت جدید  وظیفه ا  ف ط ای  وبد که نگ  ت ر رو واست به صدا  ربیاره  -

 حال تاگ  پرای  توبه؟ -

 ایاا  گم  ده  ما هیچ آسیب  بی  گرسوگدی   او  ف ط یه وسییه بو  برای رسید  به هد  م مئن  که متکی  واس   -

 «فکر کن  گکته اتسق  ای   ر  رو گفیمید   یدن  به آ   های  که بیمو  کم  م  کن  اعتما  گکنی ؟» وار  گفت: 

 « ر گیفتی   ما همیته یه قد  جیوتری  بیتتر یدن  مراقد با  به ک  اعتما  م  کن  و ای  که با اگام  » وگسا گفت: 

 «تد پ  فکر کن  گباید با ه  متحد دی  » کندرا گفت: 

شاره  یره ای گداری   م  ه  گدار   هیچ کدوممو  گم  توگی  ان ایناا  ر بری   اگه اگرژیمو  رو صاار  » وگسااا تنده تیخ  کر  و گفت: 

یرو  گم  ره  گم  توگی  پیتاانیا  کم  م  رو ر  کنی   م  ه  گم  توگ  پیتاانیا  جن  با همدیره کنی ، هیچ کدوممو  نگده ان ایناا ب

 «کم  دما رو ر  کن   تانه، شه نال باده شه گباده، وار  هر ححاه که م  گذره رگر  بیتتر م  پره 

 «تو ش  فکر م  کن ؟» کندرا گراه  به پین  اگداهت  به سوی وار  گراه کر  و پرسید: 

  وار  آه  کتید

 صا قاگه بر  فکر م  کن  بیتره همه با کم  ه  گربه رو بکتی   تانه با کم  همدیره ه  کار تیی  سخته  -

 «باده » کندرا گفت: 

 «شیش بدر  بخوری تو جدبه  اری؟» وگسا پرسید: 

 «احتماًً هست وح  ما گم   وگی  مداو  ها ش  به شی  » کندار گفت: 

 «کم  تاص  تو تتخیص  ا گتو  بکن  فکر گکن  من  بتوگ  » وگسا گفت: 

 «حباست  یره کامس تی  دده » به وار  گراه کر   ا امه  ا : 
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 زندگی پیشتاز

 حبا  وار  که آ  را روی نت  بسته بو ، ارق  ر تو  بو    اگه های  ردت عرق روی سینه برهنه ا  گتسته بو  

 حاح  توبه  حداقل ان کریستوفر بیتر   -

 «دمتیر میارت  ار  م  تو استفا ه ان » وگسا گفت: 

 «م  ترجیح م     مال تو   رو گره  ار  » وار  گفت: 

منصفاگه ا   هرک  سسح رو پیدا کر ه صاحبته  بیتری  سسح ما صبره  اگه کارمو  رو  رست اگاا  بدی  م  توگی  بدو  » وگساا گفت:  

 «ای  که حت  پامو  رو روی نمی  بذاری  ان بی  ببریم  

 «تو شت  های ما با  » ا گفت: وار  رو به کندر

ای  را گفت و ارتفاع  را ک  کر   وگساا ه  به سامت پایی  حرکت کر   کندرا به پین  تیره داد  آرا  قد  م  ن  و اگسا  های پرگده را    

 نیرگار  ادت 

ه و ه   ر موق  حمیه حیوا  بتواگند بوگساا و وار  فاصیه نیا ی ان ه  گرفتند  به اگدانه ای پایی  آمدگد که ه  پین   ر  سترستا  بادد،  

سمت باً فرار کنند  سراگاا  وگسا ی  موقدیت تو  به  ست آور  و گیشه را  ر پییوی پین  فرو کر   پین  فرار کر  و شند قد  آ  طر  

 ا بر ار  تر گیشه ان بدگ  جدا دد  وار  تو  را طدمه قرار  ا  و پین  را به سمت تو  کتید تا وگسا بتواگد سسح  ر

بان ه  به هما  رو  قبی  عمل کر گد تا ای  که وگسا  وباره موفق دد پین  را بشگد   یری گرذدت که پین  ان پا افتا  و وار  با دمتیر 

 کار  را ی  سره کر  

 «تیغ تیشی  اره  تیی  عمیق م  بره » وگسا گفت: 

را تمادا کر گد که  وباره ان جا بیند دد  اکنو  اگدانه ی  ببر بو   بان ه  ظر  هر و ساسح هایتاا  را آما ه کر گد و ارتفاع گرفتند  پین    

 مدت کوتاه  پوست صا  و یکدست متک  ببر شندی  بار با گیشه سورا  دد و سراگاا  حیوا  روی نمی  افتا  

 «تو تیی  با او  دمتیر کار تاص  اگاا  گم   ی ها » وگسا گفت: 

 «استفا ه م  کن  به وقت  ان  » وار  گفت: 

 «ای  جو  هفتمته » وگسا گفت: 

  یحیوا  ی  بار  یرر روی شیار پای  ایستا   گدره ترسناک  سر  ا  که اتاق را به حرنه اگداتت  یه اگدانه ی  اسل بشر  بو ، با شنرال ها

 یرومند  روییده بو گد ماگند تنار و  گدا  های  مثل دمتیر  شیار مار متک  با تط های قرمش گیش روی داگه های گ

 «حاً دد یه گربه حساب  » وار  گفت: 

ر اوگسا و وار  تو  را طدمه قرار م   ا  ، اما حیوا  به سمتتا  گم  آمد  گش ی  مرکش اتاق کمی  کر ه بو   پایه ماسمه بی  او و وگسا قر

 تدافدی  بیرو  بیاید   ادت  هر  و پایی  تر و پایی  تر رفتند تا پین  را وسوسه کنند که ان حاحت

 سراگاا  پین  با سرعت ترسناک  به سمت وار  حمیه کر  و پر  بیندی اگاا   ا   وار  با تما  سرعت به باً پروان کر  اما یک  ان مارها

  گیشه  ر ا پرتا  کر موفق داد سااق پای  را گی  بشگد  وگسا  ر موقدیت ایده آح  قرار گدادت اما با ای  حال ان فرصا استفا ه کر  و گیشه ر  

یک  ان پاهای ع ب  حیوا  فرو رفت  پین  گدره ای سار ا  و ساه سامت وگسا حمیه کر   ای  بار ه  تا ارتفاع بسیار باًی  پرید و وگسا با    

 فاصیه کم  موفق یه فرار دد 

 «م  رو گی  ن  » وار  گفت: 
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 «یک  ان مارها؟» وگسا پرسید: 

 «آره » وار  گفت: 

 باً ن  تا جای نت  را گراه کند  دیوار  را

   پین   ر نیر پایتا ، گش ی  پایه ماسمه، کمی  کر ه بو   گیشه هنون ه   ر پای  بو   وگسا ان اگد  جاذبه استفا ه کر  و با  ست و پا ن

 اگداتت  ر هوا به نحمت به سمت وار حرکت م  کر   گحوه حرکت  بیننده را به یا  دنا کر   ی  ستاره  ریای  م  

 «بیتره دمتیر رو بدی به م   نهر  باید تیی  میی  باده» وگسا گفت: 

 «یک  ان ای  مداو  ها پا نهره » کندرا گفت:  

 «احتماًً پن  تادو  ه  تو  نهر   وقت گداری ، وار   م  برای جن  با آتری  دکل ها  به کمکت احتیاا  ار  » وگسا پاسخ  ا : 

ا   وگساا تا ارتفاع تحری  کننده ای پایی  رفت  پایی  تر ان ارتفاع  که پین  به وار  رسیده بو   گربه وحت  به  وار  متایر را به وگساا    

سامت وگساا یور  بر  و پرید  بر تس  آگچه پین  اگتاار  ادات وگساا به سمت باً فرار گکر  بیکه به سمت پایی  حرکت کر  و با ی      

 اول پیکر ایاا  کر   ضربه دمتیر نت  بشرگ  روی دک  گربه

تو   اوگسا نمی  تور  و بسفاصیه به سمت باً پروان کر   اما گیانی به ای  کار گبو ، شرا که پین  به پییو روی نمی   ران کتیده بو   ماره

 هوا به وگسا میحق دد را به نمی  م  کوبیدگد و بدگ  پیچ و تا  م  تور   وار  پایی  تر آمد، گیشه را ان پای حیوا  بیرو  آور  و  ر 

 «جو  بددی   اره میا   حاحت ش وره؟» وگسا گفت: 

 «فدسً توب  » وار  گفت: 

 اما بسیار تسته به گار م  رسید 

 و گدره همشما   ر اتاق پیچید  پین  ان هر اسب  بشرگتر دده و ی  سر  یرر روی گر گ  روییده بو   هیچ مار و یا موجو  عاید و ارید 

 داگه های   یده گم  دد  حیوا  تتمری  نیر پاهایتا  قد  م  ن   یرری روی 

 «م  توای طدمه بت  یا پرتا  کن  » وگسا پرسید: 

 ترجیح م     طدمه باد   -

 گیشه را به  ست وگسا  ا  و متتیر را ان او گرفت 

د  قد  م  ن  و گوی  آ  ها را به گش ی  تر د وار  پایی  رفت، اما گه تیی   پین   یرر پتت پایه ماسمه مخف  گتده بو    ر فضای بان

فرام  تواگد  وار  به گار  ر  ساتر  حیوا  گبو ، اما با ای  حال پین  جیت  کر  و ان  ها  بان  اسپری سیاه رگر   ر هوا پخ  دد   

 پاهای  پادیده دد پین   و سر  رست نیر پای وار  گبو ، به همی   حیل اسپری به صورت ق ری به سمت  آمد و روی سینه و 

وار  گاگیا  فریا  کتاید  ان گ اط تما  ما ه سیاه با بدگ   و  به هوا بیند م  دد  دمتیر را اگداتت و سراسیمه متغول پا  کر   ما ه  

  مسونا  ان روی بدگ  دد   گاحه کنا  به سخت  تس  م  کر   به سمت باً حرکت کر  تا ای  که به تیغ های روی س ف رسید  با ک

 آ  ها تو  را به مسیر باری  ورو ی رساگد و هماگاا  ران کتید 

وگسااا و کندرا به  گبال وار  رفتند و  ر کنار  روی مساایر باری  ناگو ن گد  تما  گ اط  که آ  ما ه ساایاه روی بدگ  پاداایده دااده بو ،  

 سوتته بو گد 

 «اسید یا یه همچی  شیشیه » وار  با حاحت هشیا  گوگه گفت: 
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 ا پاشه دیوار وار  را پاره کر   گودت اطرا  مارگشیدگ  ور  کر ه و ب  رگ  دده بو  وگس

 «گم  توگی  ان ایناا ببریم  بیرو ؟» کندرا ان وگسا پرسید: 

 «برا اجانه گم   ه که بدو  ابشار ان ایناا بری  بیرو   یه راهیه برای محافات ان رانهای ایناا » وگسا گفت: 

 «هیچ تیه ای م  توگه بدتر ان او  موجو  باده؟ یدن » کندرا گفت: 

آره  تیه های  که برای جیوگیری ان تروا کار گذادته دد ،  ر جا م  کت   م  ده ای  گریبا  رو دکست  ا ، اما او  تیه » وگسا گفت: 

   ای  ها بیتر ان اینه که هیچ کاری ها رو احتماًً گم  دااه  او  جدبه مداو  ها رو بده به م   وار   اره م  میره  داااگساا  امتحا  کر 

 «گکنی  

 وگسا ب ری های مختیف  را بررس  کر    رآ شند تا ان آ  ها را بان کر  تا محتویات  را بو کند  هر و سر پین  گدره سر  ا گد  

 «مداو  گم  توا   گیشه رو بده بی  » وار  بریده بریده گفت: 

 «تو درای   گیست  که   » گفت:  وگسا ان گوده شت  گراه  به او اگداتت و

 «گیشه » وار   ر حاح  که م  گتست، گفت: 

 «ای  م  توگه برات نما  بخره » وگسا گفت: 

فکر کن  ای  مداو  رو م   وگ  شیه  بوی تاصا   اره  ای  بدگت رو وار  یه حاحت گانماگند م  کنه  تو  ر  » ب ری را گتاا   ا  و افشو :  

 «پخ  گم  ده، اسید گم  سونوگه و تو  ان بدگت تارا گم  ده  ای  حاحت نهر تو بدگت

 وگسا دیته را به سمت وار   ران کر  

 وار  شیره  ر ه  کتید و سر  را به گتاگه گف  تکا   ا  

 وگسا گیشه را به سمت   ران کر  

سااتفا ه ان مییه کنترل م  کر ، اما بان ه  ساارعت  وار  گیشه را گرفت و ان حبه مساایر تو  را به پایی  پرت کر   با ای  که ساا وط  را با ا

د  یبسیار نیا  بو   وار  فریا  ن   گبر  وحتیاگه ای به سب  اگسا  های گخستی   ر در  آاان بو   پین   و سر ارید  وار   وباره فریا  کت

  رست باًی سر حیوا  بو   پین  با  ها  های بان به سمت او پرید 

نیر بدگ  گره  ادات و اجانه  ا   و متر آتر را با تما  سارعت س وط کند  با فتار بسیار نیا ی گیشه را بی   و گر      وار  گیشه را مسات ی  

 دپین  فرو  آور  و تو  روی نمی  افتا   بی  ان گیم  ان طول گیشه  ر بد  پین  فرورفته بو   حیوا  گیرومند تیوتیوتورا  شند قد  به ع 

 رفت و گ   بر نمی  دد 

 کنادرا دااایتاااه را ان  ت  وگساااا گرفاات و باه سااامات کف اتااق دااایرجاه ن   جاااذباه باا تمااا  قاادرت او را بااه ساااماات پااایی          

م  کتاید  با  با دادت نیا ی به صاورت  برتور  م  کر   مییه را  ر  سات شرتاگد و سرعت را ک  کر   مییه را موانی س ح نمی  گره     

  ادت و  ر کنار وار  روی نمی  فرو  آمد 

  ددیداً آسید  یده بو   با صورت روی نمی   ران کتید و بییو  بو   صدیف گف  م  کتید  کندرا با هر  و  ست تس  کر  تا او را وار

 به پتت برگر اگد  صدای تر  دد  یک  ان اعضای بد  وار  به گو  رسید و حرنه براگدا  کندرا اگداتت   ها  وار  بان بو   کندرا سر وار 

آور  و ساد  کر  به صادای  که ان گر   وار  بیند داد، توجی  گکند  مداو  را  ر  ها  وار  ریخت  سید آ   وار  تکاگ      را کم  باً

 تور  و بیتتر مای  ان  و سمت  هاگ  بیرو  ریخت 
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د ذره ذره آ  را ان جسی  بار  یرر جساد هیوً داروع به جوداید  کر ، گوی   ر حال فساا  بو   وگسا با تما  تواگ  گیشه را م  کتید و     

 حیوا  تارا م  کر  

 «برو کنار، کندرا  هنون تمو  گتده » وگسا گفت: 

کندرا  وباره به وار  گراه کر   بدگ  گیمه دافا  داده بو   سد  کر  به او  ست بشگد، اما  ست  ان میا  بد  وار  عبور کر   بد  وار    

  را پراکنده م  کر   کندرا به سمت  یرر اتاق  وید و دمتیر را بر ادت  پتت سر  ماگند مه بو  و عبور  ست کندرا کم  ذرات بد  وار

 وگسا سراگاا  موفق دد گیشه را بیرو  بیاور  

وگساا به هوا بیند داد و کندرا به تماداای ظیور گیمی  داکل گریبا  ایستا   هیوً  و بال بشرگ  را بان کر    وان ه مار  ر گ اط مختیف     

و گد  ساه    سنرین  را به اطرا  تکا  م   ا   سه سر هیوً همشما  گدره سر  ا گد  حت  با ای  که کندرا  ر پتت سر  پتات  روییده ب 

 هیوً قرار  ادت، اما بان ه  احسا  م  کر   ر حال کر دد  است  هیوً بال ن  و  ر تد ید وگسا به هوا بیند دد 

بان به صحنه پی  رو تیره دده بو   فاصیه  و سر بال های هیوً گیم  ان عرض اتاق  کندرا ان دادت تر  بر جا میخکو  دده و با  ها  

 را گرفته بو   هیوً با سرعت بال م  ن  

وگساا که  یرر فضاای  برای باًتر رفت  گدادات، دروع به پایی  آمد  کر   وقت  به تد ید کننده ا  گش ی  دد گیشه را پرتا  کر   گیشه    

پوست هیوً ایاا  و به سمت نمی  س وط کر   هر سه سر به سمت وگسا یور  بر گد، اما هر سه ت ا رفتند  وگسا قوس  تنیا تراد  روی 

به بدگ   ا   مار ها حمیه کر گد  وگساا مدیق نگا  به سمت نمی  س وط کر   وگسا موفق دد  ر آتری  ححاه سرعت س وط  را ک  کند  

 دت  تنیا شند ثاگیه پ  ان به نمی  رسید  گیشه، او ه  به نمی  تور ه بو  اما بان ه  برتور  ددیدی با نمی   ا

ماگند ارول، مییه ان سات وگساا ه  رها داد و به سامت سا ف حرکت کر   وگسا م  حرنید  یک  ان مارها او را گشیده بو    ر حاح  که پای      

ی سر ، هیوًی سه سر با سرعت ارتفاع  را ک  م  کر  دکسته ا  را روی نمی  م  کتید، سینه تیش به سمت گیشه حرکت کر   باً

 و دا ما  م  ارید  کندرا  ر پتت سر هیوً  و پیکر را  ید که به سمت پایی   ر حرکت بو گد 

ربه وگسا را گوگسا با کم  گیشه ان جا بیند دد و رو به هیوً ایستا   گربه پرگده گیش  ر م ابی  روی نمی  فرو  آمد  فاصیه میاگتا  نیا  بو   

 نیر گار گرفت  کندرا، تاگو و کوحتر را دناتت که با سرعت پایی  م  آمدگد  هر  و نال بو گد  رو به آ   و  ست های  را تکا   ا  

 وما ه سایاه ان  ها  های هر ساه سار به سمت وگسا پادیده دد و او را سوناگد  تاگو  ر کنار کندرا فرو  آمد، جدبه مداو  های  را گرفت    

 یک  ان دیته ها را سرکتید  کندرا دمتیر را ه  به تاگو  ا  

وگساا همچنا  جیغ م  کتاید  تاگو بشر  و بشرگتر داد  حبا  های   ر تن  پاره م  دادگد  ت ریباً  و برابر بشرگتر دد  تاگو که تو  مر      

 بیه تنار بو   ردت اگدام  بو ، اکنو  ماگند ی  اول به گار م  رسید و دمتیر  ر  ست  بیتتر د

هیوً تیی   یر به سامت آ  ها برگتات  تاگو با ی  حرکت سری  تو  را به هیوً رساگد و با شند ضربه دمتیر، بال و مارها را ان پتت    

ای ست هجدا کر   حت  با ای  که مارها گی  م  ن گد و هیوً با پناه های گیرومند  نت  های  را بر بر   تاگو وار  م  کر ، اما بان ه   

 تااااگاااو بااا  رحااامااااگاااه حااارکااات مااا  کااار گاااد و ضاااااربااااتااا  را بااار باااد  حااایاااوا  وار           

 م  آور گد  سراگاا  هیوً گ   بر نمی  دد و تاگو ه  روی او افتا   ان نت  های عمی   تو  بیرو  م  ریخت 

ر کر   اما ای  بار به جای آ  که بان کندرا با وحتت به ًده حیوا  شت   وتت  بان ه  متغول جودید  بو   تاگو سری  تو  را ان ًده  و

 ه  به بد  ی  گربه تبدیل دو ، آهسته ذو  و سپ  بخار دد  هیچ اثری ان ًده باق  گماگد، گوی  هرگش وجو  گدادت 

ده هیوً کوحتر و کندرا به سمت تاگو  ویدگد که به پییو روی نمی   ران کتیده بو   ساموآی  سفید با  ست به گ  ه ای که ححاات  پی  ً

 ر آگاا افتا ه بو ، اداااره کر   ی  قوری مساا  براق به دااکل ی  گربه روی نمی  قرار  اداات     گربه حوحه ی قوری بو   کوحتر آ  را  

 «همچی  شیش تاص  به گار گم  رسه » بر ادت و گفت: 
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 «داید م  باید بی   ست بشگ  » کندرا گفت: 

ای کندرا را احاطه کر  و قوری سنری  تر دد  ظاهر قوری هیچ تغییری گکر ، اما کندرا  تفاوت قوری را ان  ست کوحتر گرفت  گوری  ست ه

 « اره پر م  ده » را احسا  م  کر   گفت: 

 « بریش » تاگو بریده بریده گفت: 

و سرانیر کر   به گار سه نت  عمیق روی ساعد گودتاحوی   یده م  دد  کندرا قوری را ت  کر  و تا  طسی  رگ  را روی نت  های تاگ

بیتترآ حا   ر هما  گ  ه تما ، جذ  بد  م  دد  نت  ها گاپدید ددگد و هیچ اثری ان آ  ها روی  ست تاگو گماگد  تکه بشرگ  ان گودت 

 بانوی  کنده دده بو  اما وقت  کندرا روی آ  تا  ریخت، نت  بسته دد و پوست جدیدی روی آ  را پوداگد 

ا محتویات قوری را روی پوست تاگو ریخت، پوست سفید   وباره به رگ  قیوه ای  رآمد و تما  نت  های  گاپدید به محم ای  که کندر

 ددگد  تاگو شندی  بار سر  را به اطرا  تکا   ا   تا  ماگند پو ر ان روی موهای  به هوا برتاست 

 قابل تتخیص گبو   گه م  تواگست تکا  بخور  و گه حر  بشگد کندرا به سمت وگسا  وید که گاحه کنا  روی نمی  افتا ه بو   شیره ا  

 «باید  رموگ  کنی  » کندرا گفت: 

 «کا  م  توگست  بر  گه  اما کار  رست همینه » تاگو گفت: 

 «ما اً  تو محدو ه آدیاگه افساگه گیستی   هر اتفاق  که ایناا بیفته، همی  جا م  موگه » کوحتر یا آوری کر : 

 «گذاری  به هیچ سسح  گش ی  بته » دار  ا : کندرا هت

ر یکوحتر با پا گیشه را به کناری اگداتت  کندرا سار تا پای وگساا را ارق  ر تا  کر   تا  مداشه گر پیوسته توحید و هماگ ور ان قوری سران  

فت: فت  به قوری تیره دد  متداد گم  داد  کندرا قوری را صا  کر   وگسا  وباره صحیح و ساح  پی  روی  بو   وگسا گتست و با در 

 «هیچ  گم  توگست او  سوتتر  ها رو  رمو  کنه  کور دده بو    ت ریباً کر ه  بو   » 

 «همه ش  تمو  دد  کسای  قوی تر ان ما بیرو   ر ورو ی منتار  » تاگو رو به وگسا گفت: 

 وگسا  یرر شیشی گرفت 

 «فکر گکن  ًن  باده بیت بر  که اگه بری تو تیسه  یره ان  بیرو  گمیای »   گفت: کوحتر، دمتیر به  ست، گش ی  او ایستا ه بو 

 کندرا به سمت ارول رفت و روی او گیش تا  پادید، اما هیچ تغییری حاصل گتد  ارول همچنا  مر ه بو  

 «داید بتوگی  وار  رو ه  گاات بدی  » کندرا گفت: 

 ید  که بدگ  تو حاحت گانه  ای  یدن  هنون نگده ا   اگه مر ه » ن   ور کمر  بسته بو ، گفت: تاگو که تکه های پاره حباس  را ماگند ح

بو  مداو  رو  اثر گم  کر   احبته وضد  تیی  ترابه، وگرگه م  توگست تو همی  حاحت گان دکل به ارا ه تو   حرکت کند  اما اً  

 «او  قوریه، م مئن  م  توگی   رموگ  کنی    یل تا ابد ممنوگت م  ده ف ط یه جا  ران کتیده  با توجه به قدرت تاک  که تو 

 «وگسا بیمو  گفت تو رو تو جنرل  یده و توا  کر ه » کندرا گفت: 

 « روغ گفته » تاگو گفت: 

 «بیو  ن   » وگسا جمیه تاگو رو تصحیح کر : 
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احتیاط رفت  تو  وگسا تانه ان توگه اومده بو  بیرو   کیید نیرنمی  رو بر ادت   وقت  به تو   اومد  برگتات  توگه  تیی  با  » تاگو ا امه  ا : 

 ن ک  رفت  تو او  سایاهچال تیی  راحت تر ان  ن ک  بیرو  اومدگه  پدربشر  و ما ربشرگت حاحتو  توبه  او  ها  فتر ورو  و تروا رو  

 «گه منتار  بیرو  آور   و فیمیدی  که  وستامو  بیرو   روانه آدیاگه افسا

  آشند  قی ه بدد تاگو به اگدانه همیتر  ا  برگتت و  وباره حبا  های  اگدانه ا  ددگد  همه  ر کنار پیکر  و  ماگند وار  ایستا گد   ر 

 ،حاحت بیتتر دبیه ی  روح بو   کم  که گذدت گانها به ه  پیوستند و وار  بار  یرر جامد دد  به محم ای  که به دکل اوح  برگتت

کندرا روی  تا  پادید  تما  استخوا  های دسته، بافت های مسمو   ر اثر گی  مار، جای سوتتر  ها و اعضای پاره دده،  رما  ددگد  

وار  برجا گتاسات و با تداد شندی  بار پی  ن   وقت  حبا  توگین  را ان جیوی دکم  بان کر ،  ر کمال درفت   ید که هیچ اثری ان   

 ده گم  دو   وار   یرر نال گبو   موهای متک  و شت  های قیوه ای  ادت  نت ، روی دکم   ی

 کندرا روی کوحتر گیش تا  ریخت و پوست نال او را گیش  رما  کر   

 «باید عایه کنی    یل ه  به  رما  احتیاا  ار   هابروبیی  بدجوری نتمی  کر  » تاگو گفت: 

و ،  ست های وگسا را بستند  تاگو وگسا را گرفت و همه به سمت مسیر باری  م ابل ورو ی با هما  طناب  که  ور داک  وار  بسته دده ب 

اتاق پروان کر گد  مییه ها را سار جایتاا  گذاداتند   ر مسیر بانگتت هیچ میموگ  ان مونایی  ها بیرو  گیامد  با ای  حال همچنا  مابور    

اق  که کفم  پودیده ان ماسه بو ، یافتند  تنیا ن  آب  رگ ، مر  گیمه ع ر  و کوتوحه روی بو گد با احتیاط ان پیه ها باً بروگد   یل را  ر ات

  یوار ماگده بو گد 

 یل با  ید  برا ر  که صاحیح و سااح  ره م  رفت، فریا ی کتید و تو  را  ر آاو  وار  اگداتت  مدت طوًگ  همدیرر ار  ر آاو    

گدانه کاف  به  یل گش ی  داو  تا پای  را  رما  کند  وقت  پای   رما  دااد،  یل با درفت  به  گره  اداتند  باًتره کندرا تواگسات به ا  

اً   یره رسماً م  توگ  بر  همه ش  رو به » قوری گراه کر    ر حاح  که اد  های دوق را ان گوده شت  های  پا  م  کر ، گفت: 

 «شت   ید  

وقت  سااراگاا  به باًتری  قساامت برا رساایدگد، ان طنا  گره  اری باً رفتند و قد  برروی   ی  سااورپرایش  یرر گیش  ر اگتاار کندرا بو  

 سکوی سنر  گذادتند  اسفینک  و آقای حیچ  ر بیته نار ساب اً گفری  دده  ر اگتااردا  بو گد 
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 بیست و یکمفصل 

 جعبه ی خاموش

 

 «بان ه  ماجرای او  گربه رو واس  تدریف ک  » ست گفت:

 ر ناگو روی تخت گتسته بو  و سد  میکر  سه توپ را  ر هوا بچرتاگد شیا

 « وباره؟» کندرا سر  را ان روی کتا  بیند کر  و گفت:

 باور  گمیته باحال تری  اتفاق ممک  رو ان  ست  ا    -

ر که رو پتت  مار  ادته و ان  هن  یه پین ِ پرگده ی اول پیکرآ سه س» بدد ان شند بار شرت ، کنترل توپ ها را ان  سات  ا   ا امه  ا : 

 «اسید بیرو  م  پادیده  اگه داهد  یره ای اوگاا گبو  م  گفت  همه ای  هارو ان تو ت ساتت  تا م  رو عذا  بدی 

 «اوگاا بو   همچی  تیی  ه  بامشه گبو   کامسٌ م مئ  بو   که همه مو  م  میری  » کندرا گفت:

 « هن  رو بان کر  و طر  وگسا اسید پادید  ببین  وگسا جیغ میش ؟بدد » ست با هیاا  ا امه  ا :

 گم  توگست جیغ بکته  ف ط م  توگست گاحه کنه  اگرار افتا ه بو  تو موا  مذا   -

 همه اینیا برای محافات ان مسخره تری  شیش  گیا بو ؟ یه قوری کینه؟ -

 یه قوری کینه که همه ی نت  های نامب  تو رو تو  کر   -

 وگ   به  ر  م  توره  اما اگرار ان تو یه حراج  کنار تیابو  تریدی   تو ان  تودااات میا  شو  او  جا وی  که پریا  آره م  -

 بیت  ا   باعث دد کار کنه 

  وباره دروع به باً اگداتت  توپ ها کر  اما تیی  نو  یک  ان آ  ها روی نمی  افتا  

 «اسفینک  میره حاضره  اگه هنون  میخوای  بیای  عایه کنید » گفت:پدربشر   ر اتاق نیر دیرواگ  را بان کر   

 کندرا حبخند ن   تودحال بو  که میدید پدربشر  ماگند قبل راه م  رو   برای او  رما  پدربشر  سورگسو  میمتری  مداشه ای بو  که ابشار

کر ه بو  واقد  بو   آ  ها را بپذیر   ماگند ای  بو  که قوری به همراه آور ه بو   سااایر صاادمه ها و نت  ها آگ در تانه بو گد که فرصاات گ 

تاطرات تیخ ی  کابو  را م  داسات و با تو  م  بر   اما پدربشر  امساال، ان هما  ابتدا که وار  آدیاگه افساگه دده بو گد، روی وییچر    

   رو  او را تودحال م  کر  گتسته بو   به همی   حیل  ید  ای  که گچ پای  را بان کر ه است و  وباره راه م

مدیومه که م  توای   همی  جوری  ه  کی  اتفاق رو ان  ساات  ا    ای  یک  رو  یره ان  ساات » سات ان روی تخت پایی  پرید و گفت: 

 «گم     

 و احیاگاٌ ان ای  مااناتکندرا ه  ان جا بیند داد  احسااسات او پیچیده تر ان ست بو   به جای اینکه بخواهد داهد ماانات گیای  وگسا بادد   

 دا  دو ، بیتتر م  تواست م مئ  بادد که تیاگت وگسا پایا  یافته است 
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ای  اسافینک  بو  که جدبه تامو  را پیتانیا  کر ه بو   رون قبل، پ  ان آگکه وگساا را  ر سیاهچال نگداگ  کر ه بو گد، همه  ر کنار ه     

دریف کر گد  پدربشر  و ما ربشر  ت ریباً هیچ قسمت  ان  استا  را گم   اگستند  ست با گتاستند و قسمت های مختیف ماجرا را برای ه  ت 

تدریف کر    ماجرای ایبه ا  بر مر ه متحر  آ  ها را درفت ن ه کر   کندرا و وار  ه  ماجرای ورو  به برا و جن  با گربه را تدریف 

ا گد تدریف کر گد که ش ور وقت  به همراه اسافینک  وار  بیته نار ددگد، بچه  کر گد  تاگو، کوحتر، و  یل  ر مور  عمییات گاات توضایح   

 جن  که ظاهراٌ آگاا گریباگ  میدا  پا به فرار گذادته بو   و اینکه ش ور  یل  ر  رگیری با هابروبیی  ماروح دده بو  

ان آ  بو گد که اگام  ستاره مغر  ر  او را یافته است  اسفینک  توضیح  ا  که مابور بو ه مدا  جای  را تغییر  هد، شرا که دواهد حاک  

 وقااتاا  سااااراگاااااا   ر جااای امااناا  مسااااتاا اار دااااده بااو ، ان ایاانااکااه کساااا   ر آداااایاااگااه افساااااگااه جااوا           

تیف  های  را گمیدهد گررا  دده بو   هنرام  که  ریافته بو   روانه های من  ه بسته اگد و کس  به  رتواست ورو   توجی  گم  کند، 

ی  گررا  داده بو   هماگ ور پتت  روانه منتار ماگده بو  تا سراگاا  تاگو پ  ان گاات  ا   پدربشر  جوا  تیف  را  ا ه و بدد  بی  ان پ

  روانه را برای  بان کر ه بو  

ر عمر، ت ر پایا  موضاوع بحث به سارگودات وگسا کتیده دد  متکل ایناا بو  که به عنوا  ی  گارکوبییک  ای  قدرت را  ادت که تا آ   

و  کنه  باید تو نگدوگ  باده که تواگای  ها  رو محد» آگیای  که گان گرفته بو  را  ر توا  کنترل کند  اسفینک  با حح  قاطد  گفته بو :

 «گمیتوگی  اگتاار  ادته بادی  که آقای حیچ باق  عمر  رو مراقد او  باده 

 ا گریباگ  میدا   ر آ  ححاه آقای حیچ  ر سیاهچال بو  و بیرو  سیول وگس

 «تا  ابشار گمیتوگه او  های  که گان گرفته رو تو  کنه؟» کندرا پرسید:

م  ابشار رو برساا  کر    قدرت  رماگ  ظاهراٌ ف ط روی موار  فیشیک  تاثیر  اره  فکر گکن  موار  ذهن  رو ه  تو  » اساافینک  گفت:

پا  کر ، اما گمیتوگه ارتباط ذهن  که او  گان ها ایاا  میکنه رو ان بی  کناه  او  تاا  تیی  فوری جاای  گادو  هاا رو ان روی بد  ها      

 «ببره 

 «نگدوگ  رو میتناس  که بتوگه تواگای  ها  رو محدو  کنه؟» پدربشر  پرسید:

 اسفینک  ححاه ای ساکت دد و به آرام ، گوی  رو به تو  ، سر  را تکا   ا  

 تامود  که تو سیاهچال تو توگه تیی  تو  میتوگه گیان های ما رو برآور ه کنه  م  یه جوا  سا ه برای ای  سوال  ار   جدبه -

 «پ  نگداگ  که اً  توده ش ؟» ما ربشر  پرسید:

م   اساتا  نگداگ  که تو جدبه تامو  داماسات رو م   وگ   او  قدرت سایاس  تیی  نیا ی  اره، اما تواگای  های     » اسافینک  گفت: 

ی  نگدوگ   ادته باده، گداره  م  نگداگ  رو سراغ  ار  که اگه بفرستیم  اوگاا گمیتوگه هیچ صدمه ای به کس  جا وی  که احتیاا به همچ

 «بشگه 

 «حاً ک  هست؟» ست پرسید:

برای امنیت همه بیتره هویت  یه ران باق  بموگه  گیانی گیسات تیی  کناکاو بت  شو  به احتمال نیا  بیتترتو  حت  اسم    -

  م  او  رونی که نگداگ  دد ایناا بو    رو سر  گ ا  کتیده بو   و نگایر  کر ه بو   تا کسای  یره ای رو ه  گتنیدی 

که تو او  مراسا  حضاور  ادات  گتناسن   م  مدت ها تس  کر   تا  ستریر بته و تما  اطسعات  که  اره محفوظ بموگه     

ت ال مید ، تا یه موجو  پیید توی جدبه تامو  نگداگ  بته  شو  اصس امرون م  ای  نگداگ  گاداناسمو  رو به یه نگدا  جدید اگ 

ای  جدبه برای نگداگ  کر   همچی  موجو ات  طراح  داده  ان گار اتسق  حاً که وگساا نگدوگ  ماست، گم  توگی  اعدام    
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ه بتوگه بان ه  اتتیار  بذاری  ک کنی   وح  به هیچ عنوا  گم  توگی  تیاگت  رو با گرم  پاسخ بدی  و یا کوشکتری  فرصت   ر

 آسیب  به کس  برسوگه 

همه تایید کر گد که ای  پیتنیا  عاقسگه است  ست اجانه تواسته بو  که  ر هنرا  تدویم نگداگ  ها حاضر بادد  کندرا ه  ای   رتواست 

را ی اسای  گبو ، اسفینک  اعس  کر  که ان گار او ایرا تکرار کر   با توجه به ای  گکته که نگداگ  کنوگ  نیرآ  ماس  و نگایر ها قابل دن

 گدار   پدربشر  ه  به آگیا اجانه  ا  

کندرا به  گبال پدربشر  و سااات ان پیه ها پایی  رفت  با تو  فکر میکر  که ای  ماانات ان جیات بسااایاری حت  بدتر ان اعدا  اسااات  با  

داد   ر جدبه تامو  مترا   است با قر  ها تنیای   جدبه، نگداگ  را  ر حاحت   اطسعات  که به  سات آور ه بو ، م   اگسات که نگداگ   

تدییق قرار میدا  اما او را کامسٌ بییو  گمیکر   گم  تواگست ان  ست  ا   حواس  را حت  برای ی  رون تصور کند، شه برسد به ی  سال  

اگ  رو –ندی  عمر  ر ی  جدبه به صورت ایستا ه سر تواهد کر   آثار روح  اما ای  ماانات  ر واق  به مدن  آ  بو  که نگداگ  به اگدانه ش

 ای  تنیای  حت   ر مخییه ا  گیش گم  گناید 

کندرا ان تیاگت وگسا بسیار  حریر دده بو  و اکنو  گیش بسیار تودحال بو  که م   ید به سشای اعماح  م  رسد، اما نگداگ  دد  برای آ  

به گار  حت  برای پیید تری  جر  ها ه  نیا  بو   با ای  وجو  حق با اسفینک  بو  و گم  تواگست اجانه  هد  همه سال  ر جدبه تامو 

 که وگسا بان ه  آگیای  که گان گرفته بو  را به کنترل تو   رآور  

 نو های وگسا را گرفته و او را ان سیوح  ر آدپشتاگه به ما ربشر  رسیدگد و همه با ه  ان پیه های نیر نمی  پایی  رفتند  آقای حیچ محک  با

بان ه  باید ان ه  جدا داای   امیدوار   فده بددی تو داارایط بیتری همدیره رو » بیرو  م  آور   اساافینک  ساار  را تکا   ا  و گفت:

 «ببینی  

اه م صددا   ر اگتیای راهرو به ر تاگو، کوحتر،  یل و وار  ترجیح  ا ه بو گد  ر مراسا  درکت گکنند  به همی   حیل گروه کوش  به سمت 

 افتا گد 

 آقای حیچ و وگساا جیوتر ان همه بو گد و کندرا گم  تواگست شیره وگسا را ببیند  وگسا یک  ان حبا  های ما ربشر  را بر ت   ادت اما سر  

 را باً گره  ادته بو  

اگداتت که داادبده بانا   ساات یاراگتااا  را  ر آ  اید م  کر گد  تیی  نو  به جدبه بشر  رساایدگد  جدبه کندرا را به یا  جدبه های  م  

 اسفینک  شرتید و رو به آگیا ایستا  

اجانه بدید یه بار  یره ان همتو  تتکر کن  که این در دااعت ان تو تو  گتو   ا ی  و ای  توطئه پیید رو برای  ن ید  ابشاری  -

ا و ست  هر وی دما دااعت مثال ن گ  ان تو تو  گتو   ا ی   کیمات که م  توگه تاگما  ساون باداه، ع ی  گذادتی   کندر  

گمیتوگ  میشا  تحسای  و تتکر م  رو بیا  کن   وقت  نگداگ  رو آنا  کنی ، م  و آقای حیچ باید با گیایت سرعت ایناا رو تر   

ی   اسات ، وقت  اوضاااع روبراه دد بیت  کنی   م  توا  بدوگی  که جای امن  رو برای ابشار و نگداگ آ جدبه تامو   ر گار گرفت

نگ  م  نگ   وقت  نگداگ  رو بیرو  آور ی ، حت  ی  کیمه ه  حر  گشگید تا ما ان ایناا  ور بتاای   طب  محتاط م  بی  میره 

 گشار  صداتو  رو بتنوه یا هیچ سرگخ  به  ست بیاره که بفیمه دما ک  هستی  

 اسفینک  به سمت وگسا شرتید 

اینکاه بفیم  شرا باه ای  جدبه م  گی  جدبه تامو ، حرف  برای گفت   اری؟ امیدوار  کیمات  که ان  هنت بیرو    قبال ان   _ -

 میا  برای بیا  گدامت و عذرتواه  باد  

 حح  کسم  تحدید آمیش به گار میرسید 
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 وگسا ی  به ی  به آگیا گراه کر  

ه به هیچکدومتو  آساید فیشیک  برساوگ    وسات  ساتتر  واقداً    بخاطر تیاگت  که کر   عذر میخوا   قصاد  رو گدادات  ک   -

 وحتتناکه  ممکنه باورت گته کندرا، وح  م  بان ه   وست مکاتبه ایت باق  م  موگ  

  یبسه  یره  گم  توا  واگمو  کن  که آ   وفا اری هست   ما ان سرگودت  که  ر اگتاارته واقداً گاراحتی  و آرنو م  کر » اسافینک  گفت: 

 کااا  ایاا  بااس رو سااااار تااو ت گااماایاااور ی  تااو اطااسعاااتاا  رو بااه  سااااات آور ی کااه گاابااایااد ان             

 «او  ها م ی  میتدی و تیاگت  کر ی که قابل بخت  گیست  یه نماگ  بیت اعتما   ادت   اما او  ح   یره قابل برگتت گیست 

ا بو   جدبه تاح  بو   سات گر   کتید تا بیتر بتواگد ببیند  ب اسافینک   ر جدبه را بان کر    رو  جدبه با گمد اراواگ  رگ  پودایده داده    

 حاحت  گی  به کندرا گراه کر   پ  نگداگ  کنوگ  کاا بو ؟

  آقای حیچ وگساا را به  اتل جدبه راهنمای  کر   وگسا با حاحت  سر  و ب  تفاوت گراه م  کر ، اما شاگه ا  م  حرنید  اسفینک   ر را بست 

د  آقای حیچ  ری  رسات دابیه  ر قبی  را بان کر   هما  فضاای قبی  ان ناویه مخاحف  یده میتاد  اما وگسا  ر جدبه      رجه شرتی180جدبه 

 گبو  

به جای او، داخص  که سرتا پا حباس  ان جن  کربا  بر ت   ادت،  رو  جدبه ایستا ه بو   ی  کیسه ضخی  روی سر  کتیده دده و  

   های کیفت،  ست های  را به  وطر  بدگ  بسته بو گد  به مچ پای  گیش پابند بسته دده بو  آرا   ور گر گ  بسته دده بو   طنا

آقای حیچ  سات  را روی دااگه نگداگ  مرمون گذادت و او را ان جدبه بیرو  آور   اسفینک   ر را بست  کندرا، ست، پدربشر  و ما ربشر    

به سمت اگتیای راهرو قد  بر ادت  ما ربشر   ست  را  ور داگه های کندرا اگداتت نگداگ  را تمایتا کر گد که بی  اسفینک  و آقای حیچ 

 و با حاحت تسی  بخت  او را به بد  تو  فتر  

 

* * * 

  دد ان راه رسید اما کندرا گم  تواگست بخوابد  ذهن   رگیر اتفاقات شند رون گذدته بو   آگ در اتفاقات گوگاگو  ر   ا ه بو  که به گار

 سید او و برا ر  سال ها پی  وار  آدیاگه افساگه دده بو گد م  ر

تنیا شند رون تا جتا  گیمه تابساتا  ماگده بو  پدربشر  به ست تاًکید کر ه بو  که با اجانه  ا   برای ماگد  او  ر آ  دد ت رگا ، همه   

فاقات سال گذدته  ر  گرفته است و به هیچ عنوا  به جاگتاا  را  ر کف  ستاگتا  گذادته بو گد  ست به همه اطمینا   ا ه بو  که ان ات 

پناره ها گش ی  گخواهد داد، مرر اینکه به او  ساتور  ا ه دو   کندرا ان تو   تداد کر ه بو  که  رست ماگند پدربشر ، او گیش  ربست   

 حر  های ست را باور کر ه بو  

 »به ذهن  هاو  م  آور   آتری  کیمات وگسا مدا   ر گود  م  پیچیدگد:کندرا همچنا  بیدار  ر تاریک   ران کتیده بو   ی  فکر مدا  

 «م  بان ه   وست مکاتبه ایت باق  م  موگ  

کندرا م   اگسات که ای  فکر  یواگر  اسات، اما احساا  اطمینا  م  کر  که ای  جمیه شیشی بیتتر ان ی  جمیه س ح  بو ه است  به    

 ف  اداره کر ه است گار  م  رسید که وگسا به ی  پیا  مخ

 به ای  گتیاه رسید که باید م مئ  دو   مسفه را کنار ن  و ان روی تخت بیند دد  ان کتوی میش کنار تخت، دم  مو  آمیت  که وگسا به او

  ا ه بو  را بیرو  آور   آرا  ان اتاق نیر دیرواگ  بیرو  و ان پیه ها پایی  رفت 
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شر  را بان کر   ماگند همه ساکنا   یرر آ  تاگه تاری ، آ  ها ه  متغول تروپف کر   بو گد  کیید ب  سروصدا  ر اتاق پدربشر  و ما رب

های نیر نمی  ان ی  میخ  ر کنار تخت آویشا  بو گد  پدربشر  قساا  تور ه بو  که شندی  کیید ان روی کیید های اصاای  بسااان  و  ر جا  

 را ان  ست  ا گد، بتواگد ان آ  کیید ها استفا ه کنند های مختیف پنیا  کند تا اگر بان ه  کنترل تاگه 

کندرا ححاه ای تر ید کر   ای  کار  رساات  ر نمره کار های مور  عسقه ساات قرار م  گرفت  آیا بیتر گبو  که دااک  را با پدربشر  و   

گامه تداحافا  وگسااا را بخواگد  تو   گیش  ما ربشر   ر میا  برذار  و ان آگیا بخواهد که همراهی  کنند؟ اما م  ترسااید که اجانه گدهند

حمق ا م  ترسید که حق با آگیا بادد؛ که مت  پیا  تیخ بادد  تانه گررا  ای  گیش بو  که ادتباه کند و اصس پیام   ر کار گبادد   ر آ  صورت

 جیوه م  کر  

 ن ک  حرکت کند  مسیماٌ ای  که م  تواگست  ر دد  کندرا آرا  کیید ها را بر ادات و ان اتاق تارا داد  ک  ک   یرر تو  م  تواگسات   

 ببیند، گیش کمک  م  کر   کندرا بر روی پناه های پای  به سمت اگتیای راهرو رفت 

آیا واقدا پیام   ر اگتاار  بو ؟ اگر سایول تاح  م  بو ، ان جیات مختیف  تیاح  آساو ه م  دد  وگسا شه حرف  برای گفت   ادت؟ ی    

صامی  قید؟ ی  توضیح؟ بیتتر احتمال  ادت که پیا  کینه توناگه ای بادد  کندرا تس  م  کر  تو  را ان گار ذهن  برای  عذرتواه  ان 

 شنی  حاحت  آما ه کند 

پیا  هرشه بو ، برای او گودااته دااده بو   گم  تواساات  یررا  به سااراغ گامه ا  بروگد، حداقل گه تا وقت  که تو   هنون آ  را گخواگده 

  است

کندرا ان یک  ان کتو های آدپشتاگه ی  بسته کبریت بر ادت، و ان پیه های نیرنمی  پایی  رفت  رسید  به سیول وگسا آسا  بو    ر سیول 

 شیار آ راهروی سمت راست  نگداگ  دده بو   تیی  ان ورو ی  ور گبو  

ر  و حساب  برای  بنویسد؟ داید  آقای حیچ ف ط قرار بو  که گرذا آیا با وجو  آقای حیچ که گریباگ  م   ا ، وگساا تواگساته بو  پیا   رسات   

 وگسا به حاحت تیسه فرو برو  و کنترل رفتار  یررا  را به  ست بریر   احتماًٌ  ر تما  مدت شت  به وگسا گدوتته بو  

کر گد   ر عوض کم  به کندرا و ست کندرا  ر آهن  سایاهچال را بان کر  و  اتل داد مسایماٌ گوبیی  ها هیچ اعتراضا  به ورو   گم      

وقت  که کوش  داده بو گد،د   وجی  تخ  مرغ، سه اان نگده، و ی  بش  ریافت کر ه بو گد  اگر مست ی  به سیول وگسا میرفت و بدد ان  

ار های میکر  ماگند کسایاهچال تارا میتد، ای  ورو  مخفیاگه به نیرنمی  متکی  ایاا  گم  کر   داید اصس کل ماجرا آگ ور که او تصور  

 ست ت رگا  گبو  

یکر  احسا  م -بدد ان آگکه پری ها قدرت بینای  ا  را ت ویت کر ه بو گد - ر سایول وگسا را بان کر  و  اتل دد ماگند همیته  -

ا و کف ه که گور اتاق ک  است، اما تاری ِ م یق گیست  ای  سیول ه  دبیه سایر سیول های  بو  که پی  ان آ   یده بو ؛  یوار

سنر ، تخت سفت و ی  سورا   ر گوده اتاق به عنوا   ستتوی   کبریت ن  و با آت  آ  دم  را رود  کر   گاگیا  احسا  

 اطمینا  کر  که هیچ پیام  وجو  گدار  

تر ان  گد  پیا  طوًگ نیر گور حرنا  دم ، کیمات ظاهر ددگد   ر ه  وح  تواگا بو گد و بر روی قسمت های مختیف کف اتاق گودته دده بو 

 آ  شیشی بو  که کندرا اگتاار  را  ادت 

گحوه گوداته داد  تط ها شنا  بو  که کندرا احساا  کر  وگسا  ر حاحت گتسته و پتت به  ر سیول آ  هارا گودته است  بیتتر مت   ر     

 گ اط  گودته دده بو  که  ید مناسب  ان پناره کوش  سیول گدادتند 

 ودته نیر را تواگد:کندرا با درفت  گ
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 کندرای عزیز،

 

 اطالعات مهمی دارم که می خواهم تورو هم در جریانش بذارم.

درسی  نم . بایدئـاسمش رو بزارم آخرین درس من و انتقام از روسای خا

باشی.راهکار  که موقع اولین دیدارمون بهت دادم رو خوب یاد گرفته

کمک برو تا جلب  به انجمن برای نفوذ چیه؟ یه خطر ایجاد کن. بعد

بعد من همین کار  داد. اعتماد کنی. ارول با تو وست این کار رو انجام

وانمود کردم که بخشی از  رو با شما و پدربزرگ و مادربزرگتون کردم

که خودش مشکل رو ایجاد  راه حل برطرف کردن مشکلم، نه کسی

که موعد خیانت رسید.  کرده. بیشتر مواقع کمک کردم تا وقتی

 از همین روش استفاده می بعضی های دیگه هم مدت هاست که دارن

 کنن، با ظرافت و صبر بی اندازه؛ منظورم

 نمی دونم چه واکنشی نشون میدی. نمی به طور خاص اسفینکسه.

ادعام رو ثابت کنم. توانایی های من باعث شدن متوجه اسراری  تونم

ی کردم، به که کنجکاویم رو تحریک کردن. وقتی بیشتر برس بشم

کردم. اون شک کرده  رسیدم که هیچوقت نباید فاشش می حقیقتی

دونم، بخاطر همین هم میخواد من رو تو جعبه  رو می که من رازش

 خاموش زندانی کنه.

کنم اما  کرد. من برای اون کار می اگه می تونست حتماٌ اعدامم می

ر مرموز نبود بدونم رئیسم کیه. فقط تعداد کمی هستند که رهب قرار
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ستاره مغرب رو می شناسن. فکر میکنم ماه هاست که  انجمن

من شک کرده. شک کرده که هویت واقعیش رو حدس زده  اسفینکس به

ده فقط با بصیرت خیلی باال و توجه  که اون داره انجام می باشم. فریبی

تونه دووم پیدا کنه. از نظر اون من دیگه  به جزئیات می وسواش گونه

  محسوب میشم. مایه دردسر

 اسفینکس می تونست ادعا کنه زندانی سراغ داره که میتونه نیرو های

کار  من رو محدود کنه. می تونست من رو همراه خودش ببره. اگه این

 کرد. تا لحظه مرگ بهش وفادار می موندم. االن که دارم رو می

این نامه رو می نویسم هنوز مطمئن نیستم که چه تصمیمی گرفته، 

 لیچ بدون اینکه متوجه وخامت اوضاع باشه یه اشاره هایی به جعبه اما

خاموش کرد. به خاطر همین من هم دارم انتقامم رو روی زمین می 

 نویسم.

تمام این اتفاق ها به نفع اسفینکسه. من به عنوان یه خائن شناخته 

برای انجمن یه مهره سوخته به حساب میام و دیگه به دردشون  شده

سفینکس با زندانی کردن من تو محکم ترین زندان ا نمی خورم

و دوست همیشگی آشیانه افسانه! و با این کار  منطقه، میشه قهرمان

پنهان میکنه. با فرض بر اینکه شکش درسته و من  باز هم حقیقت رو

رو میدونم، من رو برای همیشه از معادله ش حذف  هویت واقعیش

 میکنه.
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 یکنه که بدون شک یکی از متحد هایدیگه چی؟ یه زندانی رو آزاد م

ه فرستاد قدرتمندشه! و با ابزاری که من برای به دست آوردنش به اینجا

 شده بودم، از اینجا میره بیرون!

همه این ها ممکنه ساختگی باشه. چشم هات رو باز کن. زمان بهت 

کنه که این روایتِ من از داستان اسفینکس، حقیقت داره.  می ثابت

اسفینکس اینقدر میدونه و خیلی خوب خطر رو پیش بینی  دلیل اینکه

که داره تو هردو جبهه بازی میکنه. خودش خطر رو ایجاد و  میکنه اینه

کنه. تا وقتی که موعد خیانت  توصیه هاش همه چیز رو آروم می بعد با

 برسه.

دونه که تا االن چند تا ابزار رو به دست آورده؟قرن  کسی چه می

رای به دست آوردنشون تالش میکنه! با توجه به کار که داره ب هاست

آشیانه افسانه و برزیل انجام داده، ظاهراٌ به این نتیجه رسیده  هایی که تو

رسیده. بهت هشدار میدم. ستاره مغرب داره طلوع  که وقت حمله

 میکنه.

کرد رازش پیش من می موند اما اون من رو دور  اگه به من اعتماد می

 زد.

کنم. من  دستِ کم گرفت. به خاطر همین منم رازش رو فاش میمن رو 

بهش وفادار نیستم. من اطالعات زیاد دیگه ای هم دارم که میتونه  دیگه

 پدربزرگت و مادربزرگت بخوره. به درد خودت

 

 اگر نه دوستت،
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 کسی که چشمت رو به روی حقایق باز کرد.

 ونسا
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