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  5روزنگاشت 

  كلرال

مارك و كورتني، بعد از جدا شدنم از شما دو . بايد براي دير نوشتنم از شما عذرخواهي كنم. سالم بچه ها

پيش از هر چيز بايد . نمي دانم از كجا بايد شروع كنم درست. تا، اتفاق هاي خيلي زيادي پيش آمده است

آن كوسه ي غول پيكر را به ياد داريد كه چيزي نمانده بود ته آن معدن، در . بگويم كه يك معما حل شد

قلمرويي كه اكنون در آنم . دندارن، مرا بخورد؟ راستش حاال ديگر مي دانم كه آن كوسه از كجا آمده بود

كوييگ هاي كلرال، كوسه . كامالً زير آب است. شوخي نمي كنم. به كلي زير آب است نام دارد و 1كلرال

  باحاله، نه؟. هاي آدمخوار غول پيكرند

  .حاال بگذاريد برايتان از برخي  مشكالتي بگويم كه گرفتارشان شده ام

هايم داشت از يك بار ديگر، نزديك بود خورده شوم؛ به طرز خطرناكي، چيزي نمانده بود غرق بشوم؛ دست 

همه ي اينها در ساعت اولي پيش . مفصل شانه كنده مي شد؛ و به گمانم دو سه تا از دنده هايم هم شكست

  به نظرتان اينجا مثل اماكن تفريحي نيست؟. آمد كه به اينجا رسيدم

ه االن كه اين روزنگاشت را مي نويسم براي اين است كه در نهايت، آرامشي برقرار شده و من نياز ب

به گمانم بهترين كار اين است كه داستانم را از جايي شروع كنم كه آخرين بار شما دو نفر . استراحت دارم

وقتي آدم به سرش مي زند، زمان مثل برق و باد مي . پسر، راست راستي انگار سال ها پيش بود. را ديدم

  .گذرد

. ارم اما دو تاي آنها جلوتر از بقيه اندهنوز درباره ي اين كه چه بر سر زندگيم آمد، ميليون ها پرسش د

چطور است كه من، بابي پندراگن، برگزيده شده ام تا مسافر باشم؟ فكر نكنم اين توقع زيادي باشد زيرا تا 
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دومين پرسشم . به حال شايد هزار بار هنگام انجام وظايفم در مقام يك مسافر، جانم را به خطر انداخته ام

يكسره اين چيزها را از دايي پرس مي پرسم . نم چه بر سر خانواده ام آمده استاين است كه مي خواهم بدا

البته نه اين كه . (ولي گرفتن اطالعات از او مثل اين است كه بخواهي با چالندن شلغمي آب آن را بگيري

زمان  به مرور": يكريز مي گويد.) من تا به حال شلغمي را چالنده باشم، ولي بايد كار بسيار سختي باشد

در اين بين، ما مدام از يك مصيبت خالص نشده، به مصيبت ديگري . چه عالي ".همه چيز روشن مي شود

گرفتار مي شويم و تنها اميدي كه مي توانم داشته باشم اين است كه به قدر كافي زنده بمانم كه بفهمم به 

اين است كه به خانه مان بروم و كدام دليل كوفتي وسط اين ماجرا هستم در حالي كه خواسته ي واقعي ام 

  اين توقع زيادي است؟! من تازه چهارده سال دارم! اي بابا. با سگم زير تخت قايم بشوم

آخرين باري كه شما دو نفر را . با توجه به اين كه خانه مان ديگر وجود ندارد به گمانم توقع زيادي است

توصيف احساساتي كه در آن لحظه . ان در آن بودديدم در زميني خالي ايستاده بوديد كه پيش تر، خانه م

دلشوره ي اين را داشتم كه بايد با دايي . در وجودم به جوش و خروش افتاده بود، بسيار كار دشواري است

اما . پرس وارد ماجراي ديگري مي شدم و دلخور و ناراحت بودم كه دوباره بايد شما دو نفر را ترك مي كردم

ديدار . دايي پرس وعده ي ديدار مجدد با خانواده ام را داد. تم از امور ناشناخته بودبدتر از همه ترس و وحش

اما از گفتن اين كه آنها به كجا رفته اند . با مامان، بابا، شنن، و حتي با مارلي، سگ شكاري طاليي ام

به قصد مسافر  به من گفت كه آن ها مرا بزرگ كرده و براي لحظه اي آماده كرده بودند كه. خودداري كرد

آيا اين از لحظه ي تولدم برنامه ريزي شده بود؟ آيا . شدن، خانه مان را ترك كنم، اما علتش را نگفت

منظورش . خانواده ام بخشي از يك نقشه ي محرمانه بودند؟ اين را هم گفت كه دايي واقعي ام نيست

چرا  چرا؟. مهمترين پرسشم نيز بوداما هنوز تنها پرسشي را پاسخ نداده بود كه . خويشاوندي نسبي بود

مسافرهايي وجود دارند كه در طول زمان و مكان در رفت و آمدند و در دوران خطرناك قلمروها به آن ها 

  كمك مي كنند؟ چه كسي آنها را انتخاب مي كند؟ از همه مهمتر، چرا من؟

است و به تناسب نياز  2ايانگار كه مثالً استاد جد. پرس هميشه به طور ديوانه كننده اي مبهم است

. راستش من بدجوري نيازمند دانستنم. شاگردش به دانستن، زبان باز مي كند و اطالعاتش را ارايه مي دهد

فكر كنم دايي پرس از اين مي ترسد كه اگر . اما به گمانم بايد صبور باشم و در ضمن پيش رفتنم بياموزم
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مغزم را بتركاند و كارم به آن جا برسد كه در گوشه اي  همه چيز را يكباره برايم بگويد، حقيقت ماجرا

  .شايد حق با او باشد. بيفتم و نتوانم آب دهانم را جمع كنم

بعد از خداحافظي با شما دو نفر، همراه با دايي پرس و لور، شريك و همراهم در ماجراي دندارن، سوار 

دست . ت  همراه جديدم از آن جا برومدو دوست صميمي ام را ترك مي كردم كه با دوس. اتومبيل شديم

در دندارن، با هم آن ماجراي جهنمي را پشت سر گذاشته بوديم و . كم، من او را دوست خودم مي دانستم

دست كم، اميدوار . با اينكه من مثل او جنگجو نبودم، به گمانم توانسته بودم احترامش را به خود جلب كنم

  .بودم كه توانسته باشم

بديهي . ي از من بخواهد، خودم را چالندم و در عقب پورشه، به زور پشت دو صندلي نشستمبي آن كه كس

است كه قرار بود دايي پرس رانندگي كند و از آن جا كه لور بزرگتر از من بود به هيچ وجه عقب ماشين جا 

كالسي هايي اگر چه طوري لباس پوشيده بود كه انگار اهل زمين دوم بود، شبيه هيچ يك از هم. نمي شد

حدس مي زنم كه حدود شانزده سال داشت اما با آن اندام عضالني كه ذره اي . نبود كه به عمرم ديده بودم

رنگ كاكائويي تيره ي پوستش . چربي نداشت براي شركت در بازي هاي دهگانه ي المپيك هم آماده بود

او جنگجويي از قلمرو زادا بود كه . دمباعث مي شد آفريقايي به نظر برسد اما من از حقيقت امر با خبر بو

فكر كنم يكي از شرايط شركت در بازي هاي المپيك . زمان و مكانش كلي با زمان و مكان اينجا تفاوت دارد

  .او واجد شرايط نبود. اين است كه ورزشكار، اهل زمين باشد

  راحتي؟: دايي پرس پرسيد

  .حتي يه سر سوزن: جواب دادم

پدال گاز را فشرد و بار ديگر از ديار آشناي استوني بروك، واقع در كانكتيكات، دور دايي پرس با خنده اي 

به ايستگاه متروي متروك برونكس . حتي از او نپرسيدم به كجا مي رويم چون خودم مي دانستم. شديم

  .جايي... برمي گشتيم تا به دروازه اي برسيم كه به نردباني راه داشت كه ما را مي برد به

باري كه اين مسير را طي مي كرديم من ترك متور سيكلت دايي پرس سوار بودم و روحم خبر  آخرين

  .اين بار مي دانستم چه در پيش دارم اما بيش از اين چيزي نمي دانستم. نداشت كه چه پيش رو دارم
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ش به سرعت در بزرگراه عوارضي حركت مي كرديم، از كانتيكات خارج شده، به سوي نيويورك سيتي پي

ظرف نيم ساعت، از حومه ي سبز و خرم استوني بروك به منطقه اي از نيويورك، با پياده . مي رفتيم

، باغ وحش 3اين جا همان منطقه اي بود كه ورزشگاه ينكي. روهايي بتوني رسيديم كه برونكس نام داشت

  .ها را در خود داشت برونكس، باغ گياه شناسي نيويورك و ناودان مخفي مسافران به مقصد جهان ناشناخته

وقتي دايي پرس ماهرانه آن اتومبيل اسپورت پرشتاب را در خيابان هاي شهر هدايت مي كرد، مردم 

مردم آن جا به ديدن اتومبيل . آن جا محله ي خطرناكي بود. سربرمي گرداندند و به ما خيره مي شدند

ايد هم با تعجب به كسي نگاه مي ش. اسپورت شيكي كه با سرعت از محله شان مي گذشت عادت نداشتند

اين . كردند كه عقب اتومبيل سوار بود و داشت كبود مي شد چون زانوهايش به شدت گلويش را مي فشرد

  .من بودم

دايي پرس، با آخرين چرخش فرمان ما را به كنار جدولي رساند كه كنار بادجه ي كوچك سبزي قرار 

كوچك و رنگ پوسته پوسته شده ي تابلوي باالي آن نگاه وقتي به آن ساختمان . داشت كه مقصدمان بود

  .، فقط يك فكر به ذهنم رسيد"مترو": كردم كه بر روي آن نوشته بود

  .دوباره شروع شد

نه، انتظار داشتم كه ديگر هرگز دوباره آن مكان را . انتظار نداشتم كه به آن زودي آن جا را دوباره ببينم

ساعت پيش از آن، پس از بازگشت از دندارن، آن مسير را پشت سر من و دايي پرس فقط چند . نبينم

برنامه ام اين بود كه به خانه برگردم و تمام تالشم را به كار ببندم كه كل ماجراي مسافرها . گذاشته بوديم

ز متوجه شدم كه خانواده ام را همراه با زندگي اي كه مي شناختم ا. اما همه چيز تغيير كرد. را از ياد ببرم

امكان . فكر كنم دايي پرس مرا به استوني بروك برگرداند كه خودم شاهد اين ماجرا باشم. دست داده ام

اما ديگر . هميشه به اين فكر مي كردم كه چطور خودم را به خانه برسانم. نداشت چنين چيزي را باور كنم

رنوشتم اين است كه با دايي پرس به اين واقعيت تلخ و گزنده رسيدم كه س. خانه اي نبود كه به آن برگردم

  .چند ساعت ناقابل، چه تفاوت ها كه ايجاد نمي كند. بروم و بيشتر درباره ي مسافر بودنم بياموزم
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دلم مي خواست گريه . بدين ترتيب دوباره به برونكس برگشته و در آستانه ي ورود به زندگي جديدم بودم

  .اگر لور آنجا نبود، شايد گريه هم مي كردم. نمدلم مي خواست گريه ك. بله، اقرار مي كنم. كنم

من و لور، پشت . دايي پرس اولين كسي بود كه با جستي از ماشين پياده شد و سوييچ را روي آن گذاشت

در عقب اتومبيل . در واقع، بيشتر دوال شدن مربوط به من بود. سر او، دوال دوال از اتومبيل پياده شديم

اهايم به كلي خواب رفته بود و وقتي سعي كردم صاف بايستم چيزي نمانده چنان فشرده شده بودم كه پ

  خجالت آور نيست؟. لور مرا گرفت و آنقدر سر پا نگه داشت كه حس پايم برگشت. بود بيفتم

يكراست به سوي پله هايي رفت كه به سمت مترو . دايي پرس معطل نشد كه ببيند حالم خوب است يا نه

  .پايين مي رفتند

  :ا صدا كردم و گفتماو ر

- دايي پرس؟ مطمئني كه مي خواي ماشينو اينجا به حال خودش بگذاري؟... ا  

متور سيكلت و كاله هاي ايمني را درست همان جايي . به ياد اولين باري افتادم كه به آن جا رفته بوديم

ا را مي دزدد ولي آن پيش خودم مطمئن بودم كه كسي آنه. رها كرده بوديم كه اتومبيل پورشه قرار داشت

كاله هاي ايمني . روز صبح كه برگشت بوديم موتور سيكلت درست همان جايي بود كه آن را گذاشته بوديم

اتومبيل . اما اين ديگر اتكاي بيش از حد به شانس بود. شانس مطلق بود. باور كردني نبود. هم همانجا بودند

بدتر از آن اين بود كه اتومبيل . وسوسه انگيز بود پورشه ي شيك و اسپرتي كه سوييچ رويش باشد زيادي

اگر دزدها آن را نمي بردند بي ترديد مأمورين پليس آن را بكسل مي . در جاي پارك ممنوع قرار داشت

  .دستيارها ازش مراقبت مي كنند. مشكلي نيست: دايي پرس گفت. كردند

او . م از حرف دايي پرس سر در آورده يا نهبه لور نگاه كردم كه ببين. هان؟ دستيارها؟ مطلب جديدي بود

بيش از آن كه بتوانم چيز ديگري بپرسم دايي پرس به داخل مترو رفت و از نظر . شانه هايش را باال انداخت

  :به لور گفتم. ناپديد شد

  .همين طور كه پيش مي ريم چيزهاي بيشتري ياد مي گيريم... آره، مي دونم -

  :او گفت
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  .فقط وقتي سوال كن كه سوالت راست راستي مهم باشه. ، پندراگناين قدر سوال نكن -

  .سپس پشت سر دايي پرس روانه شد

اما از آنجا ! راست راستي مهم باشه؟ كل اين ماجراي عجيب و غيرعادي مهم نبود؟ من مي خواستم بدانم

كاري كه مي توانستم كه در آن لحظه تنها ايستاده بودم و با احساس حماقتم تك و تنها مانده بودم تنها 

  .ديگر داشتم در اين كار ماهر مي شدم. بكنم اين بود كه دنبالشان بروم

با عجله از آن پله هاي كثيف پايين رفتم و خودم را جمع كردم تا از راه ورودي بين تخته هايي بگذرم كه 

ل و متروكي از مترو بود از نظر بقيه مردم دنيا، اين بخش تعطي. در جلوي ورودي مترو با ميخ كوبيده بودند

اما از نظر ما مسافرها، آنجا محل تقاطع زمين دوم، قلمرو . كه دوران سودمندي اش را پشت سر گذاشته بود

رويايي به نظر نمي رسد؟ نه، . زادگاه من، و نقطه ي شروع پروازمان به تمام قلمروهاي دوردست ديگر بود

  .هولناك بود. به هيچ وجه

قطارهاي مترو همچنان به سرعت از آن جا مي گذشتند . ثيف برايم كامالً آشنا بودآن ايستگاه متروي ك

. ولي از زماني كه يكي از آنها در آن نقطه ي فراموش شده توقف كرده بود مدت هاي مديدي مي گذشت

همان ستوني بود كه . وقتي پايم به سكو رسيد چشمم به چيزي افتاد كه خاطره ي تلخي را به ياد آوردم

همان درگيري بود كه برايم . ايي پرس هنگام درگيري مسلحانه با سنت دين پشت آن مخفي شده بودد

  .فرصتي مهيا كرد كه بتوانم بگريزم و دروازه و ناوداني را پيدا كنم كه مرا به دندارن فرستاد

اما دقيقاً مثل  .دايي پرس مي گويد او مسافر است، مثل ما. كسي كه مي خواهم او را از ياد ببرم. سنت دين

ولي ما . در دندارن، دو قبيله ي رقيب را به ورطه ي نابودي مي كشاند. ما نيست زيرا مرد شروري است

  .مداخله كرديم و كارش را خراب كرديم

سنت دين وعده داد كه در كاوشش براي فرمانروايي بر هاال، در تمام . متأسفانه دندارن تازه آغاز ماجرا بود

هر "البته من كه نابغه نيستم، ولي از آن جا كه بنابر توضيح دايي پرس هاال . به بار آورد قلمروها ويراني

بنابراين وجود  "را كه تا كنون وجود داشته، شامل مي شود زمانيقلمرو، هر شخص، هر موجود زنده و هر 

  .فرمانروايي مثل سنت دين، فكر چندان خوبي نيست
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اورنكردني ترسناك مي كرد اين بود كه سنت دين از مشاهده ي آزار آنچه همه ي اين چيزها را به طرزي ب

اولين بارم در همان . من خودم بارها به چشم خود شاهد اين موضوع بودم. و شكنجه ي مردم لذت مي برد

همان جايي كه در آن، مرد بي خانماني را هيپنوتيزم كرد تا با پريدن جلوي قطار . سكوي متروك مترو بود

ترفند بي رحمانه اي كه به گفته ي سنت دين براي . تاب، به استقبال مرگ وحشتناكي برودمتروي پرش

  .نشان بدهد "يه چشمه از چيزهايي رو كه در انتظار پسره س"اين بود كه 

مرد خوبي نبود؟ پيش از اين به شما گفتم كه بدترين بخش زندگي . پسري كه به او اشاره داشت، من بودم

باالترين جاي . در واقع اين تمام حقيقت نيست. مسافر، ترس از ناشناخته ها بودجديدم در مقام يك 

فهرست ترس هايم را آگاهي از اين امر اشغال مي كند كه روزي، در جايي، بار ديگر با سنت دين برخورد 

قتي و. اين مردك، از خطرناك هم خطرناك تر بود و وظيفه ي ما اين بود كه جلوي او را بگيريم. مي كنيم

  .آن باال روي سكو ايستاده بودم براستي مي خواستم وظيفه ي ديگري داشت باشم

بايد به روي ريل . آن مسير را مي شناختم. به دنبال صدايش به انتهاي سكو رفتم "!پندراگن": لور صدا زد

ديوار  هاي قطار مي پريديم، با دقت و احتياط از كباب شدن روي خط سوم پرهيز مي كرديم و در امتداد

روي اين در نشانه اي شبيه ستاره . سنگي چرب و جرم گرفته پيش مي رفتيم تا به دري چوبي مي رسيديم

  .آنجا مقصدمان بود. ي كنده شده وجود داشت كه دروازه را مشخص مي كرد

ناچار بوديم عجله كنيم چون . دايي پرس جلو مي رفت و ما به سرعت در امتداد خط آهن پيش مي رفتيم

بين خط آهن و ديوار، فضاي زيادي نبود و اگر . ن بود در هر لحظه قطاري با سرعت از ان جا عبور كندممك

  .قطاري با سرعت از آن جا مي گذشت بيني هايمان آسيب مي ديد

به آن نگاه كردم و ديدم كه . وقتي به در نزديك تر شديم، متوجه شدم كه انگشترم در دستم گرم مي شود

رنگ خاكستري تيره ي آن از نظر ناپديد شد . ره ي آن شروع به تغيير شكل كرده استنگين خاكستري تي

. اين درخشش نشانه ي اين بود كه به دروازه اي نزديك مي شويم. و سنگ آن شروع به درخشيدن كرد

روزگاري تصور تبعيت از انگشتر تابناكي در . حيرت انگيز بود كه آن همه چيز در نظر بديهي شده بود

م و رفتن به سوي در اسرار آميزي در يك ايستگاه متروي متروك مانند رويايي شگفت انگيز به نظر دست

  .تا حدودي. اكنون ديگر عادي شده بود. ولي ديگر اين طور نبود. مي رسيد

  .دايي پرس در را پيدا كرد، آن را گشود و با عجله ما را به داخل راند
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بالفاصله به تونل تاريكي نگاه كردم كه رو به سوي . ي نكرده بودمحوطه ي غار مانند درون دروازه تغيير

... اين ناوداني بود كه به درخشش در مي آمد و جان مي گرفت و ما را با خود مي برد. ناشناخته ها داشت

من با . درست در آن لحظه، ساكت و بي صدا، منتظر ما بود كه بگوييم به كجا مي خواهيم برويم. به جايي

فقط بين دندارن و زمين دوم سفر كرده بودم و بايد باور مي كردم كه اين بار به جاي ديگري مي ناودان 

من و لور كنار هم ايستاديم و . رويم و ديگر زماني فرارسيده بود كه دايي پرس به ما بگوييد عازم كجاييم

  :او گفت. منتظر مانديم كه او راه را نشانمان بدهد

  .بايد از هم جدا بشيم -

دايي پرس راهش را در ! ديوانه شده بود؟ نبايد از هم جدا مي شديم. شروع خوبي نبود! ي داد و بيدادا

تصور سفر با ناودان، و به تنهايي و بي . گوشه و كنار كيهان مي شناخت و لور جنگجوي سرسختي بود

فكر و احتمال ميليون ها . پشتيبان با سنت دين رو به رو شدن، چيزي نبود كه بتوانم هالكش باشم

اما درست در هنگامي كه داشتم به طور كامل قبض روح . گوناگون از سرم گذشت كه همه از دم بد بودند

  "چرا؟ "مي شدم لور به حرف آمد و با صراحت پرسيد

  :دايي پرس پاسخ داد. حضورش در كنارم نعمتي بود. هيچ اثري از ساده انگاري نبود

ازت . مردم اون جا به زودي به وجودت نياز پيدا مي كنند. مسافر زادايياز وقتي كه مادرت فوت شده، تو  -

  .مي خوام كه به خونه برگردي و آماده باشي

  :بالفاصله موضع اعتراض آميزي به خود گرفتم و گفتم

  پس من چي؟ -

  :پاسخش اين بود

  .دليلشو بدونم سنت دين به دليلي به اونجا رفت و من مي خوام. من و تو داريم به كلرال مي ريم -

اين كه به . مايه ي دلخوشي اين بود كه من و دايي پرس كنار هم مي مانديم. مايه ي دلخوشي و دردسر

  .راست راستي دردسر بود. دنبال سنت دين مي رفتيم مايه ي دردرسر بود

  :با اميدواري پرسيدم
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  ي اين كه مراقب اوضاع باشم؟حاال كه من مسافر زمينم، الزم نيست همين جا بمونم؟ مي دوني كه، برا -

  :پاسخ ساده اش اين بود. دايي پرس لبخندي تحويلم داد مي دانست كه سعي دارم زيرآبي بروم

  .نه، بهتره تو با من بياي -

تعجبي نداشت كه تالش مذبوحانه ام براي اجتناب از اين سفر به طرز تأسف برانگيزي بي . اوه، بسيار خب

  زش امتحان را داشت، درست نمي گويم؟ولي باالخره ار. نتيجه بود

  :آن گاه لور قدمي به جلو آمد و به من گفت

  .اگر به من نياز داشتي، در خدمتت خواهم بود، پندراگن -

سري تكان . به گمانم توانسته بودم احترامش را به خود جلب كنم. واي، اين حرفش هوش از سرم پراند

  :دادم و گفتم

  .ودمن هم در خدمت تو خواهم ب -

پيوندي كه در طول جنگ دندارن بينمان پديد آمده بود محكمتر از آن . لحظه اي نگاه هايمان به هم افتاد

وقتي در كنارم بود احساس امنيت بيشتري داشتم اما قضيه چيزي فراتر از . بود كه تصورش را مي كردم

ر هر زمينه اي، دختر خوش قلبي با وجود ناتواني اش براي تغيير موضع د. لور را دوست داشتم. اينها بود

و به راستي مطمئنم اگر او جاي انتخاب داشت در كنارم . دلم نمي خواست بدون او به راهم ادامه بدهم. بود

اما پيش از آن كه بتوانم كلمه ي ديگري بر زبان بياورم رويش را برگرداند و با گام هاي بلند به . مي ماند

: رفاي تاريك چشم دوخت، نفس عميقي كشيد و با صداي بلندي گفتبه آن ژ. سوي دهانه ي ناودان رفت

  "!زادا"

ديوارهاي سنگي همچون مار غول پيكري كه آرام آرام جان بگيرد، به جنبش . بالفاصله تونل جان گرفت

سپس صداي آشنا بلند شد، صداي گوش نواز نت هاي درهم برهمي كه از جايي در اعماق تونل . درآمدند

ديوارها تغيير شكل . يد و همان گونه كه با سرعت به سويمان مي آمد بلندتر نيز مي شدبه گوش مي رس

دادند و سنگ هاي خاكستري به شكل سنگ هاي بلورين درخشاني در آمدند، درست مثل سنگ انگشترم 

ود كه نوري كه از تونل مي تابيد چنان روشن و تابناك ب. كه با نزديك شدن به دروازه تغيير شكل يافته بود
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ديگر چيزي جز نماي تاريكي از پيكر ايستاده ي لور در برابر آن . ناپار شدم دستم را سايبان چشم هايم كنم

در آخرين لحظه سرش را برگرداند و نگاهي به ما انداخت و با تكان دستش . نور تابناك معلوم نبود

ر و موسيقي در راه بازگشت، نو. سپس در يك چشم به هم زدن به داخل تونل كشيده شد. خداحافظي كرد

  .او را به زادا، قلمرو زادگاهش مي برد

  :دايي پرس گفت. در يك آن، نمايش پايان يافت و تونل دوباره تاريك شد

  .نوبت توست -

  :براي وقت كشي از او پرسيدم

  .درباره ي كلرال برام بگو -

مان ميزان نيز درباره ي آنچه در همان قدر كه سفر با ناودان در نظرم كمابيش سرگرم كننده بود به ه

به فرصت كوتاهي نياز داشتم تا بتوانم خودم را جمع و جور . انتهاي تونل مي يافتم نگران و دلواپس بودم

  .كنم

  .همين كه به اونجا برسي هر چيزي رو كه الزم باشه بدوني، خودت مي فهمي -

  :نل نزديكتر راند و ادامه دادهمان طور كه اين را مي گفت با سقلمه اي مرا به دهانه ي تو

  .من درست پشت سرتم. نگران نباش -

  :پرسيدم

  چرا هيچ وقت جواب درست و حسابي بهم نمي دي؟ -

  :با خنده اي در جوابم گفت

  .فكر مي كردم از غافلگير شدن خوشت مياد -

  :با صداي بلندي جواب دادم

  !نه، ديگه خوشم نمي ياد -
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غافلگير مي كرد، با هديه هاي تولد چشمگير، با پروازهاي متعدد با  در گذشته، دايي پرس هميشه مرا

بالگرد و با سفرهايي شامل چادر زدن، خالصه با همه ي چيزهاي باحالي كه هر بچه اي مي توانست از يك 

اما اين اواخر، غافلگيري ها طوري بود كه يا جانوران درنده تعقيبم . دايي شگفت انگيز انتظار داشته باشد

خودتان كه ... كردند يا هدف گلوله قرار مي گرفتم يا نزديك بود منفجر شوم يا زنده به گور شوم يا مي

  .مطلب را گرفتيد

  :دايي پرس در حالي كه مرا به سمت ناودان هل مي داد سر به سرم گذاشت و گفت

  !كلرال. تو هم ديگه بامزه نيستي... ياال -

ديگر حتي به اعماق تونل نگاه . افتادن تونل خودش را عقب كشيد سپس فريادزنان اين را گفت و با به كار

  :فرياد زدم. نكردم چون مي دانستم چه چيزي از راه مي رسد

  !بامزه؟ اگر به نظرت اين بامزه است، پس ديوونه اي -

  :او گفت

  .آخ، راستي يه چيزي، بابي -

  چي؟ -

  .گلوله ي توپ رو به خاطر داشته باش -

  :پرسيدم

  ؟ اين مثالً چه معنايي مي تونه داشته باشه؟"گلوله ي توپ"كدام  -

  .چند ثانيه بيشتر نمانده بود كه حركتم آغاز شود. روشنايي بيشتر شد و صداي موسيقي بلندتر

  .فقط پيش از آن كه به كلرال سر بزني، نفستو نگه دار -

  !چي -
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. ا در برگرفت و به درون تونل كشيدآن گاه نور مر. آخرين چيزي كه ديدم چهره ي خندان دايي پرس بود

  .به راه افتاده بودم

  زمين دوم

  شما دو تا اينجا چي كار مي كنين؟ -

  :، سرنگهبان مدرسه ي راهنمايي استوني بروك اين را گفت و ادامه داد4آقاي دوريكو

دخترها ! آهاي، تو كه دختري.... نمي شه اين جا بنشينيد و سرگرم خوندن. اين جا كه كتابخونه نيست -

  !حق ندارند توي دستشويي پسرها باشند

آقاي دوريكو بيش تر دوره ي پرافتخار پنجاه ساله ي نگهباني اش را در مدرسه ي راهنمايي استوني بروك 

. امكان نداشت كسي بتواند چيزي را از او مخفي كند و اين بار نيز فرقي با ساير مواقع نداشت. گذرانده بود

گرچه شايد آقاي دوريكو سالخورده و به طرز عالج ناپذيري . ستشويي پسرانه بودبي ترديد دختري در د

  .البته بيشتر اوقات. غرغرو بود هنوز مي توانست دختر ها را از پسر ها تشخيص بدهد

. كورتني چتويند و مارك دايمند روي زمين نشسته بودند و اولين خاطرات بابي در كلرال را مي خواندند

. كم تر كسي اعم از دختر يا پسر از آن استفاده مي كرد. ه ي سوم نزديك بخش هنر بوددستشويي در طبق

وقتي دنيا بيش از حد شلوغ و سرسام آور مي شد، مارك براي . آن جا تبديل به قلعه تنهايي مارك شده بود

وزنگاشت هاي بابي اگر يكي از ر. گريز از آن به آن جا مي رفت تا بتواند فكر كند و هويج بخورد و تنها باشد

حاال كه كورتني نيز بخشي از اين . در مدرسه به دستش مي رسيد، براي خواندنش به همين جا مي آمد

با توجه به مهم بودن روزنگاشت ها، واقعيت دختر بودن او هيچ گاه مهم . ماجرا بود الجرم به او مي پيوست

در رو شده بودند كه از قرار معلوم از تصور  اما اكنون آنها با سرنگهبان خشمگين رو. به نظر نمي رسيد

  .دختري در دستشويي پسرانه داشت دچار سكته قلبي مي شد

مارك جستي زد و ايستاد و به تندي صفحه هاي روزنگاشت بابي را جمع كرد و با نگراني، تته پته كنان 

  :گفت

                                            

٤
 Dorrico 
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  .چيزي نشده، داشتيم مي رفتيم... چي -

از سوي ديگر، كورتني، در زمان اضطراب بهتر از هر زمان . مي گرفت هر بار دچار اضطراب مي شد زبانش

به آرامي بلند شد و ايستاد، سپس به سوي آقاي دوريكو رفت و صاف به چشم هايش . ديگري عمل مي كرد

  :با اعتماد به نفس گفت. خيره شد

اون جا ديگه زيادي . دندتنها دليل اومدن به اينجا اين بود كه خيلي از پسرها توي دستشويي دخترها بو -

  .تازه اونا اصالً سراغ توالت ها نمي رن... شلوغ شده بود

  :آقاي دوريكو كه صورتش سه درجه قرمزتر شده بود فرياد زنان گفت

  !بله؟-

از نظر او اين بي حرمتي آشكاري بود كه دقيقاً اساس آييني را تهديد به نابودي مي كرد كه جامعه مان بر 

زمين شوري را برداشت كه خيال داشت با آن دستشويي پسرها را تميز كند، آنگاه . است پايه اش بنا شده

با حالتي تهاجمي برگشت و آماده ي درگيري با خطاكاران پست فطرتي شد كه حرمت دستشويي دخترانه 

  .را به سخره گرفته بودند

  :مارك خود را به كورتني رساند و گفت

  .خيلي بدي -

  :نت آميزي جواب دادكورتني با لبخند شيط

  .وقت رفتنه -

آن ها دوان دوان از دستشويي خارج شدند و در حالي كه دقت مي كردند از دستشويي دخترها دور بمانند، 

  .در راهرو پيش رفتند

در دنيايي مملو از كتاب و . مارك درون گرا بود. مارك مي دانست كه خودش و كورتني جفت ناجوري اند

. مويش هميشه كمي زيادي بلند و چرك بود. دوستان زيادي نداشت. ي مي كردداستان هاي مصور زندگ

ورزش برايش تنها كلمه اي چهار حرفي بود و هنوز مادرش برايش لباس مي خريد كه معنايش اين بود كه 
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اما . همه ي لباس هايش نامتعارف، داراي مارك هاي متفرقه و كمابيش دو سال عقب تر از مد روز بودند

در واقع . او هرگز نخواسته بود كه باحال باشد. ينجاست كه اين چيزها براي مارك اهميتي نداشتنكته ا

. راحتي برخاسته از باحال نبودنش باعث مي شد كه احساس بسيار خوبي درباره ي خودش داشته باشد

ند يا براي وقتي هر كس ديگري در تب و تاب بود كه با ظاهرش يا به واسطه ي افرادي كه دور و برش بود

بنابراين . مهماني هايي كه مي رفت دوستانش را تحت تاثير قرار بدهد مارك خود را به زحمت نمي انداخت

  .مارك خود را باحال تر از باحال مي دانست، البته به طرزي ابلهانه

ا كمرش بلند قامت و زيبا بود، موي قهوه اي بلندش ت. از سوي ديگر، كورتني از هر نظر اوضاع خوبي داشت

شاگرد ممتاز نبود ولي نمره هاي . نمره هايش خوب بود. مي رسيد و چشم هاي خاكستري نافذي داشت

به . اما آنچه بهتر از هر چيزي او را توصيف مي كرد ورزش بود. دوستان زيادي هم داشت. خوبي مي گرفت

ر دخترها بي انصافي بود به همين كورتني چنان قد بلند و قوي بود كه بازي او در برابر بيش ت. ويژه واليبال

چنان كه معلوم شد بازي او در برابر بيش تر . دليل در تيم پسرهاي مدرسه ي استوني بروك بازي مي كرد

پسرها از او مي ترسيدند چون نمي خواستند در . آن ها را به كلي شكست داد. پسرها نيز بي انصافي بود

ر چيز ديگري از رو در رو شدن با كورتني مي ترسيدند زيرا مقابل يك دختر شرمنده بشوند اما بيش از ه

كورتني در سن چهارده سالگي، قهرمان برجسته و . در برابر او اعتماد به نفسشان را از دست مي دادند

  .مشهوري بود

بدين ترتيب تفاوت هاي مارك دايمند و كورتني چتويند به قدري عظيم بود كه دوستي ميان آن دو، دور از 

  .اما فقط يك استثناء وجود داشت. ار مي نمودانتظ

  .بابي پندراگن

مارك و بابي دوستاني بودند كه دوستي شان . مارك و كورتني هر دو از زمان خردسالي او را مي شناختند

بابي چنان ساعات زيادي را در خانه ي مارك مي گذراند كه خانم . از زمان مهد كودك آغاز شده بود

بابي به عرصه هاي . هر چه بزرگ تر شدند عاليقشان تغيير كرد. ومش خطاب مي كرددايمند او را پسر د

اما با اينكه . اين طور نبود... مارك. ورزشي قدم گذاشت و به طرزي باورنكردني معاشرتي و اجتماعي شد

. نبوداكثر افرادي كه تا اين حد با هم متفاوتند از هم جدا مي شوند، دوستي مارك و بابي كم رنگ شدني 
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بابي اغلب مي گفت به همان اندازه كه آن دو متفاوت به نظر مي رسند هر دو به چيزهاي يكساني مي 

  .خندند و اين بدين معناست كه در نهايت، به راستي تفاوت چنداني با هم ندارند

كه  از همان لحظه اي. اكنون به كورتني مي رسيم كه بابي در كالس چهارم او را ديد و دل به او باخت

چشم هاي خاكستري جذاب و خيره كننده اش را ديد حسابي گلويش پيش او گير كرد و هنوز كه هنوز 

بابي يكي از معدود . بزرگتر كه شدند، در عرصه ورزش، رقيب هم شدند. بود عشقش به قوت خود باقي بود

دن كورتني هرگز او را با وجود دختر بو. اتفاقاً درست برعكس بود. افرادي بود كه از كورتني نمي ترسيد

وقتي وسطي بازي مي كردند، . چرا بايد چنين كاري مي كرد؟ او زيادي خوب بود. دست كم نمي گرفت

وقتي در كالس ورزش در دوي . بابي با همان شدتي او را نشانه مي گرفت كه او بابي را هدف قرار مي داد

گاهي اوقات خودش . او مسابقه بدهد چهارصد متر شركت مي كردند، بابي هميشه كاري مي كرد كه با

در مسابقات  بيس بال دوره اي نوجوانان، آن ها در دو . برنده مي شد؛ ساير اوقات كورتني از او جلو مي زد

وقتي يكي از تيم ها با تيم ديگري برابري مي كرد هر يك بر . تيم رقيب و هر دو توپ پرتاب كن بودند

طبيعي است كه گاه و بي گاه يكي از آن ضربه ها به . اوج خود برساندتالش خود مي افزود تا رقابت را به 

توپ مي زدند كه به سوي بازيكن حريف نشانه مي رود و بازيكن ناچار است براي اجتناب از ضربه ي توپ 

. با اين همه هرگز توپ به نشانه نمي خورد. خود را كنار بكشد و به اين ترتيب ديگري را زمين مي زدند

  .د رقيب هم باشند اما باز هم دوست يكديگر بودندممكن بو

اما هيچ . موضوع اين بود كه احساس كورتني نسبت به بابي به همان شدت دلباختگي بابي به كورتني بود

يك نگذاشته بودند ديگري از اين موضوع آگاه شود تا آن شب سرنوشت سازي كه كورتني پيش از مسابقه 

همان زماني بود كه كورتني به بابي گفت كه چقدر برايش اهميت و ارزش . ي بسكتبال به خانه ي او رفت

براي بابي، آن لحظه، از . همان شبي بود كه آن دو براي اولين بار با هم ديداري صميمانه داشتند. قايل است

  .دمعجزه اي تمام عيار بو. آن لحظه هاي باور نكردني بود كه در واقع، فراتر از آرزوهايش پيش آمده بود

متأسفانه همان شبي هم بود كه دايي پرس بابي، او را از خانه شان برد تا سفر پر خطرشان به قلمروي 

  .با همان ديدار دلنشين با كورتني، زندگي پيشين بابي پايان گرفت. پرآشوب دندارن را آغاز كنند

شدت نگران بودند كه هر دو به . با هم بودن مارك و كورتني از نظر بابي پندراگن اهميت خاصي نداشت

مارك اولين كسي بود . مبادا هنگام سفر با ناودان به قلمرويي ديگر حادثه وحشتناكي براي بابي پيش بيايد
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كه از طريق انگشتري جادويي كه در شب عجيبي به او داده بودند، دريافت روزنگاشت هاي بابي را آغاز 

اما صبح . مارك او را بخشي از روياي خود مي پنداشتآن انگشتر را زن قدرتمندي به او داد كه . كرده بود

معلوم شد كه آن زن، اوسا، مادر لور، بوده . روز بعد، رويايش پايان يافته و انگشتر همچنان در دستش بود

آن انگشتر كانالي بود كه بابي از طريق آن مي توانست . كه هنگام پشتيباني از بابي، محكوم به مرگ شد

  .اورنكردني اش را براي دوستانش بفرستدروزنگاشت سفرهاي ب

خطرهاي آن جالب تر از بيش . خواندن ماجراهاي سفر بابي، براي مارك هم هيجان انگيز بود هم ترسناك

اما قرار نبود ماجراهاي بابي جالب و . تر فيلم هاي حادثه اي بودند كه مارك در تمام عمرش ديده بود

تصور اينكه عده اي .. ند و همين باعث مي شد چنين ترسناك باشندآنها واقعيت داشت. سرگرم كننده باشند

با نام مسافر وجود داشتند كه در سرتاسر جهان سفر مي كردند و در برابر شرارت ها مي جنگيدند موضوعي 

از آن عجيب تر، آگاهي از . بود كه همه ي اطالعات مارك درباره ي ساز و كار جهان را زير سوال مي برد

  .رين دوستش يكي از همين مسافرهاست، ارتباط مارك با كل اين ماجرا را سخت تر مي كرداينكه بهت

براي همين رازش را با . در واقع، او نمي توانست با اين ماجرا كنار بيايد، البته به تنهايي نمي توانست

كمك هم بفهمند آن دو با هم مي توانستند روزنگاشت هاي بابي را بخوانند و به . كورتني در ميان گذاشت

  .چه بر سر دوستشان مي آيد

پدر كورتني آن جا را تبديل به كارگاهش كرده بود اما . ميعادگاه برگزيده شان، زيرزمين خانه كورتني بود

كورتني هميشه به طعنه مي گفت كه پدرش همه ي آن ابزارها را به اين . هيچگاه از آن استفاده نمي كرد

الي و بي نظير بوده اند اما پس از آن به فكرش نرسيده بود كه با آن ها دليل گرفته است كه به نظرش ع

بدين ترتيب، كارگاه زيرزمين خانه شان بيشتر به موزه ي خاك گرفته ي ابزارهاي . چه كاري انجام بدهد

 در آن جا كاناپه ي بزرگ رنگ و رو رفته اي هم بود كه. صنعتي، و مكاني ايده آل براي مارك و كورتني بود

  .مي توانستند روي آن مستقر شوند و با ولع روزنگاشت هاي بابي را بخوانند

بگو مگوهايشان با آقاي دوريكو در آخرين دقايق آموزشي آن روز پيش آمد و براي همين آن دو ديگر به 

كورتني حتي از تمرين واليبال نيز صرف . در عوض، يكراست به خانه ي كورتني رفتند. كالسشان برنگشتند

بي ترديد، زماني كه روزنگاشت بابي . او جز در مواقع اضطراري، در جلسات تمرين غيبت نمي كرد. ظر كردن

  .مي رسيد يكي از همين مواقع بود



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �	 ش

كورتني جلوتر از مارك، از پله هاي زيرزمين پايين دويد و با يك جست روي كاناپه نشست و بي صبرانه سر 

  :مارك فرياد زد

  !ميرم كه زودتر بفهمم توي كلرال چه اتفاقي افتادهدارم مي ! بجنب ديگه -

اما مارك به جاي اينكه آن را از كيفش در آورد و كنار . روزنگاشت بابي نزد مارك و در كوله پشتي اش بود

  .كورتني بنشيند تا بتوانند بقيه ي ماجرا را بخوانند، با قيافه اي نگران باالي سر كورتني ايستاد

  :بي صبري اش را به طور كامل در صدايش منعكس كند به او گفتكورتني كه مي كوشيد 

  چي شده؟ -

  :مارك به نرمي گفت

  .مي ترسم -كورتني من مي  -كو  -

در مواقع عادي، وقتي كورتني آن چه را مي خواست به دست نمي آورد با تهديد و ارعاب، افرادي مثل 

آن ها يك گروه را تشكيل . وضعيت فرق مي كرد اما اين بار،. مارك را به انجام خواسته اش وا مي داشت

. اگر يكي از آن ها مشكلي داشت ديگري ناچار بود حرمتش را نگه دارد. راز مشتركي داشتند. مي دادند

بنابراين، با اين كه بي نهايت مشتاق بود كوله پشتي مارك را از هم بدرد و روزنگاشت بابي را از آن بيرون 

  :ر حالي كه مي كوشيد آرام باشد به نرمي گفتبكشد نفس عميقي كشيد و د

  .ولي دلم مي خواد ببينم حالش خوبه يا نه. منم مي ترسم -

  :مارك آه و ناله كنان گفت

  .دارم از خودمون حرف مي زنم. براي بابي كه نه -

ني كورت. اكنون ديگر مارك به طور كامل توجه او را به خود جلب كرده بود. كورتني با تعجب صاف نشست

  :پرسيد

  براي چي؟ -

  :مارك شروع به قدم زدن كرد و گفت
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  .از چند ماه پيش كه اون رفته، خيلي درباره ي اين موضوع فكر كردم -

  .جدي مي گم. آره، منم همين طور -

اما از قرار معلوم، افكار مارك بسيار عذاب آورتر از افكار كورتني بودند زيرا در آن لحظه فقط او نگران و 

  :مارك ادامه داد. بوددلواپس 

سنت دين مي خواد هاال رو به تسخير خودش . به چيزهايي كه در اينجا در معرض خطرند، فكر كن -

به نظرت اين موضوع يه . يعني هر زمان و مكاني رو كه تا به حال وجود داشته. يعني همه چي رو. دربياره

  ذره ترسناك نيست؟

اون كجا . زي كه باعث نگرانيم مي شد گذروندن درس جبر بودتا چند ماه پيش مهم ترين چي. خب، چرا -

  .اين براي من نوعي جهشه! و نگراني براي آينده ي همه ي زمان ها و مكان ها كجا

  .گنجاندن مشكلي به آن عظمت در ذهن، كار بس دشواري بود. مارك با حركت سرش حرف او را تأييد كرد

  :داد به او گفتمارك همان طور كه به قدم زدنش ادامه مي 

دايي پرس به بابي گفت كه همه ي . درسته، درك موضوع براي منم سخته اما چيز ديگه اي هم هست -

وظيفه ي مسافرها اينه كه به كمك قلمروها بشتابند . قلمروها در آستانه ي رسيدن به نقطه ي عطفي اند

اگر مسافرها موفق . و داشته باشندتا بحران هاشونو پشت سر بگذارند و امكان تداوم در صلح و آرامش ر

  .نباشند قلمروها دچار آشوب مي شن و اين همون وقتيه كه سنت دين وارد ميدون مي شه

  :كورتني كه مي خواست بفهمد اين حرفها به كجا مي رسد بي صبرانه گفت

  خب، بعدش چي؟ -

  :مارك كه كم كم داشت كفري مي شد در جوابش گفت

همين . رس به دندارن رفتند چون اين قلمرو در آستانه ي جنگ داخلي بودخب فكرشو بكن، بابي و پ -

اآلن خونديم كه پرس به لور گفت به زادا، قلمرو زادگاهش برگرده چون مردم اون جا به زودي به وجودش 

  .احتياج پيدا مي كنند
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ين مطلب را، مارك داشت به اصل مطلب مي رسيد و كورتني اصرار داشت ا. كورتني با دقت گوش مي كرد

  :مارك ادامه داد. هرچه كه بود، به طور كامل درك كند

احتماالً كلرال هم داره به اوج . بابي و پرس هم به دنبالش به اون جا رفتند. سنت دين به كلرال رفت -

  .بحران مي رسه

  :كورتني گفت

  ولي براي چي تو اين قدر مي ترسي؟. همه ي اينا رو مي فهمم -

  :مارك به تندي گفت

ما داريم طوري اين خاطرات بابي رو مي خونيم كه انگار ماجراهايي هستند كه در . فكرتو به كار بنداز -

اين درست كه بابي وسط ماجراست، ولي آب . جايي خيلي دورتر از شهر امن و كوچك ما اتفاق مي افتند

  .اين جا، در حومه ي اين شهر امن، خبري نيست. توي دل ما تكون نمي خوره

  :با حالتي جدي پرسيد. كم دوزاري كورتني داشت مي افتاد كم

  منظورت اينه كه ممكنه اين جا هم اتفاق مهمي بيفته؟ -

  :مارك فرياد زد

ما هم بخشي از اين هاال يا هر چي كه . ما هم مصون نيستيم. زمين دوم. ما هم يه قلمروييم! دقيقاً -

  .هستيم

اگر همه ي قلمروها در آستانه ي . مطلب در ذهنش جا بيفتد كورتني نگاهش را از مارك برداشت تا اين

اين بي ترديد مايه ي . رسيدن به نقطه ي عطفي بودند پس اين موضوع شامل قلمرو خودشان نيز مي شد

  .دردسر بود

  :مارك گفت

من . ما در اين مدت سعي مي كرديم بفهميم كه چرا بابي مسافره. بگذار يه چيز ديگه هم بهت بگم -

  .شو نمي دونم ولي مطمئنم كه وقتشو مي دونمچرا
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  هان؟ وقت چي رو؟ -

  :مارك شروع به استدالل كرد و گفت

مي رن كه  وقتياين طور كه معلومه مسافرها فقط به جاهايي مي رن كه به وجودشون نيازي هست، و  -

ته باشه، براي شرط مي بندم وقتش رسيده كه زمين دوم هم به مسافري نياز داش. بهشون احتياج دارند

  .اونم بابيه. همين هم هست كه ما االن يه مسافر داريم

آن چه مارك مي گفت معقول و منطقي به نظر . ديگر الزم نبود چيزي بپرسد. كورتني سوال ديگري نكرد

بنابر نوشته هاي بابي، دايي پرس . تا آن زمان، تمام چيزهايي كه بابي نوشته بود حقيقت داشت. مي رسيد

كه . قلمروها همه ي. آگاه ساخته بود كه همه ي قلمروها به دوره ي بحراني خود نزديك مي شونداو را 

  .زادگاهشان. زمين دوم. شامل اين قلمرو نيز مي شد

  مي خواي باز هم بگم؟ -

  :كورتني با دلواپسي جواب داد

  .راستشو بخواي، نه -

غير از . بابي داره خاطراتشو براي ما مي فرسته. به نظرم ما، يعني من و تو، هم بخشي از اين ماجراييم -

  .خودش، ما تنها افراد اين جاييم كه مي دونيم چه خبره

  :كورتني كه انگار به زور كلمات را بر زبان مي آورد به آرامي پرسيد

  نظر تو اينه كه ما داريم براي جنگي در زمين دوم آماده مي شيم؟ -

  .كه داره مي افته به نظر من اين دقيقاً همون اتفاقيه -

مارك باالخره اصل مطلب را بيان كرد اما كورتني . يك دفعه كورتني نيز به اندازه ي مارك وحشت زده شد

  :كورتني گفت. آرزو مي كرد اين كار را نكرده بود

  حاال چي كار كنيم؟ -

  :مارك كوله پشتي اش را از شانه اش در آورد و كنار كورتني نشست و در جوابش گفت
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  .ينو هنوز نفهميدما -

برخالف اولين روزنگاشتش كه روي . دستش را در كوله پشتي اش فرو برد و روزنگاشت بابي را در آورد

كاغذ پوستي زرد و زمختي نوشته شده بود، اين كاغذها نرم و به رنگ سبز روشن بودند اما گوشه هايشان 

صفحه هاي سبز . ويي دست ساز بودنداين كاغذها شكل غيرعادي و عجيبي داشتند گ. چهار گوشت نبود

اما نوشته هاي روي آن ها درست مثل نوشته هاي . رنگ آن مثل الستيكي بود كه نازك و سبك باشد

كلمه هاي آن را با مركب سياه نوشته بودند و دست خط آن بي ترديد دستخط . روزنگاشت هاي پيشين بود

  .بابي بود

  :مارك ادامه داد

درباره ي وقايعي كه در پيشه چيزهاي بيش تري بفهميم تنها كاري كه مي تونيم تا زماني كه بتونيم  -

بكنيم اينه كه روزنگاشت هاي بابي رو بخونيم و تا مي تونيم چيزهاي بيش تري ياد بگيريم تا وقتي زمانش 

  .آماده باشيم... رسيد

اين ماجرا بازي . يدآخرين حرفش شوم و بدشگون به نظر مي رس. كورتني به چشم هاي مارك خيره شد

عقل سليم به آن ها مي گفت كه روزي، به طرز . واقعي بود. اي نبود كه براي ديگري پيش آمده باشد

. كورتني داشت از عقل سليم متنفر مي شد. نامشخصي آن ها نيز به درون اين كابوس كشيده مي شوند

تنها چيزي كه مي توانست به اين . داكنون تنها اين پرسش مطرح بود كه چه وقت اين حادثه رخ خواهد دا

پرسش ها پاسخ بدهد، روزنگاشت بابي بود بنابراين مارك و كورتني، بي هيچ گفتگوي ديگري، سرها را 

  .پايين انداختند و به خواندن آن كاغذهاي عجيب سبز رنگ ادامه دادند

  5روزنگاشت 

  )ادامه(                                                                                                       

  كلرال

  .ناودان
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اين پنجمين بار بود كه با آن تونل جادويي به سوي ناشناخته ها سفر مي كردم، اما هنوز به آن عادت 

ه بچه ها، همان طور ك. اگر صدبار ديگر هم با آن وامانده سفر كنم باز هم به آن عادت نمي كنم. نكرده بودم

البته به تندي و تيزي سرسره . قبالً برايتان گفتم، كمابيش مثل ليز خوردن بر روي سرسره هاي آبي است

. در واقع بيش تر مثل شناور شدن بر روي بالشتكي از هواي گرم است. سواري در پارك هاي آبي نيست

ا مي دانستم تنها در ام. ديوارهاي تونلي كه دورم را احاطه مي كرد گويي از جنس كريستال شفاف بود

حال اين كه چرا چنين مي شود، خودم . زماني كه تونل فعال مي شود ديوارهايش به اين شكل در مي آيند

  .هم نمي دانم

در وسط كهكشان بودم و در طول زمان و . در آن سوي ديوارها، ستاره ها را مي ديدم؛ ميلياردها ستاره را

خيلي دلم مي خواست بدانم كه . وضيحي بود كه شنيده بودمدست كم، اين همان ت. مكان سفر مي كردم

آيا ناودان ها قابل تخريب بودند؟ آيا ممكن بود ماهواره اي در حال چرخش . آيا ناودان ها به راستي جامدند

در مدارش به طور تصادفي به ناوداني اصابت كند؟ يا يك شهاب سنگ؟ يا يك سيارك؟ به فكرم رسيد كه 

ه ي اين گونه فجايع احتمالي هم به قدر كافي دغدغه و نگراني دارم، بنابراين كوشيدم به بدون تفكر دربار

  . چيز ديگري فكر كنم

اولين باري كه سوار ناودان شده بودم مي ترسيدم به ديوارها . در مقابلم، پيچ و خم هاي تونل را مي ديدم

سر پيچ ها به سمت مخالف خم شوم، اما  برخورد كنم براي همين مانند ديوانه هاي لژسوار، سعي مي كردم

تنها كاري كه بايد مي كردم اين بود كه با . چنان كه معلوم شد الزم نبود زحمت اين كار را به خود بدهم

  .خيالي آسوده از سواري لذت مي بردم

ر بود كه اين اولين با. تا آن زمان تنها براي رفت و برگشت ميان زمين دوم و دندارن سوار ناودان شده بودم

دلم مي خواست بدانم ممكن است به تقاطعي چيزي برسم و با سرعت در مسير . عازم جاي ديگري بودم

سوار خط سريع . نه تغيير مسيري در كار بود و نه تقاطعي. پاسخم را خيلي زود گرفتم. جديدي بيفتم

  .السير كلرال بودم

ركت بودم به شنيدن صداي نت هاي خوش همان طور كه با سرعت در ح. از كجا فهميدم؟ صدايي شنيدم

آن . آهنگ درهم برهم عادت كرده بودم براي همين آن صداي جديد به راحتي توجهم را به خود جلب كرد
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زماني كه تقريباً به آخر راه . صدا بلند و بلندتر مي شد و معنايش اين بود كه به آن نزديك تر مي شوم

  .رسيده بودم تازه آن را تشخيص دادم

  .ي آب بودصدا

به من گفته . ناگهان هشداري كه دايي پرس پيش از كشيده شدنم به درون ناودان داده بود معنا پيدا كرد

را به ياد  "گلوله ي توپ"در همان لحظه . بود كه گلوله ي توپ را به خاطر داشته باشم و نفسم را نگه دارم

آبي در نيوجرسي بود كه چند سال پيش يادت است، مارك؟ نام يكي از سرسره هاي همان پارك . آوردم

سرسره آبي كوتاهي با شيب تند بود كه تا زيرزمين ادامه مي يافت و ما را از . دايي پرس ما را به آن جا برد

فاصله ي چهار و نيم متري به درون استخر آب سردي انداخت كه آبش از برف هاي ذوب شده ي 

اگر . بود "غيرمنتظره"تو در توصيف آن به كار بردي  به گمانم كلمه اي كه. كوهستاني تأمين مي شد

حدسم درست از آب در مي آمد معناي هشدار دايي پرس اين بود كه به زودي از ناودان به درون استخر 

به تندي دست هايم را جلوي قفسه ي سينه جمع كردم، چهار زانو نشستم و منتظر پايان . آبي مي افتم

  .سفر ماندم

لحظه اي راحت و . از درون ناودان مثل اژدر، با پا به بيرون پرتاب شدم. راه رسيديمخيلي زود به آخر 

آسوده درون ناودان شناور بودم و لحظه اي بعد تحت تأثير جاذبه ي زمين قرار گرفته، در حال سقوط به 

تنها . ظ كنمنمي توانستم خودم را جمع و جور كنم يا تعادلم را حف. اما كجا؟ همه جا تار بود. جايي بودم

  .اميدم به اين بود كه در جايي نرم يا دست كم در آب فرود بيايم

اما به لطف هشدار دايي پرس، آماده . با فرودي نه چندان خجسته، در آب افتادم. سرانجام در آب فرود آمدم

رود ناگهاني و پر حتي يادم بود كه سوراخ هاي بيني ام را بگيرم تا از و. با پا در آب افتادم و فرو رفتم. بودم

  .فشار آب به داخل بيني ام مصون بمانم

همين كه . مثل اين بود كه براي شنا به فلوريدا رفته باشم. آب آن جا مثل مناطق گرمسيري گرم بود

مي خواستم بفهمم كجا . فرورفتنم در آب متوقف شد شروع به پارو زدن كردم تا به سطح آب برگردم

وقتي به سطح آب رسيدم نگاه سريعي به اطراف انداختم تا محيط . مي گذردهستم و در قلمروي كلرال چه 

تا آن وقت، . تعجبي نداشت. در آبگير بزرگي پا مي زدم كه در غاري زيرزميني بود. پيرامونم را بررسي كنم

 اما برخالف ناودان هاي ديگري كه به درونشان قدم مي گذاشتم، ورودي. همه ي ناودان ها زيرزمين بودند
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از همان جا . اين ناودان را روي بخشي از ديوار غار كنده بودند كه حدود شش متر باالتر از سطح آب بود

  .از هشدارت ممنونم، دايي پرس. بود كه مثل، بله، مثل گلوله ي توپ به بيرون پرتاب شده بودم

نوري كه وجود داشت از بررسي سريع پيرامونم نشان داد كه ديوارهاي غار هيچ درز و منفذي ندارد و تنها 

حدس زدم كه در بيرون غار خورشيد مي درخشد و نور آن از كف ماسه اي . آبي بود كه در آن شناور بودم

  .آبگير باز مي تابد و آب سبز آبگير را چنان روشن مي كند كه براي روشنايي كل فضاي غار كافي است

. ت و مركز آن تا ارتفاع بلندي اوج مي گرفتفضاي غار دو برابر زمين تنيس بود و سقف گنبدي شكلي داش

به نظر مي رسيد ديوارهاي كاهي رنگ و ناهموار غار، . كمابيش حس حضور در كليسايي كوچك را داشتم

در آن جا هزاران گياه رونده ي سبز و پرپشت نيز به چشم مي خورد كه از ال . حاصل قرن ها فرسايش باشد

  .ه اي پايين آمده، روي سنگ ها را پوشانده بودندبه الي سنگ ها روييده، ماننده پرد

احتماالً روشنايي . اما آن چه به راستي توجهم را به خود جلب كرد هزاران گل رنگارنگ گياهان رونده بود

در هر . آبگير براي رويش آن ها كافي بوده يا شايد در كلرال گل ها براي رويش خود نيازي به نور نداشتند

گل هايي به رنگ سرخ . ي زيبا و خوش آب و رنگي تمام ديوارها را پوشانده بودند حال، همچون فرشينه

اين گل ها در شكل ها و اندازه هاي . آتشين، بنفش تيره و زرد خوشرنگ بر ديوارها خودنمايي مي كردند

ضي بعضي از آن ها شيپور مانند بودند و بع. گوناگوني بودند و هيچ شباهتي به گل هاي زميني نداشتند

شوخي . عجيب تر از همه آن كه زنده به نظر مي رسيدند. ديگر به پره هاي كوچك بالگرد شباهت داشتند

منظره ي آن . گلبرگ هاي تمام گل ها به آرامي باز و بسته مي شدند انگار نفس مي كشيدند. نمي كنم

  .هم ترسناك هم سحر آميز بود. همه گل متحرك باعث مي شد كه خود غار نيز زنده به نظر برسد

همه چيز به راستي عالي . تا آن زمان ديگر نفس هايم آرام شده بود و به نرمي در آب سبز آبگير شناور بودم

شايد اگر صداي آشناي نت هاي . به گمانم آن فضاي اعجاب انگيز مرا هيپنوتيزم كرده بود. و بي نطير بود

در . ي رسيد، تا ابد همان جا شناور مي ماندمموسيقي را نمي شنيدم كه از ناودان باالي سرم به گوش م

اما من . چه خوب. دايي پرس داشت به آن جا مي رسيد. يك آن متوجه شدم كه چه چيزي در پيش است

بالفاصله شروع به پا زدن كردم . اين بد بود. درست در همان مكاني شناور بودم كه او به زودي فرود مي آمد

همين كه دستم به كناره ي سنگي آبگير خورد اين . دم تا سر راه او نباشمو خود را به كناره ي آبگير رسان

  "!يوهو": صدا به گوشم رسيد
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با چنان نيرويي پرتاب شد كه تا وسط محوطه ي غار پيش . دايي پرس با سر به بيرون از ناودان پرتاب شد

. رانجام جاذبه بر او اثر كردگرچه محال به نظر مي رسيد ولي انگار لحظه اي در هوا معلق ماند تا س. آمد

وقتي در مسيري كماني شكل پايين مي آمد دست هايش را از دو طرف باز كرد و حالت شيرجه ي فرشته 

در اثر فرودش آب چنداني با اطراف . ي تمام عيار را به هم چسباند و كمابيش عمودي در آب فرود آمد

  .از هر نظر شايسته ي ده امتياز كامل بود. نپاشيد

وقتي سرش . تي دايي پرس به سطح آب مي آمد خودم را از لبه ي آبگير باال كشيدم و روي آن نشستموق

را تكان مي داد تا موهاي خيسش را از جلوي پشم هايش كنار براند لبخند شادي بخش عريض و طويلي بر 

  :با شادماني فرياد زد. لب داشت

  .ر بريتنها راهش اينه كه با س! من عاشق اين جام! به به-

دست كم از اين وضعيت، بيش . كم كم داشتم فكر مي كردم كه دايي پرس از مسافر بودن خوشش مي آيد

با دو حركت دست، شنا كنان خود را به كناره . تر از من لذت مي برد، در اين زمينه هيچ ترديدي نداشتم

اش كمي نفس نفس مي زد براي  در اثر ورود هيجان انگيز و تماشايي. ي آبگير رساند و خود را باال كشيد

  :همين لب آبگير نشست و با چشم هايي سرشار از شور و هيجان مرا نگاه كرد و با خوشحالي گفت

  .نظير نداره. اين جا قلمروي دلخواه منه! به كلرال خوش اومدي -

ر مثل راهنماهاي تورهاي گردشگري صحبت مي كرد انگار كه وظيفه داشت ترتيبي بدهد كه حتماً سف

  .حتي سرسوزني هم به آن شباهت نداشت. اما اين سفر، سفر تفريحي نبود. تفريحي خوشي را بگذرانم

  :با اين كه هيچ نمي خواستم پاسخم را بگيرم از او پرسيدم

  خب، اين جا چه خبره؟ جنگي در پيشه؟ فاجعه اي در شرف وقوعه؟ -

  زگارمونو سياه كنه؟از اون شرارت هاييه كه سنت دين برامون تدارك ديده تا رو

  :دايي پرس شانه اي باال انداخت و پاسخ هميشگي اش را داد

  .نمي دونم -
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البته هميشه آن ها را با من در ميان . هان؟ تا آن زمان دايي پرس جواب همه ي سوال ها را مي دانست

  .دلگرمي بودنمي گذاشت اما آگاهي از اين كه دست كم يكي از ما دو نفر از مرحله پرت نيست مايه ي 

  :بالفاصله در جوابش گفتم

نمي دوني؟ چرا مسايل رو از من پنهون مي كني؟ حاال كه قراره به استقبال دردسر بريم، من مي خوام  -

  .آگاه باشم

  :صادقانه گفت

توي . راست راستي نمي دونم اينجا چه خبره. فكر نكن سعي مي كنم چيزهايي رو ازت پنهون كنم -

ولي دو سه بار . يالگويي ها زندگي كرده بودم و مي دونستم كه جنگي داخلي در پيشهدندارن، مدتي با م

  .تا جايي كه مي دونم، اين جا همه چيز عالي و معركس. بيشتر به كلرال نيومدم

  :با اوقات تلخي پرسيدم

  پس ما براي چي اينجاييم؟ -

  :و با وقار خاصي گفتناگهان دايي پرس كامالً جدي شد و مستقيم به چشم هايم نگاه كرد 

  .هنوز دستش رو نشده ولي به زودي معلوم مي شه. اگر اين جاييم براي اينه كه سنت دين اين جاست -

در دندارن، لحظاتي پيش از آن كه من و لور بتوانيم از چنگ مرگ بگريزيم و از . سنت دين. بسيار خوب

از آن جا كه فقط چند  "كلرال": و فرياد زد چاه اصلي معدن بيرون برويم سنت دين به داخل ناوداني دويد

ثانيه به انفجار معدن مانده بود من و لور با كمال ميل حاضر بوديم به دنبال او برويم، حيف كه او براي 

ما . جلوگيري از اين اقدام ما، از طريق ناودان، سيالبي را همراه با كوسه ي خونخواري به سويمان فرستاد

يا بايد تسليم مرگ مي شديم و به كام كوسه فرو مي رفتيم يا بايد به : داشتيمفقط دو راه در پيش رو 

ما فرار را برگزيديم و پيش از آن كه كل معدن منفجر شود . اعماق معدن، رو به نابودي مي گريختيم

  .توانستيم با موفقيت از يكي از تونل هاي تهويه فرار كنيم
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اين من بودم كه مي دانستم . ضورمان در كلرال خودم هستمناگهان اين نكته بر من آشكار شد كه علت ح

به گمانم خيلي بيش از آن كه برايم اهميت داشت در اين حماسه نقش . سنت دين به اينجا آمده است

  :گفتم. داشتم

  .از كلرال برايم بگو -

  .ا داشته باشمبه نظرم رسيد كه دست كم بهتر است بدانم در اين قلمروي جديد بايد انتظار چه چيزهايي ر

سپس . دايي پرس از جايش بلند شد و ايستاد و نگاهي به محوطه ي زنده و رنگارنگ غار زيرزميني انداخت

  :شروع به صحبت كرد و گفت

تا جايي كه من مي دونم هيچ جاي اين سياره حتي يك سانتي متر زمين . كل اين كره رو آب گرفته -

  .اي مرجانيه كه حدود هيجده متر زير آبه اين غار قسمتي از صخره. خشك وجود نداره

  :به ميان حرفش پريدم و گفتم

  پس كي توي اين قلمرو زندگي مي كنه؟ ماهي ها؟! شوخي مي كني -

پشت آن . دايي پرس خنديد و دستش را به سوي يكي از پيچك هايي برد كه به ديوار سنگي چسبيده بود

دايي پرس يكي از آن ها را مثل . مان پيچك متصل بودگل هاي رنگارنگ، چيزهاي قلنبه ي تيره اي به ه

با ناشي گري آن را گرفتم و متوجه شدم . كندن سيبي از درخت، از پيچك جدا كرد و به سمت من انداخت

به همين دليل به نظرم رسيد كه بيشتر مانند خيار شور . كه مثل خيار كوچكي به رنگ سبز تيره است

  .است تا خيار تازه

  :فتدايي پرس گ

  .نصفش كن -

پوست سبز بيروني اش چنان تيره . دو سر غالف عجيب را گرفتم و به راحتي آن را از وسط به دو نيم كردم

  .بود كه سياه به نظر مي رسيد اما داخل آن، به رنگ قرمز روشن بود

  :دايي پرس كه ميوه ي ديگري را براي خودش مي چيد به من گفت
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  .امتحانش كن -

به نظرم آمد وقتي دايي پرس از خوردن آن نمرد من . ي به آن زد و شروع به جويدن كردآن گاه گاز بزرگ

مزه اش مثل شيرين ترين هندوانه اي بود كه ! بنابراين گازي به آن زدم و چه خوشمزه بود. هم نمي ميرم

حتي پوستش هم مزه ي خوبي داشت فقط كمي سفت تر بود و نسبت به بافت . به عمرم خورده بودم

  .راستي، تخمه هم نداشت. يرين داخلي، نمك بيشتري داشتش

  :دايي پرس در ادامه ي حرفش گفت

هيچ . ولي اين مربوط به قرن ها پيشه. فكر كنم روزگاري مردم كلرال در خشكي زندگي مي كرده ن -

ت فقط سال هاس. هيچ كس نمي دونه چه بر سر اين سياره اومده. سابقه اي از اون زمان در دست نيست

  .كه در اين جا اثري از خشكي نيست

  :در حالي كه آب شيرين ميوه را از روي چانه ام پاك مي كردم به او گفتم

  پس مردم چه طوري توي آب زندگي مي كنند؟ -

  :پاسخ داد

تمام مراكز . زندگي مي كنند "زيستگاه"توي شهرهاي شناوري به نام . توي آب زندگي نمي كنند -

بعضي از اونا به قدري بزرگند كه باورت نمي شه . ين سكوهاي شناور ساخته ناجتماعي شونو روي هم

  .جزيره نباشند

  :گفتم

  ...از كجا غذا مي يارن؟ مصالح ساختماني چي؟ تازه. اين كه ظاهراً غيرممكنه -

  :دايي پرس حرفم را قطع كرد و گفت

  چه طوره بريم و همه چي رو نشونت بدم؟ -
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آن جا مي نشستيم و در اين باره حرف مي زديم مثل اين نبود كه خودم بروم و هر قدر هم . فكر خوبي بود

از اقرار به اين مطلب بيزار بودم ولي دنيايي كه همه چيز بر روي آن شناور بود جذاب . به چشم خودم ببينم

  .به نظر مي رسيد

صخره پيش رفت تا به  دايي پرس دهان آلوده به آب ميوه اش را پاك كرد و با دقت و احتياط روي لبه ي

پيچك ها را كنار زد و متوجه شدم كه . پيچك هاي پرپشت انبوهي رسيد كه نزديك بيخ ديوار قرار داشت

بالفاصله به ياد غاري افتادم كه . ساقه هاي پيچك روي مقداري لباس و تجهيزات را پوشانده بوده است

پوشيدن . يي پرس در همان غار به من دادنوك كوهي در دندارن بود و لباس هاي چرمي آن قلمرو را دا

  .لباس هاي قلمروهاي ديگر بر خالف قوانين بود در نتيجه ما به لباس هاي ويژه ي كلرال نياز داشتيم

  :با ناباوري پرسيدم

  اگه تو نمي دونستي كه به اين جا مي يايم از كجا اين وسايلو آماده داشتي؟. سر در نمي يارم -

به حباب پالستيكي شفاف به بزرگي توپ بسكتبال را برمي داشت و وارسي مي  در حالي كه چيزي شبيه

  :كرد به من گفت

اونا اين وسايلو آوردن . در هر قلمرو دستيارهايي هستند كه ازمون حمايت مي كنند. ما تنها نيستيم، بابي -

  .اين جا

  :پرسيدم. ده بوداحتماالً همان كسي است كه در برونكس از موتورسيكلت مراقبت كر. دستيار

  اونا كي هستند؟ پس چرا هيچ وقت اونا رو نديديم؟ -

  .ولي هميشه در نزديكيمون هستند. دست كم به ندرت مي شه اونا رو ديد. هرگز اونا رو نمي بيني -

  :با سوءظن گفتم

  اگه وجودشون اين قدر مفيده پس چرا توي دندارن يه ذره بيش تر كمكمون نكردند؟ -

تنها . نمي تونند به طور مستقيم در مأموريت ما نقشي داشته باشند. اونا مسافر نيستند. ستاين جوري ني -

  !بيا بگير. كمكي كه مي تونند بكنند اينه كه كمك كنند تا ما مثل ساير مردم هر قلمرويي بشيم
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ثل يك بخشي از آن باز بود در نتيجه م. چيز سبك اما جامدي بود. حباب پالستيكي را به سويم انداخت

حتي وسيله ي كوچكي مانند يك سازدهني نقره اي به آن . تنگ ماهي گرد و بزرگ به نظر مي رسيد

  .متصل بود

  .سرتو بكن توش -

دايي پرس با لبخندي . امكان نداشت به خواست خودم سرم را در آن شيء عجيب و غريب بكنم. بله، حتماً

  :گفت

  .مي گم اونو سرت كن -

شده، به من نمي گفت چه چيزي در پيش است؟ چرا هميشه خودم بايد همه چيز آخر چرا براي تنوع هم 

چرا بگومگو؟ با اكراه حباب شفاف را بلند كردم و آهسته آهسته آن را . را تجربه مي كردم؟ اَه، بسيار خب

د همين كه فرق سرم با داخل حباب تماس پيدا كر. تا اين كه اتفاق عجيبي افتاد - روي سرم پايين آوردم 

فوراً حركتش متوقف . بالفاصله آن چيز لعنتي را از سرم درآوردم! آن گنبد شفاف شروع به تغيير شكل كرد

  :در حالي كه پاك ترسيده بودم به دايي پرس گفتم. شد و گردي اوليه اش را به خودش گرفت

  اين ديگه چه كوفتيه؟ -

شفاف ديگري براي خودش بردارد و دايي پرس خنديد و دستش را به سوي كپه ي وسايل برد تا حباب 

  :توضيح داد

  .اسباب بازي هاي باورنكردني خوشگلي دارند. كلرالي ها خيلي پيشرفته ن -

  مثل وسايل شكنجه اي كه به سر آدم مي چسبند و مغز آدمو مي كشند بيرون؟ -

ب استفاده هايي اونا ياد گرفته ن كه از آ. آب زندگيشونه. نه، مثل هر چيزي كه به آب مربوط مي شه -

  .كنند كه حتي به فكرت هم نمي رسه

در . بالفاصله گردي حباب پيچ و تاب خورد و شروع به تغيير شكل كرد. حباب دوم را روي سرش گذاشت

طول چند ثانيه، شكل كامالً گرد خود را از دست داد و به صورت پوششي روي سرش درآمد كه كامالً شكل 
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از داخل آن . آن شيء به شكل سر دايي پرس در آمده بود. ر كردني نبودباو. سرش را به خود گرفته بود

  :در حالي كه به پوشش روي صورتش آهسته ضربه مي زد به من گفت. نقاب شفاف به من لبخند زد

  .اونا كشف كردن كه چه طوري از آب، مواد جامد درست كنند -

ه سرش كامالً درون آن شيء، هر چه كه بود، با اين ك. حيرت انگيز بود. حباب شفاف دوباره سفت شده بود

دايي پرس به ساز دهني فلزي متصل به پشت سرش اشاره . قرار داشت به وضوح صدايش را مي شنيدم

  :كرد و گفت

فيلتريه كه آب رو جذب مي كنه، اتم هاشو مي شكنه و اكسيژنشو به داخل نقاب ... ايني كه اين جاست -

  باحاله، نه؟. مي فرسته تا بتوني نفس بكشي

هر كسي با آن مي توانست زير آب نفس . آن نقاب عجيب زنده نوعي ماسك اكسيژن بود. تازه فهميده بودم

آن پالستيك شفاف هم مانند نقابي عمل مي كرد كه چشم هايمان را از ورود آب مصون نگه مي . بكشد

  چيز باحالي نيست؟. داشت تا بتوانيم ببينيم

ز سرش درآورد و وقتي كه آن را روي پايش گذاشت دوباره گرد و كروي شكل دايي پرس نقاب شفاف را ا

  :دايي پرس گفت. شده بود

  .بعد از قرن ها زندگي كردن روي آب، آدم مبتكر و چاره جو مي شه -

  اون جا ديگه چي داري؟. كامالً درسته

آنها مي توانم بدهم اين دو وسيله ي عجيب ديگر روي كپه ي وسايل بود كه بهترين توضيحي كه درباره ي 

. است كه مثل شناورهاي پالستيكي بودند كه نجات غريق ها در زمان نجات افراد از آن استفاده مي كنند

كمابيش به توپ راگبي شباهت . دايي پرس يكي از آن ها را برداشت و به سويم دراز كرد كه آن را ببينم

سمت ديگرش نوك تيز . ي گرد و بازي قرار داشت داشت، به رنگ ارغواني روشن بود و در دو سويش دهنه

  :گفتم. شيارهايي نيز به رديف از باال تا پايين آن به چشم مي خورد. بود

  .قبوله، من تسليمم -
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وقتي توي آب رفتي دستگيره هاشو بگير و جلوي خودت نگهش دار و ماشه رو . اين سورتمه ي آبيه -

  .بكش

  :دايي پرس توضيح داد. يك از دستگيره ها وجود دارد متوجه شدم كه ماشه هايي در داخل هر

از اين شيارها آب به . اونو به سمتي نگه دار كه مي خواي بري. بخش باز سورتمه ي آبي بايد جلو باشه -

هر چه بيشتر ماشه رو فشار بدي، . داخلش كشيده مي شه تا نيروي الزم تأمين بشه و تو رو با خودش ببره

  .راحت و بي دردسر .سريع تر جلو مي ري

تازه داشتم مي فهميدم كه چرا دايي پرس تا اين حد كلرال را دوست . كم كم موضوع داشت جالب مي شد

  :يك جفت كفش غواصي پالستيكي به سويم انداخت كه ديگر نيازي به توضيح نداشت و اضافه كرد. دارد

  .لباستو عوض كن -

بنابراين به آن سوي . اين كار را قبالً انجام داده بودم. وشيمزمان آن رسيده بود كه مثل كلرالي ها لباس بپ

لبه ي سنگي رفتم و شروع به زير و رو كردن كپه ي لباس ها، بلوز و شلوار و حتي شلوارك هايي بودم كه 

در دندارن هيچ لباس زيري نبود كه بپوشم و لباس هاي . چه خوب. به گمانم لباس زير به حساب مي آمد

شن آن جا مرا دچار چنان حساسيت پوستي حادي كرده بودند كه تازه داشت التيام مي چرمي زبر و خ

  .يافت

كلرال از هر سو در آب بود بنابراين حدس مي زدم كه . جنس لباس هاي كلرال لطيف و الستيك مانند بود

همگي . رنگ هاي شادي نيز داشتند. آن لباس ها براي شنا كامالً مناسب باشند و به سرعت خشك بشوند

از آن جا كه چند بار با دايي پرس به . از گروه رنگ هاي سرد طيف نوري بودند مانند آبي، سبز و بنفش

غواصي رفته بودم، مي دانستم بهترين رنگ هايي كه در زير آب كاربرد دارند رنگ هاي خانواده ي آبي اند 

و زرد در زير آب به سرعت پخش شده رنگ هايي مثل فرمز . زيرا اين رنگ ها بهتر از بقيه ديده مي شوند

بنفش و سبز . در نتيجه خاكستري به نظر مي رسند ولي رنگ آبي در زير آب همچنان آبي ديده مي شود

  .هم همين طورند

حس مي كردم در اين قلمروي آبي، فرصت هاي بيشتري براي كسب تجربه در زمينه ي غواصي در انتظارم 

بعد از . س غواصي برد و من مدرك غواصي در آب هاي آزاد را گرفتمپارسال دايي پرس مرا به كال. است
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آن، در سفر بي نظيري مرا به فلوريدا برد و در آن جا به غواصي در اقيانوس و گشت و گذار در چشمه هاي 

همراه با دسته ي ماهي ها شنا مي كرديم و پشت الك . سفر خارق العاده اي بود. آب شيرين پرداختيم

  .مي شديم پشت ها سوار

كم كم داشتم فكر . من و دايي پرس تجربه هاي بي نظير بسياري از اين دست را پشت سر گذاشته بوديم

مي كردم كه شايد آن ماجراجويي ها، بيش از آن كه براي تفريح و سرگرمي باشند براي آن بودند كه من 

به گمانم بايد از او ممنون . داشتم براي رويارويي با مشكالتي آماده شوم كه در مقام يك مسافر در پيش رو

تجربه ي معركه اي بود اما راست راستي . باشم، البته شايد جز آن دفعه اي كه مرا به سقوط آزاد برد

  !واي. فكرش را هم نمي كردم كه ممكن است او بخواهد با آن ماجرا مرا براي چيزي آماده كند

در اين جا هيچ كس مرا نمي . اهراً همرنگ آن بودبلوز آبي روشني را همراه با شلواري برداشتم كه ظ

يك شلوارك آبي هم . شناخت ولي دلم نمي خواست مثل عوضي هاي كور رنگ و ناسازگار به نظر برسم

چندان اطمينان نداشتم كه اندازه ام باشد اما وقتي آن را پوشيدم مثل اين بود كه براي من . برداشتم

لباس هاي زمين دوم را همان جا انداختم . ثري از زيپ و دكمه هم نبوددر اين لباس ها ا! دوخته شده باشد

. لباس هاي كشي كامالً قالب بدنم بودند. بعد از آن بلوز را روي سرم كشيدم. و شلوارك و شلوار را پوشيدم

چندان برايم تنگ نبودند اما به قدر كافي به تنم مي چسبيدند و طوري بود كه در آب دست و پاگير نمي 

در آن جا حتي چكمه هاي ظريفي با كفه اي از جنس پالستيك سخت بود كه پا به راحتي به . دندش

همه چيز خيلي به مجموعه ي . درونش مي لغزيد و چنان قالب پاي آدم مي شد كه انگار سفارشي بود

  .شباهت داشت "سفر به ستارگان"تلويزيوني 

  :فتدايي پرس نوار باريك و لطيفي را به دستم داد و گ

  .يه كمربند هم ببند -

  .اهل كمربند نيستم. همين طوري خوبه -

  .اين براي تنظيم شناوريه. موضوع خوش تيپي كه در ميون نيست -

غواص ها بايد . به لطف تجربه هايم در زمينه ي غواصي، مي دانستم كه تنظيم شناوري چيست. چه عالي

تنظيم شناوري، . وند و به سطح آب برمي گردنددر زير آب كمربند سنگيني ببندند وگرنه شناور مي ش
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جليقه اي است كه آن را با هواي مخزن غواصي پر مي كنند تا به كمك آن تعادل خود را حفظ كنند به 

وقتي تنظيم به طور كامل انجام گرفت . اين ترتيب نه به ته اقيانوس مي روند نه به سطح آب برمي گردند

اين وضعيت باعث مي شود هنگام شنا حس پرواز داشته . نام دارد "ثيتعادل خن"به وضعيتي مي رسند كه 

ولي درست نمي فهميدم كه آن كمربند باريك چطور قرار است كسي را به وضع تعادل خنثي . باشيم

  .برساند

  :فكر كنم دايي پرس دوباره داشت ذهنم را مي خواند چون برايم توضيح داد

به درونش مي كشه و براي سبكي، اكسيژن توليد مي كنه بستگي  براي وزن گيري، آب رو. اين خودكاره -

  .بهت كه گفتم، اينا حسابي پيشرفته ن. داره كه تو چي بخواي

راست راستي مشتاق . به حرفش اعتماد كردم و سرگرم رد كردن نوار باريك از پل هاي شلوار جديدم شدم

وقاتي در گذشته شده بود كه با دايي پرس بودم، مثل ا. بودم به داخل آب بروم و اين وسايل را امتحان كنم

در مقايسه با دندارن، . بله، تا آن زمان به راستي از كلرال خوشم آمده بود. حتي از آن وقت ها هم بهتر بود

هوا گرم و مطبوع بود، لباس ها افتضاح نبودند، ميوه هاي محلي اش . اوضاع پيشرفت عظيمي كرده بود

ند، بنا به گفته ي دايي پرس، از آن قلمروهايي نبود كه با كسي سر جنگ طعم عالي و دلچسبي داست

حسابي شوق و . داشته باشد و مردمش به حدي پيشرفته بودند كه وسايل مفيد و به درد بخور مي ساختند

  .ذوق داشتم كه زودتر از آن غار بيرون بروم و شروع به گشت و گذار كنم

همين كه از پوشيدن لباس هاي بومي . س بود كه كار عجيبي مي كردالبته اين قبل از مشاهده ي دايي پر

آن قلمرو فارغ شد يكي از شلوارهاي كلرالي اضافه را برداشت و به هر يك از پاچه هايش گره اي زد و به 

  :من دستور داد

  .مقداري از اين ميوه ها بچين -

را گرفت و پاچه هاي شلواري را پر  دايي پرس ميوه ها. شروع به چيدن ميوه از شاخه ي پيچك ها كردم

فكر كردم شايد از آن شلوار به جاي كيف موقتي استفاده مي . كرد كه لحظه اي پيش آن را گره زده بود

پاچه هاي . فكر خوبي بود زيرا از آن ها خوشم آمده بود. كند تا مقداري از آن ميوه ها را به سطح آب ببرد
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آن گاه ساقه ي پيچكي را از . جفت پاي قلنبه سلنبه به نظر رسيدندشلوار را آن قدر پر كرد كه مثل يك 

  :به من گفت. ديوار محكم كشيد و مثل طنابي از پل هاي شلوار گذراند و كمرش را سفت بست

  .يكي از سورتمه هاي آبي رو بده -

ستش دادم و داشت چه كار مي كرد؟ يكي از دو سورتمه ي ارغواني را به د. نه، ديگر پاك گيجم كرده بود

حاال پيچكي به طول تقريبي . او سر ديگر پيچكي را كه كمر شلوار را نگه داشته بود، به دستگيره ها بست

  .يك متر، بين سورتمه ي آبي و شلوار پر از ميوه بود

  مي خواي به من بگي چي كار داري مي كني؟ -

راي نفس كشيدن از حباب هاي هوا ب. كفش هاي غواصي رو بپوش. بايد شناكنان از اين جا بيرون بريم -

به سطح آب كه برسيم، يه آب شكاف بايد اون . فقط هيجده متر پايين تر از سطح آبيم. استفاده مي كنيم

  .جا در انتظارمون باشه

  آب شكاف؟ -

  .ازش خوشت مي ياد. جاي مانوور داره. خيلي سريع مي ره. مثل قايق تندروست -

  مرحمت دستيارهاست؟ -

  .دقيقاً -

  قضيه ي شلوار پر ميوه چيه؟ -

  .طعمه ي كوچولوييه براي كوييگ ها. چيز مهمي نيست -

آخرين جمله اش را با كند و كاو در زير لباس هاي . زنگ تفريح به پايان رسيده بود. خودش بود. اوهوه

! م و دلم روشنبه به، چش. كلرالي به پايان رساند و از آن زير، اسلحه ي نيزه پران بدهيبتي را بيرون كشيد

اگر يادتان باشد، كوييگ ها همان جانوران درنده ي كوفتي بودند . بيرون غار كوييگ هايي در كمين بودند

كوييگ هاي زمين دوم سگ . كه سنت دين از آن ها براي نگهباني دروازه ي ناودان ها استفاده مي كرد
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. دند كه پشتشان زايده هاي بلندي داشتنددر دندارن، خرس هاي ماقبل تاريخ آدمخواري بو. هاي هار بودند

  ...در كلرال فقط يك چيز مي توانستند باشند

منظورت اينه كه كوسه هاي غول پيكري بيرون غار پرسه مي زنند و منتظرند كه ما با لباس هاي . كوسه -

  الستيكي نوي شيكمون بپريم بيرون؟

  :با صراحت اين را گفتم و او جواب داد

  .نو توي دندارن ديديخودت كه يكي شو -

هنوز چشم هاي زرد كوييگي و شيطاني اش را به ياد داشتم كه . در تونل اصلي معدن دندارن. بله، ديدم

سفر گرمسيري به . خاطره ي آن صحنه باعث شد زانوهايم سست شوند. سوار بر موجي به سويمان مي آمد

  :دايي پرس گفت. پايان رسيده بود

اگر . اين شلواره بوي ما رو به خودش گرفته. ي آبي رو بيرون مي فرستم اول سورتمه. نگران نباش -

  .كوييگي اين اطراف باشه دنبال اين بود مي ره، اينم بگم كه معلوم نيست حتماً كوييگي در كار باشه

  به نظرت اون قدر كودن اند كه دنبالش مي رن؟ -

  :با اطمينان گفت

ي وقت داريم كه خودمونو به سطح آب برسونيم و آب شكافو پيدا كل. اونا درنده ن ولي باهوش كه نيستند -

  .كنيم

  :اسلحه ي نيزه پران را به دستم داد و من با احتياط آن را گرفتم و گفتم

  نكنه انتظار داري من اينو به كار ببرم؟ -

  .فقط نگهش دار -

يره ي سورتمه ي آبي اين را گفت و سپس تكه ي كوچك ديگري از ساقه ي پيچك كند و آن را دور دستگ

بعد آن را گره زد تا . با يك كشش ناگهاني، چنان آن را سفت  محكم كرد كه ماشه نيز فشرده شد. پيچيد



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �� ش

. از قرار معلوم، ماشه موتور را به كار انداخته بود اما هيچ صدايي از آن در نمي آمد. به همان شكل بماند

  :پرسيدم

  پس چرا روشن نشد؟ -

  .مين نيرو نياز به آب دارهگفتم كه، براي تأ -

شلوار در آب شناور شد و به اندازه ي . ابتدا شلوار پر از ميوه را در آب گذاشت. دايي پرس كنار آبگير زانو زد

سپس در حالي كه با هر دو دستش . طول پيچكي كه به سورتمه ي آبي وصل بود از آن فاصله گرفت

همين كه شكاف ها در زير آب قرار گرفتند صداي . آب فروبرد سورتمه را گرفته بود موتور ارغواني را نيز در

ماشه تا آخر فشرده شده بود در نتيجه با آخرين . ويژويژ آهسته ي موتورش را شنيدم كه روشن مي شد

. چيزي نمانده بود آن سورتمه ي كوچك، دايي پرس را از لبه ي آبگير پايين بيندازد. قدرتش كار مي كرد

  :با خنده اي گفت. ه ي آبگير، ناچار بود تقالي زيادي بكندبراي ماندن روي لب

  نگفتم؟ مي بيني چقدر چموشه؟ -

سپس دستگيره ها را رها كرد و سورتمه ي آبي از دستش بيرون . از آن وضعيت بي نهايت لذت مي برد

ار پر از پيچك متصل به شلوار، محكم كشيده شد و در يك چشم به هم زدن، از آن جا دور شد و شلو. پريد

  .ميوه به دنبالش

من هم به تندي . آن گاه دايي پرس روي صخره ي كنار آبگير نشست تا كفش هاي غواصي را به پا كند

مي خواستم پيش از آن كه كوييگ ها بفهمند . اسلحه ي نيزه پران را زمين گذاشتم و همين كار را كردم

دند، به سطح آب رسيده و از دريا خارج شده دنبال نخود سياه رفته اند و براي پيدا كردن گوشت برگر

  :آن وقت دايي پرس يكي از حباب هاي شفاف را برداشت و به سويم انداخت و با لبخندي گفت. باشم

  .بيا بريم -

حباب را روي سرم گذاشتم و بالفاصله . ديوانه بود. به گمانم به راستي انتظار چنين لحظه اي را مي كشيد

در يك آن دچار هراس از فضاهاي بسته شده بودم و به . و به شكل صورتم درآمد شروع به تغيير شكل داد

پس براي من . براي دايي پرس درست كار كرده بود. ناچار به خودم گفتم كه همه چيز رو به راه خواهد شد
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يا چنين مي شد يا مرا خفه مي كرد و در همان غار زير زميني پر از ميوه مي . هم درست كار مي كرد

  .قطعاً بهتر از گير افتادن الي آرواره هاي كوسه بود. شايد هم بد نمي شد. ردمم

  :دايي پرس مرا راهنمايي كرد و گفت

  .خيلي آسون تر از نفس كشيدن با تنظيم گر مخزن غواصيه. نفس راحتي بكش -

از من انتظار در آستانه ي فرورفتن در دريايي پر از كوسه بوديم آن وقت . آره، حتماً. نفس راحتي بكش

شايد در هنگام عمليات بايد مي كوشيدم ضربان هاي صد و هشتاد بار در دقيقه . داشت نفس راحتي بكشم

  :دايي پرس گفت. اي قلبم را متوقف كنم

وقتي رفتيم زير آب، برو پشتم و با دست . خيلي سريع تر از شنا كردنه. من سورتمه ي آبي رو مي رونم -

  .چپت محكم كمربندمو بگير

  با دست راستم چي كار كنم؟ -

  .با اون اسلحه ي نيزه پران رو نگه دار -

  .امكان نداره. من اين مسئوليتو قبول نمي كنم. واي، نه -

  :در حالي كه مي كوشيد به من قوت قلب بدهد، گفت

هيچ اتفاقي پيش نمي ياد، اگر هم پيش اومد يه جا مي ايستيم و مي توني . فقط محكم بهش بچسب -

  لحه رو به من بدي قبوله؟اس

اگر بايد بين داشتن و نداشتن اسلحه، يكي را انتخاب مي كردم، قطعاً داشتن آن را برمي . اين عاقالنه بود

اما در هر حال بي نهايت مرگبار . جنس اسلحه از چيزي مانند پالستيك و به رنگ سبز روشن بود. گزيدم

ي سختي درست شده بود كه جنس حباب هواي روي  حدس مي زنم كه از همان ماده. به نظر مي رسيد

پيش از آن، يك بار در فلوريدا اسلحه ي نيزه پراني را در . بله، تيز بود. به نوك نيزه دست زدم. سرمان بود

اما صادقانه بگويم كه . بنابراين مي دانستم چطور بايد آن را بگيرم كه بي خطر باشد. دست نگه داشته بودم

هرگز حتي ماهيگيري با چوب . دلم نمي آمد چنين كاري بكنم. زي شليك نكردمهرگز با آن به چي
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بسيار خوب، قبول . ماهيگيري و قرقره را نيز دوست نداشتم چه رسد به استفاده از اسلحه اي پر قدرت

  .دارم، خيلي نازنازي ام

  :دايي پرس مرا راهنمايي كرد و گفت

تا زماني كه از زير صخره . ه اي شنا كنيم و نه متر جلو بريموقتي زير آب رفتيم بايد از زير لبه ي صخر -

بعد بايد حدود صد متر در امتداد صخره جلو بريم تا به . در نيومديم از سورتمه ي آبي استفاده نمي كنيم

  فهميدي؟. جايي برسيم كه آب شكاف لنگر انداخته

ولي اين . ب باشد، آن جا را دوست ندارمفهميدم كه هر قدر هم آب كلرال گرم و دلچس. كامالً فهميده بودم

من . دايي پرس سورتمه ي آبي ديگر را برداشت و به درون آب لغزيد. وقتمان داشت تلف مي شد. را نگفتم

اين وسيله راست راستي . هم در آب پريدم و بالفاصله سفت شدن كمربند به دور كمرم را حس كردم

كمربند وزنم را تعديل كرده بود و . نم تا در آب شناور بمانممتوجه شدم كه الزم نيست پا بز. خودكار بود

اگر از شدت ترس حالت تهوع نگرفته بودم حتماً تحت . مرا در كمال راحتي در آب شناور نگه داشته بود

  :اميدوارانه پرسيدم. تأثير قرار مي گرفتم

  اون طعمه راست راستي كوييگ ها رو گول مي زنه و از ما دور مي كنه؟ -

  .از ديدگاه نظري، بله -

  :به آرامي در جوابم گفت

  .هر چه زودتر راه بيفتيم، زودتر به جاي امن مي رسيم -

  :فرياد زدم

  !پس زودتر از اين جا بريم بيرون -

براي آخرين بار، نگاهي به غار . دايي پرس چشمكي زد و با يك حركت سريع دستش به زير آب رفت

به شدت . ودان را پيدا كردم كه در نقطه ي دور دستي باالي سرمان بودپيرامونمان انداختم و دهانه ي نا

اما . تا ناودان مرا به درون خود بكشد و به خانه برساند "!زمين دوم": وسوسه شده بودم كه فرياد زنان بگويم

ين مي در واقع بايد پاي. در آن لحظه آن جا بودم و بايد پيش مي رفتم، بازگشتي در كار نبود. چنين نكردم
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سفرمان آغاز . با حركت دست ها و پاهايم در آب باال پريدم و به زير سطح آب فرو رفتم. به زير آب. رفتم

  .اميدوار بودم سفري كوتاه و دردناك نباشد. شده بود

  5روزنگاشت 

  )ادامه(                                                                                                   

  كلرال

  .شنا زير آب بسيار عالي و بي نظير است

در دوران خردسالي، پدر و مادرم در النگ آيلند ساند، شنا با لوله ي تنفس را به من آموخته بودند و همان 

. ديگر از شناي عادي خوشم نمي آمد. طور كه قبالً گفتم، دايي پرس باعث شد مدرك غواصي ام را بگيرم

هيچ چشم انداز . بود 5فت و برگشت در طول استخر مثل پياده روي بر روي دستگاه هاي ورزشيبراي من، ر

مثل ورود به دنيايي متفاوت . اما غواصي زير سطح آب، به كلي ماجراي ديگري بود. جالبي وجود نداشت

  .بود

ين دفعه مثل گذشته البته اخيراً وارد يكي دو دنياي ديگر شده بودم كه زيادي متفاوت بودند براي همين ا

  .كشته مرده ي غواصي نبودم

عادت كرده بودم با ابزارهاي متصل به شلنگي نفس . وقتي به زير سطح آب رفتم، مي ترسيدم نفس بكشم

مخزن . اما در آن حباب عجيب و غريب هيچ اثري از ابزار دهاني نبود. بكشم كه به مخزن غواصي وصل بود

تنها چيزي كه داشتم ماس ماسك كوچك احمقانه اي . تم بسته نبودهواي فشرده اي هم با تسمه به پش

ناگهان كل . شبيه به ساز دهني بود كه در نزديكي پشت سرم وجود داشت و قرار بود از آب، اكسيژن بسازد

با اين كه مي دانستم زير آبم و سرم كامالً خشك است باز نمي . اين قضيه كامالً غير ممكن به نظر رسيد

  ...ودم را راضي كنم كه نفس بكشمتوانستم خ

  !نفس بكش -

                                            

٥
 Treadmill 
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خدا مي داند كه چقدر . چرخي زدم و او را ديدم كه درست در كنارم شناور بود. دايي پرس آمرانه فرمان داد

با اين كه زير سطح آب بوديم و سرمان با پالستيك شفافي احاطه شده بود، مي توانستم . عجيب بود

زير شده بود مثل مواقعي كه پيچ زير دستگاه استريو را تا درجه ي ده و صدايش نازك و . صدايش را بشنوم

پيچ بم را تا درجه ي صفر مي چرخاندم، ولي درست مثل وقتي كه زير آب نبوديم صدايش را به وضوح مي 

  :او گفت. شنيدم

  .درست كار مي كنه. دارم نفس مي كشم. منو ببين. به من اعتماد كن، بابي -

. دلم مي خواست مثل برق به سطح آب برگردم و در هواي واقعي تنفس كنم. اعتماد كنم مي خواستم به او

ته مانده . بايد نفس مي كشيدم. چاره ديگري نداشتم. اما كم كم ريه هايم داشت به درد و سوزش مي افتاد

ميدم كه اين ي هواي باقي مانده در ريه هايم را بيرون دادم و بعد از آن محتاطانه نفس كشيدم و تازه فه

آن ماس ماسك كوچك ساز دهني مانند، نفس كشيدن را برايم امكان پذير مي ساخت هر . كار، عملي است

از تنفس با ابزار دهاني و مخزن غواصي هم بهتر بود چون الزم . چند كه از طرز كار آن سر در نمي آوردم

مي . اشت مي توانستم حرف بزنمو چون ابزار دهاني وجود ند. نبود با شلنگي سر و كار داشته باشم

  !توانستيم در زير آب با هم ارتباط برقرار كنيم

  :دايي پرس با حالتي دلگرم كننده گفت

  حالت خوبه؟. حاال بهتر شد -

  آره، چه طوريه كه مي تونيم حرف بزنيم؟ -

  :به ابزار نقره اي پشت حبابش ضربه اي زد و گفت

  باحاله، نه؟. و هم منتقل مي كنهامواج صدا ر. بدليل وجود بازدمنده ست -

  :او گفت. با حال مال پنج دقيقه ي اولش بود

  .بزن بريم -

دايي پرس با حركت كفش هاي غواصي اش شروع به شنا كرد و از آن جا دور شد و ردي از حباب هاي ريز 

به تنفس با  تازه وقتي. دي اكسيد كربن باقي گذاشت كه هنگام بازدم از آن ابزار بازدمنده خارج مي شد
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از قرار معلوم، آبگيري كه از . حباب هوايي عادت كردم نگاه سريعي به اطراف انداختم تا موقعيتم را بسنجم

دايي پرس . ناودان به آن سقوط كرده بوديم ورودي گذرگاهي بود كه در زير صخره ي واژگوني قرار داشت

ه حدود سي متر جلوتر بود و بنابر توضيح در آن لحظه داشت به آرامي به سوي پرتو نوري شنا مي كرد ك

با نگاهي به پشت سرم دريافتم كه اين سقف از پشت . خودش حدس مي زدم انتهاي سقف صخره اي باشد

آن جا واقعاً مكاني پرت و دور افتاده، و . دو سه متر بيشتر امتداد ندارد و به ديوار ناهمواري منتهي مي شود

همه ي دروازه ها در مكان هاي دور . اما به گمانم نكته همين بوده است. مناسب براي دروازه اي مخفي بود

  .افتاده و پرت مخفي بودند تا افراد عادي قلمروها به طور اتفاقي آن ها را پيدا نكنند

براي همين شروع به پا . دايي پرس ديگر دو سه متر جلوتر از من بود و هيچ نمي خواستم آن جا تنها بمانم

كمربند تنظيم گر كارش را به طرزي بي كم و كاست انجام مي داد و مرا در . نبالش رفتمزدن كردم و د

الزم . به آساني پا مي زدم و در سطح ثابت و مشخصي پيش مي رفتم. وضعيت تعادل خنثي حفظ مي كرد

نگران  اگر. چه عالي بود. نبود نگران برخورد سرم با سقف صخره اي يا اصابت به كف ماسه اي گذرگاه باشم

اسلحه ي نيزه پران را محكم . نبودم كه كوييگي سر راهمان سبز شود همه چيز عالي و بي كم و كاست بود

در دستم فشردم و نگاه سريعي به سمت چپ و راستم انداختم تا مطمئن شوم لولو خورخوره اي زير 

گمانم ميدان ديدم حدود به . آب به طرز باورنكردني شفاف بود. سكوي صخره اي نيست كه به ما بپيوندد

دست كم اگر كوييگي به سويمان هجوم مي آورد، پيش از تكه . سي متري مي شد و اين حيرت انگيز است

  .تكه شدن، هشدار كوچكي دريافت مي كرديم

در آن جا سقف كوتاه تر مي شد و فاصله ي . دايي پرس با رسيدن به انتهاي صخره ي واژگون، ايستاد

دايي پرس چند متر به . تا كف ماسه اي آن جا به حدود يك و نيم متر مي رسيد صخره ي باالي سرمان

از گذرگاه خارج شدم و . داخل آب هاي آزاد شنا كرد و با اشاره ي دست به من گفت كه به چيزي نگاه كنم

خره، به روي ص. نزد او رفتم و متوجه شدم به لبه ي صخره اي اشاره مي كند كه تازه از آن در آمده بوديم

با اشاره ي دستم . نشان ستاره ي آشنا حك شده بود و نشان مي داد كه آن جا دروازه ي ناوداني است

حرفش را تأييد كردم و اين نشانه اي بين المللي بود كه در زير آب به كار مي رفت بدين معنا كه متوجه 

  .موضوع شده ايم

  :سپس با لبخندي گفت دايي پرس چنان كه مرسوم است همان حركت را تكرار كرد و
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  يادت رفت كه مي تونيم حرف بزنيم؟ -

سرم را . ترك عادت موجب مرض است. فراموش كرده بودم. الزم نبود از زبان اشاره استفاده كنيم. اوه، بله

اين . بلند كردم و ديواره اي سنگي را ديدم كه از زير آن شنا كرده بوديم و تا ارتفاع زيادي باال رفته بود

  .ازندي بود كه محوطه ي غار و ناودان را در بر داشتهمان س

  :دايي پرس با اشاره اي به پشت سرم گفت

  .حاال اين جا رو تماشا كن -

در پشت سرمان . برگشتم و با يكي از نفس گيرترين منظره هايي كه به عمرم ديده بودم رو به رو شدم

ي مرجاني مي رسيد كه همچون فرش كف ماسه اي دريا به صخره ا. آبي بيكران بود -درياي سبز 

پيش از آن به صخره هاي آبي گرمسيري . منظره ي حيرت انگيزي بود. رنگارنگي در برابرمان گسترده بود

رفته و انواع و اقسام ماهي هاي استوايي و سازندهاي مرجاني منحصر به فرد را ديده بودم اما هرگز نظير 

هاي اين صخره ي آبي به شفافيت و درخشش گل هاي همان رنگ . چنين منظره اي به چشمم نخورده بود

موجودات بادبزني شكلي به رنگ آبي سير كه به بزرگي چتر . غاري بودند كه تازه از آن خارج شده بوديم

در اطرافشان اين جا و آن جا، قطعه هاي متعدد . بودند در جريان ماليم آب به نرمي حركت مي كردند

خب، بله، چون شبيه به مغزند چنين نامي را ... خورد كه چون شبيه به مرجان هاي مغزي به چشم مي

اين جا در . در واليت خودمان مرجان هاي مغزي متمايل به رنگ قهوه اي و كدرند. رويشان گذاشته اند

قبالً برايتان گفتم كه در چنين عمقي رنگ هاي زرد و قرمز نامشخص ! زرد. كلرال، رنگشان زرد روشن بود

پوشش . تك تك رنگ هاي طيف نوري قابل تشخيص بودند. اما در كلرال اين اتفاق نمي افتاد مي شوند

در سمت چپمان تا دوردست ها جنگل . هاي گياهي سبز روشني سرتاسر صخره ي آبي را پوشانده بود

ز ساقه هاي رونده شان كه بر روي صخره روييده بودند ا. پرپشتي از جلبك هاي دريايي به چشم مي خورد

. آن جا به هر سو شناور شده تا سطح آب امتداد مي يافتند و مانند طناب هاي برگداري به نظر مي رسيدند

مرجان هاي ديگري بر صخره روييده و در شكل هاي گوناگوني از ! رنگ اين جلبك ها نيز قرمز روشن بود

اگر كسي . در آمده بودندآن جا سر بر آورده بودند و به شكل باغ درخت هاي هرس شده ي تزييني سبزي 

تخيلش را به كار مي گرفت مثل گله اي از جانوران كوچك به نظر مي رسيدند كه سرگرم چريدن در 

  .شگفت انگيز بود. ولي اين چنين نبود، آن ها فقط مرجان بودند. صخره ها باشند
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آن ها گروه . كردندعجيب ترين ماهي هايي كه به عمرم ديده بودم در ميان آن منظره ي باشكوه شنا مي 

گروه حركت مي كردند و گويي تك تكشان دقيقاً مي دانستند كه بقيه به چه فكر مي كنند زيرا همه با هم 

هميشه اين مايه ي تعجبم مي شد كه در گروهي كه صدها ماهي . به طور هم زمان تغيير مسير مي دادند

به اشتباه تغيير مسير نمي دهد و به ماهي  در آن شنا مي كند چطور مي شود كه حتي يكي از ماهي ها نيز

در يك گروه، ماهي ها شبيه به فلوت هاي نقره اي بودند با باله هاي ظريف و . هاي ديگر برخورد نمي كند

در گروه ديگري ماهي ها كامالً گرد . بلندي كه مثل بال هاي مرغ مگس خوار به سرعت حركت مي كردند

ماهي هاي گروه ديگري دقيقاً ! ين تفاوت كه رنگشان صورتي روشن بودبا ا. مانند سي دي. و مسطح بودند

مي دانم كه در آب شنا مي . مانند پرنده هاي آبي رنگي به نظر مي رسيدند كه انگار منقار و پر نيز داشتند

كل آن منظره، همچون باله اي . كردند ولي با هر حركت باله هايشان به نظر مي آمد كه پر و بال مي زنند

ود كه استادانه اجرا مي شد و چه زيبا بود تماشاي آن ها كه در آن صخره ي رنگارنگ آبي بي هيچ دغدغه ب

  .اي شنا مي كردند و از زندگي شان لذت مي بردند

حباب هوايي به من اين امكان . آب به شفافي هوا بود. از تماشاي آن چشم انداز شگفت انگيز در عجب بودم

بر خالف عينك غواصي كه با آن فقط چيزهايي . رم را ببينم و اين امتياز ويژه اي بودرا مي داد كه دور تا دو

خالصه، پسر، ارزشش . را مي ديدم كه مستقيم در مقابلم بود با حباب هوايي همه چيز را مي توانستم ببينم

  !را داشت

  .البته اين مربوط به پيش از اتفاقي بود كه افتاد و از نظرم پنهان نماند

  :پرس گفت دايي

  .اوهوه -

در يك لحظه صدها ماهي گوناگون و عجيب در جريان ماليم آب در پيچ و . او هم آن منظره را ديده بود

چنان به سرعت پيش آمد كه . اما لحظه اي بعد، در يك چشم بر هم زدن، همه پراكنده شدند. تاب بودند

هايي كه در ميدان ديدم بودند به طور تك تك ماهي . اگر پلك زده بودم از مشاهده اش محروم مي شدم

آن ها فرار . كلمه ي بهتري براي اين رفتارشان وجود دارد. ناگهاني به هر سو شتافتند و از نظر ناپديد شدند

  .وقتي آن ها ترسيده بودند من هم مي ترسيدم. چيزي آن ها را ترسانده بود. كرده بودند



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �� ش

  :را بشنوم، پرسيدمبا اين كه به راستي نمي خواستم جواب سوالم 

  چه خبر شده؟ -

  .چيزي ماهي ها رو وحشت زده كرده -

  ...به نظرت. آره، جدي جدي ترسيدند -

  !مواظب باش -

لحظه اي بعد چيزي را ديدم كه . دايي پرس دستم را گرفت و مرا كشيد و به زير تاقچه ي سنگي برگرداند

. اما هيچ عجله اي نداشت. كوسه اي كه كوييگ بود. اي واي، كوسه بود. ماهي ها را به وحشت انداخته بود

وقتي ما از ترس خود را عقب كشيديم و در سايه ي صخره پناه گرفتيم، جانور درنده به آرامي از كنارمان 

  .هيچ تالشي نكرد كه به دنبالمان بيايد. گذشت

نگي بود و فقط بيش تر قسمت هاي بدنش به رنگ خاكستري كشتي هاي ج. هم زيبا بود هم هراس انگيز

خيلي . منظورم از بزرگ، آرواره هاي بزرگ است. بسيار بزرگ هم بود. شكمش رنگ سياه پركالغي داشت

فقط در يك چيز . بزرگ تر از كوسه ي غول پيكري بود كه سنت دين با ناودان به سراغمان فرستاد

كه نشان مي داد كوسه  اين جانور درنده چشم هاي زرد و بي رحمي داشت. چشم هايشان. مشترك بودند

آن هيوال به آرامي گذشت و از صخره دور . كوييگ بود، در اين مورد هيچ ترديدي نداشتم. ي عادي نيست

  :اميدوارانه گفتم. شد و شروع به شنا كردن در مسيري كرد كه درست در خالف جهت ما بود

  .شايد ما رو نديده باشه -

  :پاسخ صريحي كه آمد اين بود

  !بفرمايين -فقط داره سر فرصت . هما رو ديد -

به تندي سرم را برگرداندم و بيرون را نگاه كردم و در كمال وحشت متوجه شدم كه كوسه چرخشي صد و 

از صخره ي واژگون فاصله گرفته ! هشتاد درجه اي كرده و در آن لحظه يكراست به سوي ما شنا مي كرد

به دام . راه فراري نداشتيم. رگبارش به ما آماده شودبود تا حسابي نيرويش را جمع كند و براي هجوم م

  .افتاده بوديم و اين جانور ما را ديده بود
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كوسه . دايي پرس اسلحه ي نيزه پران را از من گرفت، پاهايش را كف آب ثابت نگه داشت و نشانه گرفت

نرمش، پيشاپيش  در آرزوي لقمه ي چرب و. تقريباً به باالي سرمان رسيده بود. همچنان جلو مي آمد

  :فرياد زدم. دهانش را باز كرده بود

  !بزنش! شليك كن -

اميدوار بودم در شليك اين نيزه نيز مانند پرتاب . دايي پرس صبر كرد تا مطمئن شود تيرش خطا نمي رود

  .انگشتش را روي ماشه فشرد ولي شليك نكرد. نيزه هاي دندارن مهارت داشته باشد

سرش به زير صخره لغزيد اما باله ي . ز قرار معلوم بزرگي كوسه به نفعمان تمام شدشايد باورتان نشود ولي ا

نمي توانست خودش را . بزرگ تر از آن بود كه در زير صخره جا بگيرد! بله. پشتي اش به باالي صخره خورد

مگر اين . ورداز آن جايي كه خطر قريب الوقوع از بين رفته بود دايي پرس اسلحه را پايين آ! به ما برساند

ماهي ها . فكر نمي كردم چنين كاري بكند. كه كوسه تشخيص مي داد بايد يكوري وارد گذرگاه شود

  :گفتم. يكوري شنا نمي كنند

  !اين هم از نظريه ي طعمه ي جناب عالي -

  .ببين. ولي اين بچه ي بد سريع تر از اوني بود كه فكرشو مي كردم. درست بود -

شلوار و ساقه . از سورتمه ي آبي افتاد كه الي دندان هاي كوسه گير كرده بود چشمم به طعمه ي متشكل

كوييگ به راستي به دنبال طعمه رفته بود ولي آن فقط حكم . هاي پيچك نيز بدجوري دور آن پيچيده بود

  .اكنون منتظر غذاي اصلي اش بود كه ما بوديم. پيش غذايش را داشت

د و وول مي زد و مي كوشيد به زور راهش را در زير تاقچه ي سنگي كوييگ غول پيكر پيچ و تاب مي خور

بدنش را . باز كند، اما اگر امكان داشت كه ماهي ها خشمگين شوند اين يكي مقام اول را كسب مي كرد

پيچ و تاب مي داد، دمش را به چپ و راست مي برد و دنداهايش را به هم مي ساييد و با تمام وجود مي 

از نظر من، بيش از حد . ما در فاصله ي چند متري و دور از دسترسش بوديم. به ما برساندكوشيد خود را 

به ما نزديك بود، اما هر قدر هم با خشم و غضب خود را به ورودي گذرگاه مي فشرد فايده اي نداشت زيرا 

  !آخيش. بزرگتر از آن بود كه بتواند از آن نزديك تر بشود
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  :با نگراني گفتم

  .ي شماره دويي داري، االن وقتشه كه به من بگي اگر نقشه -

  :پاسخ مطمئني كه شنيدم اين بود

. مي خوام شنا كنان به سمت چپ برم و از زير صخره خارج بشم. من هميشه نقشه ي شماره دويي دارم -

ك همين كه بتونم نشونه گيري دقيقي داشته باشم بهش شلي. وقتي منو ببينه، مطمئن باش كه دنبالم مياد

  .با يه شليك كارش تمومه. جمجمه ش نازكه. مي كنم

  :فرياد زدم

  !پس چرا معطلي؟ از همين جا شليك كن -

  .نمي خوام تيرم خطا بره. از البه الي ماسه ها نمي تونم درست نشونه گيري كنم -

دام ضربه هاي وحشيانه ي كوييگ توفان شني برپا كرده بود و تشخيص اين كه سرش در ك. حق با او بود

  .طرف قرار گرفته كار دشواري بود

 .همين كه دنبالم اومد با بيش ترين سرعتي كه مي توني شنا كن و برو بيرون -

حدود صد متر جلوتر كه بري طناب لنگرو مي بيني . همين طوري در امتداد صخره ي آبي مستقيم برو جلو

  مي رسونم،فهميدي ؟من با سورتمه ي آبي خودمو . و همون نو رو به آب شكاف مي رسونه

  :با وحشت فزاينده اي گفتم

اگر تيرت خطا بره چي؟اگر نيزه به جمجمه ش نخوره و با اين كار فقط كفري ترش .نه،نفهميدم -

 .كني چي؟من به نقشه ي شماره سه نياز دارم

  :دايي پرس با لبخند اطمينان بخشي گفت

 .ره نقشه ي شماره سه يي وجود نداره،در ضمن تير من هم خطا نمي -
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 -دايي پرس من -

پا زد و جلو رفت و به طرز خطرناكي به آرواره هاي كوييگ نزديك شد . او معطل نشد كه حرف مرا بشنود

سپس با استفاده از سورتمه ي آبي تندرو،به سرعت به سمت چپ رفت تا او .كه يكسره باز وبسته مي شدند

توانست كوييگ را وسوسه كند زيرا جانور درنده كارش را به طرزي عالي انجام داد و . را دنبال خود بكشاند

  .بدنش را از زير صخره بيرون بكشد و شروع به تعقيب او كرد

كوييگ سرگرم بود و اگر مي خواستم از آنجا خارج شوم همان لحظه بايد اين . زمان مناسب فرا رسيده بود

هراس تمام وجودم را گرفته و مرا وحشت و .از بخت بد،نمي توانستم از جايم تكان بخورم. كار را مي كردم

تصور شناكردن در آب آزاد در حالي كه هر لحظه ممكن بود كوييگ برگردد و . سرجايم ميخكوب كرده بود

من به طور كامل و بي كم و كاستي از هر . مرا قيمه قيمه كند،تمام اعضاي وجودم را از كار انداخته بود

  .حركتي عاجز شده بودم

ماسه هاي متالطم كم كم فرو مي نستند و در نزديكي لبه ي صخره ي . ي افتادآن گاه چشمم به چيز

همان سورتمه ي مي بود كه دايي پرس از آن مثل طعمه استفاده . واژگون،آن را افتاده بر كف آب ديدم

دي همين پيشامد ،نور امي.احتماال كوييگ پيش از رفتن از آنجا،آن را از دهانش بيرون انداخته بود!كرده بود

با بهره گيري از سرعت آن سورتمه ي آبي ،شايد اين شانس را پيدا مي كردم كه پيش از .در دلم ايجاد كرد

  .سر رسيدن كوسه ي خشمگين،خود را به آب شكاف برسانم

خود را به جلو راندم و به تندي به سوي سورتمه ي آبي شنا كردم كه شلوار و .پاهايم دوباره به كار افتادند

وقتي آن را برداشتن متوجه شدم كه شلوار به . يچك در هم گوريده آن را در بر گرفته بودندساقه هاي پ

در هر حال ،كوييگ به . اما اثري از ميوه هاي درون آن نبود. كلي دور آن را گرفته و به هم گوريده است

اما اثري از . است وسيله ي آن را برداشتم متوجه شدم كه شلوار به كلي دور آن را گرفته و به هم گوريده
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اما مشكلي وجود . در هر حال ، كوييگ به وسيله ي آن از خود پذيرايي كرده بود. ميوه هاي درون آن نبود

شلوار از . به سرعت فهميدم كه سورتمه ي آبي كار نميكند زيرا شلوار كامال دورش پيچيده بود. نداشت

بايد از . ويش بايد از همان جا تامين مي شد ورود آب به درون شيارها جلوگيري مي كرد درحالي كه نير

بنابراين ديوانه وار شروع . شر شلوار خالص مي شدم در غير اين صورت سورتمه ي آبي به دردم نمي خورد

  .به كشيدن شلوار و كلنجار رفتن با آن كردم

ثري از او يا همان طور كه سرگرم بودم نگاه سريعي به سمتي انداختم كه دايي پرس رفته بود،اما هيچ ا

. آيا تا آن زمان ديگر نيزه را به سويش شليك كرده بود؟به دايي پرس اطمينان كامل داشتم. كوييگ نديدم

اما اگر كوييگ هم براي خود .اگر مي گفت به كوييگ شليك مي كند پس حتما نيزه به آن اصابت ميكرد

ه؟در اين صورت از هر نظر به دردسر نقشه ي شماره ي دويي داشت و تصميم مي گرفت به دنبال او نرود چ

سرانجام فهميدم كه شلوار چطور .بايد به جاي فكر كردن،حواسم راروي كارم متمركز مي كردم. مي افتاديم 

  .دور سورتمه پيچيده و با يك كشش نهايي آن را جدا كردم

  .چه اشتباه فاحشي

از .جايي بخورد؟اتفاق عجيبي مي افتد تا به حال شده پا برهنه راه برويد و انگشت هاي پايتان محكم به

. زماني كه پايتان را عقب مي كشيد تا زماني كه مغز درد را تشخيص مي دهد،نيم ثانيه تاخير وجود دارد 

. پيش از آن كه درد را حس كرده باشيد »!اي واي«:همين زمان براي اين كافي است كه در ذهنتان بگوييد

اين كمابيش همان چيزي است كه در آن لحظه و .اما چنين استنميدانم چرا چنين چيزي پيش مي آيد 

همين كه شلوار را از سورتمه ي آبي جدا كردم،فهميدم كه دچار اشتباه عظيمي . آن جا برايم پيش آمد

  .شده ام
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آنچه به طور ناگهاني به ذهنم رسيد اين بود كه ساقه ي كوچك پيچكي كه دايي پرس به دور ماشه ها 

سورتمه آبي همچنان روشن بود تنها علت اين كه حركت نمي كرد اين بود كه . ش استبست هنوز سرجاي

اما همين كه شلوار را از آن جدا كردم جلوي شيارها باز . شلوار مانع ورود آب به داخل شيارهايش مي شد

 من فقط-مثل وقتي كه پايتان به جايي مي خورد-.شد و آب با شدت به داخلش رفت و موتورش روشن شد

  »!اي واي«:نيم ثانيه فرصت داشتم كه در ذهنم بگويم

  .خيلي ناجور شد. در حالي كه من آماده نبودم . سورتمه ي آبي روشن و آماده ي حركت بود.اوه،آره

اين فقط . موتور كوچك قدرتمند ناگهان به كار افتاد از دستم بيرون پريد . همه چيز به سرعت اتفاق افتاد 

زماني كه مي كوشيدم شلوار را از سورتمه جدا كنم باعث شده بودم ساقه هاي . اوضاع را وخيم تر كرد

اين ساقه پيچك بود كه شلوار را به دور سورتمه بسته بود،اين ساقه ي . پيچك به دور مچ دستم بپيچد 

پيچك بود كه هنوز به سورتمه ي آبي وصل بود و در آن لحظه ، سر ديگرش نيز دور مچ دست من پيچيده 

ساقه ي پيچك دور مچم سفت شد و لحظه اي بعد،ناگهان يكوري شدم و . آره،خودتان حدس زده ايد. بود

  .سورتمه ي چموش با آخرين قدرت مرا در آب كشيد

از آن بدتر اين كه مرا از زير ناقچه ي سنگي بيرون كشيد و آب ها ي آزاد برد و يكراست به سمتي كشيد 

اگر به اختيار خودم بود هرگز به آنجا نميرفتم ولي به هيچ وجه قادر به .كه دايي پرس كوييگ را كشانده بود

در كمال درماندگي مي كوشيدم پيچك را از مچم باز كنم اما . هدايت سورتمه نبودم زيرا در دسترسم نبود

سعي كردم .به طور كامل مهارناپذير شده بودم. چنان محكم پيچيده بود كه نمي توانستم آن را جدا كنم 

. به رويم را نگاه كنم ولي با چنان سرعتي حركت مي كردم كه فشار آب مرا به دور خودم مي چرخاند  رو

هر چه تالش مي كردم با كفش هاي غواصي ام پا بزنم يا بدنم را بپيچانم باز هم عاجزانه به دور خود مي 
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من هيچ كاره بودم و . حس ميكردم مثل دنباله ي بادبادكي شده ام كه از كنترل خارج شده است.چرخيدم

  .سورتمه ي آبي همه كاره و در آن لحظه داشت مرا به سوي كوييگ خشمگين مي كشاند

پيكر عظيم خاكستري رنگ . گردنم را چرخاندم تا رو به رويم را نگاه كنم و مطمئن شدم كه همان جاست 

زده بود كه حدس مي كوييگ را ديدم كه درست بيرون لبه ي سنگي كمين كرده و با دقت به چيزي زل 

تا چند ثانيه ي . من به موازات لبه ي سنگي،كمي دورتر از كوييگ ،حركت مي كردم. زدم دايي پرس باشد 

تنها . ديگر از جلوي آن هيوال مي گذشتم و فقط در صورتي توجهش را جلب نمي كردم كه كر و كور باشد 

ولي بايد هر چه زودتر شليك مي كرد . از پا درآورداميدم اين بود كه در اين فاصله،دايي پرس با نيزه آن را 

  .زيرا ديگر چيزي نمانده بود به كوييگ برسم

وقتي با سرعت سرسام آوري از كنار كوييگ گذشتم،صداي آمدنم را . آنگاه دو اتفاق با هم پيش مي آمد

به قدري بود كه چرخش خفيفي بود ام .شنيد و با حالتي غافلرگيرانه چرخشي ناگهاني كرد كه مرا ببيند

و به -برق نيزه اي را ديدم كه از زير لبه سنگي شليك شد.باعث اتفاق ديگري بشود كه آه از نهادم در آورد

دايي پرس به من . همچون موشكي آب را شكافت و درست از باالي سر كوييگ رد شد. هدفش نخورد

مثل ديوانه ها با سرعتي سرسام  اطمينان خاطر داده بود كه تيرش خطا نمي رود ولي نمي دانست كه من

  .اور از راه مي رسم و شكارش را منحرف مي كنم

از .در آن لحظه ، به پشت پيش مي رفتم. كوييگ از واصل شدن به درك رسته بود و ديگر من شكار بودم 

حس مي كردم هر آن ممكن است دستم از شانه ام . بس سورتمه ي آبي با قدرت و شدت مرا مي كشيد 

اما وقتي به پشت سرم نگاه كردم،تازه فهميدم كه درد شانه ام از همه مشكالت ديگرم جزيي تر . شود كنده

  .با وجود سرعت سرسام آور سورتمه ي آبي ،سرعت كوييگ بيش تر بود. كوييگ تعقيبم مي كرد.است
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سرعت پيش هر دو با يك . فقط چند ثانيه طول كشيد تا هيوالي عظيم بتواند درست در كنارم شنا كند

حتي نمي توانم برايتان بگويم كه تا چه حد احساس درماندگي و . مي رفتيم و بينمان ده متر فاصله بود

مي دانستم كه اين بچه ي بد،به زودي به سويم مي آيد و باالتنه ام را در ميان . آسيب پذيري مي كردم 

در نگاهش اثري از رحم و . بودچشم هاي زردش را مي ديم كه به من خيره . آرواره هايش جا مي دهد

در حال ارزيابي مناسب ترين زمان بود تا تغيير جهت . شفقت وجود نداشت و تنها در حال محاسبه بود 

البته درست نمي دانم كه آيا مرگ خوب هم وجود دارد يا . مرگ ناجوري در پيش داشتم.داده ،حمله كند

  .شد شامل چنين مرگي نمي شودنه اگر هم وجود دارد يا نه اگر هم وجود داشته با

در هنگام حمله ، به فاصله اي نياز داشت كه بتواند . نيازي به اين كار نبود . كوييگ ذره اي نزديك تر نشد

چندين بار سرش را . در واقع ،كم كم داشت اندكي جلوتر از من حركت مي كرد. به سويم هجوم بياورد 

كارم به .اين شكنجه بود. ي دقيق بينمان را تخمين بزندكمي به سويم چرخاند گويي نمي خواست فاصله 

  .جايي رسيده بود كه دلم مي خواست زودتر كار تمام شود

  .سرانجام حمله كرد

دندانهايم را بر هم فشردم و منتظر شروع درد . كوسه دهانش را گشود و بي هوا به سويم تغيير جهت داد

  .شدم

آيا به راستي پرتوي نوراني بود؟نه،نيزه ي . سر كوسه ديدم  اما در همان هنگام درخششي را درست باالي

در يك آن ،خيال كردم دايي پرس نيزه ي ديگري در اسلحه اش گذاشته است اما اين . ديگري بود

امكان نداشت توانسته باشد براي آوردن نيزه رفته باشد و چنان به سرعت خود را به آن باال . غيرممكن بود

  .نه،شخص ديگري نيزه را شليك كرده بود. ند از چنان زاويه اي شليك كندرسانده باشد كه بتوا
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نيزه مستقيم به سوي سر كوسه آمد و به باالي سرش خورد و . اين كماندار هر كه بود،در كارش ماهر بود

البته همچنان داشت به . همين كه نيزه به هدفش خورد كوييگ به خود پيچيد . جمجمه اش را سوراخ كرد

. درد هم داشت. آخ . مي آمد و همان طور كه مي چرخيد دمش محكم به دنده هايم خورد  سوي من

  .دندانشهايش بيش از اين ها مي توانست به من آسيب برساند. اما برايم مهم نبود. بدجوري هم درد داشت

سورتمه .لحظه اي بعد،محكم به صخره ي آبي خورد. كوييگ به وول زدنش ادامه داد و به قعر آب فرو رفت

همچنان مرا با خود مي كشيد اما من سرم را برگرداندم و هيوال را ديدم كه بي اختيار پيچ و تاب مي خورد 

ديگر نمي توانست من يا هر كس ديگري . آن ماهي ديگر به تاريخ پيوسته بود.منظره ي هراس انگيزي بود. 

  .را بخورد

دلم مي خواست بدانم آن موتور . ار حركت مي كردماز كام كوييگ نجات يافته بودم اما همچنان بي اختي

كم كم درد دستم داشت شدت مي گرفت،از دنده هايم بگذريم كه ضربه .كوچك چند وقت ديگر مي سوزد

  .درست نمي دانستم كه تا كي مي توانم دوام بياورم. ي جانانه اي از دم كوسه خورده بود

آيا .اوهوه.ه باالتر از من،به موازاتم حركت مي كردپيكري خاكستري بود ك.آن گاه چيزي به چشمم خورد

. كوييگ ديگري بود؟جرخي زدم تا نگاه دقيق تري به آن بيندازم و متوجه شدم كه اصال كوييگ نيست 

اين شخص شلوار مشكي و . اما دايي پرس نبود. شخصي بود كه با سورتمه ي آبي ديگري حركت مي كرد

از وراي حباب هوايي شفاف روي سرش ، مويش را ديدم كه . شتبلوز آستين حلقه اي مشكي به تن دا

اسلحه ي نيزه پران خالي با تسمه اي به پاي شبسته شده بود و اين معنايي . كمابيش بلند و مشكي بود

هيچ نمي دانستم كه او . نداشت جز اين كه او احتماال همان نيزه اندازي است كه جانم را نجات داده است

  .ه بود دوستش داشتماما هر ك. كيست 
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آرام آرام به من نزديك شد تا جايي شانه به شانه ي هم .او از طرز كار سورتمه ي آبي نيز آگاهي داشت 

يك دستش به سورتمه بود و دستگيره ي ديگر آن را رها كرده بود تا دستش را به پشت .حركت مي كرديم

و متوجه شدم كه خنجر نقره اي بزرگ و  سرگرم چه كاري بود؟دستش را دوباره جلو آورد.پايش برساند

آيا مي خواست به من خنجر بزند؟اما اين بي معني . در آن لحظه ،جا خوردم. بدهيبتي در دست دارد

دست كم،من . امكان نداشت زحمت كشتن كوييگ را به خود داده باشد تا به دست خودش مرا بكشد.بود

  .گمان نمي كردم چنين باشد

از آنجا كه نمي دانستم چه مي كند چشم . ا يك حركت سريع به سويم حمله ور شد خنجر را جلو آورد و ب

اما او با آن ضربه ي قدرتمند ، ساقه ي پيچكي را بريد كه مرا با سورتمه ي آبي چموش . هايم را بستم

سورتمه ي آبي را در مقابلم ديدم .نيروي آب از سرعتم كاست.بالفاصله كشش دستم متوقف شد.بسته بود

  !شرش كم شد. ه همچنان جلو مي رفت و به سفر جنون آميزش به ناكجاآباد ادامه مي دادك

در . كوشيدم پاهايم را تكاني بدهم تا كنترل بدنم را به دست آورم اما فايده اي نداشت . گيج و مجروح بودم

ت در او برگشته و درس.همان شخص سياه پوش بود. همان هنگام حس كردم كسي پشت بلوزم را گرفت

كامال آرام و . بي آن كه حرفي بزند از پشت،يقه ام را گرفت و مرا دنبال خود به سطح آب كشيد. كنارم بود

به .اين شخص ، هر كه بود ،اكنون اختيارم را به دست داشت و اين موضوع اصال برايم مهم نبود. رها بودم

  .آزاد نفس بكشم تنها چيزي كه مي توانستم فكر كنم اين بود كه بار ديگر در هواي

هر چه نزديك تر مي شديم آب روشن تر مي . رسيدنمان به سطح آب ،بيست ثانيه بيشتر طول نكشيد 

آن گاه ،درست پيش از آن كه سرمان را از آب بيرون . براي رسيدن به سطح آب صبر و قرار نداشتم. شد

  .ببريم مرد سياه پوش يقه ام را رها كرد تا خودم در آب شناور بمانم
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سرم بيرون از سطح آب قرار گرفت و در همان حال كمربند تنظيم گر شناوري،مرا .احساس بي نظيري بود

جاي شكرش باقي بود چون گمان نمي كردم كه در آن وضعيت بتوانم با دوچرخه . شناور در آب نگه داشت

د گرم بود،هوا نور خورشي.حباب هوايي را از سرم در آوردم و در خواي آزاد نفس عميقي كشيدم.بزنم

  .دلنشين بود و من زنده بودم

  :صدايي از پشت سرم به گوش رسيد كه گفت

 دوست پرسي،نه؟ -

حباب هوايش را در آورده بود و تازه .چرخي زدم و مرد سياه پوش را ديدم كه كنارم در آب شناور بود

آسيايي ها شباهت  فهميدم كه فقط كمي از من بزرگتر است و به دليل چشم هاي بادامي شكلش اندكي به

لبخندي كه بر چهره داشت،عريض و طويل .پوستش تيره و آفتاب سوخته و مويش بلند و مشكي بود.دارد

  .ترين و دوستانه ترين لبخندي بود كه به عمرم ديده بودم

  :با شادي و نشاط گفت

سه اين كو.ببخشيد كه چنين استقبال خشني ازت شد. به من گفت كه يكي رو با خودش مي ياره -

فقط كافيه .ولي راحت مي شه از پسشون براومد.ها گاهي وقت ها خيلي شيك قشقرق راه ميندازن

 .بدوني كدوم قسمت ها نرمه

  :تنها چيزي كه به فكرم رسيد اين بود. با اين حرف آهسته به سرش ضربه زد

 تو كي هستي؟ -

 .از مالقاتت خوش وقتم.6وواسپيدر.اسمم اسپيدره -

                                            

٦
 - Vo Spader  
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 .جونمو نجات داديتو . من بابي پندراگنم -

  :ديگر نمي دانستم چه بگويم جز

 .متشكرم -

اما تا حاال نديده بودم كسي اين طوري با سورتمه ي آبي درگير بشه .گاهي پيش مياد. كاري نكردم  -

 .نه،قربون،اين يه دل جنبونك واقعي بود. 

 .آره ،دل جنبونك واقعي بود -

  .اين را گفتم،حال هر چه مي خواست باشد

  :ش نگاهي به اطراف انداخت و گفتمرد سياه پو

 .ولي حسابي ما رو از مسير اصلي مون دور كرد  -

براي اين كه در واقع .من نيز نگاهي به اطراف انداختم و آنچه ديدم باعث شد ضربان قلبم دوباره اوج بگيرد

م و هيچ زمين در وسط اقيانوسي بودي.ولي فقط همين بود. البته مقدار زيادي آب كه بود.هيچ چيز نديدم... 

  .خشكي در اطرافمان به چشم نمي خورد

  .اگر دل جنبانك چيز بدي بود،اين وضعيت بي ترديد دل جنبانك بود
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ما بوديم و اقيانوس بيكراني كه مثل دو چوب پنبه در  .چنان احساس درماندگي مي كردم كه نگو و نپرس 

بررسي سيصد و شصت درجه اي پيرامونمان نشان مي داد كه نه از خشكي اثري است نه . آن شناور بوديم 

  :اسپيدر گفت. از قايق نه از هر گونه وسيله ي نجاتي

 چه روز قشنگيه،نه؟ -

روز قشنگ؟وسط دريا گم شده بودم آن وقت او از زيبايي روز حرف مي زد؟يا روان پريشي بود كه همه چيز 

  .در هر حال ،كم كم داشت مرا نگران مي كرد.يوانه بودرا انكار مي كرد يا د

  .در همان وقت بود كه ضربه اي به پايم خورد

شايد هم دو برادر داشت كه هر دو مرا تعقيب مي .شايد هم برادرش بود. كوييگ برگشته بود. داد كشيدم

  ...كردند و 

دايي پرس .ي از آب بيرون آمددر سمت راستم ،غلغلي در آب پديدار شد و لحظه اي بعد سر حباب پوش

خوش مي گذره،بابي؟نشه ي شماره ي دو كه اين :حباب هوايش را در آورد و لبخندي به من زد و گفت. بود

  .طوري نبود

  :بالفاصله در كمال نا خشنودي جواب دادم

 فكر كردي خودم مي خواستم اون طوري كشيده بشم؟ -

 .شوخي كردم.اي بابا،آروم باش -

 .ي كردم هيچ وقت تيرت خطا نمي رهمنو بگو كه فكر م -
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مي دانستم تقصير من بود كه نتوانست نيزه را . نتوانستم از گفتن جمله ي كنايه آميز آخر خودداري كنم

دايي پرس به . درست به كوييگ شليك كند ولي در هر حال او گفته بود كه هرگز تيرش خطا نمي رود 

  :آرامي گفت

 .سيدپس چه خوب شد كه اسپيدر از راه ر -

  .سالم پرس خوشحالم كه دوباره مي بينمت:اسپيدر به شور و هيجان گفت

  .شانس آورديم كه تو اين اطراف بودي. منم از ديدنت خوشحالم :دايي پرس گفت

بايد بگم كه .اومده بودم چند تا ماهي بگيرم كه ديدم آب شكافت اون پايين لنگر انداخته:اسپيدر گفت

  .دوني،اين جا محدوده ي كوسه هاستتو كه مي . خيلي تعجب كردم 

  :به ميان حرفش پريدم و گفتم

 .شايد بهتر باشه بيش از اين معطل نشيم.آره،همينو بگو -

  :اسپيدر با صداي بلندي گفت

 .عاقالنه نيست كه اين جا بمونيم تا كوسه ي ديگه اي بياد سراغمون!درسته -

به گمانم نوعي قطب نما بود چون . صي بوداسپيدر به ساعت بزرگ مشكي اش نگاه كرد كه مدل ساعت غوا

  .بياين بريم:نگاهي به آن انداخت،باال را نگاه كرد،تغيير جهت داد و سپس گفت

حباب هوار را دوباره روي سرش گذاشت،سورتمه ي آبي اش را به سمت مورد نظرش گرفت و با سرعت در 

  .سطح آب حركت كرد



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �� ش

آن جا كه . بايد ديوانه باشد،به دايي پرس نگاه كردم در حالي كه پيش خود فكر مي كردم كه اين مرد

  پس او كجا مي رفت؟.چيزي نبود

  .خيلي دوستش دارم:دايي پرس گفت

 .كجا داره مي ره؟ما وسط اقيانوسيم -

اون ما رو به :دايي پرس حباب هوايش را برداشت روي سرش گذاشت و شناكنان به من نزديك شد و گفت

 ؟تو خوبي.آب شكافمون مي رسونه

غير . حس كسي رو دارم كه در قرون وسطي به چهار ميخ بكشند و با چماق حسابي كتكش بزنند -

حبابتو روي . نيازي به شنا كردن نيست.ولي فكر نكنم بتونم شناكنم. از اين ،مشكل ديگه اي ندارم

 .سرت بگذار و كمربندمو بگير

. الفاصله به شكل سرم در آمدحباب هوا را دوباره روي سرم گذاشتم و ب.كاري را كه گفت،كردم -

حواسم بود كه با دست چپم آن را . سپس دستم را دراز كردم كه كمربند دايي پرس را بگيرم

احتماال چهارپنج سانتي متر هم كش آمده . از دست راستم بيش از حد سواستفاده شده بود.بگيرم

 .بود

سفرمان را به سوي آب شكافي آغاز  دايي پرس به آرامي دكمه ي گاز سورتمه ي آبي اش را فشار داد و

چه . خوشبختانه آب آرام بود و در نتيجه،سفر آرامي داشتيم. كرديم كه قرار بود ما ار به جاي نامعلومي ببرد

وقتي دايي پرس مرا در تالطم آرام آب با خود مي برد روي پشتم شناور . الزم بود نفسي تازه كنم. بهتر

برخالف دندارن كه سه خورشيد داشت در اين قلمرو .بله،به خورشيد .شدم و نگاهي به خورشيد انداختم

تا آن زمان،همه چيز كلرال طوري بود كه حس مي . خورشيد گرم و سوزاني هم وبد. فقط يك خورشيد بود

. هوا و آب ،هر دو گرم بودند اما نه چندان داغ كه ناخوشايند باشند. كردم در يكي از مناطق استوايي ام
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اجراي آن كوييگ باعث شد آن جا اندكي پايين تر از بهشت باشد اما در هر حال نمي شود همه البته كل م

 .چيز را با هم داشت

كمربندش را رها كردم و .بعد از آن،چند دقيقه اي پيش رفتيم،دايي پرس از سرعتش كاست و متوقف شد

ب شكاف،روي آب به نرمي باال و متوجه شدم كه در مقابلمان دو وسيله ي نقليه ي آبي يا به عبارتي دو آ

حاال هر قدر دلتان مي . در واقع ، اسپيدر به كمك ساعتش راه رسيدن به آن جا را يافته بود. پايين مي روند

  .من كه حسابي تحت تاثير قرار گرفته بودم. خواهد بگوييد نمي شود سوزن افتاده در كاهدان را پيدا كرد

كمابيش به موتورهاي آبي شباهت داشتند با . ه هاي نقليه شده بوداسپيدر از پيش سوار يكي از آن وسيل

تكنولوژي به كار رفته در آنها پيشرفته تر از آن . اين تفاوت كه اين وسيله هاي شيك،اسباب بازي نبودند

  . بدنه ي هر يك كمابيش به اندازه ي وان حمام كوچك و كم عمقي بود. بود كه اسباب بازي باشند

جلوي آن نوك تيز و سرتاسر قسمت عقبش . يد بود و ظاهرا از جنس پالستيك بودندلگشان سفيد سف

راننده براي هدايت آن ،جلوي ستوني مي ايستاد كه به فرمان موتور سيكلت شباهت .صاف و مسطح بود

كناره هايش فقط چندين . پشت جاي راننده،صندلي رالي يي براي دومين مسافر وجود داشت. داشت

  .به گمانم ورود آب به درونش مشكلي ايجاد نمي كرد.ال آمده بودسانتي متر با

آب .شايد فكر كنيد چنين وسيله اي نمي تواند تعادل مناسبي داشته باشد اما فكر اين نيز كرده بودند

اگر قايق هاي بازودار را ديده باشيد كه شاه تيرهايشان به دو طرف امتداد مي يابد و . شكاف ها بال داشتند 

آب شكاف ها از دو طرف بازوهايي . ي پهن و مسطحي دارند،در آن صورت منظورم را درك مي كنيد انتها

در آن لحظه ، بازوهايشان باالتر از سطح آب بود و باعث ميشد مانند دنده اي باشند كه هنگام پر و .داشتند

بود كه هنگام  حدسم اين. بال زدن خشك شده باشد در انتهاي بازوها ، بخش در مانندي وجود داشت

  .حركت،بازوها را به داخل آب فرو مي برند تا تعادل آب شكاف حفظ شود
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آب شكاف اسپيدر كامال شبيه به آب شكاف دايي پرس بود با اين تفاوت كه بخش شناوري شبيه به واگن 

  . چيزي براي حمل تجهيزات بود كه پشت آب شكاف اصلي شناور بود.خدمه داشت

بيش تر مانند هواپيماهاي جت تنروي گران قيمت و .هيچ وجه اسباب بازي نبودند نه،اين آب شكاف ها به

بايد اقرار كنم كه خيلي خيلي . شيكي بودند كه كله گنده ها سوار مي شوند و به اين جا و آن جا مي روند 

  .باحال بودند

د،آيا مسافر كلرال او كه بو. وقتي دايي پرس از آب شكافش باال مي رفت ،من اسپيدر را نگاه مي كردم

اما به گمانم كسي كه اهل كلرال است بايد هم اين طور .بود؟هر كه بود در آب اعتماد به نفس بااليي داشت 

قدش حدود صدوهشتاد .شايد هم هر دو. رنگ پوستش خيلي تيره بود به اين رنگ در آمده بود. باشد 

ز آن افراد عضالني باشد،در واقع نه چاق بود نه نه اين كه ا. سانتي متر بود و بسيار قوي به نظر مي رسيد 

  .موي بلندش نامرتب بود و كمابيش تا سر شانه هايش مي رسيد. الغر و اندامش ذره اي چربي ندشا

مي دانم كه اين عجيب به . آنچه بيش از هر چيز ديگري برجسته و متمايز به نظر مي رسيد شخصيتش بود

زه او را ديده بودم و از اين حرف ها،اما از همان ابتدا فهميدم كه آدم با نظر مي رسد به ويژه براي اين كه تا

چنان براي دايي پرس ارزش قايل بود كه وقتي متوجه شد آب شكاف او در منطقه ي كوسه . معرفتي است

آخر سر هم . ها لنگر انداخته است كوشيد او را پيدا كند و بعد براي نجات من جانش را به خطر انداخت

اين خيلي عالي و بي . بي اعتنا از كنار كل ماجرا گذشت كه انگار كار چندان مهمي انجام نداده است چنان

چه هنگامي كه با سرعت در زير . در ضمن هميشه طوري بود كه اگار در حال تفريح كردن است. نظير بود

لبخندي بر لبش آب سورتمه سواري مي كرد چه زماني كه آب شكافش را آماده ي حركت مي كرد، وجود 

هر كسي از چنين . باعث مي شد به نظر برسد هميشه در حال لذت بردن از كاري است كه انجام مي دهد
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خالصه ، با توجه به آنچه تا آن لحظه شاهد بودم،فكر مي كردم اسپيدر آدم باحالي .آدمي خوشش مي آيد

  .است

  :دايي پرس گفت

  بيا بابي  -

دايي پرس ناچار شد مرا باال . روي آب سريدم و به آب شكاف رسيدمبا كفش هاي غواصي ام پا زدم و بر 

كف آب شكاف افتادم و خوشحال بودم كه بار ديگر . بكشد چون ديگر نيرويي در بازوهايم باقي نمانده بود

  .روي جسم جامدي هستم هر چند كه قايق پر قدرت كوچكي بيش نبود

  :اسپيدر سوار بر آب شكاف خودش پرسيد

 ،پندراگن؟حالت خوبه -

با . تقالكنان بلند شدم و صاف نشستم و به روي خودم نياوردم كه در اين قلمرو به كلي از مرحله پرتم 

  :صداي بلند و حالتي نه چندان قانع كننده گفتم

 .راست راستي خوبم. خوبم -

  .رسيد جمله ي دوم را بعد از تاملي اضافه كردم گويي با اين حرف،حالم بهتر از آنچه بود به نظر مي

  :او گفت.لحظه اي گمان كردم مرا مسخره مي كند،اما چنين نبود. اسپيدر قهقهه ي بلند وصميمانه اي زد

همين كه برگرديم ، سريع . بارها برام پيش اومده . نگران نباش،رفيق،خودم هم حال تو رو داشته ام -

 .هيچ نگران نباش.حالتو جا مي ياريم

 همين كه به كجا برگرديم؟:پرسيدم 
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متوجه شدم كه هر دو .در آن لحظه ،اسپيدر هم مانند دايي پرس پشت فرمان آب شكاف ايستاده بود

صداي زوزه ي خفيف موتورها را شنيدم،سپس . شرووع به جلو عقب بردن چنيدن كليد اهرمي كرده اند

  .بازوهايي كه در هوا و خارج از آب قرار داشتند يكي يكي شروع به فرو رفتن در آب كردند

توجه چيز ديگري نيز شدم و آن اين كه اسپيدر و دايي پرس هر دو حالتي عصبي و ناآرام به خود م

آن ها با اندامي منقبض جلوي ستون هاي كنترل ايستاده بودند و در همان حال نگاه هاي سريع و .گرفتند

  .دزدانه اي به هم مي انداختند

  .هيچ از آن خوشم نمي آمد. ماجرايي در پيش بود

  .عاشقش مي شه.جاي فوق العاده ايه:در ادامه داداسپي

  :دايي پرس اضافه كرد

 .اسپيدر توي قشنگ ترين زيستگاه كلرال زندگي ميكنه. كامال موافقم -

چه در پيش . هر دو آرام حرف مي زدند اما از رفتار و حركاتشان معلوم بود كه به هيچ وجه آرامش ندارند

گرفت؟در آن لحظه هر چهار بازو در زير آب قرار داشتند و صداي  بود؟آيا كوييگ ديگري ما را نشانه مي

  .وزوز خفيف موتور را مي شنيدم كه منتظر فرمان بعدي بود

  :اسپيدر جواب داد

 برسه اسنيگرز مي گيره؟  7اوني كه ديرتر به گراليون.لطف داري كه اينو مي گي ، پرس -

  ؟اين جا شكالت هم دارند؟8اسنيكرز:گفتم

                                            

٧
 - Gralion  
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 .يه جور نوشيدنيه. بياسنيكرز ، با -

  :دايي پرس جوابم را داد و سپس رو بهه اسپيدر گفت

 .ولي من كه راهو بلد نيستم -

  :اسپيدر خنديد و گفت

 !دنبال من بيا.نگران نباش -

  .اسپيدر پس از اين پاسخ ، راه افتاد و با سرعت جلو رفت

 !صبر كن -

  .دايي پرس اين را گفت و پدال گاز را فشرد

اي كاش دست كم به من هشداري چيزي داده . فتاد و من با نشيمنگاه به زمين افتادمآب شكاف به راه ا

بسيار . مي خواستند با هم مسابقه بدند. اين دو نفر بازيشان گرفته بود. حاال معني همه چيز روشن شد. بود

ايي پرس افتان و خيزان دو زانو شدم و روي صندلي پشت د. خوب،مي توانستم با اين وضعيت كنار بيابم

حباب هاي هوايمان كف آب شكاف غلت و واغلت مي زد براي همين پيش از آن كه ببينم به كدام . نشستم

  .سمت مي رويم آن ها را برداشتم تا مطمئن شوم از قايق بيرون نمي افتند

به اجزاي . با سرعت زيادي پيش مي رفتيم،سرعي بيش از هر زمان ديگري كه بر روي آب سفر كرده بودم

آن ها زير آب بودند و جريان . ژدر مانند نگاهي انداختم و متوجه شدم كه فقط براي ايجاد تعادل نيستندا

آب شكاف سكان يا . آن دو موتورهاي آب شكاف بودند. آبي با فشار از هر يكي از آن دو خارج مي شد

                                                                                                                                       

٨
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مي شد قدرت بيشتر  چيزي مانند آن نداشت بنابراين وقتي دايي پرس فرمان كنترل را مي چرخاند باعث

  .بسيار عالي بود. اين وسيله به اين صورت هدايت مي شد . يا كمتري به اجزاي اژدر مانند منتقل لشود

دايي پرس پشت فرمان ، عصبي و . رو به رويمان را نگاه كردم و اسپيدر را ديدم كه خيلي جلوتر از ما بود

به من هم خوش .او را سرزنش نمي كردم. مي گذرد منقبض بود اما از قيافه اش معلوم بود كه به او خوش 

  :پرسيدم.مي گذشت

 گراليون چيه؟ -

صداي . موتور هاي آب شكاف مثل قايق موتوري پر سرو صداي نبودند. عجيب آن كه الزم نبود داد بزنم 

به جاي صداي غرش بلند موتور ، بيشتر صداي برخورد آب با . ويژويژماليم و يكنواختي ايجاد مي كردند

از آن جا كه سطح آب نيز بسيار آرام بود حركتمان بر روي آن مانند .بدنه ي آب شكاف به گوش مي رسيد

  .حركت با اسكيت بر روي يخ بود

  :دايي پرس بي آن كه از حريفمان چشم بردارد در جوابم گفت

 .گراليون اسم زيستگاهيه كه اسپيدر توش زندگي مي كنه -

  كارش چيه؟:پرسيدم 

در هر زيستگاه گروهي هستند كه در جهت .بهش مي گن مهندسي آب نورديشغش چيزيه كه  -

اسپيدر . اين سغ اهميت زيادي داره.حركت مطمئن و بي خطر زيستگاه روي آب فعاليت مي كنند

 .پسر خوبي هم هست. در كارش مهارت داره

 آره،او مسافر كلراله؟ -

  !اون جا رو:دايي پرس فرياد زد
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ابتدا لكه . ره مي كرد و وقتي به آن سو نگاه كردم مقصدمان را در خط افق ديدمبه نقطه اي در مقابلمان اش

اما هر چه نزديك تر مي شديم و ظاهر .ي خاكستري مه آلودي بود كه مانند جزيره اي به نظر مي رسيد

نه،هر چه بود ساخته ي . كلي بيش از حد منظمش نمايان تر مي شد فهميدم كه نمي تواند جزيره باشد

  .آن جا گراليون بود.در ضمن خيلي بزرگ هم بود. انسان بوددست 

تا مزاني .تازه آن وقت بود كه فهميدم برنامه شان چيست.دايي پرس گاز داد و به راحتي به اسپيدر رسيديم

حاال كه ديگر جايش را مي دانستيم .كه گراليون را نديده بوديم به ناچار بايد پشت سر اسپيدر مي رفتيم

  .ميشد مسابقه شروع

  :دايي پرس به طعنه به اسپيدر گفت

 !هنوز به يك چهارم آخر مسير نرسيده،ازت جلو مي زنيم.بارت زيادي دست و پا گيره -

  :اسپيدر بالفاصله در جوابش گفت

 !شايد حتي از بار منم سنگين تر باشه. ولي تو ه بار اضافي داري،رفيق -

تا آن زمان تخت گاز نرفته . ش جلو رفتندهر دو گاز دادند و آب شكاف ها با سرعتي بيش از پي

  .باوركردني نبود.بودند

صادقانه بگويم،بيش از آن كه نگران مسابقه باشم و بخواهم حدس بزنم كه چه كسي اسنيگرز را مي خرد ، 

ماك،آن دفعه را كه از طرف مدرسه به منهتن رفتيم به ياد داري كه مي . دغدغه ي مقصدمان را داشم

ديدن كنيم؟خيلي عظمت داشت،نه؟حاال تصور كن كه باقايقي پارويي »اينتره پيد«هواپيمابر  خواستيم از ناو

مي تواني چنين چيزي را مجسم كني؟برق از سر آدم مي پرد،نه؟بسيار .نزديك مي شوي»اينتره پيد«به 

  .خوب،حاال اندازه ي آن ناو هواپيمابر را هارصد برابر كن تا بفهمي گراليون چه قدر بزرگ است
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وقتي با سرع به سويش مي رفتيم يكسره فكر مي كردم . گراليون جزيره اي شناور بود،جدي مي گويم

با هر لحظه اي كه مي گذشت آن سكوي شناور غول پيكر . ولي نمي رسيديم. لحظه ديگر به آن مي رسيم 

ين به اصطالح ا. حدود چهار طبقه داشت اما بزرگي اش به اين جا ختم نمي شد. بزرگ و بزرگتر مي شد

از آن جا كه از رو به رو به آن . زيستگاه كه در برابرما گسترده شده بود حدود چند مايل طول داشت 

اما با توجه به نماي روبه رويش . نزديك مي شديم نمي دانستم از پشت تا چه مسافتي امتداد مي يابد

  .كمابيش به اندازه ي استوني بروك وسعت داشت

  !ازش جلو زديم:شعف گفتدايي پرس با شور و 

از قرار معلوم،بار اضافي واگن . به آب شكاف اسپيدر نگاهي انداختم و ديدم كه چند متر از او جلو افتاده ايم

  .تجهيزاتش اندكي بيشتر از اضافه وزني بود كه من به آب شكافمان افزوده بودم

  :دايي پرس با اشاره به نقطه اي در مقابلمان گفت

 !رهاون نشانگر شناو -

پشت . با نگاهي به آن سمت،چشمم به نشانگر شناوري افتاد كه حدود بيست متر از زيستگاه جلوتر بود

بزرگي اين ورودي به . شناور در امتداد خط آب نوعي ورودي آبي را ديدم كه به سكوي شناور مي رسيد

تم آب شكاف هاي حتي مي توانس.اندازه اي بود كه قايق ها كوچك را به درون محوطه راهنمايي كند

ديگري را در داخل آن محوطه تشخيص بدهم كه در كنار چندين قايق كوچك ديگر با طرح ها و شكل 

  .هاي گوناگون قرار داشتند

  :دايي پرس افزود
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اين خط . وقتي ازش گذشتي بايد سرعتتو كم كني. اين شناور محدوده ي امن رو نشون مي ده -

 .پايانمونه

نمي دانستم آگاهي از پيروزي قريب الوقوع بيشتر هيجان زده ام . اصله داشتيمتنها چند متر با پيروزي ف

البته اسپيدر هم دست از تالش .كرده بود يا تماشاي گراليون كه در برابرمان سر به فلك كشيده بود

اين .فشار بيشتري به موتور آب شكاف آورد و خط را به فاصله ي يكي دو متري ما رساند. نكشيده بود

  ...درست تا خود خط پايان ادامه يافت و  وضعيت

دايي پرس با فرياد شادمانه اي موتور آب شكافش را خاموش . ما زودتر از نشانگر شناور گذشتيم !ما برديم

  .كرد

تنها كاري كه از . تخت گاز به راهش ادامه داد و يكراست به سوي لنگرگاه رفت. اما اسپيدر توقف نكرد

  .نكنه راست راستي ديوانه ست:گفتم . او در كمال شگفتي بود دستمان بر مي آمد تماشاي

آنچه . دايي پرس موتور آب شكاف را روشن كرد و به دنبال او رفت هر چند كه سرعت مطمئن تري داشت

همان طور كه گفتم،اسپيدر با آخرين سرعتش وارد . در چند ثانيه ي پس از آن ديدم شگفت انگيز بود

عده اي از كارگران لنگرگاه را . ين سرعت اين آب شكاف ها به راستي زياد بودمحوطه گراليون شد و آخر

ديدم كه با پيش بيني تصادف وحشتناكي كه بي ترديد پيش مي آمد با چشم هاي گرد شده ، نگران و 

  .دستپاچه خود را از سر راه او كنار كشيدند

تا چند ثانيه ي ديگر خرد و . اه مي راندآب شكافش را يكراست به سوي لنگرگ. اسپيدر خم به ابرو نياورد

اما به فاصله ي چند متري به لنگرگاه كه مي رسيد محكم ترمز كرد و آب شكاف را به . خمير مي شد 

ياد »چرخش درجا«چرخش در آورد و با يك چرخش سيصد و شصت درجه اي كه بعدها از آن با عوان 

آب به اطراف پاشيد و آب شكافش به پهلو لغزيد و در اثر اين حركت ، . كرد،تمام سرعتش از ميان رفت
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بدون لحظه اي معطلي ، از آب شكاف بيرون پريد و رو به ما كرد و . چيزي نمانده بود با لنگرگاه تماس يابد

  :پس از تعيم بلند بااليي گفت

 .شما باختيد،رفقا -

تمام . شويق و ابراز احساسات بودتنها كاري كه مي توانستم بكنم ت. با آب شكافمان آرام آرام جلو مي رفتيم

آن شيرين كاري هاي نمايشي تهورآميزي كه از شبكه ي سراري پخش مي كنند،فراموش كنيد،اعجاب 

  .انگيزترين چيزي كه ديده ام در برابر اين يكي هيچ بود

  :او گفت.دايي پرس طوري كه انگار خشمگين بود سر او داد زد اما من مي دانستم كه عصباني نيست

 .ما زودتر از شناور گذشتيم.جرزني نكن. اي،نميشهآه -

  :اسپيدر جواب داد

بردن نصفه نيمه . اون شناوره كه گراليون نيست!ولي قرارمون اين بود كه تا گراليون مسابقه بديم -

 .نمي شه

انگار قرار بود از آن به بعد سفر خوشي را در كلرال داشته . دايي پرس هم مي خنديد.اسپيدر مي خنديد

  .يمباش

  :صداي رنجيده اي از باالي لنگرگاه به گوش رسيد كه گفت

 !اسپيدر -

همگي سرها را بلند كرديم و زني را ديديم كه لباس اونيفورم مانندي به تن داشت و در پياده روي باالي 

  :دايي پرس به زمزمه به من گفت. خشمگين و ناراحت به نظر مي رسيد.لنگرگاه ايستاده بود
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 .س ارشد آب نورديهمهند. 9وو ينزاست -

  :پرسيدم

 رييس اسپيدره؟ -

 .آره،رييس اسپيدره -

 اوهوه -

موي كوتاه مشكي داشت و اندامش متناسب و . به ظاهر ينزا مي آمد كه سي سال و خرده اي داشته باشد

ينزا لباس سياهي . حدس مي زدم داشتن اندام متناسب براي همه ي آب نورد ها ضروري باشد.برازنده بود

اس اسپيدر به تن داشت با اين تفاوت كه آستين هايش بلند بود و نوارهاي زردرنگي در نزديكي شبيه به لب

همين قدر . سرآستينش به چشم مي خورد كه باعث مي شد حال و هواي لباس هاي ارتشي را داشته باشد

  .بگويم كه در ميان زن هاي هم سالش زن جدي و سختگيري به نظر مي رسيد

  :ينزا فرياد زد

 !به ،اسپيدر،چشمم روشنبه  -

  .اين را گفت و با خشم و غضب از آن جا دور شد

به نظر نمي رسيد براي انتقاد بي اماني كه .اسپيدر رويش را به سمت ما برگرداند و شانه اش را باال انداخت

  :با لبخندي گفت. در انتظارش بود نگراني چنداني داشته باشد

چه زودتر بر مي گردم تا توي فروشگاه گرولو ، براتون خوب ديگه رفقا،مسابقه تمومه،قبوله؟هر  -

 !اسنيگرز بگيرم

                                            

٩
 - Wu Yenza 
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پس از آخرين جمله،برگشت و به سرعت از پله هايي باال رفت كه از لنگرگاه دور شده،به اعماق گراليون مي 

  :گفتم. رسيد هر چند كه اسپيدر را به اعماق دردسر مي رساند

 .بيچاره شد -

ميكنند و بهش ميگن كه ديگه به هيچ وجه از اين جور كارهاي  نه بابا ، يه ذره داد و بيداد -

بهترين مهندس آب .همه اسپيدرو دوست دارند. هيچ بالي ديگه اي سرش نميارن.خطرناك نكنه

 .نورديه كه دارند

. با هدايت ماهرانه ي آب شكاف به لنگرگاه رسيديم،آن را بستيم و بر وري سكوي شناور قدم گذاشتيم

 :گفتم

 .جواب نداديسوالمو  -

 .كدوم سوالتو جواب ندادم ، بابي؟آخه خيلي سوال مي كني -

 اسپيدر مسافر كلراله؟ -

با بيرون آوردن حباب هاي هوايي و كفش هاي غواصي مان از آب .دايي پرس بالصله پاسخ را نداد

واب ساده مي دانتسم قصد بي اعتنايي به من را ندارد اما اين واقعيت كه حتي ج. شكاف،خود را سرگرم كرد

  :سرانجام در پاسخم گفت. اي در حد بله يا خير نمي گرفتم مرا عصبي مي كرد

 .بله اسپيدر مسافر كلراله -

  .مي دونستم:با صداي بلندي گفتم

به زودي . روحش هم خبر نداره كه مسافره . اسپيدر هنوز اينو نمي دونه. فقط يه چيزي هست -

 .ناچار مي شيم بهش بگيم
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من لحظه اي همان جا ماندم تا مفهوم آن . طمان را برداشت و به سوي پله ها رفتدايي پرس بند و بسا

تازه با كسي آشنا شده بودم كه زيرو بم زندگي ،يا به عبارتي ،زير و بم زندگي اش . كلمات برايم جا بيفتند

در . ل استرا دوست داشت و ما وظيفه داشتيم كه به او بگوييم تمام زندگي اش در آستانه ي تغيير و تحو

دوران كوتاه مسافر بودنم ، كنار آمدن با اين واقعيت دشوارتر از هر چيز ديگري بود يعني پي بردن به اين 

  .كه زندگيم آن چيزي نبوده است كه مي پنداشته ام و لزوم پشت سر گذاشتن آن

  .هيچ دلم نمي خواست كسي باشم كه ناچار است دنياي سخضي ديگري را روي سرش خراب كند

  

  5روزنگاشت 

  )ادامه(

  كلرال

از همان لحظه اي كه براي اولين بار خانه مان در استوني بروك را ترك كردم يكسره از فاجعه اي به فاجعه 

مواقعي هم . انگار در تمام مدت يا وجشت زده بودم يا گيج و سردرگم،يا هر دو با هم.ديگر دچار شده بودم

د اما بيشتر اوقات به هر طرف رو مي كردم با در بسته مواجه مي بود كه اوضاع آنچنان هم تيره و تار نبو

  .شدم

اما حاال پس از آن كه مدتي در كلرال به سر برده ام در كمال خوشحالي برايتان مي نويسم كه چند هفته 

از لحظه اي كه پايمان به زيستگاه گراليون . ي بعدي ، براي تنوع هم كه شده،بسيار عالي و بي نظير بود

وقتي درباره ي گراليون چيزهاي بيشتري . اما موضوع بسيار فراتر از اين بود. د احساس امنيت كردم رسي
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انگار باالخره . آموختم فهميدم كه اين زيستگاه هاي شناور تا چه حد جوابگوي نيازهاي مردم كلرال است

  .جايي را يافته بودم كه همه چيزش همان طوري بود كه بايد باشد

زندگي مردم كلرال مثل دستگاه بي عيب و نقصي بود كه در آن هر قطعه و هر شخصي جامعه و روش 

هر كسي به ديگري متكي بود و همه براي نقشي كه ديگران در زندگيشان .نقش مهمي ر اايفا مي كرد

  .داشتند به يكديگر احترام مي گذاشتند

ي جان ديزني لند نبودند كه جز كلرالي ها آدم هاي ماشيني ب. منظورم اين نيست كه مشكلي نداشتند

هر يك عقيد خودشان را .به هيچ وجه. انجام وظايفشان كار ديگري نداشته باشند و از اين جور چيزها 

هيچ .اين اصول كلي بود كه در حفظ و اجرايش مي كوشيدند. داشتند و هميشه نيز با م موافق نبودند 

. قرار معلوم ازتبعيض طبقاتي نيز خبري نيود از. جنگ و تنشي ميان نژادهاي گوناگون وجود نداشت

منظورم اين است كه گرچه عده اي از مردم نسبت به ديگران مسئوليت سنگين تري داشتند و حقوق 

اين شگفت انگيز . بيشتري مي گرفتند هيچ كس نبود كه با ديگري همچون شهروند درجه دو رفتار كند

  .بود

ي آرماني ممكن مي شود در حاليك ه در جوامع ظاهرا كوشيدم بفهمم چه طور وجود چنين جامعه 

پيشرفته اي مانند جوامع ما در زمين دوم، به نظر مي رسد كه مردم هميهش تشنه به خون 

بهترين نظريه اي كه به ذهنم رسيد اين است كه چون تك تك افراد كلرالي با يك مشكل عظيم .يكديگرند

افته اند، به عبارت ديگر، براي اين كه همگي ناچار بوده اند رو به رو بوده اند به چنين پيشرفتي دست ي

بله،شهرهاي شناور اعجاب انگيزي ساخته بودند كه هر كسي به آن ها قدم مي . روي آب زندگي كنند

در واقع افراد اين شهر ها شناور . گذاشت خيال مي كرد بر روي زمين خشكي است در حاليكه چنين نبود 

بايك توفان سهمگين ممكن بود شهري به كلي از . كه هر اتفاقي مي توانست بيفتد معنايش اين بود.بودند
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ويروس ساده اي . توليد مواد غذايي كافي براي تغذيه ي مدرم كل دنيا دغدغه اي هميشگي بود. ميان برود

د اين مردم به دليل وجو. اين زندگي آسان و راحتي نبود.مي توانست كل زيستگاهي را به خطر بيندازد

در برابر مشكالت عظيمي كه هر روز با آن ها دست به گريبان .بقا. هدف مشتركي با هم تحد شده بودند

بگذاريد برايتان بگويم . اما انگار زيادي دارم جلو مي روم. بودند هر بحث ديگري جزيي و بي اهميت بود

  .بالفاصله پس از رسيدن من و دايي پرس به گراليون چه پيش آمد

وقتي باال مي رفتيم و به اعماق .دايي پرس قبال به اين قلمرو آمده بود همه جا را نشانم داد از آنجا كه

يكي اين كه داخل اين سكوي شناور ،هزارتويي از ماشين آالت . لنگرگاه راه مي يافتيم متوجه دو چيز شدم

كارگراني را ديدم كه  به پايين پياده روهاي دراز و طوالني نگاهي انداختم و. ،لوله،مموتور و پمپ است

  .سخت مشغول كار بودند تا زيستگاه عظيم شناور از كار نيفتد

درست نمي دانم جنس .دومين چيزي كه توجهم را جلب كرد اين بود كه ظاهرا هيچ چيز آن جا فلزي نبود

همه اما گويا .به كار رفته در وسايل چه بود فط حدس مي زنم پالستيكي ،فايبرگالس يا چنيني چيزي بود

وقتي . ي پياده روها،لوله ها،پايه ها،شاه تيرها و حتي همه ي دستگاه ها از جنس همان ماده ي سبك بودند

روي پله ها قدم مي گذاشتيم صداي دنگ دنگ نيزز برخورد با فلز بلند نشد و گام هايمان بي صدا بود انگار 

چيز شناور باشد بايد هم از چيزهايي وقتي قرار است همه . به گمانم معقول بود.روي فرش راه مي رفتيم

با اين كه سطح زيرين گراليون همچون :اما يكي چيز عجيب. استفاده كنند كه سبك و كم وزن باشند

معلوم بود در آن جا فعاليتي در جريان . كارخانه ي عظيمي به نظر مي رسيد سروصداي آنچناني نداشت

عالي و بي .ك در اوج شلوغي اش در روزهاي شنبه بوداست اما ساكت تر از فضاي كتابخانه ي استوني برو

  .نظير بود

  :وقتي از پله ها باال رفتيم از دايي پرس پرسيدم



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �� ش

مردم اين جا چي كار مي كنند؟فط همين اطراف مي چرخند و ماهيگيري مي كنند و با آب شكاف  -

 هاشون مسابقه مي دن؟

  :پاسخش اين بود

بعضي از زيستگاه ها اجناسي رو توليد مي كنند،بعضي .در هر زيستگاهي هدف ويژه اي وجود داره -

هاشون غذا تهيه مي كنند،بعضي هاشون مركز امور مالي اند،بعضي از اونا هم مواد خام استخراج 

 .مي كنند

 گراليون چه جور جاييه؟ -

 .بهتره خودت ببيني  -

به فضاي آفتابي قدم  به تندي. به باالي پله ها و به دري رسيده بوديم كه به سطح اصلي باز مي شد 

مارك،كورتني،با چنان چشم انداز اعجاب انگيزي رو به رو شدم . گذاشتيم و براي اولين بار گراليون را ديدم

  .كه گمان نمي كنم بتوانم كلمات مناسبي براي توصيف آن بيابم

. نمي كندحق مطلب را ادا »بزرگ«اول از همه اين كه اگر گفتم گراليون بزرگ است حاال مي گويم كه 

اما بعد از رفتن به پايين زيستگاه ، . مثل اين بود كه به زمين خشكي رسيده باشم. گراليون عظيم بود

  .فهميدم كه آن جا زمين خشك نيست

بسيار خب،براي شنيدن آماده .نوعي وسيله ي نقليه است اما نه از آن چيزهايي كه به عمرم ديده بودم

مزارع گوناگوني از . به خدا راست مي گويم. كشتزار وسيعي گسترده بودايد؟در برابرم تا چشم كار مي كرد،

انواع گياهان گل دار،درختان ميوه و جاليزهاي لبريز از سبزيجات رنگارنگ ، يكي پشت ديگري گسترده 

  .بودند

  .بله ، گراليون كستزاري غول پيكر و شناور بود
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 .از اين طرف -

  .دايي پرس اين را گفت و از من دور شد

. مي خواستم آنچه را مي ديدم در ذهنم بگنجانم . نمي توانستم حركتي بكنم.تدا از جايم تكان نخوردماب

  :دايي پرس خنده كنان گفت

 .چشم انداز اين جا بهتره -

مي خواستم . به دنبالش دويدم. مي دانست از تعجب دارم شاخ در مي آورم و همين مايه تفريحش بود

ز پله هاي برجي باال برد و از آن باال چشم انداز بهتري از كشتزارهاي مرا ا.چيزهاي بيشتري را ببينم

از آن جا بخش خاي كامال مجزايي را مي ديدم كه با پياده روي هايي از هم جدا مي . گراليون در برابرم بود

حتي وسايل نقليه ي برقي كوچكي هم .شدند و كارگران مزرعه مي توانستند در آن جا رفت و آمد كنند

در سمت .تند كه با آنها تند و بي صدا در امتداد راه هايي پيش مي رفتند كه يكديگر را قطع مي كردندداش

بيش تر آنها ميوه هايي .چپمان تا دوردست ها درختان ميوه را مي ديدم كه رديف به رديف ادامه مي يافتند

ه خوشه هايي از ميوه هاي داشتند كه مانند سيب و پرتقال بود اما درخت هايي نيز به چشم مي خورد ك

بعضي از آن ها غالف هاي سبز روشني بودند كه مانند بادكنك هاي آويخته از شاخه ها به .ناآشنا داشتند

برخي .برخي از درخت ها ميوه هاي كروي بزرگ ارغواني به اندازه گريپ فروت داشتند.نظر مي رسيدند

ظاهرا همه ي ميوه ها رسيده بودند و وقت چيدنشان . ديگر پر از ميوه هاي سفيد و درشت توت مانند بودند

  .بود

مستقيم در جلوي رويمان،هزاران رديف از گياهاني به چشم مي خورد كه تك تك از خاك سر بر آورده 

ماده اي نرم و قهوه اي رنگ كه اگر هم خاك نبود كامال .دست كم به نظر من خاك بود.بله،از خاك.بودند
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بعضي از گياهان ميوه ها و سبزيجات كوچكي داشتند و برخي ديگر طوري .مشابه آن به نظر مي رسيد

  .بودند كه انگار مثل كاهو،كل آنها را مي چيدند يا مثل هويج وسيب زميني از خاك در مي آوردند

در اين بخش از همان . در سمت راستمان رديف نرده هايي بود كه گياهان رونده از آن ها باال مي رفتند

قسمت ديگري از .رشور مانند سبز تيره اي مي روييد كه در آن غار زيرزميني يافته بوديمميوه هاي خيا

اين ميوه ي عجيب ، ترد و شكننده به . بخش گياهان رونده ،پوشيده از ميوه هاي سفيد و گرد مسطح بود

  .نظر مي رسيد و هنگام وزش باد،تكان تكان مي خورد

شايد اين .كامال در سايه ي نايلون نور مانندي مي روييدندبخش ديگري نزي وجود داشت كه گياهان آن 

حدس مي زنم كه منطقه ي پوشش دار،بيش از يكي و نيم .گياهان در نور غير مستقيم رشد بهتري داشتند

  .كيلومتر مربع وسعت داشت

  .باوركردني نبود.در سرتاسر بخش ديگري ، گياه گندم مانندي كاشته بودند

برخي از آن ها ميوه .ردم كه سخت سرگرم انجام كار رسيدگيبه محصوالت بودندكارگران را تماشا مي ك

عده اي ديگر نيز به كار هرس كردن گياهان . چين بودند،برخي ديگر از آب و خاك نمونه برداري مي كردند

  .مي پرداختند

ت شاداب به كار بهترين عبارتي كه مي توانم در وصف اين باغ ها و كشتزارهاي مملو از ميوه ها و سبزيجا

  .عالي و بي كم و كاست... ببرم چيزي نيست جز 

  :دايي پرس برايم توضيح داد

كار چيدن محصوالت در .اين زيستگاه غذاي سي هزار نفرو تامين ميكنه،حاال يه ذره بيشتر يا كم تر -

نداز بارا. جعبه ها و بسته بندي درقسمت هاي پاييني انجام ميشه و از همون جا بارگيري مي كنند
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ديگه اي در قسمت جلويي هست و قايق هاي زيستگاه هاي ديگه به اون قسمت مي رن تا 

 .خيلي كارآمد و موثره.محصوالت رو به محل زندگيشون حمل كنند

  چند نفر اين جا كار مي كنن؟:پرسيدم

راهنما و خدمه ي .ولي فقط پنجاه نفرشون تمام وقت اينجا هستند.فكر كنم حدود دويست نفر -

 .گاه ، افراد پشتيباني ، مامموران نظارت بر كشت و زرع و كشت ورزهازيست

 كشت ورزها؟ -

هميشه مشغول آزمايش كودها و .اونايي كه تشخيص مي دن چي رو بايد كجا كاشت. دانشمندها -

ديگه برات بگم كه حدود شصت آب نورد مثل .چرخه ي توليد محصوالت و اين جور كارها هستند

ل حفظ حركت نرم و ماليم زيستگاهند و رفت و آمد تمام قايق هاي اسپيدر هستند كه مسئو

اونا در نوبت هاي دوره اي كوتاه مدت،شايد مثال سه ماه يك بار اين . كوچك رو هماهنگ مي كنند

همه ي . بنابر نيازي كه هست،ميان و مي رن. بقيه ي افراد مثل كارگران مزرعه مهاجرند.جا هستند

 .مدت اون جا زندگي مي كنندكاركنان دوره اي كوتاه 

به نقطه ي دوردستي در سمت چپمان اشاره كرد و در آن جا رديف خانه هاي كم ارتفاعي را ديدم كه در 

  .از قرار معلوم همه ي آن خانه ها كوچك و دو طبقه بودند.طول كناره ي زيستگاه به چشم مي خوردند

 .ما و كشت ورزها و از اين قبيل افرادخونه هاي سمت ديگه براي كاركنان درازمدته يعني راهن -

به محدوده ي دوردستي در سمت راستمان نگاه كردم و رديف خانه هاي ديگري را در طول كناره ي سمت 

چرا نباشند؟افرادي كه به طور دايم . مقابل زيستگاه ديدم كه گويا كمي بزرگتر از خانه هاي ديگ بودند

  .بزرگ تري زندگي مي كردندساكن آن جا بودند بايد هم در خانه هاي 

  :دايي پرس يادآور شد
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االن ما در بخش عقبي هستيم كه محل نگهداري تجهيزات كشاورزي و محل كار كشت  -

اتاق اسكان در بخش جولييه و زيستگاه از اونجا كنترل ميشه اما اتاقك هاي كنترل .ورزهاست

 .كوچك تري هم در هر سمت وجود داره

  .هر چند كه شايد اين توصيف غير عالي و عجيبي براي كشتزار باشه اين جا خيلي قشنگه: گفتم 

 .اميدورام كه همين طوري بمونه. اين جا راست راستي قشنگه. هيچم عجيب نيست -

دايي پرس پس از ايجاد اين تصور ناخجسته،شروع به پايين رفتن از پله ها كرد و به سوي عرشه ي اصلي 

  :رسيدمهمان طور كه دنبالش مي رفتم پ. رفت

 منظورت چيه؟مگه چه اتفاقي ممكنه بيفته؟ -

  :دايي پرس مختصر و مفيد گفت

 يادت رفته براي چي اين جاييم؟ -

تصور هرگونه . براي چند لحظه ، به كلي نگراني او را از ياد برده بودم. نقطه ي عطف.سنت دين.آهان،بله 

آن قلمرو از همان ابتداي كار . ارن نبود آن جا مثل دند. اغتشاش و ناآرامي گسترده در آن مكان دشوار بود

  .اما اين جا بيشتر مثل،چه بگويم،مثل بهشت برين بود. وضعيت غم انگيزي داشت

  :درحالي كه براي پرسش قبلي ام احساس حماقت مي كردم از او پرسيدم

 حاال چي كار بايد بكنيم؟ -

. داره نقشه اي مي كشه وقتي سنت دين اينجاست يعني.فكر كنم بايد مدتي اينجا زندگي كنيم -

بهترين كاري كه مي تونيم بكنيم اينه كه به ميان مردم بريم،سعي كنيم اين قلمرو رو بهتر 

 .بشناسيم و براي مقابله با هر اتفاقي آمادگي داشته باشيم
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 .اين باعث شد سوال ديگه اي به ذهنم برسه -

  :در جوابم گفت.مرد عاقلي بود

 .بايد هم سوال داشته باشي -

با ناودون به قلمروي جديدي مي ري به مردمش چي ميگي؟كنجكاو نمي شن كه بدونند تو  وقتي -

 كي هستي؟از كجا اومدي؟اصال چرا يكهو معلوم نيست كجا،سر راهشون سبز شدي؟

  :دايي پرس خردمندانه گفت

معلومه كه نميشه به مردم بگيم ما مسافري از قلمروي دوردستي هستيم و . آهان،چه سوال خوبي -

 .اين كار درستي نيست. يل اومدنمون به اين جا جلوگيري از انهدام و تباهي دنياشونهدل

 .نه،هيچ كار درستي نيست:در تاييد حرف او گفتم

به اسگيدر گفته م كه از زيستگاه دوري اومده م و هدفم . ولي اينو جور ديگه اي هم ميشه گفت:ادامه داد

مين از جايي به جاي ديگه سفر مي كنم ، به هر جا كه دلم براي ه. اينه كه همه جاي كلرال رو ببينم 

  .بگه،و به هر جا كه برم كاري دست و پا ميكنم كه خرج سفرم در بياد

  :با لبخند موذيانه اي گفت. به پايين برج رسيده بوديم و دايي پرس همان جا ايستاد و به من نگاه كرد

فقط بخش مربوط به جلوگيري از فروپاشي .موضوع اينه كه حرفم خيلي هم دور از واقعيت نيست -

 .آخه اين يكي رو نميشه به راحتي توضيح داد. تمدنشون رو ناگفته مي گذارم

 .بيشتر برام بگو -

  :به قدم زدن در كنار كشتزار ادامه داديم و او گفت
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هميشه دنبال نيروي . پيدا كردن كار در اين جا زياد سخت نيست . ما اين جا كاري پيدا مي كنيم -

هر چه بيشتر درباره ي قلمرويي بدونيم .بعدش هم بايد هميشه گوش به زنگ باشيم. كمكي هستند

 .توي دندارن هم،همين كارو كردم.فرصت هاي بهتري براي كمك به مردمش به دست مي ياريم

 حاال چه موقعي به اسپيدر ميگيم كه مسافره؟ -

  .هر وقت كه الزم بشه:بالفاصله پاسخ داد

انگار عجله داشت كه . ايش را تندتر كرد و من ناچار بودم سريع تر بروم تا از او عقب نمانمدايي پرس قدم ه

  .زودتر به جايي برسد

 حاال كجا داريم مي ريم؟ -

  :با صدايي كه ناگهان سرشار از شور و هيجان شده بود در جوابم گفت

 .امون اسنيگرز بگيرهقراره توي فروشگاه گرولو مهمونمون كنه و بر!مگه نشنيدي اسپيدر چي گفت -

 .حدس زدم بايد چيز خوبي باشد. اسنيگرز در فروشگاه گرولو

از نزديك،به آپارتمان هاي . به سوي كناره ي زيستگاه رفتيم كه محل اسكان موقت كاركنان آن جا بود

 عده اي زن و مرد در آنجا.آنچنان شيك و پرزرق و برق نبودند اما زشت هم نبودند.كوچك شباهت داشتند

دو نفر وسيله ي خميده . بودند كه برخي مطالعه مي كردند و برخي ديگر سرگرم بازي با كودكانشان بودند

وقتي بازيشان را تماشا مي كردم يكي از آن ها ، . اي را كه مانند بومرنگ بود به سوي هم پرتاب مي كردند 

خي بزند و برگرددو يكراست به آن وسيله را به نقطه ي دوردستي در مسير كنار دستش پرتاب كرد تا چر

  .اين بازي فريزيي از نوع كلرالي بود.دست بازيكن مقابل برسد
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به .همه ي مردم از همان لباس هاي سبك و رنگارنگي به تن داشتند كه من و دايي پرس پوشيده بوديم

ند ،برايمان بسياري از افراد وقتي از كنارشان مي گذشتيم ، لبخند مي زد.خوبي همرنگ جماعت شده بوديم

دايي پرس حتي دست تكان دادن ها را نيز بي پاسخ . دست تكان مي دادند يا صميمانه سالم مي كردند

اين افراد نمي دانستند ما كه هستيم اما از قرار معلوم اين . نمي گذاشت و من نيز همين كار را مي كردم 

  .ن از اين وضع راضي و خشنود بودمآن ها جماعتي صميمي به نظر مي رسيدند و م.اهميت چنداني نداشت

پس از طي مسافتي كه بيش از يك و نيم كيلومتر به نظر مي رسيد به رديف ديگري از ساختمان هاي 

الزم نبود درباره ي آن ساختمان ها چيزي . كوتاه رسيديم كه با خانه هاي لبه ي زيستگاه موازي بودند

. جا يك لباس فروشي و مكاني براي اصالح موي سر ديدم در آن. بازارچه اي از نوع گراليوني بود. بپرسم

خواربار فروشي كوچكي در كنار كتابخانه اي كوچك بود و در مجاور آن فروشگاهي قرار داشت كه در آن 

در زمين دوم چنين . كمابيش همه چيز مي فروختند از ابزار كار و اسباب بازي گرفته تا لوازم آشپزخانه

  .مركز خريد:دفروشگاه هايي اسم دارن

در اين فكر بودم كه آيا مركز بازي هاي رايانه اي نيز در آن اطراف هست يا نه،بعد به اين نتيجه رسيدم كه 

باالخره به انتهاي رديف مغازه ها و همچنين به . بسيار خوب.شايد اين مراكز ،ويژه زمين دوم باشد

كه به آن سو مي رفت،خوشامد مي نشانه ي منحني باالي در آن جا به هر كسي .مقصدمان رسيديم

  :دايي پرس گفت.گرولو:روي آن فقط نوشته بود.گفت

اعالترين اسنيگرز در تمام زيستگاه ها توي همين قسمت اين .مركز دنياي گراليون اين جاست -

 .مركزه

  :به شوخي به او گفتم

 .هر چي شما بگي ،سركار -
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فقط .ديگه اي اسنيگرز نخورده مآخه هيچ جاي .البته خودم هم مطمئن نيستم ها:آهسته گفت -

 .شنيده م كه اين جوريه

من هم پشت سرش رفتم و شوق و ذوق داشتم كه باالخره به .دايي پرس چشمكي زد و وارد كافه شد

  .شگفتي هاي اين اسنيگرز معروف پي ببرم

قرار  از. همين كه وارد شديم متوجه شدم كه گرولو كمابيش جايي شبيه به مراكز تفريحي خودمان است

معلوم مهم نبود در چه قلمرويي باشي،مردم همه ي قلمروها دوست دارند دور هم جمع شوند،با هم چيزي 

بخورند،از اين جا و آنجا صحبت كنند و با صداي بلند بخندند زيرا اين دقيقا همان كاري بود كه مردم به 

ه گوش مردم خوب كلرال به آهنگ عجيبي نيز به گوش مي رسيد هر چند كه مطمئنم ب.آن سرگرم بودند

اگر مي خواستم اين آهنگ را با معيارهاي خودمان توصيف كنم بايد مي گفتم نوعي .هيچ وجه عجيب نبود

مي دانم كه حرفم بي . به به ،عجب توصيف فاراشميشي. موسيقي زهي تكنوي ژاپني واپس گرايانه است

بايد اقرار كنم كه از آن بدم  معني است ولي اگر خودتان هم مي شنيديد همين را مي گفتيد

  .ضرباهنگ موزوني داشت و حس خوبي به آن جا مي داد.نيامد

مخلوطي از افراد سنين مختلف اعم از زن و مرد در آن جا جمع .در آن جا گوش تا گوش نشسته بودند

يد از من در يك آن به فكرم رسيد كه شا. بودند هر چند كه به گمانم خودم از همه كم سن و سال تر بودم 

من نه تنها .در اين صورت آبروريزي ميشد. كارت شناسايي بخواهند تا بفهمند به سن قانوني رسيده ام يا نه

اگر كسي . بلكه كارت شناسايي هم با خودم نداشتم )دست كم بنا بر قوانين زمين دوم(زير سن قانوني بودم

دماني به اطالعتان مي رسانم كه چنين اما در كمال شا. از من كارت شناسايي مي خواست ،ناجور ميشد

  .چيزي پيش نيامد
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ظاهرا به همه خوش مي گذشت زيرا يا سرگرم خوردن بودند يا خنديدن يا گپ زدن يا هر سه كار را با هم 

چهار نفر سر . متوجه شدم كه يكي از ميزها برخالف بقيه غرق در شادي و سرور نيست. انجام مي دادند 

  .و مرد و دو زن،كه سخت مشغول بحث و گفتگويي جدي بودندآن ميز نشسته بودند،د

هر . ميزي كه دورش نشسته بودند پر از كاغذهاي بزرگي بود كه به نظر مي رسيد نوعي طرح و نقشه باشند

يك در حالي كه مي كوشيد منظورش را بيان كند با انگشت،آهسته به نقطه اي از كاغذها ضربه مي 

  :دايي پرس گفت.زد

 .فكر كنم اونا تنها افرادي باشند كه توي اين قلمرو دچار اضطراب و تشويش مي شن.دكشت ورزن -

 چه طور؟ -

كار اصلي گراليون كشاورزيه و اگر محصولي نداشته باشه يعني اونا .همه چي به اونا بستگي داره -

 .كارشونو درست انجا نداده ن

بي ترديد بار سنگيني را به دوش . ه احترام بودبارديگر به كشت ورزها نگاه كردم اما اين بار نگاهم آميخته ب

  .اگر در كارشان شكست مي خوردند مردم چيزي براي خوردن نداشتند. مي كشيدند

  :صداي كسي به گوش رسيد كه بلندتر از قيل و قال آنجا ،دايي پرس را صدا زد

 !ون مي كنيفكر كردم دوباره گير كوسه ها افتادي و داري پاك ناكارش!چه قدر دير كردي!پرس -

جلوي پيشخوان نشسته بود و عده اي دورش را گرفته بودند و . زودتر از ما به آنجا رسيده بود. اسپيدر بود 

  .با او مي گفتند و مي خنديدند

  :دايي پرس با گام هاي بلندي يكراست به سويش رفت و به صداي بلند گفت

 !فكر مي كردم با ينزا دچار دل جنبونك شدي -
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به اين .پرس هنوز از راه نرسيده داشت از اصطالحات عاميانه ي محلي آن جا استفاده مي كرد دايي. اَكه هي

اسپيدر خنديد و جسورانه شروع به عرض اندام كرد و .نتيجه رسيدم كه بهتر است حواسم را جمع كنم

  :گفت

 !ده مكي ؟ من ؟ چرا بايد ينزا جونم با من دعوا كنه؟من زندگيشو لبريز از شادي و سعادت كر -

  :سپس موذيانه اضافه كرد

 .اگه بخواد منو از گراليون بندازه بيرون از غم عشقم مي ميره.در ضمن،فكر كنم ازم خوشش مياد -

همه در برابر خودستايي آنچناني اسپيدر قهقهه ي خنده را سر دادند اما خنده شان حالتي دوستانه 

  .قت گذراني داشتفقط جنبه ي و. مي دانستند كه اسپيدر شوخي مي كند.داشت

  :شخصي با خوش خلقي گفت

اگه روزي برسه كه اسنيگرز گرولوي پير تموم بشه،اون وقت ممكنه كه وو ينزا از غم عشق اوباشي  -

 .مثل تو بميره

با نگاه سريعي به اطرافم متوجه شدم كه ليوان هاي دسته دار و .همه با وحشتي ساختگي جيغ كشيدند

اسپيدر روي . رنگي است كه حدس مي زدم همان اسنيگرز افسانه اي باشدشفاف همه پر از مايع آلباويي 

سپس . پيشخوان خم شد و دستگيره ي شير بشكه اي را به دست گرفت كه احتماال پر از اسنيگرز بود

آن گاه با وحشتي آشكار فرياد . وانمود كرد كه شير را باز كرده است و چشم هايش از تعجب گرد شد

  !پس ينزا منو دوست داره!ن،اسنيگرزش ته كشيدهجانمي جا!خاليه:زد

مرد چاق و درشت هيكلي در پشت پيشخوان كه احتماال خود گرولو بود،به شوخي . همه خنده را سر دادند

  :دست او را از شير دور كرد و خنده كنان گفت
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 !دوباره شايعه پراكني رو شروع نكن وگرنه خودت بايد آشوب رو بخوابوني -

گرولو شير را فشار داد و ليوان دسته دار ديگري را . چرخي زد و از پيشخوان فاصله گرفت اسپيدر خنديد و

. همه شاد و خندان بودند و علت اين هم شادي وجود اسپيدر بود. پر از آن مايع سرخ تيره ي كف آلود كرد

ند مجلسشان را گرم او مركز توجه همه بود و به هيچ وجه باعث نااميدي كساني نميشد كه از او انتظار داشت

  :ليوان دسته دار پر از اسنيگرز ديگري برداشت و به صداي بلند گفت. كند

 راستي اون كجاست ، پرس؟ -

  .همين جا وايساده و داره معركه گيري تو رو تماشا مي كنه:دايي پرس جواب داد

نگاه سريعي به دور از چه كسي حرف مي زدند؟اسپيدر به تندي ليوان اسنگيرز را به دست دايي پرس داد و 

مطمئن بودم تا آن . مرا مي گفت!اي بابا. در يك آن نگاهش به من كه رسيد متوقف شد. و برش انداخت

زمان ماجراي گوريدن من به سورتمه ي آبي را تعريف كرده و به همه چفته است كه چه طور ناچار شده 

اگر قرار بود در .ودم را جايي پنهان كنمدلم مي خواست سينه خيز از آن جا دور بشوم و خ. مرا نجات بدهد

لحظه اي به فكرم رسيد .گراليون زندگي كنم دلم نمي خواست مردم آن جا مرا بازنده اي تمام عيار بدانند

نه،ناچار بودم با اين تمسخر و .كه برگردم و پا به فرار بگذارم اما چنين كاري اوضاع را وخيم تر مي كرد

  .ميدم به اين بود كه هر چه سريعتر تمام شودتنها ا.ريشخند رو به رو شوم

  .اين همونه كه مي گفتم:اسپيدر فرياد زد

بهترين كاري كه مي توانستم بكنم اين بود كه همان جا بايستم و . همه ي نگاه ها به سوي من برگشت

را داشته فكر كردم شايد بتوانم چيز زيركانه اي به هم ببافم تا كل قضيه حكم شوخي .پذيراي ماجرا باشم

دنده هاي .هيچ چيز بامزه اي درباره ي آنچه پيش آمده بود به فكرم نرسيد. اما ذهنم قفل شده بود.باشد

  .آسيب ديده و شانه ي دردناكم يادآور تلخ همين موضوع بودند
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  .اگه اون نبود،پرس شكار كوسه ها شده بود:اسپيدر شروع به صحبت كرد

اسپيدر چنان قصه ي پر . نيگرزش را باال گرفت و جشمكي به من زدليوان ا. هان؟به دايي پرس نگاه كردم

  :او گفت. شور و پر آب و تابي به هم مي بافت كه همه را مجذوب خود كرده بود

اينم بگم كه . كوسه هه داشت ريز ريز بهش نزديك ميشد. پرس زير لبه ي صخره به تله افتاده بود -

سورتمه ي آبي مثل برق از راه رسيد،بدون اين كه به ولي همون موقع پندراگن با .خيلي گنده بود

فكر جون خودش باشه حواس اون بدذاتو پرت كرد و باعث شد پرس فرصتي براي فرار از اون جا به 

البته منم شانس آوردم كه به موقع اون جا .شجاعانه ترين كاري بود كه تا حاال ديده م. دست بياره

 .ر بدذات زدمرسيدم و تير خالصو خود به اون جونو

بخش آخر را با توضعي ساختگي به قصه اش اضافه كرد و همه چنان حرفش را با جيغ و سوت و خنده 

نه،از نظر آن ها ، قهرمان حقيقي . پاسخ دادند گويي گمان نمي كردند خود او سزاوار افتخار و اعتباري باشد

  :اسپيدر فرياد زد.را به زور به دستم دادندناگهان ليوان دسته دار پر از اسنيگرزي . باورم نميشد!من بودم

  !زنده باد پندراگن -

دايي .همه ي كساني كه آن جا حضور داشتند نيز همين كار را كردند. او به افتخار من دستش را باال برد

اسپيدر .پرس نيز با لبخند عريض و طويلي كه بر چهره داشت به افتخارم دستش را باال برد وزنده باد گفت

  :داضافه كر

 !به گراليون خوش اومدي -

  !زنده باد:همه حاضران در حالي كه دست هايشان را به افتخارم باال برده بودند يك صدا گفتند
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فقط همين قدر بگويم كه بدون نياز به بازي با كلمات ، در لحظه ي آخر ،ورق به نفع من . باورم نمي شد

اما كمابيش .سپيدر توضيح داد،پيش نيامده بودماجرا چنان كه ا.البته كمي احساس گناه مي كردم. برگشت

به اسپيدر نگاه كردم و او لبخند مليحي به من زد كه معنايش اين بود كه خودش نيز مي . واقعيت داشت

با اشاره ي دست مرا به نوشيدن . اما برايش اهميت چنداني نداشت. داند گفته هايش كمابيش واقعيت دارد

  .و من نيز دعوتش را اجابت كردمجرعه اي از اسنيگرز فراخواند 

پيش از آن يك بار مزه ي ماالشعير را چشيده . درست نمي دانستم بايد انتظار چه طعمي را داشته باشم

صادقانه بگويم ،لحظه اي كه اسنيگرز براي اولين بار .بودم و انگار فكر مي كردم مزه ي ماالشعير متنفر بودم

اما . مثل اين بود كه آب كلم گازدار نوشيده باشم. بد و ناجوري داشت با زبانم تماس پيدا كرد به نظرم طعم

در يك آن طعم تند آن از بين رفت و تنها چيزي كه باقي ماند شيريني و صف ناپذيري بود كه زبانم را به 

اين ماكسي همين . نوعي سودا را چشيده بودم كه ماكسي نام داشت 10يك بار در مين.گزگز مي انداخت 

زبان قرار مي گرفت طعم شيريني داشت اما تا از گلو پايين مي رفت مزه ي تلخ مزخرفي در دهان كه روي 

به جا طعم شيريني داشت اما تا از گلو پايين مي رفت مزه ي تلخ مزخرفي در دهان به جا مي گذاشت ، 

از بين مي اول طعم بدي داشت اما بالفاصله مزه ي اوليه .طعم اين اسنيگرز درست برعكس ماكسي بود

چه قدر از .رفت و خاطره ي اعجاب انگيزي به جا مي گذاشت كه تا جرعه ي بعدي در دهان باقي مي ماند

  !جانمي جان!مزه اش خوشم آمد

  :اسپيدر هنگامي كه از باالي پيشخوان پايين مي پريد به گرولو گفت

 .االن مي خوام با دوستانم به كاري برسم!پول اينا رو بحساب من بنويس -

                                            

١٠
 - Maine  
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  :رولو با بدخلقي گفتگ

 .تو كه حسابي نداري،اسپيدر -

  :اسپيدر با حالتي جسورانه بالفاصله جواب داد

 !پس يه حساب برام باز كن -

گمان نمي كردم گرولو با صرف چند ليتر .گرولو با اخمي ساختگي با حركت دستش او را از آنجا راند

هر چه بيشتر . ه گرمي فضاي مغازه اش مي شداين آب نورد،ماي.اسنيگرز براي اسپيدر مخالفتي داشته باشد

  .اسپيدر به كاسبي اش رونق مي داد.از اين جا و آن جا حرف مي زد،بقيه اسنيگرز بيشتري مي نوشيدند

اسپيدر يك دستش را دور كمر دايي پرس و دست ديگرش را دور كمر من حلقه كرد و ما را از آن جمع 

  .دور كرد و به سوي در ورودي برد

دانشمندها كارشان را .تي به ميز كشت ورزها رسيديم يكهو ايستاد و روي ما را به سمت آنها برگردانداما وق

  .متوقف كردند و پرسشگرانه به ما چشم دوختند

  :اسپيدر گفت

 .جدي ميگم.رفقا،فقط دلمون مي خواست بدونيد كه از نظر ما كارتون خيلي درسته -

. فقط همان طور كه نشسته بودند به ما زل زدند. نشان بدهند دانشمندها نمي دانستند چه واكنشي از خود

  :اسپيدر با تحكم گفت

 !حاال به كارتون ادامه بدين -

  :همان طور كه مي رفتيم در گوشمان زمزمه كرد. آن گااه ما را به سوي در برد
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 .خيلي تيزهوشند ولي زود گيج ميشن. امان از دست اين دانشمند ها  -

  .به فضاي آفتابي بيرون مغازه ي گرولو قدم گذاشتيمهر سه زديم زيرخنده و 

با اين كه براي ماجرايي كه تعريف كرده بود ممنون او بودم نمي .راست راستي از اين جوان خوشم آمده بود

  :گفتم.توانستم بي آن كه چيزي بگويم از آن قضيه بگذرم

 .اتفاق افتاد خودت ميدوني اون چيزهايي كه از من گفتي راست راستي چيزي نبود كه -

  :اسپيدر بالفاصله در جوابم گفت

هميشه به هر چيزي دو جور ميشه نگاه .كي گفته؟از نظر من كه همون طوري بود -

توي همين چند سال ناقابلي كه از عمرم گذشته؛اينو ياد گرفته م كه توجه به جنبه .كرد،پندراگن

اشكال هاي قضيه توجه مي  ي مثبت هر چيزي خيلي جالب تره و خيلي بيشتر از زماني كه به

 .درست يا غلط ، اين اعتقاد منه. كنيم كارمونو پيش مي بره

 

به ياد نداشتم كه به عمرم كسي پر . گرچه اسپيدر پير و خردمند نبود گفته اش بسيار متعادل و منطقي بود

به جرأت . كرد بدون تالش خاصي، حس خوبي را منتقل مي. انرژي تر و بانمك تر از اين مرد را ديده باشم

او گفت كه كلرال قلمروي دلخواهش . مي توانستم بگويم كه دايي پرس را نيز تحت تأثير قرار داده است

مطمئنم كه اين عالقه اش داليل بسياري داشت اما حدس مي زنم كه وجود اسپيدر يكي از مهم . است

باره ي وو اسپيدر پي بردم و تمام در چند هفته ي پس از آن به مطالب بسيار ديگري در. ترين داليلش بود

  .آن ها مطالب خوبي بودند

من و دايي پرس را به . از آن افرادي بود كه خوب مي دانست براي انجام كارها به سراغ چه كساني برود

خانه مان در سمتي از گراليون بود . خانه ي كوچكي در نزديكي خانه ي خودش برد كه در آن مستقر شويم

جاي . در آن زندگي مي كردند و چون ما هم كارگر موقتي بوديم جايمان همان جا بود كه كاركنان موقت

، آشپزخانه اش )و من تخت بااليي را خواستم(تختخواب دو طبقه اي داشت . كوچك ولي راحتي بود
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اما بهترين ويژگي اش اين بود كه پنجره ي پشت . كوچك بود و اسباب و اثاثيه ي ساده و مختصري داشت

  عالي نبود؟. شم اندازي رو به اقيانوس داشتآن چ

ترسم از اين بود كه كار سخت و عذاب آوري باشد اما . ترتيبي داد كه در كشتزار مشغول به كار شويم

در واليت خودمان در زمين دوم، مزارع بزرگ، كاگران ميوه . البته همه ي مراحلش چنين نبود. چنين نبود

زمان برداشت مي آمدند، هر چه را كه الزم بود، مي چيدند و به جاي  چيني را استخدام مي كردند كه در

  .كار بسيار دشواري به نظر مي رسيد و حقوق آنچناني هم نداشت. بعدي مي رفتند

كارگران مزارع گراليون به جاي آن كه براي چيدن هر . اما در گراليون كار به اين صورت انجام نمي شد

مساحت . مأمور بخشي از مزرعه مي شدند كه به شكل يك چهارم دايره بود آنچه رسيده به كشتزارها بروند

، نام دارند و مسئوليت »11ويتور«اين كارگران . اين بخش چيزي در حدود چهار هزار متر مربع است

رسيدگي كامل به زمين ربع دايره ايشان را بر عهده مي گيرند، از كودرساني به گياهان گرفته تا هرس 

آن ها . البته مسئولين ويتورها با چيدن ميوه ها به پايان نمي رسد. تا چيدن ميوه ها كردن، و بله،

محصولشان را دنبال مي كنند تا مراحل شست و شو، دسته بندي و بسته بندي انجام گيرد و پس از 

ضايت كار خارق العاده اي است و انجامش باعث ايجاد احساس ر. بارگيري در قايق ها از زيستگاه خارج شود

به گمانم علتش مربوط مي شود به تفاوت ميان خط مونتاژ خودكار كه در آن تنها كاري . عميقي مي شود

كه انجام مي شود گذاشتن چرخ روي ماشين هايي است كه از جلويت رد مي شوند، و همراهي با همان 

  .از خط توليد مي شود ماشين از نقطه ي شروع توليد تا زماني كه در اوج غرور و سربلندي شاهد خروج آن

. حاال شايد پيش خودتان بگوييد من كه در زمينه ي كار در مزرعه سررشته اي نداشتم و حق هم داريد

به گمانم دايي پرس هم در اين زمينه چندان . پيش از آمدنم به گراليون علف را از كرم تشخيص نمي دادم

شش . تنها ويتورهاي مأمور در ربع زمينمان نبوديماما اين اهميت چنداني نداشت چون ما . بهتر از من نبود

نحوه ي بررسي گياهان و تشخيص . كارگر ديگر نيز با ما كار مي كردند كه همگي ماهر و با تجربه بودند

نشانه هاي بيماري در آن ها را همراه با شيوه ي درمان گياهان نشانمان دادند كه با تركيباتي طبيعي انجام 

از قرار معلوم، با . تمام كودهايشان هم طبيعي بود. قيانوس به سطح آب مي آوردندمي گرفت كه از كف ا

                                            

١. Vator 
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اين كه تمام سطوح كلرال را آب مي پوشاند، بيش تر مواد كاربرديشان را از كف اقيانوس آورده، عمل مي 

  .آوردند تا در زيستگاه هايشان مورد استفاده قرار بدهند

براي همين هر چند روز يك بار موعد برداشت محصولي فرا مي  در گراليون ميوه به سرعت رشد مي كرد

حتماً فكر مي كنيد اين سخت ترين قسمت كار است و شايد هم باشد اما آنچنان هم بد و ناجور . رسيد

مجبور نبوديم با سبد به كشتزارها برويم و سبدهايمان را با ميوه هاي سنگين پر كنيم و كشان كشان . نبود

در زير همه ي پياده . خيلي پيشرفته تر از اين ها بود. زي بياوريم و از اين جور كارهابه جايگاهي مرك

تنها كاري كه بايد مي كرديم اين بود كه ميوه ها . روهاي باريك، تسمه ي نقاله اي زيرزميني وجود داشت

تسمه ي نقاله . ريزيمرا بچينيم و روي زمين بيندازيم سپس دريچه ها را بلند كنيم و ميوه ها را در آن زير ب

همه ي ميوه ها را به جايگاهي مركزي منتقل مي كرد و در آن جا ويتورهاي ديگر گروهمان آماده بودند تا 

  .كار بسيار ساده اي بود. ميوه ها را بشويند، دسته بندي و سپس بسته بندي كنند

مان تحويل گرفته، به كار من و دايي پرس چندين بار پايين رفتيم تا ميوه هاي چيده شده را از گروه

سپس به كمك جرثقيل چنگك داري جعبه هاي . شست و شو و بسته بندي كامل آن ها رسيدگي كنيم

  .ميوه را به عرشه هاي بارگيري مي رسانديم

انواع و اقسام قايق هاي باري در رفت و آمد . جاي شلوغي بود. همان جا بود كه اسپيدر را مشغول كار ديدم

خود زيستگاه ها به هيچ وجه مجاز . ميوه و سبزيجات تازه را به زيستگاه هايشان حمل كنندبودند تا بار 

در عوض، . چنين كاري خطرناك بود. نبودند كه به فاصله اي نزديك تر از يك كيلومتري گراليون بيايند

. شوندقايق هاي كوچكي را مي فرستادند كه مي توانستند بدون هيچ خطري وارد محدوده ي بارگيري ب

با آب شكافش جلو مي رفت و قايق هايي را . شغل اسپيدر مانند شغل پليس راهنمايي و رانندگي بود

سپس به . راهنمايي مي كرد كه وارد بارانداز مي شدند تا بتوانند بدون هيچ مشكلي در لنگرگاه پهلو بگيرند

المت مي داد كه بارگيري را آغاز روي لنگرگاه مي پريد و طناب قايق را مي بست و به كارگران لنگرگاه ع

همين كه قايق باري پر مي شد همين مراحل را به صورت وارونه انجام مي داد و به راهنمايي قايق . كنند

  .مي پرداخت كه صحيح و سالم از محدوده ي لنگرگاه خارج بشود و آن را روانه ي زيستگاهش مي كرد

راهنماي . او يكي از افراد خدمه ي راهنما نيز بود .اما همه ي وظايف اسپيدر در اين خالصه نمي شد

البته اسپيدر عضو رده پاييني از خدمه . مسئول كشتي و امنيت آن بود. زيستگاه مثل ناخداي كشتي بود
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در هر لحظه از شبانه روز، ده ديده بان دور تا . بود به همين دليل بيش تر وظايفش از نوع ديده باني بود

كار خسته كننده اما بسيار . ودند تا درباره ي هر مشكل در شرف وقوعي هشدار بدهنددور زيستگاه مستقر ب

البته تا . احتماالً امر ديده باني در كشتي تايتانيك نيز كار بسيار خسته كننده اي بوده است. مهمي بود

  .با اين مثال بهتر مي توانيد به اهميت اين شغل پي ببريد. مدتي

با تعريف هاي من به نظرتان مي رسد كه كار كردن در . فكري مي كنيد مي توانم حدس بزنم كه چه

كار در آن جا به راستي كار بود و در مواردي . اما تفريح واژه ي دقيق و مناسبي نيست. گراليون تفريح است

حس مي كردم در اداره ي امور آن جا نقش مهمي . سخت و دشوار هم مي شد ولي برايم اهميتي نداشت

  .كنمايفا مي 

نه، كار در مزرعه به هيچ وجه كار تفريحي نبود، اما مكان انجام كارهاي بسيار ديگري وجود داشت كه به 

  .راستي تفريحي و سرگرم كننده بودند

مي دانيد كه چقدر غواصي را دوست دارم حال آن كه در . اسپيدر مرا به گردش هاي ماجراجويانه مي برد

پيش تر برايتان توضيح داده ام كه شنا با حباب هوا در . مري عادي استگراليون وقت گذراني در زير آب ا

با اين ماس ماسك ها، شنا در زير آب كمابيش به اندازه ي پياده روي . زير آب چه قدر ساده و آسان است

به نظر من اين نزديك ترين تجربه ي . در واقع، از آن هم بهتر بود. در عرشه ي گراليون امري طبيعي است

. من و اسپيدر در زير گراليون مسابقه مي داديم. ابه پرواز است كه انسان مي تواند به آن دست يابدمش

دريافتم كه با تغيير جهت ماليم بدنم مي توانم . باالخره توانستم قلق سورتمه سواري در آب را پيدا كنم

چيزي نگذشته بود . آب بودموضوع بر سر درك نحوه ي فعاليت در . سريع تر دور بزنم و تندتر حركت كنم

  .كه توانستم كمابيش به سرعت اسپيدر برسم

من شكارچي خوبي نيستم براي همين بيش تر نيزه پراني ها به عهده ي . اسپيدر مرا به ماهيگيري هم برد

به گمانم . من بيش تر مانند وردستي بودم كه ماهي بزرگ تر را مي يافت و به اسپيدر خبر مي داد. او بود

حاال بگذريم، چيزي بود كه خودم انتخاب كرده . ين توصيف، من حكم نوعي سگ شكارچي را داشتمبا ا

اسپيدر آشپز بسيار . (اما بايد اين را نيز بگويم كه از آن به بعد، از خوردن ماهي خودداري نكردم. بودم

  .)خوبي هم بود
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د كه كوسه ها هيچ گاه نزديك گراليون در ابتدا نگران كوييك ها بودم اما اسپيدر به من اطمينان خاطر دا

مي دانستم علتش اين است كه كوييك ها از دروازه ي ناودان ها پاسداري مي كنند اما خيال . نمي شوند

  .نداشتم اين را به اسپيدر بگويم، البته فعالً

نگر انداخته در نزديكي محلي كه گراليون ل. اسپيدر چيزي را نيز نشانم داد كه به راستي باور نكردني بود

مردم گراليون به كشت و زرع در زيستگاهشان ! مزرعه اي زير دريايي. بود مزرعه ي ديگري نيز وجود داشت

اين مزرعه ي زير دريايي، ! بسنده نمي كردند، محصوالتي را نيز در كف اقيانوس پرورش مي دادند

آن ها همه چيز مي كاشتند، از . ندويتورهاي خاص خود را داشت كه با استفاده از حباب هوايي كار مي كرد

اسپيدر برايم . انواه ميوه گرفته تا پيچك هاي بلندي كه آن ها را از ته مي بريدند و به سطح آب مي آوردند

توضيح داد كه اهميت اين مزارع زيردريايي براي كلرال حتي از اهميت مزارعي مانند گراليون نيز بيش تر 

زيردريايي در سرتاسر اين كره گسترده اند و قرن هاست كه غذاي كلرالي او گفت كه اين گونه مزارع . است

مهم . كشت مواد غذايي در زيستگاه ها تجربه ي نسبتاً جديدي به شمار مي رفت. ها را تأمين مي كنند

  .ترين كشتزارها در زير آب بودند

انش را پيدا كردم عاشقش اسپيدر ورزش زيرآبي ديگري را نيز به من معرفي كرد و يك بار كه جرأت امتح

بيشه ماهي نوعي ماهي بود كه در گروه : او اين ورزش را بيشه بازي مي خواند و به اين ترتيب بود. شدم

به دلفيني شباهت داشت كه راست راستي الغر و استخواني . هاي كوچك چهار پنج تايي حركت مي كرد

در نظر بگيريد و فرض كنيد قطر آن پانزده  يكي از دلفين هاي معمولي خودمان را. جدي مي گويم. باشد

اين ماهي ها در پشت سرشان گُرده هاي عجيبي . سانتي متر باشد تا بفهميد بيشه ماهي چه شكلي دارد

هيچ به فكرم نمي رسيد كه اين گرده به چه درد بيشه ماهي مي خورد ولي در بيشه بازي نقش . داشتند

  .مهمي را ايفا مي كرد

سپس از من دور شد و با دقت و احتياط . شاره كرد كه ساكت باشم و او را تماشا كنماسپيدر با دست ا

ماهي ها . شروع به شنا كردن پشت سر بيشه ماهي هايي كرد كه سخت سرگرم خوردن جلبك ها بودند

گرچه ظاهرشان به دلفين هاي الغر شباهت داشت، به هيچ . هيچ خبر نداشتند كه او پشت سرشان است

با حركتي . اسپيدر توانست دزدكي خود را به پشت آن ها برساند. و ذكاوت آن ها را نداشتندوجه هوش 

بيشه ماهي هيچ از اين كار او خوشش ! سريع، به پشت يكي از آن ها پريد و گرده ي پشت سرش را گرفت
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با . كنند مثل ماهي هاي پفي بود كه تا به آن ها دست مي زني پف مي! نيامد و شروع كرد به متورم شدن

ناگهان ! نيرومند هم بود! اين تفاوت كه بيشه ماهي بزرگ بود و وقتي پف مي كرد حسابي گنده مي شد

ماهي يي كه خواب آلود و چرتي بود به اسب وحشي جفتك پراني تبديل شده بود كه در زير آب حركت 

ر بدن آن حلقه كرده بود و اسپيدر با هر دو دستش محكم گرده ي ماهي را گرفته و پاهايش را دو! مي كرد

  .در همان حال بود كه ماهي شرع به جنب و جوش و تكان هاي شديد كرد

شايد فكر كنيد كه او با گاوچران هاي غربي و روش آن ها براي مهار » !يوهوووو«: اسپيدر فرياد زنان گفت

خود را پشت  اسب هاي وحشي آشنايي داشته اما حدس من اين است كه وقتي با تمام قوا مي كوشيم

سپس اسپيدر به خود غره . جانوري نگه داريم با فوران آدرنالين، به طور طبيعي چنين چيزي پيش مي آيد

بيشه ماهي پيچ و تابي خورد و چرخ زد و تمام تالشش را به . شد و براي خودنمايي يك دستش را رها كرد

سرانجام، ماهي عظيم با سرعت به . نمي شدكار بست تا اسپيدر را از پشتش بيندازد اما اسپيدر از آن جدا 

. اسپيدر كه براي چنين حركتي آمادگي نداشت پشتك زنان از پشت ماهي افتاد. سمت باال حركت كرد

بزرگترين لطف بيشه ماهي در اين است كه حتي وقتي مي افتي چون هنوز در زير آبي، به زمين نمي افتي 

  .كه دنده يا دست و پايت بشكند

  :هنوز از شدت هيجان سرخ و برافروخته بود با شوق و ذوق گفتاسپيدر كه 

  !بعدي مال توست، رفيق -

. چندان مطمئن نبودم كه بخواهم اين بازي را امتحان كنم اما به ظاهرش مي آمد كه سرگرم كننده باشد

صادقانه  .دو بيشه ماهي سرگرم نوك زدن به جلبك ها بودند و اسپيدر به من اشاره كرد كه امتحاني بكنم

اما نمي خواستم كه اسپيدر بفهمد كه ترسيده ام براي همين نهايت تالشم را . بگويم كه ترسيده بودم

  .كردم

در واقع تا آن جا پيش رفتم كه گرده ي پشت سر بيشه ماهي را گرفتم و . نهايت تالشم چنگي به دل نزد

ماهي متورم . ن حد قوي و نيرومند باشداما هيچ فكرش را نمي كردم كه تا آ. پاهايم را دورش حلقه كردم

من همان جا شناور مانده بودم، دستم در همان حالت بود و نمي دانستم چه . شد و رم كرد و از آن جا رفت

اسپيدر شنا كنان خود را به من رساند و ضربه هاي آهسته اي به پشتم زد و خنده كنان . پيش آمده است

  :گفت
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  .اين پايين كه هستي، توي زمين اونايي. بايد سريع تر كار كني، رفيق -

  .دفعه ي بعد اين موضوع را به خاطر مي سپارم. راهنمايي بجايي بود

در مواقعي كه من و اسپيدر اين ماجراها را در اعماق دريا پشت سر مي گذاشتيم دايي پرس اوقات فراغتش 

براي انجام مأموريتي در آن جا بوديم هرچه باشد، ما . را صرف آشنايي بيش تر با گراليون و كلرال مي كرد

و هر قدر اطالعات بيشتري درباره ي اين قلمرو كسب مي كرديم هنگامي كه سنت دين اقدام به كاري مي 

وقتي دايي پرس نقش شرلوك هولمز را بازي مي كرد، از پرداختن به آن . كرد آمادگي بيش تري داشتيم

اما او به من اطمينان خاطر داد كه شناختن اسپيدر . همه خوش گذراني كمابيش احساس گناه مي كردم

از آن . او مسافر كلرال بود هر چند كه خودش هنوز نمي دانست. براي من همان قدر مهم و ارزشمند است

جا كه دير يا زود بايد با هم كار مي كرديم، دايي پرس بر اين باور بود كه براي هر دوي ما بهتر است كه 

  .ايجاد شود انس و الفتي بين ما

بيش تر اوقات، به تنها چيزي كه فكر . من و اسپيدر به شدت خوش مي گذرانديم. من كه مخالفتي نداشتم

بدين ترتيب، بعد از آن كه چند هفته اي را با اسپيدر گذراندم به اين . نمي كردم نبرد با سنت دين بود

شخصيت وااليي داشت اما حس شوخ  .نتيجه رسيدم كه نظر اوليه ام درباره ي او همچنان پا برجاست

به راستي مرد خوبي بود و همان مقدار كه حرف مي زد، به حرف . طبعي اش از آن نيز فراتر مي رفت

از آن . براي كمك به دوستان يا حتي غريبه ها پيشقدم مي شد. دلسوز هم بود. ديگران نيز گوش مي سپرد

ه دوست داشت اوقات خوشي داشته باشد اما سخت كار درست است ك. افراد تنبل و زيركار در رو هم نبود

تا آخر عمرم، چند هفته ي اول ورودمان به . از آشنايي با او خوشحال بودم. مي كرد و عاشق كارش بود

  .خيلي خوش گذشت. گراليون را فراموش نمي كنم

  .اما چيزي به پايانش نمانده بود

دايي پرس ترجيح داده بود كه به جاي همراهي با ما . شبي اسپيدر در خانه اش برايم شام درست مي كرد

اسپيدر آن روز دو سه تا از آن ماهي هاي كولوي خوش خوراك ويژه، شكار كرده . به مغازه ي گرولو برود

مثل واليت خودمان است، نه؟ . بود و در حياط خلوتش داشت آن ها را روي ذغال افروخته كباب مي كرد

بعد از شام، ظرف ها را شستم و اسپيدر سرگرم نظافت بقيه ي خانه . بودند ماهي ها طاليي و خوشمزه شده

صادقانه بگويم، آن جا بيش تر به پاركينگ شباهت . گوشه و كنار خانه پر از لباس و ابزار و وسايل بود. شد
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سره يك. اسپيدر از آن افراد مرتب و منظم نبود ولي آن شب هم مثل شب هاي ديگر نبود. داشت تا به خانه

از اين سو به آن سو مي رفت و جمع و جور مي كرد و به راستي داشت آن جا را به شكل خانه اي در مي 

  :از او پرسيدم. آورد كه مكاني براي زندگي بود

  چه خبر شده؟ قرار داري؟ -

ظ هر چه بگويم متوجه نمي شويد كه اگر اسپيدر با نشا. آن گاه متوجه شدم كه با نشاط تر از هميشه است

هنگام كار كردن انگار پس از برخورد به ديوارها كمانه مي كرد و از اين سو . تر از هميشه باشد چه مي شود

  .مثل اين بود كه كسي پيچ نيرويش را چندين درجه باالتر برده باشد. به آن سو مي رفت

  :با شوق و ذوق گفت

ه مثل ماهي هاي كثيف و مردني زندگي مي نمي خوام فكر كن. پدرم داره مي ياد. فردا روز بزرگيه ، رفيق -

  .كنم

  .اولين باري بود كه مي شنيدم اسپيدر از خانواده اش حرفي مي زند

  :پرسيدم

  پدرت كجا زندگي مي كنه؟ -

  :همان طور كه به نظافت خانه ادامه مي داد در جوابم گفت

ي، تا فردا براي تأمين آذوقه به بر طبق برنامه ريز. اون جا يه زيستگاه توليديه. آب نورده 12توي مگورن -

  .اين جا مي رسه

  گفتي زيستگاه توليدي؟ -

  .قطعه هاي ماشين آالت و آب شكاف و اين جور چيزها. اون جا چيزهايي مي سازند -

  وطنت اون جاست؟ -

                                            

٢. Magoran 



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه 
	 ش	 

پيش از رفتنم به مدرسه ي عالي آب نوردي، تمام عمرمو . 13وطن من شهر پنگرسيتي يه. وطن؟ نه، رفيق -

يادم ... اي بابا... خيلي وقته اونا رو نديده م، شايد حدود. مامانم هنوز اون جاست. جا گذرونده بودماون 

  .مدت زياديه. نيست چند وقته

زيستگاه ها مانند شهرهاي بزرگ . كم كم داشتم تصوير بزرگ تري از شيوه ي زندگي در كلرال را مي ديدم

  .فتند، درست مثل زمين دوم خودمانبودند و افراد براي كار به جاهاي ديگر مي ر

  :اسپيدر ادامه داد

تمام عمرم منو توي آب . اون باعث شد عاشق آب نوردي بشم. بابام از اون مردهاي شيك و تر تميزه -

نمي خواست با عرشه خداحافظي . مي خواستند بهش مقام دفتري بدن ولي قبول نكرد. شكاف مي گردوند

جانمي جان، براي ديدنش صبر و . م مي شه و مي تونه برگرده پيش مامانمهمين روزها مأموريتش تمو. كنه

  مي شه كمكم كني دستي به اين جا بكشم، رفيق؟. قرار ندارم

به او كمك كردم تا چند سورتمه ي آبي بزرگ را بلند كند كه رويشان كار مي كرد و با هم آن ها را در 

  :اسپيدر گفت. گنجه اي كذاشتيم

  .پدر و مادرت برام چيزي نگفتي تو هيچ وقت از -

. تا آن زمان توانسته بودم از پاسخگويي به پرسش هايش درباره ي شهر و ديارم طفره بروم. اي داد بيداد

داستاني كه با دايي پرس سر هم كرديم از اين قرار بود كه از زيستگاه دوري . من درغگوي خوبي نيستم

از مدرس و دانشمند است و همين توضيح مي داد چرا تا اين  گفتيم آن جا پر. آمده ايم كه دانشگاه است

هر . آموزش ببينم» دنياي واقعي«حد نياز داشتم در زمينه ي كار و فعاليت در آب و چه گونگي ساز و كار 

: بار اسپيدر از كمي اطالعاتم درباره ي كلرال شگفت زده مي شد شانه ام را باال مي انداختم و مي گفتم

  ».رون نمي اومدمآخه زياد بي«

از دروغ گفتن به اسپيدر بيزار بودم اما مي دانستم كه دير يا زود حقيقت روشن مي شود و اميدوار بودم در 

اما در آن لحظه با پرسش درباره ي پدر و مادرم، بار ديگر مرا در تنگنا قرار داده . آن هنگام مرا درك كند

                                            

٣. Panger city 
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را برايش بازگو كنم زيرا اگر حقيقت امر را به طور تمام و قصدم اين بود كه روايت ديگري از واقعيت . بود

  :به او گفتم. كمال به او مي گفتم عقل از كله اش مي پريد

  .مامانم هم توي كتابخونه كار مي كنه. بابام نويسنده ست -

در پس از مدت ها، اولين بار بود كه درباره ي پ. اين حقيقت محض بود و باعث شد قلبم در سينه فرو ريزد

آنچه اوضاع را وخيم تر مي كرد اين بود كه ناچار بودم وانمود كنم هيچ مشكلي . و مادرم حرف مي زدم

. نمي توانستم به اسپيدر بگويم كه آن ها به همراه خواهر كوچكم و سگم ناپديد شده اند. پيش نيامده است

  .يل مختلف كار بسيار خوبي كردبه دال. به گمانم اسپيدر ناراحتي ام را حس كرد چون ديگر چيزي نپرسيد

  :به نرمي گفت

  .دوري از عزيزان خيلي سخته -

  .آره، چه جور هم -

  حتماً ازت خوشش مي ياد، مي ياي؟! مي دوني چيه، فردا كه خواستم به ديدن پدرم برم، تو هم با من بيا -

  .فكر خوبيه -

  .وددلم براي خانواده ام تنگ شده ب. صدايم اندكي آميخته به غم بود

دلم مي خواست بدانم اگر بنا به گفته ي دايي پرس، پدر و . دايي پرس گفت كه اسپيدر مسافر كلرال است

مادرم مرا بزرگ كرده بودند كه روزي مسافر بشوم، آيا پدر و مادر اسپيدر هم به همين شكل او را بزرگ 

ل خانواده ي خودم به زودي ناپديد در اين صورت آيا معنايش اين نبود كه آن ها نيز مث. كرده بودند يا نه

وقتي به كمك هم سعي مي كرديم . مي شوند؟ ناگفته پيدا بود كه اسپيدر پدر و مادرش را دوست دارد

خانه اش را كمي مرتب تر كنيم اميدوار بودم فردا كه زيستگاه مگورن از راه مي رسد پدر اسپيدر در آن 

  .باشد

ي را طي كرديم كه به عرشه هاي بارگيري برسيم تا وقتي پدر روز بعد، من و دايي پرس مسافتي طوالن

وقتي از . به نظرم مي رسيد كه دايي پرس مضطرب و بي قرار است. اسپيدر از راه مي رسيد آن جا باشيم

ماجراهايي برايش مي گفتم كه روز پيش در آب هاي اطراف گراليون پيش آمده بود همان طور كه سرش 
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به خوبي معلوم بود كه حواسش . لمه اي حرف بزند، به نقطه اي خيره مانده بودپايين بود، بي آن كه ك

  :پرسيدم. جاي ديگري است

  چي شده؟ -

  :جواب تفكر آميزش اين بود

  .احساس بي قراري مي كنم ولي خودم هم دليلشو نمي دونم... نمي دونم -

  چي؟ نكنه غيبگو شدي؟ -

  تو چيزي حس نمي كني؟. فقط يه احساسه -

  :گفتم. خبري نبود. به اطرافم نگاهي انداختم. حسم هم عادي بود. م عادي بودفكر

  قراره چيزي رو حس كنم؟. نه واال -

  .چيزيه كه مربوط به مسافرهاست. شايد آره -

  منظورت اينه كه ما آينده رو هم مي تونيم پيشگويي كنيم؟ -

مثل وقتي كه وارد اتاق مي شي و . ينه، ولي خودت كم كم متوجه مي شي كه چيزهايي رو درك مي كن -

اين فقط . مطمئني كه اون جا جروبحثي در گرفته بدون اين كه كلمه اي از حرف ها رو شنيده باشي

  .چيز عجيب غريبي نيست. دريافت امواجيه كه از وجود ديگران ساطع مي شه

  :در حالي كه راستي راستي خواهان شنيدن پاسخم نبودم از او پرسيدم

  الن داري امواج بدي رو دريافت مي كني؟يعني ا -

  .فقط دلم شور مي زنه... درست نمي دونم -

  :بالفاصله در جوابش گفتم

  ممكنه به پدر و مادر اسپيدر مربوط باشه؟. چيز بديه. هيچ از دلشوره خوشم نمي ياد -



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه 
	 ش� 

  :در حالي كه به رو به رويمان اشاره مي كرد در جوابم گفت

  .به زودي معلوم مي شه -

  .به نقطه نگاه كردم كه اشاره مي كرد و آن را ديدم

  .مگورن بود

زيستگاه توليدي در خط افق پديدار شده بود و به سوي گراليون مي آمد و با اين كه هنوز با ما فاصله 

. اندازه اش هم كوچك تر بود. زيادي داشت مي توانستم تشخيص بدهم كه نوع آن با گراليون فرق دارد

حدس مي . اما ساختمان هاي روي عرشه ي آن بلندتر بودند. وم اندازه ي گراليون بودشايد حدود يك س

هر چه . زدم اين ساختمان ها برخي از همان كارخانه هايي باشند كه اسپيدر از آن ها برايم گفته بود

من و دايي پرس قدم . خيلي باابهت بود. نزديكتر مي شد ساختمان هايش بلندتر به نظر مي رسيدند

ايمان را تندتر كرديم و شتابان به سوي محدوده ي بارگيري جلويي رفتيم تا هنگام ورود اولين قايق ها ه

  .در آن جا حاضر باشيم

وقتي به بارانداز رسيديم چندين آب نورد را ديديم كه ايستاده در آب شكافشان آماده بودند كه به استقبال 

با ديدن آن . پايين لنگرگاه ديد و به من نيز نشان داددايي پرس چيزي را در . قايق هاي پيشتاز بروند

  .صحنه نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم

. نكته در نحوه ي لباس پوشيدنش بود. نه اين كه حضورش در آن جا امري غيرعادي باشد. اسپيدر بود

لبه ي لباس سر هم مشكي آستين بلندي كه . اونيفورم آب نوردي كه به تن داشت برازنده اش بود

او به طور معمول بلوز بي آستينش را مي پوشيد كه فاصله ي . آستينش را نوارهاي زردي مي آراست

آن . اما آن روز با روزهاي ديگر فرق داشت. سرشانه هايش كمي بيش تر از بلوزهاي آستين حلقه اي بود

لباس بسيار تميز و . داشت روز اسپيدر براي خوشامدگويي به پدرش آمده بود و بهترين اونيفورمش را به تن

به قول خودش حسابي شيك . فكر كنم حتي زماني را نيز براي شانه زدن مويش صرف كرده بود. مرتبي بود

  .و تروتميز شده بود

وقتي باالي باراندازها ايستاده و منتظر ورود اولين قايق مگورن بوديم من هم مثل دايي پرس، دلم به شور 

از روشن بيني و اين چيزها نبود، علتش جنب و جوشي بود كه در ميان آب  دلشوره ام برخاسته. افتاد
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تا پيش از آن زمان، با هم مي گفتند و مي . نورداني ديدم كه روي لنگرگاه شناور پاييني جمع شده بودند

همگي به آب هاي دور دست و مگورن چشم . اما به طور ناگهاني زبان رفتارشان پر تنش شده بود. خنديدند

  .خته بودنددو

بيش تر زيستگاه هايي كه براي تأمين آذوقه به . زيستگاه نزديك تر مي شد. آن گاه به مگورن نگاه كردم

گراليون لنگر انداخته، سر جايش مي ماند و زيستگاه . گراليون مي آمدند در فاصله ي دوري باقي مي ماندند

زيستگاه ها با . اين اقدامي امنيتي بود. تندهاي ديگر در شعاع يك كيلومتري روي آب باال و پايين مي رف

آن عظمتشان نمي توانستند در جا دور بزنند و از سوي ديگر معلوم نبود جريان آب چه وقت تغيير جهت 

بنابراين با توجه به همه ي جوانب امر، بهتر بود زيستگاه ها را دور از هم نگه دارند و قايق هاي . بدهد

  .ستندكوچك ترشان را نزديك هم بفر

از قرار معلوم، آب نوردها . گيجي و سردرگمي در فضا حكمفرما بود. اما در آن لحظه مشكلي پيش آمده بود

پاسخم را . نمي دانستم چه پيش آمده است اما هر چه بود پيشامد خوبي نبود. نمي دانستند چه بايد بكنند

باالتري در نزديكي ما رفت؛ نگاهش  وو ينزا، سرپرست آب نوردها، دوان دوان به سكوي. خيلي زود گرفتم

  .و هراس... لبريز از دلواپسي

  :با بدخلقي فرياد زد

  !بهشون اخطار بدين كه جلوتر نيان! تجاوز به حريم زيستگاه -

از دايي پرس . لحظه اي بعد صداي آژير گوشخراش و بلندي به گوش رسيد. آب نوردها پراكنده شدند

  :پرسيدم

  چه خبر شده؟ -

وقتي شروع به صحبت كرد صدايش ماليم و . نگاهش را به مگورن دوخته بود. به من نگاه نكرددايي پرس 

  :تنها چيزي كه گفت اين بود. صداي كسي بود كه از امر گريزناپذيري سخن مي گويد. آرام بود

  .توقف نمي كنه -
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راست به سوي ما مي مگورن، اين زيستگاه غول پيكر، يك. به سطح آب نگاه كردم و به منظور او پي بردم

ديگر از مرز يك كيلومتري امنيتي گذشته بود و هيچ نشانه اي از كاهش سرعت در آن به چشم نمي . آمد

  .تصادفي در پيش بود. حتي اگر هم حركت موتورش را تغيير مي داد ديگر فايده اي نداشت. خورد

به نظر مي رسيد كه . ير اول بودصداي دومين آژير به گوش رسيد كه بسيار بلندتر و گوشخراش تر از آژ

برخورد دو . اولين آژير، اخطاري براي مگورن باشد اما گويي اين آژير جديد، اخطاري براي گراليون بود

  .تنها اقدام ممكن، اين بود كه براي چنين تصادفي آماده شوند. زيستگاه اجتناب ناپذير بود

ديگر مي توانستم عرشه اش را ببينم و . مي شد زيستگاه سر به فلك كشيده ي مگورن نزديك و نزديك تر

اميدوار بودم هرجا كه هستند در اوج تالششان براي كاهش . عجيب آن كه هيچ كس را در آن جا نديدم

  .سرعت زيستگاهشان باشند

همه ي آب نورداني كه جلوي ما، در بارانداز پاييني بودند به سوي پله ها هجوم آوردند تا خود را به عرشه 

اسپيدر همان جا ايستاده و به زيستگاهي چشم دوخته بود كه دم به دم نزديك . همه جز اسپيدر. انندبرس

  :ينزا نعره زد. گويي عظمت تشريفاتي كه در شرف برخورد با گراليون بود او را مسحور كرده بود. تر مي شد

  !بجنبين! همه روي عرشه! لنگرها رو بكشين -

به سوي پله ها راه افتادم تا نزد او بروم ولي  . سي بايد از را به خود مي آوردك. اسپيدر از جايش تكان نخورد

. به داييم نگاه كردم و آرامش را در چهره اش ديدم. دايي پرس شانه ام را محكم گرفت و مانع رفتنم شد

ايي د. ولي كسي بايد كاري مي كرد. سرش را به نشانه ي مخالفت تكان داد و منظورش اين بود كه نروم

برگشت و به ما نگاه . خوشبختانه اسپيدر صدايش را شنيد» !اسپيدر«: پرس با صداي بلندي او را صدا زد

  .هراسي نداشت، فقط نگران بود. در چهره اش هاله اي از سردرگمي به چشم مي خورد. كرد

  :دايي پرس به او گفت

  .وقت رفتنه، پسرم -
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ي صدايش فراتر از هر زنگ هشدارآميزي، در امواج پر تيز. صدايش جدي اما خالي از هول و هراس بود

اسپيدر با نگاه سريعي به پشت سرش، متوجه شد كه چيزي نمانده مگورن به . آشوب پيرامونمان نفوذ كرد

  .آخرين كسي بود كه باال آمد. ما برسد آن گاه به سوي پله ها شتافت

  :دايي پرس فرمان داد

  .امن ترهروي عرشه . بياين از اين جا بريم -

با بيش ترين سرعتي كه در . اسپيدر به آب نوردان ديگر پيوست، من و دايي پرس نيز پا به فرار گذاشتيم

نمي . جرأت نداشتم به پشت سرم نگاه كنم. توانمان بود از پله ها باال رفتيم تا به روي عرشه رسيديم

صداي چند آژير . مان بر پا بودآشوبي در اطراف. خواستم شاهد واقعه اي باشم كه در شرف وقوع بود

آب نوردها در هر سو با تمام توانشان مي كوشيدند لنگرهاي سنگيني را باال بكشند كه . گوناگون بلند بود

آن ها كه در آن وضعيت اضطراري وطيفه ي خاصي نداشتند همان . گراليون را سر جايش نگه مي داشتند

ب زيستگاه مي دويدند كه تا مي توانند از منطقه ي به سمت عق: كاري را مي كردند كه ما مي كرديم

  .تصادم دور باشند

در يك آن از خود پرسيدم آيا ممكن است اين دو زيستگاه عظيم الجثه . حادثه ي شومي در شرف وقوع بود

تصور به قعر دريا رفتن آن دو كشتي عظيم، هولناك تر از آن . بعد از آن تصادم دوام بياوردند و غرق نشوند

. كوشيدم اين فكر را از سرم بيرون كنم. د كه در ذهن بگنجد مخصوصاً كه خودم سوار يكي از آن دو بودمبو

بايد به هر چيز در زمان خودش مي پرداختيم و در آن لحظه بهترين كاري كه مي توانستيم بكنيم اين بود 

  .كه به دويدنمان ادامه بدهيم و از محدوده ي تصادم دور بشويم

سايه ي ساختمان هاي مگورن در طول عرشه . جلويمان منظره ي ترسناكي به چشمم خورددر عرشه ي 

سرانجام ديگر نتوانستم بيش از آن . تصادف قريب الوقوع بود. درست پشت سرمان بود. تعقيبمان مي كرد

مگورن  ارتفاع زياد. آنچه ديدم نفسم را در سينه حبس كرد. طاقت بياورم و به ناچار برگشتم و نگاه كردم

ساختمان هاي جلويي اش چيزي حدود هفت هشت طبقه بودند و يكراست . هوش از سر هر كسي مي پراند

آگاهي از برخورد قريب الوقوعمان با آن، . مشاهده ي چنين عظمتي نفسم را بند آورد. به سوي ما مي آمدند

  .باعث مي شد فكر كنم به نفس بعدي نمي رسم
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  :دايي پرس فرمان داد

  !نشو، برومعطل  -

  .همين كه برگشتم تا همراه دايي پرس به دويدن ادامه بدهم حادثه به وقوع پيوست

مگورن به گراليون خورد و در اوج سرعتش، يكراست به سوي دنيايي آمد كه ديگر هيچ گاه مثل قبل نمي 

  .شد
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  زمين دوم

  :كورتني با ناراحتي فرياد زد

حق نداره اين طوري ما رو در . چنين جايي تموم كنه؟ اصالً منصفانه نيستچه طور تونست روزنگاشتشو  -

  !هول و هراس نگه داره

اما مارك افكار . كورتني كه انتظار داشت مارك نيز به اندازه ي خودش خشمگين باشد به او نگاه كرد

نده بود و در آن چند دقيقه پيش از كورتني، خواندن خاطرات بابي را به پايان رسا. ديگري در سر داشت

لحظه سخت مشغول ورق زدن برگ هاي ديگر روزنگاشت شماره ي پنج و زير و رو كردن محتويات كوله 

  :كورتني اضافه كرد. اخمي كه بر چهره داشت نشان مي داد از چيزي آزرده است. پشتي اش بود

تشو مي بلعيم باز هم از با اين كه مي دونه تك تك كلمات روزنگاش. داره با احساساتمون بازي مي كنه -

آخه براي . شوخي كه نيست. اشتباهه... واقعاً كه اين كار خيلي. اون ماجراهاي نفس گير برامون فرستاده

  داري چيكار مي كني؟... چي

  .مارك كه دنبال چيزي مي گشت به خواندن صفحه هاي پيشين ادامه داد

  :ناگهان كنجكاوي كورتني برانگيخته شد و پرسيد

  ته اي پي بردي، نه؟ به نظرت كي باعث تصادف زيستگاه ها شده؟ كار سنت دين بوده؟به نك -

كورتني از شدت . اخم برخاسته از تشويش و دلواپسي را نيز همچنان بر چهره اش داشت. مارك جواب نداد

  »!مارك«: سرخوردگي فرياد زد

جاي خود را به حالت قيافه ي پسر نگراني چهره اش . فرياد كوبنده اش مارك را به فضاي اتاق برگرداند

  .بچه اي داد كه هنگام انجام كار خطايي گير افتاده باشد

  .همينو مي تونم بگم... فقط هـَ. راست راستي ابلهم. چه قدر ابلهم... چه... من... مـَ -

  :ورق هاي آخرين روزنگاشت بابي را باال گرفت و گفت. چيزي نمانده بود اشك هايش سرازير شود

  .اولين صفحه ش نيست. ستني -
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به تندي آن ها را ورق زد و به . كورتني از جا پريد و ايستاد و صفحه هاي سبز و روشن را از دست او قاپيد

  :او گفت. دنبال صفحه ي گمشده گشت

  .بايد همين جا باشه. با هم توي دستشويي مدرسه خونديمش. امكان نداره -

  :ورق زد سپس به مارك نگاه كرد و به صداي بلند گفتدو سه بار از اول تا آخر روزنگاشت را 

  .اين جا نيست -

  .مي دونم -

  آخرين باري كه ديديمش كي بود؟. هول نكن -

  :مارك ناله كنان گفت

داشتيم مي خونديمش كه آقاي دوريكو داد و فرياد كنان اومد و منم همه ي . توي دستشويي پسرها بود -

  يم و ــصفحه ها رو گذاشتم توي كوله پشت

  :مارك با نا اميدي گفت. كورتني به كوله پشتي مارك هجوم برد و ديوانه وار به جستجو در آن پرداخت

  .فكر كردي اون جا رو نگشته م؟ چهار پنج دفعه زير و روش كرده م -

مي دانست كه با دستپاچگي و يكديگر را مقصر . كورتني كوله پشتي را كنار گذاشت و موضعش را تغيير داد

  .بايد درست فكر مي كردند. قلمداد كردن، آن صفحه پيدا نمي شود

  :در حالي كه افكارش را با صداي بلند بر زبان مي آورد به مارك گفت

از اون جا يكراست به . در اين مورد شكي نداريم. توي دستشويي كه بوديم اون صفحه پيش خودمون بود -

پس بايد همين جا . بين اون دستشويي و اين جا گم كرديممعنيش اينه كه اونو يه جايي . اين جا اومديم

  !باشه

. كورتني از شدت درماندگي شروع به پرت كردن كوسن ها به روي كاناپه كرد تا بلكه كاغذ گمشده را بيابد

  :سپس با ماليمت گفت. حواسش جاي ديگري بود. اما مارك به او كمكي نكرد
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  .ي دستشويي جا مونده باشهشايد اصالً تو. احتمال ديگه اي هم هست -

  چي؟ -

شايد همه ي ورق هاشو . منظورم اينه كه اومدن آقاي دوريكو و اين چيزها خيلي سريع پيش اومد... من -

  .برنداشته باشم

مارك در يك آن ترسيد كورتني به سمتش هجوم بياود و لوزه هايش را از . كورتني به مارك خيره شد

با قيافه اي كامالً . در عوض نگاه سريعي ب ساعتش انداخت. اري نكردولي و چنين ك. حلقش بيرون بكشد

  :جدي گفت

. اگر آقاي دوريكو اون ورقه رو پيدا كرده باشه احتماالً اونو انداخته توي سطل آشغال. مدرسه تعطيله -

  .معنيش اينه كه يا هنوز توي اون سطل آشغاله، يا توي مخزن زباله ي بيرونه

هيچ كدام نمي خواستند اقرار كنند اقدام بعدي چه مي . مام به هم خيره نگاه كردندآن دو سي ثانيه ي ت

  :با حالت دل به هم خورده اي گفت. مارك كسي بود كه لب به سخن گشود. تواند باشد

  امشب بايد توي مخزن زباله رو بگرديم، آره؟ -

  ؟ اگه پليس پيداش كنه چي؟نكنه دلت مي خواد اون ورقه رو پيدا كنند و سوال هاشون شروع بشه -

اگر سروان هيرش از اداره ي پليس استوني بروك چشمش به آن ورقه مي افتاد . اين كه پر واضح بود

مارك و كورتني در زمينه ي اطالعاتشان درباره ي ناپديد . پرسش هاي بي شماري برايش پيش مي آمد

رقه را پيدا مي كرد برايشان خيلي بد مي شدن بابي با او صادق نبودند، بنابراين اگر شخص ديگري آن و

  :مارك گفت. شد

  .كار گندي در پيش داريم. با خودت دستكش پالستيكي بيار. بعد از شام مي بينمت -

  .به راستي كه كار گندي بود

هر دو به اين بهانه بيرون . مارك و كورتني بر طبق قرارشان درست بعد از شام يكديگر را مالقات كردند

اما به جاي اين كار، دو ساعت تمام از وقتشان را . مي خواهند به كتابخانه ي خيابان اصلي بروندآمدند كه 
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هيچ يك از آن دو فكرش . صرف زير و رو كردن زباله ي مخزن هاي مدرسه راهنمايي استوني بروك كردند

زير و رو كردن . كندرا هم نكرده بودند كه مدرسه در يك روز تا چه حد آشغال خيس و ليز مي تواند توليد 

كارشان زماني دشوار مي شد كه ناچار بودند . كاغذها خشك بودند. كاغذهاي باطله چندان ناجور نبود

امكان نداشت سفرشان به سرزمين زباله ها در روزي بدتر از . چيزهايي را زير و رو كنند كه خشك نبودند

گتي چرب و پر سسي تهيه كرده بود، اجاق درست در همان روز، بوفه ي مدرسه اسپا. آن روز پيش بيايد

مدرسه در همان روز تميز و تعمير شده بود و همه ي كساني كه در كالس خانم بريتون بودند آن روز از 

به عبارت ديگر، مخزن هاي زباله پر بودند از سس گوجه . موهبت تشريح قورباغه برخوردار شده بودند

سرانجام، بعد از . دل و روده ي گنديده و بو گرفته ي قورباغهفرنگي چسبناك، دستمال پاره هاي چرب، و 

آن كه كاغذ كثيف ديگري را از سس قرمز پاك كردند و گويي براي يك ميلياردمين بار بود كه اين كار را 

  :مي كردند كاسه ي صبر كورتني ديگر لبريز شد و گفت

  .اين جا نيست -

  :پاك مي كرد به او گفت مارك همان طور كه لكه اي چربي را از چانه اش

  .باز هم بگرد. بايد همين جا باشه -

  :او گفت. ديگر خسته شده بود. كورتني به زور خود را از روي كپه ي زباله ها باال كشيد

توي . ببين، اگه اين جا باشه و ما نتونيم پيداش كنيم يعني هيچ كس ديگه اي هم پيداش نمي كنه -

  .م هيچ كس بهش نمي افتههمين آشغاال از بين مي ره و چش

  :مارك به صداي بلند گفت

اگه حتي يك ورقش هم گم بشه ديگه نمي تونم . بابي به من اعتماد مرد كه خاطراتشو بهم داد! همين؟ -

  .توي روش نگاه كنم

نه براي اين . اشك در چشم هايش حلقه زد. مارك با نيرويي بيش تر از پيش، دوباره به جستجو پرداخت

ها بوي گند مي داد، كه به راستي هم بوي گند داشت، بلكه براي اين كه حس بدي داشت زيرا كه زباله 

كورتني روي مخزن زباله ها خم شد و دستش را روي شانه ي . بهترين دوستش را از خود نااميد مي كرد
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ند به كورتني كه مي كوشيد او را آرام ك. مارك از جستجو دست كشيد و او را نگاه كرد. مارك گذاشت

  :نرمي گفت

هر چي بيش تر به اين موضوع فكر مي كنم بيشتر به نظرم مي رسه كه بايد . اين جا پيداش نمي كنيم -

  .هنوز توي سطل آشغال دستشويي پسرها باشه

  :مارك برق اميدي را در دلش حس كرد و گفت

  جدي مي گي؟ -

كه سرايدارها صبح زود سطل آشغال ها امروز آخر وقت، خودمون اون جا بوديم، درسته؟ هميشه ديده م  -

به نظر من به احتمال زياد آقاي دوريكو اون ورقه رو ديده و توي سطل آشغال انداخته و . رو خالي مي كنند

  .اون ورقه هنوز همون جاست تا فردا صبح كه سطل رو خالي كنند

  :مارك كه قوت قلب گرفته بود با شور و شوق گفت

ها كاري كه بايد بكنم اينه كه قبل از اين كه كسي سطل ها رو خالي بكنه تن. به نظرم حق با توست -

  .خودمو به اون جا برسونم

هر دو كمابيش اميدوار . هنوز اميدي وجود داشت و نقشه اي نيز در دست بود. حال مارك خيلي بهتر بود

اي اين بود كه خود را به در آن لحظه، تنها نگرانيشان بر. بودند كه روز بعد ورقه ي گمشده را پيدا كنند

خانه برسانند و پيش از آن كه بوي گندشان به مشام والدينشان برسد، لباس هايشان را سر به نيست كنندو 

توضيح اين كه چرا بوي گوجه فرنگي گنديده، چربي و فرمالدييد مي . هر دو به راستي نياز به حمام داشتند

  .دادند كه بس كار دشواري بود

  

معموالً زود به . وقتي مستخدم هاي مدرسه از راه رسيدند، مارك جلوي در ورودي منتظر بود صبح روز بعد،

مدرسه مي رفت زيرا دوست داشت زماني را در كتابخانه بگذراند و پيش از شروع كالس ها تكليفي را به 

وريكو در ميان آقاي د. پايان برساند، از اين رو حضورش در آن جا براي مستخدم ها عجيب و غيرعادي نبود

مارك مي دانست اين بهترين فرصت براي كسب اطالعاتي درباره ي آن ورقه است اما بعد از . آن ها بود
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پيشامدي كه روز پيش با حضور كورتني در دستشويي پيش آمده بود خجالت مي كشيد به اين مرد نزديك 

  :مارك گفت. با اين همه، چاره ي ديگري هم نداشت. شود

  اي دوريكو؟ببخشيد، آق -

بچه هاي مدرسه استوني بروك تقريباً هيچ وقت با . آقاي دوريكو ايستاد و با سوءظن به او نگريست

در اين زمينه منع قانوني وجود نداشت اما اين دو گروه وجه مشتركي با هم . مستخدم ها حرف نمي زدند

كه او مي كوشد به ياد بياورد كه اخيراً مارك فهميد . آقاي دوريكو به مارك زل زد. نداشتند؛ البته تا آن روز

  :محتاطانه گفت. او را كجا ديده است

دي ــ ديروز يادتونه؟ من و كورتني توي دستشويي طبقه ي سوم بوديم و . اسم من مارك دايمنده -

  داشتيم چيزي رو مي خونديم و ــ

  :آقاي دوريكو با هيجان گفت

  .پس براي همين قيافه ت آشنا بود -

يي از حل معماي شناسايي اين كودك خوشحال شد اما با به خاطر آوردن صحنه روز پيش، شادي ابتدا گو

  :اخمي كرد و گفت. اش ديري نپاييد و جاي خود را به ناراحتي داد

  شما بچه ها فكر كردين خيلي بامزه اين، آره؟ -

آقاي دوريكو خشمش را مارك حوصله ي شنيدن سخنراني كسي را نداشت اما بهتر دانست منتظر بماند تا 

اگر آقاي دوريكو حس مي كرد حسابي مارك را توبيخ و تنبيه كرده ممكن بود شانس بيش . بيرون بريزد

همان جا ايستاد و . بنابراين مارك حرف او را قطع نكرد. تري براي كسب اطالعات مورد نيازش داشته باشد

  .سرزنش ها را به جان خريد

  :دوريكو چنين ادامه داد

ديگه چيزي نبوده كه نديده باشم يا تميز . يشتر پنجاه سال سابقه ي كارمو توي اين مدرسه گذرونده مب -

  .نكرده باشم
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مارك با خود انديشيد كه تصور چنين چيزي بسيار نفرت انگير است اما اجازه داد كه به غرولندش ادامه 

  :بدهد و او گفت

  .ي كه منو احمق جلوه مي دي كور خونديخالصه اگر فكر كردي خيلي زرنگي يا خيلي خالق -

  :مارك تالشش را كرد كه تا آهنگ كالمش هر چه محترمانه تر باشد و گفت

يه دختر هيچ وقت . هر دوي ما براي اتفاقي كه افتاد خيلي ناراحت شديم. كامالً حق با شماست، قربان -

ن به تمام اصوليه كه اين مدرسه پاس بي توجهي به اين قانون، توهي. نبايد به دستشويي پسرها پا بگذاره

ما خيلي ناراحت شديم و به اين نتيجه رسيديم كه بهترين كاري كه مي تونيم بكنيم اينه كه از شما . داشته

  .عذرخواهي كنيم

ترسش از اين بود كه كمي اغراق كرده باشد اما ديگر كار . مارك گفتارش را با لبخند خالصانه اي پايان داد

انتظار چنين عذرخواهي تمام . آقاي دوريكو گيج شده بود. بود و بايد تا آخر راه را مي رفت از كار گذشته

  .عياري را نداشت

- دختره كجاست؟ اون نمي خواد عذرخواهي كنه؟. درست مي گي. باشه... ا  

  :مارك بالفاصله جواب داد

  .همين كه برسه به مدرسه اين كارو مي كنه. اونم عذرخواهي مي كنه -

  :اي دوريكو با قاطعيت گفتآق

  .باشه، در اين صورت، خوشحالم كه با من هم عقيده اي -

اما مارك . آقاي دوريكو با رضايت و خوشنودي از جلب رفتار احترام آميزي كه شايسته اش بود، راه افتاد

  :به تندي جلويش دويد و محتاطانه گفت. نمي توانست همان جا بايستد و شاهد رفتن او باشد

مي دونم كه اون جا، جاي . استي يه چيز ديگه، وقتي اون جا بوديم، داشتيم تكاليفمونو انجام مي داديمر -

شما اونو . اما متاسفانه ممكنه يكي از كاغذهامو اون جا جا گذاشته باشم. مناسبي براي انجام تكاليف نيست

  نديدين؟ نه؟
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  :جوابش گفت آقاي دوريكو به راهش ادامه داد و با حالتي تفكرآميز در

البته ظاهرش شبيه كاغذهاي عادي . تكه كاغذ سبزي بود كه چيزهايي روش نوشته بود. يه چيزي ديدم -

  .بيش تر مثل اين بود كه برگ درختي چيزي باشه. نبود

  :مارك با شور و شوق فرياد زد

  شما اونو انداختين توي سطل آشغال؟! خودشه! بله -

هروقت چيزي پيدا كنم كه شبيه وسايل مدرسه . چيزها گم مي شنخيلي . من روش خاص خودمو دارم -

. باشه يه روز تمام مي گذارم همون جايي باشه كه پيداش كردم بلكه اون بچه بياد دنبالش و پيداش كنه

  ...اگه بعد از يه روز هنوز همون جا باشه اون وقت

همين كه فهميد آن . آن جا رفته بود مارك از. آقاي دوريكو به حرفش ادامه داد اما كسي نبود كه بشنود

  .كاغذ همان جا در دستشويي در معرض ديد همگان قرار دارد به دو به طبقه ي سوم رفت

مارك مثل برق از پله ها باال رفت، راهرو را پشت سر گذاشت، در انتهاي راهرو با توقفي ناگهاني تغيير مسير 

همين كه وارد شد نگاه سريعي به گوشه و . يي مي رسيدداد و سراسيمه از در بادبزني رد شد كه به دستشو

دو زانو ايستاد و كف دستشويي . كنار انداخت و متوجه شد كه در آن جا اثري از ورقه ي روزنگاشت نيست

ورقه نبود كه . لب پنجره ها و زير روشويي ها را گشت. داخل همه ي توالت ها را نگاه كرد. را از نظر گذراند

آيا ممكن بود . حالت تهوع پيدا كرده بود. خالي بود. طل آشغال را برداشت و برگرداندآن گاه س. نبود

مستخدم ديگري شب گذشته آن را به داخل سطل انداخته و بعد سطل را خالي كرده باشد؟ اين منصفانه 

  پس ورقه ي بابي كجا بود؟. كورتني مي گفت سطل ها را صبح خالي مي كنند. نبود

سرش را پايين انداخت و . آخرين اميدش نقش بر آب شده بود. د و كف دستشويي نشستمارك از پا در آم

به . مي دانست كه بايد ذهنش را از هر فكري خالي كرده، فكرش را به كار بيندازد. چشم هايش را بست

هاال  بابي مي توانست با ناودان به سرتاسر. بابي چه مي گفت؟ او بهترين دوستش را از خود نااميد مي كرد

برود و از بروز جنگ جلوگيري كند در حالي كه خودش براي نگهداري از يك ورق كاغذ نيز قابل اعتماد 

  .نبود
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بعد از جدا شدنم از شما دو تا، اتفاق هاي . سالم بچه ها، بايد براي دير نوشتنم از شما عذرخواهي كنم -

  .كنمدرست نمي دانم از كجا بايد شروع . خيلي زيادي پيش آمده است

اين ها اولين جمله هاي روزنگاشت شماره ي . مارك اين جمالت را شنيد كه به صداي بلند خوانده مي شد

  .پنج بابي بودند يعني اولين جمله هاي ورقه ي گمشده

نگاهش را از دست هايش برداشت و باال را نگاه كرد و با اين كار قلبش شديدتر از چند دقيقه پيش از آن، 

در آستانه ي در دستشويي كسي ايستاده بود كه ورقه ي گمشده را در دست داشت و . ختدر سينه فرو ري

مارك به اين پسر كه موي بور تيره ي روغن زده اي داشت و صورتش را . او كسي نبود جز اندي ميچل

  .از ديدن او حالش به هم خورد... جوش هاي ناجوري پر كرده بود، خيره نگاه كرد و

خوني در مدرسه امكان پذير بود در اين صورت اندي ميچل دشمن خوني مارك به اگر وجود يك دشمن 

هميشه واژه ي . ميچل از آن افرادي بود كه دوست داشت به افرادي مانند مارك گير بدهد. حساب مي آمد

با اين همه، ميچل . را در زهن مارك تداعي مي كرد ولي مارك ديگر بچه نبود كه از قلدرها بترسد» قلدر«

در كالس از روي دستش تقلب مي كرد البته در مواقعي كه تصميم مي . دوست داشت مارك را اذيت كند

در حضور جمع دوستانش كه به ابلهي خودش بودن لكنت زبان مارك را مسخره مي . گرفت به كالس بيايد

. تش نگيردكرد و خالصه امكان نداشت در راهروها از كنارش رد شوند و دست كم نيشگون سريعي از دس

مارك ناچار بود هميشه حواسش به دور و بر باشد چون نمي دانست بمب اندي ميچل از كدام سو بر سرش 

  .فرو مي ريزد

. تنها مواقعي كه مارك خود را كامالً در امن و امان مي دانست مواقعي بود كه با بابي يا كورتني مي گشت

البته از زماني كه . ثل همه ي قلدرهاي ديگر ترسو بوداو نيز م. ميچل هرگز با اين دو نفر درگير نمي شد

بابي درگير ماجراجويي هايش شده و رفته بود مارك به لطف ميچل هميشه حاضر، بيش تر اوقات احساس 

مارك مي دانست كه او از آن افراد نفرت اگيز سنتي است كه قدرتش برخاسته از اين . تنهايي مي كرد

اما از آن افرادي نيز بود كه وقتي هم سال . تحقير ديگران واهمه اي نداردواقعيت است كه از ترساندن و 

متأسفانه هنوز خيلي مانده . هايش بزرگ مي شوند و آن ها را جدي نمي گيرند قدرتشان فروكش مي كند

  .در آن هنگام، ميچل در اوج قدرت بود.بود تا آن زمان فرا برسد
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دستش ورقه ي روزنگاشت بابي و در دست ديگرش سيگار ميچل داخل دستشويي ايستاده بود و در يك 

  .روشني را نگه داشته بود

  :ميچل پس از آن كه دوبار پشت سر هم بيني اش را به طرز صداداري باال كشيد به او گفت

  .دو تا احتما وجود داره، دايمند -

  :ادامه داد. وداين حالت به رازگونگي هراس انگيزش مي افز. ميچل هميشه مثل سرماخورده ها بود

يا اين كه از اون قصه هاي آبكيه كه خودت داري مي نويسي يا دقيقاً مي دوني چي به سر پندراگن اومده  -

  .و به كسي نمي گي

به آن بي سر و پا چه بايد مي . ذهنش با سرعت سرسام آوري كار مي كرد. مارك آهسته از جايش برخاست

مارك . به حال خود بگذارد؟ گزينه هاي زيادي در پيش رو نداشت گفت كه ناچار شود ورقه را بدهد و او را

  :با احتياط گفت

  مال كالس انگليسي مونه، كجا پيداش كردي؟. يه ــ يه قصه س. ز ــ زدي تو خال، ميچل -

چي شده؟ از بس دلت واسه رفيقت پندراگن تنگ . ديروز بعد از تعطيلي مدرسه، اين جا پيداش كردم -

  صه هاي احمقانه سرهم مي كني؟شده درباره ش ق

  .خيلي احمقانه س. مي ــ مي دونم -

الزم نبود مارك زحمتي . ميچل داشت تمام پاسخ ها را به دستش مي داد. اوضاع به خوبي پيش مي رفت

  .حاالتنها كاري كه بايد مي كرد اين بود كه ميچل را وادار به پس دادن آن ورقه بكند. به خود بدهد

  .داش كرديممنونم كه پي -

آيا ميچل آن را پس مي داد؟ . لحظه ي تصميم گيري فرا رسيده بود. دستش را دراز كرد كه ورقه را بگيرد

  :ميچل پرسيد

  به جاش چي بهم مي دي؟ -

  چي مي خواي؟ -
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  :ميچل گفت. معموالً زياد فكر نمي كرد. اين كار برايش دشوار بود. ميچل اندكي به فكر فرو رفت

  .زيادي شُلي. ديگه از سروكله زدن با تو حال نمي كنم. جوري بگيرشهمين . ولش كن -

داشت آن ورقه را پس مي داد، نه آزار و اذيتي در . فوق العاده بود. مارك ناچار شد جلوي لبخندش را بگيرد

نمي خواست ميچل بفهمد كه از اين پيشامد خيلي خوشحال است بنابراين فقط . كار بود نه نارو و نيرنگي

  ...ه هايش را باال انداخت و دستش را دراز كرد اماشان

مارك جنبش افشاگرانه اش را حس كرد اما . درست در همان لحظه، انگشترش شروع كرد به تكان خوردن

آن گاه سنگ خاكستري رنگ و . جاي تعجب بود كه فقط همان جا كه ايستاده بود، سرجايش ميخكوب شد

شت بعدي بابي در راه بود و امكان نداشت زمان ورودش در لحظه اي روزنگا. رو رفته، شفاف و درخشان شد

  .بدتر از آن زمان باشد

مستقيم به چشم هاي ميچل نگريست و . مارك دست ديگرش را روي انگشتر گذاشت كه آن را پنهان كند

ميچل به اما با يك نگاه به چشم هاي گرد شده ي . از ته دل خدا خدا كرد كه جنبش انگشتر را نديده باشد

لحظه اي همان جا ايستادند و به هم چشم دوختند . ميچل آن را به وضوح ديده بود. حقيقت پي برد

  ...سرانجام

  .بايد برم -

  .مارك اين را گفت، سرش را پايين انداخت و يكراست به سوي در رفت

مارك را گرفت و به . اما ناچار بود از كنار ميچل رد شود و امكان نداشت ميچل به او چنين اجازه اي بدهد

  :سپس با حالت آميخته به ترسي فرياد زد. سمت داخل دستشويي هل داد

  چه خبر شده؟ -

  .حالم بده، همين. هي ــ هيچي -

  :مارك دوباره كوشيد از كنارش رد شود اما ميچل نگذاشت و گفت

  !اون انگشتره رو ببينم -
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ديگر نمي توانست دستش را روي آن نگه . ددر آن لحظه ديگر انگشتر داشت در دست مارك بزرگ مي ش

. با اين كه هيچ دلش نمي خواست ولي بايد آن را از دستش در مي آورد و روي زمين مي گذاشت. دارد

همين كه انگشتر به زمين رسيد پرتو تابناك نگينش با نور خيره كننده اي دستشويي تاريك را روشن مي 

  :مارك آمرانه گفت. كرد

  !نكن -

اين اولين باري بود كه ميچل كاري را . رش چنان محكم و آمرانه بود كه ميچل عقب عقب رفتلحن گفتا

البته مارك به هيچ وجه احساس موفقيت نمي كرد؛ چيرگي اش دوام . مي كرد كه مارك از او خواسته بود

  .چنداني نمي آورد

تاريك آشنا را وسط آن مي در آن لحظه ديگر انگشتر به بزرگ ترين حد خود رسيده بود و مارك گودال 

  .هر دوي آن ها صداي نت هاي موسيقي را مي شنيدند كه از اعماق گودال به گوش مي رسيد. ديد

  :ميچل با نگراني نعره زد

  دايمند؟ اين چيه؟ -

اگر بخت با او ياري مي كرد ميچل از . مي دانست كه به زودي همه چيز تمام مي شود. مارك چيزي نگفت

  .ر مي گذاشتوحشت پا به فرا

  .اما بخت با او يار نبود

نوري كه از انگشتر مي تابيد چنان تابناك بود كه هر دو ناچار شدند جلوي چشم . ميچل همان جا ماند

نور از . صداي نت هاي موسيقي بلند و بلندتر شد و لحظه اي بعد همه چيز تمام شد. هايشان را بگيرند

كنارش روي زمين طومار كاغذ پوستي ديگري بود و . ادي اش در آمدانگشتر به اندازه ي ع. تابش باز ايستاد

درست به همان صورتي آمده بود كه ساير روزنگاشت ها . مارك مي دانست كه روزنگاشت ديگر بابي است

  .آمده بودند با اين تفاوت كه زمان رسيدن اين يكي وقتي بود كه بدتر از آن وجود نداشت

انگشتر را دوباره در انگشتش كرد و با اميد به اين كه حالت . را برداشت مارك خم شد و انگشتر و طومار

  :چيرگي اش بر ميچل همچنان ادامه داشته باشد دستش را دراز كرد و هر چه محكم تر گفت



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  	�	 ش

  .اون ورقه رو بده به من -

شده را در واقع داشت كاري را مي كرد كه مارك از او خواسته بود ورقه ي گم. ميچل سست و بيجان بود

كم . مارك دستش را جلو برد و همين كه خواست آن را بگيرد ميچل آن را پس كشيد. جلوي مارك گرفت

  :با صداي لرزاني پرسيد. كم داشت تعادلش را به دست مي آورد

  اين جا چه اتفاقي افتاد؟ -

به ميچل  مارك با تالش براي حفظ تمامي قدرت نفوذي كه آن حادثه عجيب در وجودش ايجاد كرده بود

  :گفت

  .ف ــ فقط اون ورقه رو بده به من. تو نمي فهمي چي بود -

  :ميچل گفت. مارك قدرت نفوذش را از دست مي داد

  .من چيزي به تو نمي دم -

  .ميچل دوباره جان مي گرفت. آن قدرت دوباره از دست رفته بود

م فكر مي كنم پندراگن اين چيزها كم كم دار. كم كم دارم به اين نتيجه مي رسم كه خودت اينو ننوشتي -

  .با پست ويژه. رو درباره ي اون جايي كه رفته، نوشته و نامه هاشو برات مي فرسته

حاال چطور مي خواست برايش توضيح بدهد؟ . ميچل درست به هدف زده بود. مارك نمي دانست چه بگويد

  :ميچل گفت. ارك در سينه فرو ريختدل م. ميچل دوباره به ورقه نگاه كرد آن گاه لبخند موذيانه اي زد

  .شرط مي بندم خيلي ها هستند كه دوست دارند از اين ماجراها سر در بيارن -

  :مارك شروع به التماس كرد

اين جا داره . اين از اون چيزهاي بچگانه ي مسخره ي توي مدرسه نيست. اندي، نبايد اين كارو بكني -

اگه به كسي حرفي بزني باعث شروع چيزي مي شي . نمي رسهاتفاق هايي مي افته كه حتي به فكرت هم 

  .كه بي برو برگرد تو رو از كارت پشيمون مي كنه
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مارك متوجه شد كه ممكن است اين تنها فرصت او براي نفوذي واقعي . گويي اين حرف در ميچل اثر كرد

  :بنابراين ادامه داد. در اين قلدر باشد

  .و حاال هم تو... من، كورتني چتويند. ها خبر دارند فقط سه نفر از وجود اين يادداشت -

  :ماچل با نااميدي فرياد زد

  چتويند مي دونه؟ -

مارك كم كم داشت . ميچل همان قدر از كورتني حساب مي برد كه مارك از ميچل. به نفع مارك تمام شد

  :مارك ادامه داد. ه استمتوجه مي شد كه ابزارهايي براي به كارگيري دارد كه حتي فكرش را نيز نمي كرد

اگر از اين موضوع با كسي حرفي بزني، خودت هم . موضوع كامالً جديه. بله، كورتني همه چي رو مي دونه -

مي خواي بري همه جا جار بزني؟ . خيلي چيزها در معرض خطره. به اندازه ي ما توي دردسر مي افتي

  .ل ديگه مي شهولي اگه اين كارو بكني ديگه زندگيت يه شك. باشه، برو

به هيچ وجه اطمينان نداشت كه ميچل در صورت . مارك احساس مي كرد كه خيلي زياده روي كرده است

افشاي قضيه ي روزنگاشت ها به دردسر بيفتد، اما تكيه اش بر اين واقيت بود كه او چنان كودن و نادان 

سالح افرادي مثل خودش دو برابر  مارك مي دانست تنها. است كه بعيد نيست فكر كند به دردسر مي افتد

  :مارك گفت. هوش و ذكاوتشان: افرادي مانند اندي ميچل فقط يك چيز است

منم قول مي دم به كسي نگم كه تو مي . اون ورقه رو بده من و شتر ديدي، نديدي. خل نشو، ميچل -

  .دوني

نست كه اين ماجرا فراتر از مارك مي دا. ميچل به زمين چشم دوخته بود و به اين پسشنهاد فكر مي كرد

  :ميچل محتاطانه گفت. حد درك و فهم اوست

اين ورقه رو بهت مي دم و از چيزهايي كه ديدم به هيچ كس چيزي نمي . باهات معامله مي كنم، دايمند -

  .ولي تو هم بايد واسه من كاري بكني. گم

  قبالً هم ازت پرسيدم، چه كاري؟ -
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  :ميچل گفت

تا : پيشنهادم اينه. اون موقع من هنوز بساط حقه بازيتو نديده بودم. االن االنه. فرق دارهاالن با اون موقع  -

  .زماني دهنمو مي بندم كه بگذاري چيزهايي رو بخونم كه پندراگن برات مي فرسته

  چي؟ -

 او نمي خواست در زمينه ي روزنگاشت هاي. اين شايد بدترين چيزي بود كه مارك فكرش را نيز نكرده بود

حاال به كورتني چه بايد مي گفت؟ . بابي با كسي شريك باشد مخصوصاً با اندي ميچل كودن بي دست و پا

  .نمي دانست چه بايد بكند

  :ميچل يكدفعه مطمئن تر از پيش به نظر مي رسيد و گفت

بر يا اون نامه ها رو نشونم مي دي يا من به هر كسي رسيدم مي گم چه خ. اين پيشنهاد منه، دايمند -

ممكنه من يه خرده توي دردسر بيفتم ولي هر چي باشه به پاي دردسري نمي رسه كه گريبانگير تو . شده

  .و چتويند مي شه

مارك كه راضي بود بميرد ولي چنين كاري نكند . ميچل زرنگ تر از آن بود كه مارك تصور مي كرد. اي بابا

  :به او گفت

بعد از . نامه ها رو براي ما مي فرسته نه براي تو. ورتني بخونيولي نمي شه اونا رو قبل از من و ك. باشه -

ولي نامه ها پيش من مي مونند و اگر از . اين كه خودمون اونا رو خونديم مي توني نگاهي بهشون بندازي

اين ماجرا به كسي حرفي بزني، به هر كسي كه باشه، مطمئن باش كاري مي كنم كه به اندازه ي خودمون 

  .فتيبه دردسر بي

مارك چنان آن را قاپيدگويي ارزشمندترين . ميچل فكري كرد و ورقه ي گمشده را به دست مارك داد

  .و به راستي كه در آن لحظه چنين نيز بود. چيزي بود كه در اين دنيا داشت

  :ميچل گفت

  كي مي تونم اونايي رو كه داري بخونم؟. قبوله -
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ديگر به روش هاي . بود هم غرق در افكارش بودهم جسور و گستاخ شده . مارك به سوي در رفت

سطح خطرناكي كه فراتر . ارتباطشان به سطح باالتري ارتقا يافته بود. قلدرمĤبانه ي ميچل اهميتي نمي داد

  .از قلدرمĤبي كودكانه بود

  .بهت خبر مي دم -

  :ميچل او را تهديد كرد و گفت. مارك اين را گفت و در را باز كرد

  .حاال ديگه ما شريكيم. رو بكني، دايمندبهتره اين كا -

حاال ديگر آن ها به . حق با او بود. مارك ايستاد و به اندي ميچل نفرت انگيز در پشت سرش نگاه كرد

  .حتي تصورش نيز مارك را دل به هم خورده مي كرد. نوعي، شريك هم بودند

  

كورتني . در نزديكي سالن ورزش ديد مدتي بعد، بنابر قراري كه شب پيش با كورتني گذاشته بود، او را

بي . سراپا لبريز از شور و هيجان بود و مي خواست بداند مارك ورقه ي گمشده را پيدا كرده است يا نه

  :قراري پرسيد

  خب چه خبر؟ -

به او چه بايد مي گفت؟ مي دانست كه ناچار مي شود حقيقت را به او . ذهن مارك بي وقفه كار مي كرد

اين كوتاهي از زماني آغاز . آن لحظه حس مي كرد نسبت به بابي و كورتني كوتاهي كرده استبگويد اما در 

مثل كساني بود . شد كه آن صفحه را در دستشويي جاگذاشت و با ضعفش در برابر اندي ميچل ادامه يافت

ه نمي توانست بله، ناچار مي شد حقيقت را به كورتني بگويد اما در آن لحظ. كه همه چيزشان را باخته اند

  :او گفت. خود را وادار به انجام اين كار كند

  .اينم هست. پيداش كردم -

  :برق شادي در چشم هاي كورتني درخشيد و گفت. جديدترين روزنگاشت بابي را از كوله اش بيرون كشيد

  .ديدي، گفتم كه درست مي شه! آفرين! با يه تير دو نشون زدي -
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  :گفت مارك بدون ذره اي شور و هيجان

  .حق با تو بود -

  :كورتني گفت. شور و شوق او بي حالتي مارك را جبران مي كرد. كورتني متوجه حالت مارك نشد

  .عجيبه -

  :مارك كه خدا خدا مي كرد بو نبرده باشد كه مشكلي اساسي پيش آمده است بالفاصله پرسيد

  چي؟ -

  :رد و كنجكاوانه گفتكورتني روزنگاشت جديد بابي را از او گرفت و به آن نگاه ك

يه جور ... آخرين روزنگاشتشو روي اون كاغذهاي سبز ضد آب نوشته بود ولي اين. اين مثل قبلي نيست -

  .ديگه س

روزنگاشت . مارك چنان نگران اندي ميچل بود كه اصالً به اين موضوع توجهي نكرده بود. درست مي گفت

اين كاغذها قهوه اي رنگ و . كه در دندارن نوشته بودجديد بيشتر به اولين روزنگاشت بابي شباهت داشت 

  :تنها چيزي كه مارك توانست بگويد اين بود. مثل كاغذ پوستي زبر و خشن بودند

  .حق با توست -

  :كورتني كاغذها را به او پس داد و گفت

ودي مي بعد از آخرين زنگ جلوي در ور. باشه، بايد صبر كنيم مدرسه تعطيل بشه كه بتونيم بخونيمش -

  بينمت كه با هم برگرديم به زيرزمين خونه مون، باشه؟

  .فكر خوبيه. حتماً -

  يه وقت دزدكي نخوني ها، باشه؟! دل تو دلم نيست. هي پسر، كاشكي بتونم اين همه وقت طاقت بيارم -

  .دزدكي نمي خونمش. باشه -
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ميچل را از خواندن دزدكي آن باز مارك اين را گفت اما نمي دانست كه چه طور مي تواند تمام روز اندي 

  .دارد

مارك نهايت تالشش را . آن گاه مارك و كورتني از هم جدا شدند و ساعات درسي را طبق معمول گذراندند

چندين بار سر كالس . كرد كه با غرق شدن در درس ها ذهنش را از تنگنايي كه در آن بود، دور نگه دارد

به مارك چشمك جانانه اي زد به . يچل چيزي به كسي نمي گفتاندي م. ها چشمش به اندي ميچل افتاد

مارك فقط رويش را برگردانده، خود را جمع » من و تو رازي رو مي دونيم، درسته، رفيق؟«: اين معنا كه

  .كرده بود

وقتي به سوي خانه ي كورتني مي . بعد از تعطيلي مدرسه، مارك و كورتني طبق قرارشان يكديگر را ديدند

ده دوازده بار مارك سر حرف را باز كرد تا قضيه ي اندي ميچل را به او . حرف چنداني با هم نزدندرفتند 

وقتي شور و شوق كورتني را براي خواندن روزنگاشت جديد ديد، راضي نشد كه حالش . بگويد اما نتوانست

  .را بگيرد

روزنگاشت بابي، درباره ي اندي  وقتي به خانه ي كورتني رسيدند مارك تصميم گرفت كه تا بعد از خواندن

مارك به رغم همه ي اتفاق هايي كه پيش آمده بود، مشتاق بود بداند چه بر سر . ميچل چيزي به او نگويد

بنابراين بي آن كه كورتني بفهمد چه تصميم سرنوشت سازي گرفته شده بار ديگر . دوستشان آمده است

  .ي شوند كه از آن بابي بودروي كاناپه ي خاك گرفته نشستند تا وارد دنياي

  :كورتني با در دست گرفتن كاغذها گفت

  .دارم مي لرزم -

  :مارك گفت

  .آي گفتي -

خوشبختانه زمان گفتگو پايان . اما او بنا به داليل ديگري مي لرزيد كه با علت لرزش كورتني تفاوت داشت

  .يافته و زمان خواندن فرا رسيده بود
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  6روزنگاشت 

  رالكل

. نمي خواستم اين طوري شما را بين زمين و آسمان نگه دارم. واي، بچه ها، بايد از شما عذرخواهي كنم

روزنگاشت قبلي بيش . فقط اتفاق ها به سرعت پيش مي آيند و فرصت چنداني براي نوشتن پيدا نمي كنم

خودم بيايد آن را برايتان  از حد طوالني شده بود و مي خواستم پيش از آن كه باليي به سر روزنگاشت يا

  .ببخشيد. هيچ فكرش را نكرده بودم. بفرستم



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��	 ش

البته دست كم فعالً جايم امن . اين روزنگاشت جديد را در حالي مي نويسم كه باالخره در جاي امني هستم

مي . فعالً برايتان نمي گويم كه كجا هستم زيرا حوادثي كه مرا به اين جا كشيد بسيار غيرمترقبه بود. است

اما مي خواهم . اين طوري آسان تر است. خواهم همه چيز را به ترتيب وقوعشان بازگو كنم و جلوتر نپرم

حاال بهتر است به همان جايي . كمي سر به سرتان بگذارم و بگويم باورتان نمي شود كه به كجا آمده ام

  .برگرديم كه شما را پا در هوا نگه داشته بودم

. رخورد كرد بيش تر اين تصادف را حس كردم و به چشم خود شاهد ماجرا نبودموقتي مگورن به گراليون ب

اين برخورد چنان تكان عظيمي را در سر تا سر زيستگاه به وجود آورد كه اكثر افراد، از جمله من و دايي 

 وقتي دو كشتي غول پيكر به هم خوردند، زيستگاه تكان خورد و لرزيد و صداي. پرس را به زمين انداخت

تنها . ويراني محل تصادم را نمي ديدم اما مي توانستم آن را تصور كنم. سايش هولناكي در فضا پيچيد

  .اميدم به اين بود كه اين برخورد چنان ويرانگر نباشد كه هر دو زيستگاه را به قعر آب بفرستد

ون را ثابت نگه مي لحظاتي پيش از تصادف، آب نوردها بيش تر لنگرهايي را باال كشيده بودند كه گرالي

اگر اين كار نكرده . داشتند تا در هنگام برخورد به جاي ثابت ماندن در جاي خودمان به عقب رانده شويم

راهنماي گراليون نيز موتورها را با تمام قدرتشان به طور معكوس به . بودند ميزان خرابي بيش از اين ها بود

ا اين همه، هيچ يك از اين اقدامات براي اجتناب از تصادف ب. راه انداخته بود تا از شدت ضربه كاسته شود

اين زيستگاه عظيم، قدرتمند بود و سرعت . حتي بعد از برخورد، مگورن همچنان جلو مي آمد. كافي نبودند

تنها راه جلوگيري از اين امر، . گراليون را همچون بازيچه اي در سطح اقيانوس عقب مي راند. زيادي داشت

  .ودتوقف مگورن ب

نيروي زيستگاه . همين كه فهميديم در شرف غرق شدن نيستيم دايي پرس كمك كرد تا از جايم برخيزم

تا پيش از آن لحظه به هيچ . مهاجم لرزش قدرتمندي را ايجاد مي كرد كه ايستادن را دشوار مي ساخت

تايتانيكم و اين اما در آن لحظه حس مي كردم سوار كشتي . وجه حس نكرده بودم كه سوار يك كشتي ام

  .كشتي به كوه يخي برخورد كرده است

وقتي چنين حادثه ي ناگوار و عظيمي . اما فكر ديگري نيز داشتم كه دلواپسي ام را صد چندان مي كرد

از حالت چهره ي دايي پرس معلوم بود . سنت دين در ميان جمع بود: پيش مي آمد تنها يك معنا داشت

انگار صداي چرخ . اين حادثه رنگ و بوي آيين سنت دين را داشت. انديشدكه او نيز به همين موضوع مي 



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��	 ش

دنده هاي ذهن دايي پرس را مي شنيدم كه به سرعت مي پرخيدند تا تأثير اين تصادف را بر گراليون، 

  :سرانجام گفت. كلرال، هاال و بر خود ما ارزيابي كنند

  .ما به اشتباه سوار اين زيستگاهيم -

  نه؟شوخي مي كني،  -

امن ترين . اين ديوانگي بود. دايي پرس شروع به دويدن به سوي محل تصادم كرد. او شوخي نمي كرد

اما به طور معمول، امنيت از اولويت هاي دايي . مكان، جايي بود كه دورتر از محل برخورد دو زيستگاه باشد

از . ت پشت سرش بودماو يكراست به سوي خطرناك ترين نقطه ي عرشه مي رفت و من درس. پرس نبود

تنها يك . كنار چند ويتور گذشتيم كه مي گريختند تا خود را از جلوي زيستگاه به جاي امن تري برسانند

  .ما زرنگ نبوديم؛ داشتيم يكراست به سوي فاجعه مي رفتيم. زرنگ: واژه برازنده ي آن ها بود

. عرشه تكه تكه و خرد شده بود. ي شدهر چه به سينه ي زيستگاه نزديك تر مي شديم خرابي ها بيش تر م

از الي شكستگي هاي كج و معوج، مي توانستم لوله ها و بست هايي را ببينم كه گراليون را سر پا نگه 

يك گام اشتباه مي توانست ما . عبور از كنار اين ترك خوردگي ها بسيار دشوار و خطرناك بود. داشته بودند

مثل دويدن روي پل كهنه و زهوار در رفته اي . اق گراليون فرو ببردرا چند طبقه پايين بفرستد و به اعم

  .با اين همه، دايي پرس از دويدن باز نايستاد. بود كه هر لحظه امكان فرو ريختن آن وجود داشته باشد

هر دو زيستگاه در محل . وقتي به نزديكي سينه ي زيستگاه رسيديم وسعت خرابي را به چشم خود ديدم

آن جا ديگر هيچ . عرشه پر از تيرها و شاه تيرهاي شكسته و فرو افتاده بود. شده بودند تصادم تخريب

  :پرسيدم. بيش تر مانند اوراق فروشي وسيعي بود كه در آب شناور باشد. شباهتي به زيستگاه نداشت

  حاال بايد چي كار كنيم؟ -

ووينزا، . ي عرشه ي مگورن مي رفتنددايي پرس به چندين آب نَورد اشاره كرد كه با يك پرش به رو     

پرش بر روي مگورن مستلزم شجاعت و جسارت بود زيرا با اين كه . آب نَورد ارشد، آن ها را رهبري مي كرد

فاصله ي عرشه هاي دو كشتي يكي دو متر بيشتر نبود هر دو هنوز در حال حركت و سايش به يكديگر 

  :او گفت. تاق شنيدنش نبودمدايي پرس حرفي زد كه به هيچ وجه مش. بودند
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 .بايد دنبال اونا بريم -

به دو لبه ي عرشه رفت، تنها يك لحظه تأمل كرد سپس از . اما او به من فرصت فكر كردن نداد     

  :گراليون به روي عرشه ي مگورن پريد و گفت

 بيا بريم، بابي -

ي در رودخانه اي پيش مي رود و تصور كنيد روي تكه يخ شناوري ايستاده ايد كه با تكان هاي زياد     

اين درست مانند . شما ناچاريد به روي تكه يخ شناور ديگري بپريد كه با همان سرعت در حركت است

فاصله ي ميان دو عرشه يكي دو متر بيش تر نبود اما در نظر من مسافتي بيش . وضعيتي بود كه من داشتم

از الي شكستگي هاي كج و ناهموار، چهار . باه بزرگي بوداشت. به پايين نگاه كردم. از يك كيلومتر مي نمود

  .سقوط در آن مكان به راستي دردناك بود. طبقه پايين تر و حتي سطح كف آلود آب را مي ديدم

  :دايي پرس فرياد زد     

 !زود باش. مثل آب خوردنه ، بابي  -

ره تاجايي كه مي توانستم جلو بي آن كه دچار سرگيجه بشوم ذره ذ. آره، راست مي گفت. آب خوردن     

صبر كردم تا ! اين كار هيچ شباهتي به آب خوردن نداشت. عرشه زير پايم تكان تكان مي خورد. رفتم

  .گراليون كمي آرام بگيرد، نفسم را حبس كردم و پريدم

آب  بسيار خوب، انكار راست راستي مثل. يك و نيم متر تمام پريدم و آن فاصله را پشت سر گذاشتم     

  .خوردن بود

  :در حالي كه مي كوشيدم خود را بسيار مسلط تر از آن كه بودم، نشان بدهم از او پرسيدم     

 حاال بايد چي كار كنيم؟ -

 .بايد ببينيم كي داره اين كشتي رو هدايت مي كنه. بايد بريم به جايگاه راهنماي زيستگاه -

رفت از جايي كه ما سوار شده بوديم فاصله ي زيادي جايگاه راهنما كه هدايت كشتي در آن انجام مي گ     

آن جا نيز مانند جايگاه راهنماي گراليون، جاي سرپوشيده اي بود كه راهنماي زيستگاه، معاون . نداشت

مشكل مگورن . اول، و چندين آب نورد ديگر از آن جا براي هدايت زيستگاه فرمان ها را صادر مي كردند

  .كه منطقي ترين جاي ممكن براي شروع بررسي آن، جايگاه راهنما باشد هرچه بود، به نظر مي رسيد
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عرشه . شروع به دويدن كرديم ولي دويدن در اين جا نيز آسان تر از دويدن روي عرشه ي گراليون نبود     

در اثر فشار مگورن بر گراليون، كل زيستگاه . ي اين زيستگاه نيز در محل تصادم دچار شكستگي شده بود

  .مثل اين بود كه در هنگام وقوع زلزله بخواهيم از ميدان ميني عبور كنيم. لرزيد و تكان تكان مي خوردمي 

ترسم از اين بود كه وقتي به جايگاه راهنما رسيديم كسي جز سنت دين را در . هدف، توقف مگورن بود     

موذيانه اي سكان را به دست آن جا نبينيم كه لباس رسمي آب نورد ها را به تن كرده و با لبخند شوم 

گرچه ممكن بود سنت دين مسئول بروز . اما چنين چيزي، ماجرا را بيش از جد ساده و آسان مي كرد. دارد

نه، روش . اين حادثه باشد ولي امكان نداشت اقدام آشكاري مانند هدايت زيستگاه را خودش به عهده بگيرد

اين از آن فجايع حماسي بود كه در حيطه ي قدرت . داو فقط مداخله مي كر. كار سنت دين چنين نبود

فقط . اين تازه آغار ماجرا بود. سنت دين مي گنجيد اما انگيزه ي وقوع آن بسيار شيطاني تر از اين ها بود

بنابراين گرچه از . بي ترديد چيز مهم تري در معرض خطر بود. به برخورد دو زيستگاه خاتمه نمي يافت

ر سكان مي ترسيدم، آنچه بيش از آن مرا به وحشت مي انداخت نقشه ي كلي او ديدن سنت دين در كنا

  .بود

احتماالً آب نورد هايي كه . پيش از رسيدن ما به جايگاه راهنما، ناگهان لرزش زيستگاه متوقف شد     

بي حاكم آرامش عجي. جلوتر از ما سوار شده بودند به مركز كنترل رسيده و موتور ها را خاموش كرده بودند

صداي زوزه ي موتور ها خاموش شده . صداي هولناك سايش دو زيستگاه به يكديگر متوقف شده بود. بود

احتماالً . از صداي جوش و خروش آبي كه از ميان دو زيستگاه آسيب ديده مي گذشت اثري نمانده بود. بود

لند شكستگي، گراليون را آب نورد ها از سرعت حركت مگورن كاسته بودند زيرا پس از آخرين صداي ب

  .دو زيستگاه بار ديگر از هم جدا شده بودند. ديدم كه فاصله گرفت

تمام كناره ي مزرعه ي . با دور شدن گراليون، تازه وسعت خرابي را ديدم كه بسيار جدي و حاد بود     

ده و شكسته عرشه خم ش. سمت سينه ي زيستگاه مانند اتومبيلي شده بود كه از جلو تصادف كرده باشد

بخش . قطعه هايي از تير ها و شاه تير ها در آب شناور بودند. از لوله هاي ترك خورده آب فواره مي زد. بود

در يك جمله بگويم، . لنگرگاه به همراه بيشتر قايق هايي كه در آن نگهداري مي شدند از ماين رفته بود

داشت هرچند كه من نمي توانستم ويراني مطمئنم كه مگورن هم وضعيت مشابهي . خرد و خمير شده بود

اكنون مهم ترين پرسش اين بود كه چرا آب نورد هاي مگورن . اش را ببينم چون روي آن ايستاده بودم
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كنترل آن را از دست داده بودند؟ وقتي آب نورد هاي ما به راحتي توانسته بودند آن را متوقف كنند چه 

  اشته بود؟چيزي خدمه ي مگورن را از اين كار بازد

من و دايي پرس به جايگاه راهنما رسيديم كه حدود صد متر از سينه ي آسيب ديده ي زيستگاه عقب      

ساختار محكمي داشت و احتماالً با پيش بيني . خوشحال بودم كه در اثر تصادف ويران نشده است. تر بود

لين پيشامد خوبي بود كه شاهدش اين او. وقوع چنين حوادث هولناكي آن را به آن محكمي ساخته بودند

پرسش اين بود كه اصال چرا از كنترل خارج . هنوز امكان هدايت مگورن از اين مكان وجود داشت. بوديم

دو نفر از آب نورد هاي گراليون كنترل زيستگاه را . همين كه در را باز كرديم پاسخمان را گرفتيم. شده بود

يگري با مجموعه كليدهاي اهرمي كار مي كرد كه وسيله ي بنزا پشت سكان بود و د. در دست داشتند

  .كنترل موتور هاي پر قدرت آبي زيستگاه بودند

از آن جا كه . راهنما، معاون ارشد و سه آب نورد ديگر. گروه آب نورد هاي مگورن نيز آن جا بودند     

اما تفاوت عظيمي ميان . بدهماونيفرم هايشان مثل خدمه ي گراليون بود توانستم رتبه هايشان را تشخيص 

  .اين خدمه و خدمه ي ما وجود داشت

  .همه ي اين افراد مرده بودند     

بنابر داليل آشكار، صحنه ي وحشتناكي بود اما آنچه آن را وخيم تر مي ساخت اين بود كه همه ي آن      

راهنما . جا پيش آمده باشد به نظر نمي رسيد كه درگيري خشونت آميزي درآن. عادي بودند... ها در حالتي

معاون ارشد هم كه . وي صندلي اش نشسته بود و با چشماني بي فروغ همچنان به رو به رويش خيره بود.ر

هنوز قلمي در دست داشت چنان روي نقشه اش خم شده بودكه انگار در حالت عالمت زدن نقطه اي روي 

آب نورد هاي ديگر طوري در جايگاه هايشان . ي زدنقشه است، شايد ميعادگاه مگورن و گراليون را عالمت م

ولي اين افراد به هيچ وجه به . در نزديكي عرشه نشسته بودند كه انگار در آرامش به خواب رفته بودند

دايي پرس اول متوجه آن شد و به . چيز ديگري هم بود. چشم هايشان بازِ باز بود. خواب فرو نرفته بودند

درآن لحظه ديگر خشك . هان همه ي آب نورد ها رد چيزي به چشم مي خورددر گوشه ي د. من نيز گفت

شده بود اما به نظر مي رسيد رد مايع سبز رنگي باشد كه از گوشه ي دهانشان سرازير شده و همان جا 

  .خشكيده بود
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يشان مرده اين افراد در اوج قدرت در محل نگهبان. راز اين تصادف افشا شده بود.آن ها نيز مرده بودند     

در آن لحظه فكري به ذهنم . اما تصور مرگ ناگهاني پنج نفر در آن واحد چندان قابل درك نبود. بودند

خودم را . مثل آژيري در ذهنم به صدا در آمده بود. رسيدكهح تي از صحنه ي مقابلمان نيز هولناك تر بود

  .ن كشيدمبه دايي پرس رساندم، آستينش را گرفتم و از جايگاه راهنما بيرو

  :با صداي جير جير مانندي كه از گلوي خشكم بيرون آمد به او گفتم     

 مي خوام بگم ما شاهد وقوعش بوديم، درسته؟. اين سه تصادف اتفاقي نبوده -

 آره، كه چي؟ -

اگر ما شاهد وقوعش بوديم چه طور هيچ يك از افراد روي عرشه ي مگورن متوجه چنين حادثه اي  -

 نشده ن؟

ز آن كه همه ي حرف هايم را بزنم از چهره ي دايي پرس خواندم كه دقيقاً مي داند مي خواهم پيش ا     

اما يكي ديگر . تصادف به اين دليل پيش آمده بود كه راهنما و خدمه اش مرده بودند. چه نتيجه اي بگيرم

عبارت ديگر، اگر به . از افراد مگورن بايد تصادف را پيش بيني كرده و براي توقف مگورن كوشيده باشد

اين استنباط هولناك درست در يك زمان به ذهن . كسي در مگورن زنده بود مي توانست چنين كاري بكند

وقتي هيچ كس ديگري نكوشيده بود جلوي اين تصادف را بگيرد آيا بدين معنا . من و دايي پرس رسيده بود

. هيچ چيز _مان انداختيمو چيزي نديديم نبودكه عده ي بيش تري مرده بودند؟ هردو نگاه سريعي به اطراف

به احتمال . اين حقيقت كشنده داشت آَشكار مي شد. اثري از حيات به چشم نمي خورد. هيچ جنبشي نبود

  .زياد، همه ي سرنشينان مگورن به سرنوشت خدمه اش دچار شده بودند

  .شايد آن جا تبديل به كشتي مردگان شده بود     

  .رس كردم و باال آوردمپشتم را به دايي پ    

  6روزنگاشت 

  كلرال

  :دايي پرس فرياد زد
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 !اسپيدر -

سرم را بلند كردم و اسپيدر . همان طور كه ناهارم را برمي گرداندم دستم را روي زانوهايم گذاشته بودم     

. يكراست به داخل مگورن مي رفت و من علتش را مي دانستم. را ديدم كه چند متر جلوتر، روي عرشه بود

  .مي خواست پدرش را پيدا كند

  :فرمان داد. وو ينزا از داخل جايگاه راهنما در پشت سرمان بيرون آمد و او نيز اسپيدر را ديد     

 !وارد اين زيستگاه نشو! همون جا وايسا -

  :دايي پرس به ينزا گفت. هيچ چيز جلودارش نبود. اسپيدر حتي به او نگاه هم نكرد     

 .مما همراهش مي موني -

  :ينزا با حالتي آمرانه گفت     

 .شما مجاز نيستين كه اين جا باشين -

  :دايي پرس جواب داد     

 .شما نمي تونين مانع ما بشين. ما شهروند عادي هستيم -

 ولي ازتون محافظت هم نميتونيم بكنيم -

. برقرار باشدعامل آن فاجعه ي وحشتناك هر چه بود مي توانست هنوز . از لحن گفتارش خوشم نيامد     

از سوي ديگر، اين احتمال وجود داشت كه اين عامل، سنت دينباشد و اين پسر بد به حوزه ي كار ما 

  :دايي پرس گفت. مربوط مي شد

 .ما اونو بر مي گردونيم. متوجه شدم -

د به آب نورد ارش. ينزا مي خواست مخالفت كند اما دايي پرس دوان دوان به دنبال اسپيدر رفته بود     

  .به من اخمي كرد و من برگشتم و به دنبال دايي پرس دويدم. نگاه كردم و شانه هايم را باال انداختم

آگاهي دقيق او از مكاني كهبه . اسپيدر خيلي از ما جلوتر بود و رسيدن به او كار دشواري مي نمود     

هنگامي كه در . ه گم مي شديمناچار بوديم دورادور اورا دنبال كنيم و گرن. سويش مي رفت كارساز نبود

عرشه ي مگورن مي دويديم، مي كوشيدم در ضمن مشاهده ي محيط جديد، لحظه اي نگاهم را از او 

آن جا زيستگاهي توليدي بود اما احتماالً كارخانه ها در بخش عقبي بودند زيرا محدوده اي كه در . برندارم
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ن ساختمان بلند در آن جا به چشم مي خورد كه چندي. آن مي دويديم بيش تر مسكوني به نظر مي رسيد

مي توانست يكي از محله هاي . از قرار معلوم آپارتمان هايي بودند كه پارك بزرگي را در بر مي گرفتند

عجيب تر از . تصور شناور بودنمان عجيب به نظر مي رسيد. عادي مركز شهر در زمين دوم خودمان باشد

اميدم به اين بود . مرده يا زنده -هيچ جنبنده اي در آن جا نبود. ر نمي زدآن اين بود كه در آن جا پرنده پ

  .كه همه پيش از گرفتاري به سرنوشت شوم خدمه، مگورن را تخليه كرده باشند

وقتي پشت سر . اسپيدر مستقيم در جلوي رويمان وارد ساختمان يكي از آن مجتمع هاي مسكوني شد     

در سالن ورودي . اميد هايم مبني بر تخليه ي زيستگاه نقش بر آب شداو وارد ساختمان شديم همه ي 

گويي اين ها نيز مانند خدمه ي جايگاه راهنما، به . ساختمان، سه جسد ديگر را در حالت نشسته ديديم

شايد اين سه مرد، كارگر كارخانه بودند زيرا همگي . سرعت و در كمال غافلگيري تسليم مرگ شده بودند

دور ميزي نشسته بودند كه روي آن پر از مهره هاي . رهمي به رنگ آبي روشن به تن داشتندلباس هاي س

يكي از آن ها . حدسم اين بود كه آن ها پيش از رويارويي با سرنوشتشان مشغول بازي بوده اند.رنگارنگ بود

كل . يدا نكرداما هرگز فرصتي براي اين كار پ. هنوز مهره اي در دست داشت گويي مي خواست بازي كند

آن صحنه وحشتناك بود و دلم نمي خواست از نرديك به بررسي آن بپردازم فقط همين قدر ديدم كه هر 

اين رد سبز رنگ هرچه بود به نوع . سه نفرشان همان رد مايع سبز رنگ مرموز را روي چانه هايشان داشتند

  .مرگشان مربوط مي شد

كامالً . اجرا داشت به طرز خطرناكي به جاهاي باريك مي كشيداين م. ديگر نمي خواستم آن جا بمانم     

آماده بودم كه برگردم و مثل برق خودم را به گراليون برسانم اما در همان هنگام صدايي از بخش هاي 

يا كار اسپيدر بود يا . داخلي تر ساختمان به گوشمان رسيد كه به صداي شكستن شيشه شباهت داشت

دايي پرس به راه افتاد و به سمت صدا رفت و من نيز با همان عالقه اي . ه بودشخص ديگري كه هنوز زند

  .كه براي رفتن از آن جا داشتم به دنبالش رفتم

وقتي در راهروي دور و درازي مي دويديم، مي كوشيدم به هول و هراسي نينديشم كه پشت درهايي      

سرانجام به دري رسيديم كه . گاهي مي دويديمانگار داشتيم وسط آرام. بود كه از جلويشان مي گذشتيم

  :دايي پرس پرسيد. الي آن باز بود

 آماده اي؟ -
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 .نه، ولي بايد ادامه بديم -

  .بدين ترتيب او در را باز كرد و هر دو وارد شديم     

ي جا. بالفاصله متوجه شديم كه آن جا آپارتماني با شباهت بسيار به آپارتمان اسپيدر در گراليون است     

هيچ كس آن جا نبود . كوچك و ساده اي بود با اثاثيه ي كهنه و پنجره هايي كه رو به اقيانوس بودند

  .بنابراين ناچار شديم به اتاق خواب برويم

. كنار پايش گلدان شكسته اي به چشم ميخورد. اسپيدر وسط اتاق ايستاده بود. همان جا او را يافتيم     

وقتي وارد اتاق . حتماالً خود اسپيدر آن را شكسته بود، شايد از شدت خشما. همان صدايي بود كه شنيديم

اين مرد پشت ميز . علتش اين بود كه تمام حواسش به پدرش بود. شديم برنگشت كه ما را نگاه كند

از قرار معلوم او نيز مثل ديگران در كمال . بله، مرده بود. تحريري نشسته و سرش را روي ميز گذاشته بود

حدس زدم كه او نيز به اندازه ي . لباس رسمي كامل آب نوردي اش را به تن داشت. ش از دنيا رفته بودآرام

انتظار داشتم . دلم براي دوستم مي سوخت. اسپيدر مايل بوده براي ديدار با او ظاهر برازنده اي داشته باشد

  .خيلي بد تر بود. بد تر بوداما اين . كه اسپيدر نيز مثل خودم متوجه شود كه پدرش ناپديد شده است

نگاهش چنان به پدرش دوخته شده بود كه گويي خيال مي كرد با . به گمانم اسپيدر شوكه شده بود     

  .نيروي اراده ي صرف مي تواند آن منظره را تغيير بدهد

رامي چشم دايي پرس به سراغ آب نورد فرو افتاده رفت و به آ. هيچ نمي دانستم چه بگويم يا چه بكنم     

  :سپس به اسپيدر نگاه كرد و به نرمي گفت. هايش را بست

 .ناراحت نباش، اين اتفاقيه كه بايد مي افتاد -

چنان كه پيش از آن بار ها شنيده بودم هيچ . اسپيدر مسافر بود هرچند كه خودش هنوز نمي دانست     

  .نداشتم، فقط شنيده بودمهنوز تمام وكمال اين حرف را قبول . چيز بي دليل اتفاق نمي افتاد

با صداي لرزاني . اسپيدر مستقيم به چشم هاي دايي پرس نگاه كرد و من به وسعت اندوهش پي بردم    

  :پرسيد

 .اين اتفاقيه كه بايد مي افتاد؟ سر در نميارم -

  :دايي پرس به آرامي گفت     
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 .ما كمكت مي كنيم. به زودي معنيشو خواهي فهميد -

به زودي زودناچار مي شديم قضيه ي مسافر بودنش . كه دايي پرس از چه حرف مي زندمن مي دانستم     

االن مدتي است كه مي . اما گمان نمي كردم اين مطلب كمكي به درك بهتر مسايل بكند. را به او بگوييم

  . دانم مسافرم ولي همچنان حيران و سرگردانم

تكه كاغذ تا شده ي كوچكي را محكم در دست . دايي پرس بهجسد نگاهي كرد و متوجه چيزي شد     

سپس به اسپيدر نگاه . دايي پرس با ماليمت آن را از دستش بيرون آورد و خواند. راستش نگه داشته بود

وقتي اسپيدر آن را مي گرفت به نظرم كه چيزي نمانده بود بغضش . كرد و يادداشت را به دستش داد

  .شتبراي اين كه نامه به او تعلق دا.بتركد

پدر اسپيدر در آخرين لحظات » . اسپيدر« : روي كاغذ با خط كج و معوجي تنها يك كلمه نوشته بود     

كه باحروف عادي نوشته شده بود » اسپيدر « مشاهده ي واژه ي. عمرش يادداشتي براي پسرش نوشته بود

ها را مي فهمند به نظرم  ار آن جا كه مسافر ها همه ي زبان. اندكي عجيب و غير عادي به نظر مي رسيد

  .نيز برايمان قابل فهم است» مكتوب « رسيد كه حتماً همه ي زبان هاي 

اسپيدر كه . وقتي اسپيدر يادداشت را گرفت دايي پرس را ديدم كه چيز را به تندي در جيبش گذاشت     

گري را نيز از دست دايي پرس چيز دي. ولي من ديدم. داشت يادداشت را نگاه مي كرد اين صحنه را نديد

به من نگاه كرد و چشم غره اي به من رفت كه به . جسد برداشته بود و نمي خواست اسپيدر آن را ببيند

  »حرفي نزن « : وضوح مي گفت

  :دايي پرس پرسيد     

 توي يادداشت چي نوشته؟؟ -

پيام . ببينم اسپيدر يادداشت را به او نشان داد و من نيز از پشت سرش سرك كشيدم كه آن را     

به چشم من مانند دو حرف . عالمت دايره اي شكلي به اندازه ي يك كلوچه بود. نقاشي بود. نوشتاري نبود

هيچ نمي دانستم چه معنايي دارد يا نشانه . در هم پيچيده از حروف الفبايي يكي از كشور هاي آسيايي بود

  .ي چيست

  :دايي پرس پرسيد     
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 تو معنيشو مي دوني؟ -

  :دايي پرس كاغذ را به اسپيدر داد و گفت. اسپيدر با حركت سرش جواب منفي داد     

 .اگر پدرت مي خواسته اين پيش تو باشه خيلي مهم تر از اونيه كه االن به فكرمون ميرسه -

آن گاه به دايي ام . اسپيدر با تكان سرش موافقت كرد و پس از تا كردن كاغذ، آن را در جيبش گذاشت     

به طور كامل برخود مسلط . او ديگر شوكه نبود. د و من متوجه تغييري در نگاه اين آب نورد شدمنگاه كر

  :با قاطعيت گفت. شده بود

 .مي خوام بفهمم اين جا چه اتفاقي افتاده -

  :دايي پرس پاسخ داد     

 .ما هم كمكت مي كنيم. خوبه -

با سرعت از راهرو يكراست به سراغمان مي  عده اي. صداي گام هاي شتاباني به اين گفتگو خاتمه داد     

گروه پنج نفره اي از آب نورد ها بودند كه وو ينزا آن ها را . چند ثانيه بعد، وارد آپارتمان شدند.آمدند

همه حدي بودند و اسلحه . از قيافه هاي اين افراد معلوم بود كه در حال انجام ماموريت اند. رهبري مي كرد

تفنگ هاي . ي بود كه در كلرال اسلحه اي غير از نيزه پران هاي ماهيگيري مي ديدماين اولين بار. داشتند

اگر نگران نبودم كه با اين تفنگ ها ما را هدف بگيرند حتماً آن ها . نقره اي براقي با لوله هاي عريض بودند

در جلدي به  ينزا نيز اسلحه داشت اما اسلحه ي او از نوع كمري و. را تفنگ هاي بي نظيري مي دانستم

  .كمرش بود

همين كه چشمش به پدر . با گام هاي بلند و مصممي وارد اتاق شد و آن صحنه را از نظر گذراند     

  :اسپيدر افتاد با تعجب و ناراحتي چهره اش را در هم كشيد و با حالت مهر آميزي گفت

 .نيتو از خيلي نظر ها مثل او. من پدرتو مي شناختم. واقعاً متاسفم اسپيدر -

  :سپس ينزا دوباره به حالت جدي اش برگشت و گفت. اسپيدر با حركت آرام سرش از او تشكر كرد     

 .همه ي پرسنل غير ضروري بايد به گراليون برگردند. داريم مگورن رو ترك مي كنيم -

  :دايي پرس پرسيد

 موضوع چيه؟ -
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  :ينزا به تندي جواب داد

تا زماني كه علت مرگ اين افراد مشخص بشه . مي كنيمداريم يه تيم پزشكي رو به اين جا اعزام  -

 .اين زيستگاه در قرنطينه خواهد بود

بهترين كار . چه فكر خوبي اگر ويروسي باعث بروز آن فاجعه شده بود همچنان در آن جا وجود داشت     

  .اين بود كه كار را به دست  كاردان بسپاريم

  :ينزا ادامه داد      

متوجه . از اين جا هيچ چيز با خودتون نبريد. رگرديد شما را گندزدايي مي كنندوقتي به گراليون ب -

 شديد؟

تكليف آن تكه كاغذي كه عالمت گردي بر . مطمئن بودم كه يك فكر در ذهن همه ي ما درجريان بود     

شد و بدون او از كنار ينزا رد . آن بود چه مي شد؟ آيا اسپيدر آن را همان جا مي گذاشت؟ پاسخ منفي بود

  .من و دايي پرس به هم نگاه كرديم و پشت سر او از اتاق خارج شديم. تحويل كاغذ از اتاق بيرون رفت

بازداشت نشده بوديم، فقط مي . با همراهي دو آب نورد مسلح به سمت جلويي مگورن برگشتيم     

مستقيم جلويش را نگاه . اسپيدر الم تا كام حرف نزد. خواستند مطمئن شوند كه به سرعت بر مي گرديم

  .مي كرد  و خيلي شق و رق گام بر مي داشت

وقتي به نزديكي سينه ي آسيب ديده ي كشتي رسيديم، متوجه شدم كه در آن جا جنب و جوشي بر      

چندين آب نورد ديگر به آن جا رسيده و سرگرم پوشيدن لباس هاي يكسره ي حجيمي . پا شده است

حدس زدم . افه هايشان مانند كساني شود كه قصد حمل پلوتونيم را دارندبودند كه باعث مي شد قي

راست راستي خدا . قصدشان ايجاد مصونيت در برابر ميكروب خطرناكي باشد كه ممكن بود در مگورن باشد

خدا مي كردم پوشيدن آن لباس هاي يكسره ضروري نباشد زيرا معناي چنين ضرورتي اين بود كه من و 

بايد زودتر به . ناگهان تصور ضد عفوني شدن چه عالي به نظرم رسيد. سپيدر آلوده شده ايمدايي پرس و ا

  .گراليون بر مي گشتيم

  :يكي از آب نورد ها جلويمان را گرفت  و گفت     

 .همين جا منتظر بمونيد. ما شما رو سوار قايقي مي كنيم كه به گراليون برگرديد -
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  .يگر را پيش ما گذاشت تا مطمئن شود همان جا مي مانيماو به راه افتاد و آب نورد د     

دو كشت . همان طور كه آن جا ايستاده بوديم نگاهي به جايگاه راهنما انداختم و چيز عجيبي را ديدم     

همان مرد و زني بودند . با هم جر وبحث مي كردند. ورز، دور از هركس ديگري، بيرون جايگاه ايستاده بودند

خشمگين بود و ا حركت دست هايش . ظاهراً مرد از زن درخواستي داشت. ي گرلو ديده بودمكه در مغازه 

اما زن حاضر به شنيدن حرف هايش نبود و يكسره رويش را از او برمي . مي كوشيد منظورش را برساند

نچه را هيچ نمي دانستم از چه حرف مي زنند زيرا از آن ها خيلي دور بوديم اما دلم مي خواست آ. گرداند

  .مي ديدم به خاطر بسپارم

ابتدا ما . اما اجازه ندادند كه يكراست به خانه هايمان برويم.قايقي باري ما سه نفر را به گراليون برگرداند     

به گمانم آن ها را . را به ساختماني درماني بردند و از ما خواستند كه لباس هايمان را تحويل بدهيم

جيب هايمان را نيز . اما به جاي آن ها، لباس هايي به ما دادند. هارا نديدم سوزاندند چون ديگر هرگز آن

معنايش اين بود كه انگشتر مسافري ام را تحويل بدهم . اين يكي كار ناجوري بود. بايد خالي مي كرديم

ز نمي اين را ني. حال بگذريم كه انگشتر دايي پرس و هر آنچه از دست پدر اسپيدر برداشت نيز در ميان بود

ممكن بود كه سر نخي حياتي درباره ي واقعه ي مگورن . دانستم كه اسپيدر با آن يادداشت چه خواهد كرد

  .باشد و مي ترسيدم كه از بين برود

اما . آن ها را به درون دستگاه ضدعفوني فرستادند و به ما پس دادند. انگشتر ها مشكل ساز نشدند     

  .مئن نبودم كه همين روند انجام بگيرددرباره ي بقيه ي چيز ها اصال مط

عده . پيش از پوشيدن لباس هايمان بايد با صابون بدبويي خود را مي شستيم كه بدنمان را مي سوزاند     

اي از تيم پزشكي در تمام اين مدت ما را زير نظر داشتند تا مطمئن شوند همه جايمان را خوب مي 

اگر فكر مي كردم ممكن است حامل . ه برايم هيچ اهميتي نداشتجالب است، نه؟ صادقانه بگويم ك. شوييم

ميكروبي چنان مرگبار باشم كه تلفاتي را بر جا گذاشت كه در مگورن ديدم، حاضر بودم در ورزشگاه ينكي 

  .با اسيد بدنم را بسابم

اسپيدر وقتي با بدني شسته و تر و تميز و در حال سوزش مرخصمان كردند پياده به سمت خانه ي      

در واقع، با اين كه ممكن بود فكرش . اسپيدر زياد حرف نمي زد چرا كه فكرش پيش پدرش بود. رفتيم

همين كه از واحد پزشكي خارج شديم متوجه علت واقعي آن . پيش پدرش باشد اين علت سكوتش نبود
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بدون آن كه كسي . ود آن را تا كرده ب. او دهانش را بازكرد و يادداشت پدرش را از دهانش در آورد. شدم

از او خواستيم براي صرف شام نزد ما بيايد ولي . آدم زرنگي بود. بداند تمام مدت آن را با خود داشت

چطور مي توانستم او را سرزنش كنم؟ من و دايي پرس به . مي خواست تنها باشد. حوصله نداشت

بالفاصله از او . با او حرف بزنمآپارتمانمان برگشتيم و سرانجام فرصتي پيش آمد كه به طور خصوصي 

  :پرسيدم

 اون جا چه اتفاقي افتاده بود؟ كار سنت دين بود؟ -

 .ممكنه كار اون باشه، شايد هم فقط يك تصادف ناگوار بوده -

  :فرياد زدم     

 .تصادف؟ چند نفر در مگورن مردند؟ دويست سيصد نفر؟ هيچم تصادف نبود -

سنت دين هيچوقت براي نفس . راي اين فاجعه رو ببينيمممكنه حق با تو باشه، ولي ما ناچاريم و -

اگر باعث مرگ اون افراد شده باشه علتش . هميشه نقشه اي داره. خرابي، ويراني به بار نمي ياره

يادت باشه، كار اون ايجاد آشوب و بي . اينه كه در جهت تأمين نقشه ي بزرگ تر و جامع تري بوده

 .دستشو بخونيم بايد بفهميم كه نقشه ي اصليش چيه اگر بخواهيم. نظمي در قلمرو هاست

  :پرسيدم     

گفتن كل ماجراي مسافر ها به اون، كار سختي . پس اسپيدر چي ميشه؟ حالش زياد  خوب نيست -

 .خواهد بود

 .حاال ديگه اون تنها مسافر كلراله. ولي بايد خيلي زود از اين مطلب با خبر بشه -

 نبوده؟ منظورت اينه كه قبالً اين طوري -

 .حاال اسپيدره. پدر اسپيدر تا پيش از مرگش مسافر اينجا بود -

  :بي اختيار گفتم     

 پدر اسپيدر هم مسافر بوده؟! واي، پسر -

  :دايي پرس با ماليمت گقت     

 .دوستم هم بود. بله -

  :دستش را در جيبش كرد و گفت     
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 .اينو از دستش در آوردم ولي حاال ديگه مال اسپيدره -

انگشتر . پيزي را كه مخفيانهاز دستپدر اسپيدر برداشته بود، باال گرفت و بالفاصله فهميدم كه چيست     

حلقه ي آن از نقره ي تو پر  و نگين وسطش سنگ خاكستري . مسافري بود، درست مثل انگشتر خودم

  .رنگي بود كه روي آن حروف عجيبي را كنده كاري كرده بودند

  :دستم انداخت و گفتدايي پرس آن را كف      

 .خودت ميفهمي چه وقت موقع مناسبيه. ازت مي خوام كه اينو به اسپيدر بدي -

براي قبول چنين مسئوليتي كمابيش . با حركت سرم از او اطاعت كردم و انگشتر را در جيبم گذاشتم     

  د داري كنم؟چه طور مي توانستم از انجام آن خو. ترديد داشتم اما هرچه باشد اسپيدر دوستم بود

  :سپس دايي پرس گفت     

 .احتماالً پدر اسپيدر مي دونسته چيزي در شرف وقوعه -

 از كجا چنين حرفي مي زني؟ -

. آخرين كارش رسوندن اون نشونه به پسرش بود كه مسافره. از كاغذي كه براي اسپيدر گذاشته بود -

 . ي مهم تري در جريانه نسئله. براي همينه كه فكر مي كنم مرگ افراد مگورن اتفاقي نبوده

 به نظرت اون عالمت چه معنايي داره؟ -

نمي دونم ولي حاضرم باهات شرط ببندم كه وقتي به اين موضوع پي ببريم سنت دين رو هم پيدا  -

 .مي كنيم

اما . از قرار معلوم، سنت دين اولين حركتش را بازي كرده بود. بازي شروع شده بود. موضوع جدي بود     

دست كم هنوز چنين . در اين جا افراد خوب و بد به وضوح از هم جدا نبودند. دندارن نبود اين جا مثل

  .هنوز هيچ كاري از دستمان بر نمي آمد جز اين كه چشم و گوشمان را خوب باز كرده، صبر كنيم. نبود

لي دست و من و دايي پرس به سركارمان برگشتيم و. چند روزِ پس از آن، با سردر گمي عجيبي گذشت     

همه مي خواستند بفهمند كه تيم پزشكي اعزامي به مگورن به  چه نتيجي مي . دلمان به كار نمي رفت

خودم زماني به خود مي آمدم كه دست از كار كشيده و به زيستگاه توليدي زل زده بودم كه در .رسند

. افق سر به فلك كشيده بودهمچون ابر تيره و شومي در . حدود يك و نيم كيلومتري ما لنگر انداخته بود
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تنها نشانه هاي حيات در آن، قايق هايي بودند كه براي انتقال تيم پزشكي و گروه تعمير كاران به آن جا 

  .رفت و آمد داشتند

راهنما ما را به جاي اولمان برگردانده و همان جا لنگر انداخته . كار تعمير در گراليون نيز در جريان بود     

بازگرداندن گراليون . در اثر تصادف با مگورنحدود پانزده كيلومتر در اقيانوس جلو رفته بوديم شنيدم كه. بود

  .به جاي خودش امر مهمي بود زيرا كشتزار هاي زير آبي در همان مكان قرار داشتند

او . چند بار كوشيدم با اسپيدر صحبت كنم اما او نمي خواست با كسي همنشين شود يا صحبتي بكند     

مرگ پدرش . غم انگيز بود. ا درك مي كردم اما اين را نيز مي دانستم كه صالح نيست به كلي تنها بماندر

اين به هيچ وجه . او كه فردي كامالً برون گرا بود تمام اوقاتش را به تنهايي مي گذراند. او را تغيير داده بود

  .و به ديدنش رفتمخوب نبود و براي همين يك شب از گرولو دو شيشه اسنيگرز خريدم 

او را در . اما مي دانستم كه در خانه است براي همين خودم وارد شدم. وقتي در زدم اسپيدر جوابي نداد     

از بوي بدي كه در آن جا پيچيده بود، . حالي ديدم كه روي زمين دراز كشيده و به سقف خيره شده بود

اما حرفي نزدم و فقط جلو رفتم و . ه استحدس زدم كه درچند روز گذشته درست و حسابي حمام نكرد

  :شيشه ي اسنيگرز را در دستش گذاشتم و گفتم

 .جانمي جان -

ذهنش كيلومتر ها دورتر از آن . اسپيدر به من نگاه كرد و در يك آن به نظرم رسيد كه مرا نمي شناسد     

از دستم گرفت و همان طور كه  اسنيگرز را نيز. اما سر انجام نگاهش به من متمركز شد و لبخند زد. جا بود

  :بلند مي شد و روي زمين مي نشست به من گفت

 .پندراگن، دوست من،چه روز هاي عجيبيه -

 .آره، روزهاي عجيبيه -

فكر نكنم اسنيگرز الكل داشته . طعم خوبي داشت. اين را گفتم و هر دو جرعه اي اسنيگرز نوشيديم     

  :پرسيدم. بود و همين باعث مي شد طعم خوبي داشته باشداما گاز دار . باشد، درست مثل ماءالشعير

 به چي فكر مي كردي؟ -
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البته مي دانستم كه به پدرش فكر مي كرده است اما موضوع خوبي براي اين بود كه سر حرف را      

. اسپيدر دست ديگرش را نشانم داد و چشمم به تكه كاغذ سبز رنگي افتاد كه عالمتي روي آن بود. بازكنم

  »دارم به اين فكر ميكنم « : را در برابرم تكان داد گويي مي گفتآن 

  :پرسيدم

 مي دوني چه معنايي داره؟ -

  :در جوابم گفت     

 .ولي مي دونم كي ممكنه بدونه. هيچ سرنخي ندارم -

 كي؟ -

بايد برگردم اون . مهربون ترين زن دنياكه هوش سرشارش دو برابر مهربونيشه. اون معلمه. مامانم -

 .و قضيه ي بابا رو بهش بگم.... جا

نمي دانستم كه گريه اش گرفته يا نه اما براي احتياط رويم را از او . اسپيدر چشم هايش را بست     

اكنون اين وظيفه ي ناگوار به عهده اش بود كه . اوضاع داشت برايش وخيم تر از پيش مي شد. برگرداندم

به مسافر . اما كار به اين جا ختم نمي شد. كندمادرش را از مرگ همسرش، از مرگ پدر خودش آگاه 

آيا وقتي براي ديدن مادرش به پنگرسيتي مي رفت او را آن جا مي يافت؟ اكنون . بودنش مربوط مي شد

كه او مسافر كلرال شده بود آيا مادرش مثل خانواده ام ناپديد مي شد؟ آيا قرار بود پدر و مادرش را باهم از 

محتاطانه . د چيزي بگويم و ذهنش را براي درك مفاهيم مسافري آماده كنمدست بدهد؟ حس كردم باي

  :گفتم

 .اسپيدر، چيزي هست كه بايد بدوني -

انتظار داشت حرف هاي آرامش بخشي به او بزنم اما . چشم هايش سرخ بودند. اسپيدر به من نگاه كرد     

شسته بودم و او را نگاه مي كردم متوجه همان طور كه ن. از اين حرف ها در چنته نداشتم كه به او بگويم

. بايد چيزي را توضيح مي دادم كه خودم هنوز به طور كامل درك نمي كردم. شدم كه نمي دانم چه بگويم

  .قضيه ي كوري عصا كش كوري دگر شود، به ميان آمده بود

 .چيه، پندراگن -
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دانم چه بود، دايي پرس وارد  كه خودم هم نمي... همين كه دهانم را باز كردم كه چيزي بگويم     

  :او گقت. سر بزنگاه خالصم كرد. آخيش، نفس راحتي كشيدم. آپارتمان شد

 .درباره ي مگورنه. خبر هايي براتون دارم -

اما . چندين روز بود كه منتظر شنيدن اين اخبار بوديم. من و اسپيدر، هردو مشتاقانه صاف نشستيم     

چهره اش . س كافي بود كه بفهمم خبر هاي خوبي در انتظارمان نيستفقط يك نگاه به قيافه ي دايي پر

  :اسپيدر براي به حرف آوردن او گفت. نگران و شايد حتي كمي خشمگين بود

 .پس بگو تا بشنويم -

آرام و شمرده حرف ميزد كه به خوبي منظورش . دايي پرس صندلي يي برداشت و رو به رويمان نشست     

  :صحبت كرد و گفتشروع به . را درك كنيم

 .اونا تك تك قرباني ها رو تحت بررسي و آزمايش قرار داده ن. تيم پزشكي گزارششو داده -

  :پرسيدم     

 چند تا بوده ن؟ -

 .دويست و بيست نفر -

دايي پرس . با اين كه مي دانستم تعداد قربانيان رقم بااليي خواهد بود باز هم از شنيدن آن جا خوردم     

  :خبر در ذهن ما جاگير شود سپس ادامه دادصبر كرد تا اين 

 .نتيجه ي آزمايش هاي تك تك قرباني ها دقيقاً يكسان بوده -

  :نفس عميقي كشيد و ادامه داد     

 .همه شون مسموم شده بوده ن -

  :پرسيدم. يا شنيدن اين خبر انگار پتكي بر سرم خورد     

 وم شده باشند؟چه طوري؟ چه طور ممكنه كه اين همه آدم با هم مسم -چه -

برنجش بد . درست مطمئن نيستند، ولي فكر مي كنند ممكنه مربوط به يكي از بار هاي برنج باشه -

 .بوده و همه شون ازش خورده ن

  :اسپيدر پرسيد     
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 منظورت از بد چيه؟ -

  :دايي پرس كه مي كوشيد آرامش خود را حفظ كند جواب داد     

 . چيزي مثل اونو نديده بوده نگفتند تا حاال. معلوم نيست. نمي دونند -

  :اسپيدر مثل فنر از جا پريد و و شروع به قدم زدن كرد و گفت     

 برنج بد؟ چه طور ممكنه مردم از خوردن برنج بد بميرند؟ -

  :دايي پرس افزود     

اگه مشكل از تأمين مواد . ترس كشت ورزها از اينه كه فقط همين يه مورد نباشه. بدتر هم مي شه -

 .ي باشه در اين صورت حادثه ي مگورن تازه اول ماجراستغذاي

آن ها مي دانستند . بالفاصله به ياد جر و بحث دو كشت ورز افتادم كه در عرشه ي گراليون ديده بودم     

كلرال قلمرويي بود كه . واقعيت وحشتناك آرام آرام داشتم برايمان روشن مي شد. كه اشكالي در كار است

اتكاي مردم به كشاورزاني بود كه در زيستگاه ها و در زير آب غذايشان را . ب فرا گرفته بودسر تا سرش را آ

. اگر چيزي داشت مواد غذايي را آلوده مي كرد چيزي فرا تر از فاجعه در ميان بود. پرورش مي دادند

  .طاعون خياركي در برابر چنين مشكلي مثل يك سرما خوردگي پيش پا افتاده بود

  ....تنها يم دليل مي توانست داشته باشداين      

اگر ذخيره ي غذايي بد مي شد بي برو . درتمام اين ماجرا مهر و امضاي او حك شده بود. سنت دين     

  .برگرد در سر تاسر قلمرو بلوايي بر پا مي شد

  :دايي پرس با خونسردي گفت     

 .ه كه باهاش برخود كرده نشايد همين يه مورد بود. از وسعت اين مشكل اطالعي نداريم -

 .اون قدر به موقع نبود كه پدرم و نجات بده -

دنبال كسي مي گشت كه بتواند براي . خشم در نگاهش موج مي زد: اسپيدر با بدخلقي اين را گفت     

من ودايي پرس مي دانستيم كه اين شخص كه مي تواند باشد ولي آن . مرگ پدرش او را سرزنش كند

  .بي براي انتقال اطالعاتمان نبودزمان، موقع مناس
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من و دايي پرس به خانه رفتيم كه نقشه اي طرح . از آن جا كه دير وقت بود اسپيدر را تنها گذاشتيم     

تصميم گرفتيم بعد از برگزاري مراسم به . فرداي آن روز مراسم ياد بود قربانيان مگورن برگزار مي شد. كنيم

براي شروع كارمان و . و براي ياغتن مادر اسپيدر به پنگر سيتي برويم اسپيدر بپيونديم، قايقي بگيريم

گرفتن رد پاي سنت دين، تنها سر نخي كه در دست داشتيم عالمت عجيبي بود كه پدر اسپيدر برايش به 

بعد از اين برنامه ريزي كوشيديم . جا گذاشته بود و بهترين مكان براي شروع كار همان پنگر سيتي بود

  .بيمكمي بخوا

تصور بروز قحطي در سر تا سر قلمرو، خواب خوش را بر هر كسي حرام . تا صبح چشم بر هم نگذاشتم     

افكار زيادي به ذهنم هجوم مي آوردند و براي همين تصميم گرفتم روزنگاشتم براي شما را به . مي كرد

وقتي نوشتنم به تصادف . ي نبودهميشه در اثر نوشتن خواب آلوده ميشوم اين بار نيز مستثن. پايان برسانم

به همين دليل كاغذ ها را لوله كردم . مگورن با گراليون رسيد ديگر نمي توانستم چشم هايم را باز نگه دارم

باز هم . صبح روز بعد تازه متوجه شدم كه چه ماجراي پر هول و تكاني برايتان نوشته ام. و برايتان فرستادم

  .از شما معذرت مي خواهم

اما خورشيد خيلي زود در پهنه ي آسمان، . االي تخت دو طبقه دراز كشيدم و باالخره كمي خوابيدمب     

  .روز جديدي را نويد داد، روزي كه مي خواستيم از گراليون برويم

نمي دانستم بايد انتظار چه چيز را . قرار بود مراسم ياد بود كمي بعد از طلوع خورشيد برگزار شود     

مراسم را در بخش عقبي زيستگاه، دور از . ما معلوم شد كه مراسمي عاطفي و تأثير گذار استداشته باشم ا

ما در كنار كارگران . همه ي افراد گراليون آن جا جمع بودند. خرابي هاي جلويي كشتي، برگزار كردند

ها با لباس رسمي آب نورد . كشتزار يا همان ويتور ها بوديم كه به صورت گروه بزرگي بك جا ايستاده بودند

. اسپيدر هم بين آن ها بود. كامل، شانه به شانه ي هم، در امتداد پاشنه ي زيستگاه صف كشيده بودند

  .چه آدم خوبي. حتماً ايستادن در آن جا برايش سخت بود اما آن جا بود

ا اجرا مي ، با موي جو گندمي و چهره اي خشن، مراسم ر14راهنماي گراليون، مردي به نام كويي نيك     

همه ي گفته هايش را اين جا نمي نويسم ولي خودتان مي توانيد تصور كنيد كه چه فضاي پر تنشي . كرد

                                            

١٤
 Quinnick 
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از ايثار و از خود گذشتگي كساني سخن مي گفت كه به ديگران خدمت مي كنند و از اين حقيقت تلخ . بود

و كارگران مگورن صحبت مي  با شور و حرارت از خدمه. كه زندگي هر موجودي روزي به پايان مي رسد

  .كرد و از اين كه آن ها هيچ گاه به دست فراموشي سپرده نخواهند شد

سپس آب نوردي جلو آمد و شروع به نواختن سازي كرد كه به نظر مي رسيد از تكه مرجان بزرگي      

آهنگي . داشت نوعي ساز بادي بود و مثل اُبوا، ره رغم زمختي ظاهرش، نواي دلنشيني. ساخته شده باشد

  .براي وداع با مردم بيچاره ي مگورن بسيار مناسب بود. كه مي نواخت غم انگيز و به ياد ماندني بود

  !بوم.... اما دوام چنداني نيافت زيرا ناگهان بدون هيچ هشدار قبلي     

الفاصله حمعيت ب. ناگهان در فاصله ي چند متري جايي كه ايستاده بوديم انفجاري به وقع پيوست     

  .همه ، مات و مبهوت، بي خبر از همه جا به دور و برشان نگاه مي كردند. واكنش نشان ندادند

  !بوم! بوم     

مردم شروع كردند . دو انفجار ديگر زيستگاه را تكان داد و بخش هايي از عرشه را با خاك يكسان كرد     

  ه بود ولي از كدام سو؟به ما حمله شد. دنبال پناهگاهي مي گشتند. به متفرق شدن

  »!مهاجمين به ما حمله كرده ن«: در پاشنه ي زيستگاه ايستاد و فرياد زد. پاسخم را وو ينزا داد     

  .مهاجمين؟ مهاجمين چه كساني بودند؟ تنها مهاجميني كه ميشناختم اهل اوكلند بودند    

كشتي يي با سرعت به سويمان مي . رفتماز پاشنه ي زيستگاه نگاهي به بيرون انداختم و پاسخم را گ     

اين . نه يك زيستگاه بلكه كشتي جنگي بود كه توپ هاي عظيمش را به سمت ما نشانه گرفته بود. آمد

  .افراد، اوكلندي نبودند

  .اوضاع كلرال با سرعت و شدت رو به وخامت مي گذاشت     

  )ادامه (  6روزنگاشت 

  كلرال

  .به ما حمله كرده بودند     
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من و . همه ي مردم روي عرشه سراسيمه به دنبال پناهگاه مي گشتند و من نيز يكي از آن ها بودم     

دايي پرس در ميان گروهي از ويتور ها بوديم كه مثل سيل به داخل ساختماني سرازير مي شدند كه بيش 

بمب هايي كه بر سرو  امابا وجود. آن جا پناهگاه امني نبود. تر تجهيزات كشاورزي درآن نگهداري مي شد

  !رويمان مي باريد، ماندن در آن ساختمان بهتر از ايستادن در فضاي باز بود

همان طور كه مي دويديم موشك هاي ديگري به عرشه اصابت كرد و همه جا را با خاك و آب در      

نرفته، ما در كلرال يادتان كه . اين گلوله ها از آن گلوله هاي توپ عادي خودمان نبودند. بله، آب. آميخت

خيلي زود متوجه شدم توپ هاي عظيم آن كشتي جنگي . در آن جا همه چيز با آب سر و كار داشت. بوديم

اما همين .در واقع توپ هاي آبي غول پيكري هستند كه گلوله هاي بزرگ و فشرده ي آبي شليك مي كنند

در ضمن ، بي هيچ واهمه اي . بودندموشك هاي آبي هنگام اصابتشان به قدر گلوله هاي فوالدي مخرب 

هرچه باشد آب مهمات . براي اتمام مهمات، مي توانستند اين گلوله هاي آي را پشت سر هم شليك كنند

انچه اين قضيه را ترسناك تر مي . آن ها به شمار مي رفت و پيرامونشان منبع بيكراني از آب وجود داشت

ك گلوله از ان غرش هاي مهيب ايجاد نمي كردند در نتيجه توپ ها هنگام شلي. كرد بي صدا بودن ان بود

اولين سرنخي كه نشان مي داد گلوله اي . امكان نداشت كسي بتواند خود را براي شليك توپ ها آمده كند

  .آبي در حال شليك است صداي سوت خفيفي بود و بالفاصله پس از آن، گلوله اصابت مي كرد

كي از انبار هاي تجهيزات پناه گرفتيم و با دستپاچگي به سوي پنجره ها حدود ده دوازده نفرمان در ي     

  .رفتيم كه شاهد ماجرا باشيم

  :به دايي پرس نگاه كردم و گفتم     

  مهاجمين؟ موضوع چيه؟ -

. اين از آن حوادثي بود كه خود را برايش آماده نكرده بود. دايي پرس چيزي در اين زمينه نمي دانست     

  :ر ها با ترس و لرز گفتيكي از ويتو

معموالً كشتي هاي . تا حاال نديده بودم كه چنين حمله ي گسترده اي به زيستگاه ها بكنند -

 .كوچيكو غارت ميكنند

  :پرسيدم     
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 دنبال چي هستند؟ -

  :پاسخ ساده اش اين بود     

ابايي  در ضمن براي به دست آوردنش از كشتن آدم ها هيچ. دنبال همه ي چيز هايي كه داريم -

 .ندارند

از پنجره بيرون را نگاه كردم و آب نورد هايي را ديدم كه سراسيمه مي كوشيدند از . اي داد بيداد     

براي به كار گيري تسليحات نيز آموزش  اين افراد فقط دريا نورد نبودند بلكه. زيستگاه دفاع كنند

هاي دفاعي خود در برابر كشتي با سرعت و كارداني حركت مي كردند و در جايگاه . ديده بودند

. اما تنها سالحشان همان تفنگ هاي نقره اي بود كه در مگورن ديده بودم. مهاجم مستقر مي شدند

نه از آن توپ هاي بزرگ داشتند نه موشك اندازه نه هيچ گونه قدرت نظامي كه بتواند در برابر 

در برابر زرادخانه ي . وگيري كنندمهاجمين مقاومت كنند و از شليك توپ هاي آبي قدرتمندشان جل

از ويتور . بله درست مثل تفنگ آب پاش بود... تفنگ هايشان مثل. قدرتمندي كه  پيش رويشان بود

  :پرسيدم

  چرا گراليون تسليحات نظامي نداره؟ -

  : ويتور پاسخ داد

  .نداشتهتسليحات نظامي هيچ وقت ضرورتي . گفتم كه، مهاجمين هيچ وقت تا اين حد گستاخ نبودن -

  .ولي ديگه داره -

  .دايي پرس با ناراحتي اين را اضافه كرد

تمام تصورات رويا گونه ام از دزدان دريايي به كلي از بين رفتند، جدي مي گويم هيچ وقت قصد بازي با 

از نظر من، دزدان دريايي، ولگردهايي دوست داشتني بودند كه مشروب را با آب مي . كلمات را ندارم

دنبال دختران جوان مي افتادند و زمين زير پايشان مي لرزيد و خالصه اساساً افراد با مزه اي خوردند و 

افرادي كه به ما شليك . اما اين ها از آن دزدان دريايي والت ديزني نبودند. بودند كه دنبال گنج مي گشتند

يستگاه كشاورزي غير مسلحي با افرادي بيش از دويست نفر به ز. قاتل هايي بي رحم. مي كردند قاتل بودند

  دنبال چه چيزي مي توانستند باشند؟. اما چرا؟ گراليون كه مال و ثروتي در خود نداشت. حمله كرده بودند
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با نگاهي به كشتي جنگي متوجه شديم كه خود را به فاصله ي چند صد . آن گاه شليك توپ ها متوقف شد

  .نشانه گرفته بودند اما ديگر شليك    نمي كردندتوپ هايش هنوز ما را . متري گراليون رسانده است

آن كشتي شباهت زيادي به كشتي هاي جنگي خودمان داشت البته با اين تفاوت كه نشانه هاي نظامي بر 

تعداد توپ هايش را . رنگ آن سبز روشن بود و با رنگ آب در مي آميخت. روي آن به چشم نمي خورد

  .چهارتا در بخش جلويي و چهارتا در بخش  پشتي. داردشمردم و ديدم كه در مجموع هشت توپ 

آيا مي خواستند وارد زيستگاه شوند؟ كار بيهوده اي بود چون . مانده بودم كه اقدام بعديشان چه خواهد بود

همين كه  پا به عرشه ي ما مي گذاشتند ديگر تسلطشان بر ما را از دست مي دادند كه به دليل 

به مجردي كه پايشان به عرشه مي رسيد آب نوردهاي مسلح بي . جنگي بودبرخورداريشان از توپ هاي 

نه، تنها برتري اين بدذات ها در صورتي بود كه دور از . شماري حاضر بودند تا دمار از روزگارشان در آوردند

  .ما باشند

  :سپس صداي گوشخراش تقويت شده اي از كشتي جنگي به گوش رسيد كه گفت

  .طمئنم تونستيم توجه شما رو جلب كنيمم! صبح بخير، گاليون -

انگار از سر ديوار حياط خلوت با همسايه اش درباره ي شرط . صداي مردي بود كا ظاهراً شاد و سرحال بود

  .بندي روي اسب هاي مسابقه حرف مي زد

15اسمم زاي رودره -
16»پرسوت«و راهنما و رئيس كشتي نازنين  

  حتماً اسمشو شنيدين؟. هستم 

به دايي پرس نگاه . به صداي گوشخراش اين مرد گوش مي دادم دلم بيشتر به شور مي افتاد هر چه بيشتر

ويتوري در نزديكي ما با دوربين . كردم و از قيافه ي گرفته اش فهميدم كه او نيز حال مشابهي دارد

يك شد و همين كه اين صدا را از كشتي مهاجم شنيديم دايي به مرد نزد. تلسكوپي كشتي را نگاه مي كرد

كارگر پذيرفت و دايي پرس نگاه دقيق . از او خواهش كرد لحظه اي دوربين تلسكوپش را به او قرض بدهد

  .تري به مكافات جديدمان انداخت

                                            

١٥
. Zy Roder 

١٦
. Pursuit 



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��	 ش

  :صداي مرد همچنان به گوش مي رسيد كه مي گفت

  .دلم نمي خواد كسي آسيب ببينه. اگر اسمم به گوشتون خورده باشه مي دونين كه آدم منطفي ام -

. آن را گرفتم و كشتي را نگاه كردم. دايي پرس آنچه را مي خواست، ديد و دوربين تلسكوپ را به دستم داد

عده اي از آن ها مرد و عده اي . ناميده بود همگي روي عرشه بودند» پرسوت«خدمه اين كشتي كه مرد 

مثل دزدان دريايي  .ديگر زن بودند و اين نشان مي داد كه خدمه ي كشتي دست كم زن ستيز نيستند

به ظاهراشان      مي آمد كه خدمه اي . اتفاقاً برعكس. فيلم هاي شندري پندري و كثيف و نامرتب نبودند

اما حالت نگاه هايشان به گراليون طوري بود كه مرا ياد گرگ هاي گرسنه . سازمان يافته و اهل عمل باشند

نگاه هايشان بي روح بود و جز حرص و . حمله بودنداي مي انداخت كه صبورانه منتظر زمان مناسبي براي 

  .طمع هيچ گونه حس انساني ديگري در آن ها به چشم نمي خورد

روي باالترين عرشه . آن قدر دوربين را حركت دادم تا سرانجام مردي را ديدم كه راي رودر نام داشت

زاي رودر نيز مثل بقيه . ست باشدايستاده بود و چيز تيره اي در دست داشت كه چيزي جز بلندگو نمي توان

مرد بلند قامتي بود . ي مهاجمين از همان لباس هاي سبكي پوشيده بود كه همه در گراليون به تن داشتند

شايد حتي مي شد او را مرد . با موي بوري كه به شانه اش مي رسيد و نسيم دريا آن را عقب مي راند

نه چنان ايستاده بود كه پاهايش كمي از هم فاصله داشت و با حالتي جسورا. خوش قيافه اي به حساب آورد

از آن مردهايي بود كه عادت كرده اند به . به شدت مغرور و از خود راضي بود. يك دستش به كمرش بود

  .مانده بودم كه از جان ما چه           مي خواست. هرچه مي خواهند برسند

با اين كه با دوربين تلسكوپ او را مي ديدم، مي . بود اما آنچه كه بيش از هر چه تكانم داد چشم هايش

هيچ اشتباهي در . توانستم تشخيص بدهم كه همان چشم هاي سرد و بي روحي است كه بايد از آن بترسم

  .ميان نبود

  .سنت دين بود

ي اكنون تنها پرسشي كه باقي       م. به كلرال رسيده و به گروهي از غارتگران قانون شكن پيوسته بود

ديگر    نمي . ماند اين بود كه اقدام بعدي اش چه خواهد بود؟ دوربين تلسكوپ را به ويتور پس داد

  .صداي مرد همچنان به گوش مي رسيد. خواستم با آن جايي را ببينم
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. حتماً تا حاال ديگه خبر بيماري مرگباري كه داره در سرتاسر كلرال پخش مي شه به گوشتون رسيده-

فقط اين رو مي دونم كه غذاي سالم به زودي كمياب مي . چراشو نمي دونم. سموم مي شهغذاي ما داره م

  .شه

ترس و وحشت را گسترش مي : داشت كاري را مي كرد كه در انجامش خبره بود. اين خود سنت دين بود

  .داد

  .البته فعالً... غذاي گراليون سالمه. ما درخواست ساده اي داريم -

ده تا از بزرگترين قايق هاي باريتونو پر از . اين شرايط ماست. ياده و مال ما كممقدار مواد غذايي شما ز

در اين . حبوبات، ميوه و سبزيجات كنيد و هر قايق باري رو فقط توسط يك آب نورد برامون بفرستين

  .صورت ما بارها رو تحويل مي گيريم و شما رو راحت مي زاريم و مي ريم

اعتراضشان براي اين بود كه با . بودند ناگهان برآشفتند و به مخالفت برخاستندكارگران مزرعه كه اطارف ما 

از آن بدتر اين كه اگر آن ها تمام ذخيره . ارسال ده قايق باري، گراليون تا چند هفته بدون آذوقه مي ماند

حشت تا پيش از آن، و. ي مواد غذايي سالمشان را از دست مي دادند ديگر چيزي نداشتند كه بخورند

بعد از باليي كه بر سر . غذاهاي آلوده اي كه از بيرون زيستگاه مي آيد چيزي در حد شك و گمان بود

  مگورن آمد چه كسي مي توانست مردم را سرزنش كند؟

  :رودر ادامه داد

  .اگر شرايطمون رو نپذيريد به حمالتمون ادامه مي ديم -

سنت دين يا همان زاي . نورد اثري از شادي نبودديگر در صداي اين دريا. رودر اكنون عصبي تر شده بود

رودر، يا هر نامي كه در اينجا براي خود گذاشته بود، مي خواست مردم گراليون بفهمند كه او قادر به انجام 

  .چه كارهايي است

كارمونو از جايگاه راهنماتون شروع . ما نمي تونيم گراليون رو غرق كنيم و چنين قصدي هم نداريم -

بعد لنگر گاه . چنان نيست و نابودش مي كنيم كه كنترل زيستگاه تونو از دست بدين .مي كنيم

اتاقك موتورهاتون رو هدف مي گيريم كه تمان . هاتون رو نابود مي كنيم كه به دام بيفتين

توي زيستگاه خودتون زنداني مي شين و  هيچ وسيله اي براي فرار . قدرتتونو از دست بدين
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تان، اطمينان داشته باشين ما از نقاط ضعفتون آگاهيم و تا وقتي خواسته دوس. نخواهيد داشت

  .هامونو تأمين نكردين از اين جا نمي ريم

تنها خواسته اش ايجاد رعب و وحشت . شايد اصالً به گرفتن غذا اهميت نمي داد. اين خود سنت دين بود

ي مواد غذايي كلرال مشكوك است و اين خبر به سرعت به همه ي زيستگاه ها مي رسيد كه ذخيره . بود

همين آشوبي را برپا مي كرد زيرا مردمي كه در مواقع عادي صلح جو بودند بر سر به دست آوردن ذخيره 

حدس مي زدم كه سنت دين . ي مواد غذايي سالم ناچيز باقي مانده، شروع به جنگ با يكديگر مي كردند

كم كم نقشه اش براي سرنگوني كلرال .  شته باشددر مسموم كردن ذخيره ي مواد غذايي نيز دست دا

  :صداي گوشخراشش در فضا پيچيد و گفت. داشت روشن و آشكار  مي شد

پس تا اون . اگر اطاعت نكنيد شليك مي كنيم. بهتون يه پك وقت مي دم كه ارسال بارها رو شروع كنين

  !موقع، روز خوبي داشته باشيد

  :قه؟ يك ثانيه؟ دايي پرس ذهنم را خواند و گفتيك پك چه قدر بود؟ يك ساعت؟ يك دقي

  .اگه مي خواي بدوني بايد بگم كه مي شه بيت دقيقه -

  :با صداي پر طنيني گفت. سنت دين فكر ديگري نيز در سر داشت

  .به كلرال خوش اومدي پندراگن... راستي يه چيز ديگه -

مي دانست كه ما . ين مي خواستزانوهايم سست شد و اين دقيقاً همان چيزي بود  كه سنت د. اي واي

خوشبختانه، ويتورها به قدري نگران و ناراحت بودند كه ديگر فكر نكردند كه چرا اين دزد دريايي . آنجاييم

بنابراين به جاي سؤال پيچ . توضيح اين موضوع كار دشواري بود. به طور اختصاصي به من خوشامد گفت

نيمي از آنها مي گفتند كه بايد مواد غذايي را به . بت كردندكردن من، بالفاصله و همه با هم شروع به صح

  .اما هيچ يك از اين دو گزينه خوب نبودند. او بدهيم و نيمي ديگر طالب جنگ بودند

  :دايي پرس كه مي گوشيد خوش بين باشد به من گفت

  .دست كم خوبه كه ديگه چيزهايي از نقشه مي دونيم -

  :بالفاصله در جوابش گفتم

  حاال چه كار بايد بكنيم؟. القمر كرديمآره، شق  -
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به سرعت نگاهي به اين سو و آن سو انداخت تا سرانجام . در همان موقع، اسپيدر با خشونت وارد كلبه شد

  :ما را ديد و گفت

  !پرس، پندراگن، بياين -

از همين كه . هيچ كداممان نمي دانستيم چه كار ديگري مي توانيم بكنيم و براي همين دنبالش رفتيم

ما را به همان لنگرگاه هاي شناوري . كلبه خارج شديم اسپيدر را ديديم كه دوان دوان از آن جا دور مي شد

آن منطقه خلوت بود زيرا همه ي آب نوردهاي ديگر روي . برد كه در بدو ورودمان به گراليون ديده بوديم

  .عرشه آماده ي دفاع از زيستگاهشان بودند

باالخرخ خود را به او رسانديم و من با . ه هاي دويد و به روي آب شكافش پريدبه انتهاي يكي از لنگرگا

  :صداي بلندي پرسيدم

  چي كار داري مي كني؟ -

  . اسپيدر همان طور كه كه جوابم را مي داد آب شكافش را آماده ي حركت مي كرد

  :او گفت

من اون كشتي . داده پدرم هر چيزي رو كه به انواع و اقسام كشتي ها مربوط مي شه به من ياد -

در گذشته زماني كه آب نوردها            . رو مي گم» پرسوت«مهاجم رو خوب مي شناسم، همون 

حتي انواعي از كشتي . مي ترسيدند بين زيستگاه ها جنگ بشه تعداد محدودي از اونا رو ساختند

و موردي براي اما اين جنگ هرگز در نگرفت . هاي جنگي ساختند كه زير آب حركت مي كردند

استفاده از كشتي ها و زيردريايي ها پيش نيومد، به غير از چندتاشون كه به چنگ مهاجمين 

  .افتادند

  :دايي پرس پرسيد

  منظورت چيه، اسپيدر؟ -

  :اسپيدر دست از كار كشيد و به ما نگاه كرد و گفت

  .مي تونم توپ هاشو از كار بندازم. من مي دونم نقطه ضعفش كجاست -

  :پرسيدم ناباورانه
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  چه طوري؟  -

آبي كه به مصرف سوخت كشتي و تسليحات . در زير سطح آب دو دريچه ي ورودي داره. ساده است -

اگه با آب شكاف وارد يكي از دريچه هاي ورودي بشم از كار    مي . مي رسه از همون جا تأمين مي شه

روي آبه، راحت مي تونيم  مي شه مثل مرده اي كه. وقتي آب نباشه توپي هم نخواهد بود. افته

  .بگيريمش

  :دايي پرس پرسيد

  اينا رو به ينزا گفتي؟ -

  .فكر مي كنه عقل از سرم پريده. اون كه به حرفم گوش نمي ده -

  :پرسيدم

  حاال عقل از سرت پريده؟ -

  :در مقابلمان ايستاد و صادقانه شروع به صحبت كرد. اسپيدر از روي آب شكافش به روي لنگرگاه پريد

اولش كه تو اومدي، پرس، بعد هم . زماني كه سر و كله تون پيدا شد حس عجيبي پيدا كرده ماز  -

رفقا، حس مي كنم شما براي كاري مهم تر از ميوه چيني به . رفتي و دوباره با پندراگن برگشتي

  .درست باشيم يا من از مرحله پرتم -درست نمي گم؟ يا هر سه تامون قراره كار. اين جا اومدين

چيز زيادي در اين باره نمي . قرار اسپيدر بو برده بود كه آينده اش در مقام يك مسافر چگونه خواهد بود از

احتماالً پدر او هم مثل دايي پرس چيزهاي . فقط چيزهايي را حس مي كرد اما مگر فرقي داشت. دانست

مي شد كسي مسافر شود،  هر آنچه باعث. بسياري به او آموخته بود تا براي چنين لحظه اي آماده باشد

  :اسپيدر پرسيد. داشت در وجودش نفوذ مي كرد

  با من هستين يا نه؟ -

  :دايي پرس پاسخ داد

  نقشه ت چيه؟. بيش از اون كه فكرشو بكني با توايم -

  :اسپيدر دوباره با جستي به روي آب شكافش برگشت و گفت
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وقتي . ريم چي كار مي كنيمخودتو به ينزا برسون و بهش بگو دا. پرس، تو همين جا مي موني -

  .دريچه هاي ورودي مسدود شدند با اين منورها عالمت مي دم

  :سپس افزود. اسلح ي كوچكي را نشان داد كه احتماالً اسلحه اي منور انداز بود

اون وقت ينزا مي تونه عده اي . منورها رو فقط زماني باال مي فرستم كه پرسوت از كار افتاده باشه -

  .خودش ببره و پيش از اين كه مهاجمين بفهمند چه خبر شده، سوار كشتي بشه از خدمه رو با

  :پرسيدم

  من چي كار كنم؟ -

  .تو كارت زير آب حرف نداره، رفيق -

  ازم مي خواي كه همراهت بيام؟ بيام زير كشتي؟! اي واي -

  .از كار بندازممن كه نمي تونم هم زمان هر دوتا شونو . گفتم كه، كشتي دوتا دريچه ورودي داره -

اما او چنين نكرد و . به دايي پرس نگاهي انداختم و خدا خدا كردم مرا از اين مأموريت انتحاري معاف كند

  :پرسيد

  آمادگي شو داري، بابي؟ -

  .نه كه نداشتم

  :اسپيدر گفت

ز تنها كاري كه بايد بكنيم اينه كه دزدكي ا. اونا كه حواسشون به زير آب نيست. كار آسونيه، رفيق -

زير آب جلو بريم، پوشش هاي دريچه هاي ورودي رو در بياريم و يكي دو تا آب شكافو بفرستيم 

  !خيلي شيك و ترو تميز. توشون

با اسپيدر اوقات زيادي را زير آب گذرانده بودم و در اعماق آب كامالً از خود . به نظر كار آساني مي آمد

  .در اين كار موفق شوم شايد هم مي توانستم. مطمئن و همچنين مسلط بودم

  :از دايي پرس پرسيدم
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  فكر نكنم نقشه شماره ي دويي در كار باشه، نه؟ -

  .مگه اين كه خودت نقشه اي داشته باشي. درسته، اين دفعه نقشه شماره دويي نداريم -

  .بايد به زير آب مي رفتم. ولي من هم نقشه اي نداشتم

  :اسپيدر فرياد زد

  !منتظر منور باش -

  :س همان طور كه دوان دوان از پله ها باال مي رفت تا به عرضه برگردد پشت سرمان فرياد زددايي پر

  !احتياط كنيد

  آره، احتياط مي كنيم، شوخي مي كرد، نه؟

اسپيدر در يدك كش پشت آب شكافش را باز كرد و از داخل آن دو سورتمه آبي و دو حباب هوايي بيرون 

سپس . برايم انداخت و هر دو سورتمه ي آبي را كف آب شكافش گذاشتيكي از حباب هاي هوايي را . آورد

  :پرسيدم. يدك كش را از پشت آب شكافش باز كرد تا مجبور نباشد آن را با خود به اين سو و آن سو بكشد

  سورتمه هاي آبي به قدر كافي بزرگ هستند كه كارو تموم كنند؟ -

  :اسپيدر گفت

  .نه بابا، اونا براي فرارمونند-

  پس با چي بايد دريچه هاي ورودي رو مسدود كنيم؟ -

چنديدن كليد . اسپيدر از روي آب شكافش به روي آب شكاف ديگري پريد كه درست در مجاورش بود

  :سپس گفت. اهرمي را زد و موتورش را روشن كرد

  .تو آب شكاف منو بگير -

ي مهاجمين برويم پس چرا هر كدام اگر قرار بود از زير آب دزدكي به سراغ كشت. كارهايش بي معنا بودند

سوار آب شكافي بوديم؟ اين درست كه آب شكاف سريع تر حركت مي كرد اما بي ترديد سنت دين و خدمه 

  .اش ما را مي ديدند



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��	 ش

به . من هم همان كار را كردم. اسپيدر حباب هوايي را روي سرش گذاشت و بالفاصله به شكل سرش در آمد

  .روشن كردم روي آب شكاف پريدم و آن را

  :سرانجام طاقت نياوردم و پرسيدم

  اين طوري مارو نمي بينند؟ -

  :اسپيدر به كليد اهرمي سياه رنگي اشاره كرد كه زير ستون فرمان بود و گفت

  .البته در صورتي كه روي آب باشيم- البته كه مي بينند -

آن گاه كم كم شروع . بيرون آمدكليد اهرمي سياه را فشار داد و انبوهي از حباب هاي هوا از زير آب شكاف 

همان كليد را در آب شكاف خودم پيدا . اسپيدر نگاهي به من كرد و لبخند زد. به فرو رفتن در آب كرد

از قرار معلوم، . آرام آرام آب شكافم به زير آب فرو رفت. كردم و آن را فشردمو همان اتفاق براي من هم افتاد

 !طح آب ختم نمي شد و زير آب هم حركت مي كردندكار اين كوچولوها فقط به حركت در س

  :اسپيدر درست پيش از آن كه سرش به زير آب برود از من پرسيد

  تو زاي رودرو از كجا مي شناسي؟ -

  :در جوابش گفتم

  .بعد برات تعريف مي كنم. داستانش طوالنيه -

  !بزن بريم. بهتره اين كارو بكني -

پيش از آن، اسپيدر درس هايي در زمينه ي آب شكاف . راه افتاديمبا اين حرف، سرش به زير آب رفت و به 

به جاي . اما اين بار، شرايط كمي متفاوت بود. ها به من داده بود بنابراين با طرز كارشان آشنايي داشتم

ايستادن روي آب شكاف، دسته هاي فرمان را محكم گرفته بودم و بدنم به موازات كف آب شكاف در آب 

  :اسپيدر پرسيد. شناور بود

  راحتي؟ -

  :پاسخ اين بود

  .اي همچين -
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  !پس بزن بريم -

من هم . پدال گاز را فشرد، نوك آب شكافش را پايين برد و بالفاصله با سرعت به سمت كف اقيانوس رفت

اين درست مثل كار با سورتمه ي آبي بود با اين تفاوت كه آب . همين كار را كردم و مأموريتمان شروع شد

ابتدا بيش از حد پدال گاز را فشردم و چيزي نمانده بود آب شكافم از دستم . يار قدرتمند تر بودشكاف بس

پشت سر اسپيدر مي رفتم اما مراقب بودم كه سايه به سايه اش نروم چون اگر بيش از حد به او . در برود

نند موج قدرتمندي به نزديك مي شدم فشار آبي كه از بال هاي اژدر مانند آب شكافش در      مي آمد ما

چند دقيقه اي طول كشيد تا باالخره قلق مهار اين وسيله ي نقليه را پيدا كردم و . من اصابت مي كرد

ديگر  تنها نگراني ام در مورد آدمكش هايي بود كه . توانستم در فاصله ي مناسبي از اسپيدر قرار بگيرم

  .دزدكي به سويشان مي رفتيم

هر چه پايين تر           مي . كار هوشمندانه اي بود. كف شني اقيانوس بچسبدكم مانده بود اسپيدر به 

ميدان ديدمان . يادتان است، آب كلرال بسيار شفاف بود. مانديم احتمال اين كه ما را ببينند كم تر مي شد

و به راستي اميدوار بودم كه از عرشه ي كشتي پرسوت مثل د. در آب دست كم به سه كيلومتر مي رسيد

  .ماهي بزرگ به نظر برسيم

در يك چشم بر هم زدن به جايي رسيديم كه كافي بود سرم را بلند كنم تا شكل تيره ي كشتي شناور در 

هر چيزي در زير آب بزرگتر به نظر مي رسد، اما حتي با در نظر داشتن اين مطلب، . باالي سرمان را ببينم

اي سياه و غول پيكري بود كه روي خورشيد را مي مثل ابره. آن كشتي بازهم عظيم به نظر مي رسيد

اسپيدر آب شكافش را مستقيم به روي شن ها راند و درست در زير كشتي غول پيكر و در سايه . پوشانند

  .اش قرار گرفت

  :در حالي كه وسيله اي آچار مانندي را از جيب پشتي اش در مي آورد به من گفت

سورتمه هاي آبي رو بردار . و كه در آوردم، مي يام دنبالتپوشش هاي ورودي ر. اول من مي رم باال -

  .كه براي برگشتمون آماده باشند

اسپيدر شناكنان باال . هنوز به صحبت در زير آب عادت نكرده بودم. سري تكان دادم و پاسخ مثبت دادم

تا آن . ارمرفت تا به پرسوت برسد و من شناكنان به سوي آب شكافش رفتم تا سورتمه  هاي آبي را برد

ساعتم . زمان كه همه چيز به خوبي پيش رفته بود اما زمان به سرعت مي گذشت و وقت رو به اتمام بود
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اما حدس مي زدم به پايان » .چون مجاز نبودم ساعت زمين دومي را به قلمروهاي ديگر ببرم(همراهم نبود 

  .بيست دقيقه مهلتمان نزديك مي شويم

لحظاتي بعد، اسپيدر به . شتم و در شن هاي ميان دو آب شكافمان فرو بردمهر دو سورتمه ي آبي را بردا

  :من ملحق شد و گفت

تنها كاري كه باقي مونده اينه كه هديه هامونو . پوشش ها به راحتي در اومدن. كار ترو تميزي بود -

  .به داخلشون بندازيم

  :گفتم

  .برام دقيقاً بگو چي كار بايد بكنم -

  :سرش اشاره كرد و گفتاسپيدر به كشتي باالي 

پوشش روشو گذاشتم آويزون بمونه تا . درست زير پاشنه ي كشتي ورودي گرد و بزرگي مي بيني -

تنها كاري كه . من مي رم سراغ اوني كه سمت راسته. دوتا از اين ورودي ها هست. راحت پيداش كني

. ار بدي و ولش كني كه برهبايد بكني اينه كه آب شكافو تا جلوي دهنه ش بياري، پدال گاز رو فش

من منورو مي اندازم و در حالي كه . وقتي رفت توي ورودي، درست همين جا همديگه رو مي بينيم

پرس و ينزا از باال كارشونو شروع مي كنند من و تو راحت و آسوده سوار سورتمه هامون مي شيم و به 

  .گراليون برمي گرديم

  .گرفتم -

  .رسيدكار چندان سختي به نظر نمي 

  .پس بيا قهرمان بازيمونو شروع كنيم -

  .اسپيدر اين را گفت و پدال گاز آب شكافش را فشرد

. آن لحظه زمان خود نمايي و خطا كردن نبود. با سرعت به سطح آب نرفت و با احتياط بيشتري حركت كرد

اي نگاهم را از زير  همان ور كه نزديك تر مي شدم لحظه. من هم راه افتادم و مثل او محتاطانه باال رفتم

كشتي برنمي داشتم مبادا آژيري به صدا در بيايد و مهاجمين شروع به شليك گلوله هاي توپ آبي شان به 
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تا زماني كه درست در زير كشتي باال مي رفتيم احتمال زيادي وجود داشت كه از چنين . سمت ما كنند

  .چيزي در امان بمانيم

صداي ويژ ويژ يكنواختي از موتورهاي كشتي به گوش         مي  .در طول چند ثانيه به كشتي رسيديم

به آن سو نگاه كردم و آن را . او به نقطه اي از زير كشتي اشاره كرد. نگاه سريعي به اسپيدر انداختم. رسيد

ورودي گردي به قطر تقريبي صدو هشتاد سانتي متر بود با در پوشي فلزي آويخته از آن، داراي . ديدم

اكنون كه در پوش باز بود هر . ي باريكي براي ورود آب و جلوگيري از ورود آتا و آشغال ها بودشكاف ها

كم كم داشتم به اين نتيجه . چيزي مي توانست وارد آن شود و ما سوار بر دو تكه آشغال بسيار بزرگ بوديم

  .مي رسيدم كه موفقيت در اين كار امكان پذير است

او شستش را به من نشان داد؛ عالمتي كه به زمين . د از هم جدا مي شديمدر آن لحظه، من و اسپيدر باي

سپس آب شكافش را به سمت ديگر كشتي راند كه دريچه ي . دوم تعلق داشت و او از من ياد گرفته بود

  .ورودي ديگر كشتي در دورترين نقطه اش قرار داشت

ا احتياط فراوان، آب شكافم را به سمت باال ب. اكنون زمان انجام حياتي ترين بخش عمليات فرا رسيده بود

دهانه ي دريچه ي ورودي چندان پهن تر از عرض آب شكافش يعني . راندم و به سوي دريچه ي باز رفتم

فاصله ميان دو بخش اژدر مانند نبود در نتيجه بايد مطمئن مي شدم كه اين وسيله ي نقليه كامالً به درون 

در اثر برخورد آب شكاف با ته كشتي سرو صدايي ايجاد شود چون در ضمن نمي خواستم . آن مي رود

با دقت تمام پدال گاز را به كار بردم . ممكن بود كسي متوجه شود كه متجاوزاني زير كشتي پرسه مي زنند

ناچار بودم آن را درست به زير كشتي بياورم و از آن جا به . تا وسيله ي نقليه را در جاي درستي قرار بدهم

كار سخت و پر دردسري بود اما خيلي زود توانستم كل آب . ت آن به سمت دريچه ورودي پيش برومموازا

تقريباً موفق . سخت ترين مرحله ي كار به پايان رسيده بود. شكاف را در داخل دهانه ي ورودي جا بدهم

  .حاال كافي بود پدال گاز را فشار بدهم. شده بودم

  .نياوردم اما هرگز فرصت اين كار را به دست

ناگهان به . موتورهايي كه آرام و در جا كار مي كردند. علتش اين بود كه كشتي را به كار انداخته بودند

مهاجمين براي شليك به گراليون . حدس مي زدم كه بيست دقيقه به پايان رسيده باشد. غرض درآمدند

اين بود كه جريان پر فشار آبي را صداي موتور بلند و گوشخراش مي شد اما بدتر از آن . آماده مي شدند
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پرسوت آب ! حس مي كردم و در كمال وحشت متوجه شدم كه به درون دريچه ورودي كشيده      مي شوم

را به درونش مي كشيد تا قدرت موتور و زرادخانه اش را تأمين كند و من درست در محدوده ي مكش آب 

هيچ چيزي در . ند ثانيه ديگر تكه تكه مي شدمچ. نيروي مكش مرا به درون ورودي كشيد! قرار داشتم

  .داشتم به داخل ورودي مي رفتم. اطرافم نبود كه به آن بچسبم

حتي حاال نيز وقتي به گذشته برمي . در همان هنگام اتفاق عجيبي افتاد كه هنوز قادر به توضيح آن نيستم

مثل اين بود كه كسي دستم را گرفت  .گردم و به آنچه پيش آمد فكر مي كنم باز هم از آن سردر نمي آورم

با دستم محكم جدار دهنه ي ورودي . و آنقدر عقب كشيد كه توانستم لبه ي دريچه ورودي را محكم بگيرم

به باالي سرم نگاه . را گرفتم و سپس كوشيدم دست ديگرم را نيز جلو بياورم و با آن نيز دهنه را بگيرم

كسي كه نجاتم داد، هر كه بود، از . آن جا ببينم اما اثري از او نبودكردم زيرا انتظار داشتم اسپيدر را در 

  .آنجا رفته بود

تمام . با نوك انگشت هايم محكم جدار دهانه را نگه داشته بودم. گفتم نجاتم دادند؟ هنوز نجات نيافته بود

ورم نمي رسيد ز. نيروي كشش آب قوي تر شد. بدنم هنوز داخل لوله اي بود كه به درون كشتي راه داشت

سعي كردم با پاهايم چيزي پيدا كنم و با فشار پايم از آن دور شوم اما جدار داخلي . كه خودم را جلو بكشم

  .بيش از آن تاب مقاومت نداشتم. لوله صاف و نرم بود

در همان هنگام، متوجه شدم كه نيروي كشش پمپ، فقط مرا به داخل نمي كشد و آب شكافم را نيز به 

اگر مي توانستم به قدر كافي طاقت بياورم و خودم را در آن ! هنوز اميدي وجود داشت. رانددرون مي 

وضعيت حفظ كنم، آب شكاف به درون موتور كشيده شده، آن را از كار مي انداخت، درست مثل اين بود 

اما . را نگه دارمتنها كاري كه بايد مي كردم اين بود كه خودم . كه خودم آن را به داخل موتور فرستاده باشم

تنها چيزي كه از همبرگر شدنم جلوگيري مي كرد . شكنجه بود. نمي دانستم تا كي مي توان دوام بياورم

اين . آب شكاف را ديدم كه آرام آرام از كنارم گذشت و به سوي اندرون كشتي رفت. نوك انگشت هايم بود

نيروي . توانستم لبه ي دريچه را نگه دارمديگر بيش از اين نمي . قضيه داشت بيش از حد طوالني مي شد

اما معنايش اين بود كه نگه داشتن لبه ي دريچه، . كشش آب شديدتر شد و آب شكاف سريع تر پيش رفت

  .چرا نزنم؟ با وجود صداي غرش موتور كسي صدايم را نمي شنيد. فرياد زدم. از آن هم سخت تر مي شود
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پمپ ورودي، همچون جانور درنده ي گرسنه و شروري، . م بودكارم تما. انگشت هايم  بي حس شده بودند

در حالي كه مي دانستم كه با مرگ چند قدم بيشتر . دستم  رها شد. سرانجام در اين جدال پيروز شده  بود

  .تنها اميدم اين بود كه زياد دردناك نباشد. فاصله ندارم به سوي موتور مي رفتم

آب شكاف به درون   .ي را شنيدم و بالفاصله كشش آب متوقف شداما لحظه اي بعد، صداي سايش هولناك

بالفاصله  پا زدم و با آخرين سرعت شنا كنان از آن ! بله! نقشه ي اسپيدر گرفته بود! موتور كشيده شده بود

با رعت وارد آب آزاد اقيانوس شدم و در حالي كه با تمام توانم پا      مي زدم به سمت . حفره بيرون آمدم

  .اقيانوس رفتمكف 

حسابي به نفس نفس افتاده بودم و احتماالً وحشتي كه داشتم . اسپيدر زودتر به آن جا رسيده، منتظرم بود

  :اسپيدر با خونسردي پرسيد. از ظاهرم پيدا بود

  چرا اين قدر معطل شدي؟ -

يد كه بعد هم مي مي خواستم فرياد زنان بگويم چيزي نمانده بود به داخل موتو كشيده شوم اما به نظرم رس

  :فرياد زدم. توانم  اين ها را بگويم

  كارتو درست انجام دادي؟ -

  :پاسخ سرشار از اطمينان اسپيدر اين بود

  .معلومه -

  !پس منَورو شليك كن -

با صداي سوت مانندي نور روشن و درخشاني از تفنگ . اسپيدر تفنگ را به سمت باال گرفت و شليك كرد

سرم را بلند . وسي شكل به سطح آب رفت و ردي نوراني از خود به جا گذاشتخارج شد و در مسيري ق

سنت دين و . موفق شده بوديم. كردم و گلوله ي نوراني را ديدم كه از سطح آب خارج شد و به آسمان رفت

اع از كشتي پرسوت را از پا انداخته بوديم و راه را براي ينزا و آب نوردها باز كرده بوديم تا بتوانند به دف

  .گراليون برخيزند

  .اما كار ديگري نيز كرده بوديم
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چهار غواص وارد آب شده، به سراغمان مي . چند لحظه بعد، چهار توده كف آلود در كنار كشتي پديدار شد

  .مهاجمين منورمان را ديده بودند. آره، حتماً خودتان حدس زده ايد. آمدند

  :اسپيد

  .ودمفكر اين جاشو نكرده ب. اي داد بيداد -

  :گفتم

  .اگر بخوايم بريم اون جا، بي برو برگرد دستگيرمون مي كنند. نمي تونيم به گراليون برگرديم-

  :اسپيدر با عجله سورتمه آبي اش را برداشت و گفت

  .پس بيا فرار كنيم -

خودمان هم      نمي . هر دو سورتمه ها را روشن كرديم و در امتداد كف اقيانوس با سرعت پيش رفتيم

با سرعت در كف اقيانوس جلو مي رفتيم و با بستر مرجاني اقيانوس چند سانتي . ستيم به كجا مي رويمدان

چه خوب شد كه من و اسپيدر . متر بيشتر فاصله نداشتيم و دنبال جايي مي گشتيم كه در آن پنهان شويم

بي آن كه از . بودم آن همه زير آب بازي كرديم زيرا مهارت زيادي در راندن سورتمه ي آبي پيدا كرده

آن ها نيز . سرعتم بكاهم به پشت سرم نگاهي انداختم و چهار مهاجم را ديدم كه درست پشت سرمان بودند

  .به فكرم رسيد كه شايد يكي از آنها سنت دين باشد. سورتمه آبي داشتند

. جلب كرد همان طور كه در امتداد اقيانوس در حركت بوديم چيزي در سمت راستمان نظرم را به خود

فقط يك نظر آن را ديدم زيرا هرچه بود به . چيزي به موازاتمان پيش مي آمد و به سرمان سايه مي انداخت

نمي توانست انسان .   اما آنچه ديده بودم معقول به نظر نمي رسيد. سرعت به زير سخره مرجاني شتافت

گ يا حتي كوييگي باشد اما رنگ ممكن بود ماهي بزر. باشد چون حركتش خيلي سريع تر از انسان بود

  .عجيب بود. آنچه ديده بودم رنگ سبزي داشت درست مثل آب اقيانوس. كوييگ ها سياه و خاكستري بود

  :اسپيدر نعره زد

  !جلبك دريايي -
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صحنه ي عجيبي را كه ديده بودم از ياد بردم و رو به رويمان را نگاه كردم و چشمم به اولين جلبك هاي 

اگر      مي توانستيم . د كه بر صخره ي مرجاني روييده بودند و تا سطح آب امتداد داشتندسرخ دريايي افنا

  :اسپيدر فرمان داد. وارد آن جنگل انبوه شويم ممكن بود بتوانيم مهاجمين را گم كنيم

  .نمي خوام اونجا از هم جدا بشيم. نزديك هم بمونيم -

وقتي با سرعت از كنار برگ هاي ليز . رعتمان نكاستيمبا سرعت وارد انبوه جلبك هاي دريايي شديم و از س

مجسم كنيد كه با آخرين سرعت، از . جلبك ها مي گذشتيم همچون تازيانه اي به سر و رويمان مي خوردند

لحظه اي فكر كردم خالص شده . وضعيت ما درست مشابه همين بود. ميان مزرعه ذرت خيسي عبور كنيد

. ن فكر مدت زيادي نپاييد زيرا لحظه اي بعد از سمت ديگر جلبك ها در آمديمايم و در امن و امانيم اما اي

ناچار بوديم به . جنگل جلبك هاي دريايي آن چنان وسعت نداشت كه مارا در خود پناه دهد. خبر بد

  .راهمان ادامه بدهيم

ا اندكي بعد به ابتدا هيچ نمي دانستم چيست ام. فقط جنبشي خفيف بود. همان وقت بود كه اتفاقي افتاد

. داشت گرم مي شد و سنگ خاكستري اش شروع به درخشش     مي كرد. انگشترم بود. موضوع پي بردم

معني اش اين بود كه به دروازه اي نزديك مي شويم  باالي سرمان را نگاه كردم و چشمم به لبه ي صخره 

خره اي بود كه دروازه ي ناودان را در همان سازند ص. اي افتاد كه آن كوييگ در آن به داممان انداخته بود

دير يا زود، اسپيدر باد از . بالفاصله فهميدم كه اين بهترين و تنها روزنه ي اميدمان است. ميان گرفته بود

امكان نداشت بتوانم راه بهتري بيابم كه از آن طريق بتوانم به طور هم زمان هم . مسافر بودنش آگاه مي شد

  .م جانمان را نجات بدهمموضوع را به او بگويم ه

  .دنبالم بيا -

. اسپيدر چون چرايي نكرد. فرياد زنان اين را به اسپيدر گفتم و به سمت صخره ي واژگون تغيير مسير دادم

در يك آن، فكر رويارويي با يكي از آن كوييگ ها از ذهنم گذشت اما در آن لحظه چنان گرفتار . دنبالم آمد

وقتي ديگر داشتيم از زير لبه ي صخره رد مي . م نگران آن ها نيز باشيمو نگران بوديم كه نمي توانستي

  :شديم اسپيدر نعره زنان گفت

  !وايسا -

  :شناكنان به سويم آمد و گفت. همين كار را كردم
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  .شك نكن كه اگه بريم اون زير، دستگيرمون مي كنند. تو كه نمي خواي اون زير گير بيفتيم، رفيق -

پشت سرمان نگاهي كردم و سر بزنگاه چهار مهاجم را ديدم كه از آن بيرون  به جنگل جلبك هاي دريايي

  :پرسيدم. آمدند و ما را ديدند

  به من اعتماد داري؟

  -البته كه دارم، رفيق، ولي -

  !پس بيا بريم -

نگاه سريعي به پشت سرم انداختم كه مطمئن شوم اسپيدر . گاز دادم و به سرعت به زير لبه ي صخره رفتم

يك بار هم كه شده، من جلو مي رفتم  و او آن قدر به من اطمينان . داشت مي آمد. سرم مي آيدپشت 

  .اكنون تنها كاري كه بايد مي كردم اين بود كه او را به مقصد برسانم. داشت كه پشت سرم بيايد

پيش در به نظر مي رسيد كه سقف صخره اي شكل ديگري پيدا كرده اما اين فقط براي اين بود كه دفعه 

بايد دروازه را . اما اين عذر موجهي براي گم كردن راه نبود. مسير خالف جهت آن روزم حركت مي كردم

تنها . مهاجمين از لبه ي صخره عبور كرده بودن و همچنان با سرعت پيش       مي آمدند. پيدا مي كردم

تنها اميدم به اين . ند تا به ما برسندكاري كه بايد مي كردند اين بود كه رد حباب هاي هوايمان را دنبال كن

  . بود كه پيش از رسيدن به ديوار سنگي انتهاي راه، دروازه را پيدا كنم

آن صخره ي زير دريايي . نمي دانستم دروازه كجاست. راه را گم كرده بودم. كم كم داشتم وحشت مي كردم

چه . ن دور بزنيم و دروازه را پيدا نكنيماين احتمال وجود داشت كه ساعت ها در ميان آ. بسيار پهناور بود

دروازه . بايد آرام مي گرفتم و فكر       مي كردم. فكري كرده بودم؟ خودمان را به داخل تله كشانده بودم

  كجا بود؟

از بس عجله داشتم كه زودتر به آن جا برسيم درست فكرم را به كار . بالفاصله پاسخ به ذهنم خطور كرد

دستم را به سرعت . انگشترم راه را نشان مي داد. ه ساده اي براي يافتن دروازه وجود داشترا. نينداخته بودم

وقتي با . جلو آوردم و در جهت هاي مختلف گرفتم تا ببينم چه وقت كم نور و چه وقت پر نور     مي شود

. ين مي شددقت تشخيص مي دادم كه در برابر كدام جهت نگين انگشتر تابناك تر مي شود راهمان  تعي
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حفره ي دايره . در همان جهت حركت كردم و چند ثانيه بعد، آن را ديدم. مثل جهت يابي با قطب نما بود

  .سورتمه ي آبي رام را روبه آن سمت نگه داشتم و گاز دادم. اي شكل سقف فقط چند متر جلوتر از ما بود

اما . ه سمت دروازه و ناودان هدايت كنمشايد درست نبود كه مهاجمين را ب. فكر گذرايي به ذهنم خطور كرد

اگر سنت دين يكي از افراد پشت سرمان بود كه خودش راه . چنين استدالل كردم كه اهمين چنداني ندارد

اگر هم سنت دين در ميانشان نبود كه ديگر اهميتي نداشت مهاجمين آن جا . دروازه را از پيش مي دانست

  .نه، اين اقدام از هر نظر اقدام درستي بود. رها كار نمي كردناودان براي غير مساف. را پيدا كنند

درست همان زوري بود كه در . به سطح آب داخل صخره ي واژگون آمدم و نگاه سريعي به اطرافم انداختم

لحظه اي بعد، اسپيدر نيز در كنارم سرش را از آب بيرون آورد و با شگفتي به . زمان ترك آن جا ديده بودم

  :گاه كرد و گفتاطرافمان ن

  اين جا رو از كجا بلد بودي؟! هي، پسر -

فرصتي . سورتمه ي آبي ام را نيز انداختم. جباب هوايي ام را در آوردم و به روي لبه ي صخره پرتاب كردم

بنابراين حباب . هر لحظه ممكن بود مهاجمين به ما برسند. براي توضيح دادن مسايل براي اسپيدر نداشتم

هر دو وسط آب پا . زور از سرش در آوردم و به همراه سورتمه آبي اش به كناري انداختمهوايي اش را به 

  :اسپيدر گفت. مي زديم و شناور بوديم

  .اميدوارم اين جا راه خروج ديگه اي  داشته باشه

  :گفتم. راستي راستي خنديدم. به حرفش خنديدم

  .ولي به زودي مي فهمي... اسپيدر، حتي فكرشم نمي توني بكني -

اطمينانم با تكيه بر اين واقعيت بود كه الزم نيست براي رسيدن به . نگاه سريعي به ورودي ناودان انداختم

  :گفتم. براي اين كار وقت نداشتيم. ناودان خودمان را به باالي ديواره ي عمومي صخره برسانيم

  دوباره ازت مي پرسم، به من اعتماد داري؟ -

هتره زودتر كاري بكني وگرنه مجبوريم دوباره اين جا شامورتي بازي بكنيم البته كه دارم، رفيق، ولي ب -

  ...و
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  :فرياد زنان گفتم

  !زادا -

صداي نت هاي در هم موسيقي نزديك تر . نور روشن آشنا از ورودي آن تابيدن گرفت. ناودان به كار افتاد

  :به آرامي گفت. اسپيدر با حيرت باال را نگاه مي كرد. شد

  ، مي شه دوباره بگي اهل كجا بودي؟هي، پندراگن-

نور ناودان روشن تر شد و هر دو با هم به سمت باال كشيده شده، از . سطح آب اطرافمان به چرخش درآمد

  .آب هاي كلرال خارج شديم

  . لحظه اي بعد، در را مالقات با لور بوديم
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  زمين دوم

  

  :كورتني با اوقات تلخي گفت

  !فت؟ چرا اسپيدرو نياورد اين جا، به زمين دوم؟ اين جا وطنشهبراي چي به زادا ر -

اوضاع . مي توانست در توضيح مطالب به اسپيدر به او كمك كند. لور مسافر بود. مارك پاسخ را مي دانست

از . كلرال خطرناك شده بود و لور از آن افرادي بود كه در چنين مواقعي هر كسي به سراغش    مي رفت

البته قصد نداشت . د كورتني بايد اين را مي فهميد اما حسادتش به لور ذهنش را بسته بودنظر مارك، خو

  .به هيچ وجه. اين موضوع را به روي او بياورد

  :كورتني با خشم و ناراحتي از جايش برخاست و كاغذها را به سمت مارك هل داد وگفت

مي تونه كمكش كنه تنها كاري كه  باشه، اگه بابي پندراگن فكر مي كنه دوست جديدش بهتر از ما -

  !مي تونم براش بكنم آرزوي موفقيته

  :مارك با ماليمت گفت

  .اي بابا كورتني، خودتم مي دوني كه كار درستي كرده -

خودش    مي . قيافه ي كورتني طوري شد كه انگار مي خواست مخالفت كند اما از اين كار منطرف شد

  .دانست

  :سرانجام با لب هاي ورچيده گفت

  .خب، آره، حاال هر چي -

با جا گذاشتن . بايد موضوع اندي ميچل را به كورتني مي گفت. اكنون مارك در وضعيت دشواري قرار داشت

آن صفحه در دستشويي پسرها، مرتكب اشتباه احمقانه اي شده بود و همين اشتباه باعث شده بود اندي 

  .ميچل از وجود روزنگاشت ها با خبر شود
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  :در ادامه حرفش گفت. ر آرام شده بودكورتني كه ديگ

خدا رو . از اولش هم تو درباره ي همه چيز درست فكر مي كردي. حق با  توست. منو ببخش، مارك -

دست كم حاال ديگه مي دونيم چرا اين كاغذها با كاغذهاي . شكر كه يكي از ما درست فكر مي كنه

  نه كلرال، درسته؟ اون اين روزنگاشت رو توي زادا نوشته. قبلي فرق دارند

كورتني چتويند بر اين تأكيد داشت كه او مغز متفكر اين زوج ماجراجوست . مارك دوست داشت فرياد بزند

در حالي كه درست در آن لحظه، مارك خود را هر چيزي مي توانست تصور كند جز مغز متفكر اين گروه 

پذيرفت و اين جايگاهي بود كه تا آن زمان  كورتني به او اعتماد كرده بود و توصيه هايش را مي. دو نفره

حاضر بود بميرد ولي نزد او اعتراف . هيچ كس به آن دست نيافته بود جز بابي، آن هم در مواقعي خاص

  .نكند كه چه دسته گل شاهانه اي به آب داده است

  :كورتني كه حس كرده بود مشكلي پيش آمده است از او پرسيد

  تو خوبي؟ -

  :داد مارك به تندي پاسخ

  .فقط نگران بابي ام، همين. خوبم-آره، البته، خو  -

  .بهتره قبل از اين كه اتفاق ديگه اي بيفته او كاغذها رو ببري خونه تون  -

نمي . مارك به كورتني نگاه كرد، اعتماد را در چشمان خاكستري اعجاب انگيزش ديد و تصميمي گرفت

ترجيح مي داد به تنهايي اين . كم فعالً نمي توانست دست. توانست موضوع اندي ميچل را به او بگويد

اين مشكل خودش بود و خودش . مشكل را رفع كند و اعتماد كورتني نسبت به خودش را به خطر نيندازد

  .مي خواست آن را حل كند

به طور معمول، . بنابراين كاغذهاي روزنگاشت ششم را جمع كرد، در كله پشتي اش گذاشت و به خانه رفت

بار خواندن روزنگاشتي را به پايان مي رساندند مارك آنها را در امن ترين مكاني جا      مي داد كه سراغ هر 

سال ها بود كه پدر و مادرش به . داشت يعني همان ميز تحرير كتابخانه دار در اتاق زير شيرواني خانه شان

ليدش در امن و امان باشد آن را با براي آن كه ك. آن جا پا نگذاشته بودند و فقط مارك كليدش را داشت
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همين كه روزنگاشتي تمام مي شد . همه ي اقدامات پيشگيرانه را كرده بود. زنجيري به گردنش مي آويخت

  .به داخل كشوي ميز تحرير مي رفت

مارك دزدكي به اتاق زيرشيرواني رفت و قفل كشوي ميز . اما آن شب، با مواقع ديگر تفاوت ديگري داشت

روزنگاشت ششم را در داخل كشو و در كنار طومارهاي قهوه اي رنگي گذاشت كه . باز كرد تحرير را

اما به جاي قفل كردن كشو، روزنگاشت پنجم را برداشت، همان كه اندي . رونگاشت هاي بابي در دندارن بود

دوار بود كه امي. اين روزنگاشتي بود كه به اندي ميچل نشان مي داد. ميچل اولين صفحه اش را ديده بود

چه بسا اندي ميچل فكر مي كرد تمامش شوخي جنون آميزي بيش نيست و بعد از . همان يكي كافي باشد

  .اين تنها اميدي بود كه مارك به آن دل بسته بود. خوانش خسته مي د

در ميان . تمام شب چشم بر هم نگذاشت و در اين فكر بود كه چه طور مي تواند از اين مخمصه نجات يابد

اما . قابل اعتماد بود. كورتني دوست بابي بود. گذاشتن موضوع روزنگاشت ها با كورتني كار عاقالنه اي بود

هيچ معلوم نبود كه او . از آن هم بدتر، يك قلدر بيشعور بود. او بي شعور بود. اندي ميچل با او فرق داشت

اما هر قدر       مي كوشيد بلكه بتواند . پس از كسب اطالعات درباره بابي، با اين اطالعات چه خواهد كرد

چاره اي نداشت جز اين كه فرداي آن روز كاغذها را . راهي براي گريز از اين تنگنا بيابد به جايي نمي رسيد

  .به ميچل نشان بدهد

تنها روزنه ي اميدش . روز بعد در مدرسه، مارك نهايت تالشش را به كار بست تا از اندي ميچل دور بماند

مارك . ود كه اندي ميچل ماجراي پيدا كردن آن ورقه در دستشويي پسرها را به كلي از ياد برده باشداين ب

به خودش گفت كه . كم كم داشت اميدوار مي شد. كل آن روز راحتي بدون ديدن سوهان روحش گذراند

اجرا به خير شايد م! موضوع براي ميچل چنان بي اهميت بود كه برايش حتي حاضر نشده به مدرسه بيايد

  .گذشته بود

هنوز از آخرين كالسش پايش را بيرون نگذاشته بود كه فشار دستي را بر شانه اش احساس . اشتباه مي كرد

  .كرد

  :اندي ميچل نخودي خنديد و گفت

  باالخره وقت تكليف خونه رسيد، نه، دايمند؟ -
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وقت مقابله با اين شيطان فرا . بود يارو به هيچ وجه ماجرا را فراموش نكرده. قلب مارك در سينه فرو ريخت

  :مارك دست ميچل را از روي شانه اش انداخت گفت. رسيده بود

  .بيا بريم -

بنابراين او را به . مارك از او چندشش مي شد اما راه گريزي نداشت. ميچل پوزخندي زد و نخودي خنديد

بعد از . مخصوصاً كورتنيدر آن جا هيچ كس مزاحمشان نمي شد، . دستشويي پسرانه طبقه ي سوم برد

مارك جايي . مشاجره اش با آقاي دوريكو، به اين نتيجه رسيدند كه ديگر روزنگاشت ها را در آن جا نخوانند

در اين زمينه به شدت عذاب وجدان . بهتر از آن جا سراغ نداشت كه هم دنج، باشد هم دور از چشم كورتني

  .داشت اما چاره ي ديگري نبود

ميچل خلط سينه اش . مارك به او خيره نگاه كرد. ستشويي رفتند ميچل دستش را باز كردوقتي به داخل د

ديك . نزديك بود مارك استفراغ كند. را با سرو صدا باال كشيد و در يكي از آبريزگاه هاي سرپايي تف كرد

. ري بي فايده بودآن به فكرش رسيد با تنه زدن به ميچل راهش را باز كند و پا به فرار بگذارد اما چنين كا

بنابراين در كمال بي ميلي دستش را در كوله پشتي اش كرد و طومار كاغذهاي . نه، تنها راهش همين بود

  .ظريف سبزرنگ را بيرون آورد كه همان روزنگاشت شماره ي پنج بود

  :ميچل دستش را دراز كرد كه آن را بقاپد ولي مارك آن را عقب كشيد و گفت

  .ش و بعد از تموم شدنش همين جا به من پسش بديبايد همين جا بخوني -

اما مارك . ميچل عادت نداشت كه از كسي دستوري دريافت كند به ويژه از آدم شوتي مثل مارك دايمند

ميچل دوباره پوزخندي زد و نخودي خنديد و كاغذها را از دست . قصد شوخي نداشت. بي نهايت جدي بود

  :مارك بيرون كشيد و گفت

  .يحاال هر چ -

  :آن گاه به سمت يكي از توالت ها رفت و گفت

  .اين تو مي خونمش  -

  :مارك آمرانه گفت

  .همين جا مي خونيش كه من بتونم ببينمت -
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اگر ميچل درباره ي اهميت آن ورقه ها براي مارك اندكي ترديد داشت حاال ديگر شكش تبديل به . چه شود

ه بدهد كه در اين مورد پايش را از گليمش درازتر مارك خيال نداشت به اندي ميچل اجاز. يقين شده بود

اما اگر ميچل دقيقاً بر طبق . از قرار معلوم، همچنان قصد زورگويي داشت. كند و به اداره ي امور بپردازد

گفته هاي مارك عمل نمي كرد او آماده بود تا ورقه ها را از دستش بقاپد و خطر رويارويي با پليس را به 

  .جان بخرد

صميم به عقب نشيني گرفت و بار ديگر خلطش را از راه بيني باال كشيد و شانه هايش را باال ميچل ت

  :انداخت و گفت

آن گاه به سمت ديوار رو به رو رفت، پشتش را به آن .هرجا تو بگي مي خونمش. خونسرد باش. باش -

ندن روزنگاشت با يك بيني باال كشيدن نهايي، شروع به خوا. كرد و سر خورد و روي زمين نشست

  .كرد

. داشت از ناراحتي دق    مي كرد. كنار روشويي ها ايستاد و به ميچل خيره شد. مارك از جايش تكان نخورد

  .با گذشتن هر لحظه حس مي كرد بيش تر و بيش تر به بابي خيانت مي كند

فضا نبود يكسره  -از آن جا كه دانشمند هوا. انگار يك عمر طول كيد تا ميچل تمام روزنگاشت را خواند

مارك نيز پشت چشمي نازك مي كرد و برايش معناي . ناچار مي شد معناي كلماتي را از مارك بپرسد

از آن بدتر وقتي بود كه ميچل كلماتي مثل . را توضيح مي داد» فرسايش«و » شناوري«كلماتي مانند 

. ارك را به فرياد مي آوردمي رسيد كه كلمه هاي خاص كلرال بودند و جهل مطلقش م» پك«و » ويتور«

دل مارك براي همه ي معلم هايي مي سوخت كه مسئوليت تدريس به امثال اندي ميچل را به دوش مي 

دلش مي خواست بداند چه كسي چنان صبور و شكيبا بوده كه به او طرز بستن بند كفش هايش . كشيدند

  .را آموخته است

لحظه اي سرنوشت . را به پايان رساند و به مارك نگاه كردسر انجام، به لطف خدا، ميچل خواندن رونگاشت 

ميچل لحظه اي به . اولين واكنش ميچل به مارك مي گفت كه بايد در انتظار چه دردسرهايي باشد. ساز بود

به تخمين مارك سر و سامان دادن به آن . مارك خيره شد گويي مي كوشيد به افكارش سر و سامان بدهد

ميچل بيني اش را باال كشيد و . همين طور هم شد. در كسري ثانيه انجام مي گرفت افكار ناچيز و مختصر

  :خنديد و با تمسخر گفت
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  !كي رو مي خواي گول بزني؟ همه رو خودت سرهم كردي -

در حقيقت، برايش هيچ اهميتي نداشت كه . فقط به ميچل خيره نگاه كرد. مارك واكنشي از خود نشان نداد

اما بالفاصله مارك متوجه شد كه واكنش نشان ندادن، رفتار . واقعي بداند يا نداندميچل آن روزنگاشت را 

مارك متوجه شد كه اگر ميچل بگو مگو مي كرد . اين را از نگاه ميچل مي خواند. كامالً اشتباهي بوده است

ر اين د» !قسم مي خورم! همه ش درسته! من اينا رو سرهم نكردم«و چيزهايي از اين قبيل مي گفت كه 

صورت ميچل خيال مي كرد كه او آدم شوت و پاك باخته اي است با نيروي تخيلي قوي و احتماالً ماجرا 

. با بگومگو نكردن، دقيقاً خالف اين كار را انجام داده بود. اما چنين نكرده بود. همين جا به پايان مي رسيد

خداخدا مي كرد فرصت . ت واقعيت داردبا سكوتش ميچل را متقاعد كرده بود كه تمام حوادث آن روزنگاش

  .ديگري براي نمايش واكنشي درست به دست آورد اما ديگر خيلي دير شده بود

پيش از آن كه بتواند تعادلش را به دست آورد مارك كاغذهاي . ميچل داشت از زمين بلند مي شد

  .روزنگاشت را از دستش بيرون كشيد

  :ميچل با حالت اعتراض آميزي گفت

  !ريواش ت -

  :مارك كه كاغذها را لوله مي كرد از او پرسيد

  كارمون تمومه؟ -

  :ميچل خنديد و گفت

همونايي كه مال . من مي خوام روزنگاشت هاي ديگه رو هم بخونم. تموم؟ تازه داره شروع مي شه -

  .دندارنيه

  -نمي شه من نمي گذارم. دندارني نه و دندارن  -

. من كه احمق نيستم، دايمند. همين جا ظاهر شد هم بخونم تازه مي خوام روزنگاشتي رو كه ديروز -

يكي ديگه از پندراگن به دستت رسيد و من مي خوام . اون قهوه اي بود، نه سبز، مثل اين. ديدمش

  .ببينمش
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ميچل به سمت مارك حمله ور شد، - من قبول كردم كه بگذارم بقيه ي. به هيچ وجه نمي شه - به  -

او را به دور خودش چرخاند و بعد او را محكم به ديوار كاشي كاري شده ي  يقه ي پيراهنش را گرفت و

چنان محكم او را به ديوار كوبيد كه نفس مارك بند آمد و چيزي نمانده بود بيهوش . دستشويي چسباند

  :بيني اش را به صورت مارك فشرد و با صداي آهسته اي گفت. اما ميچل او را رها نكرد. بشود

نكنه مي خواي منو . ي فسقلي ديگه نبينم به من بگي چي كار بكنم و چي كار نكنم ها آهاي ديوونه -

  .سر بدووني؟ همچي مي زنمت كه باال و پايينت يكي بشه

  .مارك باور نمي كرد كه چنين چيزي امكان پذير باشه اما حاضر به امتحان كردنش نيز نبود

اگه بگي يكراست . كه من اين قضيه رو مي دونمبه كورتني چتويند نمي گي . خوب گوش هاتو باز كن -

  حاليت شد؟. مي رم پيش مأمورهاي پليس و دمار از روزگار جفتتون در مي يارم

  - ولي -

  حاليت شد؟: ميچل گفت. اين بار سر مارك به كاشي هاي ديوار خورد. ميچل دوباره مارك را به ديوار كوبيد

  .آره، حاليم شد -

ما داريم چيهاي خيلي مهمي رو دريافت    مي . روزنگاشت ها رو هم ببينمدر ضمن مي خوام بقيه ي  -

  .يه روزي حسابي مشهور مي شيم، دست اون پندراگن ريقو درد نكنه. كنيم

ميچل، اين ابله دهاتي، در حال برنامه ريزي براي چگونگي انتشار روزنگاشت ها براي . مارك وحشت زده شد

  .شد از اين بدتر نمي. مردم جهان بود

  .مي خوام اون روزنگاشت ديگه رو ببينم: ميچل آمرانه گفت

  .سپس مارك را به كناري هل داد و از سر راهش كنار زد و با گام هاي بلندي به سوي در دستشويي رفت

  .با يك خُره كشي نهايي، با لگد در دستشويي را باز كرد و از آنجا رفت

وخامت گندي كه زده بود . و درد و رنجش يكي دو تا نبود مارك در مجاور ديوار لغزيد و به زمين افتاد

بدتر از همه اين بود كه . ديگر ميچل بر او تسلط كامل داشت. بيش از آن بود كه در تصورش مي گنجيد
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كسي را نداشت . اگر قضيه را به كورتني مي گفت ميچل بي برو برگرد همه چيز را به پليس اطالع مي داد

مي خواست خودش به تنهايي به حل اين مشكل بپردازد اما كارش را . و رو كندكه براي طلب كمك به ا

  .بابي را از خود نااميد مي كرد، و كورتني را، و خودش را. بسيار بد انجام مي داد

پيش از آن، . آن گاه، گويي براي افزايش سردرگمي اش، انگشتر در دستش را شروه به تكان خودن كرد

ي شور و هيجانش مي شد زيرا به معناي گرفتن خبر ديگري از بهترين دوستش  هميشه اين پيشامد مايه

روزنگاشت . اما حاال رسيدن هر روزنگاشت به معناي شراكت با اندي ميچل در روزنگاشتي ديگر بود. بود

روزنگاشت ديگري كه نشانه ي . ديگري كه ناچار بود كلمه به كلمه اش را براي آن كودن نفهم توضيح بدهد

 .ست كاملش در مقام يك دوست بودشك

مي دانست چه . آن گاه غلتي زد و پشتش را به آن كرد. مارك انگشتر را در آورد و روي زمين گذاشت

منو «: چشم هايش را بست و به نرمي زمزمه كرد. الزم نبود شاهد ماجرا باشد. اتفاقي در شرف وقوع است

  ».قسم مي خورم. نمبه زودي همه چي رو رو به راه مي ك. ببخش، بابي

در كنارش روزنگاشت . وقتي دوباره رويش را برگرداند انگشتد درست همان جايي بود كه آن را گذاشته بود

  .ديگري قرار داشت
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  7روزنگاشت 

  

  زادا

  

چيزهايي را به چشمم ديدم كه هرگز گمان نمي كردم امكان پذير باشند و بيش تر شان چندان خوب و 

  .جالب نيستند

بعد از آن آخرين باري كه برايتان نوشتم اوضاع به طرز خطرناكي به مرز بحران رسيده است و حس مي 

بدتر از همه اين است كه نمي دانم چه طور . كنم وظيفه ي من است كه وضع را به حال عادي برگردانم

. مي ترسم... و بيش از همه درمانده ام، قاطي كرده ام. هيچ نمي دانم چه بكنم. بايد اين كار را انجام بدهم

حاال ديگر هر . ترسم فقط براي خودم نيست بلكه براي كل قلمروي كلرال است. راست راستي مي ترسم

راستي گفتم كه چقدر مي . كسي كه با فكر درخشانش مرا مسافر كرده، بايد در تصميمش تجديد نظر كند

  ترسيدم؟

وقتي به . م كه هم اعجاب انگيز است هم ترسناكاالن كه اين روزنگاشت را مي نويسم در جايي هست

گذشته و رويدادهايي فكر مي كنم كه مرا به اين جا كشاند نمي توانم از خود نپرسم كه اين ماجرا به كجا 

هر بار كه فكر مي كنم از اوضاع سر در مي آورم چيز جديدي پيش مي آيد كه مرا كله پا . ختم مي شود

به گمانم براي همين است كه . گر از هيچ چيزي غافلگير نمي شوم اما شدمتصور مي كردم كه دي. مي كند

  .به اين حالت مي گويند غافلگيري

نمي خواهم ماجرا را بيش از حد هيجان انگيز جلوه بدهم اما اگر همه چيز به . بار ديگر در آستانه ي نبرديم

نمي خواهم شما را قبض روحتان . مهمين منوال پيش برود شايد اين آخرين روزنگاشتي باشد كه مي نويس
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چرا نكنم؟ اصالً هدف اصلي در نوشتن اين ها براي شما اين است كه بفهميد چه بر سرم مي آيد، مگه . كنم

 نه؟

آخرين روزنگاشتم را . چيزهاي زيادي براي نوشتن هست و من وقت زيادي ندارم. كمي زيادي جلو رفته ام

در سفرمان با ناودان هيچ چيزي غير . د ناودان شديم كه به زادا برويمدر جايي تمام كردم كه با اسپيدر وار

اين اولين ناودان . من و اسپيدر شانه به شانه ي هم جلو مي رفتيم. عادي نبود جز اين كه ديگر تنها نبودم

چنان كه خودتان هم . سواري اسپيدر بود و درست نمي دانستم چه واكنشي از خود نشان خواهد داد

ا مي كنيد در آغاز كار حسابي عصبي بود اما همين كه به او اطمينان خاطر دادم كه همه چيز تصورش ر

. روبراه است و او مي تواند از اين سواري لذت ببرد فقط به روبرويش چشم دوخت و دست به سينه ايستاد

زير آب، رويداد  در. چند دقيقه اي به همين شكل جلو رفتيم و به نظرم رسيد كه كم كم دارد آرام مي شود

هايي بسيار خطرناك تر از اين را پشت سر گذاشته بود، رويدادهايي كه شايد نه به اين عجيبي، اما بي 

  .ترديد خطرناك تر از اين بودند

  :سرانجام پرسيد. حدس مي زدم بسختي مي كوشد كه آرامشش را حفظ كند

  اين چيه، پندراگن؟ -

  .از دوستانم مي بره ما رو به مالقات يكي. اسمش ناودانه -

  حاال اين دوستت كجاست؟ توي زيستگاه زادگاهته؟ -

  . اون كمكم مي كنه كه برات توضيح بدم اوضاع از چه قراره. نه، جاييه به نام زادا -

باشه، پس من بر مي كنم تا به اون جا برسيم بعد هشتصد «: سرش را طوري تكان داد گويي مي گفت

  :با اين حال سؤال ديگري هم كرد» .سمميليون سؤال ديگه مو مي پر

  پندراگن، ما امنيت داريم؟ -

چه طور مي توانستم اين سؤالش را جواب بدهم؟ من در لحظه به لحظه ي هر روز به كلي احساس . د بيا

تصميم گرفتم درباره ي مسايل كيهاني تر حرفي نزنم . اما نمي توانستم اين را به او بگويم. ناامني مي كردم

  .اين ناودون مطمئنه، بهت قول مي دم. آره: در پاسخش گفتم. ه اكنون و اين جا بپردازمو فق ب
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چه غافلگيري عظيمي، نه؟ اسپيدر به ناودان . ناودان ما را به غاري زيرزميني برد. لحظاتي بعد بعد رسيديم

  :گفتم. پشت سرش نگاه كرد كه ديگر تاريك شده بود و چشم هايش از تعجب گرد شد

  .مي تونيم سوارش بشيم و يكراست به كلرال برگرديم. دو طرفه كار مي كنه. نباشنگران  -

  .اسپيدر با هول و هراس پرسيد

  منظورت اينه كه ديگه تو كلرال نيستيم؟ -

  :گفتم. واي پسر، او خيلي چيزهاي بايد ياد مي گرفت و من نمي دانستم از كجا شروع به توضيح دادن كنم

  .بعد سعي مي كنيم سؤال هاتو جواب بديم. بگذار دوستمو پيدا كنيم -

اما همين . خيلي چيزها بود كه مي توانستم براي اسپيدر توضيح بدهم. واژه ي كامالً درستي بود» سعي«

كه به پرسش هاي مهم تر مي رسيد خودم هم به سردرگمي او بودم مثالً اين كه كل اين ماجرا براي 

  .ابمالزم بود كه هرچه زودتر لور را بي. چيست

با بررسي سريع آن ها فهميدم كه رداهاي . به گوشه و كنار غار نگاه  كردم و چشمم به كپه اي لباس افتاد

. نازك و سفيد رنگي مانند جبه هاي بلندي است كه در فيلم هاي مربوط به روم باستان     مي پوشند

  :گفتم

  .مردم اين جا از اين لباس ها مي پوشند. بيا اينا رو بپوشيم -

بيش تر لباس هاي كلرالي را از تنمان در آورديم و فقط شورت ها را باقي . پيدر چون و چرا نكرداس

امكان . به لحاظ فني، اين برخالف مقررات بود اما من كه نمي خواستم در آنجا كماندو  بازي كنم. گذاشتيم

تي از آن ها را به پا در آن جا صندل هايي چرمي نيز بود كه هر يك جف. نداشت حاضر به اين كار بشوم

وقتي لباس مي پوشيديم اميدوارم بودم كه اسپيدر نپرسد آن لباس ها چه طور به آن جا آمده  زيرا . كرديم

حدس مي زدم كار همان دستيارهاي مرموزي باشد كه دايي پرس برايم گفته . پاسخ مناسبي برايش نداتم

  .سپيدر سوالي نكردخوشبختانه ا. بود اما فقط همين را مي توانستم بگويم

در آن جا كپه . وقتي لباس هاي كلراليمان را روي زمين مي گذاشتم چيزي ديدم كه لبخند به لبم آورد

شلوار پيش بنددار جيني بود با بلوزي صورتي رنگ و يك جفت چكمه ي دكتر . لباس ديگري نيز بود

با مشاهده ي آن لباس ها قوت قلب . مارتين؛ همان لباس هايي كه لور وقتي به زمين دوم آمد به تن داشت
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تا آن زمان دايي پرس راهنماي . البته پيدا كردن او خود مشكلي بود. بي برو برگرد لور آن جا بود. گرفتم

به ديوارهاي دور تا دور غار نگاهي انداختم اما راه خروجي . قورت. ولي حاال ديگر تنها بودم. سفرم بود

يك نگاه سيصد و شصت درجه اي نشانم . هوه اي روشن گير افتاده بوديمدر ميان ديوارهاي سنگي ق. نديدم

  .داد كه در آن جا نه از ورودي اثري هست، نه از در يا راهرويي چيزي

چشمم به جاهاي . آن گاه، درست پيش از آن كه  از وحشت نفس هايم به شماره بيفتد، آن را ديدم

يه سمت ديوار رفتم و . نده شده بود و به سقف مي رسيدمطمئني براي دست و پا افتاد كه بر روي صخره ك

اين . بي ترديد، بريدگي هاي روي صخره بشكاف تيره اي       مي رسيد. براي بررسي آن، باال را نگاه كردم

  .راه خروج ما بود

. اما به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است خونسرد باشم» !آخ جون«: دلم مي خواست فرياد زنان بگويم

هي نخواهي، مسئوليت به گردنم بود و مي خواستم به اسپيدر وانمود كنم كه به خود اعتماد كامل دارم خوا

بريدگي ها  به . بنابراين بي آنكه كلمه اي بر زبان آورم شروع به باال رفتن از ديوار كردم. هر چند كه نداشتم

مي دانستم كه اين . حاطه كرده بوددر طول چند ثانيه، دور تا دورم را صخره ا. شكاف تاريك مي رسيدند

پس از آن كه چند ثانيه ديگر باال رفتم به بن بست رسيدم . بايد راه خروج باشد براي همين هول نكردم

اين بود كه به دام افتاده ايم اما بعد متوجه شدم . اولين فكري كه به سرم رسيد. دردم آمد. آخ. البته با سرم

با دقت و احتياط دستم را . هنگام برخورد به سنگ سخت بايد درد فگيردكه سرم به قدري درد نگرفته كه 

با فشار . سقفش نه از جنس سنگ بلكه جنس چوب بود. باال بردم و فهميدم كه حق با من بوده است

  !باالخره خارج مي شديم. مختصري به سمت باال معلوم شد كه دريچه است

همين كه اسپيدر از آن . فتم اسپيدر بي درنگ پشت سرم آمدبا زحمت و تقال خود را باال كشيدم و بيرون ر

جا خارج شد بالفاصله دريچه را بستم و چشمم به ستاره ي كنده كاري شده ي روي آن افتاد كه نشان مي 

  .داد آن جا دروازه است

  .تا آن جا كه همه چيز آشنا بود

از جنش همان سنگ هاي قهوه اي  روشن  ديوارها. خود را در جايي يافتيم كه به نظر مي رسيد انبار باشد

پايين بود اما در اين جا سطل هاي بزرگ چوبي به چشم مي خورد كه پر از قطعاتي بودند كه به نظر مي 

كف زمين  پوشيده از شن و ماسه بود و همين مرا متوجه اين . رسيد قطعه هاي فلزي ماشين آالت باشند
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بنابراين به سرعت روي آن را . زير شن و ماسه قرار مي گيرد موضوع كرد كه دريچه زميني به طور معمول،

  .با شن و ماسه پوشاندم طوري كه قطر خاك روي آن به چند سانتي متر       مي رسيد

حتم دارم كه مي كوشيد آن همه اصالعات جديد را تجزيه . اسپيدر مرا تماشا مي كرد ولي هيچ نمي گفت

  .بعد شروع مي شدپرسش هايش تازه مدتي . و تحليل كند

  .خب، حاال بريم لور رو پيدا كنيم: گفتم

در اين انبار دري چوبي بود كه به بيرون راه داشت و همين كه خودم را به در رساندم تا آن را باز كنم تازه 

تنها چيزي كه مي دانستم . متوجه شدم كه به هيچ وجه نمي دانم در زادا با چه چيزهايي روبرو خواهم شد

فقط . آشكارا معنايش اين بود كه در زادا از آن جوامع فوق مدرن خبري نبود. كه لور جنگجو استاين بود 

خيلي حالگيري . اميدوار بودم مثل غرب وحشي نباشد و ما ناچار نباشيم قدم به قدم تا پاي جان بجنگيم

  .مي شد

: اسپيدر گفت. م بلندي بودصداي غرش مداو. تا در را باز كرديم صداي بلند و يكنواختي به گوشمان خورد

  .صداي آبه

صداي مهيبي بود و اگر صداي آب خروشاني بود پس معلوم . صداي آبي خروشان. دقيقاً مثل صداي آب بود

از انبار خارج شديم و در هزارتويي از تونل هايي به راه افتاديم كه در دل . مي شد مقدار آن بايد زياد باشد

عدن هاي دندارن مي انداخت اما اين گذرگاه ها بيش تر مانند راهرو بودند تا مرا به ياد م. صخره كنده بودند

به خودمان زحمت نگاه كردن به . هر چند قدم يك بار به در چوبي ديگري مي رسيديم. تونل هاي معدن

 ما كه براي اكتشاف نيامده بوديم    مي خواستيم از آن جا خارج شويم و. داخل هر يك از آن ها را نداديم

  .لور را پيدا كنيم

سرانجام به دهانه ي تونل . هر چه در راهروي سنگي جلوتر مي رفتيم صداي غرض آب بلندتر مي شد

در ساحل رودخانه اي زيرزميني . رسيديم و با خروج از آن، منظره ي نفس گيري در برابرمان ديديم

غار مانندي كه در آن بوديم  فضاي. عرض آن حدود بيست متر بود و جريان تندي داشت. ايستاده بوديم

در سمت چپمان، حدود پنجاه متر پايين تر، رودخانه منشعب مي شد و سه . بزرگ بود و سقف بلدي داشت

 .هر يك از اين رودها در تونل جداگانه اي از نظر ناپديد مي شدند. رود كوچك تر را تشكيل مي داد
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از تونلي در سطح ديواره ي صخره كه به اندازه ي  .باالي رودخانه، در سمت راستمان، آبشاري جريان داشت

. ساختماني چهار طبقه از ما باالتر بود، آب با شدت به درون رودخانه ي پرجوش و خروش فرو مي ريخت

به دليل سرعت زياد جريان آب، شنا در اين . مراقب باش در اين رودخانه نيفتي: يادآوري ذهني براي خودم

  .لوم نبود رودخانه هاي انشعابي به كجا مي رسيدندمع. رودخانه غير ممكن بود

  :صدايي با لحن خشك و جدي به گوش رسيد كه گفت

  شما اين جا چي كار مي كنين؟ -

مرد كوچك اندامي بود با .  هر دو چرخيديم و مردي را ديديم كه مثل خودمان رداي سفيدي به تن داشت

سخت و محكم به نظر مي . بال بدون لبه بودكاله گرد خاكستري رنگي روي سرش كه مانند كاله بيس 

در دست هايش كپه اي كاغذ لوله شده داشت كه به ظاهرشان مي . رسيد گويي براي ايمني به كار مي رفت

از همان تونلي بيرون آمد كه ما از آن درآمده بوديم و معنايش اين بود كه احتماالً از پشت . آمد نقشه باشند

رنگ پوستش روشن بود و همين مايه ي شگفتي ام . از جلويشان گذشته بوديم يكي از درهايي آمده بود كه

  .شد زيرا لور و مادرش، اوسا، هر دو سياه پوست بودند

  :مرد با سوءظن گفت

  چي مي خواين؟. هيچ وقت شما رو اينجا نديده بودم -

جا، برنامه هايش را  از قرار معلوم عجله داشت و چنان آشفته بود كه گويي حضور غير منتظره ي ما در آن

هيچ نمي دانستم چه توضيحي به اين مرد بدهم جز اين كه . قضيه داشت بيخ پيدا مي كرد. بر هم زده بود

  :گفتم. واقعيت را بگويم؛ البته به نوعي

  .اسمش لوره. ما، راستش دنبال دوستمون مي گرديم -

  .بي نزده بودماحتماالً حرف خو. اي داد و بيداد. چشم هاي مرد گردتر از پيش شد

  :با تعجب گفت

  مي گردين؟» باتو«براي چي اين پايين به دنبال يه . 17ست» باتو«لور؟ اين يه اسم  -

                                            

١٧
.Batu 
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. وقت دروغ گفتن رسيده بود. بي خيال حقيقت. حيف كه من پاسخ مناسبي نداشتم. پرسش خوبي بود

  :گفتم

  .اون گفت كه ممكنه بياد اين پايين... اون -

  :مرد با بد خلقي گفت

اگه بهت گفته مياد . هيچ باتويي اوم مسابقه قهرماني وحشيانه شونو از دست نمي ده! ره سمسخ -

  هر چند كه اونا همه شون دروغگواند، مگه نه؟. اين جا، بهت دروغ گفته

اسپيدر . مرد با گفتن اين حرف ها، همان طور كه محكم طومارش را نگه داشته بود شتابان از ما دور شد

تازه مثل هم شده . ام گذاشت و وقتي به او نگاه كردم سردرگمي را در چهره اش ديدم دستش را روي شانه

  :او پرسيد! بوديم

  اون چي گفت؟ -

  .اور اين پايين نيست. خودت كه شنيدي -

  .ولي تو چه طوري معني حرفشو فهميدي؟ همه ي حرف هايش پرت و پال و نامفهوم بود -

هنوز به وضعيتي . عد دوزاريم افتاد، او تازه وارد بازي مسافرها شده بودابتدا متوجه منظور اسپيدر نشدم اما ب

  .نرسيده بود كه بتواند تمام زبان ها را بفهمد

  .قصه ش دور و درازه -

خودم را به مرد رساندم و شانه . اسپيدر مطيعانه دنبالم آمد. اين را گفتم و دنبال مرد طومار به دست دويدم

  :گفتمبه شانه اش قدم برداشتم و 

مي دونين كه، همه ش براي اين . شرمنده ام كه اينو مي گم، ولي من و دوستم اين جا گم شديم -

  مي شه راه رسيدن به سطح زمينو نشونمون بدين؟. همه تونل و اين چيزهاست

اگر شروع به پرس و جو از من    مي . لحظه ي بحراني و خطرناكي بود. مرد با سوءظن به من خيره شد

  :مرد پرسيد. همد ما كي هستيم، بدبخت مي شديمكرد تا بف

  توي بخش توليد كار مي كنين ديگه، نه؟ -
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  .همون جا كار مي كنيم. اوه، بله، توليد -

  .اونا قابل اعتماد نيستن. ها دوست نشين» باتو«با هيچ كدوم از . اين نصيحتو از من بشنوين -

  :بي درنگ در جوابش گفتم

  .بله، نصيحت خوبي كرديم -

  .وجه شدم كه اگر بخواهيم از اين مرد كمك بگيريم بايد هر چه را مي گويد، بپذيريممت

ولي اول بايد ! ديگه نمي تونه بهم دروغ بگه. دوستيمونو به هم مي زنم... وقتي لور را ببينم حتماً -

  حاال ما چطوري مي تونيم از اين جا بريم بيرون؟. پيداش كنم

  .دنبالم بياين -

  .به تندي راه افتاداين را گفت و 

وقتي . او مارا در امتداد ساحل رودخانه، يكراست به سمت آبشار برد. ما در راه خروج از آن جا بوديم! بله

از چند پله سنگي باال رفتيم و از ديوار . جلوتر رفتيم متوجه شدم كه امكان رفتن به پشت آبشار وجود دارد

  . ديديم كه پشت جريان آبشار تونلي كنده اند آن گاه. واي كه چه سرد بود. آبي عبور كرديم

مرد ما را به داخل تونل برد و چند قدم جلوتر، به اتاقي رسيديم كه عجيب ترين و باحال ترين ماس 

  .ماسكي كه به عمرم ديده ام در آن بود

فقط مناسب ترين چيزي كه مي توانم اين ماس ماسك را به آن تشبيه كنم ارگ لوله اي بزرگ كليسا است 

يك ديوار به طور كامل با لوله هايي در اندازه هاي مختلف پوشيده بود، . آن را ده برابر بزرگتر تجسم كنيد

از زمين . از لوله هايي با قطر دو نيم سانتي متر گرفته تا لوله هايي كه بيست و پنج سانتي متر قطر داشتند

  .تا سقف سنگي اتاق تا چشم كار مي كرد لوله بود

ارهاي كاغذي اش را كنار گذاشت و به روي سكويي سنگي قدم گذاشت كه رو به مجموعه اي از يارو طوم

تعداد اين ابزارهاي كنترلشايد به دويست سيصد تا مي . اهرمها، كليدها، شيرها و پيچ هاي گوناگون بود

هيچ يك از  هيچ سر در نمي آوردم كه او چه طور  آنها را از هم تشخيص مي دهد زيرا روي ظاهراً. رسيد

روي سكو جلو عقب مي رفت و ماهرانه  كليدها را مي زد، شيرها را مي . آنها هيچ عالمت و نشانه اي نبود
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يك بار يكي از كاغذهاي لوله شده را برداشت و تاي آن باز كرد تا به بررسي چيزي . بست يا باز مي كرد

كاري كه . ديگري رفت و آنها را باز كرد بپردازد، سپس دوباره آن را انداخت و يكراست به سوي شيرهاي

  .دست كم از نظر خودش كار مهمي انجام مي داد. انجام مي داد هر چه بود بسيار مهم به نظر مي رسيد

تنها كاري كه توانستم بكنم اين بود كه شانه هايم را باال . اسپيدر نگاه پرسشگرانه اي به من انداخت

خيال ها نداشتم از او چيزي بپرسم . رو سرگرم انجام چه كاري استهيچ سردر نمي آرودم كه يا. بيندازم

  :گفتم. زيرا در اين صورت اين واقعيت كه ما اهل آن جا نبوديم لو مي رفت

- ببخشيد، مگه قرار نبود راه خروج رو نشونمون بدين؟... ا  

مي .   ديم نگاهي انداختيارو به كار با اهرم ها ادامه داد اما سرش را برگرداند و به ما كه پشت سرش بو

مرد با حركت سرش به انتهاي اتاق اشاره كرد و كه . دانستم كه باعث زحمتش شده ايم اما اهميتي نداشت

  :بر روي ديوار سنگي نوعي ورودي كنده بودند و گفت

به دو راهي كه رسيدين از سمت راسش برين و حرفي رو كه بهتون زدم رو فراموش . اون طرفه -

  .بمونين» 18راكه دورها«در جمع . ها اعتماد نكنين» اتوب«به . نكنين

و به اسپيدر » .ممنونم«گفتم . درباره ي معناي حرفش از او چيزي نپرسيدم. باشه بابا، هرچي شما بگيد

  .مرد دوباره به كارش مشغول شد و ما باالخره گورمان را از آن جا گم كرديم. اشاره كردم كه دنبالم بيايد

اه ورودي گذشتيم و بر طبق راهنمايي مرد، از سمت راست پيش رفتيم تا به سراشيبي به تندي از درگ

از سراشيبي باال رفتيم و هر از گاهي به طبقه ي جديدي . مارپيچي رسيديم كه به سمت باال ادامه مي يافت

مي رسيديم كه در آن راهروهاي متعددي به چشم مي خورد كه هر يك به مكان هايي ناشناخته مي 

تنها كاري كه بايد مي كرديم . اما الزم نبود بيش از آن به اكتشاف در آن دنياي زيرزميني بپردازيم. سيدندر

  .خروج از آن جا بود

پس از آن كه چندين دقيقه از سراشيبي باال رفتيم به پايان سراشيبي رسيديم و خود را در اتاق روشن و 

اي، اما برخالف صخره هاي پاييني صاف و صيقلي  ديوارهاي اتاق از جنس سنگ قهوه. پرنوري يافتيم

كامالً مشخص بود كه به سطح زمين رسيده ايم و در اتاقي هستيم كه به دست انسان  كنده نشده . بودند

                                            

١٨
.Rokador 
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وقت آن رسيده . با نگاه سريعي درگاهي را ديديم كه به قضاي پر نوري راه داشت. بلكه ساخته شده است

نمي دانستم بايد انتظار ديدن چه چيزي را داشته باشم اما براي . ا نظاره كنيمبود كه براي اولين بار زادا ر

جلوتر از اسپيدر به آن سوي اتاق رفتم و در زير . ديدن قلمرويي كه لور در آن مي زيست صبر و قرار داشتم

نفس گير  آفتاب گرم قرار گرفتم و همان جا ايستادم  چون چشم اندازي كه در برابرمان دبدبم فوق العاده

  .بود

مصر باستان را . شهر وسيع و پراكنده اي بود كه همه جاي آن را با سنگ هايي به رنگ ماسه ساخته بودند

از روي تپه اي كه بر . پيش از نابودي در اثر وزش باد و مرور زمان مجسم كنيد تا بدانيد زادا چگونه است

سر به فلك كشيده بر فراز خيابان ها قد علم روي آن ايستاده بوديم چشم انداز خوبي داشتيم معبدهاي 

ساختمان هاي هرمي شكل و پلكاني را مي ديديم كه گياهان سبز و پر پشت همچون پرده از . كرده بودند

اما . در دور دست ها، فراتر از محدوده ي شهر، تا چشم كار مي كرد صحرا بود. بالكن هايشان آويخته بود

به موازات بسياري از خيابان . د واحه ي پهناوري در دريايي از ماسه بودمانن.  داخل شهر سبز و خرم بود

در هر سو، . هاي شهر جوهاي سنگي به چشم مي خورد كه آب تميزي را به سرتاسر شهر منتقل مي كردند

پس از مشاهده ي آن رودخانه ي زيرزمين، مي دانستم سر چشمه ي . فواره هايي زينتي نيز وجود داشت

احتمال مي دادم آن سيستم متشكل از شيرها و كليد هاي متعدد در زير زمين كه آن . تآن آب  كجاس

  .مرد سخت سرگرم كار كردن با آن بود به  كنترل جريان آب شهر مربوط باشد

بله، آن جا . شهر زيبايي بود و به راحتي مي توانستم لور را هنگام قدم زدن در خيابان هاي آن مجسم كنم

  .مالً برايم قابل درك بودكا. وطن لور بود

  :اسپيدر پرسيد

  پس اقيانوس كجاست؟ -

بعد از تجربه هاي عجيب و غريبي كه برايش پيش آورده بودم منظره ي آن شهر اولين . صدايش مي لرزيد

  :بار ديگر، با دلواپسي بيشتري پرسيد. چيزي بود كه به راستي او را ترسانده بود

  پس اقيانوس كو؟ -
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هيچ اثري از خشكي در . كلرال قلمروي بود كه تمام سطحش را آب مي پوشاند. شدمناگهان متوجه مطلب 

مشاهده ي جايي كه درست برعكس آن جاست احتماالً برايش بسيار عجيب و هراس آور بوده . آن نبود

  :در حالي كه مي كوشيدم او را آرام كنم، گفتم. است

مردم اين در زمين . اين نزديك ها نيستدست كم . اين جا اقيانوسي در كار نيست. چيزي نيست -

  .خشك زندگي مي كنند

توي خشكي آب كافي براي تأمين نيرو يا . چه طور مي شه كسي در خشكي زندگي كنه! امكان نداره -

  .تهيه عذا وجود نداره

اي بابا، مگر اين هم تعجب دارد؟ اما به گمانم براي كسي كه در جايي زندگي مي كند كه همه چيزش از 

  :با او گفتم. قيانوس تأمين مي شود نبودن اقيانوس امر بسيار وحشتناكي مي شودا

  .حاال خودت مي بيني. فقط روش زندگيشون فرق داره. همه چيز عاليه، به خدا راست مي گم -

به زودي خودش همه چيز را درك . اسپيدر چندان مطمئن به نظر نمي رسيد اما من آنچنان نگرانش نبودم

بگاه سريع ديگري به شهر انداختم و متوجه شدم كه . اه بود كه به موضوع عجيبي پي بردمآن گ. مي كرد

شهر بزرگي بود با اين حال در خيابان هايش ! هيچ كس در شهر نبود. عامل بسيار مهمي در آن نيست

  .پرنده پر نمي زد

  .بيا نگاهي به اين اطراف بندازيم

ناچار شدم . همان جا سرجايش ميخكوب شده بود. پيدر دنبالم نيامداين بار اس. اين را گفتم و به راه افتادم

  :دوباره نزد او برگردم و بگويم

  .بايد لور رو پيدا كنيم! بيا ديگه -

وقتي در اين شهر . در امتداد يكي از از خيابان هاي سنگفرش شده پيش رفتيم. با اكراه دنبالم راه افتاد

. هاي سر به فلك كشيده در برابرمان قد علم       مي كردندعجيب و خارق العاده قدم مي زديم مجسمه 

  :اسپيدر گفت

  .من نمي تونم درست راه برم -
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از قرار معلوم، سرش كمي . ابتدا متوجه منظورش نشدم تا اين كه ديدم كمابيش نامتعادل به نظر مي رسد

ال گذراندن روندي خالف به اين نكته پي بردم كه در ح. گيج مي رفت و نمي توانست تعادلش را حفظ كند

يافتن «:پدرم اسم اين روند را گذاشته بود. جهت روند كساني است كه به ماندن در كشتي عادت مي كنند

اين اولين بار بود كه بر زمين سفت قدم مي . اسپيدر تمام عمرش را شناور در آب گذرانده بود» .پاي دريايي

  .اش را بيابد» پاي خشكي«وشيد اسپيدر مي ك. گذاشت و از اين رو حس عجيبي داشت

  :كوشيدم از خنديدن خودداري كنم و گفتم

  .ولي اگر خواستي باال بياري حتماً به من بگو. خيلي زود به اين وضعيت عادت مي كني

  .نمي دانستم اين خشكي زديگي تا حدي پيش خواهد رفت

ا تعدادشان به آن زيادي نبود كه كمي آهسته تر به راهمان ادامه داديم و كم كم به افرادي برخورديم ام

اين مردم بيشتر به لور و . مردم روي زمين پوستي تيره تر از مردم زير زمين داشتند. فكرش را مي كنيد

  :گفتم. پوستشان تيره بود و رادهاي رنگي به تن داشتند كه بسيار زيبا و چشمگير بود. اوسا شباهت داشتند

  –ايد تعطيالتي چيزي باشه و ش. نمي دونم مردم اين شهر كجا هستند -

آن مرد در غار زيرزميني گفته بود كه همه ي باتوها به تماشاي مسابقه ي . همان وقت بود كه يادم افتاد

شايد همه به تماشاي اين مسابقه ي . شايد به همين دليل خيابان ها خلوت و خالي بودند! قهرماني رفته اند

  .قهرماني رفته بودند

  :در برابرمان قرار گرفت، ايستادم و از او پرسيدم جلوي اولين كسي كه

  ببخشيد، براي تماشاي مسابقه، كجا بايد برم؟ -

چنان به من خيره شد گويي باور نمي كرد كسي چيزي . او زن بود، زن قد بلندي كه ظاهري جدي داشت

  :سپس با لحن سردي گفت. به اين سادگي را از او بپرسد

  .به مسابقه ندارند چون دلشو ندارند ها عالقه اي»راكه دور«بيش تر  -

راكه «شايد افرادي كه آن پايين مي زيستند . همان كلمه اي كه يارو در غار بر زبان آورده بود. »راكه دور«

ها »راكه دور«بي ترديد ما به . نام داشتند» باتو«بودند و آن ها كه در سطح زمين زندگي مي كردند » دور
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ين شباهت به دليل رداي سفيدمان بود يا براي اين كه پوستمان خيلي نمي دانستم ا. شباهت داشتيم

  :گفتم. روشن تر از رنگ پوست مردم روي زمين بود

  .فكر مي كنم از پسش بر بيايم  -

او ما را راهنمايي كرد و گفت كه همان . زن نخودي خنديد اما درست نفهميدم كه با ما مي خنديد يا به ما

من و اسپيدر قدم . بخت يارمان بود. عالي شد. يم و يكراست به محل مسابقه برسيمخيابان را تا انتها برو

  .اطمينان داشتم كه اين راه ما را به لور مي رساند. هايمان را سريع تر كرديم

به سرعت داشت با محيط سازگار مي شد از اين رو . همان طور كه پيش مي رفتيم، حال اسپيدر بهتر شد

با صحبت درباره ي . رسيده كه در زمينه ي توضيح مطالب نيز سريع تر پيش برويم به نظرم رسيد وقت آن

. قلمروها سر حرف را باز كردم و برايش گفتم كه همه ي آن ها به وسيله ي ناودان ها با هم در ارتباطند

كه برايش توضيح دادم كه من و دايي پرس اهل قلمرويي به نام زمين دوميم و هر دو مسافرهايي هستيم 

برايش گفتم كه لور هم . در زمان بروز مشكالت در قلمروهاي مختلف براي كمك به آن ها سفر مي كنيم

بهتر بود مطلب را . ديگر به جزييات امر نپرداختم. مسافر است و براي همين مي خواهم از او كمك بگيرم

ن مطالب را برايم توضيح مي براي اولين بار فهميدم كه وقتي دايي پرس اي. كم كم و به مرور زمان بفهمد

راست راستي پي بردن به اين مسايل در طول مسير . داد و من آن همه سؤال مي كردم او چه حالي داشت

  . بسيار آسان تر بود

باري، صداي هلهله ي تشويقي كه از روبرو به گوش مي رسيد نشان مي داد كه به محل برگزاري مسابقه 

البته به آن . ماني رسيديم كه مانند ورزشگاه هاي روميان باستان بودمن و اسپيدر به ساخت. رسيده ايم

از قرار . به گمانم اندازه اش به ورزشگاه دبيرستان ها نزديك تر بود تا زمين بيس بال حرفه اي. بزرگي نبود

  .معلوم بليت هم الزم نداشتيم چون يكراست وارد شديم
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علوم شد فرضيه ام درباره ي علت خالي بودن خيابان ها چنان كه م. آن جا بي ترديد ورزشگاه كوچكي بود

نگاه سريعي به اطراف نشانم داد كه . جمعيتي چند هزار نفري جايگاه تماچيان را پر كرده بود. درست بود

اما تعدادي . سياه پوست بودند و از آن رداهاي رنگارنگ به تن داشتند. هستند» باتو«اكثر تماشاچيان 

به دليل پوست روشن و رداهاي سفيدشان . و آن جا در ميان جمعيت پراكنده بودنداين جا » راكه دور«

  .كامالً در ميان جمعيت خودنمايي مي كردند

زمين بازي خاكي بود و يك آن مرا به ياد ورزشگاه بدوواني ها در دندارن و نبرد وحشتناك كوييگ ها 

به راستي اميدوار بودم كه در . ه سير مي كردندانداخت كه در آن جانوارن درنده را با معدنچي هاي بي گنا

  .آن جا قصد انجام چنين كار خبيثانه اي را نداشته باشند

من و اسپيدر به نرده ها رسيديم و همين كه به زمين نگاه كرديم تيم هايي را ديديم كه از سمت مقابل 

ظاهرشان . ميانشان نديديم در» راكه دور«بودند و حتي يك » باتو«همگي . ميدان به صف وارد مي شدند

نيمي از . اين را هم بگويم كه همگي مرد نبودند. تك تك بازيكنان الغر و ورزيده بودند. مثل جنگجوها بود

همگي تونيك هاي چرمي كوتاه به تن داشتند و بيش تر بدنشان نمايان بود . تيم مرد و نيم ديگر زن بودند

براي محافظت از بخش هاي حساسي مثل . رزشكاري دارندبراي همين متوجه شدم كه همگي اندام هاي و

در هر طرف ده . آرنج، زانو و ساير بخش هاي مهم بدن از پوشش هاي ايمني سبك استفاده كرده بودند

جنگجو بود و همگي در حالي كه در يك دست كاله ايمني داشتند و در دست ديگر چماق هاي چوبي 

  :سيداسپيدر پر. كوچك، به صف پيش مي آمدند

  اينا چي كار مي خوان بكنند؟ -

  -دوستم لور. حدس مي زنم يه جور مبارزه باشه  -

  .آخرين جنگجويي كه وارد ميدان شد لور بود. در همان هنگام لور را ديدم
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. گر چه او از همه ي بازيكنان ديگر جوان تر بود مثل همه ي آن ها با صالبت و شكوهمند به نظر مي رسيد

  :به اسپيدر گفتم با اشاره به او،

  .اوناهاش  -

  :اسپيدر با آميزه اي از شگفتي و احترام گفت

  .حيرت انگيزه... اون... اون  -

سرانجام ناچار شدم او را تكاني بدهم . اسپيدر كه نمي توانست از لور چشم بردارد، ايستاد و به او خيره ماند

  :به او گفتم. و به عالم واقعيت برگردانم

  .به تو نمي خوره اون. حتي فكرشم نكن  -

  :اسپيدر پرسيد

  مگه اون چه طوريه؟  -

اگر فكر مي كني شوخي مي كنم پس خودت تماشا . طوريه كه به هيچ چيز جز بزن بزن عالقه نداره  -

  .كن

تيم هاي جنگجويان در دو سوي ميدان، در مقابل يكديگر قرار گرفتند و آخرين اقدام ها را براي آماده 

هر يك چيزهايي شبيه به چماق هاي چوبي . اين بخش عجيب آن صحنه بود. دادند سازي بازيكنان انجام

طول چوب ها حدود پانزده . كوچك داشتند كه از آرنج ها و زانوهايشان به سمت اطراف بيرون زده بود

وقتي كاله هاي . يكي از تيم ها چوب هاي قرمز و تيم ديگر چوب هاي سبز رنگ داشتند. سانتي متر بود

شان را بر سر گذاشتند متوجه شدم چوب ديگري هم دارند كه مثل كاله هاي ايمني آلماني ها در  ايمني

به طور كلي، هر جنگجو پنج چوب داشت كه از بدنش . جنگ جهاني اول به باالي كالهشان متصل است

ر بسيار هيچ نمي دانستم كه اين چوب ها به چه كاري مي آيند اما بايد بگويم كه ظاه. بيرون زده بود

  .ابلهانه اي داشتند
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مرد . بازيكنان هر دو تيم در صفي شانه به شانه ي هم، روبروي بازيكنان حريف در آن سوي ميدان ايستادند

آن گاه . يي كه رداي زرد روشني به تن داشت به وسط زمين رفت و چوبي را در زمين فرو كرد» باتو«

سپس . گردنبندي از جنس دندان هاي بزرگ طاليي بود چيزي را به انتهاي چوب آويخت كه از قرار معلوم

با رسيدن به آن جايگاه امن، رويش را . بي صدا از راهي كه آمده بود، برگشت و وارد جايگاه سرپوشيده شد

  .به سمت زمين بازي برگرداند، بوق طاليي رنگي را به دهانش برد و بوق كوتاهي زد

لحظه اي دلواپس . اسشان را به جنگجويان متمركز كردندهمه ي تماشاگران بي درنگ ساكت شدند و حو

مي دانستم كه لور مي تواند مراقب . هيچ نمي دانستم اين بازي تا چه حد خطرناك خواهد شد. لور شدم

خودش باشد اما هدف از اين بازي چه بود؟ درباره ي زادا و آداب و رسومش چيزي نمي دانستم و از اين 

جز تماشاي بازي كار ديگري از . باشد» نمايش هاي جنگي تا سر حد مرگ«آن  مي ترسيدم كه اين يكي از

  .دستم بر نمي آمد و اميدوار بودم كه لور صحيح و سالم بماند

همه ي جنگجوها چماق هاي . در آن هنگام باتوي زردپوش، اين بار به طور پيوسته و طوالني، در بوق دميد

سپس مرد زردپوش از دميدن در بوق باز ايستاد و . او گرفتندچوبي شان را به نشانه ي احترام به سمت 

لور نيز . جنگجويان هر دو تيم، بي درنگ غريو جنگ سر دادند و به سوي هم حمله ور شدند. نبرد آغاز شد

الزم بود آنچه را پيش مي آمد به . مي خواستم چشم هايم را ببندم اما اين بي ادبي بود. در ميان آن ها بود

  .ببينمچشم خود 

خيلي زود متوجه شدم . بازيكنان دو تيم با هم درگير شدند و چماق هايشان را در هوا پيچ و تاب دادند

قرار نبود همديگر را از پا . اين چوب ها هدف بودند. چوب هايي كه از بدنشان بيرون زده بود براي چيست

همه چيز به سرعت و تعادل آن ها . ددر آورند بلكه بايد مي كوشيدند چوب هاي حريف را به زمين بيندازن

البته . بستگي داشت و اين كه چطور مانع ضربه ها شوند و ضربه هايشان را با نشانه گيري درست وارد كنند

با اين كه بسيار ماهر بودند بسياري از ضربه هايشان به هدف نمي خورد و بسياري از ضربه ها به بدن يا سر 
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مطمئن . اين مبارزه نوعي ورزش بود. ز اين مبارزه خون و خون ريزي نبوداما هدف ا. افراد اصابت مي كرد

بودم كه ضربه هاي دردناكي مي خورند و روز بعد، لكه هاي كبودي بسياري پديدار خواهد شد با اين حال 

همين كه به اين نكته پي بردم خيالم راحت شد و كوشيدم از تماشاي . قرار نبود در آن ميدان كسي بميرد

  .بقه لذت ببرممسا

بازيكنان تيم سبز درشت هيكل تر و عظالني تر، اما بازيكنان قرمز فرزتر و چابك تر . لور در تيم قرمز بود

  .فرزي يا نيرومندي: نمي دانستم در چنين مبارزه اي كدام يك مهم تر است. بودند

هر پنج چوب يكي از در طي پنج ثانيه، . به نظر مي رسيد كه نيرومندي اهميت بيش تري داشته باشد

كم كم . مرد چماقش را به زمين انداخت و از زمين بيرون دويد. جنگجويان تيم قرمز به زمين افتاده بود

فقط تا زماني مي توانستند به مبارزه ادامه بدهند كه پنج چوبشان . داشتم از قوانين بازي سر در مي آوردم

  .ين خارج مي شدندهرگاه چنين مي شد بايد از زم. زمين نيفتاده باشد

بيش تر . در حاشيه ي ميدان مانده بود و با هر كه به سويش مي رفت مقابله مي كرد. لور بي نظير بود

اما گويا اين روش كارساز . حالت تدافعي داشت تا تهاجمي و اين به راستي با شخصيتش همخواني نداشت

ست داده بودند در حالي كه لور هنوز هر بود زيرا همه ي جنگجويان دست كم يكي از چوب هايشان را از د

، مي پريد و مي چرخيد 1همچون نسخه ي مشابه جنون آميزي از جكي چان. پنج چوبش را حفظ كرده بود

  .و حمله ها را يكي پس از ديگري دفع مي كرد

  .لور از همه زرنگ تره، خوشگل تر از بقيه هم هست: اسپيدر گفت

م كه اسپيدر از آمدنمان به آن جا براي مالقات با لور بسيار خوشحال كم كم داشتم به اين نتيجه مي رسيد

  .است

                                            

١. 
Jackic Chan 
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. آن گاه يكي از جنگجويان تيم سبز به سوي گردنبند طال هجوم برد و آن را برداشت و دوان دوان دور شد

برنده كسي نبود كه تا آخرين . در آن هنگام متوجه شدم كه اين مبارزه چه هنگامي به پايان مي رسد

حدسم اين بود كه اگر كسي بتواند گردنبند را به چنگ آورده، به زمين . ه در زمين مانده باشدلحظ

خودمان بود، البته از نوع ترسناك و » پرچم بازي«مثل . خودشان ببرد، تيمش را پيروز كرده است

  .دردناكش

برنامه ريزي نيز مديريت و . بعد از آن كم كم فهميدم كه اين مسابقه، درگيري وحشيانه ي صرف نيست

بازيكنان تيم قرمز لور بيش تر حالت تدافعي داشتند و چند تن از جنگجويانشان را براي محافظت از . داشت

هر يك به . از سوي ديگر، تيم سبز در حالتي كامالً تهاجمي بازي مي كرد. گردنبند تعيين كرده بودند

تيم قرمز سه نفر از جنگجويانش را از دست  .تنهايي مي جنگيد و تا آن زمان روششان موفقيت آميز بود

تيم سبز فقط يك جنگجويش . داده بود و چندتن ديگر نيز تنها سه چوب يا كم تر برايشان باقي مانده بود

از قرار معلوم راه پيروزي در اين ميدان حمله ي بي امان . را از دست داده بود و با شدت تمام حمله مي كرد

  .نشان بودبه حريف و از پا در آورد

جنگجويان باقي مانده ي تيم قرمز به تدريج حلقه اي دور گردنبند . اما همان وقت بود كه ورق برگشت

از سوي . بازيكنان تيم سبز چنان گرم زد و خورد بودند كه از اين برتري حريف غافل ماندند. تشكيل دادند

ديگر ضربه هايشان قدرت و . ندديگر چون با شدت زيادي حمله مي كردند كم كم داشتند خسته مي شد

حدس مي زدم كه حمله، بيش تر از دفاع مستلزم صرف انرژي باشد زيرا . شدت دقايقي پيش را نداشت

  .بازيكنان تيم قرمز هنوز سرحال به نظر مي رسيدند

تيم قرمز اكنون حلقه شان به دور گردنبند را تنگ تر كرده بودند و مي توانستند با تالش كم تري حمله 

او . جز لور بقيه ي اعضا ي تيم قرمز در حلقه ي دور گردنبند بودند. جنگجويان تيم سبز را دفع كنند
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آنگاه يكي از جنگجويان تيم قرمز . همچنان در حاشيه ي ميدان بود و جانب احتياط را رعايت مي كرد

  .ار شداحتماالً اين نوعي عالمت بود چون در همان وقت لور دست به ك. فرياد بلندي كشيد

در همان . از مقابل جنگجوي سبزي كه سرگرم مبارزه با او بود جاخالي داد و با سرعت به سمت حلقه رفت

لور گردنبند را قاپيد و آن گاه . زمان جنگجويان تيم قرمز حلقه را باز كردند و لور را به داخل حلقه راه دادند

. و با سرعت به سوي زمين خود حركت كردند كل تيم قرمز، براي محافظت از او به شكل مثلثي در آمدند

. مثل شروع بازي فوتبال از وسط زمين بود همان جايي كه محاصره كنندگان به شكل مثلث در آمده بودند

آن ها بازيكنان تيم سبز را كه از شدت خستگي نمي توانستند چماقشان را باال ببرند از سر راهشان كنار 

ل خروشان قرمز رنگ، به همراه لور در ميانشان، به زمينشان رسيدند و در طول چند ثانيه سي. مي راندند

  .برنده شدند

  .لور پيروزمندانه گردنبند را باال گرفت

جيغ و داد مي كردم و باال و پايين مي پريدم و چنان غرق شادي و . از خوشحالي سر از پا نمي شناختم

حيرت . ملي با يك ضربه جانانه قهرمان شده بود سرور بودم كه گويي تيم محبوبم در مسابقه ي نهايي ليگ

اين پيروزي از آنِ تيم . چابكي و مهارت بر قدرت بدني پيروز شده بود. لور نيز حيرت انگيز بود. انگيز بود

  .ضعيف تر بود و من لحظه به لحظه اش را دوست داشتم

مثل يكي از آن هواداران كشته . متأسفانه در تمام ورزشگاه هيچ كس به اندازه ي من هيجان زده نشده بود

باال و پايين مي پريدم در حالي كه بقيه آرام سرجايشان نشسته » براونزداگ پاوند كليولند«مرده ي تيم 

نگاه . بودند و با حيرت مرا نگاه مي كردند كه ببينند اين ديوانه كيست كه كنترلش را از دست داده است

به شدت احساس حماقت . جويان حاضر در ميدان، به من بودهمه ي حاضران در ورزشگاه، از جمله جنگ

  .مي كردم
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اسپيدر كه از مشاهده ي شور و هيجان من به اندازه ي بقيه ي حاضران در ورزشگاه غرق در شگفتي بود از 

  :من پرسيد

  توي وطنت اين كارها رسمه؟  -

دست كشيدم و به زمين نگاهي  از فرياد زدن. در واقع رسم بود اما اين از وخامت آن كابوس نمي كاست

او نيز باال را نگاه مي كرد تا ببيند آن همه جيغ و داد از كجا به . انداختم و نگاهم با نگاه لور تالقي كرد

خسته و كوفته بود و چهره اش هنوز در اثر . مرا ديد اما در وهله ي اول متوجه نشد كه منم. گوش مي رسد

حتي مرا نمي . اين حالم را از آنچه بود بدتر كرد. مرا به جا نياورده بود. مبارزه و شادي پيروزي گلگون بود

سرانجام مرا شناخته . اما لحظه اي بعد، متوجه تغيير حالت نگاهش شدم. حس وحشتناكي داشتم. شناخت

اين اتفاق چنان تكان دهنده بود كه ديگر . بود و در همان هنگام اتفاقي افتاد كه هيچ انتظارش را نداشتم

ديگر اين چيزها چه اهميتي مي توانست داشته باشد در زماني كه . به وضعيت خجالت آورم اهميت ندادم

  .لور همان طور كه ايستاده بود و نفس نفس مي زد به من نگاه كرد و لبخند زد

 

  7روزنگاشت 

  »ادامه«

  زادا

  

  :لور توضيح داد

آموزش جنگاوري چه انفرادي چه . دهمه ي جنگجويان بايد شركت كنن. اين يه تمرين آموزشي بود -

  .گروهي، تجربه اي خوبيه
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هيچ جايش نشكسته بود و . لور بعد از آن جاروجنجالي كه پشت سر گذاشته بودم، نسبتاً سالم مانده بود

  :در جوابش گفتم. فقط چند خراش برداشته بود

  .به نظر من كه بيش تر به فوتبالي شباهت داشت كه با اسلحه بازي كنند -

مهم . اما اهميتي نداشت. منظورم را نفهميده بودند. و اسپيدر هر دو با حالت ابهام آميزي نگاهم كردند لور

  .نبود

ژاژو پايتخت . نام داشت» ژاژو«سه نفري در خيابان هاي آن شهر كويري قدم مي زديم كه به گفته ي لور 

  .زادا بود

از آن جا . و همه ي حرف هايمان را مي شنيداسپيدر سرش را پايين انداخته بود و پشت سرمان مي آمد 

درك گفته هاي ديگران نيز . كه لور مسافر بود اسپيدر برخالف مردم ديگر زادا، حرف هاي او را مي فهميد

چه قدر دلم مي خواست كه . دير يا زود برايش امكان پذير مي شد چنان كه براي من نيز پيش آمده بود

در اين صورت . ال و هواي زماني را داشت كه تازه به كلرال رسيده بودملور اسپيدر را وقتي مي ديد كه ح

بسيار خوب، او براي سفرمان به . اما چنان كه پيش تر نوشتم، اسپيدر عوض شده بود. شيفته اش مي شد

تنها . درگذشت پدرش او را از اين رو به آن رو كرده بود. زادا پاك خود را باخته بود اما به او حق مي دهم

  .ميدم به اين بود كه روزي بتواند با خشمش كنار بيايد و دوباره مثل گذشته شودا

  :لور پرسيد

  براي چي به زادا اومدي، پندارگن؟ -

من و دايي پرس فكر مي كنيم فهميده باشيم كه سنت دين در كلرال چي كار داره و مي . به دو دليل -

  ...ل ديگه اش اينه كهدلي. تونيم از تو هم كمك بگيريم، كارمون در اومده

دوباره به اسپيدر نگاه كردم و در اين فكر بودم كه تا چه حدي از مسايل را مي توانم در حضور او مطرح 

  .به اين نتيجه رسيدم كه وقت آن رسيده كه به طور كامل به موضوع بپردازم. كنم
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. اال اسپيدر مسافرهح. دليل ديگه اش اينه كه پدر اسپيدر مسافر كلرال بود ولي ديگه فوت شده -

من بايد به سرعت همه چي رو بهش بگم و براي اين . از هيچي خبر نداره... مشكل اينه كه خودش

  .كار به كمك تو نياز دارم

او متوقف شده بود و مستقيم به من نگاه مي كرد و به نظرم رسيد . به اسپيدر در پشت سرمان نگاه كردم

يك خروار اطالعات را به طور ناگهاني در سرش ريخته . است كه سر درگمي اش به اندكي ترس آميخته

لور . اين مثل روز روشن بود. هيچ يك از حرف هايم برايش معنايي نداشت. بودم كه قادر به دركشان نبود

  :به او رو كرد و گفت

  .هي چي از پدرت يادته برام بگو -

. ه بود اما مي خواست به آن پاسخ بدهداين پرسش، او را غافلگير كرد. اسپيدر بي درنگ به او نگاه كرد

  :سپس دوباره به لور نگاه كرد و گفت. سرش را پايين انداخت تا پدرش را به يادآورد

  .مرد بي نظيري بود، معلم بي نظيري بود و من دوستش داشتم -

  .به گمانم سيل عظيمي از عواطفش را مهار كرده بود

  :لور دستش را روي شانه ي اسپيدر گذاشت و گفت

  .همراهم بياين. پس تو مسافر بي نظيري مي شي -

اسپيدر به من نگاه كرد و ديدم كه هنوز آثار سردرگمي در چهره اش . لور رويش را برگرداند و راه افتاد

در همان وقت دريافتم كه آمدن به مالقات لور بهترين اقدامي . است اما ديگر اثري از ترس به جا نمانده بود

  .بكنمبوده كه مي توانستم 

ساختمان آن را از همان سنگ هاي قهوه اي متخلخلي ساخته بودند كه همه ي . لور ما را به خانه اش برد

. كل ساختمان يك طبقه بود و كف چوبي و سقف گالي پوش داشت. ساختمان هاي زادا از همان جنس بود

ي كردند و مثل آن اتاق هاي بسيار ديگري داشت كه افراد ديگري در آن زندگي م. جاي بزرگي بود
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با توجه به افراد عضالني ديگري كه آن جا مي پلكيدند چنين استنباط . آپارتمان هاي بزرگ ساحلي بود

يكي اتاق اصلي بود . محل زندگي لور دو اتاق داشت. كردم كه آن جا بايد خوابگاهي براي جنگجويان باشد

چند صندلي كوتاه و . نه از جنس حصير بودوسايل خا. كه در آن آشپزي مي كرد و ديگري اتاق خواب بود

حمام و دستشويي اشتراكي ساختمان بيرون . تخت خوابي داشت كه همگي ساده و بي پيرايه بودند

جوي . آپارتمان بود و جوي آب رواني داشت كه از آبش براي آشاميدن و شست و شو استفاده مي كردند

  .جاي زمخت و خالي از ظرافت اما كار آمدي بود. يافتديگري كه مجراي فاضالب بود به زير زمين راه مي 

سه گرده نان خوشمزه برايمان پخت . سه نفري در اتاق اصلي نشستيم و در واقع لور برايمان آشپزي كرد

. نوشيدني شيريني نيز برايمان آورد كه از شيره ي درختي تهيه شده بود. كه با سبزيجات ترد و تازه بخوريم

نمي . اگر دايي پرس آن جا بود از طعم آن خوشش مي آمد. را برايم تداعي مي كرد مزه اش طعم نارگيل

اما در آن . دانستم در آن لحظه او سرگرم چه كاري است  و آيا از خطر مهاجمين كلرال در امان است

  . لحظه، برايش كاري نمي توانستم بكنم از اين رو كوشيدم نگرانش نباشم

او عضوي از . اش در مقام جنگجوي در حال آموزش برايمان تعريف كرد موقع صرف غذا، لور از زندگي

آپارتماني را كه در آن مي زيست ارتش در اختيارش گذاشته بود و تا زماني كه در خدمت . ارتش زادا بود

از آن جا كه بسيار جوان بود در مقام يك سرباز ارتشي درجه ي . ارتش بود مي توانست در آن زندگي كند

  .ترديدي نداشتم كه چنين خواهد شد. اما اميدوار بود كه روزي بتواند فرمانده شود. داشتپاييني 

موضوع بسيار . بعد از صرف غذا و شست و شوي ظرف ها همگي همان جا نشستيم و همديگر را نگاه كرديم

. اين كار را كرداسپيدر به جاي من . مهمي پا در هوا مانده بود و هيچ نمي دانستم چطور بايد به آن بپردازم

در تمام اين مدت او ساكت و آرام به گفت و گوهاي ما گوش داده و سرانجام تصميم گرفته بود سر صحبت 

  .را باز كند

  :او سكوت را شكست و گفت
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  اين چه معنايي داره؟. شما گفتين من مسافرم -

رد كه مي تواند به كمك در كمال آرامش براي اسپيدر توضيح داد كه هر قلمرو مسافري دا. لور پيشقدم شد

برايش گفت كه هر قلمرويي در آستانه ي رسيدن به نقطه ي عطفي بحراني است و . ناودان ها پرواز كند

وظيفه ي مسافرها اين است كه تمام تالششان را به كار ببندند تا عبور از اين بحران به صلح و صفا در 

درباره ي سنت دين . نظمي در قلمرو مي انجامد شكست در اين امر به ايجاد آشوب و بي. قلمرو ختم شود

هدفش اين . هم برايش گفت و توضيح داد كه او مسافري شرور است و مي كوشد خالف اين كار را بكند

  .است كه قلمروها را به آشوب بكشاند

ير به اسپيدر گفتم كه سنت دين مي تواند قيافه اش را تغي. به اين جا كه رسيد من به ميان حرفش پريدم

من و دايي پرس احتمال قريب به يقين مي داديم كه او . در كلرال زاي رودر و دزد دريايي بود. بدهد

گفتم كه در كلرال، مسموميت ذخاير غذايي مي تواند باعث بروز جنگ . مسئول مسموميت محصوالت باشد

فتاد و اين درست همان داخلي شود زيرا مردم بر سر به دست آوردن مواد غذايي سالم به جان هم خواهند ا

  .چيزي است كه سنت دين مي خواهد

لور بحث را به اين جا خاتمه داد كه خودش و من هنوز نمي دانيم كه چرا براي مسافر بودن برگزيده شده 

اين را نيز . اما وظيفه اي كه بر عهده داريم مسئوليت بسيار بزرگي است. ايم يا چه كسي ما را برگزيده است

ي هايمان با سنت دين فقط به يك قلمروي خاص مربوط نمي شود و با كل هاال در ارتباط گفت كه درگير

او توضيح داد كه هاال يعني همه چيز و همه ي قلمروها؛ همه ي انسان ها و همه ي زمان ها را در بر . است

مي گيرد تنها مانعي كه بر سر راهش قرار . مي گيرد و هدف نهايي سنت دين فرمانروايي بر هاال است

  .مسافرها يعني ما هستيم

هيچ نمي دانستيم . اين موضوعي جدي بود كه پيش رويش مي گذاشتيم. اسپيدر با اشتياق گوش مي داد

  :از او پرسيدم. چه واكنشي از خود نشان خواهد داد
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  خب؟ نظرت چيه؟ -

دا كردن جاي حدس مي زدم كه مي كوشد تكه هاي اين جورچين را در ذهنش كنار هم بگذارد اما در پي

  :او گفت. هر تكه با مشكل روبرو شده است

  .اين خيلي پيچيده س... اين -

  .آره، كامالً به او حق مي دادم

  :اسپيدر افزود

آب رو مي شناسم، قايق ها رو مي شناسم، مي دونم چه طوري . من يه آب نوردم. ببخشيد، رفقا -

. يش در همين چيزها خالصه مي شهزندگيم كماب. تعميرشون كنم و ضمن اين كار تفريح هم بكنم

اما حاال شما دارين به من مي گين كه بايد مسئول آينده ي همه چيز باشم؟ د بيا، در اين مورد 

  .خاص، من گزينه ي مناسبي نيستم

  :به ميان حرفش دويدم و گفتم

  !به من داري مي گي؟ خب منم نيستم -

  :از اسپيدر پرسيد. ي ديواري چيزي برداشتلور از جايش برخاست و از سبدي حصيري در نزديكي بخار

  به نظرت پدرت شايستگي الزم براي مسافر بودن رو داشت؟ -

  :اسپيدر بي هيچ ترديدي بي درنگ جواب داد

  .صد در صد -

متوجه شدم كه تكه كاغذ سبز . لور چيزي را كه از سبد حصيري در آورده بود در دست اسپيدر گذاشت

ظاهراً جنسش از جنس همان كاغذهايي بود كه در كلرال براي نوشتن . رنگي است كه از وسط تا شده است

البته در واقع نيمي از . اسپيدر تاي آن را باز كرد و معلوم شد كه نقاشي است. روزنگاشتم به كار مي بردم

  .و اين نيمه ي چپ نقاشي بود. گويا آن را از وسط دو پاره كرده بودند. نقاشي بود
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در زير . در يك سوم باالي آن خط افقي صافي به چشم مي خورد. ي كشيده بودندنقاشي را با جوهر مشك

اين خط، خط ديگري بود كه از گوشه ي پاييني سمت چپ شروع مي شد و به شكل منحني ادامه مي 

در باالي خط افقي، نقطه هاي متعدد . يافت تا به لبه ي راست كاغذ مي رسيد و ربعي از محيط دايره بود

به . در گوشه ي سمت راستي بااليي پنج عالمت رديف شده بود. هيچ شكل خاصي پراكنده بود ريزي بدون

  .نظر مي رسيد كه اين عالمت ها تا نيمه ي پاره شده نيز ادامه داشته اند

هيچ به فكرم نمي رسيد كه نقاشي نصفه چه معنايي مي تواند داشته باشد تا اين كه به نكته اي پي بردم و 

درست همان عالمت . در گوشه ي سمت چپ بااليي نشان گردي به چشم مي خورد. ردمحسابي جا خو

متشكل از حروف در هم پيچيده اي بود كه بر روي يادداشتي ديده بوديم كه پدر اسپيدر برايش به جا 

  .نگاه اسپيدر به كاغذ دوخته شده بود. با بهت و حيرت به اسپيدر نگاه كردم. گذاشته بود

  :زماني كه گويي به ابديت مي پيوست، زير لب زمزمه كرد سرانجام پس از

  .فار -

  :من كه ضربان نبضم با رقمي نجومي باال مي رفت بالفاصله گفتم

  فار؟ فار چيه؟ -

  :به لور نگاه كردم و از او پرسيدم

  اينو از كجا آوردي؟ -

  :لور به آرامي گفت

  .اون پدر اسپيدرو مي شناخت. مادرم مسافر بود -

  :لور ادامه داد. شت بيخ پيدا مي كردكار دا! اي واي

پيش از اين كه از سرنوشتم باخبر بشم، مادرم از يكي از سفرهاش كه بر مي گشت اين نقاشي رو  -

مي گفت اون جواب . از مردي تعريف مي كرد كه بي نهايت تحسينش مي كرد. هم با خودش آورد
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اين مرد بارها . سر در نمي يارن سوال هايي رو مي دونه كه خيلي ها هنوز حتي از خود سوال ها

براي كسب اطالعات درباره ي اين ورقه جونشو به خطر انداخته بوده و مي گفته اين براي آينده ي 

براي همين اين . اما مي ترسيده به دست كساني بيفته كه مقاصد شيطاني دارند. كلرال خيلي مهمه

كه وقتش رو به اتمامه و پسرش كارشو پدرت گفته . كاغذ زو نصف كرده و نصفشو به مادرم داده

ولي مادرم . از مادرم خواسته كه وقتي پسرش دنبال اين كاغذ اومد، اينو بهش بده. ادامه مي ده

  .ديگه مرده، اسپيدر، و وظيفه ي منه كه اينو بهت بدم

  :به اسپيدر گفتم. شبكه ي مسافرها راست راستي در هم پيچيده بود. باور كردني نبود

  !اگه معنيشو مي دوني بايد به ما بگي. عالمتيه كه پدرت برات گذاشته اين همون -

با دلواپسي . همه چيز با سرعتي غافلگيرانه برايش پيش آمده بود. اسپيدر بلند شد و شروع به قدم زدن كرد

  :گفت

  .يه قصه ي كودكانه ست. قصه اش دور و درازه -

  :با اصرار گفتم

  چي هست؟ -

  :با بدخلقي در جوابم گفت

  .همه قصه شو بلدند. ار، يه افسانه استف -

  :گفتم

  .ما بلد نيستيم -

  :ادامه داد

اين عالمت شهري خيالي به نام فاره كه در تنها خشكي . پس من قصه شو براتون تعريف مي كنم -

مي گن اين جاي خارق العاده پر از دانشمند و پژوهشگر، سرشار از . موجود در كلرال بنا شده بوده
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اما دل جنبونكي از نوع . ده، مثل جايي كه از هر نظر بي كم و كاست باشهموسيقي و هنر بو

بزرگان شهر كه بروز فاجعه رو . فجيعش پيش مي ياد و اين جاي بي نظير به زير آب فرو مي ره

با اين كه شهر به زير . پيش بيني مي كرده ن خودشونو براي مواجهه با اين فاجعه آماده كرده بودند

بر طبق اين افسانه مردم فار در اعماق آب هميشه زنده . ا يه جوري نجاتش دادندآب فرو رفت اون

اند و به طور مخفيانه از همه كساني محافظت مي كنند كه در زيستگاه هاي روي آب زندگي مي 

  .كنند

  :لور پرسيد

  اونجا از بين رفت؟ -

  :اسپيدر گفت

  .نگفتم از بين رفت، گفتم به زير آب فرو رفت -

  :پرسيدم

  س چرا وقتي اين عالمتو توي مگورن ديديم اينو به ما نگفتي؟پ -

فكر كردم اين . از اون قصه هايي بود كه پدرم برام مي گفت تا خوابم ببره. براي اين كه يه افسانه س -

فكر نمي كردم معنايي غير از اين داشته . عالمتو برام گذاشته تا به ياد اوقاتي بيفتم كه با هم گذرونديم

  !نوز هم چنين فكري نمي كنمه! باشه

  :در حالي كه مي كوشيدم نسنجيده حرف نزنم به اسپيدر گفتم

نكنه موضوع، چيزي فراتر از يه . ولي از كجا معلوم؟ شايد پدرت سعي داشته چيزي رو بهت بگه -

  قصه ي كودكانه باشه؟ نكنه پدرت كشف كرده بوده كه فار راست راستي وجود داره؟

  :آميزي كرد و گفت اسپيدر خنده ي تمسخر

  !امكان نداره -
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  :كاغذ نصفه را نشان دادم و گفتم

  .احتمالش هست كه پدرت فار رو پيدا كرده باشه. ولي اگر باشه اين مي تونه نقش ش باشه  -

  :اسپيدر در جوابم فرياد زنان گفت

  !ولي فار واقعيت نداره -

  :لور افزود

ييه كه سنت دين قصد نابود كردنشونو داره اما اگر واقعيت داشته باشه دقيقاً از همون چيزها -

  .مخصوصاً اگر براي مردم كلرال مهم باشه

  !سنت دين -

اطالعاتي كه در چند روز اخير بر سرش . ديگر حسابي عصباني شده بود. اسپيدر فرياد زنان اين را گفت

  :او گفت. ريخته بوديم سرانجام اثر خود را گذاشته بود

ناودان ها و اين جور جادو جنبل ها چيزي نمي دونم اما يكي از  من از قلمروها و مسافرها و -

اگر اين سنت دين مسئول مسموميت مردم مگورن باشه . چيزهايي كه گفتين رو خوب مي فهمم

اون پدرمو كشته و من مي خوام حقشو . در اين صورت ديگه برام مهم نيست كه چرا اين كارو كرده

  !ردون به كلرال، همين االنپندارگن، منو برگ. كف دستش بگذارم

بعد از همه ي حرف هايي كه درباره ي مسافر بودنمان و مأموريتي كه داريم . اوضاع درست پيش نمي رفت

به اسپيدر گفتيم، از ميان آن همه مطلب فقط به يك موضوع چسبيده بود، مي خواست از سنت دين انتقام 

  :از جا پريدم و گفتم. بگيرد

... مردك مثل. دين يه آدم عادي نيست كه تو بخواي ازش انتقام بگيري سنت. تو متوجه نيستي -

چنان دمار از روزگارت در مياره . حتي به فكرت هم نمي رسه... چه قدرت هايي هم داره. شيطانه

  .كه نفهمي از كجا خوردي
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  :اسپيدر به مخالفت برخاست و گفت

ما بياد و با اون اسلحه هاي ناجورش مي تونه با . لور جنگجوست. ديگه از لور كه قوي تر نيست -

  .حسابشو برسه

  :من كه مي كوشيدم بيش از حد دلسرد نباشم به او گفتم

ما براي فهميدن اين . نمي تونيم وسايلي رو از قلمرويي به قلمروي ديگه ببريم. اين طوري نمي شه -

  .موضوع بهاي سنگيني پرداختيم

  :اسپيدر فرياد زد

  !فقط بياين بريم دنبالش. كلرال هست اسلحه هاي زيادي توي! باشه -

  :فرياد زنان در جوابش گفتم

  .تو نمي توني بري دنبالش، اگر يك به يك باشين جزغاله ات مي كنه -

  :اسپيدر با قاطعيت گفت

حاال ديگه اهميتي . نمي تونم بگذارم مرگ پدرم بي جواب بمونه و انتقام نگيرم. پس بگذار جزغاله بشم

  !منو برگردون، زود باش. ه قدر قوي يا بدذاتهنداره كه اين يارو چ

بايد به سرعت، پيش از آن . اسپيدر كنترل خود را از دست داده بود. بايد به سرعت چاره اي مي انديشيدم

  .كه دست به كار احمقانه اي بزند به اين وضعيت خاتمه مي دادم

  :با بيش ترين نيرويي كه در توان داشتم فرياد زدم

اگه خودت تنهايي مي خواي . م و تازه توي تاريكي نمي تونم دروازه رو پيدا كنمانه، من خسته -

  .من تا فردا صبح حركت نمي كنم. بري، بفرما، راه باز و جاده دراز

كلك مرغابي زده . آن گاه نشستم، نوشيدني نارگيلي ام را برداشتم و سعي كردم رفتاري عادي داشته باشم

گمان نمي كردم بتواند آن را پيدا . يدر به تنهايي به جست و جوي دروازه نرودبودم و فقط اميدوار بودم اسپ
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دست هايش را مشت كرده بود . بي حركت سرجايش ايستاد. كند اما كسي چه مي داند، شايد پيدا مي كرد

  :سرانجام گفت. و گزينه هايش را مي سنجيد

  .، چه با من بياي چه نياياما بعدش من مي رم دنبال سنت دين. باشه، فردا بر مي گرديم -

مي خواستم به دنبالش بروم اما لور دستش را روي شانه ام گذاشت و . سپس با خشم از اتاق بيرون رفت

  :گفت

  .الزمه كه آروم بگيره. بگذار تنها باشه -

 با. در آن لحظه از طعم نارگيل بيزار بودم. دوباره سر جايم نشستم و نوشيدني نارگيلي ام را كنار گذاشتم

  :خنده اي ساختگي گفتم

  .ديگه بدتر از اين نمي شه -

  :لور گفت

  .دل و جرأتش زياده -

  –اما اگر بره دنبال سنت دين . آره، چه جور هم زياده -

فكر نكن . تو هم مثل من خوب مي دوني كه سنت دين اونو مي كشه. تو بايد مهارش كني، پندارگن -

  .خورهبي عاطفه ام ولي مرده ش به هيچ دردمون نمي 

   –من و تو مي تونيم از بين خودمون . منظورتو مي فهمم -

  :لور قاطعانه گفت

  .من نمي تونم با شما به كلرال بيام. نه -

  :ناباورانه پرسيدم. هيچ دلم نمي خواست اين را بشنوم

اين همون «خودت كه خوب مي دوني . به هم كمك مي كنيم. منظورت چيه؟ همه ي ما مسافريم -

  !توي اين موقعيت پشت منو خالي نكن. و از اين چيزها» يد باشهچيزيه كه با
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داره بيش تر مي » راكه دورها«و » باتوها«اما تنش بين . من هنوز نقطه ي عطف زادا رو پيدا نكرده ام -

اگر موفق بشم، در آينده ديگه نگراني اين . مي خوام بيش از وخيم تر شدن اوضاع، متوقفش كنم. شه

  .هيم داشتيه جنگ رو نخوا

  آره، ولي جنگي كه من االن درگيرشم چي ميشه؟ -

در حال حاضر، مأموريت تو اينه كه يه مسافر تازه وارد پر شر و شور رو مهار كني و به حل معماي فاز  -

تنها كاري كه من . براي انجام اين مأموريت، تو مناسب تر از مني. درست فكر كن، پندارگن. بپردازي

  .ه كه اسپيدر رو حسابي بزنم تا بيهوش بشه و نتونه بره دنبال سنت دينمي تونم بكنم اين

سياست و چاره جويي چيزي نبود كه در باالي فهرست مهارت هاي لور جا . به نكته ي خوبي اشاره كرد

  :لور اضافه كرد. داشته باشد

  .خودت مي دوني كه هر وقت به جنگجو نياز داشته باشي من در خدمتت هستم -

لور هميشه آماده براي نبرد بود حتي در مواقعي كه جنگيدن بهترين راه حل به . راست مي گفت البته كه

به عبارت ديگر، . الزم نبود مسئوليت كنترل دو آدم عجول و كم طاقت را بر دوش بكشم. شمار نمي رفت

. استفاده كنموقت آن رسيده بود كه از مغز متفكر . اگر او قلدر اين گروه بود من هم مغز متفكر بودم

  :پرسيدم

  يعني ممكنه؟ ممكنه پدر اسپيدر شهر گمشده اي رو پيدا كرده باشه؟ -

  :لور گفت

  بعد از چيزهايي كه پشت سر گذاشتيم هنوز فكر مي كني غير ممكني وجود داشته باشه؟ -

شت ما با هم حوادث بسياري را پ. لحظه اي هر دو به هم نگاه كرديم و در تفاهم ناگفته اي شريك شديم

نه، در زندگي جديدمان هيچ . سر گذاشته بوديم و مي دانستيم حوادثي بيش از آنچه گذشته در پيش داريم

  .آسان ترين چاره باور كردن اين موضوع بود. چيز غيرممكن نبود
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لور روانداز زبري به من داد و روانداز . آن شب لور در اتاق خوابش خوابيد و من كف اتاق اصلي دراز كشيدم

در نهايت شادماني برايتان مي نويسم كه او . ي نيز گذاشت تا اگر اسپيدر برگشت از آن استفاده كندديگر

من چيزي نگفتم چون نمي دانستم چه . وارد آپارتمان شد و جلوي آتش دراز كشيد. چند ساعت بعد آمد

  .كنم تنها چيزي كه كم داشتم اين بود كه دوباره او را از كوره به در. حال و روزي دارد

  :اسپيدر زمزمه كرد

  پندارگن؟ بيداري؟ -

  .آره -

حتي از خود اين بازي هم سر در . من هنوز همه ي قوانين اين بازي رو نمي دونم. حق با توست، رفيق -

  .مشتاقم كه هر كاري رو كه تو مصلحت بدوني، انجام بدم. نمي يارم

  :كرداسپيدر اضافه . ديگر مي توانستم بخوابم. آخيش، خالص شدم

سعي مي كنم بفهمم كه مسافر بودن يعني . ولي يه چيزي رو بايد بدوني، من از تو ياد مي گيرم -

  .اما اگر فرصتي براي ضربه زدن به سنت دين پيش بياد اين فرصت رو غنيمت مي شمرم. چي

  :گفتم

 ولي بايد هوشمندانه. همه مون مي خوايم سنت دين رو شكست بديم. اصل مطلب همينه، اسپيدر -

شايد بي رحمانه به نظر برسه ولي مسايلي خيلي مهم تر از گرفتن انتقام پدرت . اين كارو بكنيم

  .مطرحه

  :با شور و حرارت گفت

  .چه طور مي تونم از كنار اين قضيه بگذرم. ولي اون پدرم بود، پندارگن -

  :منه از جايم بلند شدم، نه صدايم را بلند كردم بلكه در نهايت آرامش در جوابش گفت
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مادر لور . من پدر و مادر و خواهرمو با هم از دست دادم. تو تنها كسي نيستي كه لطمه خوردي -

گذشتن از اين ها . هردومون شاهد بوديم كه افراد سنت دين چه طور تير بارونش كردند. كشته شد

ي و تو هم بهتره شهامت به خرج بد. به هيچ وجه كار آسوني نبود ولي ما تونستيم ازشون بگذريم

  .همين كارو بكني

. بله، همه ي ما عزيزانمان را از دست داده بوديم. به گمانم او را خلع سالح كرده بودم. اسپيدر جوابي نداد

اميدوار بودم ديگر فهميده باشد كه . اسپيدر هيچ امتياز خاصي در زمينه ي اين تجربه ي هولناك نداشت

  .است كه همگي با هم به جنگ اصلي بپردازيمتنها اميدمان براي شكست دادن سنت دين در اين 

. روز باور نكردني و پردردسري را پشت سر گذاشته بوديم. خسته تر از آن بودم كه بتوانم فكر ديگري بكنم

  .نياز به خواب داشتيم و براي همين خوابيدم

اي بي نظير به لور آتش روشن كرد و تعدادي ديگر از آن نان ه. همگي پيش از برآمدن آفتاب بيدار شديم

رنگشان سبز بود و . دست كم، من آن ها را تخم مرغ مي دانستم. عالوه ي شش تخم مرغ برايمان پخت

با اين همه، بد . بيش تر به عكس هاي كتاب دكتر سيوس شباهت داشتند تا صورت غذاي رستوران دني

د چيزي مي خورديم زيرا بايد هر بار كه فرصتي پيش مي آم. نبودند و من داشتم از گرسنگي مي مردم

  .معلوم نبود غذاي بعديمان را كجا خواهيم خورد

  :اسپيدر جلوي لور ايستاد و گفت. ديگر وقت رفتن شده بود

فكر . ممنونم كه كمكم كردي تا بهتر مسايل رو درك كنم و براي اين كه يادداشت پدرمو نگه داشتي -

  .كنم باز هم همديگه رو ببينيم

  .حتماً مي بينيم -

  :لور اين را گفت و اضافه كرد

  .اون نوريه كه همه ي ما بايد ازش پيروي كنيم. به پندارگن اعتماد كن -
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منظورش از اين حرف چه بود؟ ظاهراً تعريف و تمجيد بود اما چنين نيز به نظر . اين حرفش غافلگيرم كرد

  .مي رسيد كه بيش از حد از من انتظار دارد

سپس مطيعانه سر تكان داد و ما را . مي بندم كه او نيز فكر مرا داشتاسپيدر به من نگاهي كرد و شرط 

  .تنها گذاشت

  :از لور پرسيدم

  منظورت از نور و پيروي چه بود؟ -

  :خنده ي تمسخر آميزي كرد و گفت

  .همين. مي خواستم كاري كنم كه اسپيدر به حرفت گوش بده -

  .اگر اشتباه نكنم. كارش عالي بود. بسيار خوب. آهان

  :اضافه كردلور 

  .هر وقت به كمكم نياز داشتي، در خدمتت هستم -

  .مدتي بود كه پاك گيج شده بودم. ممنونم كه در مورد اسپيدر كمكم كردي -

  .روزي خودت به اين موضوع پي مي بري. تو استعدادهاي خوبي داري، پندارگن -

د كه بايد با لور خداحافظي مي كردم اين دومين باري بو. سري تكان دادم و برگشتم كه از اتاق بيرون بروم

اما دست كم اين بار ديگر مي دانستم كه در صورت لزوم كجا . ولي اين بار چندان آسان تر از بار اول نبود

  . مي توانم او را پيدا كنم

ناچار بودم حواسم را جمع كنم تا در . من و اسپيدر بي آن كه حرف چنداني بزنيم به سوي دروازه برگشتيم

فقط دو سه بار . گرم و سرد شدن انگشترم كمك بزرگي بود. ان هاي شهر از همان راه آمده، باز گرديمخياب

به راه هاي اشتباه رفتيم اما سرانجام ساختمان آن سراشيبي را پيدا كرديم كه به رودخانه ي زيرزميني مي 

  .رسيد
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. ر از دكمه و اهرم كار مي كردبه راستي دلم مي خواست با مردي برخورد نكنيم كه با آن ماس ماسك پ

اما از شانسمان آن مرد باز هم آن جا بود، . هيچ نمي خواستم ناچار شوم به پرسش هاي ديگري پاسخ بدهم

. عجب كار مالل آوري داشت. همچنان كاغذهايش را بررسي مي كرد و همچنان دكمه ها را مي پيچاند

  –نيم اما كوشيدم بدون جلب توجه او دزدانه از آن جا عبور ك

  باز هم گم شدين؟ -

  :من قاطعانه گفتم. مرد بي آن كه ما را نگاه كند اين را گفت

  .نه فقط داشتيم رد مي شديم -

  حاال به حرفم رسيدين؟ -

- در چه موردي؟... ا  

اميدوارم اون دوستتونو پيدا كرده باشين و بهش گفته . اونا دروغگو و وحشي اند. در مورد باتوها -

  .ينو گفته مباشين من ا

اميدوار بودم شانس بياورد و . ها حاكم بود» راكه دور«ها و »باتو«جو سنگيني ميان . لور راست مي گفت

  : به دروغ گفتم. بتواند به اين وضع خاتمه بدهد

  .آره از نصيحتتون ممنونم -

. تا به آبشار برسيمبه اسپيدر اشاره كردم كه بيايد و به راهمان در تونل ادامه داديم . مرد ديگر حرفي نزد

  :همين كه از محدوده ي صداي پر خروش آب دور شديم اسپيدر گفت

  .فهميدم -

  منظورت چيه؟ -
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اما بعد . يا چنين چيزي» شاسشاششا«: اول كه حرف زد انگار مي گفت... اون مردي كه اون جا بود -

چرا اين . چي مي گفت» راكه دور«ها و » باتو«فهميدم كه درباره ي . يكهو حرف هايش معني دار شد

  طوري شد؟

  :لبخند زدم و گفتم

  .هيچي فقط تو داري مسافر مي شي -

  .ايستگاه بعد، كلرال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمين دوم

  

وقتي روز نگاشت بابي را مي خواند چنان غرق ماجرا . تلفن زنگ زد و مارك و كورتني را با هم از جا پراند

اما تلفني كه به سرو كله ي خود مي كوبد بي . د شده بودشده بودند كه گويي دنياي خودشان محو و ناپدي

  .ترديد چيزي است كه هر كسي را به دنياي واقعيات بر مي گرداند
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گرچه مارك نهايت تالشش را . از بخت بد كورتني، آن روز روزنگاشت بابي را در اتاق مارك مي خواندند

يچ هاي پنير چدار نيم خورده اش را از كرده بود تا همه ي جوراب هاي سفت شده و بو گندو و ساندو

جاي . گوشه و كنار اتاق رديابي و جمع آوري كند، فضاي اتاق هنوز نياز به گند زدايي تخصصي داشت

بخش بد قضيه اين . شكرش باقي بود كه وقتي كورتني به بوي گند عادت كرد حالت تهوعش از بين رفت

قصدش اين بود كه به . ش را بخورند و از بين ببرندبود كه كورتني مي ترسيد اين گازهاي مسموم مغز

  .سرعت مطلب را بخواند و هر چه زودتر از آن جا خارج شود

ديگر نمي توانستند به زير زمين خانه ي كورتني بروند و بي جا و مكان مانده بودند چرا كه پدر كورتني 

اني در خانواده ي چتويند مي شد اين موضوع هميشه باعث بروز نگر. مي كوشيد در كارگاهش چيزي بسازد

معموالً چيزي مي . زيرا امكان نداشت آقاي چتويند بخواهد چكشي به دست گيرد و ماجرا به خير بگذرد

حتماً اونو ! بابا آسيب ديده«: وقتي تلفن زنگ زد اولين چيزي كه به فكر كورتني رسيد اين بود. شكست

  .نوان به استعداد پدرش در امور فني اعتماد نداشتاو به هيچ ع» .يكراست به بخش اورژانس برده ن

  .مارك ناچار بود تلفن را جواب بدهد زيرا كس ديگري در خانه نبود

  بله؟ -

  :صداي آشنايي با بدخلقي گفت

  موضوع چيه، دايمند؟ -

او به راستي به خانه ي . اين تماس تلفني ارتباطي به پدر كورتني نداشت زيرا كسي نبود جز اندي ميچل

البته نه اين . مارك در عجب بود كه ميچل شماره ي تلفنش را از كجا پيدا كرده است. تلفن زده بود مارك

كه كار سختي باشد فقط نمي توانست تصور كند كه ميچل از كار پيچيده اي مانند طرز  استفاده از كتاب 

  .راهنماي تلفن سر در آورده باشد

  :مارك با حالت دوستانه ي دروغيني گفت



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �	� ش

  چطوري؟ !سالم -

مي دانست . نمي خواست حرفي بزند كه كورتني به ارتباطش با ميچل مظنون شود. مارك گير افتاده بود

كه كورتني بدون او به خواندن روزنگاشت ادامه نخواهد داد بنابراين كاري نداشت جز اين كه به گفت و 

به گوشش چسباند كه  مارك جلوي وحشت فزاينده اش را گرفت و گوشي را محكم. گويشان گوش بدهد

  .كورتني صداي كسي را نشنود كه از آن سوي خط حرف مي زد

  تو به من بگو، ما قراري داشتيم، يادته؟ -

در حالي كه مي كوشيد . ميچل در جواب مارك اين را گفت و مارك صداي خره كشيدنش را مي شنيد

  :حالت معصومانه اي به خود بگيرد به ميچل گفت

  .مهآهان، البته كه ياد -

  پس مشكل چيه؟ -

  .همه چي رو به راهه. مشكلي نيست -

يه «: مارك اين را گفت و به كورتني نگاه كرد و انگشتش را طوري باال گرفت گويي مي خواست به او بگويد

  ».لحظه ديگه كارم تموم مي شه

  .مشكلي نبود. كورتني شانه هايش را باال انداخت

  ها رو ببينم؟خب، پس كي مي تونم بقيه ي روزنگاشت  -

- فردا چطوره؟. صبر كن ببينم... ا  

  يه ساعت ديگه چطوره؟ -

  :دل مارك در سينه فرو ريخت و گفت

اما تا يه ساعت . مي دوني چيه، االن دارم يه جورهايي تكاليفم رو انجام مي دم. باشه، اونم خوبه -

  چطوره همون موقع دوباره بهم تلفن كني؟. ديگه كارم تموم مي شه
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اگر گوشي را مي گذاشت، كورتني . مارك نمي دانست چه كار كند. ميچل به طور ناگهاني گوشي را گذاشت

  :بنابراين وانمود كرد كه تماس همچنان برقرار است و گفت. تعجب مي كرد كه چه پيش آمده است

  .خداحافظ. بعد با هم صحبت مي كنيم. خوبه. آره. اوهوه -

  .د كه كورتني فقط مشتاق خواندن ادامه ي روز نگاشت باشدمارك گوشي را گذاشت با اين امي

  .اما چنين نبود

  كي بود؟ -

  .البته كه پرسيد. كورتني اين را پرسيد

. ولي حاال ناچار بود به سرعت دروغ خوبي سر هم كند. بلد نبود دروغ بگويد. مارك از دروغ گفتن بيزار بود

  :او جواب داد در حالي كه مي كوشيد رفتاري عادي داشته باشد به

  .توي درس جبر... تو. مي خواست توي انجام تكاليف كمكش كنم. يكي از دوستانم بود -

تا پيش از آن همه چيز به خوبي پيش رفته بود اما وقتي . همين كه مارك اين را گفت پشيمان شد

لكنت زبانش كورتني نيز متوجه . زبانش گرفت» .توي درس جبر... تو«: دروغش را از حد گذراند و گفت

آيا خيال داشت ته و توي قضيه را در آورد؟ كورتني لحظه اي به او . اين را از نگاهش مي خواند. شده بود

  :خيره شد و سپس شانه هايش را باال انداخت و گفت

  بقيه ي روزنگاشت رو بخونيم؟. حاال هر چي -

  .آره، البته، چرا نه -

از دروغ گفتن به كورتني بيزار بود اما شرمنده تر از آن  .حال بدي داشت. مارك دوباره روي تختش نشست

  .بود كه بتواند حقيقت را به او بگويد

مارك اطمينان داشت كه اگر . داشت باج مي داد و نمي دانست چگونه بايد از اين مخمصه نجات يابد

در وضعيت . داد كورتني در آن لحظه به اين موضوع پي ببرد تمام اعتمادش را نسبت به او از دست خواهد
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اما دست كم فعالً مي توانست مشكل خودش را فراموش كرده، غرق در مشكالت بابي . بغرنجي قرار داشت

  .شود

  :كورتني پرسيد

  نظرت درباره ي اين فار چيه؟ -

بنا به . اگر راستي وجود داشته باشه نابود كردنش دقيقاً همون كار شيطانه كه سنت دين دنبالشه -

اگر سنت دين . بخشي از فرهنگشونه. ، اين افسانه ايه كه همه ي مردم كلرال شنيده نگفته ي اسپيدر

اگر اون جا به دليل . اون جا رو پيدا كنه و از بين ببره درست مثل اينه كه زير آب يك قلمرو رو بزنه

  .مسموميت مواد غذايي دچار آشوب شده باشه در اين صورت ممكنه كل قلمرو از هم بپاشه

  :اضافه كردكورتني 

  .و اين همون چيزيه كه سنت دين مي خواد -

  .بيا بقيه شو بخونيم. دقيقاً -

  .آره، تو بايد به درس جبرت هم برسي -

وقت آن بود كه . اين حرف مايه ي عذاب و ناراحتي مارك شد اما نمي توانست ناراحتي اش را بروز بدهد

  . حواسشان را روي بابي متمركز كنند
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  7روز نگاشت 

  )ادامه(

  كلرال

  

دريچه ي زميني را باز . به كمك عالمت هايي كه انگشترم مي داد به راحتي توانستيم دروازه را پيدا كنيم

كردم و ابتدا اسپيدر را پايين فرستادم تا وارد شكافي شود كه به ناودان راه داشت سپس خودم پشت سرش 

  .رفتم

يادتان كه هست، ما داشتيم با . بودم، از سمت راستم صدايي شنيدموقتي تا نيمه هاي راه، پايين رفته 

درست مثل پايين رفتن از درون . استفاده از جا پاهايي پايين مي رفتيم كه در ديوار سنگي كنده شده بود

پهناي اين شكاف فقط براي عبور يك نفر كافي بود اما درازاي آن از دو طرف ادامه داشت . غاري تاريك بود

بنابراين . فضاي آن جا به قدري تاريك بود كه نمي شد اين را فهميد. دانم تا كجا امتداد مي يافت و نمي
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صداي بلندي نبود و بيش تر مانند . وقتي صداي جنبشي را از سمت راستم شنيدم سرجايم ميخكوب شدم

يجاد آن شده اما گرچه صداي ضعيفي بود چيزي باعث ا. صداي فشرده شدن ريگي به ديواره ي شكاف بود

  .در آن فضاي تاريك چيزي وجود داشت. بود

با احتياط سمتي را نگاه كردم كه صدا از آن سو آمده بود و با يك جفت چشم زرد رنگ روبرو شدم كه 

ما در . چشم هاي كوچكي بودند اما چه فرقي مي كرد! اي داد. مستقيم به چشم هاي من نگاه مي كرد

هيچ نمي دانستم چه موجود درنده اي . كوييگ: ها يك چيز مي توانست باشدنزديكي ناودان بوديم و اين تن

  .در وراي آن چشم هاي نفرت انگيز است اما هر چه بود خرس عروسكي بي خطر نبود

نمي دانستم چه . مغزم قفل شده بود. ترسم از اين بود كه كوچك ترين حركتي او را به حالت حمله در آورد

  .كار كنم

به خوبي حس كردم كه مثل برق باال آمد و خود را به چشم هاي زرد . در مي دانستخوشبختانه اسپي

صداي شترق بلندي ! پيش از آن كه بتوانم به او هشداري بدهم دو چشم زرد ناپديد شده بودند. رساند

  :با ترس و لرز پرسيدم. شنيدم و همه چيز تمام شد

  چي شد؟ –چي  -

  .گرفتمش، رفيق -

آن جا، پاي ديوار صخره . ن رفتيم و بقيه ي مسير را طي كرديم تا به غار اصلي رسيديمهر دو شتابان پايي

طولش در حدود صد و بيست . در تمام عمرم ماري به آن بدهيبتي نديده بودم. اي، كوييگ افتاده بود

 در سرتاسر پشت بدنش زايده هاي تيزي داشت كه نمونه ي كوچكي از. سانتي متر بود و سر پهني داشت

اسپيدر همچون . اما از همه مهمتر اين كه ديگر مرده بود. خرس هاي دندارن بود –زايده ي پشت كوييگ 

  .تازيانه اي آن را دو نيم كرده بود

  :اسپيدر چنان كه گويي كار پيش پا افتاده اي كرده باشد، به من گفت
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تنها راهش اينه كه . يارن هر ازگاهي از زيستگاه ها سر در مي. به اين جور وول وولك ها عادت دارم -

  .گردنشو درست بشكني

  :آن گاه نگاه دقيق تري به آن موجود زشت و كريه انداخت و با اخمي گفت

  .اما تا حاال هيچ مار آبي نديده بودم كه اين شكلي باشه -

دا، حقيقت هراس انگيز اين بود كه كوييگ هاي زا. مگر آن جا در زادا. از آن به بعد هم نظيرش را نمي ديد

حتي . هميشه از مارها بيش از هر چيز ديگري نفرت داشتم. شرط مي بندم كه سمي هم بودند. مار بودند

شايد . از مارها چندشم مي شد. بيش تر از خرس هاي آدمخوار و سگ هاي وحشي و كوسه هاي غول پيكر

ه بر زمين نگاه كردم وقتي به آن افعي هراس انگيز افتاد. براي اين كه خيلي بي سروصدا و موذي بودند

ها موفق شود زيرا هيچ دلم نمي خواست »راكه دور«ها و »باتو«اميدوار بودم كه لور در كار جدا نگه داشتن 

  .به زادا برگردم

. اين بار او خودش تنها رفت. آن گاه من و اسپيدر دوباره لباس كلرالي مان را پوشيديم و سوار ناودان شديم

مروي مقصد را با صداي بلند بگويد و درست پيش از آن كه پرتوهاي نوراني او را با به او ياد دادم كه نام قل

  .خود ببرند به او هشدار دادم كه هنگام ورود به كلرال در آب فرود خواهد آمد

الزم . شايد باورتان نشود اما كم كم داشتم از سفرهايم لذت مي بردم زيرا در طول پرواز در امن و امان بودم

اين بار حتي در پايان سفر، . كاري بكنم و فقط كافي بود آسوده باشم و از سواري لذت ببرم نبود هيچ

اما زمان بندي درستي . چرخي زدم و سعي كردم از دايي پرس تقليد كنم و با سر شيرجه ي فرشته بزنم

ين هم از ورود ا. سالم كلرال. دردم هم آمد. نكردم و در نهايت با صداي شلپ بلندي با پشت در آب افتادم

  !بي نظير من

  :اسپيدر كه ديگر روي لبه آبگير ايستاده بود، به من گفت

  .از اين جا به بعد تو دنبال من بيا -
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تا زماني كه در . بار ديگر به زمين آمده بوديم يا شايد بهتر باشد بگويم دوباره وارد درياي او شده بوديم

  :پرسيدم. لفتي با پيروي از او نداشتمزمينه ي برنامه هايمان با هم توافق داشتيم مخا

  با كوسه ها چه كار كنيم؟ -

  :اسپيدر حباب هوايي و سورتمه ي آبي اش را برداشت و گفت

تنها زماني . اون وحشي ها اون پايين به كسي حمله نمي كنند. نزديك كف آب حركت كن. نگران نباش -

  .توي مخمصه مي افتي كه هم سطحشون باشي

  اونا بيان پايين و هم سطح ما بشن چي؟جدي؟ حاال اگه  -

  :اسپيدر دستش را پشتش برد و خنجر نقره اي بلندش را در آورد و با اطمينان گفت

  .بگذار بيان -

  اي واي، تو اون خنجر رو به زادا آورده بودي؟ -

  نكنه فكر كردي بدون رفيق وفادارم به جاهاي عجيب و غريب مي رم؟ -

  :با دلواپسي گفتم

شايد من درست برات توضيح نداده باشم كه در اين صورت اشتباه از . چيزي رو درست كنيبايد يه  -

باور كن، . مثل آلودگيه... مثل. هيچ كس نبايد چيزي رو از قلمرويي به قلمروي ديگه ببره. من بوده

  .من اين اشتباهو كردم و فاجعه اي به بار اومد

  :با حالتي تحقير آميز گفت

  .آوردنش كه ضرري نداره. پندارگناين فقط يه خنجره،  -

اسپيدر گفت كه از من . اين اصالً درست نبود. سپس حباب هوايي اش را بر سر گذاشت و در آب شيرجه زد

  .اين طوري كارمان به مشكل مي خورد. مي آموزد اما اولين چيزي را كه به او گفتم جدي نگرفت
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ر نمي آمد از اين رو حباب هوايي ام را بر سرگذاشتم و اما در آن هنگام، هيچ كاري در اين زمينه از دستم ب

با سورتمه ي آبي، شانه به شانه ي هم، در مجاورت . در هر حال، خنجر با او بود. به دنبالش به زير آب رفتم

يكسره به اطرافمان نگاه مي كردم و در فواصل دور به دنبال قاتالن شبح وار . كف اقيانوس پيش مي رفتيم

وقتي آن جا را به مقصد زادا ترك كرديم چهار مهاجم . لواپسي ام فقط براي كوييگ ها نبودد. مي گشتيم

كوره اميدي داشتم كه شايد كوييگ ها مهاجمان را خورده باشند، اما اين انتظار زيادي . در تعقيبمان بودند

ندگي بيش تري وقتي از زير صخره ي واژگون بيرون آمديم و وارد آب هاي آزاد شديم احساس شكن. بود

يك بار به نظرم رسيد كه در فاصله ي . يكسره به اطراف نگاه مي كردم و مراقب پشت سرمان بودم. كردم

همين كه خواستم به اسپيدر بگويم آن سايه پيچ و . چند سانتي متري راستمان حركت سايه اي را ديدم

ما اگر كوييگ يا مهاجم هم بود تصميم ا. بي برو برگرد چيزي در آن جا بود. تابي خورد و به سرعت دور شد

  .گرفته بود ما را تنها بگذارد

همان طور كه اسپيدر گفته . پس از آن كه چند دقيقه اي به راهمان ادامه داديم كم كم خيالم راحت شد

نگراني ام براي شكار كوسه شدنمان از بين رفت . بود كوسه ها فقط اطراف آن صخره ي آبي پرسه مي زدند

وقتي از آن جا مي رفتيم، . سي براي آنچه در گراليون انتظارمان را مي كشيد، جاي آن را گرفتو دلواپ

كشتي جنگي مهاجمان را از كار انداخته، به آب نوردها عالمت داده بوديم كه از آن توپ هاي عظيم ديگر 

ن وارد گراليون اكنون پرسش اين بود كه بعد از آن چه پيش آمده بود؟ آيا مهاجما. شليك نخواهد كرد

شده بودند؟ آيا بين افراد خوب و افراد بد جنگ در گرفته بود؟ از همه مهم تر، آيا حال دايي پرس خوب 

  بود؟

وقتي سورتمه هاي آبي با سرعت ما را به نزديكي . دست كم پاسخ يكي از پرسش ها را خيلي زود گرفتيم

ابتدا نفهميدم آن چيست زيرا خيلي . ن آن جا نبودگراليون رساندند از دور چيزي را ديدم كه هنگام رفتنما
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اما وقتي نزديك تر شديم شكل آن واضح تر شد و چه . مثل توده ي سياهي به نظر مي رسيد. دور بوديم

  :با خوشحالي گفت. اول اسپيدر فهميد كه آن چيست. خيلي بزرگ. قدر هم بزرگ بود

  !قشقرقشونو به راه انداخته ن! جانمي جان -

با . نزديك شديم و آن گاه تازه هشت لوله ي بلند را ديديم كه از آن توده ي عظيم بيرون زده بودبا سرعت 

... توده ي سياه رنگ. لوله هاي بلند، توپ بودند. اين كه شاهد در برابرم بود نمي توانستم آن را باور كنم

عتمان كاستيم و به يك دقيقه پس از آن، از سر. كشتي جنگي مهاجمان بود! يك كشتي غرق شده بود

هميشه وقتي . به پهلو قرار گرفته و چپه شده بود. نرمي به نزديكي الشه ي آن كشتي عظيم الجثه رسيديم

مرا به ياد صحنه اي ويديويي انداخت . تا آن حد به چيزي به آن بزرگي نزديك مي شدم نفسم بند مي آمد

هنوز زنگ نزده . سيار كوتاهي در زير آب مانده بوداما اين كشتي مدت ب. كه از الشه ي تايتانيك ديده بودم

  .بود

نمي دانم بعد از آن كه توپ هايشان را از كار انداختيم در عرشه ي كشتي مهاجمان چه پيش آمده بود اما 

در آن لحظه دلم مي خواست كه هر چه زودتر به گراليون . به خوبي روشن بود كه دمارشان را در آورده اند

  .چگونگي اين پيروزي را بشنومبروم و ماجراي 

با سورتمه هاي آبيمان از كنار كشتي غرق شده ي غول پيكر گذشتيم و راهمان را به سوي گراليون ادامه 

در تمام طول راه در زير آب مانديم و تا زماني كه به محدوده ي بارگيري نرسيده بوديم به سطح آب . داديم

  .بوديم آب شكاف ها را همان جا گذاشته. برنگشتيم

وقتي به سطح آب آمديم هر دومان را ديد و چشم . آب نوردي در عرشه بود و با موتوري كلنجار مي رفت

  :هايش گرد شد و با تعجب گفت

  !اسپيدر؟ اسپيدر -

  :آن گاه باال پريد و فرياد شادماني را سر داد و گفت
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  !جانمي جان، ينزا، اونا برگشتند! زنده ن! اونا برگشته ن -

آب نوردها دورمان جمع شدند و ما را روي شانه هايشان گذاشتند و . ن ها از ما استقبال كردندمثل قهرما 

جدي مي . آن قدر به پشتم ضربه زدند كه پشتم پر از لكه هاي كبودي شد. از عرشه هاي كشتي باال بردند

اب قرار گرفتيم با نگاه وقتي به باال رسيديم و زير نور آفت. لحظه ي بزرگي بود. ولي برايم مهم نبود. گويم

علتش اين بود . سريعي به دور و برم دريافتم كه هيچ اثر و نشانه اي از درگيري در آن جا باقي نمانده است

آب نوردها يكي پس از ديگري برايمان تعريف . كه كل ماجرا در آب و كشتي مهاجمان اتفاق افتاده بود

  .كردند كه چه پيش آمده است

جلي كه زاي رودر براي شليك مجدد توپ ها به آن ها داده بود ينزا به سرعت درست پس از ضرب اال

به آن ها گفت به محض مشاهده ي منوري كه از زير آب . فرماني را براي تك تك آب نوردها صادر كرد

آب نوردها گمان مي كردند او عقلش را باخته است اما از . شليك خواهد شد بايد حمله را آغاز كنند

بديهي است كه بعد از مشاهده ي منور ما، با تمام تجهيزاتشان به سراغ مهاجمان . طاعت كردنددستورش ا

آن ها چندين قايق پر از آب نورد را براي حمله به كشتي فرستادند و آن تبهكاران را حسابي غافلگير . رفتند

ن به تن آمادگي ديگر از كار افتاده بود و مهاجمان براي جنگ ت» پرسوت«تسليحات سنگين . كردند

پيش از آنكه بتوانند براي دفاع از خود آماده شوند آب نوردها وارد عرشه ي كشتي شده بودند و . نداشتند

  .بدون هيچ مشكلي فرماندهي را به دست گرفتند

از . تنها بخش بد ماجرا اين بود كه بسياري از مهاجمان با قايق هاي تندروي كوچك از آن جا گريخته بودند

اين را كه شنيدم نگاه . آره، سنت دين قصر در رفت. ر اين كه فرمانده شان زاي رودر نيز گريخته بودآن بدت

او مي دانست كه زاي رودر همان سنت . معلوم بود كه اين خبر او را آزرده است. سريعي به اسپيدر انداختم

  .بش نشده بوداما چنين شانسي نصي. دين است و مطمئنم اميد داشت كه او دستگير شده باشد
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پس از آن، آب نوردها كشتي جنگي را عمداً غرق كرده بودند تا كسي نتواند بار ديگر از سر خشم از آن 

همان وقتي كه از زبان آب نوردها ماجراي پيروزيشان را مي شنيدم از يك سو حواسم به . استفاده كند

در را نسبت به آنچه پيش آمده بود، مي خواستم واكنش اسپي. حرف آن ها بود و از سوي ديگر به اسپيدر

اين بار اسپيدر مثل آن وقتي نبود كه در كافه ي گرولو بوديم و او مركز . از آنچه ديدم خوشم نيامد. ببينم

نه، اگر هم از پيروزي . توجه همه بود و از اين در و آن در سخن مي گفت و براي همه اسنيگرز مي خريد

مشتاقانه به حرف گروه آب نوردان گوش . حالي اش را نشان نمي داددر برابر مهاجمان خوشحال بود خوش

اگر آن اسپيدر قديم بود از خوشحالي به هوا مي پريد و فرياد . داد و آخر سر مؤدبانه به آن ها تبريك گفت

اما اين اسپيدر » !همه اسنيگرز مهمون من! هيچ كس حريف گراليون نيست! جانمي جان«: زنان مي گفت

  .اسپيدر غمگين بود و همين دلواپسم مي كرد. نبود جديد چنين

دايي پرس . در همان هنگام، در پشت گروه آب نوردان هيجان زده، منظره ي خوشايندي به چشم خورد 

. دوان دوان به سويش رفتم و يكديگر را در آغوش كشيديم. او لبخند زد و از دور برايم دست تكان داد. بود

  :با خنده ي نخودي گفت

  .فقط همين مونده كه برات تصنيف بسازند. جا پاك براي خودت قهرماني شدي اين -

  :گفتم

  .چيزي نمونده بود زير آب نفله شيم. اون طورهام قهرمان وار رفتار نكردم، باور كن -

  :او پرسيد. به نظر مي رسيد فروتني مي كنم اما كامالً جدي مي گفتم

  كجا رفته بودين؟ -

برايش گفتم كه اسپيدر چطور در . ديدارمان با لور را برايش توضيح دادم خيلي سريع جزييات به زادا و

به دايي پرس . جريان چگونگي مسافر بودن قرار مي گرفت اما اين مطالب درست برايش قابل درك نبود

گفتم كه فكر و ذكر اسپيدر فقط و فقط انتقام گرفتن از سنت دين است و ممانعت از او كار چندان ساده 
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يعني درباره ي آن : درباره ي مهم ترين كشفمان در اين سفر نيز براي دايي پرس گفتم. هد بوداي نخوا

عالمت و نيمه اي از نقشه اي كه مي توانست ما را به شهر گمشده ي فار برساند كه در افسانه ها از آن ياد 

ن باشد البته در دايي پرس تأييد كرد كه فار مي تواند هدفي بي كم و كاست براي سنت دي. شده بود

  .صورتي كه وجود داشته باشد

  .آن گاه اسپيدر از محفل شادي و سرور آب نوردان بيرون آمد و به ما پيوست

  .سنت دين در رفت -

  :دايي پرس گفت. اين را بدون هيچ شور و احساسي گفت هر چند مي دانستم درونش آتشي برپاست

  .باز هم مي بينيمش. نگران نباش -

ها به اين فكر كرده بودم كه اقدام بعديمان چه بايد باشد و آن لحظه مناسبي براي طرح از مدتي پيش، بار

  :گفتم. اين موضوع بود

  .به نظر من بايد به پنگرسيتي بريم -

  :اسپيدر با شگفتي نگاهي به من انداخت و گفت

  .مادرمو وارد اين ماجرا نكنيد. نه -

  :نباشد به او گفتمدر حالي كه مي كوشيدم كالمم بيش از حد خشك و جدي 

  .متأسفانه ممكنه مادرت وارد ماجرا شده باشه -

  :اسپيدر پرسيد

  براي چي؟ چه طوري؟ -

معنيش اينه كه نيمه ي ديگه ي نقشه . پدر اسپيدر نصف نقشه رو به اوسا داده كه اون به اسپيدر بده -

سر هر چي بگين شرط پيش پدر اسپيدر كه نبود پس حتماً پيش مادرشه، حاضرم . بايد يه جايي باشه

  .ببندم
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دايي پرس آن را گرفت و به بررسي آن . اسپيدر دستش را در جيبش كرد و نيمه ي نقشه را در آورد

  :پرداخت و گفت

  .شماره هايي كه اين باالست مي تونه نيمي از مختصات جغرافيايي باشه -

  :اسپيدر با خشم نقشه ي نصفه را قاپيد و پس گرفت و گفت

  .به مامانم كاري نداشته باشين. ي هاتون برام هيچ اهميتي ندارهاين خيال پرداز -

  :ملتمسانه گفتم

. چرا متوجه نيستي، اگر كل اين قضيه ي فار فقط يه قصه باشه كه جايي براي نگراني وجود نداره -

اما اگر غير از اين باشه و سنت دين در تالش براي پيدا كردن اين شهر گمشده باشه، نياز به اين 

  .اگر نصف ديگه ي نقشه پيش مامات باشه اون وقت توي دردسر مي افته. دارهنقشه 

اين حرفم به شدت اسپيدر را تحت تأثير قرار داد، اگر آب سرد به صورتش پاشيده بودم تا اين حد شوكه 

اه به نيمه ي نقشه نگ. از اين كار بيزار بودم اما او بايد مي فهميد كه با چه خطري مواجه هستيم. نمي شد

  :كرد و بعد آن را در جيبش گذاشت و گفت

  .تا شب به پنگرسيتي مي رسيم. ينزا بهمون يه قايق مي ده -

دايي پرس صبر كرد تا دوان دوان از ما دور شود و . سپس شروع به دويدن به سوي جايگاه آب نوردان كرد

  :بعد گفت

  .خيلي ناراحته -

  –ه وقتي باالخره با سنت دين رو به رو بش. ناجوره -

  .در حال حاضر بايد آماده بشيم و به جست و جوي گنج بريم. فعالً كه روبرو نشده -
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  7وزنگاشت ر

  )ادامه(

  كلرال

  

وقتي نزديك تر شديم صداي نعره . من و دايي پرس به دنبال اسپيدر به انتهاي جايگاه آب نوردان رفتيم

  :هايي را شنيدم كه از داخل ساختمان مي آمد

من مي دونستم كه اين اتفاقات مي افته ولي هيچ كس حرفمو ! دادم، بله، هشدار دادم من بهش هشدار -

  !باور نكرد

وقتي سرك كشيديم و دزدكي به داخل اتاق نگاهي انداختيم . اين صدا از دفتر وو ينزا به گوش مي رسيد

يدر عقب ايستاده اسپ. وو ينزا را ديديم كه مثل هميشه با قيافه اي عبوس و جدي پشت ميزش نشسته بود

. تمام آن قيل و قال از سوي دو كشت ورزي بود كه جلوي ميز ينزا ايستاده بودند. بود و گوش مي داد

در آن . همان زن و مردي بودند كه اندكي پس از وقوع تصادم، جلوي جايگاه راهنماي مگورن ديده بودم

دست كم حاال ديگر . رو بحث بودندزمان، با هم جرو بحث مي كردند و آن لحظه نيز همچنان در حال ج

مردي كه موي سرش رو به تاسي مي رفت كوتاه قامت . مي توانستم بشنوم كه بگو مگويشان بر سر چيست

اگر در دنياي ديگري بود به احتمال زياد او را . بود 1بود و قيافه اش به اجنه شباهت داشت و نامش تاي مانو

او قدم مي زد، براي تأكيد بر حرف هايش دست ها را در . مي گرفتند با كوتوله هاي كارگاه بابانوئل اشتباه

  :او با داد و فرياد گفت. هوا تكان مي داد و هنگام صحبت ذرات بزاقش از دهانش بيرون مي پاشيد

  .ماجرايي رو شروع كرديم كه بايد متوقف بشه -

                                            

1
. Ty Manoo 
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قد بلند و تركه اي بود و تيزي . بود 2نامش پونسي. از قرار معلوم، زن به اندازه ي او دلواپس و نگران نبود

دست به سينه ايستاده بود و حالت خستگي چهره . زواياي صورتش مرا به ياد گربه هاي موذي مي انداخت

  .اش طوري بود كه انگار مانو كودكي نحس و بدقلق است و بس

  :پشت چشمي نازك كرد و گفت

  .باز داري شلوغش مي كني -

  :مانو بي درنگ در جوابش گفت

مثالً چه عكس ! مهاجم ها به ما حمله كردند! صدها نفر در مگورن كشته شده ن! لوغ مي كنمش -

  العملي رو مي توني پيشنهاد كني؟

  :اسپيدر پرسيد

  مشكل چيه؟ -

  :مانو در حالي كه ذرات بزاقش بيرون مي پاشيد در جوابش گفت

  .مشكل اينه كه ما باعث مسموميت افراد مگورن شديم -

وقت مداخله فرا . من و دايي پرس با هم نگاهي كرديم و وارد دفتر شديم. ت جديديچه پيشرف. اي واي

كمابيش ناراحت و دستپاچه به نظر مي رسيد گويي سرنخ . ينزا ما را ديد و از جايش برخاست. رسيده بود

اوضاع از دستش در آمده بود و چنان از ظاهرش بر مي آمد هيچ خوشش نمي آمد كه سرنخ امور را از 

  :دستور داد. ست بدهدد

  .اسپيدر، دوست هاتو از اين جا ببر بيرون -

  :اسپيدر بي درنگ پاسخ داد

                                            

٢. Po
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  .اونا براي كمك به ما اومده ن. نه -

  :ينزا مخالفت كرد و گفت

تا زماني كه نمي دونيم دقيقاً چه پيش اومده نبايد بگذاريم . نمي خوام رعب و وحشت ايجاد بشه -

  .شايعات سر زبون مردم بيفته

  :يي پرس با خونسردي و آرامش رو به ينزا گفتدا

با اجازه ي شما، فرمانده، بايد عرض كنم من و پندارگن از جاي دوري به اين جا اومديم چون  -

ما نه شايعه پراكني مي كنيم و نه رعب و . مشكالتي پيش بياد... شنيديم كه ممكنه در اين جا

شما كمك كنيم اين بحران رو پشت سر  تنها هدفمون اينه كه به. وحشت به وجود مي ياريم

  .بگذارين

. ينزا به چشم هاي دايي پرس نگاه مي كرد و به خوبي مي ديدم كه لحظه به لحظه آرام تر مي شود

به ياد رفتار آرام و . كالم آرامش بخش دايي پرس حالت تهاجمي او را از بين برد. راستش كمي ترسناك بود

درست . كمابيش مثل هيپنوتيزم بود. ه روي افراد تأثير آرامش بخشي داشتماليم اوسا، مادر لور، افتادم ك

نمي دانستم كه اين از آن شگردهاي مسافرهاست يا نه و به ذهنم سپردم كه در فرصتي ديگر اين را 

  .بپرسم

  :اسپيدر اضافه كرد

  .اونا از دوستان ما هستند. اونا يه بار ديگه هم در نجات گراليون بهمون كمك كرده ن -

  :سرانجام دوباره روي صندلي اش نشست و به كشت ورزها گفت. ينزا سر تا پاي ما را ورانداز كرد

  .چيزهايي رو كه گفتين بهشون بگين -

  :مانو، اين مرد كوچك اندام، رشته ي كالم را به دست گرفت و گفت

  .يشهتقاضا براي غذا هميشه رو به افزا. جمعيت كلرال داره زياد مي شه. يه آزمايش بود -
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  :نسي كه نمي خواست عقب بماند، اضافه كرد

ما محاسبه كرديم كه با نرخ رشد فعلي، به احتمال زياد روزي مي رسه كه ميزان تقاضا براي مواد  -

بنابراين دست به كار شديم تا خدمت مهمي رو به انجام . غذايي بيش تر از ميزان عرضه مي شه

  .برسونيم

  :مانو حرف او را ادامه داد و گفت

گمان مي كرديم كه اگر بتونيم با . اول دنبال راه هايي براي افزايش ميزان رشد گياهان بوديم -

سرعت بيش تر گياهان رو پرورش بديم ديگه هيچ نگراني و مشكلي در زمينه ي تأمين غذاي كافي 

مان انواع كودها و پيوندها رو آزمايش كرديم و روش هايي براي ايجاد تغيير ساخت. باقي نمي مونه

  !اما كار اشتباهي از آب در اومد. سلولي گياهان پيدا كرديم

  :نسي در مخالفت با او گفت

  !پروژه ايه كه ناتموم مونده! اشتباه نبود -

  :مانو با صداي بلند گفت

سعي كردم بهشون بگم كه داريم با سر توي چاه . ولي ما داشتيم توي كار طبيعت دست مي برديم -

  .رفم گوش ندادمي افتيم ولي هيچ كس به ح

  :نسي در مخالفت با او گفت

  .براي اين كه كارمون موفقيت آميز بود -

  :مانو فرياد زد

گياهاني به وجود آورديم كه سريع تر رشد كردند ولي ! موفقيت آميز؟ ما توي طبيعت دست برديم -

  !سمي شدند
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  :مه دادعرق پيشاني اش را با آستينش پاك كرد و ادا. مانو كالفه و به هم ريخته بود

ما كودي درست كرديم كه روي چرخه ي رشد طبيعي گياهان تاثير مي گذاشت و . مشكل از كود بود -

سرعت رشد گياهان هفت برابر و مقدار ميوه هاشون دو . باور كردني نبود. ساختار ژنتيكيشونو تغيير مي داد

ون بگذاريم ولي زيادي تند از بس ذوق زده شده بوديم مي خواستيم كشفمونو با همه در مي. برابر شد

  .نتايج كارمونو ارزيابي نكرديم. رفتيم

نسي كه مي كوشيد موضوع را پيش پا افتاده جلوه بدهد چنان كه گويي اتفاق مهمي پيش نيامده است، به 

  :ما گفت

بعضي از محصوالت جهش يافته سمي . تازه همين اواخر بود كه به عوارض جانبي ناجورش پي برديم -

  .محصوالت اينجا هيچ خطري ندارند. لي اصال از اون كود براي محصوالت گراليون استفاده نكرديمو. شدند

  :مانو با داد و فرياد گفت

ش ما فقط مي خواستيم كه اونا درباره. ولي نمونه اي از اون كود رو براي انجمن كشت ورزي فرستاديم -

ند كه بالفاصله شروع كردند به توليدش و اين كود مطالعه كنن ولي اونا هم اون قدر تحت تاثير قرار گرفت

  !رو به سرتاسر كلرال فرستادند

  :ينزا از جا جست و در حالي كه مي كوشيد وحشتش را بروز ندهد فرياد زنان گفت

منظورت اينه كه در سرتاسر كلرال دارند از كودي استفاده مي كنند كه محصوالت رو سمي و مرگبار مي  -

  كنه؟

  :زدمانو فرياد 
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  !اتفاقي كه در مگورن افتاد تازه اول ماجراست! بله -

آيا ممكن بود كه اصال سنت دين در زمينه ي . اين موضوع كل ماجرا را در مسير ديگري مي انداخت

مسموميت محصوالت هيچ دخالتي نداشته باشد؟ آيا فقط از اين وضعيت به نفع خود استفاده مي كرد؟ از 

كشنده نقطه ي عطف اين قلمرو بود ولي انگار خود مردم كلرال اين بال را به سر  قرار معلوم، توليد اين سم

  :اسپيدر گفت. خود آورده بودند

بايد خودمونو به اونجا برسونيم و نگذاريم باز هم از اين كود به . انجمن كشت ورزي توي پنگرسيتيه -

  .جاهاي مختلف بفرستند

  :مانو جيغ و ويغ كنان گفت

  !ون كاريه كه بايد بكنيماين دقيقا هم -

  :اسپيدر اضافه كرد

  .مي تونيم پيش از غروب خورشيد توي پنگرسيتي باشيم. يه وسيله ي تندرو بهمون بده -

ممانعت از ارسال كود امري حياتي بود اما علت اصلي رفتنش به . اسپيدر خيلي باهوش و زيرك بود

  .شان را مي زدداشت با يك تير دو ن. پنگرسيتي محافظت از مادرش بود

  :مانو گفت

  !منم ميام -

  :سپس رو به نسي كرد، انگشتش را به صورت او فشرد و در حالي كه بزاقش بيرون مي پاشيد به او گفت
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  .نمي خوام تمام تقصيرها به گردن من بيفته. تو هم مياي -

  :نسي شانه هايش را باال انداخت و گفت

  .همين كه پروژه كامل بشه قهرمان مي شيم. مال من بشهبدم نمياد امتيازش . باشه، هر چي تو بگي -

  :مانو با خشم گفت

  .ولي فعالً قاتليم -

تا آن هنگام، او كل آن مسئله را تجربه اي علمي . اين حرف باعث شد نسي از خود واكنش نشان بدهد

ا به راستي جا گوي. ولي اين كه كسي او را قاتل بنامد مسئله ي كامال جداگانه اي بود. قلمداد مي كرد

  :با ترس و لرز گفت. خورده بود

  .منم ميام -

  :ينزا ميزش را دور زد و يكراست به سوي در رفت و دستور داد

همه با هم به پنگرسيتي . من يه قايق تندرو مهيا مي كنم. دو پك ديگه در پاشنه ي اصلي كشتي باشين -

  .مي ريم

ويش را برگرداند و انگشت اشاره اش را باال آورد و قاطعانه آنگاه درست پيش از آن كه از اتاق بيرون برود ر

  :دستور داد

حاال كه گراليون در خطر نيست لزومي . با تك تكتونم. يك كلمه از اين موضوع رو به كسي نمي گين -

  .نداره كه رعب و وحشت ايجاد كنيم
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اسپيدر . ا با اسپيدر تنها گذاشتندنسي و مانو نيز به دنبالش از آنجا رفتد و ما ر. سپس از اتاق بيرون رفت

  :پرسيد

  يعني ممكنه؟ ممكنه سنت دين هيچ دخالتي توي اين قضيه نداشته باشه؟ -

  :دايي پرس جواب داد

ممكنه خودش باعث بروز اين مشكل نشده باشه ولي ازش به نفع . آره، ممكنه، ولي فرقي نمي كنه -

  .خودش استفاده مي كنه

  :من اضافه كردم

  اون با اين قضيه چه ارتباطي مي تونه داشته باشه؟. ماجراي فار هم هستدر ضمن  -

  :دايي پرس جواب داد

  .اميدوارم توي پنگرسيتي از اين موضوع سر در بياريم -

چهل دقيقه بعد، يا به قول خودشان دو پك بعد، بستگي دارد اهل كجا باشي، هر شش نفرمان در لنگرگاه و 

من كنار دايي پرس، اسپيدر و دو كشت ورز، يعني نسي و . رسيتي بوديمآماده براي حركت به سوي پنگ

قايق تندرويي كه قرار بود سوارش شويم قايق پر قدرتي با ظاهري بي نظير بود كه . مانو، ايستاده بودم

در باالي . رنگش سبز دريايي و همرنگ كشتي جنگي مهاجمان بود. ظاهرا حدود دوازده متر طول داشت

اتاقكي داشت كه از بس بزرگ بود يك قايق بادباني كوتاه و چند تخت ديواري را در خود جا بخش جلويي، 

وو ينزا پيش از ما به آنجا رسيده بود و موتور قايق را به . اتاق سكان باالي اين بخش قرار داشت. داده بود

. ه چشم مي خوردعرشه ي بزرگي داشت و در مجاورت سرتاسر نرده هايش صندلي هايي ب. كار مي انداخت
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اما بر خالف قايق هاي . مرا به ياد قايق هاي غواصي انداخت كه دايي پرس در گذشته مرا سوارشان مي كرد

  .غواصي، از ظاهر اين كوچولو معلوم بود كه مي تواند ويراژهاي جانانه اي بدهد

بق معمول سر و صداي ينزا موتورها را روشن كرد و ط. همگي سوار شديم و اسپيدر لنگرها را باال كشيد

سپس ينزا ماهرانه قايق را هدايت كرد تا از ! اين موتورهاي سوخت آبي بي نظير بودند. زيادي بلند نشد

چند لحظه بعد، همين كه از نشانگر شناور . لنگرگاه هاي گراليون فاصله گرفت و وارد آب هاي آزاد شد

چيزي . براي چه به اين قايق مي گويند قايق تندرو عبور كرديم، ينزا شروع به گاز دادن كرد و تازه فهميدم

نمانده بود در اثر اين سرعت ناگهاني به كف قايق بيفتم و در طول چند ثانيه، گويي مثل هواپيماهاي جت 

  .اقيانوس پيما، روي آب به پرواز در آمديم

ن مي داد با سرعت تنها چيزي كه نشا. حركت اين قايق نيز مانند حركت آب شكاف ها نرم و بي صدا بود

همان طور كه ايستاده بودم به ناچار بدنم را به سمت جلو خم . در حركتيم وزش شديد باد به صورتم بود

  .كردم وگرنه ممكن بود به پشت به زمين بيفتم

در اتاقك جلويي مي . در بيشتر طول مسيرمان، دو كشت ورز با هم در گوشه اي جدا از ديگران بودند

حاال ديگر درباره ي چه بگومگو مي كردند؟ روي كاغذهايي كه داشتند . جروبحث مي كردندماندند و با هم 

حدس زدم در تالش براي يافتن راهي جهت . فرمول ها و معادالتي را با خط خرچنگ قورباغه مي نوشتند

  .خنثي كردن زياني هستند كه كود جهش يافته شان به بار آورده بود

نمودارهايي داشت و از روي . سپيدر در مقام افسر جهت ياب انجام وظيفه مي كردا. ينزا در اتاق فرمان ماند

آيا . من و دايي پرس جز دلواپسي كار ديگري نداشتيم. آنها مسير حركتمان تا پنگرسيتي را تعيين مي كرد

 ديگر فرصتي براي پس گرفتن كودها باقي نمانده بود؟ تا چه محدوده اي منتشر شده بود؟ آيا واكنشي

چه . از آن عجيب تر، معماي فار بود. زنجيره اي آغاز شده بود كه تمام محصوالت كلرال را آلوده مي كرد
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چيز مهمي در اين شهر مرموز نهفته بود كه پدر اسپيدر در واپسين دم عمرش آرزوي گفتن آن به پسرش 

بود كه در پنگرسيتي  را داشت؟ تمام اين مسايل چگونه به سنت دين مربوط مي شدند؟ اميدمان به اين

  .پاسخ همه ي اين پرسش هايمان را بگيريم

  :دايي پرس كه به پهنه ي اقيانوس خيره بود و مي انديشيد به نرمي گفت

  .كامال جور در مياد -

  :من كه عادت نداشتم بشنوم مسايل با هم جور در آمده باشند از او پرسيدم

  چي جور در مياد؟ -

  :متفكرانه گفت

اين درست كه احتماال نيت بدي نداشتن ولي در نهايت يه هيوال خلق . نبي گدار به آب زدكشت ورزها  -

هر كاري كه در حد توانش باشه . اين از همون چيزهاييه كه سنت دين ازشون سوءاستفاده مي كنه. كردن

  .ما اينجاييم براي همين. اين نقطه ي عطفه. مي كنه كه انتشار اين سم ادامه پيدا كنه و كلرال نابود بشه

  :پرسيدم

  پس اين شهر گمشده ي فار چي؟ -

نمي دونم كه اين موضوع چطور به اين معما مربوط مي شه ولي چون دغدغه ي پدر اسپيدر بوده دغدغه  -

  .ي منم هست

دلم مي خواست . به اتاق سكان در باالي قايق نگاه كردم و اسپيدر را ديدم كه به افق چشم دوخته بود

اما مي ترسيدم خشم برخاسته از . يك دوست بود. انسان بي نظيري بود. ش چه مي گذردبدانم در سر
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اميدوار بوديم . درگذشت پدرش او را به دردسري جدي بيندازد و وضعيت همه ي ما را وخيم تر كند

اما در اين صورت اسپيدر وظيفه ي دشوار رساندن خبر فوت پدرش به مادرش . مادرش صحيح و سالم باشد

اما آنچه به نظرم به همان سختي بود و از آن مي ترسيدم اين بود كه اتفاقي براي . به عهده داشترا 

مطمئن بودم كه اگر اسپيدر . مادرش پيش آمده باشد همان طور كه براي خانواده ي من پيش آمده بود

  .مادرش را نيز از دست بدهد به سرش خواهد زد

سعي كردم كمي بخوابم ولي ذهنم از شدت دلواپسي آرام و . نديمبيشتر روزمان را در مسير اين سفر گذرا

خورشيد را تماشا مي كردم كه مسيرش را در پهنه ي آسمان طي مي كرد و به سوي اقيانوس . قرار نداشت

  آنگاه درست وقتي چرتم گرفته بود . مي رفت

  !اونجاست -

  .ينزا فرياد زنان اين را گفت

و خودم را به اتاق سكان رساندم تا از آنجا محلي را ببينم كه ينزا به آن اشاره به سرعت از نردبان باال رفتم 

اما نزديك تر كه شديم و لكه پررنگ . ابتدا آن را نديدم چرا كه تنها لكه ي تيره اي در خط افق بود. داشت

  .تر شد تازه فهميدم چنان كه تصور مي كردم نبوده است

  .پنگرسيتي بود

باور نكردني بر سطح آب پيش مي رفتيم دو ساعت ديگر طول كشيد تا به آنجا با اين كه با سرعتي 

هر چه نزديك تر مي شديم ساختمان ها بزرگ تر مي . اين زيستگاه شهري تا اين حد بزرگ بود. رسيديم

به زودي برايم روشن شد كه اين زيستگاه به بزرگي گراليون است با اين تفاوت كه سطح آن پوشيده . شدند

بعضي از آنها بيش از ! چشمم به آسمان خراش ها خيره مانده بود! به راستي شهر بود. اختمان بوداز س
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درست مانند شهرهاي زادگاهمان بود با اين تفاوت كه شهرهاي ما روي آب . چهل طبقه ارتفاع داشتند

  !باور نكردني بود. شناور نيستند

همانطور كه پيش تر برايتان گفتم در . ا ديدموقتي نزديك تر شديم جزييات بيشتري از ساختمان ها ر

به جاي آن كه . همه چيز را از نوعي تركيب پالستيكي سخت ساخته بودند. كلرال استيل وجود نداشت

رنگ اين ساختمان ها رنگ هاي آشناي خاكستري بتوني و نقره اي باشد، به رنگ سفيد و آبي يا سبز 

  .ي به ساختمان هاي اداري زادگاهمان داشتنداما گذشته از اين، شباهت زياد. روشن بود

وقتي به محدوده ي شناور ايمني رسيديم و سرعتمان را كم كرديم براي ديدن ساختمان هاي سر به فلك 

چطور : در آن لحظه تنها يك فكر به ذهنم خطور كرد. كشيده ناچار شدم سرم را به سمت عقب خم كنم

  ممكن است چنين چيزي شناور بماند؟

با احتياط قايق تندرو را به درون محوطه ي لنگرگاه راند كه شباهت بسياري به لنگرگاه گراليون ينزا 

همين كه ينزا از قايق بيرون پريد بي . دو آب نورد ما را راهنمايي كردند و طناب قايق را بستند. داشت

  :كم گفتينزا با اقتدار و تح. درنگ هر دو خبردار ايستادند و به او اداي احترام كردند

  .ممكنه هر لحظه بخوايم از اينجا بريم -

  :هر دو آب نورد به طرزي رسمي گفتند

  !بله، قربان -

  :آنگاه ينزا برگشت و رو به ما كرد و با بدخلقي به مانو و نسي گفت

  انجمن كشت ورزي كجاست؟ -
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تعادلش را حفظ كرد و مانو با دستپاچگي از روي نرده ي قايق گذشت و چيزي نمانده بود در آب بيفتد اما 

نسي پشت چشمي نازك كرد و با وقار از روي نرده . طوري كه انگار مشكلي پيش نيامده باشد صاف ايستاد

  :مانو به تندي گفت. رد شد

  .ما شما رو به اونجا مي بريم -

ه مرد كوچك اندام، با قدم هاي اردك وار از كار ينزا گذشت و يكراست از پله ها به سوي سطح زيستگا

من كه كنار اسپيدر حركت مي كردم از او . بقيه ي ما نيز از قايق پياده شديم و به دنبال او رفتيم. رفت

  :پرسيدم

  آخرين باري كه به خونه تون اومدي كي بود؟ -

همانطور كه مستقيم رو به رويش را نگاه مي كرد بر سرعت گام هايش افزود تا از من فاصله . پاسخم را نداد

  .حواس اسپيدر جاي ديگري بود. هم از گفتگوي دوستانه ي مااين . بگيرد

وقتي به سطح زيستگاه رسيديم از داخل ساختماني خارج شديم و به چشم اندازي قدم گذاشتيم كه 

پياده روها پر از افرادي بود كه شتابان به مقصدشان مي . شباهت بسياري به هر خيابان شلوغ ديگري داشت

وچك در خيابان ها در رفت و آمد بودند و فروشندگان، كاالهاي روي چرخ دستي رفتند، وسايل نقليه ي ك

انگار به نيويورك سيتي برگشته بودم با اين تفاوت كه همه چيز رنگارنگ تر و . هايشان را مي فروختند

  .بسيار تميزتر از آنجا بود

ه هايي به موازات هر خيابان آبرا. چيز ديگري نيز بود كه موجب تفاوت بسيار آنجا با زادگاهمان مي شد

عرضشان به شش متر مي رسيد كه كمابيش هم عرض خود خيابان ها بود اما همين عرض . جريان داشت

براي عبور قايق هاي سوخت آبي كوچك بسياري كافي بود كه با سرعت در طول آبراه ها در حركت بودند و 
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ايتاليا نرفته ام اما با توجه به عكس ها و فيلم هايي هرگز به ونيز در . مردم را به تندي به مقصد مي رساندند

با يك نگاه سريع به اطرافم فهميدم كه اين . كه از آنجا ديده ام مي گويم كه اينجا كمابيش مثل ونيز بود

اينجا و آنجا، پل هاي عابر . آبراه ها در تمام سطح زيستگاه شهري گسترده شده، يكديگر را قطع مي كنند

آبراه ها به چشم مي خورد كه به شكل نيم دايره بودند تا قايق ها بتوانند از زير آن عبور پياده بر روي 

اين فواره ها . در كنار هر پل فواره ي زيبايي بود كه آب را به شكل هاي گوناگون به اطراف مي پاشيد. كنند

  .ي بودبايد بگويم كه پنگرسيتي جاي زيباي. تزييني بودند و هيچ كاربرد ديگري نداشتند

وقتي در خيابان دوباره . اما من فرصت زيادي براي گشت و گذار در اين شهر و تحسين و تمجيد آن نداشتم

بدون يك كلمه توضيح، به راهش به سوي يكي از آبراه ها ادامه . دور هم جمع شديم اسپيدر توقف نكرد

  :ينزا او را صدا زد و گفت. داد

  .يه دستوره اين. اسپيدر، برگرد اينجا! اسپيدر -

ينزا مي خواست دوان . مي دانستم به كجا مي رود و قرار نبود كسي مانع او شود. گوش اسپيدر بدهكار نبود

  :دوان دنبالش برود ولي دايي پرس جلوي او ايستاد و گفت

  .داره ميره مادرشو ببينه -

با عصبانيت . بازگشت اين حرف لحظه اي ينزا را نرم كرد اما به همان سرعت نيز حالت جدي قيافه اش

  :گفت

  .خودش اينو مي دونه. متوجه هستم، ولي ما براي اين كار نيومديم اينجا -

  :دايي پرس به آرامي گفت
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رفتن شما به انجمن كشت ورزي . ما همراهش مي ريم و ازش جدا نمي شيم. ولي اون براي همين اومده -

  .مهمتره

حالت قيافه ي مانو نيز طوري بود كه . ه و بي قرار مي شدنسي داشت كالف. ينزا به نسي و مانو نگاه كرد

  :مانو جيغ و ويغ كنان گفت. انگار تنگش گرفته بود

  !بيشتر از اين نمي تونيم وقتمونو تلف كنيم -

  :ينزا دوباره به دايي پرس نگاه كرد و گفت

  .بعد از اين كه با مادرش صحبت كرد با خودتون بياريدش پيش قايق -

  :اب داددايي پرس جو

  .اطاعت مي شه -

به نظرم در خيلي از مواردي كه ينزا براي آب نوردان ديگر مجاز . به طور قطع، ينزا به اسپيدر عالقه داشت

از آن گذشته، اسپيدر گراليون را نجات داده بود، البته به كمك ما، . نمي دانست اسپيدر قصر در مي رفت

  .كاري را داشتبنابراين به گمانم او استحقاق اندكي كم 

  :گفتم. اسپيدر را ديدم كه به درون آب شكافي پريده بود و داشت آن را روشن مي كرد

  .اي واي، دايي پرس، االن گمش مي كنيم -

  :ينزا فرياد زد

  !بريد -
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از قرار معلوم همه ي آن آب شكاف ها اموال عمومي . من و دايي پرس شروع به دويدن به سوي آبراه كرديم

مردم بدون هيچ نظم و ترتيبي سوار آب شكاف ها مي شدند و هنگام پياده شدن، آنها را همان  بودند زيرا

  .جا مي گذاشتند و مي رفتند و كمابيش مانند دوچرخه هاي چين بودند

  .داشتيم او را گم مي كرديم. اسپيدر آب شكاف را با خشونت در دنده گذاشت و با سرعت به راه افتاد

  !دايي پرس -

  .يكي پيدا كردم! اشاوناه -

آب شكاف خالي يافته بود كه با جستي سوار . دايي پرس در حالي كه به سويي اشاره مي كرد اين را گفت

  .دايي پرس به تندي آن را روشن كرد و گاز داد و راه افتاديم. آن شديم

غير مجاز به  آبراه بسيار شلوغي بود و حركت با سرعت. خوشبختانه سرعت حركت در آبراه ها محدود بود

اسپيدر خيلي جلوتر از ما بود اما مي دانستم كه نمي تواند با سرعت مورد نظرش . معناي تصادف قطعي بود

دايي پرس از البه الي وسايل نقليه اي كه كندتر مي . حركت كند چرا كه ظاهرا اوج شلوغي پنگرسيتي بود

  .ت بگيرد و جلو بيفتدرفتند ويراژ مي داد و فقط توانست از چندتايي از آنها سبق

هر چند كه نمي . راه دور و درازي را در تنگه ي ميان ساختمان هاي سر به فلك كشيده طي كرديم

اسپيدر دقيقا مي . بايد سايه به سايه ي اسپيدر مي رفتيم. توانستيم توقف كنيم و از گردشمان لذت ببريم

ن از او چشم بر نمي داشتم و دايي پرس را م. دانست به كجا مي رود و به چندين آبراهه ي فرعي پيچيد

  .راهنمايي مي كردم كه تمام حواسش به ممانعت از برخورد با ساير آب شكاف ها بود

ديدم كه . سرانجام اسپيدر وارد آبراه فرعي باريكي شد كه در ميان ساختمان هاي كوتاه تري جريان داشت

حس آشنا . ببينم به سوي كدام ساختمان مي رودآب شكافش را كجا گذاشت و يكسره چشمم به او بود تا 
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وقتي به دنبال اسپيدر به آپارتمان پدرش در مگورن مي رفتيم نيز درست همين . پنداري عجيبي داشتم

  .فقط مي توانستم اميدوار باشم كه در پنگرسيتي ديگر به آن هول و هراس گرفتار نشويم. حس را داشتم

وقتي به دو خود را به خيابان مي رسانديم . دي از آن بيرون جستيمآب شكافمان را پارك كرديم و به تن

  :با اندكي شرمندگي گفت. اسپيدر همان جا ايستاد و منتظرمان ماند

  .نمي دونستم دارين دنبالم مياين. تازه همين االن ديدمتون -

  :گفتم

  .يادآره ديگه، هممون يه جورهايي توي اين قضيه هستيم، چه خوشت بياد چه خوشت ن -

  ...من يه ذره . ببخشيد، چه خوب شد كه اومدين -

  :دايي پرس گفت. مي دانستم كه ترسش از چيزي است كه ممكن بود در آنجا بيابد. جمله اش را تمام نكرد

  .ما همراهتيم. چيزي نيست -

ارتمان آنجا مثل آپ. اسپيدر سري تكان داد و برگشت و ما را به ساختماني برد كه مادرش در آن مي زيست

ساختماني پنج طبقه كه در هر طبقه حدود ده . هاي زادگاهمان بود با اين تفاوت كه رنگش زرد ليمويي بود

از پله ها به طبقه ي باال و از آنجا به سوي دري . اسپيدر دقيقا مي دانست از كجا بايد برود. واحد داشت

به زودي آنچه . ي زمان برايش متوقف شده بوداسپيدر در آنجا ايستاد گوي. رفتيم كه در انتهاي راهرويي بود

را براي دانستنش آمده بود، در مي يافت و من مي دانستم همان قدر كه دلش مي خواهد وارد آنجا شود از 

دايي پرس با حالتي تشويق آميز سرش را . سرش را بلند كرد و به ما نگاهي انداخت. آن واهمه نيز دارد

  .تكان داد
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  »!جانمي جان«: زد و با شادماني گفتاسپيدر به در ضربه 

  .دوباره در زد. كسي جواب نداد

  مامان؟ -

هيچكس از داخل آپارتمان نپرسيد چه كسي . از صداي گام هايي كه به در نزديك مي شدند اثري نبود

  .اميدوار بودم مادرش براي خريد يا براي ديدن دوستانش رفته يا خواب باشد. پشت در است

قلب من هم تند تند مي . در باز بود. نگاه سريعي به ما انداخت و دستگيره ي در را فشرد اسپيدر بار ديگر

من و دايي پرس دنبالش رفتيم و . آنگاه نفس عميقي كشيد و وارد آپارتمان شد. زد چه برسد به اسپيدر

بار در  بچه ها، بايد بگويم كه هيچوقت فكرش را هم نمي كردم كه حتي يك. وارد خانه ي مادرش شديم

  .طول عمرم چنين حسي داشته باشم ولي اين كه براي دومين بار دچارش شوم، راستش بي انصافي بود

نه اسباب و اثاثيه اي، نه تابلويي، نه هر نشانه ي ديگري كه نشان دهد روزي . آپارتمان كامال خالي بود

هم به خانه ي شماره ي  درست حس و حال زماني را داشتم كه با. كسي در آنجا زندگي مي كرده است

البته حالم به بدي آن . دوي ليندن پليس در استوني بروك رفتيم و ديدم كه خانه مان ناپديد شده است

خوب . زمان نبود چون آن روز در زمين دوم به اتفاق شما فهميدم كه خانواده ي خودم ناپديد شده است

  .مي دانستم كه اسپيدر چه حالي دارد

دايي پرس خود را به او رساند، دستش را روي . ود و ناباورانه به خانه ي خالي زل زده بودكنار در ايستاده ب

  .شانه ي او گذاشت و به نرمي كالم جادويي را بر زبان آورد

  .اين اتفاقيه كه بايد مي افتاد. سعي كن ناراحت نشي -
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  :اسپيدر با خشم خود را كنار كشيد و فرياد زد

  ت؟چطور ممكنه؟ مادرم كجاس -

  :دايي پرس گفت

  .معنيش اينه كه وقت رفتن مادرت رسيده بوده. تو حاال ديگه يه مسافري. اون زنده س، اسپيدر -

بايد اقرار كنم . اسپيدر نگاه سريعي به دايي پرس انداخت كه از سردرگمي بي حد و حصرش حكايت داشت

. سافر بودن گيج و سردرگم بودمكه خود من هم در زمينه ي بخش ناپديد شدن خانواده ها در ماجراي م

  :پرسيدم

  خب، پس مادرش كجاست؟ حاال كه اين موضوع به ميون اومده، بگو ببينم خانواده ي خودم كجا هستند؟ -

به گمانم او خوب مي دانست كه آنها كجا هستند اما به دليلي نمي خواست . دايي پرس معذب شده بود

  :به آرامي گفت. بگويد

از . همون چيزي رو ميگم كه وقتي بابي از گم شدن خانواده اش با خبر شد بهش گفتماسپيدر به تو هم  -

علت حضور خانواده تون اين بوده كه به شما آموزش بدن و . اول سرنوشتتون اين بوده كه مسافر بشين

ر ولي خود اونا هم االن سف. بهتون كمك كنن كسي باشين كه امروز هستين تا بتونين سفرتونو شروع كنين

  .روزي دوباره اونا رو مي بينيد، بهتون قول مي دم. خودشونو شروع كردن

  :اسپيدر پرسيد

  .پس پدرم چي؟ اون كه جايي نرفته كشته شده -

  :دايي پرس گفت
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. به هر دوتون قول مي دم كه به مرور زمان همه چي رو بفهميد. وظايف ديگه اي داشت. اون مسافر بود -

  .چ اتفاق ناگواري براي مادرت نيفتادهولي فعال همينو بدون كه هي

ديگر داشتم از اينكه همه ي مطالب مربوط . اين باعث شد همه ي احساسات ناخوشايند كهنه ام زنده شوند

فقط مي توانستم حال و روز اسپيدر را در ذهنم . به مسافر بودن را نمي دانم، نااميد و دلسرد مي شدم

چند لحظه ديگر در اتاق خالي مانديم و بعد ناگهان . گي داشتاين ماجرا هنوز برايش تاز. مجسم كنم

همانطور كه در خانه ي خالي مي دويد ما نيز به . اسپيدر دوان دوان به جاي ديگري از آپارتمان رفت

  :اسپيدر وسط اتاق ايستاد و گفت. دنبالش مي رفتيم تا به جايي رسيديم كه شايد روزي اتاق خوابي بود

باورم . از زماني كه به دنيا اومدم تا وقتي رفتم كه آب نورد بشم همين جا زندگي كردم. بوداينجا اتاق من  -

  .نمي شه كه تمام كودكيم طوري پاك شده كه انگار هيچوقت وجود نداشته

  :به داخل كمدي رفت و گفت

  پندراگن، كمكم مي كني؟ -

  :او گفت. شانه هايم را باال انداختم و دنبالش رفتم

  كني برم باال؟كمكم مي  -

در حالي كه به . اسپيدر پايش را روي دست هايم گذاشت و من او را به سمت باال راندم. برايش قالب گرفتم

  :سقف باالي كمد دست مي كشيد به من گفت

توش چيزهايي رو مي گذاشتم كه خيلي برام . مخفيگاهي داشتم كه هيچكس از وجودش خبر نداشت -

  .مهم بود
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اسپيدر داشت همان كاري را مي كرد كه من نيز در زمين خانه ي شماره ي دوي . تدلم برايش مي سوخ

ليندن پليس كردم وجب به وجب آن زمين خالي را گشتم و از سر درماندگي دنبال نشانه اي گشتم كه 

حتي از خراش عميقي كه در اثر بستن تاب ما به . اما هيچ چيزي نيافتم. ثابت كند آنجا زندگي مي كرده ام

مي دانستم كه مخفيگاه سري اسپيدر نيز خالي خواهد . درخت ايجاد شده بود نيز اثري به جا نمانده بود

  .بود

اسپيدر جاي دقيق آن . تكه اي از ديوار باالي كمد را با ظرافت تمام بريده و دوباره سرجايش گذاشته بودند

از قيافه ي . بديهي است كه خالي بود. آن تكه را بيرون كشيد و دستش را داخل محفظه كرد. را مي دانست

  .دردمند اسپيدر فهميدم كه خالي است

انگار باالخره چيزي يافته . اما همان هنگام، درست وقتي مي خواست پايين بيايد حالت چهره اش عوض شد

  :به من دستور داد. بود

  .منو بيار پايين -

ي آمد شانه اش به چارچوب در كمد خورد و وقتي پايين م. به طور نامناسبي خم شدم و پايش را رها كردم

  :از او پرسيدم. صدا كرد اما مشكلي برايش پيش نيامد

  چي پيدا كردي؟ -

اسپيدر آن گنجينه را در دستش نگه . باورم نمي شد كه راست راستي ردي از گذشته اش باقي مانده باشد

  .داشت
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ه كاغذ سبز رنگي بود كه آن را از وسط تا تك. بالفاصله فهميدم چيزي نبوده كه خودش آنجا گذاشته باشد

جانمي . به تو مي بالم و دوستت دارم. براي اسپيدر«: روي آن با حروف مشكي نوشته شده بود. كرده بودند

  »!جان

  .حدس زدم كه بايد دست خط مادرش باشد

كه راه شهر نيمه ي ديگر نقشه اي بود . اسپيدر تاي كاغذ را باز كرد و آخرين هديه ي مادرش را ديدم

  .گمشده ي فار را نشان مي داد

  :اسپيدر به نرمي گفت

  .درسته كه اون رفته ولي انگار قبل از رسيد اين به دست من، كارش نيمه كاره مونده بود -

  آهاي؟ كسي خونه نيست؟ -

لحظه اي گمان . صداي زني بود. اين صداي شاد و سرزنده از سمت در ورودي آپارتمان به گوش مي رسيد

من و دايي پرس . به دو به سوي در رفت. اسپيدر نيز همين فكر را كرد. ردم مادر اسپيدر برگشته استك

اما وقتي به آنجا رسيديم متوجه شديم كه او اصال مادر اسپيدر نبوده است، پو . درست پشت سرش بوديم

  آنجا چه مي كرد؟. نسي كشت ورز بود

  :موزش را مؤاخذه كند به ما گفتمثل آموزگاري كه با نشاط و سرزندگي دانش آ

  چرا اون طوري فرار كردين و رفتين؟! شما پسرها كه اينجايين -

  :دايي پرس پرسيد

  چرا پيش ينزا و مانو نموندي؟ -
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  :با حالتي مالل آور هواي دهانش را به بيرون فوت كرد و گفت

  .ديگه اي بگذرونم من ترجيح دادم وقتمو جاي. اونا دنبال پژوهش هاي عبث و بي فايده اند -

  آيا ما را تعقيب كرده بود؟. عجيب و غير عادي بود

  :نسي گفت

  خب، اسپيدر جوان، بگو ببينم باالخره چيزي رو كه دنبالش اومده بودي، پيدا كردي؟ -

درباره ي . من و دايي پرس نيز همين كار را كرديم. اسپيدر در جوابش فقط مات و متحير به او نگاه كرد

  زد؟چه حرف مي 

  :آنگاه برايمان توضيح داد

فكر مي كردم . خود منم، مثل شما كلرالي هاي هميشه خيس، فكر نمي كردم چنين چيزي ممكن باشه -

. اما اين تا پيش از مشاهده ي عالمتي بود كه پدرت برات كشيده بود. شهر گمشده ي فار يه افسانه است

شف كرده بود كه اين شهر واقعيه و جاشو مي حدس مي زنم اون ك. اون مسافر كاردان و مبتكري بود

  .فكر كنم االن ديگه تو هم مي دوني. دونسته

موهاي پشت گردنم شروع به بلند . عضالت دايي پرس كه كنارم ايستاده بود سفت و منقبض شدند. اوهوه

ي ناجوري بدبختانه دقيقا مي دانستم كه اين قضيه به كجا مي انجامد و آنجا، جاي خيلي خيل. شدن كردند

  .بود

  از كجا فهميدي؟ -
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او از آنچه پيش آمده بود به هيچ وجه سر در نمي آورد اما در . اسپيدر در كمال بهت و حيرت اين را پرسيد

  .آستانه ي پي بردن به آن بود

  :نسي به دايي پرس رو كرد و لبخند موذيانه اي به او زد و گفت

  .معصوميتي... ست داشتني نيستند؟ چه تو بگو، به نظرت وقتي جوونند دو. واي، پرس -

صورتش كج و . نسي كشت ورز جلوي چشم ما شروع به تغيير قيافه كرد. در همان وقت آن اتفاق افتاد

تمام اين ها در پنج ثانيه اتفاق . معوج شد، بدنش تكان تكان خورد و سر تا پايش شفاف و بي شكل شد

شايد . ر عمر اسپيدر بارها و بارها در ذهنش تكرار مي شودافتاد اما شك ندارم كه همان پنج ثانيه تا آخ

موي نسي بلند و جو گندمي شد، بدنش . براي من هم تكرار شود ولي من قبال اين وضعيت را ديده بودم

لباس آبي كلرالي اش تغيير كرد و به شكل لباس . حالتي عضالني به خود گرفت و قدش به دو متر رسيد

. ر ديگر، آنچه بيش از هر چيز در چهره اش جلب توجه مي كرد چشم هايش بودبا. مشكي آشنايي در آمد

  .چشم هايش به رنگ آبي سرد و بي روحي در آمد كه برق شرارت در آن نمايان بود

  :اين مرد قد بلند پليد با صداي خرناس مانندي گفت

  اين طوري موضوع برات قابل فهم تر نيست، پسرك آبگرد؟ -

  :بدون هيچ حس خاصي گفتم. به من نگاه كرداسپيدر هاج و واج 

  .در تمام اين مدت ما رو به بازي گرفته بوده. سنت دينه -

  7روزنگاشت 

  )ادامه(
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  كلرال

  .شما پسرهاي تخس شيطون، كشتي جنگي منو غرق كردين -

  .سنت دين با حالت شيطنت آميزي اين را گفت گويي اين موضوع به راستي برايش اهميت چنداني نداشت

به هيچ وجه آمادگي نداشت كه . به گمانم پاك جا خورده بود. اسپيدر به من و سپس به دايي پرس رو كرد

براي من هم چندان آسان نبود اما دست كم قبال آن را . شاهد تغيير قيافه ي سنت دين به آن شكل باشد

  :دايي پرس پرسيد. ديده بودم از اين رو ذهنم به كلي قفل نشد

  تو بود؟ كود سمي؟ كار -

هميشه به اين معني . از خنده ي افراد شرور بيزارم. باز شروع شد. سنت دين خنده اي شيطاني سر داد

  :سنت دين گفت. است كه آنها چيزهايي را مي دانند كه ما نمي دانيم

  .خودت مي دوني كه من چيزي رو شروع نمي كنم. پرس، دوست من، تو زيادي منو دست باال گرفتي -

  :اضافه كرد دايي پرس

  .ولي براي كمك به ادامه اش هيچ ابايي نداري -

اگر من اون مانوي ابله و كشت ورزاشو متقاعد نكرده بودم، سال ها پيش . از اين نظر، بله، من مقصرم -

بهشون گفتم كه نسل هاي . تقويت منيت شون كار خيلي ساده اي بود. آزمايش هاشونو رها كرده بودند

  !مان هايي مي دونند كه كلرال رو از گرسنگي و مرگ نجات دادنآينده اونا رو قهر

  :خنده ي تمسخرآميزي كرد و ادامه داد
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تصور چنين افتخاري چنان كورشون كرد كه نفهميدند دارند وسيله اي براي كشتار تك تك افراد اين  -

  !بريد حالشو ببريد. قلمرو به عمل ميارند

  :اسپيدر به سنت دين تف انداخت و گفت

  .پس تو پدرمو كشتي -

  :سنت دين كه كم كم داشت خسته مي شد به او گفت

  يه مسافر كمتر، زندگي راحت تر، نه؟. البته فكر مي كنم غير مستقيم بوده -

اما سنت . به سوي سنت دين هجوم برد تا گردنش را بگيرد. اين حرف كاسه ي صبر اسپيدر را لبريز كرد

از داخل كتش در آورد و به سينه ي اسپيدر فشار داد و او را سرجايش  دين به سرعت اسلحه اي نقره اي را

. شعله هاي خشم در چشم هاي اسپيدر زبانه مي كشيد اما هيچ كاري نمي توانست بكند. ميخكوب كرد

  :سنت دين با خونسردي گفت

  .نمي توني شكستم بدي. از پندراگن بپرس -

  :به ميان حرفش پريدم و گفتم

  دندارن چي؟نمي تونم؟ پس  -

چشم هاي آبي سرد و بي روحش مو به تنم راست مي . سنت دين براي اولين بار برگشت كه مرا نگاه كد

  :او گفت. كرد

  .بازي تازه شروع شده، پندراگن. اون يه مشكل جزيي بود -
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  :اسپيدر فرياد زد

  !اين بازي نيست. بازي؟ تو صدها نفر رو كشتي -

  .البته كه هست -

بدنش به حالت مايع در آمد، اندكي كوچك شد . ن پاسخ، بار ديگر شروع به تغيير قيافه كردسنت دين از اي

با . و وقتي تغيير قيافه به طور كامل انجام شد در برابرمان زاي رودر، راهنماي كشتي مهاجم، ايستاده بود

  :صداي متفاوت گوش خراش تري گفت

  !بازي خيلي باالستمبلغ شرط بندي هم در اين . اين دقيقا يه بازيه -

 -همگي مثل سنت دين. در همان هنگام در هال با خشونت باز شد و چند مهاجم ديگر وارد آپارتمان شدند

 -سنت دين. اگر هم فكري براي فرار داشتيم اكنون ديگر عملي نبود. رودر، اسلحه ي نقره اي رنگ داشتند

  :رودر گفت

  .رباره ي جايي به نام فار هر چي مي دونيد به من بگيدد. خب، حاال من يه سوال براتون طرح مي كنم -

  :سرانجام اسپيدر گفت. همگي نهايت تالشمان را كرديم كه به هم نگاه نكنيم

  ازش چي مي خواي بدوني؟. فار يه قصه ي بچگانه است -

ش را رودر اسلحه ي نقره اي اش را به سينه ي اسپيدر فشرد و باعث شد او از شدت درد چهره ا -ست دين

  :سپس گفت. در هم بكشد

مي دونم . خودم عالمت فار رو روي ميز پدرت ديدم. خواهش مي كنم با طفره رفتن وقت منو تلف نكن -

  .كه مدت ها درباره ي فار تحقيق مي كرد اما وقتي عالمتشو ديدم فهميدم كه در تحقيقاتش موفق شده
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  :مات و مبهوت گفتم

  تو اونجا بودي؟ توي مگورن بودي؟ -

  :خنده اي نخودي كرد و گفت

  .فقط چند ثانيه قبل از رسيدن شما سه تا. به عبارت دقيق تر، پو نسي اونجا بود -

  .به نظرم رسيد كه سنت دين از فريب دادن مردم با اداهاي حقارت آميزش لذت مي برد

  .به راستي از اين مردك بيزار بودم

  :آنگاه مستقيم به چشم هاي اسپيدر نگاه كرد و گفت

  پدرت فارو پيدا كرد و اطالعاتشو به تو داد، درسته؟ -

به . رودر قرار بدهد -خيال نداشت دو تكه ي نقشه را در اختيار سنت دين. اسپيدر از جايش تكان نخورد

من و دايي . رودر مثل برق دست آزادش را جلو آورد و گلوي اسپيدر را گرفت -ولي سنت دين. هيچ وجه

 -سنت دين. را بگيريم ولي مهاجمان ديگر مداخله كردند و جلويمان را گرفتندهر دو خواستيم جلويش 

  :رودر با حرص و ناراحتي گفت

  .بگو -

  :زور بازويش حيرت انگيز بود زيرا با همان يك دستش اسپيدر را از زمين بلند كرد و ادامه داد
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به گراليون برمي گردم و هر  بعدش هم. بگو چي مي دوني وگرنه اول پندراگن رو مي كشم، بعد پرس رو -

اون وقت مجبوري با آگاهي از اين زندگي كني . فقط تو رو زنده نگه مي دارم. خرابكاري كه بتونم مي كنم

  .كه تو باعث مرگ اينا شدي چون اطالعاتي رو كه دير يا زود به دست ميارم در اختيارم نگذاشتي

ال كرديم كه خود را از چنگ مهاجمان رها كنيم من و دايي پرس، هر دو تق. اسپيدر داشت كبود مي شد

  .براي كمك به اسپيدر هيچ كاري از دستمان بر نمي آمد. ولي بي فايده بود

ولي ديگر دير » !نه«: فرياد زنان گفتم. آنگاه، اسپيدر آهسته دستش را در جيبش كرد كه نقشه را در بياورد

رودر بي درنگ او را انداخت  -سنت دين. زمين انداخت اسپيدر دو نيمه ي نقشه را در آورد و روي. شده بود

مهاجم ديگري دو تكه كاغذ را از زمين برداشت و به سنت . و اسپيدر نفس نفس زنان روي زمين ولو شد

سپس لبخندي زد و . مسافر شرور دو نيمه را كنار هم گرفت و چند ثانيه به آن نگاه كرد. رودر داد -دين

  :گفت

حاال ديگه كلرال به هيچ عنوان اميدي براي مقابله با مصيبتي نداره كه . نونم، اسپيدرمم. خيلي ساده اس -

  .من از مدت ها پيش براش تدارك ديدم

هان؟ يك شهر گمشده ي افسانه اي با كود كشنده اي كه داشت در سرتاسر قلمرويي پخش مي شد چه 

  ارتباطي مي توانست داشته باشد؟

هال آپارتمان به گوش رسيد و باعث شد مهاجمان براي پناه گرفتن خود را صداي شليك گلوله اي از ! بوم

باورم نمي شود كه تواستم با بيشترين سرعتي كه در توانم بود دست به كار شوم اما در . روي زمين بيندازند

  .رودر هجوم بردم و دو نيمه ي نقشه را از دستش قاپيدم -همان يك لحظه سردرگمي، به سوي سنت دين
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يادتان است كه برايتان گفتم توپ . هر چند كه دقيقا گلوله نبودند. دو گلوله ي ديگر شليك شد! بوم! بوم

هاي آبي آن كشتي جنگي موشك هايي از آب فشرده شليك مي كردند؟ چنان كه معلوم شد همه ي 

ديگر در هال  در آن هنگام، وو ينزا و دو آب نورد. اسلحه هاي كلرال نيز دقيقا همان را شليك مي كردند

  .نمي دانستم از كجا فهميده است كه به دردسر افتاده ايم اما اين اهميتي نداشت. ايستاده بودند

گلوله هاي آبي كه شليك كردند پس از اصابت به ديوارها منفجر شدند و بيش از هر نوع گلوله ي ديگري 

  :ينزا فرياد زد. خسارت به بار آوردند

  !اسلحه هاتونو بندازين -

رودر و مهاجمان پناه مي گرفتند، دايي پرس من و اسپيدر را كشيد و با خود به اتاق  -تي سنت دينوق

  :دايي پرس فرياد زد. مهاجمان چنان درگير دفاع از خود بودند كه دنبالمان نيامدند. پشتي برد

  راه ديگه اي براي خروج از اينجا هست؟ -

  :فس مي زد در جوابش گفتاسپيدر كه بعد از نجات از خفگي همچنان نفس ن

  .دور تا دور ساختمون لبه داره -

  !نشونمون بده -

در اثر انفجار . صداي شليك گلوله هاي آبي ديگري را از اتاق مجاور شنيدم كه به ديوارها اصابت مي كردند

. خورد يكي از آنها ديوار سوراخ شد و گلوله وارد اتاقي شد كه ما در آن بوديم و در يك قدمي من به زمين

  !اين تفنگ ها مانند هيچ يك از آن تفنگ هاي آبي نبودند كه با آنها بازي كرده بودم
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. دايي پرس مرا به سوي پنجره هل داد تا از آن بيرون بروم. اسپيدر پنجره اي را باز كرد و از آن بيرون رفت

اما ! اكه هي. پنجم بوديمهيچگاه با ارتفاع ميانه ي خوبي نداشتم و ما در طبقه ي . لحظه اي درنگ كردم

همين كه افراد شرور به اين . تعداد مهاجمان بيشتر از تعداد آب نوردان بود. چاره ي ديگري نداشتيم

  .بنابراين ترس را كنار گذاشتم و از پنجره بيرون پريدم. موضوع پي مي بردند به دنبال ما مي آمدند

به طور معمول، جايي به عرض . امتداد مي يافت لبه اي به پهناي شصت سانتي متر دور تا دور ساختمان

اما وقتي در ارتفاع پنج طبقه باشي به نظرت مي رسد كه پنج . شصت سانتي متر براي راه رفت كافي است

او نيز » !برو«: دايي پرس فرياد زد. نگاهي به پايين انداختم و سرم گيج رفت. شش سانتي متر بيشتر نيست

  .سرم بود و مرا هل مي داد كه دنبال اسپيدر بروماز پنجره بيرون آمده، پشت 

  –دو قدم جلو رفتم و. اسپيدر جلوتر از من تند تند پيش مي رفت و به كنج ساختمان نزديك مي شد

ناگهان ترس از ارتفاع از . تكه اي از ديوار كنده شد و جلوي پايم افتاد و خرده هاي آن به اطراف پاشيد! بوم

گلوله هاي آبي ديگري تكه هايي از ساختمان را درست پشت سر . دويدن كردمذهنم دور شد و شروع به 

  .اگر مي ايستاديم موج انفجار ما را از روي لبه ي ساختمان پايين مي انداخت. دايي پرس پرتاب كرد

در آن لحظه در دورترين . من درست پشت سرش بودم. اسپيدر به كنج ساختمان رسيد و به پشت آن رفت

يك آن گمان كردم روي فردي از . اسپيدر پنجره اي يافت و به داخل آن پريد. حل درگيري بودمفاصله از م

همه جا بي خبر مي افتيم كه يا خواب است يا مشغول كاري است ولي خوشبختانه از راه پله سر در 

  :اسپيدر آمرانه گفت. آورديم

  !از پله ها برو پايين -
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ز پله پايين برود يكراست به سوي راهرويي رفت كه درگيري در آن اما به جاي آن كه خودش جلوتر از ما ا

  :ادامه داشت، دايي پرس او را گرفت و داد زد

  چيكار داري مي كني؟ -

  .مي رم دنبال سنت دين -

  :كوشيد خود را از چنگ دايي پرس رها سازد ولي دايي پرس كه محكم او را نگه داشته بود به او گفت

سنت دين قدرت . فقط شمه اي از چيزهايي رو ديدي كه برات تعريف كرده بوديمگوش كن، اسپيدر، تو  -

  .هايي داره كه تو نمي توني حريفش بشي

  :من افزودم

  .از تيراندازي و درگيري اونجا گذشته، اگر برگردي زنده نمي موني -

دايي پرس در . خونش به جوش آمده بود و بدجوري خواهان انتقام بود. اسپيدر گويي در هم فرو ريخت

  :تالش براي فرو نشاندن خشم اسپيدر، به آرامي ادامه داد

ممكنه . شنيدي كه درباره ي فار چي گفت. قبال هم بهت گفتم، ما اينجا درگير جنگ بزرگتري هستيم -

به نظرت كدوم مهمتره؟ برگشتن به اونجا و . اون آخرين تكه ي اين جورچين براي نابودي كلرال باشه

  انجام كاري كه پدرت ازت انتظار داشت؟ كشته شدن يا

  :آنگاه دايي پرس گفت. اسپيدر با نگاهي پرسشگر به چهره ي دايي ام نگاه كرد

  .بيا بريم شهر گمشده ي فارو پيدا كنيم -
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اين صدا مانند عالمت تعجبي جمله اش را پايان داد و صداي گلوله اي آبي بود كه در را سوراخ كرده، ! بوم

ولي حاال ديگر اسپيدر با برنامه هماهنگ . مهاجمان داشتند به دنبالمان مي آمدند. يافته بود به راهرو راه

  .مي دانست چه بايد بكنيم. شده بود

  :در حالي كه مثل برق از پله ها پايين مي رفت نعره زد

  !بياين -

رسيد االن است كه يك بار به نظرم . همگي به سرعت، پله ها را سه تا يكي مي كرديم و پايين مي رفتيم

سكندري بخورم و سر و كله ام بشكند كه در آن موقعيت احمقانه ترين چيزي بود كه مي توانست پيش 

  .اما در آن لحظه سرعت امري حياتي بود براي همين به راهم ادامه دادم. بيايد

رض كرديم و به شتابان از يكي از درهاي كناري ساختمان خارج شديم و دو پا داشتيم، دو پاي ديگر هم ق

وقتي ساختمان را دور زديم، ينزا و دو آب ورد را ديدم كه داشتند عقب . سوي آبراه و آب شكاف ها دويديم

نشيني مي كردند و از در جلويي ساختمان بيرون مي آمدند و در همان حال همچنان به سوي مهاجمان 

: دايي پرس نعره زد. راهشان قرار نگيردبه راستي اميدوار بودم هيچ رهگذر بي گناهي سر . شليك مي كردد

  »!ينزا«

بي درنگ به دو آب نورد . آب نورد ارشد سرش را بلند كرد و ما را ديد كه بيرون از ساختمان بوديم

آنها نيز از ادامه ي درگيري خودداري كردند و به دوي سرعت ما به سوي آب شكاف ها . دستوري داد

ي دويديم و به سوي آبراه مي رفتيم بمب هاي آبي كوچكي كنار همان طور كه روي چمن ها م. پيوستند

الزم نبود پشت سرم را نگاه كنم تا بفهمم مهاجمان از . پايمان به زمين مي خورد و منفجر مي شد
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تنها اميدم به اين بود كه به قدري از آنها دور شده باشيم كه با . ساختمان بيرون آمده، دنبالمان مي آيند

  .نتوانند با دقت هدف گيري كنند و به ما آسيب برساننداسلحه هايشان 

الزم نبود كسي كالمي بر . كمابيش همه با هم به آبراه رسيديم و روي آب شكاف ها پريديم كه بگريزيم

من و دايي پرس سوار يك آب شكاف شديم، اسپيدر و ينزا سوار آب شكافي ديگر و دو آب نورد . زبان آورد

  .اف شدندنيز سوار سومين آب شك

در همان . تا چند ثانيه ي ديگر مثل برق از آنجا دور مي شديم. آب شكاف ها با صداي وزوزي روشن شدند

  :آنگاه گفت. هنگام، اسپيدر برگشت و به راستي به من لبخند زد

  .هر كي ديرتر به قايق تندرو برسه بايد اسنيگرز بخره -

دايي پرس نيز آب . از دادن كرد و تخت گاز به راه افتادشروع به گ. در يك آن، اسپيدر قديم بازگشته بود

همانطور كه آب اطراف آب شكاف . شكاف خودمان را راه انداخت و دو آب نورد نيز پشت سرمان آمدند

هايمان در اثر باران گلوله هاي آبي كه بر سر و رويمان مي باريد به جوش و خروش افتاده بود به سرعت 

  .شديم كرديم و از مهاجمان دور

بازگشت سريع و شتابانمان به لنگرگاه، دلهره آور بود ولي نه براي مهاجمان، همان طور كه پيش تر نوشتم 

از آنجا كه اسپيدر جلو مي رفت همگي . اما اين بار هيچكس به شلوغي توجهي نداشت. آبراه ها شلوغ بودند

گر را مثل مانع هاي اسكي رد مي با سرعت سرسام آوري بر روي آب پيش مي رفتيم و آب شكاف هاي دي

خيلي دلم مي خواست بدانم كه آيا پنگرسيتي پليس راهنمايي دارد كه براي سرعت زياد و بي . كرديم

  .خوشبختانه تصادفي پيش نيامد هر چند كه بارها خطر از بيخ گوشمان گذشت. احتياطي ما را متوقف كند
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يا دست كم نفس . رگاه ها برسانيم نفس راحتي كشيديمتازه وقتي موفق شديم خود را به آبراه نزديك لنگ

آب شكاف ها را بستيم و . نصفه نيمه ي راحتي كشيديم زيرا آن فرار سريع و سرسام آور تازه آغاز كار بود

  :همان طور كه مي دويديم دايي پرس از ينزا پرسيد. يكراست به لنگرگاه رفتيم

  ن؟از كجا فهميديد كه بايد به دنبالمون بياي -

  :ينزا پاسخ داد

همين كه شما رفتين دنبال اسپيدر، اونم . من هيچوقت نتونستم به اين زن اعتماد كنم. نسي باعث شد -

  .رفت

  :دايي پرس گفت

  .شما جون ما رو نجات دادين، ينزا، ممنونم -

پشت سر او  آب نوردها در حالت آماده باش. آنگاه ينزا كنار خيابان شلوغ ايستاد و رو به ما سه نفر كرد

ينزا عادت داشت كه سر رشته ي همه ي امور را در دست داشته باشد و به گمانم هيچ . ايستاده بودند

  :او گفت. خوشش نمي آمد از مرحله پرت باشد به ويژه وقتي ضرورت مقابله با مهاجمان مطرح بود

  وضوع چيه؟م. شما طوري داشتيد با زاي رودر حرف مي زديد كه انگار اونو مي شناختيد -

چطور ممكن بود بتوانيم چيزي از اين امور را به او بگوييم؟ كسي كه با او . هر سه نفرمان به هم نگاه كرديم

  :شروع به صحبت كرد دايي پرس بود كه برايش گفت

  .پو نسي با زاي رودر همكاري مي كرد -
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رفته بود كه از اين در وارد به لحاظ فني، پو نسي همان زاي رودر بود ولي دايي پرس عاقالنه تصميم گ

  :او ادامه داد. فكر خوبي كرده بود. نشود

من و پدر اسپيدر داشتيم . مي دونست كه اون كود سميه. اون دقيقا مي دونست چيكار داره مي كنه -

  .تا اين كه اون از دنيا رفت... درباره ي اين مصيبت تحقيق مي كرديم

  :ينزا با بهت و حيرت پرسيد

  عمد داشت براي مسموم كردن كلرال تالش مي كرد؟ آخه چرا؟ پو نسي به -

  مانو كجاست؟. ما بايد همين االن از پنگرسيتي بريم. پاسخ به اين سوال خيلي سخته ولي واقعيت داره -

  .من همين جام -

سراپاي . مرد كوچك اندام جن مانند از ساختماني كه به لنگرگاه ها مي رسيد شتابان به سويمان آمد

  :او پرسيد. دش لبريز از خشم و نااميدي بودوجو

  توي اين مدت كجا بودين؟ -

  :ينزا سوالش را نشنيده گرفت و گفت

  به انجمن كشت ورزي رفتي؟ -

  :مانو با دلواپسي پاسخ داد

  !بله، ولي ديگه خيلي دير شده -

  :ينزا پرسيد
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  منظورت چيه؟ -

  :مانو ناله كنان گفت

. االن ديگه تقريبا در تمام مزارع زير آبي ازش استفاده مي كنند. ل فرستادناون كودها رو به سرتاسر كلرا -

  !اين يه فاجعه ي عظيمه! تمام ذخاير مواد غذاييمون به زودي مسموم مي شه

نظرتان درباره ي اين موضوع خبري هول انگيز چيست؟ نقشه ي سنت دين با شدت تمام در حال اجرا بود 

  .ون رسيدن بودو مانو از دلواپسي به مرز جن

  .به جمع ما خوش آمدي، مانو، زيرا من هم مدتي است كه به مرز جنون رسيده ام

  :دايي پرس به مانو دستور داد

  مي توني اين كارو بكني؟. وادارشون كن كه رد تك تك مرسوالتو بگيرند. برگرد به انجمن كشت ورزي -

  :مانو پاسخ داد

 من دستور مي دي  ولي مگه تو كي هستي كه به. فكر كنم بشه -

  :ينزا با بدخلقي فرياد زد

  .فقط دستورو اجرا كن -

  :آنگاه دو آب نورد را صدا زد و گفت

  .اين آقا رو صحيح و سالم به انجمن كشت ورزي برسونين -



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��� ش

آب نوردها هر دو با هم به طرزي بسيار رسمي سالم نظامي دادند و به حالت آماده باش ايستادند تا مانو را 

  :ينزا با صميميتي حاكي از اعتماد و دوستي هر دو دست مانو را گرفت و گفت. كنندهمراهي 

  .هر كار تونستي بكن، موفق باشي -

حاال او ماموريتي . مانو چنان صاف و شق و رق ايستاد گويي سرنوشت كل كلرال اكنون در دست هاي او بود

  .داشت و نهايت تالشش را به كار مي بست

  .بياين بريم -

  .داي بلندي اين را به آب نوردها گفت و هر سه راهي شدندبا ص

  :آنگاه ينزا به سوي دايي پرس برگشت و گفت

  حاال براي چي بايد از پنگرسيتي بريم؟ -

خوب مي دانستم چه مي خواهد از اين رو دو تكه ي نقشه . دايي پرس رو به من كرد و دستش را دراز كرد

  :او گفت. را به دستش دادم

   اسم شهر گمشده ي فار به گوشتون خورده؟تا حاال -

چند دقيقه بعد، دوباره در قايق تندرو بوديم و با سرعت زياد از پنگرسيتي دور مي شديم و مقصدمان، خب، 

راستش برنامه مان اين بود كه به سوي شهر گمشده ي فار برويم ولي در آن هنگام مثل اين بود كه در 

  .جستجوي قصه اي افسانه اي باشيم

خط افقي راستي كه در يك سوم بااليي : وقتي دو نيمه ي نقشه را كنار هم گذاشتيم چنين تصويري ديديم

خط منحني كه از . سمت چپ شروع مي شد به همان ترتيب تا حاشيه ي سمت راست نقشه ادامه داشت
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را تشكيل  گوشه ي سمت چپ نقشه باال مي آمد همراه با خط منحني نيمه ي ديگر، نيم دايره ي كاملي

نقطه هاي ريز و پراكنده ي باالي خط افق . يعني در زير خط افقي خط لبخند واژگوني قرار داشت. مي داد

باالخره اين كه مجموعه ي اعداد نيمه ي چپ تا . نيمه ي چپ نقشه، در سمت راست آن نيز وجود داشتند

يا نيم دايره ي زير آن يا آن همه  هيچ نمي دانستيم كه آن خط افقي. نيمه ي راست نقشه ادامه مي يافت

مختصات نقشه بودند كه نقطه . نقطه چه معنايي دارند اما اسپيدر و ينزا از معناي اعداد نقشه با خبر بودند

اكنون مختصات مكاني را در دست داشتيم كه از پنگرسيتي . ي مشخصي از اقيانوس را تعيين مي كردند

ود كه حتي اگر با آخرين سرعت قايق تندرو حركت كنيم تمام برآوردشان اين ب. فاصله ي زيادي داشت

اسپيدر مسيرمان را مشخص كرد و آن را در راهنماي خودكار قايق تندرو ثبت و . شب در راه خواهيم بود

در سفري به اين دور و درازي، حتي اشتباهي . ضبط كرد تا مطمئن شود از مسيرمان منحرف نمي شويم

اگر اتفاق غير منتظره اي پيش نمي آمد، صبح روز . لي از مسير اصلي دور كندجزيي مي توانست ما را ك

بعد دقيقا به همان نقطه اي مي رسيديم كه بر طبق نقشه بايد مي تواستيم شهر گمشده ي فار را در آن 

 تصور يافت شهر گمشده اي كه به زير آب رفته بود. من هيجان زده بودم اما به شدت ترديد داشتم. بيابيم

اما به قول لور، با وجود آنچه تا آن زمان ديده بوديم هيچ چيزي غير . بسيار دور از واقعيت به نظر مي رسيد

  .ممكن نبود

پيش از آمدن ينزا و آب نوردها با . از سوي ديگر اميدوارم بودم كه سنت دين حافظه ي ضعيفي داشته باشد

اميدوار بودم يكي از اعداد مختصات . ه نگاه كرده بوداسلحه هاي آبي خروشانشان، او تنها چند ثانيه به نقش

نقشه را فراموش كند يا جاي دو عدد را اشتباه بگيرد يا چيز ديگري را از ياد ببرد و همين او را در مسير 

مي دانستم كه . اين اميد را داشتم اما حتي يك لحظه هم گمان نمي كردم كه تحقق يابد. اشتباهي بيندازد
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پرسش اساسي اين بود كه چه وقت مي . اطالعاتي را كه ما داشتيم به دست آورده استسنت دين ديگر 

  مثل مسابقه ي سرعت بود اما مقصد اين مسابقه كجا بود؟. تواند خود را به آنجا برساند

من . شب زيبايي بود و آب چنان آرام بود كه تصويري از ستارگان آسمان را پيش رويمان منعكس مي كرد

قايق ايستاده بودم و آن منظره ي حيرت انگيز را تماشا مي كردم كه حس كردم كسي پشت در سينه ي 

  .سرم است

  :او گفت. اسپيدر بود

  .از زادگاهت برام تعريف كن -

ازم نپرس كه زمين اول يا سومي هم هست يا نه چون . اسمش زمين دومه. اونجا خشكي هاي زيادي داره -

ما اوجا شهرها و مزارع كوچك و . به نام استوني بروك زندگي مي كنممن توي شهري . خودم هم نمي دونم

فكر كنم . بزرگ داريم، درست مثل كلرال، تنها فرقشون اينه كه شهرها و مزارع ما روي آب شناور نيستند

  .بقيه ش خشكيه. چيزي حدود چهار پنجم سياره مون پوشيده از آبه

  استفاده كنين، چطوري اين ور و اون ور مي رين؟وقتي نمي تونين از آب شكاف و قايق تندرو  -

وسيله ي نقليه اي كه مي شه باهاش مسافت هاي طوالني رو در خشكي طي ... خب ما ماشين داريم  -

  .راستي، پرواز هم مي تونيم بكنيم... ديگه . قطارهاي بزرگي داريم كه روي خط آهن حركت مي كنند. كرد

  :با بهت و حيرت پرسيد

  ونين پرواز كنين؟چي؟ مي ت -

  :خنديدم و گفتم
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بعضي هاشون كوچكند و فقط براي دو نفر جا . وسايل نقليه اي داريم كه پرواز مي كنند. اي همچين -

  .بعضي هاشونم به قدري بزرگند كه چهار صد نفر رو توي خودشون جا مي دن. دارند

  :اسپيدر با حيرت و شگفتي گفت

  .اين جادوست -

شايد همان قدر . لي قلمرويي كه هواپيما ندارند امكان پرواز امر شگفت آوري باشدحدس مي زنم براي اها

شگفت انگيز باشد كه امكان تنفس در زير آب به كمك حبابي پالستيكي كه به قالب سر در مي آيد مايه 

هر قلمرويي امكانات خاص خودش را دارد و منحصر به فرد است و شايد باورتان نشود ولي . شگفتي است

  .كم كم داشتم به اين موضوع عالقمند مي شدم كه به زودي قلمروهاي ديگري را نيز خواهيم ديد

  :اسپيدر از من پرسيد

  خانواده هم داري؟ -

  .پدر، مادر و خواهر كوچكم كه اسمش شتنه. آره -

  بود؟ چه بر سر خانواده مان آمده. هر دو مي دانستيم كه به چه مي انديشيم. هر دو مدتي ساكت مانديم

  يه چيزي رو مي دوني، پندراگن؟ -

  چي رو؟ -

اما قبلش ماجراهاي عجيب و غريبي رو بايد . باز هم اونا رو مي بينيم. من حرف پرس رو باور مي كنم -

  .پشت سر بگذاريم
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  .شايد كم كم داشت در برابر سرنوشتمان سر تسليم فرود مي آورد. چاره اي جز لبخند زدن نداشتم

همگي كوشيديم كمي . يدر و ينزا به نوبت پشت صفحه ي كنترل ماندند و نگهباني دادندبقيه ي شب، اسپ

با آن شور و . به كابين طبقه ي پايين رفتيم كه چندين تخت ديواري داشت. بخوابيم ولي كار آساني نبود

خيال . هيجاني كه داشتم به راستي بايد كمي مي خوابيدم و همين كه سرم به بالش رسيد از هوش رفتم

  !داشتم فقط يكي دو ساعت بخوابم ولي از قرار معلوم تا صبح خوابيدم

بالفاصله سرجايم صاف نشستم و . عاقبت آنچه بيدارم كردم صداي موتورهاي قايق بود كه آهسته تر مي شد

  .بديهي است كه سرم به تيري خورد و به خود ناسزايي گفتم و به طبقه ي باال رفت

احتماال خيلي زود رسيده بوديم چون خورشيد . زا پيش از من به عرشه رفته بودنددايي پرس، اسپيدر و ين

همه . هنوز هوا تاريك و ظلماني بود و ستاره ها همچنان بر آب اقيانوس مي تابيدند. هنوز طلوع نكرده بود

ا ب. جا بسيار ساكت و آرام بود به ويژه در آن لحظه كه موتورها خاموش بودند و حركت نمي كرديم

  :پرسيدم. چرخشي سيصد و شصت درجه اي به اطرافم نگاهي انداختم و چيزي جز آب نديدم

  رسيديم؟ -

  :اسپيدر پاسخ داد

  .درست در همون نقطه ايم -

  :ينزا گفت

اما . بر طبق نمودارها ما االن باالي نقطه ي عميقي هستيم، يكي از عميق ترين نقاط كلرال. عجيبه -

  .سر در نميارم. اينجا جاي نسبتا كم عمقيه تجهيزاتمون نشون ميدن كه
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  :پرسيدم

  ممكنه اشتباهي در نقطه ي ديگه اي باشيم؟ -

  :اسپيدر پاسخم را داد

  .به هيچ وجه -

چنان آرام بود كه نمي شد تشخيص . چند قدم جلو رفتم و به نوك قايق تندرو رسيدم و آب را نگاه كردم

  .يژه بازتاب نور ستاره ها اين حالت را ايجاد مي كردبه و. داد كجا خط افق به آسمان مي پيوندد

به سوي بقيه دويدم و فرياد . ردر همان هنگام بود كه چيزي به ذهنم رسيد. بازتاب نور ستاره ها. ستاره ها

  :زدم

  .نقشه رو بدين به من -

چسب استفاده كرده  آن را به هم چسبانده بود و براي اين كار از نوعي، بله، از نوعي .نقشه نزد اسپيدر بود

سپس آهسته برگشت و نقشه را همچنان جلويم نگه داشته . آن را باال گرفتم و رو به افق نگه داشتم. بود

  بودم تا اين كه همه چيز جور در آمد و 

  :با شور و شوق گفتم

  !خودشه -

  :دايي پرس پرسيد

  چي خودشه؟ -
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  :با اشاره به نقشه گفتم

  –تمام نقطه هاي باالي خط هم . قهنگاه كنين خط افقي همون اف -

  :اسپيدر فرياد زد

  !جانمي جان، نگاه كنين! ستاره اند -

. نقطه هاي روي نقشه به طور كامل با صورت هاي فلكي آسمان شب جور در مي آمدند. شگفت انگيز بود

  :دايي پرس افزود. ما در مكان مورد نظر بوديم. هيچ اشتباهي در كار نبود

  .شب به اينجا رسيديمچه خوب شد كه  -

  :پرسيدم

  حاال اين نيم دايره ي زير خط صاف چيه؟ -

. به گمانم موضوع به طور همزمان به ذهن هر چهار نفرمان رسيد چون همه هوشيارانه به هم نگاه كرديم

اگر خط صاف، خط افق بود بنابراين زير آن آب بود و . دقيقا مي دانستيم كه آن نيم دايره چه بايد باشد

  .ط يك چيز مي توانست زير آب هاي اين قسمت باشدفق

  :اسپيدر با حيرت پرسيد

  يعني ممكنه؟ -

  :ينزا با حالتي احترام آميز گفت
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. بايد اعجاب انگيزترين جايي باشه كه وجود داره. از زماني كه بچه بودم چيزهايي درباره ي فار شنيدم -

  ...ته باشهتصور اين كه مي تونه واقعيت داش. مكان تولد كلراله

  .چنين تصوري بيش از اندازه در نظرش غير ممكن و باور نكردني بود. ينزا نتوانست جمله اش را تمام كند

  :دايي پرس گفت

  .چه واقعيت داشته باشه چه نداشته باشه داريم مي ريم كه به حقيقت امر پي ببريم -

ر نيز مثل سفرهاي اكتشافي ديگر از حالت صدايش فهميدم مي خواهد طوري رفتار كند كه گويي اين سف

احتماال قصدش اين بود كه ينزا و اسپيدر را از ترس ها و تخيالت كودكانه اي خالص كند كه ممكن . است

  :او گفت. بود مانعي براي حل اين معما باشند

نيم همين كه روشنايي در حدي باشه كه بتونيم ببي. بياين يه چيزي بخوريم بعد براي غواصي آماده بشيم -

  .سر و گوشي آب مي ديم كه ببينيم اون پايين چه خبره

يك آن به فكرم رسيد كه شايد اين مواد خوراكي نيز . در آنجا انباري پر از ميوه و سبزيجات خشك بود

اما از آنجا كه خشك بودند احتماال از مدت ها پيش آنجا بوده و . مانند غذاهاي ديگر كلرال سمي باشند

صادقانه بگويم، صبحانه ي نفرت . ترتيب همگي روي عرشه نشستيم و صبحانه خورديمبدين . سالم بودند

البته نه اينكه من كفش خورده باشم اما مطمئنم كه اگر مي خوردم همين . مزه كفش مي داد. انگيزي بود

مي  اما در هر حال بايد چيزي مي خورديم از اين رو وانمود كردم مزه ي كلوچه ي ميوه اي. مزه را داشت

  .كلوچه ي ميوه اي با طعم كفش. دهد

چيزي نگذشت كه گرما و نورش همه . كم كم هوا روشن تر شده بود و خورشيد داشت از افق باال مي آمد

  .جا را فرا گرفت
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. از آنجا كه اين قايق تندرو، قايق آب نوردي بود تجهيزات كاملي داشت. وقت آغاز ماموريت فرا رسيده بود

قرارمان اين شد كه در مدتي ما سه نفر . ه پران و سورتمه هاي آبي متعددي در آن بودحباب هوايي و نيز

بدين ترتيب من و اسپيدر و . سرگرم جست و جو براي كشف اين شهر فرو رفته در آبيم ينزا در قايق بماند

  .بستيم حباب هاي هوايي را بر سر گذاشتيم و نيزه پران ها را به خود. دايي پرس آماده ي رفتن شديم

ساعتي با خود نداشتم اما اطمينان كامل داشتم كه بيست دقيقه وقفه اي را كه بايد بين صرف غذا و شنا 

مني كه در آن سر كهكشان در آستانه ي كاوشي به . در دل خنديدم. كردن باشد پشت سر گذاشته ايم

ننه اي بود كه بود كه مادرم دنبال شهر گمشده اي افسانه اي در زير آب بودم فكر و ذكرم قصه ي كلثوم 

در چنين مواقعي راست راستي دلم براي مادرم تنگ . درباره ي دل درد گرفتن در پيك نيك برايم گفته بود

  .مي شد

  :دايي پرس يه ينزا گفت

ولي يه چيزو بدون زاي رودر اطالعاتي رو كه . اگر چيزي ديديم به سطح آب ميايم و بهت خبر مي ديم -

فقط حواست باشه كه باهاشون درگير نشي، . تيار داره و به طور قطع داره به اينجا ميادما داريم در اخ

  متوجه شدي؟

  :ينزا ژستي به خود گرفت و گفت

  .مي تونم از پسش بر بيام. ناسالمتي من آب نورد ارشدم، پرس -

  :دايي پرس پوزش خواهانه لبخند زد و گفت

  .هش مي كنمخوا. فقط مراقب باش. لحن بد كالممو ببخش -
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  :ينزا با لبخند ماليمي گفت

  .منم همين توصيه رو به شما مي كنم -

بد به . كم كم داشتم به اين نتيجه مي رسيدم كه ينزا به طرزي زير پوستي به دايي پرس عالقمند مي شود

سفر مي  بيش از حد به. دايي پرس از آن افرادي نبود كه بتوان با او ارتباط عاشقانه اي برقرار كرد. حالش

  .رفت

  :دايي پرس گفت

  .ما از دو طرف دنبالت ميايم. اسپيدر تو جلو بيفت -

  :سپس با لبخندي ادامه داد

  .دنبال يه شهر خيلي خيلي بزرگ بگرد -

  :اسپيدر خنده كنان گفت

  .جانمي جان -

. آب پريديم همگي سورتمه هاي آبي را برداشتيم، دستي براي ينزا تكان داديم و با شيرجه ي جانانه اي در

  :اسپيدر پرسيد. چند ثانيه بعد، هر سه نفر كنار هم در سطح آب شناور بوديم

  همه آماده اند؟ -

 vدر آرايشي به شكل . اسپيدر به زير آب رفت و من و دايي پرس درست پشت سرش رفتيم. آماده بوديم

آب آن قسمت، عمق چنداني . دحق با ينزا بو. چند متري پايين رفتيم و سپس نگاهي به اطرافمان انداختيم
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اين اصال عمق زيادي نبود و بي ترديد جاي . به تخمين من، شايد عمقي در حدود هجده متر داشت. نداشت

تا آنجا كه چشم كار مي . كف آب كمابيش خالي بود. مناسبي براي اختفاي شهري بزرگ به شمار نمي رفت

نه شهري . مرجان هاي كوتاه قهوه اي رنگ نبودآبي رنگ و دشت گسترده اي از  -كرد چيزي جز آب سبز

  .بود نه چيزي

  :اسپيدر گفت

  .اين همون جهتيه كه پندراگن نقطه هاي نقشه رو با ستاره ها مطابقت داد. بياين از اين طرف بريم -

وقتي با سورتمه هاي آبي با سرعت پيش رفتيم متوجه شدم كه اين بخش از اقيانوس در مقايسه با اقيانوس 

هيچ مزرعه اي وجود . نه گياهي داشت نه جلبك زاري. گراليون از جذابيت بسيار كمتري برخوردار است زير

آنجا نمونه اي كلرالي از ماه خودمان . از قرار معلوم در آن منطقه هيچ نوع ماهي هم پيدا نمي شد. نداشت

از گرفتن حال . نديديممسيري طوالني را پشت سر گذاشتيم و در طول مسيرمان چيزي نديديم كه . بود

ديگران بيزار بودم و نمي خواستم بگويم ناچاريم از اين كاوش دست برداريم اما كم كم داشتم فكر مي 

  .كردم كه فقط داريم وقتمان را تلف مي كنيم

به سمت . جنبش سريعي بود. همين كه مي خواستم چيزي بگويم جنبشي را از گوشه ي چشمم ديدم

تا اينكه دوباره آن را ... فكر كردم شايد حركت مژه اي چيزي بوده است. چيزي نديدمراستم نگاه كردم ولي 

. اين بار ديد بهتري داشتم و به نظرم رسيد كه ماهي بوده است. چيزي در آن سمت در حركت بود. ديدم

الي سر مرا به ياد ماهي بزرگي انداخت كه قبال وقتي در زير گراليون از چنگ مهاجمان فرار مي كرديم با

  .چيزي مشابه همان بود. من و اسپيدر سايه انداخته بود

  .پرسيدم. بعد دوباره آن را ديدم و باز ديدم
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  اونو ديدين؟ -

  :اسپيدر گفت. اسپيدر متوقف شد و ما نيز توقف كرديم

  اون چي بود؟ -

  :دايي پرس گفت

  .منم ديدمش -

م بود ماهي هاي عجيبي كه آنجا هستند چنان اما معلو. نه ديوانه شده بودم نه دچار توهم بودم. آخيش

بزرگ هم بودند البته نه . خيلي هم فرز و چابك بودند. باهوشند كه تنها سايه اي از خود را نمايان مي كنند

  :دايي پرس فرياد زد. به بزرگي موبي ديك ولي دست كم به بزرگي انسان بودند

  !اونجا رو -

به قدري از ما . رنگي را ديديم كه از سمت راست از ما دور مي شدهمگي آن سو را نگاه كرديم و شبح سبز 

دور بود كه درست نمي توانستيم تشخيص بدهيم كه چيست، فقط چون آهسته تر از بقيه حركت كرده بود 

  :اسپيدر گفت. دست كم مطمئن شديم كه واقعي است

  .رفقا، من ميگم دنبالش بريم -

  :دايي پرس پاسخ داد

  .جانمي جان -
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همگي گاز داديم و با سرعت به . راست راستي اميدوار بودم كه اين نظر بدي نباشد. ه، چه خوب استاو

همگي تخت گاز مي رفتيم ولي آن ماهي به قدري از ما دور بود كه . سوي آن ماهي سبز عجيب رفتيم

اما اين . كشاندانگار داشت ما را دست مي انداخت و جلو مي . درست و حسابي نمي توانستيم آن را ببينيم

ماهي ها انسان ها را وسوسه نمي كنند و به جايي نمي كشانند اين انسان ها هستند كه . غير ممكن بود

  .ماهي ها را مي فريبند

  :اسپيدر پرسيد

  اينجا رو مي بينين؟ -

داشت . همگي رو به رويمان را نگاه كرديم و ديديم كف آب حالت سراشيبي پيدا مي كند و پايين مي رود

  :دايي پرس گفت. عميق تر مي شد

  .ردشو گم نكنين. نزديك كف اقيانوس بمونين -

در واليتمان غواصي در عمقي بيش از حدود هجده متر كار . سنگيني فشار آب را بر بدنم حس مي كردم

ل غواصي در جاهاي عميق تر باعث بروز انواع مشكالت ناشي از فشار آب مانند بيماري تقلي. عاقالنه اي نبود

مي شد كه اگر كسي بيش از حد در جاهاي عميق مي ماند به آن  19فشار و بيماري ناجوري نام كيسون 

حدس مي زنم كه اين مربوط به ابزار تنفسي . اما در كلرال چنين مشكالتي وجود نداشت. مبتال مي شد

با اين همه، . حباب هوايي مي شد كه با مخلوط درستي از گازها، سيستم بدن را متعادل نگه مي داشت

فضا تاريك و تاريك تر مي شد و كف اقيانوس همچنان . پيش از آن هيچوقت تا آن عمق پايين نرفته بودم
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به دنبال ماهي بزرگ و باهوشي پيش مي رفتيم و وارد فضاي تاريك و ناشناخته . پايين و پايين تر مي رفت

  .اي مي شديم و من كم كم داشتم مي ترسيدم

  :اسپيدر اعالم كرد

  .درست رو به رومون يه برجستگي هست -

ينزا گفته بود كه آنجا عميق ترين جاي . از قرار معلوم حدود نه متر جلوتر جاي پرتگاه مانندي وجود داشت

. اما مطمئن بودم كه اين آخر خط است. كلرال است و به نظرم مي رسيد كه در آستانه ي مشاهده ي آنيم

چراغي با خود نداشتيم و آب رفته رفته سردتر مي شد و چه . نمي رفتيم به هيچ وجه از آن عمق، پايين تر

  .مي دانستيم آن پايين چه خبر است

. موجود ماهي مانندي را كه در تعقيبش بوديم نيز ديدم كه به آن لبه رسيد و به سرعت از آن پايين رفت

  :دايي پرس گفت. هيچ خيال نداشتم دنبالش بروم

  .همون جا توقف مي كنيم. ما رو تا لبه برسون -

من و دايي پرس جلوتر رفتيم چنان كه ديگر . از آن لبه جلوتر نمي رفتيم. اين تصميمي رسمي بود. آخيش

چيزي را كه قرار بود در آن سوي لبه ببينيم همه با هم . هر سه نفر شانه به شانه ي هم حركت مي كرديم

  .ن آن مغاك را نگاه كرديمچند ثانيه بعد به آخر خط رسيديم و پايي. مي ديديم

تصوير وهم آلودي بود كه هرگز در عمرم . آنچه ديديم غير ممكن بود. مارك، كورتني، آره، دوباره مي گويم

هر قلمرويي چيزهاي منحصر به فرد . نظيرش را نديده بودم و گمان نمي كنم بعد از اين هم ببينم

برخي زيبا و قشنگند و برخي ديگر فقط تماشايي  بعضي از آنها شرارت آميزند،. مخصوص به خود را دارد
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هر سه نفرمان تنها كاري كه مي توانستيم . آنچه ديديم در زمره چيزهاي تماشايي قرار مي گرفت. اند

  .بكنيم اين بود كه در آب شناور بمانيم و با شگفتي به آن منظره خيره شويم

  :اسپيدر ابلهانه گفت

  جانمي، اين خواب و خياله، نه؟ -

  :دايي پرس با همان حالت ابلهانه گفت

  .اگر هم باشه، خوابيه كه همه با هم داريم مي بينيم -

با وجود شفافيت . ما روي لبه دره اي بوديم كه گرندكانيون برابري مي كرد. كف اقيانوس گود و تاريك بود

اما آنچه در . ير بودوسعتش نفس گ. و زاللي آب، نمي توانستم ته اقيانوس يا آن سوي اين دره را ببينم

براي اينكه باله ي آبي سحر . برابرمان ديديم باعث شد عظمت آن دره، جزيي و پيش پا افتاده به نظر برسد

  .آميزي را در برابرمان مي ديديم

ولي . آب پايين آن لبه پر از صدها ماهي سبز رنگ بود كه مانند همان ماهي بودند كه دنبال كرده بوديم

دست كم من فكر مي . انسان بودند. ده بوديم متوجه شديم كه آنها اصال ماهي نيستندحاال كه نزديك ش

كامال شبيه به انسان بودند و فقط گويي پوست سبز رنگي سرتاسر بدنشان را پوشانده بود كه . كردم انسانند

زاي عادي بدن با اينكه دست و پا داشتند اما همان قدر كه به اج. باعث مي شد مثل ماهي ها به نظر برسند

صورت هايشان نيز پوشيده از همان پوست سبز . انسان شباهت داشتند شبيه دست و پاي پره دار نيز بودند

  .مي دانم كه زشت و خشن به نظر مي رسد اما چنين نبود. رنگ بود
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و همگي در آب شنا مي كردند و پيچ و تاب مي خوردند و در آب پايين . چشم انداز بي نهايت زيبايي بود

مثل تماشاي آكواريوم اعجاب انگيزي . باال مي رفتند و از قرار معلوم همگي اوقات خوشي را مي گذراندند

  .بود كه در آن ماهي هاي بي شماري در رقص و پيچ و تاب بودند

اين پرتوهاي نوراني جلو و عقب مي رفتند و ماهي . از جاي پايين تري، نور چندين چراغ بر آنها مي تابيد

من به كلي مسحور شده بودم حس . ساني شناكنان به محوطه ي نوراني وارد و از آن خارج مي شدندهاي ان

  .فقط مي توانم بگويم منظره ي زيبايي بود. مي كردم تا ابد مي توانم به آن منظره چشم بدوزم

به سوي ما ولي در همان هنگام سه تا از اين ماهي هاي انساني از دسته ي بزرگتري جدا شدند و شناكنان 

  :گفتم. آمدند

  .اوهوه، ديگه كم كم بايد ترسيد -

  :دايي پرس دستور داد

  .از جاتون تكون نخورين -

. من از جايم تكان نخوردم ولي بي درنگ حالت شيفتگي و سرخوشي ام جاي خود را به هول و هراس داد

  اين جانورها از جانمان چه مي خواستند؟

نرمي شنا كردند و به نزديكي يكي از ما آمدند و با اشاره به ما فهماندند هر يك از آن ماهي هاي انساني به 

شايد اصال بيشتر انسان بودند . اي بابا، اين جانورها راست راستي مي توانستند فكر كنند. كه دنبالشان برويم

  :با دلواپسي پرسيدم. تا ماهي

  چيكار كنيم؟ -
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  :دايي پرس كه راه افتاده بود در جوابم گفت

  .ن ميگم دنبالشون بريمم -

هيچ سر در نمي آوردم كه . من و اسپيدر نيز دنبالشان رفتيم. فرصتي براي بگومگو برايم پيش نيامد. قورت

آيا انتظار داشتند به رقصشان ملحق شويم؟ نكند مخالفت ما حكم . اين موجودات از ما چه مي خواهند

  اهانت و بي احترامي داشت؟

در واقع، راهنماهايمان ما را به اعماق پايين تر دره مي . روه اصلي نمي پيونديمآنگاه متوجه شدم كه به گ

  :يك آن هول كردم ولي دايي پرس با ماليمت گفت. بردند

  .فقط آروم حركت كنين. چيزي نيست -

. ابتدا صداي غرش خفيفي را شنيدم . ديواره ي دره بود. آنگاه چيزي در پايين، نظرم را به خود جلب كرد

  .چشمم، به شكافي نوراني افتاد كه بر ديواره ي صخره اي پديدار مي شد بعد

  :اسپيدر كه صدايش از شدت دلواپسي مي لرزيد، پرسيد

  اين چيه؟ -

  .من تنها كسي نبودم كه مي ترسيدم. خوب شد

در همان . شكاف نوراني بزرگ و بزرگ تر شد و بعد فهميدم كه نوعي در صخره اي در حال باز شدن است

نگام بود كه همه ي ماهي هاي انساني رقصان جمع شدند و همچون، بله، همچون دسته ي ماهي ها همه ه

  .همه گروهي پايين رفتند و با سرعت در ديوار صخره اي ناپديد شدند! با هم به داخل نور شنا كردند
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سپس آنها نيز با  با دست اشاره كردند كه دنبالشان برويم و. سه راهنماي ما همچنان در كنارمان بودند

  .سرعت به سمت نور پايين رفتند

  :پرسيدم. انگار اين دفعه حتي دايي پرس نيز كمي اكراه داشت. هر سه نفرمان همان جا كه بوديم مانديم

  نظرت چيه؟ -

دايي پرس نگاهي به سه راهنما انداخت كه آن پايين دوباره متوقف شده بودند و به آرامي به ما اشاره مي 

  :سپس سرش را بلند كرد و نگاهي به ما انداخت و گفت. دنبالشان برويم كردند كه

  .ديگه گمشده نيست... به نظرم شهر گمشده ي فار  -

7روز نگاشت   

 كلرال

كني همه چي رو درست وقتي فكر مي«: گفتماگر قرار بود مسافر بودن را در يك جمله تعريف كنم بايد مي

  ».دونيهيچي نمي... دونيمي

سواري از يك قلمروي عجيب به قلمرويي ديگر كم بود در هر يك از اين قلمروها يكسره جاهاي ناودان انگار

به . اندازند، البته اين منحصر به كلرال نيستكنم كه سرم را به دوران ميمختلف جديدي را كشف مي

آيد نيز ر به زمين دوم مياحتماالً تازه مسافري كه براي اولين با. زده بشومگمانم نبايد تا اين حد شگفت

دهنده خواهد بود كه از شهري مانند شيكاگو قدر تكانبراي او نيز همين. چنين حال و روزي خواهد داشت

با اين . ي توندراي سيبري بروداي در منطقهجا به دهكدههاي استوايي آمريكاي جنوبي و از آنبه جنگل

  .ي تخيالتم بودار فراتر از دايرههمه آنچه در اعماق اقيانوس كلرال يافتيم بسي

. تر بوده استتر و باورنكردنياحتماالً براي اسپيدر صد بار عجيب. انگيز بودگرچه براي من عجيب و هيجان

زنيد و به توانيد تصور كنيد كه در جنگلي قدم ميمي. اي بيش نبودي فار، افسانهاز نظر او شهر گمشده

كنند؟ يا به طور تصادفي با كشتي ه با شاهدختي زيبا در آن زندگي ميرسيد كه هفت كوتولاي ميكلبه
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. هاي خاص خود را داردها و افسانهكنيد؟ هر فرهنگي اسطورهنوح روبرو شويد؟ يا باغ بهشت را پيدا مي

 اما اين دقيقاً همان چيزي بود. ها چگونه خواهد بودتوانم تصور كنم كه كشف واقعي بودن يكي از آننمي

  .ي فار تجربه كرده اسپيدر هنگام عبورمان از ورودي سنگي شهر گمشدهك

نما و ورود به درون شكافي در ديواري من به طور كامل قانع نشده بودم كه رفتن به دنبال آن افراد ماهي

ها سر تا آن زمان مانند شيرهاي دريايي بازيگوش، كاري جز ورجه وورجه از آن. اي كار درستي استصخره

- آيا اين موجودات عجيب از غواص. ولي باز هم ممكن بود هدفشان كشيدن ما به دام مرگ باشد. ده بودنز

افتادند چرا كه مجاب شده بودند در چون و چا دنبالشان راه ميكردند كه بياي تغذيه ميزدههاي هيجان

اي در ن سوشي وارونهكه همچواي وجود دارد فقط براي ايناند كه در وراي افسانهحال كشف حقيقتي

  .ها رفته بودي اين موجودات باشند؟ طبق معمول، ذهنم به سراغ بدترين احتمالسفره

هاي دريايي انبوهي از علف. آنچه فكرم را دستخوش تغيير ساخت چيزي بود كه در پايين ورودي ديدم

تا حدود چهار پنج متر امتداد  بخشي از آن را پوشانده بود اما امكان نداشت از ديد كسي پنهان بماند زيرا

ترديد بودند، اما بيهايي از آن به مرور زمان فرسوده شدهبخش. هاي باستاني بوداي از حجارينمونه. داشت

همان عالمتي بود . اسپيدر نيز آن را ديد و به من لبخند زد. ي عجيب بودندهاي درهم پيچيدههمان حرف

  .به محل درستي آمده بوديم. ان فار بودنش. جا گذاشته بودكه پدرش براي به

- داد همگي براي برداشتن قدم بعدي آمادهبا نگاهي سريع به يكديگر و تكان تاييدآميز سرمان كه نشان مي

  .زدي يكديگر شنا كرديم و وارد نور تابناكي شديم كه از ورودي عظيم بيرون ميايم، هر سه شانه به شانه

توانستيم با اتومبيل از آن بگذريم البته اگر كه از بس بزرگ بود مي وارد گذرگاهي زيردريايي شديم

هاي بزگي گذشتيم كه به درون آب از كنار چراغ. اتومبيلي داشتيم كه قابليت حركت در زير آب را داشت

هايم به تاريكي عادت كرد متوجه شدم در وقتي از جلويشان عبور كرديم و چشم. تابيدنداقيانوس مي

هاي كوچك نشانگري وجود داشت در فواصلي به طول چند قدم، چراغ. اي قرار داردذرگاه صخرهانتهاي گ

ها باعث آسودگي خيالم شد چون شك داشتم كه جرات شنا كردن در ي آنمشاهده. دادكه راه را نشان مي

و باعث شد  گاه صداي سايش بلند و گوخراشي به گوش رسيدآن. گذرگاهي تاريك و ظلماني را داشته باشم

صداي تلق بلندي نشان داد . شداي داشت پشت سرمان بسته ميدر صخره. درنگ پشت سرم را نگاه كنمبي

  .داديمخواهي نخواهي بايد به راهمان ادامه مي. قورت. ايمجا حبس شدهكه در قفل شده و ما آن
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  :دايي پرس پرسيد

  همه رو به راهين؟ -

  :پاسخم با صدايي لرزان اين بود

  .فكر كنم آره -

  .بودهاي گرد شده سر جايش شناور ماندهاسپيدر فقط با چشم

  :دايي پرس پرسيد

  اسپيدر، حالت خوبه؟ -

  :پاسخ داد

  .زنهفقط يه ذره دلم شور مي -

قلبم . صادقانه بگويم، مشكل من فراتر از دلشوره بود. خوشحالم كه او قبل از من اين را گفت. خوب شد

ام گاه چيزي شانهآن. شنوندطور صدايش را نميكردم كه ديگران چهد كه تعجب ميتپيچنان با شدت مي

  .را لمس كرد

  !آي -

  .فريادي زدم و چرخيدم

... مثل مار. سر و صدا بودندها جدي جدي خيلي ساكت و بيهي پسر، آن. نما بوديكي از آن افراد ماهي

  اين را برايتان گفته بودم؟. ندسر و صدا هستزيادي بي -براي همين از مارها بيزارم

اي هر سه نفرمان چاره. نما به ما اشاره كرد كه دنبالش برويم و شناكنان وارد گذرگاهي شدانسان ماهي

. طوري احساس امنيت بيشتري داشتيمكرديم ايننزديك هم شنا مي. نداشتيم جز اين كه دنبالش برويم

ذهنم فرصتي براي خيال پردازي داد و به اين فكر افتادم  به. گذرگاهي بس طوالني و نه چندان جالب بود

. دانستم كه آيا كل شهر را آب گرفته است يا نهدرست نمي. تواند باشدكه اين شهر گمشده چه شكلي مي
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هاي ماهي بود كه مردم شد؛ مثل زندگي كردن در يكي از آن محفظهدر اين صورت خيلي غيرعادي مي

  .آرايندهاي غرق شده ميچك و كشتيهاي كوها را با قلعهآن

در . نما جز چند اشاره با دست، هيچ تالشي نكرده بودند كه با ما ارتباط برقرا كنندتا آن زمان مردم ماهي

اميدوار بودم كه توانايي مسافرها در . اين فكر بودم كه شايد معنايش اين است كه قادر به تكلم نيستند

  .شاره نيز بشودها شامل زبان اي زباندرك همه

گرفتم كه هنوز به فكرم نرسيده بود زيرا هاي بسيار ديگري را ميها و پرسشبه زوي پاسخ اين پرسش

  .شودمتوجه شدم كه انتهاي گذرگاه رفته رفته روشن تر مي

چيزي نگذشت كه توانستيم سرهايمان را از آب بيرون . چند ثانيه بعد، سطح آب شروع به پايين آمدن كرد

از شناي زير آبي به شنا در سطح آب و سپس به . آمدتر ميرفتيم آب پايينهر چه جلوتر مي. ريمبياو

اگرچه قار در زير آب قرار . به اين ترتيب پاسخ اولين پرسشم را گرفتم. راهپيمايي در كف آب رسيديم

  .آمديها هيچ خوشم نمي ماهياز شناور ماندن در محفظه. معركه بود. داشت، شهر خشكي بود

در آن زمان ديگر سطح آب . تريمسطح آب به قدري پايين آمد كه حس كرديم بدون حباب هوايي راحت

جلو را نگاه كردم و ديدم كه . متر از پايمان در آب قرار داشتگذرگاه در حدي بود كه فقط چندين سانتي

داد كه به زودي شهر ان ميتابيد نشنور روشني كه از پس آن پيچ مي. خوردگذرگاه به سمت چپ پيچ مي

  .بينيمي فار را ميگمشده

ي امني روي هم مان در گوشههاي آبيهايمان را درآورديم و همراه با سورتمههاي غواصي و نيزه پرانكفش

  .گذاشتيم

. روي دو پا. زنانبله، قدم. زنان به سويمان آمدرفتيم، برگشت و قدمنمايي كه دنبالش ميگاه مرد ماهيآن

در ذهنم مانده بود، همان فيلم ترسناك قديمي سياه و سفيد موجود مرداب سياه ي مبهمي از فيلم خاطره

خواست آسيبي به ما برساند همان وقت كه در آب بوديم اين كار را اما اگر اين مرد مي. گويممسخره را مي

الي سرش برد و شروع به كندن دستش را با. ترسيدميعني زياد نمي. ترسيدمكرد بنابراين از او نميمي

كشيد صداي بادكش مانندي همراه با وقتي آن را مي. ي سبزي كرد كه سراسر بدنش را پوشانده بودپوسته
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اگر اين مراسم پوست اندازي . اي فكر كردم االن است كه باال بياورملحظه. شدشلپ شلپ آب ايجاد مي

  .آن را نبينم، خيلي متشكر دادممشابه با پوست اندازي مارها بود ترجيح مي

ي پوستي سبز رنگ جدا شد وقتي اليه. افتدولي بعد از چند ثانيه، تازه متوجه شدم كه واقعاً چه اتفاقي مي

. ي سبز رنگ اصالً پوست نبودآن اليه. رسيدمردي در برابرمان بود كه مثل هر انسان ديگري به نظر مي

. پوشندبازهاي سرعتي المپيك ميهاي تنگي انداخت كه اسكيتلباسمرا به ياد . مانند بودنوعي لباس ماهي

. دادداري ميبازها، به دست و پاي شناگر حالت پردهاما برخالف لباس اسكيت. آمدكامالً به قالب تن درمي

از زير . نه پره داشت نه پولك. هايش هم طبييعي استهمين كه لباسش را درآورد متوجه شدم كه دست

نما لباس آبي ديگري پوشيده بود كه آن هم چسبان و قالب تنش بود و از گردن تا زانوهايش را يلباس ماه

  . هايي كه خودمان به تن داشتيم تفاوت چنداني نداشتبا لباس. پوشاندمي

قدش كوتاه بود و به بيش از صد و پنجاه . چنان كه معلوم شد هيچ چيز غيرعادي در وجود آن مرد نبود

توانستم سن دقيقش را نمي. يك ذره چربي اضافه نداشت. اما ظاهر قدرتمندي داشت. رسيدنميمتر سانتي

در ضمن كامالً . تشخيص بدهم اما حدس زدم كه بنابر قوانين زمين دوم، حدود سي سال سن داشته باشد

ورتش هم اين چيزي نبود كه آنچنان غيرعادي باشد ولي ص. درست مثل مايكل جردن. مو هم بودتاس و بي

تا زماني كه به كسي . ابرو نداشت: اول نتوانستم آن را تشخيص بدهم ولي بعد متوجه شدم. يك جوري بود

ترسناك . آيدي كمابيش عجيبي از آب در ميقيافه. كنيمبرنخورده باشيم كه ابرو ندارد به ابرو فكر نمي

هاي آبي بسيار روشني را اضافه ي عيجب و غريب چشمبه اين قيافه. شود فقط عجيب و غريب استنمي

-كردي تا ميدرواقع بايد از نزديك و با دقت به آن نگاه مي. تر از ان را به عمرم نديده بودمكنيد كه روشن

رنگ پوستش هم خيلي سفيد بود و تعجب چنداني نداشت چون زير آب زندگي . فهميدي رنگي هم دارد

  . كردمي

وجه طوري نبود كه اما به هيچ. دي بود كه فقط چند ويژگي عجيب داشتي نسبتاً عادر كل، مردي با قيافه

  .رسيدهمه چيز اميدبخش به نظر مي. باعث شود كابوسي چيزي ببينم

سپس به سوي ما آمد و با لبخندي صميمانه . مرد كندن لباسش را به پايان رساند كه لباسي يكپارچه بود

  : گفت
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 .ست 20اسم من كااللو -

  :اي هاج و واج پرسيدافهاسپيدر با قي

  ؟...راست راستي ما توي -

  :مرد گفت

  .جا فارهفار؟ بله، اين -

  »!موفق شديم«: هاي سريعي به هم انداختيم كه معنايش اين بودبه تندي نگاه

  :دايي پرس گفت

  –اسم من  -

  .دونمپرس، بله، مي -

  :كااللو اين را گفت و سپس رو به من گفت

  .چه قدر شبيه پدرتي. هم كه اسپيدري تو. تو هم پندارگني -

  دانست ما كه هستيم؟مرد زيردريايي مي! واي

  :اسپيدر با تعجب پرسيد

  شناختين؟شما پدرمو مي -

  :مرد با حالتي حاكي از همدردي گفت

  .با هم دوست بوديم. از شنيدن خبر درگذشتش خيلي ناراحت شدم -

  :گفتم

                                            

٢٠
 kalaloo 



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��� ش

  شناسين؟ا مييه لحظه اجازه بدين، شما ما رو از كج -

االن مدتيه كه منتظرتونيم و البته مراقبتون هم . اي ديگر هم هستندپدر اسپيدر به ما گفت كه عده -

  .بوديم

  :بند را آب دادم و گفتم

  !كرديم يكي از شما رو زير گراليون ديدمها فرار ميوقتي داشتيم از چنگ مهاجم! دونستممي -

  :مرد پاسخ داد

وقتي داشتي به داخل موتور . افتهخواستم مطمئن بشم كه هيچ اتفاقي براتون نميمي .بله، اون من بودم -

  .شدي نزديك بود شكست بخورمشون كشيده ميكشتي

  :با بهت و حيرت گفتم

  اون تو بودي؟ -

  :ي تاييد سر تكان داد و گفتلبخندي زد و به نشانه

  .خطر از بيخ گوشت گذشت -

  :گفتم

  .آره، خب، خيلي ممنون -

  :پرسيدم. دوباره به نظرم رسيد كه از مرحله پرتيم. رفتسرم داشت گيج مي. آن مرد جانم را نجات داده بود

  كشين؟ شما كه آبششي چيزي ندارين، نه؟طوري زير آب نفس ميچه -

  :كااللو صميمانه خنديد و گفت

  .كاش داشتيمگم اينه، ولي گاهي مي -
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ي لباس اي درخشان و كوچكي را نشانمان داد كه در اليهنقره ي تنفسيلباس سبز را برداشت و قطعه

  :جاسازي شده بود و گفت

  .خيلي كارآمده. گيرهاين اكسيژن آب رو مي -

  :كااللو گفت. تري از آن چيز سازدهني مانند پشت حباب هوايي بودنوع كوچك

  قرار نيس اونم به ما بپيونده؟. اميدوار بودم اوسا هم همراهتون باشه -

  :با حالتي جدي گفت. به دايي پرس نگاه كردم و او پاسخ اين پرسش دشوار را داد

  .اوسا مرده -

  :كااللو خيلي متاثر شد و گفت

  .اون يه دختر داشت -

  :گفتم

  .خواست باشههمون چيزي شده كه مادرش مي. اسمش لوره -

  :كااللو گفت

  .يهجاش خيلي خال. از شنيدن خبر درگذشت اوسا خيلي غمگينم -

  :اي به احترام اوسا سكوت برقرار شد سپس كااللو گفتلحظه

  .توي انجمن شورا منتظرتونند. ديگه بايد بريم -

  :دايي پرس پرسيد

  كي منتظره؟ -

  :كااللو جواب داد

  .مشتاقند كه خبرهاي شما رو بشنوند. شوراي فار -
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عجيب بود اما دليلي براي عدم ي اين چيزها خيلي منتظر ما بودند؟ همه. هر سه به هم نگاه كرديم

  .همكاري نداشتيم بنابراين به دنبال كااللو به سمت روشنايي رفتيم

وقتي پيچ گذرگاه را . رفتيم متوجه شدم كه زمين ديگر كامال خشك شده استطور كه پيش ميهمان

چند نفري  .پشت سر گذاشتيم وارد فضايي شديم كه به رختكن شباهت داشت، البته رختكني از نوع قاري

. احتماالً همان شناگراني بودند كه بيرون ديده بوديم. جا در حال كندن پوست ماهي مانندشان بودندآن

مو و فاقد هاي متمايل به آبي داشتند، كامالً بيپوست روشن و چشم: ها مثل كااللو بودي آني همهقيافه

- ها را چه بايد ميآن. كردمه آن عادت ميكم داشتم بي كمابيش عجيبي بود ولي كمقيافه. ابرو بودند

  .خطاب كنم» فاري«ناميدم؟ فارستاني؟ فارآبادي؟ فاروي؟ چيزي نگذشت كه فهميدم بايد ان مردم را 

هاي سفيد و لطيفي به تن كردند كه كمابيش حال و هايي آويختند و قباهاي شنايشان را به قالبپوست

- با تكه پارچه. پوشيدند و تا باالي زانوهايشان بودها را از سرشان مياين پيراهن. هواي روم باستان را داشت

- هاي گوناگوني داشتند از سبز تيره گرفته تا سرخ آتشين، هيچبستند كه رنگهايي كمرشان را محكم مي

  .كس كفش يا دست كم دمپايي به پا نداشت

  .ما لبخند زدند و خوشامد گفتند ها بهگذشتيم خيلي از آنوقتي با راهنمايي كااللو از كنارشان مي

كارم به جايي . ها نشان بدهم من هم آدم باحالي هستمها سالم كردم كه به آنمن هم تا توانستم به آن

  .رفتم تا سرانجام با دايي پرس برخورد كردمها كرده، عقب عقب ميرسيد كه رويم را به سمت آن

  -آخ، ببخشيد، منظوري نداشتم كه -

علتش اين بود كه براي اولين . زبانم بند آمده بود. رويم را برگرداندم سرجايم ميخكوب شدماما همين كه 

شايد هم آن را . ي فاريا شايد بهتر باشد بگويم شهر نويافته. ي فار را ديده بودمانداز شهر گمشدهبار چشم

  .عظيم... شايد هم فقط به آن بگويم. فار خالي بنامم

ناچار بودم يكسره به . انگيز بودمي ورود به جايي كامالً جديد و حيرتم در آستانهاز كجا شروع كنم؟ باز ه

اگر چنين چيزي حقيقت . ها روزي بر سطح آب بوده استخود يادآوري كنم كه اين شهر بر طبق افسانه

متر  گرفتي كه صد هااما وقتي اين واقعيت را در نظر مي. داشت پس آن شهر بي نهايت عالي و معركه بود

  .شدوقت قضيه باورنكردني ميتر از سطح آب اقيانوسي، آنپايين
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دانم كه اين غيرممكن مي. اي كوهستاني در برابرم بودانداز صخرهگرچه شايد عجيب به نظر برسد، چشم

ي دهانه. هاي ناهموار كوهستان كوچكي بنا كرده بودندشهر را در داخل و اطراف دامنه. است اما همين بود

تر بود تا بخش پاييني از اين رو بخش اعظمي از فار را در برابرمان رگاه به بخش بااليي كوهستان نزديكگذ

  .ديديممي

- اي از فنهاي امروزي، اتومبيل يا هر نشانههيچ اثري از ساختمان. آن شهر حال و هوايي باستاني داشت

كنيد؟ در آن فضاي قار مانند باور مي. شتاما پرندگان زيادي دا. خوردآوري در هيچ جاي آن به چشم نمي

  .كردنددر زير دريا پرندگان پرواز مي

رسيد به آن حال و هواي يونان دار بناي گنبدي اصلي ميها كه به ورودي ستونهاي مرمري ساختمانپله

در طيف  ي ناهموار اين كوهستان پراكنده بودند وها در سرتاسر دامنهاين ساختمان. باستان را داده بود

هاي گوناگون، از بناهاي عظيم و چشمگيري نظير بناهاي واشينگتن دي سي گرفته تا وسيعي از اندازه

ديدم كه در بسياري از اهالي فار را مي. خوردندهاي كوچك سنگي آراسته به گچ بري، به چشم ميخانه

و اطراف و باال و پايين و همه جاي هاي پيچ در پيچي كه به داخل هاي همواري در رفت و آمد بودند؛ راهراه

  .رسيدندكوهستان مي

ي بسياري بخش اعظم شهر را در برگرفته بودند و چندين آبشار از نقاط مختلف گياهان زيباي آويخته

  .گرفتندهايي در اعماق كوه سرچشمه ميكوهستان سرازير بودند كه از چشمه

در پايين كوه، . خوردو خرمي به چشم مي هاي سبزهاي پاييني كوهستان، دشتدر دورترين بخش

به ذهنم . ي كوهستان نبودتري بود كه به زيبايي و ظرافت بناهاي پراكنده در دامنههاي بزرگساختمان

  .ها چه هستندسپردم كه اندكي بعد بپرسم كه آن ساختمان

ام اين است كه گنبد ختهيكي از جزييات مهمي كه از قلم اندا. يادتان باشد كه در اعماق اقيانوس بوديم

اين شهر آسماني نداشت و فقط گنبد . جا را احاطه كرده و محفوظ نگه داشته بوددرخشاني كل فضاي آن

تازه فهميدم خط لبخند وارونه در . كردتاباند و آن را مثل روز روشن ميپهناورش نور را به درون شهر مي

  .ي بود كه فار را در پناه خود داشتنشانگر گنبد. ي پدر اسپيدر چه معنايي داشتنقشه
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دانست احتماالً مي. انگيز شويمانداز اعجابكااللو مدتي ما را به حال خود گذاشت تا غرق تماشاي آن چشم

  :سرانجام از اسپيدر پرسيد. ايمزده شدهقدر شگفتكه چه

  كردي؟همون شكليه كه فكر مي -

  :اسپيدر با بهت و حيرت گفت

جا رو بر طبق ي فارو بيرون كشيده و ايني افكار و تخيالتم دربارهاز توي ذهنم همه انگار يكي! عجب -

  .افكارم ساخته

  :دايي پرس پرسيد

  .دونمبايد اعتراف كنم كه از اين افسانه چيز زيادي نمي -

  :كااللو گفت

  .بياين قدم بزنيم -

. ون هيچ كداممان كفش به پا نداشتيمخيلي خوب شد چ. هاي ماليم برداي با پيچاي ماسهما را به جاده

  :كااللو شروع به صحبت كرد و گفت

-ولي من اصل ماجرا رو براتون تعريف مي. كنندها به مرور زمان شاخ و برگ پيدا ميبه نظر من اسطوره -

ه زير باري باعث شد كه اين شهر بي مصيبتها، حادثهبنابر افسانه. در ابتدا، فار تنها خشكي كلرال بود. كنم

هاي كلرال  شروع حقيقت امر اينه كه سطح آب. اما اين به طور كامل با واقعيت مطابقت نداره. آب فرو بره

اعضاي شوراي فار از پيشروي فار مطلع . خوشبختانه اين در مدتي طوالني اتفاق افتاد. به باال اومدن كرد

  .بودند و فرصت داشتند كه خودشونو آماده كنند

حفظ . بينيد فقط بخش كوچكي از فارهشهري كه مي. فراز بخش مركزي شهر بنا كردندگنبد عظيمي بر 

. اومدحتي زماني كه كار ساخت گنبد رو شروع كرده بودند آب داشت باال مي. تمام شهر امكان پذير نبود

د آب زماني كه فار به طور امل در حفاظ گنبد قرار گرفت و تبديل به جاي امني ش. مثل مسابقه شده بود

  .تا نزديك باالي گنبد اومده بود
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ي آبي رفتيم و متوجه شدم وقتي روي آب به موازات صخرهبه ياد زماني افتادم كه شناكنان به سوي فار مي

رسيد آن را اي كه همچون مرجان به نظر ميكم عمق در حركت بوديم شهر فار در زير پايمان بود و پوسته

  .از نظر پنهان كرده بود

  :پرسيدم

  چرا اين گنبد از باال مثل بستر مرجانيه؟ -

  :كااللو پاسخ داد

ها در اوايل اين گنبد مثل شيشه شفاف بوده اما به مرور زمان مرجان. كه واقعا بستر مرجانيهبراي اين -

- هاي مديدي گنبد رو از پوشش مرجاني پاك ميمدت. سطحش رشد كردند و تمام سطحشو پوشوندند

با اين . ها شهر رو مخفي كنندت شوراي فار به اين نتيجه رسيد كه بهتره بگذارند مرجانن ولي در نهايكرده

  .كنيم اين اليه نازك باشه تا نور به داخل شهر نفوذ كنهحال، سعي مي

گذشتند و يكسره مردم آهسته از كنارمان مي. انگيز ادامه داديمبه گشت و گذار در اين شهر اعجاب

هايي كه سر از داخل يكي از ساختمان. همگي شاد و سرزنده بودند. دادندتكان ميصميمانه برايمان دست 

اي بود كه در مطب گرايانههاي واپساز آن موسيقي. راهمان بود صداي موسيقي ماليمي به گوشم رسيد

ي مطابقت چندان. هاي بيمار، به او آرامش بدهندكنند تا پيش از چرخ كردن دندانپزشكي پخش ميدندان

  .ام نداشتبا سليقه

  :دايي پرس پرسيد

  چرا تصميم گرفتيد خودتونو مخفي كنيد؟ -

هاي اي شد كه از آب انرژي گرفت و از رسوبتبديل به تمدن پيشرفته. فار محل شروع حيات در كلرال بود

 .ي مردم از اين وضع سر رفتولي دست آخر حوصله. زيرين بستر اقيانوس مصالح ساختماني درست كرد

جا رفتند تا به هايي ساختند و از اينها پيش از شروع پيشروي آب اقيانوس، افراد ماجراجو كشتيمدت

گشتند اما در كلرال زمين خشكي نبود كه اونا دنبال خشكي مي. مون بپردازنداكتشاف در بقيه نقاط سياره

هاي زيادي ونند و متحمل سختينهايت تالششونو كردند كه در سطح اقيانوس زنده بم. بتوانند پيداش كنند
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جا كه فار تنها جاي متمدن و پيشرفته در تمام كلرال بود تبديل چند نسل آمدند و رفتند و از اون. شدند

بودند از فرط استيصال در جستجوي هايي كه به دنبال ماجراجويي رفتهنسل جوان قاري. به يك هدف شد

بنابراين وقتي فهميديم كه . فار در معرض خطر نابودي بود .مواد غذايي برگشتند و شروع به دشمني كردند

- اي قلمداد كرديم كه به تنها اميد نجاتمون تحقق ميي فرورفتن به كام اقيانوسه اينو معجزهفار در آستانه

  .بخشيد

  :پرسيدم

ي پس براي همين وقتي شهر در آب فرو رفت خودتونو زير آب مخفي كردين تا شهر رو از چنگ نوادگان -

  نجات بدين كه نياكانشون در فار به دنيا اومده بودند؟

ها و توي آب بودند ناچار شدند از صفر شروع كنند و دنياي كامالً مردمي كه روي كشتي. كامالً درسته -

بينيد جونشونو از دست هاي قدرتمندي كه امروزه ميها در راه ساخت زيستگاهخيلي. جديدي بسازند

ي تزلزل ناپذيرشون ه اونا تونستند تا اين حد پيشرفت كنند يكي به دليل عزم و ارادهاين واقعيت ك. دادند

  .براي زنده موندن بود و يكي به دليل وجود مردم فار

  :اسپيدر پرسيد

  منظورت چيه؟ -

از زماني كه شوراي فار تصميم گرفت كه ما مخفي بمونيم اعالم كرد كه مخفيانه تمام تالشمونو به كار  -

. تونستيم اين كارو نكنيممگه مي. ديم تا به اونايي كه ناچارند در سطح آب زندگي كنند كمك كنيمبنمي

گيم مردم ها كه ما بهشون ميكلرالي. ي اعضاي فار شداين موضوع هدف اصلي همه. اونا برادران ما بودند

اونا رو به سمت . دگي كرديمشون رسيما مخفيانه به مزارع زير آبي. بااليي، به شدت به كمك نياز داشتند

حتي وقتي با مصيبت و بيچارگي . ي مصالح ساختماني بودندمعادني كشونديم كه حاوي مواد اوليه

  .هاشونو از غرق شدن نجات داديمساختند خيليها رو ميزيستگاه

  :حرفش را قطع كردم و گفتم
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كه بهتون كارها رو كرديم درحاليگين ما اين ش دارين ميببخشيد قصد جسارت نداشتم ولي شما همه -

  ياد اين همه مسن باشين، درسته؟نمي

  :كااللو خنديد و گفت

دست كم . گم از نياكانمون به ما منتقل شدهتر چيزهايي كه دارم براتون ميبيش. بله، كامالً درسته -

  .دويست نسل بين من و سازندگان فاري گنبد فاصله وجود داره

  .قط برام سوال پيش اومدطور، جالبه، فكه اين -

  :كااللو ادامه داد

ها باقي بمونه چه برسه به اين كه اگر مردم فار نبودند امكان نداشت كسي از نسل كلرالي. اشتباه نكنين -

كنيم و هنوز هم هر كار ي ما به اين موضوع افتخار ميهمه. شونو تشكيل بدني عظيم امروزيبخوان جامعه

  .كنيمبرادران بيرون از آبمون مي از دستمون بربياد براي

  :دايي پرس پرسيد

  دونين؟از مشكلي كه در حال حاضر دارند چي مي -

  :كااللو ناگهان جدي شد و گفت

اول از پدر اسپيدر شنيدم كه چنين مشكلي . ي انجمن شورا شركت كنيمبراي همينه كه بايد در جلسه -

ي كلرال به طور تصادفي فارو پيدا كنه، ولي پدرت يه ياد كه يكي از اهالخيلي به ندرت پيش مي. هست

  .تر بودعزمش راسخ... انگار. كلرالي معمولي نبود

  .تري داشتمعلوم است كه عزم راسخ. پدر اسپيدر مسافر بود. دانستم كه كااللو چه منظوري دارددقيقاً مي

  .طوريدكنم كه شما سه نفر هم همونو من حس مي -

  .نمامردك ماهي باز هم درست گفتي،

  :دايي پرس پرسيد
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  اون به شما چي گفت؟ -

ها رو تك كلراليگفت از شيوع بيماري مهلكي وحشت داره كه به زودي ممكنه به كلرال بياد و جون تك -

  .به خطر بندازه

. ي سنت دين پي برده بوداز قرار معلوم، پدر اسپيدر به نقشه. درنگ به دايي پرس و اسپيدر نگاه كردمبي

  :دايي پرس پرسيد. اما بدبختانه پيش از آن كه بتواند او را از اين كار بازدارد قرباني اين نقشه شده بود

  دونست كه قراره چي پيش بياد؟آيا اون دقيقاً مي -

  :كااللو پاسخ داد

مه با توجه به چيزهايي كه شاهدشون بوديم معلو. ترسيد كه چيزي به محصوالت آسيب برسونهاز اين مي -

ن كه در حال حاضر در مزارع زيرآبي محصوالت از سرتاسر كلرال برامون پيغام فرستاده. گفتهكه درست مي

  .يادسمي به عمل مي

  :گفتم

  .كنهتر رشد كنند ولي اونا رو سمي ميشه گياهان سريعكودي كه باعث مي. علتش كوده -

  :اسپيدر پرسيد

  هشدار بده؟ خواست بهتونچرا پدرم اومد پيش شما؟ مي -

  :كااللو به تندي پاسخ داد

- هاي حيات خيلي خيلي بيشدانش ما پيرامون چرخه. عالوه بر اون اومده بود كه تقاضاي كمك كنه. بله -

اي تونيم كمكي بكنيم و از وقوع چنين فاجعهخواست بدونه كه آيا ميمي. هاستتر از دانش كلرالي

  .جلوگيري كنيم

آيا حق با پدر اسپيدر بود؟ آيا ممكن بود پاسخ . پاسخ مانده بودين پرسش هنوز بيترمهم. كااللو ساكت شد

  جا در فار پيدا كنيم؟اي مرگبار را درست همانمعماي مقابله با اين واكنش زنجيره
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  :سرانجام دايي پرس پرسيد

  تونين كمكي بكنين؟خب؟ شما مي -

  :كااللو با لبخندي گفت

  .تونيمالبته كه مي -

هاي بزرگي كه قبالً برايتان وصف كردم، برايمان اشاره به پايين كوهستان فار و به همان ساختمان او با

  :توضيح داد

از صدها نسل پيش تا به امروز، تمام انواع گياهان موجود در . حيات كلرال در داخل اون ساختموناست -

  .ي ساز و كار كلرال چه جوريهنيم نحوهدوي كالم اينه كه ما ميخالصه. جا رو مطالعه و بررسي كرديماين

  :پرسيدم

  حاال تكليف گياهان سمي چيه؟ -

شون تغيير فهميديم كه ساختار سلولي. يافته رو تجزيه و تحليل كرديمهايي از گياهان جهشما نمونه -

ما اي رو ايجاد كرده ولي اين كود جديد مشكل بسيار پيچيده. شون تخريب شدهكرده و تركيب شيميايي

شيم كه صدها فاري رو به حتي همين االن هم داريم آماده مي. وسايل مورد نياز براي خنثي كردنشو داريم

. اي كه قادر به جبران اين آسيبه به مزارع زيرآبي نقاط مختلف كلرال بفرستيمهمراه تركيب شيميايي ساده

  .فاده از اين كود رو متوقف كنندها بايد استاما كلرالي. كار عظيميه ولي ما وسايل انجامشو داريم

  :دايي پرس گفت

  .كنندن و دارن متوقفش مين آگاه شدهاونا از خسارتي كه به بار آورده. شهاين كار داره انجام مي -

  :اي زد و با خوشحالي گفتكااللو لبخند جانانه

نند محصوالت دوباره ها تاثير اين آسيب رو خنثي كهمين كه فاري! پس خبرهاي خوبي برامون آوردين -

  !شنضرر ميسالم و بي
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  .گنجيدرود در پوست خود نميكااللو از شادي آگاهي از اين كه روند اصالح امور به خوبي پيش مي

  .دانستدانستيم كه او نميولي ما چيزي را مي

كردم تنم قطعيت ترديدناپذيري كه با تمام وجودم حس مي. اسپيدر هم نگران بود. دايي پرس دلواپس بود

  .دانستم كه اين كشمكش در نهايت به كجا ختم خواهد شدمي. لرزاندرا مي

در اين زمينه هيچ ترديدي . دانستندمردم تيزهوش و داناي اين شهر باستاني، راه نجات كل كلرال را مي

  .ها كل اين قلمرو را نجات دهندخواست به فار حمله كند تا نگذارد آنسنت دين مي. وجود نداشت

توانستند مخفي بودند ولي بيش از آن نميهاي كلرال در امان ماندهدرپي در پناه آبهاي پيمردم فار، قرن

  .بمانند

  .آمدها باخبر بود و داشت به سراغشان ميسنت دين از موقعيت مكاني آن

- ن موضوع پي ميدانستم كه اين مردم دلير قادر به دفاع از خود هستند يا نه اما به زودي به ايهيچ نمي

كنم چون مطمئنم هر اتفاقي كه در شرف وقوع باشد جا تمام ميها، من اين روزنگاشت را همينبچه. برديم

شود، از جا برايتان ارسال مياين روزنگاشت در فار نوشته شده و از همان. خيلي به سرعت پيش خواهد آمد

  .اندهاي كلرال مخفي شدهبانگيز فرشتگان نگهباني كه در صدها متر زير آشهر حيرت

  .در كمال تاسف بايد بگويم كه اين شهر ديگر امن نخواهد بود
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  زمين دوم

مارك پيش از كورتني خواندن روزنگاشت را به پايان رساند و روي زمين نشست و پشتش را به ميز  

چنين براي جنگي كه به زودي ترديد او براي بابي و پرس و اسپيدر دلواپس بود، همبي. تحريرش تكيه داد

آيا بابي . در واقع، چندان هم مطمئن نبود كه اين جنگ تا آن زمان درنگرفته باشد. گرفتدر كلرال درمي

جا در زمين دوم اتفاق اي دور؟ يا همه چيز همزمان با وقايع ايندر كلرال در زمان گذشته بود؟ يا در آينده

  .ي يكي از اسرار بزرگ ماجراهاي بابي در مقام مسافر بودي زمانافتاد؟ موضوع نسبيت محدودهمي

البته . آمدشدند ولي هيچ كمكي از دستشان برنمياين نيز امر دشواري بود كه از مشكالت بابي باخبر مي

به ويژه بعد از آنچه در . ي مداخله در اين كار را نداشتاگر هم داشت اجازه. فكر خاصي در سر نداشت

  .هاي بابي باشدي او در اين ماجرا اين بود كه حافظ روزنگاشتتنها وظيفه .دندارن پيش آمد

ها، به درستي انجام وظيفه او در مقام حافظ روزنگاشت. كرداين همان چيز ديگري بود كه او را آزرده مي

ان برساند كرد و اميدوار بود كورتني زودتر خواندن روزنگاشت را به پاييكسره به ساعتش نگاه مي. نكرده بود

  .جا رفته باشدها شود، كورتني از آنكه اندي ميچل برگردد و خواهان خواندن آنو پيش از آن

  :با ناراحتي گفت. سرانجام كورتني خواندن روزنگاشت را به پايان رساند و به مارك نگاه كرد

  .اندييجوهاي بابي، اونا مردم صلحبنابر نوشته. تونن از خودشون دفاع كننداونا نمي -

  :مارك از جايش برخاست و شروع به جمع و جور كردن كاغذهاي پراكنده كرد و گفت

  .شهآره، حاال معلوم مي -
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  :كورتني پرسيد

  تو نگران نيستي؟ -

  ياد؟معلومه كه نگرانم ولي آخه مگه كاري از دستمون برمي -

توانستند كاري وجه نميبه هيچ هابراي كمك به آن. گفتمارك درست مي. كورتني سرش را پايين انداخت

  :مارك اضافه كرد. بكنند

  .من كار دارم. شهداره دير مي -

كورتني متوجه . جا برود زيرا هر لحظه ممكن بود زنگ تلفن به صدا در بيايدخواست كورتني از آندلش مي

  :منظور مارك شده و گفت

  .يادآره، همون يارو كه براي درس جبر مي -

  هان؟ -

اي بعد به ياد دروغش افتاد و سعي كرد بر كند اما لحظهوجه نشد كه او از چه چيزي صحبت ميمارك مت

  :غفلتش سرپوش بگذارد و به تندي گفت

  .بايد به دوستم كمك كنم -با. آره، درسته، درس جبر -

انه كورتني كنجاو. اش را در هم نكشدمارك كوشيد چهره. لكنت زبانش. باز همان آش بود و همان كاسه

  :پرسيد

  حالت خوبه؟ چرا انقدر عصبي شدي؟ -

  .امبابي - من فقط نگران با... مـ -

وانگهي، دروغِ دروغ . رسيدمارك از دروغ گفتن به كورتني بيزار بود ولي هيچ چيز ديگري به ذهنش نمي

  .راست راستي نگران بابي بود. هم نبود
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. خواست تلفن منفجر شودد كه گويي دلش ميمارك چنان نگاه سريعي به آن كر. گاه تلفن زنگ زدآن

خواست كه برود به او كه از جايش برميدرحالي. اما واكنشي از خود نشان نداد. كورتني متوجه نگاه او شد

  :گفت

  -هروقت روزنگاشت بعدي اومد. رماالن مي -

  .دمبالفاصله بهت خبر مي -

  .دصداي زنگ تلفن در گوش مارك همچون صداي رعد بو. زينگ

  .خداحافظ -

  .كورتني اين را گفت و از اتاق بيرون رفت و مارك را به حال خود گذاشت

كه صداي هولناك زنگ بار ديگر همچون نيش خنجري به جانش فرو رود، گوشي را مارك پيش از آن

  :برداشت و گفت

  بله؟ -

  خب، چي شد؟ -

  :مارك گفت. رسيدانگيز از آن سوي خط به گوش ميآن صداي نفرت

  .گوشي -

چند ثانيه بعد، كورتني را . سپس از پنجره نگاه سريعي به بيرون اندخت تا مطمئن شود كورتني رفته است

  .كرد خائن استحس مي. شكمش قار و قوري كرد. شدجا دور ميزنان از آنرو قدمديد كه در پياده

  :اش گفتي گفت و گوي تلفنيمارك در ادامه

  .توي همون پارك محلي پشت فرودگاه گاردن پولتري. ر بگذاريمبيا توي خيابون اصلي قرا -

  :اي كشيد و گفتميچل خره
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  .پونزده دقيقه ديگه -

  -شه كمي ديرترنمي -

  .تلق

  .شده ديگهحتماً نمي -

ي شش را به ناچار بود روزنگاشت شماره. بودبه دام افتاده. مارك اين را به خود گفت و گوشي را گذاشت

  .هيچ راه گريزي نداشت. گفتغير اين صورت ميچل ماجراي بابي را به پليس مي در. ميچل بدهد

اش را باز كرد ي باال رفت و كشوي ميز تحرير قديمياش در طبقهبدين ترتيب، مارك به اتاق زيرشيرواني

كه  ي شش را برداشت و روزنگاشتي راروزنگاشت شماره. هاي بابي بوداش براي روزنگاشتكه جايگاه مخفي

در يك آن، اين فكر از . ي هفت راتازه تمام كرده بودند در جاي آن گذاشت، يعني همان رزنگاشت شماره

جا بخواند و ها را براي ميچل ببرد تا بتواند همه را يكي روزنگاشتذهنش گذشت كه شايد بهتر باشد همه

اگر اتوبوسي به او . بردهم با اكراه ميها را اما او حتي يكي از روزنگاشت. مارك از اين شكنجه خالصي يابد

  .آمدبرد از شدت نگراني از پا درميجا ميها را يكزد چه؟ اگر همه آنمي

اين . رفت، بلكه ميچل نسبت به موضوع بي عالقه شود و او را به حال خود بگذاردآرام پيش مينه، بايد آرام

ي كرد كه حتماً آن را قفل كند، روزنگاشت شماره بنابراين كشو را بست، حواسش را جمع. تنها اميدش بود

  .اش گذاشت و براي رفتن به خيابان اصلي استوني بروك به راه افتادپشتيشش را در كوله

جا خيابان آن. عصر روز شنبه بود) ناميدندها آن را چنين ميي بچهكه همه(رسيد » خيابان اصلي«وقتي به 

روها دنبال خريد و سالنه در پيادهاي متعدد، و پر از مردمي بود كه سالنههها و رستورانشلوغي با فروشگاه

اما ديگر ساعت از شش بعد از ظهر هم گذشته و . ي اسپرسوي بعديشان بودندفروش يا خوردن شيرقهوه

  .شدرفته از تعداد جمعيت كاسته ميرفته. بودها فرارسيدهتر فروشگاهزمان تعطيلي بيش

فروشي كوچكي به نام رو پيش رفت، از جلوي فروشگاه دلخواهش گذشت كه اغذيهپيادهمارك شتابان در 

بوي روغن داغ . شدجا عرضه ميي تاريخ بشريت در آنكردهزميني سرخبهترين سيب. گاردن پولتري بود

بر توانست دربرابه طور معمول، مارك نمي. اي در اطراف آن شناور بودهميشه همچون ابر نمكي خوشمزه
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شد تا يك جعبه سيب زميني سرخ كرده اين وسوسه مقاومت كند و هميشه وارد اين اغذيه فروشي مي

توانست چنين اما آن روز نمي). كردندها را مثل غذاهاي چيني در جعبه عرضه ميزمينياين سيب(بخرد 

  .آن روز افكار ديگري در سر داشت. كاري بكند

ناميدند جا را پارك محلي ميآن. تر از گاردن پولتري بودگاه پايينخود را به پارك رساند كه چند فروش

شايد روزي ساختمان ديگري در اين فضا برپا بوده اما تا . چون چيزي جز فضاي سبز بين دو ساختمان نبود

اهالي زمين خالي را به صورت پارك كوچكي . جا نبودجايي كه مارك به ياد داشت ساختماني در آن

دار و چند روي سنگفرش شده، چندين درخت گلدند كه كف آن پوشيده از چمن بود، پيادهه بودرآورد

اي را بخورند كه از شدهزميني سرختوانستند رويشان بنشينند و سيبنيمكت چوبي داشت كه مردم مي

  .گاردن پولتري خريده بودند

هاي روي يكي از نيمكت اندي ميچل: جاي كوچك و قشنگي بود فقط حيف كه يك چيز آن زيبا نبود

گاه نيمكت نشسته و پاهايش را روي نيمكت در واقع، او روي محل تكيه. چوبي نشسته، منتظر مارك بود

  .گذاشته بود

  :همين كه چشمش به مارك افتاد فرياد زد

  !دير كردي -

  :مارك پاسخ داد

  .آخه تو به من مهلت ندادي -

  –ي تو به اندازه -

پشتي مارك را از او قاپيد و دستش را در آن فرو برد تا در عوض، كوله. نكرداش را تمام ميچل جمله

  :مارك با اوقات تلخي گفت. روزنگاشت را بردارد

  .تو بايد حرمت اينا رو نگه داري! تريواش -

  .هر چي تو بگي. باشه، باشه -
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ت، كنار پاي ميچل مارك روي نيمك. ي شش را باز كرد و سرگرم خواندن آن شدميچل روزنگاشت شماره

ترين افراد تاريخ بشريت دانست كه ميچل يكي از كُندخوانمي. نشست و براي انتظاري طوالني آماده شد

  .است

. ي پيش هنگام خواندن روزنگاشت ناچار شد معناي چندين واژه را از مارك بپرسداين بار هم مثل دفعه

هايي مانند سالگي رسيده باشد و معني واژه توانست باور كند كه كسي به سن چهاردهمارك هنوز نمي

ديد شد چرا كه ميمارك داشت از حرص خفه مي. عجب بدبختي بود. را نداند» ظرافت«و » دستكاري«

هاي با ارزش را نگه داشته بود انگار روزنامه هاي چرب و آلوده به نيكوتينش طوري آن ورقهميچل با دست

انداخت مارك رو تف ميكشيد و روي پيادههاي مخصوصش مين خُرههر بار هم كه ميچل از آ. اندكهنه

  كاغذي نشنيده بود ؟ي دستمالاين عوضي چيزي درباره. شددچار دل به هم خوردگي مي

با حالتي كه . سرانجام بعد از زماني كه گويي تا ابد طول كشيد، ميچل خواندن روزنگاشت را تمام كرد

  :آميخته به تعجب بود گفت

  .بعج -

ولي جرات  تر حرف بزني؟تواني كمي شمردهنمياي كه به ذهن مارك رسيد اين بود كه اولين فكر گزنده

  :ميچل پرسيد. ترسيد كتك بخوردنداشت آن را بر زبان بياورد چون مي

  افته؟راستي داره اتفاق ميي اينا راستكني همهفكر مي -

  .بله -

  .خوام بخونمشولي من نمي -

اش را آيا اين حقيقت داشت؟ آيا به راستي ميچل داشت عالقه. اي گرفتن مارك گويي جان تازهبله؟ ناگها

ي شايد هضم آن همه كلمه. ها بيش از حد برايش دشوار بودداد؟ شايد خواندن روزنگاشتاز دست مي

بود اين شايد هم فهميده . ي مغز گنجشك هم نبودثقيل، خارج از ظرفيت مغز ميچل بود كه به اندازه

- كند، ميها به چه معنا هستند و به وحشت افتاده بود و مثل كبكي كه سرش را زير برف ميروزنگاشت
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دليلش هر چه بود اهميت چنداني نداشت فقط كافي بود . استها را نديدهخواست وانمود كند اصالً آن

  .ا نكندميچل دست از سر مارك بردارد و هيچ وقت تقاضاي خواندن روزنگاشت ديگري ر

-انگار دارم داستاني رو از وسطش مي. خوام اونو بخونمهاي يك تا پنج رو نخوندم، نميتا وقتي روزنگاشت -

  .جوري شروع شدهخوام بدونم كل اين ماجرا چهمي. خونم

  :ميچل اضافه كرد. همان يه ذره اميدش براي خالصي از شر ميچل نيز بر باد رفت. مارك كنف شد

  .جا بخونمشونو يكوام همهخدر ضمن مي -

  :مارك فرياد زد

  .يارم بيرونها رو با هم ميي روزنگاشتفكر نكن من همه! امكان نداره -

  .ي شش را به هوا انداختهاي روزنگاشت شمارهميچل ورقه

  !آهاي -

وار دنبال نهوقتي او ديوا. مارك با نگراني اين را گفت و شيرجه زد تا كاغذهاي پراكنده در پارك را بردارد

ي كاغذها سرانجام همه. خنديدرفتند ميچل هر هر ميرفت كه در باد به اين سو و آن سو ميكاغذهايي مي

  :ميچل گفت. ها زدودرا جمع و جور كرد و ذرات گرد و خاك را از آن

م پيش ردي يا من ميگم انجام مييا كاري رو كه بهت مي -تو فقط دو راه داري. انگار حاليت نيست -

  .پليس

اندي ميچل خيال نداشت دست . شدتر شده بود و داشت تبديل به فاجعه مياوضاع از وخيم هم وخيم

اكنون . كرداش را طلب ميماجراي بابي زير دندانش مزه كرده بود و بقيه. اين ديگر كامالً روشن بود. بردارد

  :او گفت. سر نخ امور را به دست گيردتوانست بكند اين بود كه در حد امكان تنها كاري كه مارك مي

تونم برات بكنم بهترين كاري كه مي. يارمشونو با هم بيرون نميخواي بگو ولي من همههر چي مي. باشه -

  .مون و اونا رو بخونياينه كه بگذارم بياي خونه
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. خوردتنش را مياي دارد گوشت شان بگذارد باعث شد احساس كند موريانهتصور اين كه ميچل پا به خانه

  .رسيداما هيچ راه حل ديگري به ذهنش نمي. مانند كابوسي با وسعتي وصف ناپذير بود

  :ميچل لبخندي زد و گفت

  كي بيام؟. قابل تحمله. باشه -

  :مارك پاسخ داد

  . كنمخبرت مي. بايد وقتي باشه كه مامان و بابام خونه نباشند. دونمنمي -

مارك بوي گند سيگار نفسش را حس كرد و چيزي . به صورت مارك چسبانداش را ميچل جلو آمد و بيني

  :ميچل نخودي خنديد و گفت. نمانده بود باال بياورد

  .شيمطوري داريم رفقاي دايمي مياين. خوشم اومد -

. مارك ديگر تاب تحمل اين وضعيت را نداشت. جا دور شداي كشيد و چرخي زد و از آنگاه ميچل خرهآن

سپس روي . كه چيزي باال بياوردآنيكي دو بار عق زد بي. ها پاك او را كفري كرده بوده كشيدناين خر

چقدر عاجز و . ي روزنگاشت شش نگاه كردشدهنيمكت چوبي پارك آرام گرفت و به كاغذهاي مچاله

  .امدرمانده

- رفت چون ميچل مييدير به مدرسه م. توانست از ميچل دوري كردي بعد، مارك در مدرسه تا ميهفته

شد تا الگوي خاصي هر بار از يكي از در ها وارد مدرسه مي. روددانست او به طور معمول زود به مدرسه مي

- برد تا ناچار نشود به كمد كتابهايش را با خود به اين سو و آن سو ميي كتابهمه. به دست كسي ندهد

ها اي از بچهشد كه در پشت مدرسه بود و عدهحتي به بخش مخصوص زباله نيز نزديك نمي. هايش برود

اين يكي كار چندان سختي نبود چون او در هر حال هيچ وقت به . رفتندجا ميبراي كشيدن سيگار به آن

ي رفت البته غير از مواقعي كه ناچار بود به داخل سطل زباله شيرجه بزند و به دنبال صفحهآن مكان نمي

هيچ . ترين دوستش از آن سوي كهكشان برايش فرستاده بوده صميميي روزنگاشتي بگردد كگمشده

  .ي احمقانه را به ياد آوردآمد كه آن تجربهخوشش نمي
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. هايش به راستي توانست تمام آن هفته را بدون رويارويي با اندي ميچل به آخر برساندريزيمارك با برنامه

توانست به همين اوضاع نمي. اش نيز افت كرده بودصيليوضعيت تح. آورداما دلشوره داشت او را از پا درمي

  .آمدترتيب ادامه يابد و به زودي تغييري پيش مي

پدر و مادر مارك هر دو از صبح بيرون رفته بودند و او به دلش وعده داده بود كه تا . روز شنبه چنين شد

هاي ك مطمئن بود بيشتر بچهظهر بنشيند و كارتون تماشا كند؛ مراسم توام با احساس گناهي كه مار

تازه روي كاناپه جا خوش كرده بود تا . آورند ولي هرگز حاضر به اقرارش نبودندشان هنوز به جا ميمدرسه

يك آن، . شد اما همان وقت بود كه زنگ در به صدا درآمدهر كارتوني از باگزباني را تماشا كند كه پخش مي

گر با پست پيشتاز مركزي چيزي براي پدرش آمده بود به دردسر به فكرش رسيد كه در را باز نكند اما ا

  .ولي پست پيشتاز مركزي نبود. بنابراين به سوي در رفت و آن را باز كرد. افتادمي

  : راند به او گفتكه مارك را عقب عقب به درون خانه مياندي ميچل درحالي

  مشكلت چيه؟. ورهخهات داره حالم به هم ميديگه از اين موش و گربه بازي -

مارك با ناراحتي به لكنت افتاد و . مشكلش ميچل بود. دانست كه مشكلش چيستمارك به طور دقيق مي

  : گفت

  .پيش نيومد - فرصت مناسبي پي -فر. مامان و بابام تمام هفته خونه بودند -ما -

  :ميچل پرسيد

  ن؟االن كجا رفته -

ال هستند ولي متوجه شد كه ديگر حوصله ندارد يك خواست به ميچل بگويد كه هردوشان طبقه بامي

  :از اين رو گفت. ي ديگر خودش را از چشم ميچل پنهان كندهفته

  .ن بيرونرفته -

  ها كجان؟روزنگاشت. خوبه -
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  .يارمشونخودم مي - خو -جا توي هال بمونهمين -هم -

كه همين. ي ميچل نشان بدهداش در زير شيرواني را به اندوجه امكان نداشت مخفيگاه سريبه هيچ

بنابراين وقتي ميچل جلوي تلويزيون نشسته بود و به . شان است بس بودها در خانهفهميده بود روزنگاشت

!) دار نيستخندد؟ پپ لوپيو به نظر هيچ كس خندهآخر چه كسي به پپ لوپيو مي(خنديد پپ لوپيو مي

  .ها را بياوردمارك رفت كه روزنگاشت

ميچل از آن دسته افرادي . رودحد امكان سر و صدايي درنياورد تا ميچل نفهمد او به كجا مي سعي كرد در

شان شود و دانست كه به قصد دزدي وارد خانهمارك هيچ بعيد نمي. ترندها هم يك پله عقببود كه از بچه

بدين . ين كاري بكنددانست امكان نداشت بتواند چنها را نميولي وقتي جاي آن. ها را بدزددروزنگاشت

ترتيب مارك آرام و بي صدا به اتاق زيرشيرواني رفت، كشوي ميز تحريرش را باز كرد، چهار دسته كاغذ 

. ها پايين رفتگاه به سرعت از پلههاي بابي بودند، آناي لوله شده را درآورد كه همان اولين روزنگاشتقهوه

  -نزديك شدي دوم همين كه به اتاق خوابش در راهروي طبقه

  دستشويي دارين؟ -

ي دوم، در برابرش ايستاده ميچل در طبقه. مارك كه غافلگير شده بود از جا جست و جيغ كوتاهي كشيد

  :مارك پاسخ داد. بود

  - ي پايينه، نزيكمعلومه كه داريم، طبقه -

لوي چشم ميچل شد كه اين اتفاق دوباره جباورش نمي. واي، نه. مارك تكان خوردن انگشترش را حس كرد

  :ميچل پرسيد. شدداشت تكرار مي

  خواي بري مستراح؟تو هم مي. خورهچي شده؟ انگار حالت داره به هم مي -

هر چه اين . خواست ميچل شاهد آمدن روزنگاشت بعدي باشدهيچ نمي. كردمارك بايد به سرعت فكري مي

  :مارك به او گفت. دانست بهتر بودجانور كمتر مي

  .نزديك تره. ويي اتاق منبرو دستش -



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه 
	� ش 

مارك حاضر بود اسيد بخورد ولي ميچل را به اتاقش راه ندهد ولي در آن فرصت كم، هيچ فكر ديگري به 

  .ذهنش نرسيد

  :اي كشيد و گفتميچل خره

  .ها رو بخونمم روزنگاشتبذار وقتي سر مستراح نشسته -

در همان وقت دوباره انگشتر در دستش  ولي. مارك حاضر نبود حتي چنين چيزي را در ذهنش تصور كند

ديگر فرصتي باقي نمانده بود و براي همين هر چهار . شدكم كم داشت بزرگ مي. تكان تكان خورد

  :روزنگاشت ارزشمند را در دست ميچل گذاشت و او را به داخل اتاقش هل داد و گفت

  .وقتي كارت تموم شد صدام كن -

تا زماني كه روزنگاشت بعدي بابي برسد ميچل . موفق شده بود. تمارك اين را گفت و در اتاقش را بس

- ترين اندازهانگشتر ديگر به بزرگ. مارك به آن سوي راهرو دويد و انگشتر را از دستش درآورد. مشغول بود

مارك به اتاق پدر و مادرش هجوم برد تا وقتي نورافشاني شروع شد . شداش رسيده بود و داشت داغ مي

  .براي ديدن و شنيدن چيزي نداشته باشد ميچل شانسي

مارك در اتاق خواب والدينش را بست، انگشتر را روي زمين گذاشت و عقب عقب رفت تا از آن فاصله 

پس از . درنگ از آن بيرون زد فهميد كه در كلرال در حال باز شدن استاز نور و تابناكي كه بي. بگيرد

  .ننده و ناگهاني نهايي، عمل ارسال به پايان رسيدهاي در هم موسيقي و نور خيره كصداي نت

هاي سبز ي اولش درآمده بود و طومار ديگري از كاغذمارك به زمين نگاه كرد و انگشتر را ديد كه به اندازه

اي شور و شوق دريافت روزنگاشت بعدي باعث شد مشكالتش با ميچل را از لحظه. رنگ كنارش قرار داشت

ي فار است كه بر سر شهر گمشدهي جنگي نوشته ر كاغذهاي روي زمين دربارهدانست دمي. ياد ببرد

درنگ سرگرم شان را باز كند و بيها را از زمين بردارد، لولهخواست با عجله آندلش مي. گيرددرمي

هرگز  آن دو. جا نبودكه كورتني آناول اين. توانست اين كار را بكنداما به دو دليل نمي. خواندنشان بشود

هاي زيادي به آب داده بود ولي در اين گلدر چند وقت اخير دسته. خواندندها را بدون هم نميروزنگاشت

هاي دليل ديگرش اين بود كه اندي ميچل در توالت نشسته بود و روزنگاشت. كرديك مورد كوتاهي نمي

  . لرزاندحتي تصورش نيز تنش را مي. خوانددندارن را مي



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  		� ش

هاي جديد در اتاق زيرشيرواني خطر كند، ي باال و پنهان كردن روزنگاشتا رفتن به طبقهخواست بنمي

تا زماني كه ميچل نرفته بود جاي روزنگاشت جديد در . براي همين آن را زير تخت پدر و مادرش قايم كرد

جا بيرون ا از آني بعد نتواند او رخواند ممكن بود تا هفتهالبته با سرعتي كه ميچل مي. جا امن بودآن

  .شداما اين خطري بود كه مارك بايد متحمل مي. بكشد

مارك پس از مخفي كردن روزنگاشت در زير تخت به اتاقش برگشت تا مصيبت توضيح كلمات چهار 

. خوب شد. در اتاقش را باز كرد و ديد كه در دستشويي بسته است. روزنگاشت اول براي ميچل را آغاز كند

است حتي در يك نظر اندي ميچل را ببيند كه شلوارش كنار قوزك پايش افتاده و سر خوهيچ دلش نمي

  .قباحت داشت. توالت نشسته است

  :مارك او را صدا زد و گفت

  ها رو اين بيرون بخون، باشه؟اندي، يه لطفي بكن، كارتو تموم كن و روزنگاشت -

. ند، چه با آب چه با هر چيز ديگريها در معرض خطر خيس شدن باشخواست روزنگاشتمارك هيچ نمي

  :دوباره با صداي بلند گفت

  حالت خوبه؟ -

  :مارك خود را به پشت در دستشويي رساند و در زد و پرسيد. ميچل جواب نداد

  اون تو كه حالت بد نشده؟ -

يا آيا ممكن بود ميچل زمين خورده و آسيب ديده باشد؟ آ. دل مارك به شور افتاد. باز هم جوابي نيامد

توانست بفهمد كدام يك از اين دو بر سرش آمده است؟ ممكن بود حالش به هم خورده باشد؟ از كجا مي

اما همان وقت از اين ترسيد كه ميچل بر طبق اخالق خاص خودش . اي نداشت، مجبور بود داخل شودچاره

از كند و او را نشسته بر خواست در را بهيچ دلش نمي. رفتار كرده و تصميم گرفته باشد جواب او را ندهد

  .با اين حال ناچار بود مطمئن شود مشكلي پيش نيامده است بنابراين در را باز كرد. سر توالت ببيند

  –ببينم حالت  -

  .دستشويي خالي بود
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  :مارك با سردرگمي فرياد زد

  !اندي؟ ميچل -

اده بود؟ به گوشه و كنار چه اتفاقي افت. مارك كه پاك گيج شده بود عقب عقب از دستشويي بيرون رفت

  .اتاقش نگاه كرد بلكه سرنخي پيدا كند كه گوياي ماجرا باشد

. با وحشتي فزاينده به سوي پنجره دويد و بيرون را نگاه كرد. پنجره اتاقش باز بود. همان هنگام آن را ديد

مسير همچون راهي بارها شده بود كه مارك و بابي از اين . ي اول درست زير پنجره بودسقف ايوان طبقه

ي گل سرخي در آن سوي سقف ايوان به داربست بوته. براي خروج يا ورود به خانه استفاده كرده بودند

  .پايين رفتن از آن داربست مثل پايين رفتن از نردبان بود. رسيدخانه مي

اي ولي چاره خواست واقعيت را بپذيردنمي. همه مدارك و شواهد پيش رويش بود. مغز مارك قفل كرده بود

  .نداشت

  . هاي بابي را دزديده و برده بوداندي ميچل روزنگاشت
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  8روزنگاشت 

االن به گراليون . ام چرا كه در حال نوشتن اين روزنگاشتمبه گمانم الزم نيست به شما بگويم موفق شده

انگيز اين است اما حقيقت غم. نمكجا دوباره احساس امنيت ميهاي مديدي در اينام و پس از مدتبرگشته

  .شانس نبودندي من خوشكه همه به اندازه

كشم كمي ام و بعد از حوادث چند روز اخير نفس راحتي ميجا در آپارتمانم نشستههمين االن كه اين

تمام . گويند كسي دچار شوك شده منظورشان همين استشايد وقتي مي. كنماحساس بي حسي مي

وقتي كسي مثل من حال خرابي داشته . شايد اين خوب باشد. آمد مثل خواب و خيال بودوقايعي كه پيش 

  .تر خواهد شدباشد اگر وانمود كند همه چيز خواب و خيال بوده، كنار آمدن با قضيه كمي برايش آسان

 به گمانم در مصيبتي كه پشت سر گذاشتم بيش از هر. ي زيادي تا پاي جان شجاعت به خرج دادندعده

. جا در كلرال با افراد بسيار منحصر به فردي آشنا شدماين. ها به يادم خواهد ماندچيز همين شجاعت

  .ي من احساس مشابهي داشته باشندها نيز دربارهاميدوارم آن

  . آنچه رخ داد از اين قرار است

اين جاده به . رسيدن ميكااللو، من و دايي پرس و اسپيدر را به راه پيچ در پيچي برد كه به باالي كوهستا

ي مرمري باال از چند پله. شد كه در جاي مسطحي نزديك قله قرار داشتپناهگاه وسيع روبازي ختم مي

اين از آن . ها آراسته بودندرفتيم و وارد سكوي گرد بزرگي شديم كه كف آن را با انواع كاشيكاري

در حال ساخت كشتي يا در حال شنا كردن با  نماي پر نقش و نگاري از افرادي. هاي ظريف بودكاشيكاري

ي ساخت هاي پر نقش و نگار، نحوهحتي يكي از اين صحنه. دادها را نشان ميهاي رنگارنگ ماهيدسته
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هاي چشمگير، زدم با آن كاشيكاريحدس مي. گذاشتگنبد بزرگ بر روي كوهستان فار را به نمايش مي

مثل اين بود كه هنر را زير پا . ها بيزار بودماز قدم گذاشتن روي آن .تاريخ فار را به تصوير كشيده باشند

  .بگذاريم

هاي گنبد مرمري عظيم باالي سكو هاي قطور گردي احاطه كرده بودند كه پايهدورتا دور اين سكو را ستون

رسيد و ميهايي كه به سكباالي پله! ي كوه المپ قدم گذاشته باشيمدرست مثل اين بود كه به قله. بودند

اين نشان، همان نشان آشناي فار بود كه پدر اسپيدر برايش . نشان مرمري بزرگي به گنبد متصل بود

  .كشيده بود

ها نيز از در مركز سكوي بزرگ، سكوهاي كوچك نيمكت مانندي به شكل دايره رديف بودند كه جنس آن

ها را شمردم و ديدم آن. زدندد تند حرف ميجا نشسته بودند و با نشاط و سرزندگي، تناي آنعده. مرمر بود

هاي بلند تونيك مانندي به تن داشتند كه همه اهالي فار همگي از مرد و زن، از همان لباس. دوازده نفرند

حدس زدم كه اين بايد همان انجمن . عجيب بود. هاحتي زن. ها نيز همه از دم، كچل بودندآن. پوشندمي

درنگ ساكت اي شكل برد و همه بيي دايرهكااللو ما را به محوطه. دار با ماستفار باشد كه در انتظار دي

ما درست در مركز اين دايره ايستاده بوديم و تمام آن افراد بي مو چنان با . كمابيش دلهره آور بود. شدند

نقصشان شده عيب و هاي عبوس به ما زل زده بودند انگار بيگانگاني بوديم كه سرزده وارد دنياي بيقيافه

  .در واقع چنين نيز بود. بوديم

قدم شد و خطاب به جمع سرانجام، كااللو پيش. دانستيم چه بگوييمجا ايستاده بوديم و نميها آنمثل گيج

  :اعالم كرد

اين درياگردهاي شجاع راه دوست خوبمون، اسپيدر، رو ادامه . شون خوب نيستندخبرهايي داريم كه همه -

  .دردناكي از دنيا رفت دن كه به طرزمي

  :ي او گذاشت و ادامه دادكااللو خود را به پشت اسپيدر رساند و دستش را روي شانه

  .شون خوشامد بگيمبايد به همه. در واقع، اين پسر اسپيدره -
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خيلي شق و رق و رسمي . هر دوازده عضو شورا مودبانه برايمان كف زدند اما شور و شوق چنداني نداشتند

! از خواب غفلت بيدار بشين! آهاي مردم«: خواست داد بزنم و بگويمراست راستي دلم مي. كردنديرفتار م

  .ولي كار جالبي نبود» .بايد آماده بشين! آها! ياد كه خرد و خميرتون كنهسنت دين داره مي

- شتباه عظيمي شدهها دچار چه اها گفت كه كلراليبه آن. گاه دايي پرس شورا را در جريان امور قرار دادآن

برايشان گفت كه چقدر . كنداند كه محصوالت زيرآبي را تبديل به سم مرگباري مياند و كودي توليد كرده

خوشحال و هيجان زده شديم وقتي شنيديم كه اهالي خوب فار وسايل الزم براي خنثي سازي اين خسارت 

بايد اقرار كنم كه دايي . به محصوالت سالم كنند توانند محصوالت را بار ديگر تبديلرا در اختيار دارند و مي

اي شكل كند در فضاي دايرهاي را مطرح ميهمچون وكيلي كه پرونده. پرس كارش را به خوبي انجام داد

  .توانست از او چشم برداردهيچ كس نمي. كردزد و صحبت ميقدم مي

و  جمي از موقعيت مكاني فار باخبر شدهها گفت كه مهابه آن. سپس دايي پرس اخبار بد را برايشان گفت

  .ها حمله كندجا باشد تا به آناحتمال دارد درست در همان لحظه در راه رسيدن به آن

  .سرانجام، اين شورا شور و حالي از خود نشان داد. ي زيادي به راه انداختاين خبر همهمه

  :زني پرسيد

  ونسته از وجود فار با خبر بشه؟طور چنين چيزي پيش اومد؟ چه طور يك مهاجم تچه -

  :پاسخ داد. دايي پرس از حقيقت دور نشد

اي اسپيدر مرحوم نقشه. متاسفانه همون زماني كه ما از موقعيت مكاني فار مطلع شديم او هم با خبر شد -

  .ها نقشه رو ديدبراي هدايت ما به اين جا داشت و راهنماي مهاجم

دليلي براي ناراحتي او . اي زدمنداخت ولي من آهسته به او سقلمهاسپيدر با شرمندگي سرش را پايين ا

  .اي نداشت جز اين كه نقشه را به سنت دين نشان بدهداو چاره. وجود نداشت

  :مردي با خشم فرياد زد

  !جا برهگذاشتيم از اينبه هيچ وجه نبايد مي. اعتماد به اسپيدر فقيه اشتباه بود -
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بله، حقيقت داشت، . گرفتمجلس داشت حالت خصومت آميزي به خود مي. ختاين غوغاي ديگري را برانگي

- ها را براي خشم و غضبشان سرزنش نميآن. شان آورده بوديمما همان كساني بوديم كه آن ديو را به خانه

آور سر جايشان هاي كچل ماللشدم زيرا ديگر مثل مجسمهها عالقمند ميكردم و تازه داشتم به آن

  .ودندننشسته ب

  :دايي پرس در تالش براي برقراري نظم فرياد زد

  !تري مطرحهاالن موضوع مهم! كنمخواهش مي -

  :خانمي از اعضاي شورا نعره زد

  تر از امنيت فار؟موضوعي مهم -

  !بله -

دايي پرس . خواستند بفهمند دايي پرس چه حرف ديگري براي گفتن داردكردند ولي ميهمه غرولند مي

  :گفت

تر از نابودي اون به چيزي كم. ياد همونيه كه محصوالت رو سمي كرددي كه به قصد حمله فار ميمر -

اومد شما زماني از اين فاجعه باخبر جا نمياگر به اين. پدر اسپيدر اينو فهميده بود. دهكلرال رضايت نمي

  .فاجعه وجود داره االن هنوز احتمال جلوگيري از اين. شدين كه ديگه كار از كار گذشته بودمي

  :مردي با عصبانيت فرياد زد

  !مون آوردولي اون كوسه رو به در خونه -

  :درنگ جواب داددايي پرس بي

كنين امكان داشته كه مردم فار در امان بمونند؟ مگه خود شما از نكنه فكر مي! تون بودكوسه دم در خونه -

  داد چند نفرتون تا حاال مرده بودند؟يكنين؟ اگر بهتون هشدار نممزارع زيرآبي تغذيه نمي

اگر پدر اسپيدر به فار نيامده و زنگ خطر را به صدا . گفتهيچ كس حرفي نزد چون دايي پرس درست مي

  .تر از جمعيت مگورن بوددر نياورده بود تعداد تلفات خيلي بيش
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عيب و نقصشان عد ديگر دنياي بياز آن لحظه به ب. كردنداعضاي شورا را ديدم كه با دلواپسي به هم نگاه مي

  :دايي پرس با شور و حرارت گفت. شدكمي متزلزل مي

اين يارو براي . بايد هر چه زودتر فاري ها رو براي شروع روند نجات مزارع اعزام كنيد. ازتون تقاضا دارم -

  .براي اين كه نگذاره شما كلرالو نجات بدين. يادهمين داره مي

  :پرسيد زني براي مزيد اطالعش

ما نه . ي دفاع ما مخفي بودنمون بودهتنها وسيله. ده؟ ما كه جنگجو نيستيماون وقت كي فارو نجات مي -

  .اي داريم كه از خودمون دفاع كنيم نه پناهگاهي داريم كه نگهدارمون باشهاسلحه

ن اسپيدر بود اي. سرانجام يه نفر لب به سخن گشود. هيچ كس پاسخ مناسبي نداشت. پرسش به جايي بود

  :كه خطاب به جمع گفت

من . نوردي از گراليون درست باالي سر ماستدر حال حاضر، آب. اي وجود داشته باشهشايد راه چاره -

تونه در مدت كوتاهي به اون مي. ي مذاكرات رو بهش بگمتونم مثل برق شنا كنم و باال برم و نتيجهمي

درسته كه . ها مقابله كنندجا بياره تا با مهاجمو جمع كنه و به ايننوردها رگراليون برگرده و گروهي از آب

نوردهامون جلوي يه مشت مهاجم شه ولي من در هر شرايطي نسبت به برتري آباي به پا ميالم شنگه

  .اطمينان دارم

  :كااللو گفت

فكرشو . افشا كني در اين صورت بايد موقعيت مكاني فار رو. پذير نيستچنين چيزي به هيچ وجه امكان -

  .ديمبكن كه ما در ازاي حمايت اونا چه چيزي رو از دست مي

  :دايي پرس مخالفت كرد و گفت

  .دينشما فكرشو بكنين كه در صورت عدم برخورداري از اين حمايت چه چيزي رو از دست مي -

-س از آن اتخاذ ميتصميمي كه تا چند ثانيه پ. هيچ كس به سرعت ابراز عقيده نكرد. گزينش دشواري بود

  .كردشد، هر چه بود، سرنوشت فار و كل كلرال را تا ابد دگرگون مي
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احتماالً اين امري غيرعادي . اي كه پيش از آن ساكت بود از جايش برخاستدر آن هنگام، مرد سالخورده

ارزش و  به خوبي روشن بود كه براي اين مرد. درنگ به او توجه كردندبود زيرا تك تك اعضاي شورا بي

زند اما هرگاه چيزي بگويد همه به سخنانش دريافتم اين بود كه او زياد حرف نمي. انداحترام خاصي قائل

. كردصدايش گرفتگي ماليمي داشت و آهسته صحبت مي. به عبارت ديگر، او مرد عمل بود. سپرندگوش مي

  :او سخنش را چنين آغاز كرد

هيچ كس، حتي . ا به امروز خودمونو براي چنين روزي آماده كرديماز زماني كه آب شهرمونو دربرگرفت ت -

تر موارد اين در بيش. هاستكلرال، دنياي دگرگوني. سازندگان گنبد، انتظار نداشتند كه تا ابد مخفي بمونيم

  . به نظر من، وقتش رسيده كه دوباره به اين دنيا بپيونديم. ها جهت بهبود اوضاع بودهدگرگوني

  :سرانجام، زني از جايش برخاست و گفت. اي در ميان اعضاي شورا شداعث ايجاد زمزمهاين حرف ب

  منظورتون اينه كه آشكار بشيم؟ -

چه معنايي داشت ولي آن زن با چنان وحشتي آن را بر زبان آورد كه » آشكار شدن«دانم درست نمي

  :فتمرد سالخورده گ. اي باشدالعادهي بسيار فوقحدس زدم بايد واقعه

پيشنهادم اينه كه ذره ذره پيش بريم و دوباره حضورمونو به . كنمنه، چنين جديتي رو پيشنهاد نمي -

  .برادران روي آبمون اعالم كنيم

  :دايي پرس به ميان حرف او پريد و گفت

كنين كارو ن اگر اين. تر اقدام كنيمتونم چيزي رو يادآوري كنم؟ بايد براي نجات مزارع زيرآبي سريعمي -

  .ممكنه هيچ كدوم از برادران روي آبتون باقي نمونند كه بتونين حضورتونو بهشون اعالم كنين

هاي بعد از زماني كه دريافتند قرار است سطح آب. اي به هم انداختندزدههاي وحشتاعضاي شورا نگاه

تصميم در طول تاريخ اين  تريني اتخاذ مهمكلرال باال بيايد و شهرشان را در بر بگيرد اكنون در آستانه

  .نهايت سنگين بودفضا بي. شهر بودند

كوشيدم لرزشي در صدايم ايجاد نشود كه ميدرحالي. سرانجام به خود دل و جرات دادم تا چيزي را بگويم

  :ها گفتمبه آن
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 شايد ديگه وقتش رسيده باشه كه بگذارين اونا به شما كمك. ها كمك كردينشما هميشه به كلرالي -

  .كنند

گفت كه با وجود سالخوردگي و ضعفش، نگاه نافذش به من مي. مرد سالخورده نگاهش را به من دوخت

  .دست كم گرفتن قدرت اين مرد جايز نيست

  :از من پرسيد

  اسمت چيه؟ -

  .پندراگن -

كاش دهانم را ناگهان با خود گفتم كه اي . ترساندو اين امر مرا مي. كرداز قرار معلوم داشت مرا ارزيابي مي

  :بسته بودم، اما بعد لبخند مليحي به من زد و گفت

ترين اما سخنان جوان. هاي زيادي شنيديم كه در كمال حسن نيت مطرح شدندامروز در اين شورا حرف -

  .فرد اين جمع، از همه رساتره

  :سپس رو به اعضاي شورا كرد و با اعتقاد راسخ گفت

همه كساني كه با رفتن . ها پيش كمكشون كرديمرو پذيريم كه از مدتاالن زمانيه كه بايد كمك كساني 

  ».هي«: نوردها موافقند بگناسپيدر جوان و بازگشتش با آب

اما بعد تك تك اعضاي شورا با . خواست اولين نفر باشدهيچ كس نمي. ها با هم به گوش نرسيدهمه پاسخ

  .تر شدو مطمئن پاسخ گفتند و با هر پاسخ صدايشان رساتر» هي«گفتن 

  ».نه«: ها بگنهمه مخالف -

  :پيرمرد سالخورده دوباره رويش را به سوي ما برگرداند و گفت. نگفت» نه«حتي يك نفر نيز 

  .كنم همين االن برو بايد سريع اقدام كنيماسپيدر جوان، خواهش مي. مسير جديدي رو آغاز كرديم -

گويي در تمام عمرش منتظر . عف در چشمانش پديدار بودشور و ش. اسپيدر به من و دايي پرس نگاه كرد

  :دايي پرس به آرامي از او پرسيد. اي بودچنين لحظه



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه 
�� ش 

  كنه؟ينزا اين كارو مي -

  :اسپيدر با اطمينان كامل گفت

  .دونيخودت جواب اين سوالو مي -

  :سپس دايي پرس با لبخندي گفت

  خوب، پس چرا معطلي؟ -

  !جانمي جان -

  .اش زدمكننده آهسته به شانهبا حالتي دلگرم اين را گفتم و

  !رفقا، عملياتو بدون من شروع نكنين -

  .اسپيدر اين را گفت و سپس برگشت و به سرعت از سكو پايين رفت

تنها اميدم اين بود كه بتواند خود را به سرعت به ينزا برساند و طوري نشود كه كار از كار بگذرد و كمك 

  .شته باشداي نداينزا نيز فايده

  :مرد سالخورده گفت

  ايم؟كااللو، آماده. رسيم به موضوع مزارع زيرآبخب، حاال مي -

  :كااللو گفت

  .كننددارند بارگيري مي. به گمانم بله -

  :مرد دستور داد

  .پس برو دنبال كارت -

  :كااللو به ما گفت

  .شايد دلتون بخواد روند اين كارو ببينيد. بياين بريم -
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از نظر من كه . ي خواستيم بفهميم كه فاري ها چطور مي خواهند مزارع زيرآبي را نجات بدهندبي ترديد م

  .امري محال بود اما بنابر آموخته هايم مي دانستم كه هيچ چيز غير ممكن نيست

  .پس از تعظيم احترام آميزي به اعضاي شورا، سكو را ترك كرديم

  !پندراگن -

  :اوگفت.ايستادم و رويم را به سوي او برگرداندممرد سال خورده مرا صدا مي زد و من 

  آيا واقعا بايد ازش بترسيم؟... اين يارو كه مي خواد به ما آسيب برسونه -

در واقع، پرسش واقعي او اين بود كه آيا سنت دين قدرت الزم براي نابود كردن . به اين مي گويند پرسش

هيچ دلم نمي خواست اعضاي شورا پس . اسخ بدهمالزم بود كه اين پرسش در كمال صداقت پ. فار را دارد

بنابراين مستقيم به چشم هاي پيرمرد نگاه كردم . از اين تصميم گيري شك و ترديدي به دلشان راه بدهند

  :بعد گفتم. تا به جدي بودن حرفم پي ببرد

حد  ساده اكتفا كنم ولي حقيقت آشكار اينه كه شرارت اين مرد فراتر از» بله«مي تونم به يك  -

بزرگترين اشتباهي كه ممكنه بكنين اينه كه اونو دست كم . نبايد در برابرش كوتاه بياين. تصور تونه

  .بگيرين

براي تشكر از من دستش را باال آورد و نشان . خسته به نظر مي رسيد. پيرمرد به نشانه تأييد سر تكان داد

  .داد كه ديگر مي توانم بروم

انجمن پايين برد و از راه ديگري از كوهستان پايين رفتيم و وارد تونلي شديم  كااللو ما را شتابان از سكوي 

از . راهروي باريكي را پشت سر گذاشتيم و به وسط شهر رسيديم. كه به داخل كوهستان فار راه مي يافت

ردان بيشترشان تابلوهاي تك چهره اي از م. ديدن آثار هنري برجسته ي آويخته از ديوارها به حيرت افتادم

حدس زدم كه آنها اعضاي سابق شورا باشند ولي زحمت پرس . و زناني با قيافه هاي جدي و عبوس بودند

 .وجو را درباره ي اين مطلب را به خودم ندادم

  .مسايلي كه در پيش رو داشتيم بسيار مهم تر از بررسي تاريخ هنري بود

  :كااللو توضيح داد
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  .اونجا منطقه تداركاته. نبايد بريم به پايين ترين نقطه كوهستا -

  :دايي پرس گفت

  .راه دور و درازيه -

  :كااللو پاسخ داد

  .طوري پايين ميريم كه كوتاه باشه -

روي اين لوله عظيم دري . به لوله بزرگي رسيديم كه از سقف پايين آمده بود و در كف زمين فرو مي رفت

دور بزنيم درهاي ديگري نيز رويش  بود كه درست جلوي ما قرار داشت و به نظرم رسيد كه اگر آن را

كااللو جلوتر از ما از در وارد شد و به اتاق كوچكي قدم گذاشتيم كه جندان بزرگتر از فضاي . خواهيم ديد

در واقع چهار آسانسور در آن لوله وجود . چنان كه معلوم شد خود آن لوله هم آسانسور بود. آسانسور نبود

  .داشت

صداي ويژي به گوشم رسيد و لحظه بعد حركتمان . سانسور گرفت و جلو كشيدكااللو اهرمي را در گوشه آ

اين وسيله در درست و حسابي نداشت و . در طول مسير تغيير جهت هم مي داديم. به سمت پايين آغاز شد

با . مشاهده طبقاتي كه مثل برق باال مي رفتند حركت آسانسور رو سريع تر از آنچه بود نيز نشان مي داد

  :كااللو خنديد و گفت. پسي ديواره اين وسيله نقليه را گرفتمدلوا

بيشتر انرژي مصرفي فار را از همين . در واقع روي بالشتكي از هوا شناوريم. نگران نباش، پندراگن -

طريق تأمين مي كنيم، يعني با هواي متراكمي كه درون كانال هاي تعبيه شده در كوهستان 

  .جريان دارند

اما تا زمانيكه پايمان دوباره به زمين سخت و محكم نرسيده بود خدا خدا مي كردم اين . حيرت انگيز بود

بعد كااللو از فشار . چنان باسرعت پايين مي رفتيم كه گوش هايم گرفت. آسانسور هوايي دچار نشتي نشود

  .لحظه اي بعد به نرمي متوقف شديم. اهرم كاست و سرعتمان كمتر شد

. ن گفتارم عادي باشد شروع به صحبت كردم ولي در همان هنگام صدايم لرزيددر حاليكه مي كوشيدم لح

  :گفتم

  .مثل اين بود كه روي ابر شناور باشيم -
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  .مي دانست كه از ترس زهره ترك شده ام. دايي پرس خنديد

ه همين ك. كااللو ما را به راهروي طوالني ديگري برد و چيزي نگذشت كه دوباره در معرض نور قرار گرفتيم

چشم انداز اين شهر . از راهرو بيرون آمديم باال را نگاه كردم و متوجه شدم كه به پاي كوه فار رسيده ايم

  .كوهستاني با گنبد درخشاني كه آن را احاطه كرده بود بسيار چشمگير و باشكوه بود

در . دادمبا عجله در راهي پيش رفتيم كه به ساختمان هاي بزرگي مي رسيد كه پيش تر برايتان شرح 

بي اختيار متوجه شدم كه افراد پايين كوه جنب و جوش . طول راه از كنار فاري هاي بسياري گذشتيم

در زمانيكه همه سالنه سالنه راه مي رفتند و از شنيدن آن موسيقي عجيب لذت مي بردند . بيشتري دارند

  .افراد پاي كوه سرگرم انجام وظايفشان بودند

  :كااللو توضيح داد

كه محصوالت جهش يافته سمي و مرگ بارند، تغيير سلولي ايجاد شده در اوناكمابيش ساده  درسته -

ما نوعي تركيب شيميايي تهيه كرديم كه وقتي اون رو روي يك گياه زنده مي پاشيم به . ست

  .سرعت اين روند رو وارونه مي كنه

صحبت از هزاران هزار هكتار  .خبر خوبي بود ولي مشكل ما پاشيدن مواد غذايي روي يك بوته رز نبود

  :دايي پرس پرسيد. اين افراد هرقدر هم پيشرفته بودند كار بسيار بزرگي در پيش رو داشتند. مزرعه بود

  چطور ممكنه كه بتونيد محدوده اي به اين وسعت رو تحت پوشش اين ماده شيميايي قرار بدين؟ -

كااللو بالبخند . كه چنين چيزي امكان پذير باشداو هم باور نمي كرد . افراد برجسته مثل هم فكر مي كنند

  :غرور آميزي گفت

  .اين آسون ترين مرحله شه -

برخالف بناهاي باستاني و مرمري باال كوهستان فار، . در آن لحظه ديگر به جلوي در بزرگ رسيده بوديم

  .انداخت مرا به ياد آشيانه هواپيماهاي بزرگي. اين ساختمان اندكي امروزي تر به نظر مي رسيد

آنجا آشيانه . وقتي وارد ساختمان شديم دريافتيم كه برداشت اوليه ام چندان دور از واقعيت نبوده است

سقف بلندي داشت و هيچ ديوار . فضاي داخلي آن وسيع و پهناور بود. هواپيما نبود ولي مي توانست باشد

بخش . رگ و يكدست گاراژ مانندي بودفضاي بز. يا تيغه اي فضا را به بخش هاي كوچكتر تقسيم نكرده بود
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آنچه در نظر اول به چشم خورد چيزي بود، چيزي بود كه فقط . تأثير گذار آن صحنه خود ساختمان نبود

از آنجا كه به نظرم بي نهايت معركه بود شايد . تخيلي مي گنجد -در خياالت خوره هاي داستانهاي علمي

  .تخيلي بودم -ه هاي داستان هاي علميبتوان نتيجه گرفت كه من هم يكي از آن خور

روي هم بيست تا . در برابرمان مجموعه اي از زيردريايي هاي كوچك، پهلو به پهلو، كنار هم رديف بودند

اولين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه مانند آن بالگردهايي اند كه خلبانشان در محفظه ي . بودند

اندازه مشابهي داشتند و بخش جلويي شان نيز همان شكل  كمابيش. حباب مانند شيشه اي مي نشيند

با نگاهي به داخل يكي از حباب ها دريافتم كه در آن دو صندلي هست و دور تا . حباب مانند آشنا را داشت

بازوي مكانيكي بلندي به بخش جلويي آن متصل بود كه . دورشان را صفحه كنترل احاطه كرده است

. ا به كار برود و در واقع چيزي مشابه بازوي مكانيكي سفينه هاي فضايي بودحدس زدم براي برداشتن اشي

بدنه زيردريايي در پشت حباب و به رنگ سبز روشن بود و به نظرم رسيد كه رنگش باعث مي شود در زير 

  .آب به راحتي نتوان آن را ديد

ر خط آب را نگاه كردم و چشمم زي.هر زيردريايي در آشيانه اختصاصي خود كمي باالتر از زمين قرار داشت

هر آشيانه . به دو استوانه بزرگ متصل به زير بدنه زيردريايي افتاد كه چيزي جز موتور نمي توانست باشد

  .زيردريايي دري مخصوص به خود داشت كه اطمينان داشتم در هنگام حركت باز مي شوند

از زيردريايي ها باال و پايين مي  فاري ها. فضاي داخل ساختمان به شدت شلوغ و پر جنب وجوش بود

ظاهرا در حال سوختگيري بودند زيرا شلنگ هاي قطوري به . رفتند تا آن هارا براي مأموريتشان آماده كنند

اين شلنگ ها از مخزن هاي غول پيكري پايين مي آمدند كه در نزديكي . پشت بسياري از آنها متصل بود

يردريايي ها نيازي به سوخت گيري ندارند چرا كه نيروي محركه ولي من مي دانستم كه اين ز. سقف بودند

نمي دانستم آن لوله هاي مار مانند براي چيست اما صبر كردم تا خود كااللو . شان از آب تأمين مي شد

  .روي هم رفته تشكيالت با عظمتي بود. برايمان توضيح دهد

  :كااللو با حالت غرور آميزي گفت

شايد به ظاهرشون نياد ولي وقتي با آخرين سرعتشون حركت مي كنند » تيزرو « اسمشو گذاشتيم  -

  .به قدري تند مي رن كه ديدنشون غيرممكنه

  .اگر حرفش درست بود پس اسم مناسبي داشت زيرا به نظر مي رسيد كه قابليت حركت سريع را دارند
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. ه نظرم پيشنهاد بي نظيري بودب. كااللو با دست به من اشاره كرد كه به داخل يكي از زيردريايي ها بروم

باالي بخش حباب مانند دري وجود داشت كه باز بود، بنابراين از آن پايين رفتم و روي صندلي راننده 

حس مي كردم پشت صفحه كنترل جت جنگنده اي نشستم به ويژه چون صفحه كنترل اصلي . نشستم

  :كااللو ادامه داد. تدرست مثل هواپيماهاي جت در جايي نزديك دست راستم قرار داش

راننده تيزرو  رو مي رونه و كسي كه كنارشه مسئول جهت يابي، كنترل بازوي مكانيكي و تحويل  -

  .باره

  :دايي پرس پرسيد

  بار؟ -

  :كااللو به لوله اي اشاره كرد كه از مخزن هاي نزديك سقف تا تيزروها ادامه مي يافت و گفت

اونا براي رسيدگي مخفيانه به مزارع زيرآبي كلرالي ها  سال هاست كه از. كار اصلي تيزروها همينه -

در پشت تيزروها مخزن باري وجود داره كه ازشون براي حمل بذر، كود، مواد . استفاده مي كنيم

در حال حاضر داريم اونارو پر از مواد . معدني يا هرچيز  ضروري ديگه اي استفاده مي كنيم

  .رو نجات مي ده شيميايي مي كنيم كه محصوالت جهت يافته

با آن شلنگ ها سوخت گيري نمي كردند و در عوض تيزروها در واقع زيردريايي هاي . اين معقول بود

  :دايي پرس پرسيد. سمپاش بودند

  اين ها براي چه مسافتي كافي اند؟ -

  :كااللو پاسخ داد

  .با اين بيست تيزرو مي تونيم كل كلرال رو پوشش بديم -

كم كم داشتم فكر . اين فاري ها دقيقا مي دونستند چه مي كنند. نگيز بودبه راستي چشمگير و حيرت ا

اگر اين ماده شيميايي خنثي كننده شان به راستي اثر . مي كردم مي توانند اين كار را به سرانجام برسانند

دلم  صبر و قرار نداشتم و. مي كرد كه اثر هم مي كرد، موفق مي شدند كلرال را از مرز نابودي نجات دهند

دايي پرس . مي خواست هرچه زودتر آن تيزروها از آشيانه هايشان بيرون بيايند و مأموريتشان را آغاز كنند

  :پرسيد
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  كي براي شروع كار آماده مي شين؟  -

  –تغريبا همشون پرشده ان و آخرين تأميرات داره . خيلي زود -

  !پرس  -

قرار بود او به همراه ينزا در مسير . اوهوه. مي دويدهمه سرها را بلند كرده، اسپيدر را ديديم كه به سويمان 

براي چه به آنجا برگشته بود؟ دوان دوان خود را به ما رساند و همان طور كه با . رسيدن به گراليون باشند

  :چشم هايي نگران نفس نفس مي زد به ما گفت

  .اون رفته -

  :دايي پرس به آرامي پرسيد

  يعني چه؟ ينزا به گراليون برگشت؟ -

  .حتما اتفاقي براش پيش اومده. نه، منظورم اينه وقتي به سطح آب رسيدم اونجا نبود  -

آيا ممكن بود با سنت دين درگير شده باشد؟ او . ذهنم باز به سراغ بدترين احتمال ها رفت. بد شد

 امكان نداشت بتواند حريف گروهي از مهاجمين مسلح. سرسخت بود ولي به تنهايي در سطح آب مانده بود

  :خودم را از داخل تيزرو باال كشيدم و بيرون آمدم وبين دايي پرس و اسپيدر پريدم و گفتم. شود

  به نظرت با سنت دين درگير شده؟ -

صداي غرش بمي از دوردست به گوش . لحظه اي بعد پاسخ را گرفتم اما اين پاسخ را دايي پرس نداده بود

  :م انداختيم و بعد دايي پرس رو به كااللو كرد و گفتهمگي نگاهي به ه. مثل صداي انفجار بود. مي رسيد

  .همين حاال تيزروها را بفرستين بيرون -

  :كااللو به سمت گروهش برگشت و با بدخلقي شروع به دستور دادن كرد

  !بايد حركت كنيم! الزم نيست همه شونو پركنين -

ت از ساختمان بيرون مي رفتيم وقتي به سرع. ما نيز بي درنگ دنبالش رفتيم. دايي پرس به سوي در دويد

  .اين صداها از بيرون گنبد مي آمد و خيلي هم نزديك بود. صداي دو انفجار ديگر بلند شد
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پيش از آن . چندين فاري سرجايشان ميخكوب شده بودند و با سردرگمي به اطرافشان نگاه مي كردند

ديدم دلم برايشان سوخت چون مي  وقتي قيافه هايشان را. هرگز چيزي نظير آن را تجربه نكرده بودند

  :پرسيدم. دانستم از حاال به بعد اوضاع وخيم تر مي شود

  رسيده اين جا، نه؟ -

  :دايي پرس گفت

  .متأسفانه بازي تازه شروع شده -

  

  

  

  

  

   8روزنگاشت  

  )ادامه( 

  

  كلرال 

   

با دلواپسي . افتاد با هر انفجار، زمين زيرپايمان به لرزه مي. صداي پرطنين انفجارها نزديك تر مي شد

  :پرسيدم

  سنت دين داره چيكار مي كنه؟ يعني اون بمب زيرآبي و از اين جور چيزها داره؟ -

  :دايي پرس به اسپيدر گفت
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  باالي آب چيزي ديدي؟ كشتي ديدي؟ -

  :اسپيدر بي درنگ جواب داد

  !هيچي نبود. نه، رفيق -

  :دايي پرس گفت. كه تكه كندسنت دين مي خواست فار را ت. صداي انفجارهاي بيشتري بلند شد

  .بابي، فاري ها همين اآلن بايد برند بيرون -

  :من كه باورم نميشد درست شنيده باشم از او پرسيدم

  ببخشيد، چي گفتي؟ -

  .اگه اينجا بمونند ممكنه بميرند. بايد از فار خارج بشن -

  :پرسيدم

  .كجا بايد برن؟ بيرون كه جز آب چيزي نيست... ولي -

  :دايي پرس اضافه كرد. فاري ها نيمه ماهي بودند اين. درست مي گفت

  .اگه اينجا بمونند هدف قرار مي گيرند. توي آب شانس زنده موندنشون بيشتره -

  :پرسيدم

  چرا داري اينارو به من مي گي؟ -

  متقاعدشون كن كه ــ كه ــــ. برگرد به شورا -

  :كردم و گفتم جمله اش را برايشان تمام. نمي دانست كه چطور منظورش را بيان كند

  اينجا رو ترك كنند؟ -

  :با حالت غم زده اي گفت

من و اسپيدر سعي مي كنيم كمكشون كنيم كه تيزروها رو زودتر راه . بله، اين جا رو ترك كنند -

  .بندازند

اين . از خانه شان بروند... از من مي خواست كه به اين افراد بگويم از فار بروند. اوضاع داشت بغرنج مي شد

اما در آن . ن ها در برابر تمام ناماليمات ساخته و پرداخته انسان و طبيعت ايستادگي كرده بودشهر قر
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اكنون . لحظه چيزي بس خطرناك تر از انسان هاي قحطي زده و افزايش سطح آب ها آن را تهديد مي كرد

اي انفجارها بلند حتي همان وقت كه همانجا ايستاده بوديم نيز صد.  شيطان مجسم به آنها حمله كرده بود

شروع به دويدن كردم . فاري ها بايد از شهر خارج مي شدند. دايي پرس درست مي گفت. و بلندتر مي شد

  ولي ـــ

  :دايي پرس فرياد زد

  .باب، اول برو حباب هوايي تو بردار -

مثل فاري  ما نيز. اما يك ثانيه بيشتر طول نكشيد كه منظورش را دريافتم. ابتدا نفهميدم چرا اين را گفت

اگر قرار بود از انجا خارج شويم از آن لباس هاي ماهي نماي شسته رفته . ها آنجا حبس شده بوديم

اگر مي خواستيم زنده بمانيم الزم بود كه حباب . نداشتيم كه ابزار تنفسي داخلش جاسازي شده باشد

  :پرسيدم. و بي ترديد مي خواستيم كه زنده بمانيم... هوايي داشته باشيم

  پس شما چي؟ -

ما اينجا هر كاري از دستمون بربياد انجام مي ديم و بعد ميايم باال، جلوي در گذرگاه همديگه رو  -

  فهميدي؟. مي بينيم

  :اسپيدر با نگراني لبخندي به من زد و گفت. به نشانه تأييد سر تكان دادم

  .دچار دل جنبونك شديم، پندراگن -

  باشه؟آره، ولي مدت زيادي در اين وضع نمونيم،  -

. هردو به سوي آشيانه تيزروها رفتند و من نيز به سوي تونلي دويدم كه به آسانسورهاي هوايي مي رسيد

هميشه به خودم مي گفتم كه در مواقع اضطراري مثل . رغبت چنداني به استفاده از اين آسانسور نداشتم

يكي از وضعيت هاي اضطراري به  احتماال حمله مهاجمان نيز. آتش سوزي يا زلزله نبايد سوار آسانسور شد

شمار مي رفت ولي من وقت نداشتم كه آن مسير طوالني را در جاده اي طي كنم كه باالي كوهستان فار 

  .بنابراين ناچار بودم سوار آسانسور شوم. در هر حال ممكن بود گم هم بشوم. مي رسبد

ام وقتي به داخل آسانسور پريدم تازه سرانج. ناچار شدم لوله عظيم را دور بزنم تا آسانسوري پيدا كنم

. فقط يكبار كااللو را درحال انجام اين كار ديده بودم. فهميدم كه درست و حسابي طرز كارش را نمي دانم

با چنان سرعتي از زمبن باال رفتم كه زانوهايم ! دستگيره را گرفتم و به سمت خودم كشيدم و اي داد بيداد
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مي ترسيدم اين آسانسور هوايي مانند موشك از ! روي آن نقش زمين بشومچيزي نمانده بود از ني. خم شد

  !آخيش. باالي كوه پرواز كند، بنابراين دستگيره را كمي به عقب راندم و سرعت آن كم شد

اول بايد حباب هوايي ام را مي آوردم، بعد . مشكل بعدي اين بود كه بفهمم در كدام طبقه بايد پياده شوم

  .خودم را به انجمن شورا مي رساندمباال مي رفتم و 

. بعد از آن چند دقيقه اي باال رفتم همينطوري اهللا بختكي آسانسور رو در يكي از طبقات متوقف كردم 

زن هايي . وقتي از آسانسور بيرون دويدم از كنار فاري هاي بسياري گذشتم كه مات و مبهوت مانده بودند

عده اي ديگر . رده، خود را به ديواره صخره اي كوه چسبانده بودندبودند كه فرزندانشان را دور خود جمع ك

حدس زدم . همانطور كه دوان دوان از منارم مي گذشتند پوست شناي سبز رنگشان را به تن مي كردند

اما بيشتر مردم، هاج و واج . خودشان به اين نتيجه رسيدند كه در آب هاي بيرون شهر جايشان امن تر است

شهرو تخيله ! بريد بيرون! بريد بيرون« :به فكرم رسيد فرياد بزنم. جا و آنجا ايستاده بودندو ترسان، اين

نه، اگر قرار بود حكم رسمي تخليه شهر صادر . اما به نظرم رسيد كه شايد فكر كنند من خل و چلم» !كنيد

  .شود اين كار به عهده شورا بود

فقط يك طبقه پايين تر از ورودي سنگب گذرگاهي وقتي از راهرو به فضاي باز رسيدم متوجه شدم كه 

بدين ترتيب مثل برق از جاده ي پيچ درپيچي باال ! چه خوب حدس زده بودم. هستم كه از آن آمده بوديم

  .رفتم كه به ورودي سنگي مي رسيد

ده بود اين يكي از همه نزديك تر بود و چيزي نمان. درهمان هنگام صداي انفجار مهيب ديگري فار را لرزاند

البته . پيش از آن هرگز چنين چيزي را تجربه نكرده بودند. چند فاري جيغ كشيدند. من را به زمين بيندازد

. من هم چنين تجربه اي نداشتم ولي دست كم، كمابيش مي دانستم اين انفجار ها از كجا ريشه مي گيرد

ن صفتي هست كه مي خواهد فار را نمي دان كدام بدتر بود؛ بي خبري يا اينكه بداني شخص شرور و شيطا

  .نابود كند
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در آشيانه زيردريايي ها، دايي پرس و اسپيدر تمام تالششان را به كار بستند تا در راه اندازي تيزروها به 

بديهي است من آنجا نبودم تا آنچه را مي خواهم برايتان بنويسم و به چشم . كااللو و فاري ها كمك كنند

  . ز ماجرا، اين چيزها را برايم تعريف كردندبعد ا. خود ديده باشم

همگي پوست شناي سبزشان را پوشيدند و در جاي . خدمه زيردريايي ها با دستپاچگي سوار تيزروها شدند

در تمام مدت، انفجارها آشيانه را مي لرزاند ولي آنها . در هر تيزرو دو نفر سوار مي شدند. خود مستقر شدند

  .آن كار را پيش ببرند چرا كه مي ترسيدند تيزروها آسيب ببينندنمي توانستند سريع تر از

اتاق هوابندي شده پشت آن باز شد و وسيله نقليه كوچك . سرانجام يكي از تيزروها آماده حركت شد

همين كه پشت در قرار گرفت، آب كابين بيروني را پر كرد و تيزرو در . آهسته شروع به بيرون رفتن كرد

  .آب شناور شد

  .ين تيزرو مي رفت كه مزارع زير آبي كلرال را نجات بدهداول

  

وقتي مي دويدم تا به گذرگاهي برسم كه وسايلمان را در آن گذاشته بوديم سرعت وقوع انفجارها بيشتر 

هيچ نمي دونستم چه جور . گويي سنت دين هدفش را يافته بود و فقط همان را نشانه مي گرفت. شد

تنها اميدم اين بود كه فاري ها آنجا را چنان مستحكم بنا . سالح قدرتمندي بودسالحي دارد اما هرچه بود 

  .كرده باشند كه ياراي مقاومت در برابر اين حمالت را داشته باشد

لحظه اي به . وسايلمان را درست همان جايي يافتم كه آنها را گذاشته بوديم و حباب هوايي ام را برداشتم

بايد خودم . ديگر را براي دايي پرس و اسپيدر ببرم ولي مأموريتم اين نبود فكرم رسيد كه دو حباب هوايي

برنامه مان اين بود وبايد بر طبق . را به انجمن شورا مي رساندم و آنها را براي تخليه فار متقاعد مي كردم

  .آن عمل مي كردم

سرعت شروع به بررسي دوان دوان برگشتم و از گذرگاه بيرون آمدم و به فضاي روشن قدم گذاشتم، به 

بايد سوار آسانسور هوايي مي شدم يا بايد دوان . كردم تا ببينم بهترين راه براي به انجمن شورا چيست

دوان مي رفتم؟ از آنجا كه از آسانسور هوايي مي ترسيدم و قبال يكبار از مسير جاده ها به سكوي باالي كوه 

هربار كه انفجاري شهر را به لرزه مي . ته كار آساني نبودالب. رفته بودم تصميم گرفتم تمام مسير را بدوم
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يكبار چيزي نمانده بود از پرتگاه پرشيب و ناهموار كنار جاده كوهستان . انداخت نزديك بود به زمين بيفتم

 اما از. او جانم را نجات داد. فار پايين بيفتم و اگر يكي از اهالي فار مرا نگرفته بود بي ترديد پرت شده بودم

  .و بيش از آن معطل نشدم» ممنونم« :آنجا كه ناچار بودم خودم را به شورا برسانم به سرعت به او گفتم

از مسيري كه قبال رفته بوديم بازگشتم و خيلي زود به پله هاي مرمري رسيدم كه به آن سكوي زيبا و 

ستم آنها از آنجا رفته تا جايي كه من مي دان. نمي دانستم در آنجا چه مي گذرد. شوراي فار مي رسيد

گويا . اما وقتي به باالي پله ها رسيدم آنها را ديدم كه همچنان روي سكوهاي گرد نشسته بودند. بودند

نمي خواستم وسط گفت و گويشان جلو بروم و مزاحتي ايجاد كنم . سخت گرم بحث و گفت و گو بودند

مي كردم كه بهترين كاري كه مي توانند بكنند  بتيد هرطور شده آنها را متقاعد. ولي چاره ديگه اي نداشتم

  .اين است كه به اهالي فار اعالم بكنند زمان رفتن از شهر فرارسيده است

مخزن بارش پر از آن ماده شيميايي . پايين كوه در آشيانه ي زيردريايي ها، دومين تيزرو آماده حركت بود

در پشت آشيانه شان آرام آرام . رفتن بودندارزشمند بود و خدمه آن پشت صفحه كنترل حاضر و آماده 

هجده . تا چند ثانيه بعد، دومين تيزرو نيز از آنجا خارج و عازم مأموريتش مي شد. شروع به باال رفتن كرد

  ...همه چيز خوب پيش مي رفت. تيزرو ديگر نيز به زودي به دنبالش مي رفتند

اين انفجار درست در اثر اثابت بمب به اتاقك هوابندي . انفجار مهيبي بود. همان هنگام انفجاري رخ داد... 

موجي باشدت و فشار به درون پاشيد و تيزرو را جلو . شده پشت تيزرويي رخ داد كه در حال خروج بود

از همه بدتر . خدمه تيزرو چنان كه گويي درون ماشين لباس ششويي بودند به ديواره ها كوبيده شدند. راند

چندين فاري نهايت تالششان را مي كردند كه صفحه . به دريا از حركت باز ايستاد اينكه در نيمه باز رو

  .كنترل را به كار اندازند و دوباره در را به حركت درآورند ولي تالششان بيهوده بود، در گير كرده بود

. كرده بودندخسارت اين انفجار فراتر از چيزي بود كه در ابتدا تصور . آنگاه به واقعيت شوم تري پي بردند

انفجار اخير صدمه اي اساسي ايجاد ! فاري ها دريافتند كه درهاي هيچ يك از تيزروها از پشت باز نمي شود

اگر موفق به تأمير آن نمي شدند همه تيزروهاي ديگر در آشيانه شان حبس مي شدند و ديگر . كرده بود

  .قادر به حركت نبودند

دند سيستم كنترل آسب ديده را تعمير كنند دايي پرس به اسپيدر هنگامي كه فاري ها ديوانه وار مي كوشي

نمي خواست دايي پرس را . اسپيدر قبول نكرد. گفت بيرون برود و حباب هاي هواييشان را به آنجا بياورد
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به اسپيدر يادآوري كرد كه فاري ها ابزاري . ولي دايي پرس اصرار داشت كه او برود. آنجا بگذارد و برود

ولي خودش و . اگر ناچار به ترك فار مي شدند مشكلي برايشان پيش نمي آمد. لباسشان دارندتنفس در 

  .اسپيدر تبديل به مسافرهايي مي شدند كه ديگر قادر به ادامه سفرشان نخواهند بود

نمي خواست او را بگذارد و برود آن هم در زمانيكه وخامت اوضاع به اوج خود . اسپيدر منظور او را دريافت

بدين ترتيب با اكراه آشيانه تيزروها را ترك كرد و . سيده بود، او مي دانست كه چاره اي جز رفتن نداردر

  .راهش را به سوي گذرگاهي پيش گرفت كه دو حباب هوايي ديگر درآنجا انتظارش را مي كشيد

 

زني نعره . دمبه انجمن شورا كه رسيدم به سكوهاي گرد نزديك شدم و بخشي از گفت و گوهايشان را شني

  :زد

كلرال بدون دانش و حمايت ما قادر به ادامه حياتش ! به هرقيمتي شده، بايد فار را حفظ كنيم -

  .نيست

  :مرد ديگري به ميان حرف او پريد و گفت

  .ديگه هيچ وقت نبايد بگذاريم پاي يه خارجي به داخل فار برسه. اين يه شكست امنيتي بود -

  :تزن ديگري سر مرد داد كشيد و گف

  .مي دونند كه ما اينجاييم. رازمون برمال شده! از خواب غفلت بيدار شو -

  :شخص ديگري به مخالفت برخاست و گفت

ما . مي تونيم توي شهر بمونيم و همه ورودي ها رو غفل كنيم. اينو مي تونيم رفع و رجوع كنيم -

  !نفوذ ناپذيريم

مهم تر از همه . بحثشان به هيچ جا نمي رسيد در استدالل هايشان از اين شاخه به آن شاخه مي پريدند و

همين كه مي خواستم وارد . در آن لحظه فار در معرض خطر نابودي بود. اينكه از بحث اصلي غافل بودند

به سرعت برگشتم و چشمم به پيرمردي . انجمن شرا بشوم تماس دست كسي را بر شانه ام حس كردم

  :او پرسيد. ندافتاد كه پيش تر به سخنانش گوش داده بود

  اون پايين چه خبره؟ -
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  :پاسخ دادم

  .شروع به اعزام تيزروها كرده اند -

  شيطاني كه به فار حمله كرده، هدفش چيه؟... اين -

  :صادقانه پاسخ دادم

جواب دادن به اين سؤال خيلي سخته ولي در حال حاضر اون مي خواد در كلرال هرج و مرج و  -

تنها مانعي كه سر اجراي نقشه اش وجود . و سمي كردهبراي همين محصوالت ر. آشوب ايجاد كنه

  .داره فاره

  :با رنجش و آزردگي پرسيد

  آخه اين چجور آدميه كه مي خواد شهري رو نابود كنه تا در نهايت دنيايي رو به نابودي بكشه؟ -

  .اون شيطانه و باور كنين قدرت انجام كارهاي بدتر از اينو هم داره. خودتون كه گفتين -

ظاهرا از اين واقعيت كه . حدس مي زدم در حال هضم اين اطالعات باشد. چشمهايش را بستپيرمرد 

  .چنين نفرت و شرارتي مي تواند وجود داشته باشد آزرده خاطر شده بود

  .با وجود خردمندي اش، باليي كه سنت دين بر سرشان آورده بود فراتر از حد تصورش بود

  :ادامه دادم

  .ه ولي بايد فارو تخليه كنيدشايد براتون دردناك باش -

. بي درنگ چشمهايش را باز كرد و چنان به من نگاه كرد انگار كه سيلي محكمي به صورتش زده بودم

  :اضافه كردم

  .به نظر من اون قدر به كارش ادامه ميده تا اينجارو خرد و خاك شير كنه -

  :با حالتي تدافعي گفت

  .مونو ترك نمي كنيمما خون. خونه نياكانمونه. اينجا خونه ماست -

دقيقا مي دانستم وقتي به كسي بگوييم بايد از خانه ات بروي چه حالي پيدا مي كند اما نمي خواستم با او 

  :در حاليكه مي كوشيدم منطقي برخورد كنم به او گفتم. همدردي كنم



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��� ش

  .مي دونم كه كار وحشتناكيه ولي اگر اهالي فار اينجا بمونند ممكنه بميرند -

  اين حمله موفقيت آميز نباشه چي؟حاال اگر  -

  :بي درنگ پاسخ دادم

  .به همين سادگي. در اين صورت برمي گردند -

پيرمرد تعادلش به هم خورد ولي پيش از آنكه زمين بخورد من دستش را . دو انفجار ديگر گنبد را تكان داد

  :گفتم. بود آخرين تكان به راستي ترسناك. اعضاي شورا ساكت شدند. گرفتم و نگذاشتم بيفتد

  .فكر نكنم وقت زيادي داشته باشيم -

صاف ايستاد و به . تصميمش را گرفته بود. درد و رنجش را در نگاهش مي ديدم. پيرمرد به من نگاه كرد

پيرمرد يكراست به مركز دايره . هيچ كس حرفي نمي زد. همه نگاه ها به او بود. سوي جلسه شورا برگشت

  :رفت و خطاب به جمعيت گفت

  .عمل فرا رسيده وقت -

سپس دستش را داخل حفره زير . آن گاه زانو زد و يكي از كاشي هاي كف زمين را بلند كرد و برداشت

بخش گردي از زمين . كاشي كرد و شايد دكمه اي چيزي را فشار داد چون كف سكو شروع به حركت كرد

  .در جلو پيرمرد شدبه قطر شصت سانتي متر باال و باالتر آمد تا تبديل به سكوي سخنراني 

بعضي از آنها باهم پچ پچ مي كردند اما بيشترشان . اعضاي شورا با حيرت و شگفتي شاهد اين واقعه بودند

  .هيچ نمي دانستم چه در پيش است. فقط خيره مانده بودند

روي آن چهار قطعه كريستال به چشم مي خورد . سكوي سخنراني به نوعي صفحه كنترل شباهت داشت

  .يكي شفاف بود، ديگري سبز،سومي زرد و چهارمي قرمز بود. ك به بزرگي توپ بيسبال بودندكه هر ي

  :پيرمرد خطاب به اعضاي شورا گفت

  .نبايد از حوادث اجتناب ناپذير غافل بمونيم. ما خودمونو براي چنين فاجعه اي آماده كرده بوديم -

  :مردي فرياد زد

  .نه، نمي تونين آشكار كنين -
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. آشكار سازي چه بود؟از قرار معلوم كمابيش چيزي مثل آخرين راه حل بود. ه را به كار بردنددوباره آن واژ

  :پيرمرد پاسخ داد

هنوز هم امكانش هست كه در برابر . فار قدرتمنده. ما آشكار نخواهيم شد، دست كم فعال نمي شيم -

  .ولي دارم حكم تخليه رو صادر مي كنم. اين حمله ايستادگي كنه

بالفاصله نور زرد . از اين حرف كف دستش را بر روي كريستال زرد گذاشت و آن را فشار داد پيرمرد پس

صداي بوق بلندي بود كه . دست كم به نظر من آژير بود. رنگي از آن تابيد و صداي آژيري بلند شد

كه به همه تا آنجا كه من مي دانستم اين نوعي عالمت بود . اطمينان داشتم در سرتاسر فار شنيده مي شود

  .مي گفت زمان ترك كردن فار رسيده است

  :پيرمرد با محبت و دلسوزي گفت. اعضاي شورا با سرخوردگي سرهايشان را پايين انداختند

اگر صداي عالمت . مطمئن بشيد كه از شهر خارج مي شن. بريد پيش خانواده هاتون! راه بيفتيد -

  .ق و عالقه من نثار همتون باشهولي اگر نشنيدين، عش. رفع خطر رو شنيدين برگردين

  :زني به پيرمرد گفت. اعضاي شورا يكي يكي از روي سكوهاي گرد بلند شدند

  .خانواده من ازت مراقبت مي كنند. تو هم با ما بيا -

  .هنوز هم ممكنه آشكار سازي ضرورت پيدا كنه. جاي من اينجاست -

اين كارش در نظرم به تصميم غم انگيز  .پيرمرد خيال داشت در هر شرايطي در محل نگهباني اش بماند

لحظاتي بعد، اعضاي شورا سكو را ترك كرده . ناخدايي شباهت داشت كه درون كشتي اش غرق مي شود

  :از او پرسيدم. بودنند و من و پيرمرد تنها مانده بوديم

  اسمتون چيه؟ -

  :با حالت غرورآميزي گفت

  .رييس شوراي فار. آبادور -

  :پرسيدم. چهره اش خسته به نظر مي رسيد. به سكوهاي گرد رساند و نشستپيرمرد به زحمت خود را 

  اين آشكار سازي چيه كه مرتب ازش حرف مي زنين؟ -

  :پيرمرد با لبخند موزيانه اي نگاهم كرد و گفت
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فقط . ولي اسراري هست كه بهتره برمال نشه. خيلي چيزها درباره دنياي ما يادگرفتي، پندراگن -

از زمانيكه زير آب دريا مخفي شديم  . ه شهر بزرگ فار معجزه شگفت انگيزيههمين قدر بهت بگم ك

هيچ وقت دشمنانمون به ما حمله نكردند، هيچ وقت دنبال بست و گسترش شهرمون نبوديم، تنها 

واقعا معتقدم كه اين . خواستمون اين بوده كه پيشرفت كنيم و محافظان و نگهبان كلرال باشيم

ما از سختي ها و وسوسه هايي در امان بوديم كه زندگي . ما مخفي بوديمامكان پذير بود چون 

  .خيلي از روي آبي هارو تحت تأثير قرار مي ده

  :نفس عميقي كشيد و با چهره اي خسته ادامه داد

اين امر . مي دونستيم كه روزي موجوديتمون آشكار مي شه. اقداماتي براي آماده سازي انجام داديم -

آيا بايد به طور كل . حاال كه اون روز رسيده، من بر سر دوراهي قرار گرفتم. بوداجتناب ناپذيري 

خودمون رو آشكار كنيم و دوباره بخشي از كلرال بشيم؟ آيا بايد اجازه بديم دل مشغولي هاي حقير 

كلرالي ها در دنياي بي كم وكاستمون نفوذ كنه و فاسدش كنه؟ يا بهتره رويايي رو پاس بداريم كه 

  ي از آن ما بود و نگذاريم تباه بشه؟روز

  :گفتم

منظورتون اينه كه بايد بين پيوستن به كلرال يا . نمي دونم درست متوجه مشكلتون شدم يا نه -

  نابودي يكي رو انتخاب كنين؟

  .اين بيان ساده تر شه -

كله  شايد فكر كنين مردم كلرال از اون افراد. پس اگر از من بپرسين مي گم اين فكر كردن نداره -

. پوك نفهمند كه به اندازه شما پيشرفته نسيتند ولي تا جاييكه من ديدم كلرال جاي بي نظيريه

سخت كار مي كنند، تفريح مي كنند، به همديگه احترام . مردمش در صلح و صفا زندگي مي كنند

  .مي گذارند و خيلي بهتر از مردم زادگاه من تونسته اند با مشكالتشون كنار بيان

  :آبادور باال را نگاه كرد و پرسيد. دين انفجار از فاصله اي دور به گوش رسيدصداي چن

  حمله چي؟ آيا اين چيزيه كه بايد مشتاقانه انتظارشو بكشيم؟... پس اين -

  :با اقتداري هرچه بيشتر گفتم
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گفتم كه اين براي نابودي كل . اين حمله فقط براي نابودي فار نيست. نه، اين دشمن متفاوتيه -

حاال كه شما خودتونو نكهبان و حافظ كل كلرال مي دونين نبايد دست روي دست بگذارين . لهكلرا

چطوره اين جوري بگيم كه اگر االن اقدامي نكنين تمام زحمات نسل هاي . تا اين اتفاق بيفته

  .متمادي فاري هايي رو به هدر دادين كه كمك  كرده ان تا كلرال، كلرالي بشه كه امروز هست

اميدوار بودم . با همان نگاه قدرتمند و نافذي كه پيش تر ديده بودم مستقيم به چشم هايم نگاه كرد آبادور

از نظر او فار چنان . اما به شدت به آنچه گفتم معتقد بودم. كه بيش از حد اورا تحت فشار نگذاشته باشم

گمانم او به درستي نمي اما به . جاي ويژه و خاصي بود كه حيفش مي آمد دوباره بخشي از كلرال شود

اكنون كه كلرال با بحراني جدي مواجه بود زمان مناسبي . دانست كه بقيه كلرال چقدر خوب و عالي است

من نمي دانستم كه اين آشكار سازي چه صيغه اي بود اما به . براي قطع حمايت فاري ها از كلرال نبود

ار آبادور ترجيح مي داد فار نابود شوود ولي تبديل انگ.نظرم مي رسيد كه اقدامي مشابه خود ويرانگري باشد

  .اين اشتباه عظيمي بود. به بخش از كلرال نشود

  :آبادور گفت

  .به چيزهايي كه گفتي فكر مي كنم. ديگه بايد بري -

  اقدام به آشكارسازي يا كار مسخره اي مثل اون نمي كنين ديگه، نه؟... پس -

آبادور .كريستال زرد همچنان روشن بود. ريستالش انداختآبادور نگاه سريعي به سكوس كنترل چهار ك

  :خنده اي نخودي كرد و دوباره رويش را به سمت من برگرداند و گفت

  .ولي دچار اين اشتباه نشو كه فكر كني همه چي رو مي دوني. تو خيلي بيش تر از سنت مي فهمي -

داي انفجار عظيمي به گوش رسيد كه از اين چه معنايي داشت؟ پيش از آنكه بتوانم اين را از او بپرسم ص

چنان انفجار پرقدرت و پرطنيني . بي مهيب بود انفجارهاي پيشين در مقايسه با آن مانند آتش بازي بودند

از جايم . سكوهاي گرد مرمري جابه جا شدند و آبادور نيز به روي سكو افتاد. بود كه مرا به زمين انداخت

  :ه از زمين بلند شود ولي او خود را كنار كشيد و گفتبرخاستم تا به پيرمرد كمك كنم ك

  .همين حاال! برو -

  !بگذارين من ببرمتون بيرون! شما نبايد اينجا بمونين -

  :او با اقتدار كامل گفت
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اگر اتفاقي كه نبايد، پيش بياد و فار در معرض نابودي قرار بگيره من .جاي من اينجاست، پندراگن -

  .باشمبايد براي آشكار سازي اين جا 

آن سكوي . اكنون ديگر كمابيش منظورش را فهميده بودم. نگاه سريع ديگري به سكوي كنترل انداخت

او گفت كه پيش بيني چنين روزي را كرده بودند و اگر همه اقدامات بي نتيجه . كنترل راه حل نهايي بود

مي توانست پيش » ازيآشكار س« هنوز از آنچه . مي ماند الزم بود كه او پشت آن سكوي كنترل باشد

نه، من . بياورد واهمه داشتم اما اگر تقدير چنين بود من در مقامي نبودم كه بخواهم با او مخالفت كنم

  :به او گفتم.هرچه در توانم بود به او گفتم و ديگر وقت رفتن رسيده بود

  .مطمئنم كه هركاري بكنيد درسته. موفق باشيد، آبادور -

  .دي تا يك پيرمرد با وضوح بيشتري به مسائل نگاه كنهتو كمك كر. متشكرم، پدراگن -

وقتي به لبه آن رسيدم . حرف ديگري براي گفتن نداشتم از اين رو برگشتم و از سكوي بزرگ پايين دويدم

صدها فاري در جاده ها . از باال فار را نگاه كردم و ديدم كه زنگ خطر چه جنب وجوشي به پا كرده بود

ركت بودند و مثل مورچه هايي كه از سوراخشان در مي آيند از گوشه و كنار چون سيل خروشاني در ح

همگي، زن و مرد، پير و جوان، پوست شناي سبزشان را مي پوشيدند تا براي . كوهستان بيرون مي آمدند

بسياري از آنها به افراد سالخورده يا خردساالن در پوشيدن پوست شنا كمك .رفتن به اقيانوس آماده شوند 

با خود مي گفتم شايد پيش از آن تمرين . نه هول و هراسي داشتند نه با هم نزاع مي كردند. ي كردندم

آنها با نظم و ترتيب از آنجا خارج مي شدند و اين خيلي . كرده بودند، مثل تمرين براي مواقع آتش سوزي

  .خوب بود

ئي بود كه ابتدا برايم معناي خاصي اتفاقي بسيار جز. آنگاه حادثه اي رخ داد كه به هيچ وجه خوب نبود

چيزي بود كه روي . اما چند ثانيه بعد، حقيقت دهشتناك همچون گلوله اي به مغزم اصبابت كرد. نداشت

احساس خارش خفيفي بود كه در وهله اول بدون هيچ فكري مرا به خارش دستم . دستم احساسش كردم

  .م چه بوده و قلبم در سينه فرو ريختاما بعد دستم را باال آوردم و تازه فهميد. واداشت

. ااما همان هنگام قطره آب ديگري روي دستم چكيد. يك قطره آب بود، نه چيز ديگري، فقط يك قطره آب

آهسته سرم را بلند كردم و در كمال وحشت . اين كه چيزي نيست،نه؟ چرا هست. فقط يك قطره بود
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اين فقط يك معنا مي توانست . ي سرم چكيده استفهميدم كه اين يك قطره آب بي آزار از گنبد باال

  .داشته باشد

  .گنبدي كه صدها سال فار را در پناه خود حفظ كرده بود، داشت ترك مي خورد

  

  

  

  

  

  

  

  8روز نگاشت 

  )ادامه(

  

  كلرال

  

همان طور كه روي پله هاي سكوي شورا ايستاده بودم به گنبد درخشان باالي سرم نگاه كردم كه صدها 

قطره هاي . آنچه مي ديم مانند باران بود. را از نفوذ اقيانوس هاي كلررال در امن نگه داشته بود سال فار

شايد باورتان نشود ولي منظره زيبايي بود گويي . آبي كه فرو مي ريخت در اثر تابش نور مي درخشيد

  .هزاران هزار الماس درخشان كوچك از آسمان فرو مي ريخت
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اگر گنبد ترك خورده بود و آب درآن نفوذ مي . ر بسيار بدي را با خود مي آوردنداما اين گوهرهاي زيبا خب

كرد اين ترك خوردگي تا كجا پبش مي رفت؟ آيا ضربه هايي كه سنت دين به گنبد وارد مي كرد آن را 

ضعيف كرده بود؟ اگر چنين بود پس فشار ميليون ها ميليون ليتر آب اقيانوس در نهايت آن را همچون 

تنها اميدم به . چنين تصوري هولناك تر از آن بود كه در ذهن بگنجد. ت تخم مرغي درهم مي شكستپوس

  .اين بود كه زنگ خطر را چندان دير به صدا نياورده باشند كه فار فرصت كافي براي تخليه نداشته باشد

نفجار كل كوهستان مي با هر ا. حمله سنت دين بي وقفه و بي امان بود. انفجار ها نيزهمچنان ادامه داشت

هيچ به فكرم نمي رسيد چه نوع اسلحه اي داشت كه مي توانست چنين چيزي را نابود كند كه قرن . لرزبد

  .ها مثل سنگ سخت و محكم بوده است

تنها . هنوز از فاجعه ي به بار آمده در آشيانه تيزروها خبر نداشتم. سپس ياد اسپيدر و دايي پرس افتادم

بدين ترتيب دوان دوان به سوي گذرگاهي . ستم بكنم اين بود كه طبق برنامه عمل كنمكاري كه مي توان

  .رفتم كه به بيرون فار راه داشت و مرا به محل مالقاتم با دايي پرس و اسپيدر مي رساند

از . ريزش آب از گنبند ديگر به قدري بود كه جاده ها لغزنده شده بودند. كم كم داشت خطرناك مي شد

بسياري از اين جاده ها درست لب پرتگاههاي مرتفع بودند ناچار بايد احتياط زيادي مي كردم  آنجا كه

. بدين ترتيب با سرعت ولي محتاطانه پيش مي رفتم. وگرنه لغزشي ساده مي توانست به سقوط بيانجامد

. تندچيزي نگذشت كه به سيل فاري هايي رسيدم كه يكراست به سوي گذرگاه و به سوي امنيت مي رف

هنوز نظم و ترتيب داشتند ولي يكسره سرها را بلند كرده، ريزش آب را نگاه مي كردند و به نظرم رسيد كم 

با اين همه، كنترل خود را حفظ كرده، به راهشان به . كم به مرز دست پاچگي و وحشت زدگي مي رسند

  .سوي گذزگاه ادامه مي دادند

مي شدم چشمم به چيزي خورد كه به شدت مايه دلگرمي ام  بعد از آن، درست وقتي داشتم وارد گذرگاهي

  :نعره زدم. شد

 !آهاي -

كار دشواري بود زيرا . اسپيدر كه دو حباب هوايي باقي مانده را در دست داشت، از گذرگاه بيرون مي آمد

به كنار جاده آمدم و از جمعيت فاصله گرفتم و منتظرش . خالف جهت حركت سيل جمعيت پيش مي آمد

  .پرسيدم. وقتي سرانجام به من رسيد حسابي نفس نفس مي زد و هيجان زده بود. مماند
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 دايي پرس كو؟ -

  :بند را آب داد و گفت

يكي از تيزروها رو فرستاده بودند كه . نمي دوني اون پايين چه دل جنبونكي راه افتاده، پندراگن -

  .ستند بيروننمي تونند درها رو باز كنند كه بقيشون رو بفر. انفجاري پيش اومد

فار در مرز فروپاشي بود و تيزروها عازم مأموريتشان . اوضاع داشت رو به وخامت مي گذاشت. اي داد بيداد

  :اسپيدر گفت. سنت دين داشت پيروز مي شد. نشده بودند

  .فكر كنم بايد بريم و بياريمش بيرون. پرس هنوز اون پايينه -

ترك هاي حاصل از انفجار ها . ريزش آب سريع تر شده بود اكنون. هردو به گنبد باالي سرمان نگاه كرديم

  .بازتر مي شدند

  .بيا بريم بياريمش -

اين را گفتم و دو نفري برگشتيم و دوان دوان از جاده به سمت كوهستان رفتيم تا خود را آسانسور هوايي 

  .رسانيم

مي كرديم با ادب و احترام  سعي. صدها تن از مردم فار در خالف جهت ما پبش مي آمدند. كار آساني نبود

در آن . حركت كنيم ولي كارمان به جايي رسيد كه براي باز كردن راهمان ديگران را هل مي داديم

وقتي باالخره به داخل كوهستان رفتيم و به لوله آسانسور هوايي . وضعيت، رفتار مؤدبانه مطرح نبود

او مأمور بود كه به . ا راهنمايي مي كردرسيديم مرد فاري بسيار درشت هيكلي را ديديم كه جمعيت ر

محض رسيدن يكي از آسانسورهاي هوايي، همه را به سرعت از آن پياده كرده، به سوي گذرگاه فرار روانه 

  .كنه

همين كه خالي شد سعي كرديم به سرعت سوار . آسانسور هوايي ديگري رسيد و مردم از آن بيرون آمدند

  :دومان را گرفت و عقب كشيد و قاطعانه گفتولي مرد درشت اندام هر. آن شويم

  .مسافر سوار نمي كنه -

  :فرياد زدم

  !ولي ما بايد بريم پايين و خودمونو به آشيانه تيزروها برسونيم -
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  :مرد گفت

  .اين آسانسورها فقط براي تخليه ان. مگه صداي آژير خطر رو نمي شنوين؟ اآلن وضعيت اضطراريه -

من و اسپيدر به هيچ وجه نمي توانستيم به زور او . ا كسي شوخي نداشتآن مرد، قوي درشت اندام بود و ب

اما از طرفي فرصت اين را هم نداشتيم كه آن مسير . را از سر راهمان كنار بزنيم و سوار آسانسور شويم

 ناچار بودم به اين مرد بفهمانم كه پايين رفتنمان. گير افتاده بوديم. طوالني را بدويم تا پاي كوه برسيم

هنگام صحبت، سعي .چقدر مهم است، بنابراين دستش را گرفتم و وادارش كردم مستقيم به من نگاه كند

  :به او گفتم. كردم آهسته و ماليم حرف بزنم

خيلي مهمه كه ما خودمونو به اونا . ببين، عده اي از افراد اون پايين جونشون به خطر افتاده -

  .خواهش مي كنم بگذار بريم. كنيم مجبوريم از اين آسانسور استفاده. برسونيم

فقط سعي كردم اهميت موضوع را برايش توضيح . نه شلوغ بازي درآوردم و نه تهديد كردم ونه چيز ديگري

از من چشم برنمي . بدم، ابتدا فكر كردم با يك حركت دستش  مرا كنار خواهد زد ولي اتفاق عجيبي افتاد

او كه همچون ديواري آجري ير . خيلي عجيب و غريب بود. داشت و احساس كردم كم كم آرام مي گيرد

از سر راهمان كنار رفت و راه را برايمان باز كرد تا وارد . راهمان را گرفته بود گويي تبديل به عروسكي شد

  :آسانسور شويم و آهسته گفت

  .موفق باشيد. متوجه شدم -

ولي خيال تداشتيم . از كنارش رد شديم من و اسپيدر كه خودمان نيز نمي دانستيم چه اتفاقي افتاده است

سوار آسانسور هوايي شديم و خودم را به اهرم كنترل رساندم و يكراست . از او بپرسيم كه چه شده است

  :اسپيدر پرسيد. پايين رفتيم

  .موضوع چي بود، رفيق؟ انگار هيپنوتيزمس كردي يا بالي ديگه اي سرش آوردي -

  :تنها پاسخي كه داشتم

  .دونم خودم هم نمي -

تنها چيزي كه به فكرم رسيد رفتار دايي پرس در گراليون بود كه در . خودم هم به اندازه او گيج شده بودم

بنزا عزمش را جزم كرده بود كه ما را از دفترش بيرون بيندازد اما دايي . مقابل ووبنزا همين كار را كرده بود

ر آن لحظه بيش از هر زمان ديگري باور مي كردم د. پرس با چند كلمه حرف، او را از اين كار منصرف كرد
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كه ممكن است توانايي نفوذ در سخت ترين حالت هاي تدافعي افراد، يكي از توانايي هاي خاص مسافرها 

بي ترديد، اين موضوعي بود كه بايد چيزهاي بيشتري درباره اش مي . باشد، مثل قدرت درك همه زبان ها

  .آموختم

. راي فرصت ديگري مي گذاشتم زيرا ديگر كمابيش به پايين كوهستان فار رسيده بوديماما اين كار را بايد ب

  :گفتم

  .به زودي اينجا رو آب مي گيره، خيلي هم سريع اتفاق ميفته. بايد اونارو از اينجا ببريم بيرون -

  :اسپيدر گفت

ر نداره اين حاضرم شرط ببندم كه حتي روحشونم خب. همشون دارند درهاي آبي را تعمير مي كنند -

  .بيرون چه خبره

هنوز آسانسور هوايي كامال متوقف نشده بود كه از آن بيرون پريدم و به درون تونل دويدم تا از داخل كوه 

چيزي كه بالفاصله توجهم را جلب كرد اين بود كه ديگر اثري از . بيرون برويم و به آشيانه تيزروها برسيم

شايد معنايش اين بود كه ديگر شهر كمابيش خالي . چه بهتر. بودندفاري هايي نبود كه در حال تخليه شهر 

پيش خود اقيانوس بيرون فار را مجسم مي كردم كه با وجود هزاران شناگر سبز پوش به چه . شده بود

مي دانستم كه جايشان در آنجا امن است اما اگر گنبد باالي فار همچنان ترك بر مي . شكلي در آمده است

  .ه اي نداشتند كه به آن برگردندداشت ديگر خان

من و اسپيدر دوان دوان . فكر غم انگيزي بود كه ولي در آن لحظه مسايل مهم تري براي رسيدگي داشتيم

آب مثل سيل از البه الي ترك هاي . به فضاي باز رسيديم و متوجه شديم كه باراني سيل آسا مي بارد

  .گنبد جاري بود

. نداختم و نفس راحتي كشيدم زيرا جاده ها ديگر لبريز از جمعيت نبودندنگاهي به باالي كوهستان فار ا

چنان كه از ظاهر امر برمي آمد تخليه كامل شهر . معنايش اين بود همه داشتند از شهر خارج مي شدند

  .مدت زيادي طول نمي كشيد

و حباب هوايي را مي اسپيدر د. همچنان مي دويديم و به راهمان به سوي آشيانه تيزروها ادامه مي داديم

خدا خدا مي كردم كه وقتي وارد ساختمان مي شويم . آورد و من حباب هوايي خودم را در دست داشتم
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همين كه اين كار انجام مي شد مي . تعمير خرابي به پايان رسيده و تيزروها راهي مأموريتشان شده باشند

  .اما اين فكر شادي بخشي نبود. برسيم توانستيم از فار خراب شده بيرون بزنيم و به حساب سنت دين

  .به بيست متري ورودي آشيانه ها رسيده بوديم كه آن صدا را شنيدم

اين . صداي انفجارها غرش هاي خفيف و بمي بودند. با صداي انفجار ها تفاوت داشت. مثل صداي رعد بود

ركننده آسمان به گئش مي صداي جديد مثل صداي رعد پر طنيني بود كه درست بعد از برق ناگهاني و كو

نهف اين صدا چنان ادامه داشت كه گويي طوالني ترين شكاف رعد در تاريخ . اما كوتاه و زودگذر نبود. رسد

  .متأسفانه شكاف بهترين توصيف براي آن بود. بشريت بود

ديم كه من و اسپيدر سرجايمان ميخكوب شديم و همين كه باال را نگاه كرديم چنان منظره هولناكي را دي

  .از شدت بيزاري نمي توانم آن را به مدت كافي در ذهنم مجسم كنم تا بتوانم درباره اش بنويسم

. گنبدي كه فار را از نفوذ اقيانوس در امان نگه مي داشت در باالي سرمان داشت شكاف بر مي داشت

ه از مرجان گنبد خطوط ترك خوردگي دراز و روشني را مي ديدم كه به شكل تار عنكبوت در سطح پوشيد

فرياد . تا لحظاتي ديگر، نيروي آب آن را مي شكست و تمام فار را در بر مي گرفت. گسترده مي شدند

  .و شروع به دويدن به سوي آشيانه كردم» !دايي پرس«:زدم

  .و من را عقب كشيد» !نه«:اسپيدر نعره زد

البته تنها بخشي از آن شكسته . كردكار خوبي كرد زيرا لحظه اي بعد تكه اي از گنبد شروع به شكستن 

اگر به راهم ادامه داده بودم در زير سيالبي كه از گنبد سرازير شده . بود اما درست باالي سرمان قرار داشت

  :اسپيدر فرياد زد. بود خردو خمير مي شدم

  !بايد از اينجا بريم بيرون -

مان و به سيالب عظيمي نگاه كردم كه به تكه شكسته گنبد باالي سر. نمي توانستم از جايم تكان بخورم

  .دايي پرس داخل آن بود. سپس به آشيانه نگاه كردم. شتابان به سويمان مي آمد

  !پندراگن، بجنب -
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شايد ده ثانيه تا پايين رسيدن آب فرصت . اسپيدر اين را گفت و كشان كشان مرا به سوي كوهستان برد

وايي كافي بود؟ هردو برگشتيم و مثل برق به سوي تونل آيا اين زمان براي رسيدن به آسانسور ه. داشتيم

همين كه سيل خروشان به پاي كوه مي . اما هنوز در امن وامان نبوديم. وارد آن شديم. كوهستان دويديم

  .اين آغاز نابودي فار بود. رسيد به درون تونل سرازير مي شد و به رهش ادامه مي داد

بلند و گوش خراشي از بيرون تونل در پشت سرمان به گوشم  با فروريختن آب و تكه هاي گنبد صداي

تنها كاري كه . بالفاصله آب با جوش و خروش به درون تونل سرازير شد و يكراست به سوي ما آمد. رسيد

آمد تا به ما جلوتر از موج خروشاني بدويم كه با سرعت در تونل پيش مي مي توانستيم بكنيم اين بود كه

  .برسد

. شانس بزرگي آورديم. ي عطيم آسانسورها رسانديم و ديديم آسانسورمان هنوز آنجاستبه لولهخودمان را 

هر دو به داخل آسانسور شيرجه زديم و همينكه برگشتيم، سيالب . چون اگذ آنجا نبود مرده بوديم

  .و راندمبا دسپاچگي اهرم كنترل را گرفتم و محك آن را به جل. آمدخروشان را ديديم كه به سويمان مي

من محكم به اهرم كنترل چسبيده . آسانسور هوايي با چنان سرعتي حركت كرد كه هردو به زمين افتاديم

در آن لحظه تنها دلواپسيمان اين بود كه آسانسور بر اثر باال امدن سطح . بودم، امكان نداشت متوقف شويم

ظه منتظر بودم آسانسور به طور ناگهاني نفسم بند آمده بود و هر لح. آب، پيش از خروجمان از كار بيافتد

رفتيم، چند ثانيه پس از آن؛ به سطح گذرگاه شهر فار همچنان باال مي. اما چنين نشد. متوقف شود

  .رسيديم

من  .نبودآن اطراف هيچ فاري ديگري در . مرد فاري كه نگهبان آسانسور بود، دقايقي پيش از آنجا رفته بود

آيا . كشيدترسم از چيزي بود كه در انتهاي راهرو انتظارمان را مي. دويديميو اسپيدر در راهروي خالي م

فشار آب . تمام گنبد فرو ريخته بود؟ در اين صورت ديگر دويدن فايده اي نداشت، چراكه كارمان تمام بود

  .حتي ممكن بود، كل كوهستان در هم بشكند. بيش از حد تحملمان بود

نلي كه به بيرون كوهستان راه داشت، صداي جوش و خروش آب، بلند و تر شدن به انتهاي توبا نزديك

معنايش اين بود كه تمام . اين در نظرم اميد بخش بود. مانند صداي آبشار نياگارا بود. گوش خراش شد

اگر چنين بود، هنوز فرصتي . گنبد فرو نريخته و فقط آن بخشي ويران شده كه شاهد خرد شدنش بوديم

  .هردو به وردي تونل رسيديك و با احتياط به بيرون نگاه كرديم. هر داشتيمبراي خروج از ش
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ي اما حفره ي شكسته. تا آن لحظه گنبد دوام آورده بود. آنچه ديديم، هم هولناك بود و هم اعجاب انگيز

ن رسيد و جريان آب پر فشاري از آتيز و ناهمواري در آن ايجاد شده بود كه پهنايش شايد به سي متر مي

حفره اي به قطر . آمدريخت كه انگار از شلنگ پر فشاري بيرون ميآب با چنان شدتي فرو مي. سرازير بود

  .هم شگفت انگيز بود و هم وحشتناك. سي متر را مجسم كنيد كه جريان آب پر فشاري از ان سرازير باشد

  :اسپيدرگفت

 .پندراگن نگاه كن -

دير يا زود كل شهر به . آمدسطح آب در فار باال مي. فسم را بند آوردآنچه ديدم، ن. كرداو به پايين، اشاره مي

سطح آب به . كرداسپيدر به آشيانه تيزروها اشاره مي. اما اين چيزي نبود كه مرا تكان داد. رفتزير آب مي

اي ي منظرهاز آن بدتر مشاهده . بردآمد و به زودي آن ساختمان عظيم را در خود فرو ميسرعت باال مي

ي نزديك دري بود كه همان چند دقيقه پيش بود كه به شدت قلبم را در سينه فرو ريخت و آن، منظره

. ي گنبد بودتكه هاي بخش شكستهپشته اي از سنگ و كلوخ ديدم كه احتماال،  .كنارش ايستاده بوديم

دايي پرس و فاري ها  كردم كه جايخدادخدا مي. درست جلوي آشيانه افتاده و راه ورودي آن را بسته بود

تا پيش از ديدن آن منظره، تنها اميدم اين بود كه صبر كنند تا فار كامال . در ساختمان آشيانه، امن باشد

هايي كه توانست به كمك يكي از فاريدايي پرس مي. زير آب برود، آنگاه شنا كنان از آنجا خارج شوند

  .كردندباالخره كاري مي. مند شودرهپوست شنا به تن داشت، از تنفس دهان به دهان، به

. ولي وقتي ورودي ساختمان را يك تن سنگ و كلوخ مسدود كرده بود، ديگر راهي براي خروج نداشتند

  .اكنون ديگر تنها اميدشان اين بود كه درهاي آشيانه را تعمير كرده ، از ان طريق خارج شوند

  :اسپيدر با ناراحتي گفت

 ...ي تيزروها رو نتونند باز كنندانهاگر در آش. بد شد پندراگن -

 .دونمآره، خودم مي -

هاي ي تيزروها گور آن فارياين احتمال وجود داشت كه آشيانه. هردو با بهت و حيرات آنجا ايستاده بوديم

  .شجاع و دايي پرسم شود
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  :سرانجام اسپيدر گفت

 .بايد بريم -

ب آجريان . ه شدم كه راست راستي شانس آورديمبه گذرگاهي نگاه كردم كه به بيرو فار راه داشت و متوج

ن آاگر . شدي شهر سرازير ميترين نقطهريخت، مستقيم به پايينكه با فشار و شدت از گنبد پايين مي

اما به هيچ يگ از جاده ها اصابت نكرده بود و  .كرد، آن را ويران ميريخته بودها جريان، روي هريك از جاده

ها افتاده بود تكه هاي سنگ و كلوخ بر اثر شكستن گنبد بر جاده. ه گذرگاه برسانيمتوانستيم خود را بمي

رفتيم در هر حال بايد سريعتر مي. اما طوري نبودند كه نتوانيم از رويشان بپريم يا از كنارشان عبور كنيم

  . آمدسطح آب داشت باال مي

ما صحيحي . شده و از شهر خارج شده بودند همگي موفق. حتي يك فر از اهالي فار هم در شهر نمانده بود

برگشتم و به انجمن . و سالم به گذرگاه رسيديم اما پيش از وردو به آن، ياد چيزي افتادم و همانجا ايستادم

خواست كه بدانم او خيلي دلم مي. شورا در باالي كوه نگاه كردم، به همان جاييكه از آبادور جدا شده بودم

آيا مهنايش اين بود كه او اقدام . يگر به وضوح معلوم شده بود كه فار نابود خواهد شداكنو د. چه خواهد كرد

  كه نميدانستم چه معنايي دارد؟... به آشكارسازي خواهد كرد

زيرا . پيوستي دور فهميدم كه آشكارسازي هرچه بود به وقوع نميبا يك نگاه به سكوي شورا از آن فاصله

ي گنبد، آن را شايد تكه هاي فرو افتاده. نجمن شورا بود، از بين رفته بودسقف سفيد مرمري كه سرپناه ا

اگر پشت سكوي كنترل مانده . آبادور مرده بود: توانست داشته باشداين فقط يك معنا مي. ويران كرده بود

بود؛  بود، كه مطمئنم همين كار را كرده بود، در اين صورت با شكستن سقف مرمري، زير آوار مانده و مرده

توانستم بگيرم اين ي خارق العاده اي در فار پيش نيامده بود، تنها نتيجه اي كه ميو از آنجا كه هيچ واقعه

  .بود كه پيش از فراهم شدن فرصتي براي آشكار سازي، كشته شده است

ملتش  او. سوخت، عشق او به فار و تمامي ارزش هاي نهفته در آن، عظيم و عميق بوددلم براي پيرمرد مي

ترديد در بي. ي مهمش را به انجام رساندرا از مرگي هولناك، نجات داد ولي موفق نشد، آخرين وظيفه

كرد، اما هرگز چنين فرصتي ي تخريب و ريزشض گنبد بزرگ شهر، اقدام به آشكارسازي ميصورت مشاهده

ريزي كرده ان با دقت نظر طرحوقتي ديدم اين مرد نتوانست كمكي كند تا فار چنان شود كه نيكانش. نيافت

  . شدم و افسرده بودند، غمگين
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  :اسپيدر پرسيد

 تونيم بريم؟آهاي پندراگن، ديگه مي -

دوان . نگاهم را از فار برداشتم كه بي ترديد آخرين نگاهم به آن نيز بود و به دنبال دوستم وارد گذرگاه شدم

اسپيدر . يم كه وسايلمان را گذاشته بوديمدوان از كنار رختكن خالي گذشتيم و يكراست به جايي رفت

  : اش گذاشت و گفتي آبيحباب هوايي دايي پرس را كنار سورتمه

 از كجا معلوم، شايد به دردش بخوره، درسته؟ -

كردم دايي پرس به حباب گان نمي. اما معموالً فكرهاي بكر و خوب هم وجود دارد. آره از كجا معلوم

ي آن حباب هوايي چنين مشاهده. اي گويي زمان از حركت باز ايستادحظهل. اش نياز داشته باشدهوايي

ريخت، مهم نبود كه سنت برايم اهميتي نداشت كه فار داشت در هم فرو مي. حالتي را در من ايجاد كرد

توانستم فكر كنم، آن اين بود در آن چند ثانيه فقط به يك چيز مي. دين خيال داشت كلرال را نابود كند

بعد از انكه به همه گفته بودم، بايد قوي باشند و درست رفتار كنند و . ايي پرسم را از دست دادمكه د

  .خواستم بكنم اين بود كه همانجا باستم و زار زار گريه كنمتصميمات دشواري بگيرند، تنها كاري كه مي

  :گذاشت و گفتاحتماالً اسپيدر فهميده بود چه حال و روزي دارم زيرا دستش را روي شانه ام 

 .اين چيزها را بگذار براي بعد رفيق، االن بايد بريم -

هاي آبيمان را برداشتيم و به داخل گذرگاه هردو سورتمه. درست ميگفت، ديگر از آنجا خارج شده بوديم

به سرعت، عميق و عميق تر شد، ابتدا قوزك پاهيمان را فرا . چيزي نگذشت كه به آب رسيديم. برگشتيم

  . هايمان رسيد و سر انجام چنان عميق شد كه به ناچار شروع به شنا كرديمبه زانوها و رانگرفت سپس 

  .هاي آبيمان را روشن كرديم و در آب گذرگاه فرو رفتيمهاي هوايمان رابر سرگذاشتيم و سورتمهحباب

اگر . كنيمراهمان را پيدا  ها هنوز روشن بودند و در آن تاريكي ظلماني توانستيمخوشبختانه چراغ

  كرديم و در به سرعت حركت مي. شدفضاتاريك و ظلماني بود تالش براي يافتن مسيرمان كار دشواري مي

كرد اما خودم دانم اسپيدر به چه فكر مينمي. رفتيم بدون آنكه كلمه اي با هم حرف بزنيمگذرگاه پيش مي

وج از فاري بوديم كه در حال نابودي بود، در ي خراگرچه زنده و سالم در آستانه. افكار زيادي در سر داشتم
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ترديد، سنت دين و مهاجمانش در اقيانوس بيرون شهر در بي. ي ديگري بوديمي ورود به مخمصهآستانه

به گانم سنت . تازه در آن هنگام فهميدم با شكستن گنبد فار انفجارها متوقف شده بود. انتطارمان بودند

. فار را ويران كرده، تيزروها را از نجات مزارع زيرآبي باز داشته بود. كرده بوددين، آسيب مورد نظر را ايجاد 

  .مأموريتش به انجام رسيده بود

ي سنت دين براي به آشوب كشاندن نقشه. انگيز اين بود كه ما در كلرال شكست خورده بوديمواقعيت غم

ست آوردن مواد غذايي سالم باقي مانده شد، مردم براي به دقحظي مي. رسيداين قلمرو داشت به آنجام مي

  .مردندداند چند هزار نفر بر اثر مسمويت يا گرسنگي ميافتادند و خدا ميبه جان هم مي

تنها اميدي كه . مطمئن بودم كه بيرون منتظرمان است. شديمدر هر حال ما بايد با سنت دين رو به رو مي

  .بارزه بگريزيم و آن را به تأخير بياندازيمتوانستيم داشته باشيم اين بود كه از اين ممي

؟ چرا نباشد و در بازِ باز بود. شنا كنان برگشتيم و به در صخره اي بزرگي رسيديم كه به اقيانوس راه داشت

دادند؟ من و اسپيدر چرا بايد زحمت بستن آن را به خود مي. آن شهر شگفت انگيز به تاريخ پيوسته بود

. هاي آزاد شديمتيم  و گرچه درست نميدانستيم چه در انتظارمان است، وارد آبمثل برق از در بيرون رف

  :اسپيدر گرفت

 .ي گنبد به داخل كشيده بشيمبايد احتياط كنيم رفيق، هيچ دلم نميخواد كه دوباره از حفره -

م به اين ها هاميدوار بودم كه فاري. ميليون ها تن آب به داخل آن حفره سرازير بود. تذكر به جايي بود

  .نكته توجه كنند و از آن فاصله بگيرند

شديم تا از گنبد فاصله بگيريم، به راستي كشش خفيفي را هاي آبيمان از گذرگاه دور ميوقتي با سورتمه

دانستم كه اين نيروي كشش مي. كرديمگويي در خالف جهت جريان قدرتمندي حركت مي. حس كردم

خوشبختانه ما به قدر كافي از آنجا دور شده بوديم و . شودشيده ميي گنبد كآبي است كه به درون حفره

به راستي در . گفتم در امن و امان؟ آره درست گفتم. بردندهاي آبي، ما را در امن و امان پيش ميسورتمه

ا ابتد. بينمهايي را ميكردم كم كم به نظرم رسيد كه شكلرو به رويمان را كه نگاه مي. امن و امان بوديم

تر شديم، اما وقتي نزديك. ي آنها دشوار بود، چراكه رنگشان با رنگ آب تفاوت چنداني نداشتمشاهده

  .چند ثانيه بعد فهميدم كه آنها چه هستند. تر شدندواضح



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  	�� ش

كردند كه از شهرشان محافظت هزاران نفر در آب شناور بودند و به گنبد مرجاني، نگاه مي. مردم فار بودند

  .خانمان بودندي آن مردم ديگر آواره و بيهمه. ي دلخراشي بودصحنه. داشترا پنهان نگه ميكرد و آن مي

ترين زيستگاه توانيم، نزديككه چطور ميكردم كم كم داشتم به اين فكر مي. ما نير همراه آنها آوره بوديم

اما در . ري اين مردم كنندنوردها برسانيم كه شروع به جمع آورا پيدا كنيم و اين پيغام را به گوش آب 

  .همان هنگام چيزي به چشمم خورد

- ي ابري كه از جلوي خورشيد عبور ميي چيزي است اما خيلي بزرگ بود، مثل سايهابتدا فكر كردم سايه

توانستم اما يك چيز را با اطمينان مي. توانستم كه بفهمم چيستخيلي دور و تار بود، از اين رو نمي. كند

  . آمدبه طرف ما مي داشت: بگويم

  :ي متحرك از اسپيدر پرسيدمبا اشاره به آن سايه

 بيني؟اونو مي -

  :اسپيدر چرخي و زد و به آن نگاه كرد و گفت

 !تا به حال ماهي به اين بزرگي نديده بودم -

 ...شايد يه دسته ماهي باشه، يه نهنگ، يا  -

ور كامل مشخص شد كه سنت دين چطور به تر آمد به طام گم شد، وقتي آن سايه نزديككالمم در حنجره

  .اين را هم فهميدم كه چرا وقتي اسپيدر به سطح آب رفته بود آن را نديد. فار حمله كرده است

ي گرد و ته تختي زير دريايي بزرگ سياه و غول آسايي بود كه بدنه. سنت دين در يك زير دريايي بود

اشد درست مثل همان كشتي جنگي كه براي حمله حدس زدم با آن موشك زير آبي شليك كرده ب. داشت

  .هيچ ترديدي نداشتم كه اين نيز صالحي جنگي و تحت فرمان سنت دين است. به گراليون به كار برد

  :صداي كسي از پشت سرمان به گوش رسيد كه گفت

 !ديگه وقتش بود كه سر و كلتون پيدا بشه -
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اي آبي پشت سرمان ديديم كه هريك سورتمهمن و اسپيدر هردو چرخيديم و چهار مهاجم شناور را 

  :يكي از آنها خنديد و گفت .و با نيزه پراني ما را هدف گرفته بودندداشتند 

 .خواد شما رو ببينهيكي هست كه مي. انگار شما آخرين كساني بودين كه از بهشت رونده شدين -

هايشان مراقبمان بودند سر با نيزه پران ها در دوطرفمان قرار گرفتند و دو نفر ديگر از پشتدو نفر از مهاجم

توانستيم هيچ كار ديگري نمي. به ما اشاره كردند كه شنا كنان همراهشان برويم. آمدندو دنبالمان مي

  .رفتيم كه سوار زيردريايي سنت دين شويمبه تله افتاده بوديم و مي. بكنيم

  زمين دوم

  .تلفن كنار تخت مارك به صدا در آمد

  :كورتني گفت

  .ولش كن، جواب نده -

  :مارك پاسخ داد. او چنان درگير ماجراي بابي بود كه نمي توانست حتي يك لحظه خواندنش را متوقف كند

  .مجبورم جواب بدم -

واهمه اش فقط براي اين بود كه بفهمد چه كسي زنگ زده . اما هيچ دلش نمي خواست اين كار را بكند

  :مارك با ترس و لرز گفت. است

  بله؟ -

  :مردانه ي آشنايي از آن سوي خط به گوش رسيد كه گفت صداي

  مارك دايمند؟ -

  .بله -

  .مارك حاضر نبود بيش از حد لزوم اطالعاتي بدهد

  .از كالنتري استوني بروك. من سروان هيرشم، مارك -

همان تماس تلفني بود كه او را به وحشت مي . خودش بود. بالفاصله ضربان قلب مارك سرعت گرفت

  .انداخت
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  :الي كه مي كوشيد خود را خونسردتر از آنجه بود جلوه بدهد به او گفتدر ح

  حالتون خوبه؟. سالم، جناب سروان -

  .گوش هايش را تيز كرد "جناب سروان"كورتني به محض شنيدن عبارت 

مارك، مي دوني كه براي ارايه ي هر اطالعاتي كه به پيدا شدن خانواده ي پندراگن منجر بشه،  -

  كرديم، نه؟جايزه اي تعيين 

  .بله، جايزه ي بيست و پنج هزار دالري -

تو مي دوني كورتني چتويند كجاست؟ به خونه شون زنگ زدم ولي پدر و مادرش گفتند . درسته -

  .كه رفته بيرون

  .راستش، آره، اون اين جا پيش منه -

درباره ي ": ي گفتكورتني چنان ابروهايش را باال برد گويي با زبان بي زباني م. مارك به كورتني نگاه كرد

  :هيرش گفت "من مي پرسه؟

مي خواستم ببينم شما دو تا مي تونين به كالنتري بياين؟ اين جا چيزي هست كه دلم . خوب شد -

  .مي خواد اونو ببينيد

  .مارك خوب مي دانست كه سروان هيرش مي خواهد چه چيزي را به او نشان بدهد. اوخ اوخ اوخ

- ن سرگرم كاري هستيم كه فعالً نيمه كاره ستولي اال. فكر كنم بتونيم... ا.  

  :سروان هيرش پرسيد

  .يك ساعت ديگه چه طوره؟ مي تونيم ماشين بفرستيم دنبالتون -

شما آدرسمو . فكر كنم تا يه ساعت ديگه كارمون تموم مي شه. آره، خوبه... يه ساعت ديگه؟ خب -

  دارين؟

  دي ميچل مي شناسي؟تو كسي رو به نام ان. مارك، يه چيز ديگه. بله، دارم -

اندي ميچل روزنگاشت هاي . دري كه ترس هاي مارك را مهار مي كرد چارتاق باز شده بود. خودش بود

آن چه . بابي را دزديده بود و بعد از گذشتن يك روز، به اميد گرفتن جايزه، آن ها را تحويل پليس داده بود

گمان مي كرد ميچل خواندن چهار روزنگاشت اول در اين زمينه مارك را به شدت غافلگير كرد اين بود كه 

  .را يك هفته طول بدهد
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  مارك، هنوز پشت خطي؟ -

  .اين جام. آره... آ -

  اندي ميچل رو مي شناسي؟ دوستته؟ -

مارك نمي توانست حدس بزند كه ميچل درباره ي ارتباطشان به پليس . اين دو پرسش كامالً متفاوت بود

يا ميچل اقرار كرده كه اهل قلدري است و مارك را با تهديد و ارعاب با خود فكر كرد كه آ. چه گفته است

وادار به نشان دادن روزنگاشت ها كرده است فقط به اين دليل كه مي خواسته آن ها را بدزدد و تحويل 

  :سرانجام گفت. نه، احتماالً ميچل وارد اين گونه جزئيات نشده بود. بدهد تا جايزه بگيرد

  .ولي در واقع با هم دوست نيستيم. بله، اونو مي شناسم -

  .باشه، پس تا يك ساعت ديگه خداحافظ -

  .خداحافظ -

  :كورتني پرسيد. مارك گوشي را گذاشت

  هيرش بود؟ چي كار داشت؟ -

  .ازمون مي خواد به كالنتري بريم تا چيزي رو نشونمون بده -

  نگفت اون چيه؟ -

  .م ديگه تا اون موقع همه شو خونديمفكر كرد. نه، تا يه ساعت ديگه يه ماشين مي فرسته دنبالمون -

تا يك ساعت ديگر ماجراي اندي ميچل به پايان مي رسيد و . مغز مارك با سرعت سرسام آوري كار مي كرد

اين ماجرا با تمام دلواپسي و تشويشي كه در دل مارك مي انداخت در مقايسه با . كار يكسره مي شد

  .چ بودماجرايي كه در روزنگاشت بابي مي خواندن، هي

  :كورتني گفت

. فكرم از اين ماجرا بيرون نمياد. هيچ دلم نمي خواد قبل از خوندن تمام مطالب به پليس فكر كنم  -

  قبوله؟

حاضر نبود پيش از پي بردن . فكر خودش نيز درگير ماجراي بابي بود. از نظر مارك از قبول هم قبول تر بود

آمده است درباره اندي ميچل يا روزنگاشت هاي گمشده يا  به اين كه چه بر سر بابي و اسپيدر و دايي پرس

  :مارك پاسخ داد. حماقتش كه به باج دهي انجاميد، حرفي بزند
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  .آره، بايد بخونيمش -

هر . هر دو كنار هم روي شكم دراز كشيدند و روزنگاشت در مقابلشان بود. آن گاه به روي تختش برگشت

  .در اعماق اقيانوس كلرال چه اتفاقي افتاده است دو آماده بودند كه بفهمند در آن روز شوم

  8روزنگاشت 

  كلرال

كل جمعيتش در آن لحظه در اقيانوس آواره و شناور . ديگر بدتر از آن نمي توانست باشد؛ فار نابود شده بود

همه ي تيزروها جز يكي پشت چندين تن آب و سنگ و كلوخ حبس شده، قادر به نجات مزارع زير . بودند

اگر تا آن زمان نمرده . دايي پرس، كااللو و چند فاري ديگر نيز در آن جا گير افتاده بودند. رال نبودندآبي كل

  .بودند به زودي مي مردند

در آن لحظه نيز من و اسپيدر با همراهي نگهبان هايمان به زيردريايي شومي مي رفتيم كه پر از مهاجمان 

  .آدمكش و تحت فرمان سنت دين بود

  :مان ما را به سوي زيردريايي شناور در آب مي بردند به اسپيدر گفتموقتي مهاج

  .نمي دونستم توي كلرال از اين جور چيزها هست -

  :اسپيدر گفت

اين جور كشتي ها رو سال ها پيش ساختند چون مي ترسيدند جنگ . اينم مثل اون كشتي جنگيه -

استفاده كنند ولي مهاجم ها چند  هيچ وقت ناچار نشدند ازشون. داخلي بين زيستگاه ها در بگيره

  .تاشونو دزديدند

  :يكي از نگهبان ها فرياد زد

  !ساكت -

آن . سنت دين امكان شليك موشك هاي زير آبي به سوي فار را داشت. در آن لحظه همه چيز روشن شد

  .قدر شليك به گنبد را ادامه داده بود تا زماني كه ضرورتي براي ادامه اين كار نبود
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درست نمي دانستم به كجا مي رويم تا اين كه ديدم . به زير آن ماشين جنگي رسيده بوديمديگر درست 

بزرگي آن كمابيش به قدري بود . به اتاقك بزرگ پر از آبي راه داشت. دري در زير آن كنار رفت و باز شد

داخل اتاقك  به. مهاجمان اشاره كردند كه شناكنان وارد اتاق بشويم. كه يك كاميون در آن جا مي گرفت

اما ضربه ي . نمي خواستم سوار آن زيردريايي نحس بشوم. تاريك باالي سرم نگاهي انداختم و متوقف شدم

بدين ترتيب من و . محكم نوك نيزه پران مهاجمي به دنده هايم به من گفت كه چاره ي ديگري ندارم

  .اسپيدر شناكنان باال رفتيم و وارد زيردريايي شهرآشوب سنت دين شديم

اكنون در فضاي تاريك و . در آن اتاقك تاريك شناور مانديم تا در كف زيردريايي به رويمان بسته شد

از صداي فيس فيس هوايي كه به گوشم رسيد فهميدم كه در حال تخليه . ظلماني داخل زيردريايي بوديم

كف زيردريايي ايستاده  اندكي پس از آن، روي در. اين كار مدت زيادي طول نكشيد. ي آب از درون اتاقكند

. سطح آب پايين و پايين تر رفت تا سرانجام اتاقك از آب خالي شد. بوديم كه لحظاتي پيش بسته شده بود

  .در همان هنگام چراغ ها روشن شدند و چشمم به چيزي افتاد كه آن وضعيت بغرنج را وخيم تر مي كرد

احتماالً به محض خروج تيزرو از . فار خارج شده بود در آن اتاقك بزرگ در مجاور تنها تيزرويي بوديم كه از

اكنون . آن همه ي اميدهايمان را بر باد داد. شهر زير آبي، سنت دين آن را به تسخير خود در آورده بود

سنت دين به پيروزي كامل دست . ديگر هيچ احتمالي براي نجات هيچ يك از مزارع زيرآبي وجود نداشت

  .را كرده بودفكر همه چيز . يافته بود

  :يكي از مهاجم ها دستور داد. به اسپيدر نگاه كردم كه به اندازه ي خودم دلخور بود

  !وسايلتونو بندازين زمين -

  :همان مهاجم دستور داد. حباب هوايي مان را در آورديم و سورتمه هاي آبيمان را زمين گذاشتيم

  .منتظرتونه. بياين بريم -

پهلويم زد و سپس من و اسپيدر را به بيرون از اتاقك برد تا به ديدار با نيزه پرانش سقلمه ي ديگري به 

فقط در عكس ها و فيلم ها آن را ديده . در زادگاهمان هرگز سوار زيردريايي نشده بودم. سنت دين برويم

. اما اين زيردريايي در مقايسه با زيردريايي هاي پيشرفته ي زمين دوم بسيار ساده به نظر مي رسيد. بودم

انتظار داشتم در همه جاي آن انواع و اقسام لوله ها و اهرم ها و دكمه هاي گوناگون ببينم ولي اثري از اين 

جاي تنگي بود و راهروهايش چنان كه انتظار مي رفت باريك بود اما اثري از فن آوري يي نبود . چيزها نبود
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ود كه از دو طرف به اتاق هايي راه درست مثل راهروهاي باريكي ب. كه آن ماشين را به كار مي انداخت

  .كلرالي ها در بهره گيري از فن آوري آبي بي نظير بودند. به گمانم معقول بود. دارند

  :پرسيدم. ناگهان زيردريايي تكاني خورد و لرزيد و همگي داشتيم تعادلمان را از دست مي داديم

  اين ديگه چي بود؟ -

  :يكي از مهاجم ها پاسخ داد

  .راه بيفتين. آب مي ريمداريم به سطح  -

دو نفر از مهاجم ها جلوتر از ما باال رفتند، سپس ما به . به نردباني رسيديم كه به باالي راهرو مي رسيد

ما .. علتش را نمي دانستم. حسابي محكم كاري مي كردند. دنبالشان و دو مهاجم ديگر پشت سرمان آمدند

  .كه جايي نمي توانستيم برويم

اين جا هم اثري از فن . نردبان به جايي رسيديم كه از قرار معلوم اتاق كنترل زيردريايي بود با باال رفتن از

دو مهاجم، پشت سكان دو نفره اي رو به جلو نشسته . آوري هاي پيشرفته ي زيردريايي هاي خودمان نبود

آن ها اسلحه مطمئنم كه يكي از . سه مهاجم ديگر با صفحه هاي كنترل متعددي كار مي كردند. بودند

غير از اين ها فقط يك نفر ديگر آن جا بود و . هايي را كنترل مي كرد كه شهر فار را به رگبار بسته بودند

  .مطمئنم مي تواند حدس بزنيد كه او چه كسي بود

بين دو مهاجمي ايستاده . البته ما كه مي دانيم در واقع او سنت دين بود. رودر، رييس دزدان دريايي بود

يكي از مهاجم ها . سكان را مي چرخاندند و از پنجره ي باريكي چشم انداز زير آب را تماشا مي كرد بود كه

  :به او گفت

  .فقط دو تاشونو پيدا كرديم -

  :سنت دين رويش را به سوي ما برگرداند و با لبخند گرمي گفت

  شما چي؟ من عاشق اين جور اسباب بازي هاي كلرالم،. به زير دريايي خوش اومدين، دوستان -

مگر فايده اي هم داشت؟ به اسپيدر نگاهي انداختم و ديدم كه از خشم دندان هايش را . ما حرفي نزديم

نفرتش نسبت به سنت دين براي باليي كه به سر پدرش آورده بود بار ديگر خونش . روي هم فشار مي دهد

  .سر نزندفقط خداخدا مي كردم كه كار احمقانه اي از او . را به جوش آورده بود
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  .پس دوستم پرس كجاست؟ اميدوارم هنوز توي فار نباشه -

نمي خواستم فكر كند مرا . ولي سنت دين نزديكم آمد و مستقيم به چشم هايم نگاه كرد. جوابش را ندادم

گويي گوشه و كنار ذهنم را مي . ترسانده است براي همين من هم مستقيم به چشم هايش نگاه كردم

  :نيه، آهسته و با تأسف سر تكان داد و گفتپس از چند ثا. كاويد

حريف قابل و شايسته اي بود ولي . پرس مرده، متأسفم. همه چي رو از چشمات خوندم، پندراگن -

اين همون چيزيه كه بايد پيش مي . قبالً كه بهتون گفته بودم هيچ كس نمي تونه منو شكست بده

  .اومد

  :له به او نگاه كردم و گفتممن كه طاقت شنيدن آن كلمات را نداشتم بالفاص

  .هنوز كار كلرال تموم نشده. هيچم اين طور نيست -

از . سنت دين چنان نخودي مي خنديد كه گويي من كودك خنگي بودم و نمي فهميدم او چه مي گويد

  :از من پرسيد. بيشتر به اين دليل كه راست مي گفت. اين كارش بيزار بودم

  .چيزي رو نشونت بدم پس تو اين طور فكر مي كني؟ بگذار -

يكي از مهاجم هاي . ديگر زير آب نبوديم. به جلو اشاره كرد و من نوري را ديدم كه از پنجره مي تابيد

  :پشت صفحه ي كنترل اعالم كرد

  !امنه -

روي در چرخي بود . مهاجمي كه نگهبان ما بود به سمت ديوار عقبي اتاق كنترل رفت كه در گردي داشت

سپس در را روي لواليش به سمت داخل كشيد و نور . اند تا قفل در را باز كندكه مهاجم آن را چرخ

  .خورشيد داخل زيردريايي را روشن كرد

  .بفرماييد -

به سوي در رفتم و از اتاق خارج شدم و . سنت دين اين را گفت و با دست اشاره كرد كه از در بيرون برويم

  .اسپيدر نيز به دنبالم آمد

جي باالي بدنه ي اصلي زيردريايي قرار داشت بنابراين وقتي از آن خارج شديم به اتاق كنترل، داخل بر

حدس مي زنم كه از سينه تا پاشنه ي آن . زيردريايي بزرگي بود. قسمت رويي زيردريايي قدم گذاشتيم
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ز لوله هاي بلند توپ را ني. برج كنترل حدود دو سوم پشتي آن جا را گرفته بود. حدود پنجاه متر مي شد

به بزرگي لوله ي توپ كشتي جنگي نبودند ولي مطمئنم كه به . ديدم كه از برج كنترل بيرون زده بودند

سنت دين از كنارمان گذشت و با گام هاي بلند به سمت سينه ي . همان اندازه ويرانگر و مرگبار بودند

  :زيردريايي رفت و دستور داد

  .بياين -

سنت دين كمابيش به سينه ي زيردريايي رسيد و . دنبالش برويم من و اسپيدر چاره اي نداشتيم جز اينكه

  :پرسيد. سه نفري همان جا ايستاديم

  اونو مي بينيد؟ -

مستقيم رو به رويمان را نگاه كرديم و اول چيزي نديديم ولي همين كه چشممان به نور عادت كرد آنچه را 

الزم نبود . راست راستي عظيم بودوقتي مي گويم عظيم، يعني . گرداب عظيمي بود. مي گفت، ديديم

آب مي . آن نقطه درست باالي گنبد شكسته ي فار بود. بپرسيم كه چه چيزي آن را ايجاد كرده است

سنت دين، لبخند . چرخيد و به درون شهر مصيبت زده فرو مي ريخت و آن گرداب عظيم را ايجاد مي كرد

  :اسپيدر گفت. ي شاهكارش لذت مي بردزنان، دست به سينه آن جا ايستاده بود و از مشاهده 

  ...پس كجا  -

  :ولي در همان هنگام سنت دين دستش را باال آورد تا او را ساكت كند و گفت

  .خواهش مي كنم يك لحظه ي ديگر صبر كنين -

چند ثانيه بعد از آن، گرداب از حركت . دوباره به چرخش آب نگاه كرديم و متوجه شديم كه حق با اوست

. آب لحظه اي آرام و بي حركت شد سپس حباب عظيمي در سطح آب پديدار شد و تركيد. باز ايستاد

  :اسپيدر به نرمي گفت

  .خداحافظ، فار. تموم شد -

سطح . اكنون ديگر اين شهر به كلي زير آب بود. آن حباب هوا، نفس آخر فار بود. صحنه ي دلخراشي بود

  آب اقيانوس بار ديگر آرام و بي حركت شده بود

  :ه سنت دين رويش را به سمت ما برگرداند و مودبانه از اسپيدر پرسيدآن گا
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  خب، چي داشتي مي گفتي؟ -

  پس خدمه ي تيزرو كجا رفتن؟ -

  :سنت دين دستش را چنان در هوا تكان داد انگار اين موضوع پيش پا افتاده و بي اهميتي بود و كفت

البته يه . دند كه هيچ اهميتي نداشتنددو ماهي كوچك و حقير بو. دوباره اونا رو توي آب انداختيم -

  .خرده كمكمون كردند

  :پرسيدم

  چه جوري؟ -

همين كه ديديم از فار بيرون اومدند فهميديم كه با موشك هامون دقيقاً كجا رو بايد هدف بگيريم  -

  .بعدش ديگه هيچ قايق حباب داري بيرون نيومد. و ناوگانشونو فلج كنيم

  :سنت دين با خنده اضافه كرد

  .احتماالً ديگه موفق شديمپس  -

  :اسپيدر با خشم و بدخلقي گفت

  !ولي تو ده دوازده نفرو اون جا گير انداختي -

  :سنت دين با آرامش و وقار جواب داد

ارزششو داشت كه يه بعد از ظهر براش وقت بگذارم، . بدك نيست. و قلب تپنده كلرال رو نابود كردم -

  نه؟

داشت از شدت نفرت از سنت دين به مرز جنون . پيدر را حس كنمبه خوبي مي توانستم تنش و انقباض اس

بنابراين دستم را روي . اما اين اشتباه عظيمي بود. مي رسيد و هر لحظه ممكن بود به سويش حمله ور شود

  :با صدايي هر چه آرام تر به او گفتم. به راستي عصبي و ناآرام بود. اسپيدر از جا پريد. شانه اش گذاشتم

  .شآروم با -

  :سنت دين گفت. اسپيدر به زور نفس عميقي كشيد و از قرار معلوم كمي آرام گرفت

  .بعد از ماجرايي كه توي دندارن داشتيم خيلي عاقل تر شدي. پندراگن، خوشم اومد -

  :بي درنگ در جوابش گفتم
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  .من توي دندارن شكستت دادم -

  :سنت دين گفت

مي كني برام مهمه كه كدوم قلمرو اولين  صادقانه بگو، جدي فكر. پس اين طوري فكر مي كني -

همون طور كه قبالً بهت گفتم . دومينوي من باشه؟ كلرال هم به خوبي دندارن اين تأثيرو داره

  .همين كه اولي سقوط كنه بقيه هم به ترتيب مي افتند

  :اسپيدر با خشم گفت

  .كلرال سقوط نكرده -

  :سنت دين موذيانه جواب داد

ره راهي براي تصفيه ي محصوالت پيدا مي كنند ولي تا چنين راهي رو بالخ. ولي سقوط مي كنه -

اين جا با وجود اون همه . پيدا كنند هزاران نفر مرده ن و هزاران نفر ديگه با هم جنگيده ن

ولي حاال با نابودي فار، تعادل دو كفه ي . زيستگاهي كه كنار هم بودند تعادل ظريفي برقرار بود

  .ترازو به هم خورده

چشم هايمان مقابل هم قرار گرفت و چنان نزديك هم بوديم . ن گاه سنت دين به سوي من آمد و خم شدآ

. با اين همه خودم را پس نكشيدم. تعجبي نداشت. بوي بدي مي داد. كه بوي نفسش را حس مي كردم

  :سنت دين با ماليمت گفت. امكان نداشت چنين كاري بكنم

حتي اگر موفق مي شدي اين جا مانع كارم بشي به . شدهمه ش درست طبق نقشه ي من اجرا  -

اگه به جنگيدن و . خودت هم نمي دوني چي در انتظارته، پندراگن. قلمروي ديگري مي رفتم

مخالفت با من ادامه بدي مطمئن باش عاقبت تو هم مثل عاقبت مسافرهاي مفلوكي مي شه كه 

م مثل پدر اسپيدر بي خود و بي جهت همينو مي خواي؟ دلت مي خواد تو ه. پيش از تو اومدن

  بميري؟ يا مثل اوسا؟ يا مثل پرس؟

سنت دين با لبخند وسوسه . آخرين جمله اش دلم را به درد آورد ولي امكان نداشت بگذارم او بفهمد

  :انگيزي گفت

وقتي هاال نصيب من بشه پاداش بزرگي نصيب كساني مي شه . پيشنهادم هنوز سر جاشه، پندراگن -

كلرالو . انگار تو از شلپ شلپ كردن در گوشه و كنار كلرال خيلي لذت مي بري. كردند كه كمكم
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مزارعشو بازسازي كن، اسپيدرو فرمانده نيروي . هر كاري مي خواي باهاش بكن. مي دم به تو

كار . هر كاري كه دلت مي خواد بكن. دريايي كن، قهرمانشون باش، كاري كن كه عاشقت بشن

  نظرت چيه؟. ن طوري جنگ و درگيري هم تموم مي شهخيلي آسونيه و اي

بله، هنوز از . توضيح اين قسمت از ماجرا برايم سخت است ولي در آن لحظه چيزي در وجودم تغيير كرد

هنوز چيز زيادي درباره ي مسافر بودن نمي دانستم يا حتي درباره ي اينكه چرا . سنت دين مي ترسيدم

نوز خيلي چيزها را بايد مي آموختم اما در آن لحظه، موضعي برايم كامالً ه. براي مسافر بودن انتخاب شدم

روشن شد و چنان وجودم را سرشار از اطمينان و اعتماد به نفس كرد كه بعد از دوراني كه در استوني 

  :از سنت دين پرسيدم. بروك بسكتبال بازي مي كردم نظيرش را حس نكرده بودم

اينه كه اگر مي دونستي چه اتفاقي قراره بيفته، اگر واقعاً  مي خواي بدوني نظرم چيه؟ نظرم -

مطمئن بودي كه تمام اين ها بخشي از نقشه ي تو بوده و امكان نداشت كه شكست بخوري، در 

  .اين صورت يكسره به من التماس نمي كردي كه بهت ملحق بشم

  :اضافه كردم. اعصابش را تحريك كرده بودم. خودم ديدم. سنت دين پلك زد

نظر من چيه؟ شايد اين جا و امروز اتفاق نيفته، شايد حتي توي اين قلمرو نباشه، ولي از زماني كه  -

توي زمين دوم ديدمت اين اولين باره كه فكر مي كنم كه آخر كار، اين منم كه تو رو شكست مي 

  .براي اين كه اين همون چيزيه كه قراره اتفاق بيفته... دم

نه نفسش را حبس كرد، نه فرياد زد نه . چندان محسوس نبود. ن پديدار شدلرزشي در چشم هاي سنت دي

در اين مورد . هيچ كار ديگري مانند اين ها كرد ولي خودم مي ديدم كه سنت دين از من مي ترسد

  .اطمينان داشتم

. دهر دو لحظه اي همان طور بي حركت مانديم و هيچ يك نمي دانستيم كه كداممان اقدام بعدي را مي كن

صداي سوت . صدايي بود كه قبالً نظيرش را شنيده بودم. در همان هنگام بود كه آن صدا به گوشم خورد

اين صدا را قبالً كجا . به سرعت پيش مي آمد. لحظه به لحظه نيز نزديك تر مي شد. مانند ضعيفي بود

  .شنيده بودم؟ درست دو ثانيه طول كشيد تا به يادم آمد

  :و فرياد زدم به سمت اسپيدر برگشتم

  !داره مي ياد -
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موشكي آبي به . لحظه اي بعد، انفجاري زيردريايي را تكان داد. او را گرفتم و خودم را به كف عرشه انداختم

درست مانند آن موشك هايي بود كه سنت دين به سوي گراليون شليك مي . برج كنترل اصابت كرده بود

  .بودصدايي كه مي شنيدم صداي نزديك شدن بمب . كرد

چه كساني . دو موشك ديگر به برج كنترل اصابت كرد و زيردريايي در سطح آب تكان تكان خورد! بوم، بوم

  حمله كرده بودند؟

  :اسپيدر به نقطه ي دوري در سمت چپ زيردريايي اشاره كرد و فرياد زد

  !نگاه كن -

ولي . م خواب مي بينمبه آن سو نگاه كردم و چنان منظره ي شگفت انگيزي ديدم كه يك آن خيال كرد

ناوگاني از قايق هاي تندرو پر از آب نورد را مي ديدم كه به زيردريايي حمله كرده . خواب و خيال نبود

  :اسپيدر خنده كنان گفت. بودند

  .اون يه قدم جلوتر از ما بوده! ينزاست! جانمي، پندراگن -

ما به سطح آب بازنگشته بوديم رفته بود  احتماالً وقتي ينزا ديده بود كه. چيزي جز اين نمي توانست باشد

بعضي از قايق هاي تندرو به كشتي هاي توپ دار . با تمام قوا هم آمده بودند. تا گروه امدادش را بياورد

به بزرگي كشتي هاي جنگي نبودند ولي بي ترديد قابليت ايستادگي در برابر اين . شباهت داشتند

  .زيردريايي را داشتند

  :سنت دين نعره زد. زي در عرشه ي زيردريايي جريان داشتعمليات جنون آمي

  .زير دريايي رو ببريد زير آب! بريم زير آب -

  :مهاجمي فرياد زد

  !نمي تونيم، قربان -

او به برج كنترل اشاره كرد و ناگفته پيداست كه اولين موشك هاي ينزا و آب نوردها حفره اي در ديواره ي 

سنت دين به ديواره ي آسيب ديده نگاهي . ر آب مي رفتند، غرق مي شدنداگر به زي. برج ايجاد كرده بودند

خوشم . خشمگين به نظر مي رسيد. انداخت سپس چرخي زد تا دوباره ناوگاني را ببيند كه پيش مي آمد
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وقتي خشمگين مي شد معنايش اين بود كه اوضاع بر وفق مرادش نيست و اين چيزي نبود كه هر . مي آمد

  :او فرمان داد. روز پيش بيايد

  .باهاشون مي جنگيم! توپ ها -

من و اسپيدر را تك و تنها . سپس به آن سوي عرشه دويد و به داخل برج كنترل رفت و از نظر ناپديد شد

چرا توجهي داشته باشد؟ ما نيز . سنت دين ديگر توجهي به ما نداشت. روي عرشه رها كرده و رفته بودند

  :تاسپيدر گف. در معرض خطر بوديم

  .بيا از لب عرشه بپريم توي آب و شنا كنان فرار كنيم. وقت رفتنه رفيق -

. سه موشك ديگر در نزديكي زيردريايي منفجر شد و در اثر اين انفجارها امواجي پديد آمد و به ما پاشيد

جنگ سختي در پيش بود يا به قول اسپيدر الم . مهاجمان اكنون پشت توپ ها بودند و شليك مي كردند

. ه اي به پا مي شد و من هيچ نمي خواستم كه در چنين وضعيتي، وسط ميدان، در آب شناور باشمشنگ

  :گفتم

  .من فكر بهتري دارم -

دو بمب ديگر به بدنه ي زيردريايي اصابت كرد و آن را تكان . از جايم برخاستم و به سوي برج كنترل دويدم

. ولي اسپيدر مرا نگه داشت و با هم به دويدن ادامه داديم. تكان داد و كم مانده بود مرا نيز به زمين بيندازد

  :او گفت

  .راه فراري نداريم، پندراگن -

  :پاسخ دادم

  .چرا نداريم، خوب هم داريم -

  .اسپيدر هم درست پشت سرم بود. به داخل برج كنترل دويدم

ي به اين سو و آن ناچار بوديم به زور راهمان را از ميان يك مشت مهاجم باز كنيم كه همگي با دستپاچگ

يادتان كه نرفته، آن ها مهاجم . ديگر توجهي به ما نداشتند. سو مي رفتند تا براي نبرد سر جاهايشان باشند

تنها چيزي كه . چيزي از نقشه ي عظيم سنت دين براي فتح تمام قلمروها و حكمراني هاال نداشتند. بودند

  .مي دانستند اين بود كه به آن ها حمله شده است
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در جايگاه ويژه اش ايستاده بود و با خشم فرمان مي داد و مي . تي سنت دين نيز مي خواست بجنگدح

اگر قرار بود زمان مناسبي براي فرار وجود . خواست زيردريايي را طوري بچرخاند كه هدف وسيعي نباشد

  .داشته باشد، اين زمان همان لحظه بود

ردبان پايين رفتم و وارد بدنه ي زيردريايي شدم و به سوي مخزن جلوتر از اسپيدر از راه آمده برگشتم، از ن

به اين نتيجه رسيدم كه اگر بخواهيم از آن جا خارج شويم و در آب . آبي رفتم كه از آن خارج شده بوديم

  .بايد خودمان را به تيزروي ربوده شده مي رسانديم. هاي آزاد زنده بمانيم فقط يك راه در پيش رو داريم

ر زيردريايي مي دويديم در اثر نيروي موشك هايي كه به بدنه اصابت مي كردند يكسره به در و وقتي د

كارش عالي بود البته مشروط به اينكه پيش از آن . ينزا واقعاً آن ها را به رگبار بسته بود. ديوار مي خورديم

  .ديمكه زيردريايي را نيز مثل كشتي جنگي به قعر آب بفرستد ما از آن خارج مي ش

خوشبختانه به ندرت ممكن است كسي در زيردريايي راهش را گم كند و ما نيز به راحتي توانستيم اتاقك 

سپس با حالتي . وقتي در را باز كرديم و چشممان به تيزرو افتاد اسپيدر لبخند زد. آبي را پيدا كنيم

  :غافلگيرانه خنديد و گفت

  چرا به فكر من نرسيد؟ -

  :پرسيدم

  ي؟طرز كارشو بلد -

  .پندراگن، هر چيزي كه توي آب راه بره، من طرز كارشو بلدم -

  ولي تو مي توني از اين جا ببريش بيرون؟. خوبه -

همان . است و به سوي تيزرو دويد "سوال احمقانه نكن"اسپيدر يكي از آن نگاه هايي كرد كه به معناي 

  :طور كه از آن باال مي رفت تا از بخش حبابي وارد شود به من گفت

  .دو برو وسايلمونو بيار بعد برو سراغ اون اهرم هاب -

وقتي اسپيدر در داخل بخش حبابي پايين رفت دوان دوان رفتم كه حباب هاي هوايي و سورتمه هاي آبي 

همه ي آن ها را برداشتم و دانه دانه به سوي اسپيدر پرتاب كردم كه ايستاده بود و نيمي از . مان را بياورم

  :سپس پرسيدم. بي قرار داشتبدنش بيرون بخش حبا
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  حاال چي كار كنم؟ -

يكيشون اتاقكو پر از آب مي كنه، يكيشون آب اتاقك رو خالي مي كنه، . اون جا چهار تا اهرمه -

الزم نيست اتاقكو پر از آب كنيم چون . سومي در زميني رو باز مي كنه و چهارمي درو مي بنده

تنها كاري كه بايد بكنيم اينه كه در زميني رو . شهفشار مانع ورود آب مي . زيردريايي در سطح آبه

  .باز كنيم و بريم

  خوبه، حاال در زميني با كدوم اهرم باز مي شه؟ -

  !اي بابا، پندراگن، من ديگه همه چيز رو كه نمي دونم -

اين همان اسپيدر قديم بود همان كه پيش از . آن گاه در بخش حبابي پايين رفت و موتور آن را روشن كرد

  .حس خوبي داشتم. ه شدن پدرش مي شناختمكشت

تنها يك راه براي تشخيص اهرم مورد نظر . روي هيچ كدامشان عالمتي نبود. به سراغ چهار اهرم رفتم

به آن مي . براي اين كار بايد تمام تجارب و نيروهاي ويژه ي مسافري ام را به كار مي گرفتم. وجود داشت

  ...گويند

  ...ده، بيست، سي، چهل -

در زميني داشت . صد كه رسيدم اهرم را كشيدم و با صداي گوشخراشي كف اتاقك شروع به حركت كردبه 

صداي بوق تيز و . بدبختانه همين كه در زميني شروع به باز شدن كرد زنگ خطري به كار افتاد! باز مي شد

 ".زرو فرار كندكسي سعي دارد با تي": بلندي به گوش رسيد كه تنها يك معنا مي توانست داشته باشد

  .حدس مي زدم كه دست كم يكي از مهاجم ها مي آيد كه ببيند فراري كيست

  :اسپيدر فرياد زد

  .بهتره بپري باال -

وقتي پاهايم . در كف اتاقك شروع به حركت كرده بود، بنابراين دويدم و با يك جست به باالي تيزرو پريدم

  :رد شوم اسپيدر گفترا به داخل كابين آويزان كردم همين كه خواستم وا

  .اول بايد تيزرو رو آزاد كنيم. صبر كن رفيق -

از دو قالب آويزان بود و ما درست . در زميني ديگر كامالً باز شده بود ولي تيزرو آزاد نبود. درست مي گفت

  :پرسيدم. باالي در زميني تاب مي خورديم
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  حاال چه طوري آزادش كنيم؟ -

  .ت بچرخونيمن مي گم بايد اهرمي رو كه اون جاس -

! هورا.... آن را گرفتم و به طرف خودم كشيدم و . اهرمي درست باالي سرم بود. اسپيدر درست مي گفت

. تعادلم به هم خورد و درست روي پاي اسپيدر در كابين حبابي افتادم. تيزرو آزاد شد و شلپي در آب افتاد

  :اسپيدر گفت

  .بندلطفاً درو ب. ممنونم كه افتادي توي كابين، رفيق -

اسپيدر روي صندلي خلبان سمت راست و . از جايم بلند شدم و حباب را كشيدم تا باالي سرمان بسته شود

در همان وقت در اتاقك باز شد و دو مهاجم با اسلحه . من روي سمت چپي نشسته و آماده ي حركت بوديم

  :گفتم. به داخل پريدند

  .ترو خدا، برو توي آب -

  !باشه -

رمي را زد، حباب هاي هوا در آب پيرامونمان فش فش كردند و شروع به پايين رفتن اسپيدر چهار كليد اه

تنها اميدم اين . مهاجمان اسلحه شان را روي شانه تكيه داده، شروع به هدف گيري كردند. در آب كرديم

يادي مدت ز. بود كه حباب تيزرو چنان محكم باشد كه در برابر شليك مستقيم اسلحه هاي آبي دوام بياورد

از آن جا كه انتظار داشتم حباب تيزرو بشكند جا . مهاجمان به سويمان شليك كردند. در اين ابهام نماندم

گلوله هاي آبي روي آن سپر شفاف پخش شدند بي آن كه صدمه اي بيش . ولي حباب نشكست. خالي دادم

  .يك امتياز ديگر به نفع نبوغ مردم فار. از چند خراش بر جا بگذارند

مهاجمان از تيراندازي دست كشيده بودند و با . ن زمان ديگر كمابيش به زير آب فرورفته بوديمدر آ

آنگاه درست پيش از آن كه آب روي . درماندگي ما را نگاه مي كردند كه در سطح آب پايين مي رفتيم

كردم آثار لحظه اي به درستي فكر . سنت دين بود. تيزرو را بپوشاند شخص ديگري وارد محفظه ي آب شد

  .نگراني را در چهره اش ديده ام و بعد به زير آب رفتيم
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وقتي . تيزرو بوده استاسپيدر چنان آن وسيله ي آبي را هدايت مي كرد كه انگار يك عمر راننده ي 

كامالً در زير دريايي پايين رفتيم شروع به گاز دادن كرد و سايه ي تاريك زيردريايي را پشت سر 

  :پرسيدم. گذاشتيم

ممكنه قايق . پس تكليف اون توپ هاي بزرگ چيه؟ همونايي كه باهاشون به فار شليك مي كردند -

  .هاي ينزا رو توي آب واژگون كنند

  :اسپيدر پاسخ داد 

اونا فقط در صورتي كه شليك مي كنند كه زيردريايي زير . قابليتشو دارند ولي شليك نمي كنند -

سنت دين . كنترلشونو سوراخ كرد كه نتونند زير آب برنبرج . ينزا به كارش خوب وارده. آب باشه

  .فقط يه مشكل باقي مي مونه. در سطح آب ، حريف رفقاي من نمي شه. اشتباه بزرگي كرد

  چه مشكلي؟  -

دلم مي خواد بهشون ملحق بشم و قبل از تموم شدن اين . اين جنگ خيلي زود داره تموم مي شه -

  !ين شليك كنمالم شنگه خوم دو سه تا تير به سنت د

اگر اسپيدر درست مي گفت جنگ در سطح آب رو به اتمام . به زيردريايي تيره در پشت سرمان نگاه كردم 

ينزا حساب مهاجمان را مي رسيد و اگر كمي شانس مي آورديم سنت دين با زير دريايي اش غرق مي . بود

. ارم به كلي در جاي ديگري بودافك. ديگر نگران اتفاق هايي نبودم كه در سطح آب جريان داشت. شد

  .بنابراين دستم را دراز كرده، موتور را خاموش كردم

  آهاي، رفيق، چه كار داري مي كني؟ -

  :با حالتي جدي از او پرسيدم
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تو راست راستي مي دوني چه طور بايد اينو هدايت كرد؟ از اون قلدر مĤبي هاي آب نوردانه برام در  -

  .مي خوام راستشو بگي. نياري

  :پيدر نگاهي به گوشه و كنار كابين انداخت و گفتاس

اما همين باعث . خيلي پيشرفته تر از اوناييه كه من ديده م. اين از اون ماشين آالت عالي و ظريفه -

اگه حمل بر خودستايي نشه، من مي تونم اين خوشگل كوچولو . مي شه كه هدايتش آسون تر باشه

  .متر برونم بدون اين كه حتي يك برگ آسيب ببينهرو توي جلبك زاري به وسعت يكي دو كيلو

  :اسپيدر پرسيد. ذهنم به سرعت كار مي كرد و احتماالت را مي سنجيد 

داري به چي فكر مي كني، پندراگن؟ به نظرت بايد ريختن بار اين ماشين روي بعضي از مزارع رو  -

  شروع كنيم؟

  :گفتم

در حال حاضر به چيز ديگه اي فكر مي . بكنيم فكر خوبيه، ولي نه، بعد هم مي تونيم اين كار رو -

  .كنم

  به چي؟ -

  .مي خوام برم دنبال دايي پرس -

  :با حيرت گفت. انتظار شنيدن چنين حرفي را از من نداشت. چشم هاي اسپيدر از تعجب گرد شد

مي دوني اين كار چه قدر خطرناكه؟ براي اين كار بايد راهمونو توي يه شهر غرق ! آهاي، رفيق  -

خدا مي دونه چه چيزهايي اون تو شناوره كه ما بايد از الشون رد بشيم و منتظرند . يدا كنيمشده پ

تازه اگر شانس بياريم و بتونيم خودمونو به پايين كوه برسونيم . كه بهمون بپيچند و گيرمون بندازند

و كلوخ بايد با كمك اين بازوي مكانيكي كه تا حاال باهاش كار نكرديم، تمام اون كپه ي سنگ 
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جلوي در رو كنار بزنيم در حالي كه مي دونيم حتي نمي تونيم چيزهايي به اون سنگيني رو از 

مي دوني . پرس و بقيه همه بايد خيلي شانس آورده باشند كه زنده مونده باشند. جاشون بلند كنيم

  داري چه مي خواي؟

  .آره، اين كه گفتي خالصه ي خوبي از خواسته ي من بود... اوه -

  !ديوونه ايتو  -

  :اسپيدر اين را گفت اما لحظه اي بعد لبخند زنان اضافه كرد

  .خوشم اومد -

  پس چرا معطلي؟ -

اسپيدر دوباره موتور را روشن كرد، تيزرو را به پهلوي راست خم كرد، نوك تيزرو را رو به پايين برد، آن گاه 

  .يد كنيمبه سوي صخره ي مرجاني بازگشتيم تا براي آخرين بار از شهر فار بازد

 

  كلرال

. تازه از آن جا بيرون آمده بوديم. ها نداشتفرودمان در شهر فار شباهت چنداني به نفوذ به قلب ناشناخته

كمابيش با جغرافياي آن مكان آشنا . اما اگر بگويم وضعيت شهر تغيير كرده بود حق مطلب را ادا نكرده ام

ون تو در توي كشتي غول پيكر غرق شده اي حركت مي بوديم ولي حاال كه زير آب رفته بود گويي در اندر

  .آب همه جا را پر كرده بود و معنايش اين بود كه اجسامي در هر سو شناور بودند. كرديم

ده دوازده نفر از اهالي فار آن پايين بودند كه ممكن بود هنوز . باز هم فكر مي كردم چاره ي ديگري نداريم

  .بايد تالش خودمان را مي كرديم. يانشان بودزنده باشند و دايي پرس نيز در م
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يكسره ويراژهاي . ي مرجاني يا همان گنبد فار هدايت كرداسپيدر تيزرو را برگرداند و به سوي صخره 

چه فكر . خفيفي مي داد كه ضرورتي نداشت و فقط مي خواست بر نحوه ي هدايت تيزرو مسلط شود

بوديم به طور كلي بر طرز كار اين ماشين مسلط مي شد و در آب زيركانه اي، بهتر بود تا در آب هاي آزاد 

  .هاي عميق و تيره به اين كار نمي پرداخت

همان طور كه به صخره ي مرجاني نزديك مي شديم به دنبال حفره اي گشتيم كه سنت دين در گنبد 

پيدا كردنش كار . اين حفره حكم دري را داشت كه از آن مي توانستيم وارد فار شويم. ايجاد كرده بود

بر روي صخره ي مرجاني شيارهاي موازي به چشم مي خورد كه احتماالً در اثر . چندان دشواري نبود

. مثل نقشه ي مسير بود. نيروي حجم عظيم آبي ايجاد شده بود كه به سوي حفره كشيده مي شده است

  .متنها كاري كه بايد مي كرديم اين بود كه شيارهاي موازي را دنبال كني

حفره ي عظيم، با لبه هاي تيز و ناهموار، همچون جاي زخم تيره . چند ثانيه بعد، هر دومقصدمان را ديديم 

وقتي از باال و از فاصله ي نزديك به آن نگاه مي كرديم بسيار . اي بر پهنه ي مرجان ها خود نمايي مي كرد

اسپيدر . پايين شهر آن را مي ديديم بزرگ تر از زماني به نظر مي رسيد كه از فاصله ي دوري در نقاط

تيزرو را در نزديكي لبه ي حفره متوقف كرد و همان جا شناور مانديم و در سكوت، به بخش آسيب ديده 

پيراهن باال و سفيدي بود، از همان ها . لحظه اي بعد، چيزي، شناور در آب، به سمت باال آمد. نگاه كرديم

گويي روح . اس سفيد موج مي خورد و با جريان آب حركت مي كردلب. كه مردم فار هميشه به تن داشتند

  .تنهايي از شهر بيرون مي رفت كه تا ابد به آن باز نگردد

  :اسپيدر گفت 

ولي بايد حواسمون جمع . پندرا گن، منم مثل تو، خيلي دلم مي خواد اونا رو از اون جا در بيارم -

  .بايد سريع خودمونو بكشيم كناراگه اون پايين دل جنبونكي چيزي برپا بود . باشه
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  .باشه -

سپس اسپيدر زيردريايي كوچك را جلو راند و به سرعت به جايي رسيديم كه درست باالي مركز حفره ي 

  :او گفت. همان جا شناور مانديم تا اسپيدر به من نگاه كرد و من سر تكان دادم. سياه قرار داشت

  .بگذار امتحان بكنيم -

از كناره هاي . ي كنترل را زد و در مسيري مستقيم شروع به پايين رفتن كرديميكي از دكمه هاي صفحه  

. آبي روشن اقيانوس به گورستان تاريك شهر غرق شده رفتيم - تيز و ناهموار حفره گذشتيم و از فضاي سبز

جايي  هر چيز فار كه به. ابتدا از ال به الي انبوهي از آت و اشغال و لباس و كتاب و خاطرات عبور كرديم

وقتي از ميان اين خرده ريزهاي گمشده رد مي شديم . متصل نبود آزادانه در اين سو و آن سو شناور بود

روي اين » آت اشغال«و » خرده ريز«از گذاشتن نام . يكسره تاپ و توپ به حباب تزرو برخورد مي كردند

ار پوشاك و ظروف بسياري از كن. چيزها بيزارم زيرا همين چندي پيش اموال ارزشمند و مهمي بودند

. گذشتيم و يك بار حتي چشممان به عروسك كوچكي افتاد كه احتماالً كودكي آن را جا گذاشته بود

  .مرا به ياد خواهر كوچكم، شنن، انداخت. مشاهده ي اين يكي خيلي سخت بود 

م كدام طرف ديگر نمي توانستم تشخيص بده. اندكي بعد، فضا چنان تاريك شد كه جهت ها را گم كردم

  :اسپيدر گفت. باالست و كدام طرف پايين يا اصالً در حال حركتيم يا نه

  .اين خوشگله بايد چراغي چيزي داشته باشه -

بايد در مسيري نسبتاً طوالني پايين مي رفتيم تا به قله ي كوه فار برسيم اما پيش از . موضوع مهمي بود 

. ن را روشن كند و گرنه بي ترديد به كوه برخورد مي كرديمرسيدن به آن جا به چراغ نياز داشتيم تا راهما

  :اسپيدر صفحه ي كنترل را از نظر گذراند و يكي از كليدها را برگزيد و گفت

  .بگذار اينو امتحان كنيم -
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  .اسپيدر دكمه را زد و بالفاصله مجموعه ي چراغ هاي زير حباب روشن شدند

شان به قدري بود كه مي توانستيم تا شعاع چند متري  مثل چراغ جلوي اتومبيل نبودند ولي روشنايي 

محدوده ي چندان وسيعي نبود ولي درست كم اگر چيزي سر راهمان قرار مي گرفت . پيرامونمان را ببينيم

  ...به سمت راستم نگاه كردم و. مي توانستيم آن را ببينيم

  !واي -

  .فرياد زدم و چيزي نمانده بود روي پاهاي اسپيدر ببرم 

تصور مرد جدي و عبوسي . از تابلوهاي تك چهره ي راهرويي بود كه به انجمن شوراي فار مي رسيد يكي 

  :اسپيدر گفت. در برابرم بود كه با قيافه اي اخمو مستقيم به چشم هايم نگاه مي كرد

  .انگار داريم توي يه آشغالدوني زير آبي غواصي مي كنيم -

  :من افزودم 

  .يا يه قبرستون زير آبي -

اسپيدر كليد ديگري را زد و اين . لوي تك چهره با جريان آب دور شد و توانستم بر اعصابم مسلط شومتاب 

. اين يكي در سمتي كه من نشسته بودم به ديواره ي بيروني حباب متصل بود. بار چراغ ديگري روشن شد

  .عالي شد. همان چراغ جلويي بود كه دنبالش مي گشتيم

  :اسپيدر به من گفت 

  .تگيره رو امتحان كناون دس -
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اهرم . در نزديكي دست راستم دو ابزار كنترل بود كه به اهرم كنترل بازي هاي ويديويي شباهت داشت 

انگار تازه . البته و صد البته كه چراغ جستجوگر بيروني نيز تكان خورد. كوچك تر را گرفتم و تكان دادم

  !چشم هايمان باز شده بود

  :اسپيدر گفت 

  .نيم كجا داريم مي ريمپس بگذار ببي -

  .فقط چيزهايي را مي توانستيم ببينيم كه نور چراغ جلو بر رويشان مي افتاد 

نور چراغ را به سمت جلو تنظيم كردم و تازه توانستم نوك كوه . همه ي چيزهاي ديگر در تاريكي گم بودند

ه طرزي باور نكردني ترسناك آن منظره ب. از آن فاصلهي دور همچون شبحي به نظر مي رسيد. فار را ببينم

ظاهراً . انتظار داشتم شن و ماسه در آب شناور باشد اما بدك نبود. خوشبختانه آب صاف و شفاف بود . بود

بيش تر چيزهايي كه مي توانستند در آب شناور شوند . ضخامت اليه ي آت و آشغال ها نيز كم تر شده بود

ديگر در مسيري پايين تر از انبوه خرده ريزها حركت  در آن لحظه. يكراست به سوي سطح آب مي رفتند

  .مي كرديم

  .بايد بجنبيم -

  .اسپيدر اين را گفت و در آب پايين تر رفتيم

اسپيدر . بهترين فايد هي چراغ ها اين بود كه مي توانستيم مسير روشنايي را به انتخاب خود هدايت كنيم 

ناچار بوديم در مسيري مارپيچي پايين برويم تا . نرويم نوك تيزرو را پايين برد تا ديگر كوركورانه پايين

  .بتوانيم هر چه مستقيم تر پيش برويم

  :با اشاره به سمت چپمان گفتم 
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  .مي خوام يه چيزي رو ببينم -

اسپيدر تيزرو را به سمتي كه اشاره كرده بودم هدايت كرد و اندكي بعد نور جلوي تيزرو بر روي سكويي  

چنان كه پيش تر گفتم، با شروع ريزش جريا ن آب از . شورا بر آن بنا شده بود حركت مي كرد كه انجمن

. در آن لحظه به پهلو قرار گرفته و نيمي از سكو را پوشانده بود. گنبد، سقف مرمري آن جا سقوط كرده بود

تواند در نماد پردازي اين چه معنايي مي . نشان گرد فار شكسته دو نيم شده بود و روي سكو قرار داشت

داشته باشد؟ بيش تر ستون هاي مرمري هنوز دور تا دور سكو بودند اما ديگر چيزي نبود كه پايه اي الزم 

  :گفتم. تعدادي از ستون ها به زمين غلتيده و به صورت مورب روي هم قرار گرفته بودند. داشته باشد

  .برو نزديك تر -

در آن لحظه فقط چند قدم باالتر . يندازيم جلوتر رفتاسپيدر براي آن كه بتوانيم نگاه بهتري به آن منظره ب

نور را روي آن بناي ويران حركت دادم تا درست همان چيزي را ديدم كه در . از سكو شناور بوديم

. سكوي كنترلي كه چهار كريستال داشت به زمين افتاده بود. جستجويش بودم و آرزو مي كردم آن را نيابم

حتي در آن لحظه نيز آژير . چون كريستال زرد همچنان چشمك مي زندمعلوم بود هنوز كار مي كند 

  .اما اين چيزي نبود كه جستجو مي كردم. تخليه ي فار را به صدا مي آورد

  :اسپيدر گفت 

  .واي، نه -

  .او نيز در همان لحظه آن صحنه را ديده بود

تا آخر در محل . آبادور است از زير سقف فرو افتاده، دستي بيرون زده بود هيچ ترديدي نداشتم كه دست

نگهباني اش مانده و با شكستن گنبد مرمري شورا كشته شده بود از ظاهر امر چنين بر مي آمد كه گويا او 

دستش را به روي سكوي كنترل دراز كرده » آشكارسازي«در واپسين لحظات در تالش واهي براي عمل 
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اين مرد شجاع، خود يك فاجعه بود اما از اين كه مي  او موفق به انجام اين كار نشده بود البته مرگ. بود

تنها اميدم اين بود كه فهميده . ديدم پيش از مرگش فهميده كه موفق نمي شود بي نهايت ناراحت شدم

  .باشد فار به طور موفقيت آميزي تخليه شده است

  :اسپيدر با حالت احترام آميزي گفت 

  .بيا بريم -

دم و او فرمان تيزرو را چرخاند و از آن جا دور شد تا بتوانيم راهمان را به به نشانه ي موافقت سر تكان دا 

در تمام مدتي كه پايين مي رفتيم چراغ هاي جلو را به سمت جلو تنظيم . سوي اعماق شهر فار ادامه دهيم

كه از جاده هايي را ديديم . از كنار منظره هاي آشنايي گذشتيم. مي كردم مبادا خطري بر سر راهمان باشد

ورودي گذرگاه فرارمان را ديديم و تمام ورودي هاي كوچك ديگري را پشت سر . آن ها عبور كرده بوديم

ظاهر . سيل خروشان آب آسيبي جدي به شهر وارد نكرده بود. گذاشتيم كه به اعماق كوه راه داشتند

باقي بود زيرا اگر يكي  جاي شكرش. ساختمان ها سالم و دست نخورده مانده و جاده ها تخريب نشده بودند

از آن ساختمان هاي مرمري خراب مي شد و روي آشيانه ي تيزروها فرو مي ريخت عمليات نجات ما شروع 

  .نشده به پايان مي رسيد

لحظه اي احساس كردم درون يكي از آن گوي هاي بلورين برفي هستيم كه وقتي آن ها را تكان مي دهي  

نمي دانستم چه قدر طول مي كشد تا در اثر فرسايش همه چيز ويران  .گويي توفاني در آن برپا مي شود

باور . سرانجام روزي آن شهر فرسوده و با خاك يكسان مي شد اما فعالً سالم و دست نخورده بود. شود

  . كردني نبود كه همين چندي پيش آن جا شهر كامالً خشك و پر جنب و جوشي بوده است

  : اسپيدر اعالم كرد
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  !رسيديم -

وقتي ديدم درست مثل آخرين باري است كه آن را ديديم . داشتيم به آشيانه ي تيزروها نزديك مي شديم 

كپه ي سنگ و كلوخ هاي . ساختمان آشيانه در اثر فشار و سنگيني آب فرو نريخته بود. ذوق زده شدم

ا را از نفوذ به درون گنبد شكسته جلوي ورودي آن بود اما غير از آن هيچ چيز ديگري اضافه نشده بود كه م

  .اكنون پرسش اين بود كه آيا بازوي مكانيكي قدرت كنار زدن آن كپه را دارد. آشيانه باز دارد

چنان به آرامي فرود آمديم . اسپيدر تيزرو را بر روي جاده اي فرود آورد كه اندكي پيش در آن مي دويديم

  : اسپيدر گفت. ي كمي در آب بلند شد و ماسهكه شن 

  .تحان يكن، رفيقيه ام -

از . اهرم ديگري را گرفتم كه كنار دست راستم بودم و آن را چرخاندم. منظورش كار با بازوي مكانيكي بود

لوله ي بلند و سفيد . صدايي كه به گوشمان رسيد معلوم شد كه بازوي مكانيكي فعال شده و كار مي كند

در انتهاي لوله، . توانست در هر جهتي حركت كندبازوي مكانيكي چهار زانويي داشت بنابراين به راحتي مي 

با چرخاندن اهرم، . مثل فرد فلينتستون سه انگشت و يك شست داشت. دست مكانيكي بزرگ سفيدي بود

سي ثانيه بيش تر طول نكشيد تا فهميدم چه طور مي توان آن را جا به جا . بازو به راحتي حركت مي كرد

بازوي . امن روي اهرم مي توان چنگك مكانيكي را به طور كامل بستسرانجام متوجه شدم با فشار ض. كرد

مكانيكي را به حركت در آوردم و هدايت كردم تا جلوي تيزرو برود بعد دست را به سمت عقب برگرداندم تا 

درست جلوي روي اسپيدر قرار بگيرد سپس ضامن را آزاد كردم تا چنگك كامالً باز شود و آن را تكان دادم 

  .به او دست تكان مي دادانگار 

  :اسپيدر خنديد و گفت 

  .فكر كنم قلقش دستت اومده  -
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  .براي شروع حفاري آمادگي كامل داشتم 

اسپيدر به نرمي تيزرو را از زمين بلند كرد و در جايي قرار گرفتيم كه باالي كپه ي سنگ و كلوخ جلوي  

  :سپس گفت. آشيانه بوديم

ولي بايد . يكه رو گرفتي من تيزرو  رو دنده عقب مي برمهمين كه يه ت. آروم كارتو شروع كن -

  .بلند بشه و گرنه ديگه هيچ جا رو نمي بينم و ماسهنمي خوام شن . احتياط كنم

بازوي بلند مكانيكي را جلو . دست هايم را به هم ماليدم و اهرم را گرفتم و اولين تالشم را شروع كردم 

چنگك مكانيكي را كمي جلو عقب بردم و ضامن . ي آزمايشي بوداين اقدام. بردم و تك سنگ كوچكي يافتم

  .سپس آن را بلند كردم و به كناري انداختم. را فشار دادم و چنگك بسته شد

  :اسپيدر كه انگار انتظار داشت كار سخت تر از اين ها باشد، به من گفت

  .چه كار تر و تميزي انجام دادي -

  :با اطمينان گفتم

  .تر و امتحان كنيمبگذار يه تيكه درشت  -

حتي . ظاهراً به راحتي مي توانستم چنگك را به آن بند كنم. تكه مرجاني را ديدم كه از كپه بيرون زده بود

به راحتي بازوي مكانيكي را به باالي آن راندم و بي هيچ زحمتي . الزم نبود اسپيدر تيزرو را حركت بدهد

ستم آن را عقب بكشم زيرا به طور جدي مقاومت نشان مي اما هر چه كردم نتوان. چنگك را به آن بند كردم

  :گفتم. داد

  .تكون نمي خوره -

  .بگذار از قدرت تيزرو استفاده كنيم
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اسپيدر گاز . با ماليمت شروع به عقب رفتن كرد اما تكه مرجان از جايش تكان نمي خورد كه نمي خورد 

  :اسپيدر گفت. ز جايش تكان نخوردداد، صداي زوزه اي موتور بلند شد ولي تكه مرجان همچنان ا

  ...شايد بهتر باشه، يه تيكه ي كوچيك ترو -

گويي همان يك . ناگهان تكه مرجان رها شد و به دنبالش كل كپه ي سنگ و كلوخ به حركت در مي آمد 

تكه ي كوچك تكيه گاه نيمي از سنگ هاي كپه شده بود و همين كه آن را در آورديم گويي كارتي را از 

تكه هاي بزرگ گنبد شكسته غلتيدند و به سويمان آمدند و به . نه اي از كارت ها بيرون كشيديمزير خا

در اثر اين برخورد عقب رفتيم و چرخي زديم و روي پهلوي تيزرو قرار . حباب شيشه اي تيزرو خوردند

لف به چرخش آن گاه تكه سنگ ديگري از جهتي ديگر به تيزرو برخورد كرد و آن را در جهت مخا. گرفتيم

ديدن اطراف غير ممكن بود آن گاه با تكاني از پهلو به . شن و ماسه در اطرافمان بلند شده بود. در آورد

كاري از دستمان بر نمي آمد جز اين كه . زمين خورديم و دو تكه سنگ درشت بر رويمان فرود آمد

رانجام به پهلو روي زمين قرار س. نفسمان را حبس كرده، اميدوار باشيم آب به داخل تيزرو نفوذ نكند

  :اسپيدر گفت. گرفتيم و چندين تكه ي گنبد شكسته بر رويمان باقي ماند

  .اشتباه كردي اونو برداشتي -

  .آره، راست مي گي -

. مدتي بي حركت مانديم تا شن و ماسه ي اطرافمان فرو بنشيند و بتوانيم نتيجه ي كار را مشاهده كنيم

ه از زمين فارگير افتاده ايم و پيش خود برنامه ريزي مي كردم كه حباب اطمينان داشتم كه در آن نقط

وقتي . هاي هوايي را بر سرمان بگذاريم و از تيزرو خارج شويم كه در همان وقت اسپيدر به آرامي گاز داد

اسپيدر آهسته عقب عقب رفت كه . ديدم كه مي توانيم جا به جا شويم از خوشحالي سر از پا نمي شناختم

حاال ديگر . كپه ي سنگ وكلوخ فاصله بگيريم و با حركت ما تكه هاي گنبد شكسته جلويمان فرو ريخت از
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او . كامالً از تنگنا در آمده بوديم و اسپيدر تيزرو را به حالت عادي برگرداند تا بار ديگر در آب شناور بمانيم

  :گفت

  ، باشه؟تر سنگ ها رو برداريمتر و حساب شدهبيا اين دفعه كمي علمي -

بود و سپس شروع به بررسي تكه سنگ ها كردم » دست بردار، بابا«نگاه چپ چپي به او كردم كه به معناي 

بعد از اتفاقي كه پيش آمد معلوم شد كه اين كار چندان با سرعت انجام . تا قرباني بعدي ام را انتخاب كنم

نمي . كه هايي را برداريم كه كامالً آزاد بودندناچار بوديم كار را از باال شروع كنيم و فقط ت. نخواهد گرفت

  .مثل بازي بود، اما از آن بازي هاي خطرناك. توانستيم در برابر ريزش مجدد سنگ و كلوخ ها دوام بياوريم

البته جا به جا كردن . بدين ترتيب كار دشوار و پر زحمت جا به جا كردن قطعات شكسته را آغاز كرديم 

تنها خوبي كار در اين . قطعه هاي بزرگ تر نيروي بيش تري را مي طلبيدند. د قطعات كوچك تر آسان بو

بسياري از اين قطعه ها . بود كه چون زير آب بوديم، وزن قطعه ها خيلي كم تر از وزنشان در خشكي بود

عه چند قط. تكه هاي پهن و ضخيمي از ماده اي بودند كه قرن هاي بسياري در برابر فشار مقاومت كرده بود

نگران بودم كه تيزرو قدرت كافي براي جابه جا يي آن ها . را كه از اتومبيل بزرگ تر بودند جا به جا كرديم

را نداشته باشد اما اين وسيله ي نقليه ي كوچك بارها و بارها ثابت كرد كه براي اين كارها ساخته شده 

  .است

  .كشيده باشدشايد ساعت ها طول . نمي دانم چه مدتي سرگرم حفاري بوديم 

مي كوشيدم حواسم را به كارم بدهم و به بدترين حالت وضعيت فكر نكنم كه همان دير رسيدن به دايي  

  .پرس و فاري ها بود
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سرانجام با يك كشش نهايي تيزرو، قطعه ي شكسته ي عظيمي از گنبد را كنار زديم و در ورودي آشيان  

  :فرياد زدم. هي تيزروها در برابرمان پديدار شد

  !درست شد  -

  !جانمي جان -

اما جشن پيروزيمان عمر كوتاهي داشت زيرا تقريبا . باورمان نمي شد كه تا اين حد پيش رفته باشيم 

هيچ نمي دانستيم كه چه چيزي در پشت آن در . بالفاصله به فكر مرحل هي بعدي كاري مان افتاديم

  .انتظارمان را مي كشد

  :اسپيدر با حالت بدشگوني گفت 

  اوهوه -

  . اتفاق خوبي پيش بيايد» اوهوه«هيچ وقت نشده كه بعد از . متنفرم» اوهوه«از 

شكاف . اسپيدر به شكافي بر روي ديوار اشاره كرد كه احتماالً در اثر سقوط قطعه اي از گنبد ايجاد شده بود

بود كه تا  شكاف چنان عميق. چنان عميق بود كه احتماالً در اثر سقوط قطعه اي از گنبد ايجاد شده بود

معنايش اين بود كه با رسيدن سطح آب به شكاف، آب به درون آشيانه . آن سوي ديوار ادامه مي يافت

تنها اميدمان اين بود كه فاري ها پوست هاي شنايشان را با خود داشته و به دايي پرس . جاري شده است

  .گورستان شده بوددر غير اين صورت، آشيانه تبديل به . تنفس دهان به دهان داده باشند

نورهاي جلو را به آن تاباندم تا به . اسپيدر به آرامي گاز را فشرد و تيزرو به نرمي در آشيانه نزديك تر شد

اميدوار بودم معنايش اين . خود در كج و خميده شده بود. درستي بتوانيم ببينيم چه در پيش رويمان است

  .نباشد كه گير كرده و باز نمي شود
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ز كردم و اهرم كنترل بازوي مكانيكي را گرفتم و همين كه خواستم با آن به سراغ دستگيره ي دستم را درا

به سرعت حواسم را جمع كردم و متوجه شدم . جنبشي سريع و گذرا بود . در بروم چيزي به چشمم خورد

  !چيزي در داخل آشيانه مي جنبيد. كه از شكاف ديوار به چشمم خورده است

  :ديده بود زيرا با شوق و ذوق گفت اسپيدر نيز آن را 

  !معطلش نكن ديگه -

چنان پيش رفته بوديم كه حيف بود با انجام كاري احمقانه همه . ناچار بودم به زور آرامشم را حفظ كنم 

ابتدا تنها به . بنابراين آهسته بازوي مكانيكي را به سمت دستگيره بردم و آن را گرفتم. چيز را خراب كنم

  :به اسپيدر گفتم. وشيدم آن را بكشم و باز كنم اما فايده اي نداشتكمك خود بازو ك

  .دنده عقب برو -

  ...مي خوام حسابي گاز بدم، اگر در كنده شد سريع ولش كن و گرنه -

  !شترق

اسپيدر ترمزهاي آبي را محكم گرفت و . بالفاصله ضامن را آزاد كردم و تيزرو عقب عقب رفت. در كنده شد 

  :فرياد زنان گفتم. ت به چيزي برخورد كنيم تيزرو را متوقف كردپيش از آن كه از پش

  !برگرد، برگرد -

اسپيدر جهت حركت موتور را برعكس كرد و يكراست به سوي آشيانه و در ورودي اش برگشتيم كه حاال  

خروج از نور را روي آن تاباندم به اين اميد كه هر كسي داخل آشيانه بود با ديدن نور راه . ديگر باز شده بود

  :با التماس گفتم. همان جا شناور مانديم و منتظر شديم. آن جا را بيابد

  !بياين، بياين ديگه -
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  :اسپيدر گفت

  ما ديديم كه يه چيزي اون جا تكون خورد، درسته؟ -

  !اون جا رو نگاه كن -آره، به نظر منم رسيد -

هنوز كسي در آن جا زنده مانده آيا . نفسم را در سينه حبس كردم ! چيزي در آن سوي در باز تكان خورد

  بود يا جسدي شناور بود؟

دستش را باال برد و در ! زنده بود. سپس يك فاري در پوست شناي سبز رنگش از آستانه ي در سرك كشيد

. برابر نور شديد، سايه بان چشم هايش كرد و با حيرت و شگفت به  شهر فرو رفته در آب نگاهي انداخت

  .داد و شروع به پا زدن كرد تا به سطح آب برود سپس دستي برايمان تكان

دست كم يكي از فاري ها را نجات داده بوديم اما آيا كس ديگري هم . نتوانستم جلوي لبخندم را بگيرم

  بود؟ پس دايي پرس چه مي شد؟

فاري هاي ديگري با پوست شناي سبزشان يكي پس از ديگري شنا كنان از در بيرون آمدند و براي رفتن  

مانند شبح هاي سبز رنگي بودند كه از گوري . منظره ي كمابيش ترسناكي بود. ه سطح آب باال رفتندب

آن ساختمان آن ها را از زير آوار ماندن و غرق . ولي آن جا كه گور نبود. خارج شده، به سمت باال مي رفتند

ود هيچ، قايق نجاتشان به آن جا قبر كه نب. شدن يا شايد غرق شدن و زير آوار ماندن، نجات داده بود

  .حساب مي آمد

از آن جا كه حباب هوايي اش همراهش نبود انتظار داشتم او را . همچنان منتظر ديدن دايي پرس بودم 

اما تعداد فاري هايي . ببينم كه در حال تنفس دهان به دهان با يكي از اهالي فاز از در آشيانه بيرون مي آيد

آيا امكان . كم كم داشتم دوباره نگران مي شدم. از از دايي پرس خبري نشدكه شمردم به چهارده رسيد و ب
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داشت كه تمام فاري ها به دليل برخورداري از پوست شنايشان زنده مانده باشند و فقط دايي پرس به دليل 

دم كه آماده بو! اما ديگر كسي از آشيانه بيرون نيامد. نداشتن وسيله ي مناسب مرده باشد؟ اين منصانه نبود

حباب هوايي ام را بر سر بگذارم و راهي براي خروج از تيزرو بيابم و به دنبالش بروم كه صداي تقه اي از 

سرم را به سمت راستم برگرداندم و با يك فاري در پوست سبز . بيرون شيشه ي حبابي تيزرو شنيدم

  .شنايش رو در رو شدم و دوباره از جا پريدم

  !واي -

مرد . هاي شنا سرشان را به طور كامل مي پوشاند قيافه ي ترسناكي پيدا مي كردند از آن جا كه اين پوست

عنكبوتي را به شكل قورباغه اي تصور كنيد تا بفهميد فاري ها در پوست شناي سبزشان چه شكلي مي 

  .شوند

  :اسپيدر پرسيد. اين شخص به حباب تيزرو چسبيده بود و به چيزي اشاره مي كرد

  چي مي خواي؟ -

  .سعي مي كنه چيزي بهمون بگه داره -

برگشتم و ديدم كه پشت . شخص فاري داشت به چيزي در داخل تيزرو اشاره مي كرد كه پشت سر من بود

با انگشتم گوشي را . گوشي ديگري هم پشت سر اسپيدر بود. صندلي ام، يك گوشي از قالبي آويخته است

  .د سر تكان دادبه نشانه ي تايي. نشان دادم و به شخص فاري نگاه كردم

آن گاه دوباره به شخص . من و اسپيدر هر دو شانه اي باال انداختيم و گوشي ها را به گوشمان گذاشتيم

  :فاري نگاه كرديم و صداي آشنايي را شنيديم كه گفت

  پس چرا اين قدر دير كردين؟ -
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  !دايي پرس بود

  :فرياد زنان گفتيم

  !آره، خودشه، جانمي جان -

ي تيزروها پوست شناي ها در آشيانهسپيدر از خوشحالي بال در آوريم، به گمانم فاريكم مانده بود من و ا

  .اضافي هم داشتند

  :دايي پرس پرسيد

  چي شد كه از توي اين تيزرو سر درآوردين؟ 

  :پاسخ دادم

  .قصه ش دور و درازه 

  اوضاع خيلي ناجوره؟ 

  :گفتم

تا . ولي كل شهرو تخليه كردند. وراخ كردسنت دين گنبد رو با انفجارهاش س. فار زير آب زير رفته 

بقيه ي تيزروها .همون پيرمرده كه توي شوراي فار بود. جايي كه من مي دونم فقط يك نفر از بين رفته

  چي شدد؟ راه افتادند؟

  :دايي پرس گفت

  .آوار جلوي درهاي خروجي رو گرفته. نه، هنوز توي آشيانه اند 

سنت دين هنوز در چند قدمي پيروزي . ير آبي كلرال وجود نداشتامكان نجات مزارع ز.خبر هولناكي بود

  : اسپيدر گفت. بود

  .بايد از اين جا بريم بيرون، رفقا ، پرس ، دستتو به جايي بند كن و با ما بيا  
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ناچار بود دستش را به جايي بند كند و . دايي پرس نمي توانست سوار تيزرو شود چون تيزرو نفوذناپذير بود

. در پشت محفظه ي حبابي جاي دستي پيدا كرد و محكم به آن چسبيد. ن به سطح آب بيايدسوار بر آ

  :گفتم

  .يك عالمه آت و آشغال توي آب شناوره. مراقب باش  

ناچار بوديم . اسپيدر گاز داد و نوك تيزرو را به سمت باال برد و آخرين  صعودمان از فار را آغاز كرديم

در اين فرصت توانستم تمامي .  وانگهي، عجله اي نداشتيم. يزرو جدا نشودآهسته برويم كه دايي پرس از ت

او نيز مثل من به . حوادثي را كه بعد از جدايي مان از هم پيش آمده بود تمام  و كمال برايش تعريف كنم

مزارع زير آبي همچنان در حال توليد . ما به كلي شكست خورده بوديم : اين حقيقت تلخ پي برد 

حتي اگر هم ينزا . سمي بودند ، فار نابود شده بود و كلرال در آستانه ي آشوب و بي نظمي بود محصوالت

  .ضربه وارد شده بود. در سطح آب سنت دين را كامالً  شكست مي داد، تفاوت چنداني ايجاد نمي شد

ا كنم كه دلم مي خواست براي آخرين بار شهري را تماش. در آخرين مرحله ي صعود، همگي ساكت مانديم

آخرين فصل افسانه ي شهر گمشده ي فار ، فصل غم انگيز و . در راه تالش براي نجات كلرال نابود شد

و عاقبت هيچ شخصيتي غم انگيزتر از آبادور بيچاره ، رييس شوراي فار نبود كه در تالش . مصيبت باري بود

ه وقوع نمي پيوست و فقط راز سر به آشكار سازي هر چه بود هر گز ب. براي رقم زدن تقديرش از دنيا رفت

  .مهر ديگري بود كه ناگفته در اين افسانه باقي مي ماند

  :همان هنگام فكري به ذهنم رسيد و گفتم

  .وايسا 

  چي ؟ 

  .همين جا وايسا 

  :دايي پرس پرسيد. اسپيدر تيزرو را متوقف كرد و در آب شناور مانديم

  چي شده، بابي؟ 

به هيچ وسيله اي هم نمي تونيم بقيه . گه هيچ كاري نمي تونيم بكنيمبراي نجاتش دي. فار نابود شده  

  ي تيزروها رو براي نجات محصوالت به سطح آب ببريم ، درسته؟

  :اسپيدر گفت
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  آره، نتيجه ي همه ي كارهاي امروزمون همين بوده، حاال منظورت چيه؟ 

  .منظورم اينه كه چيزي براي از دست رفتن باقي نمونده 

  :بيرون تيزرو پرسيددايي پرس از 

  داري برامون حرف هاي فلسفي مي زني يا مي خواي به نتيجه ي خاصي برسي؟ 

  . بايد سرنوشت فار به طور كامل رقم بخوره. به نظر من بايد كارو تموم كنيم  

  مثال چه جوري؟ 

  :به تندي گفتم

  .انجام برسونيممن مي گم بياين كاري رو كه آبادور نتونست انجام بده ، به . با آشكار سازي  

  :دايي پرس گفت

خودت گفتي ممكنه نوعي مكانيزم خود ويرانگر باشه . ولي ما حتي نمي دونيم آشكار سازي چي هست 

.  

  : بالفاصله پاسخ دادم 

خب كه چي ؟ اگر فاري ها خواسته ن چنين اتفاقي بيفته به نظر من سزاوار اين هستند كه همه چيز  

اين جوري كه اوضاع كلرال وخيم تر نمي شه ، مي شه؟ آبادور گفت از .  طبق برنامه ريزي اونا تموم بشه

  ما كي هستيم كه رو حرفشون حرف بزنيم؟. قرن ها پيش اونا براي چنين لحظه اي برنامه ريزي كرده ن

  :او شانه را باال انداخت و افزود  . به اسپيدر نگاهي كردم تا عقيده اش را بگويد

  چه اشكالي داره؟ 

پرس در بيرون تيزرو نگاه كردم اما از آن جا كه تمام چهره اش را پوست شناي سبز پوشانده بود به دايي 

  :او پرسيد. امكان نداشت بتوانم از حالت چهره اش چيزي بفهمم 

  مي دوني چه طور بايد اين كارو انجام داد؟ 

  .فكر كنم بدونم 

  .مين كارو بكنيمبياين ه. چيزي براي از دست دادن وجود نداره. تو درست مي گي 

  :به اسپيدر گفتم
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  .ببرمون به انجمن شورا 

چند دقيقه بعد، بار ديگر باالي سكو شناور بدويم و به . اسپيدر تيزرو را هدايت كرد و دوباره راه افتاديم

  :خطاب به آبادور گفتم . دست آبادور نگاه مي كرديم كه به طرز اسف باري فقط يكي دو متر كم آورده بود

  .ما كار نيمه تمامتو تموم مي كنيم ولي امكان نداره كه تو بتوني از اين موضوع با خبر بشيپيرمرد،  

  :دايي پرس پرسيد 

  چي كار كنم؟ 

  :پرسيدم

  اون نورچشمك زن زرد رو مي بيني؟ 

  .آره 

  .يكي شون بايد مربوط به آشكارسازي باشه. اون جا سه تا دكمه ي كرسيتالي ديگه هست  

  باشه، ولي كدومشونه؟ 

  .اگه شك داشته باشي ده بيست سي چهل كن. خودم هم نمي دونم 

  .عاليه 

: به سه كليد ديگر نگاه كرد. دايي پرس خنده ي تمسخرآميزي كرد و شناكنان به سوي سكوي كنترل رفت

تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه . ابتدا دستش را جلو برد و كليد سبز را فشار داد. سبز ، قرمز و سبفيد

  :گفتم. ل سبز رنگ روشن شد و كريستال زرد رنگ از چشمك زدن باز ايستادكريستا

  .اون بايد براي خاموش كردن آژير تخليه باشه 

از جايي كه نشسته بودم به نظر مي رسيد كه كريستال سفيد رنگ قبالً  . دو گزينه ي ديگر مانده بود

  :گفتم. فشرده شده باشد

  .بايد قرمزه باشه. يين بردن سكوي كنترلهفكر كنم كريستال سفيد براي باال و پا 

  :دايي پرس گفت

  .اينم قرمزه 
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سرم را . دستش را جلو برد و دسشت را روي كريستال قرمز گذاشت و برگشت و نگاه سريعي به من انداخت

  .به نشانه ي تأييد تكان دادم و او كريستال قرمز را فشار داد

  .دتازه آن وقت بود كه ماجرا راست راستي شروع ش 

بعد از آن ، همين قدر . انتظار چنين چيزي را داشتم. ابتدا كريستال قرمز رنگ شروع به چشمك زدن كرد

. اول با صداي وز وز خفيفي شروع شد ولي بعد بلند و بلندتر شد. فهميدم كه صدايي در اطرافمان بلند شد

امواج . هستان شروع به غرش كردبعد كو. مثل اين بود كه موتورهاي عظيم الجثه اي به كار افتاده باشند

  .حاصل از اين غرش به تيزرو رسيد و آن را به لرزش درآورد

  :دايي پرس با سرعت برگشت و محكم تيزرو را گرفت و گفت 

  .فكر كنم االن بهترين وقت براي رفتن به هر جايي غير از اين جا باشه 

  :اسپيدر فرياد زد 

  !محكم خودتو نگه دار 

تيزرو در اثر . صداي غول آسا بلند و بلندتر مي شد. ره شروع به باال رفتن كرديمسپس گاز داد و دوبا

  :اسپيدر گفت. برخورد با امواج چنان مي لرزيد كه باعث مي شد دندان هايم به هم بخورد

  حالت خوبه، پرس؟ 

  :دايي پرس در جوابش فرياد زنان گفت

  !ما رو از اين جا ببر بيرون 

. صداي عظيمي بود كه به صداي ترك خوردن شباهت داشت. م خوردآن گاه صداي جديدي به گوش

  :اسپيدر گفت 

  .اوهوه 

  .ازش متنفرم. » اوهوه « باز هم 

من هم باال را نگاه كردم و ديدم كه به حفره ي گنبد و جاي امن . اسپيدر داشت باال را نگاه مي كرد 

صداي ! كه گنبد داشت ترك بر مي داشت مشكل اين بود. اما اوهوه براي اين نبود. نزديك تر مي شويم 



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه 
�� ش 

غرش چنان امواج لرزش آور قدرتمندي را در آب منتقل مي كرد كه گنبد در مقابل چشممان ترك مي 

اما برخالف دفعه ي قبلي كه گنبد ترك . خورد و ترك هايش در پهنه ي وسيع آن گسترش مي يافت

  !كل گنبد داشت مي شكست حاال ديگر. خورد، اين بار ترك خوردگي در يك نقطه نبود

  :اسپيدر فرياد زد 

  !داره مي شكنه  

  :در جوابش فرياد زنان گفتم 

  !برو زير حفره  

به نظرم رسيد اگر كل گنبد به صورتي نامنظم در هم و برهم فرو بريزد فقط در صورتي از ماندن زير آوار 

  :اسپيدر فرياد زد . مصون مي مانيم كه درست زير حفره باشم

  !تمونو بيش تر كنيمبايد سرع 

  :دايي پرس در جوابش گفت 

  !نگران من نباش ، برو 

مانند مسابقه اي بود كه در آن بايد بيش از خراب شدن دنيا روي سرمان ، . اسپيدر بر سرعت تيزرو افزود 

  :اسپيدر خطاب به تيزرو گفت . از حفره خارج مي شديم

  !برو ديگه ، ياال 

نياز به آن ها نداشتيم و مي توانستيم تمام قدرتمان را صرف سرعت  چراغ ها را خاموش كردم چون ديگر

خرت و پرت هاي گوناگوني به . سپس به محدوده ي آت و آشغال هاي شناور رسيديم. بيش تر تيزرو كنيم

وقتي اسلحه ي آبي مهاجمان خللي در آن . من نگران شكستن حباب نبودم . حباب تيزرو برخورد مي كرد

بيش تر نگران بودم كه . د مي دانستم كه يك مشت خرده ريز شناور آسيبي وارد نخواهد كردايجاد نكرده بو

  : اسپيدر نعره زد. چيزي به دايي پرس نخورد 

  .موفق شديم 

گنبد به . لحظه اي بعد، مثل برق از حفره خارج شديم و در محدوه ي امن و روشن اقيانوس قرار گرفتيم

در بيرون گنبد صداي غرش موتورها . ولي هنوز در امن و امان نبوديم . طرز باور نكردني دوام آورده بود
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دور تا . آب به طور جنون آميزي مي لرزيد و چيز جديدي نيز به آن اضافه شده بود. خيلي بلندتر بود

. دورمان را جريان عظيمي از حباب هاي ريز فرا گرفته بود كه از دور گنبد با فشار شديدي باال مي آمدند 

  :ي پرس فرياد زد داي

  !توقف نكن ، ادامه بده 

به هر طرف مي رفتيم فرقي نداشت كافي بود در آن جا . اسپيدر گاز داد و با سرعت از آن منطقه دورشديم 

جريان قدرتمند حباب ها چنان در اطرافمان باال مي آمدند كه گويي در جايي در اعماق اقيانوس . نمانيم 

به هيچ طريقي نمي توانستيم از آن ها . دت و فشار از آن خارج مي شددهن بازكرده بود و چيزي با ش

درست مثل اين بود كه . يكسره به ما بر مي خورند و ما را به اين سو آن سو مي راندند . اجتناب كنيم

  :اسپيدر صدا زد . درون ماشين لباس شويي افتاده باشيم

  پرس؟ 

  !حرغ نزن، راهتو برو  

. رفشار حباب ها عبور كرديم و اسپيدر توانست تيزرو را در وضعيت عادي نگه داردسرانجام از ميان جريان پ

در طول چند ثانيه،  از وضعيت پرتكانمان در آب هاي . آب اقيانوس در خارج از آن محدوده كامالً آرام بود 

عجيبي  احساس. متالطم در آمده، چنان آرام در آب شناور شديم كه انگار در وان حمام غوطه مي خوريم

  :اسپيدر گفت . اما من هيچ شكايتي نداشتم. داشتم

  .به اين مي گن يه دل جنبونك واقعي  

با اين كه از منطقه اي پرتالطم خارج شده بوديم صداي موتورها يا هر . اما هنوز ماجرا تموم نشده بود

ف شد و با توقف فوران صدايي بود ، همچنان بلند و بلندتر مي شد جريان هواي پرفشار به طور ناگهان متوق

  .  حباب ها صداي زوزه ي موتور بلندتر از پيش شد 

  :اسپيدر فرياد زد . آن گاه صداي مهيب ديگري نيز به گوشمان رسيد 

  !گنبد داره مي ريزه پايين  

. همگي سرها را برگردانده ، به صخره ي مرجاني نگاه كرديم زيرا هر لحظه انتظار فروپاشي گنبد را داشتيم 

اسپيدر از شدت بهت و حيرت با . بله ، گنبد داشت رو به باال باز مي شد . فوران كرد. ا گنبد فرو نريخت ام

  :صدايي نجواگونه گفت 
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  . باورم نمي شه 

  .باور كن 

. چيزي داشت از پايين به گنبد فشار آورده ، آن را به سمت باال مي راند . لحظه اي بعد شاهد ماجرا بوديم 

. كامال ً برايم روشن بود» آشكار سازي « در همان لحظه ي شگفت انگيز بود كه معناي ! ود قله ي كوه فار ب

وقتي آبادور و شوراي فار درباره  ي آشكار شدن يا پنهان ماندن خود در كلرال بگو و مگو مي كردند درباره 

. ه ، سخن مي گفتنداز پيوستن مجدد به دنيايشان ، به معني واقعي كلم. ي خود ويرانگري حرف نمي زدند

سه نفري در . تداركاتي كه قرن ها ادامه يافته بود همه براي برگردان شهر گمشده ي فار به سطح آب بود 

بهت و حيرت ، قله ي كوه فار را ديديم كه گنبد ضعيف شده را شكست و به راهش ادامه داد تا به سطح 

  . آب برسد 

  : دايي پرس گفت . سبه اي ذهني بكندخوشبختانه يكي از ما خرده هوشي داشت كه محا

  .ماهنوز در نقطه ي ناجوري هستيم. آقايون ، فار جاي بزرگيه  

  .اگر فار همين طور باال مي آمد ما هنوز بيش از حد به آن نزديك بوديم . پيش بيني درست بود  

  !بزن بريم  

  .اسپيدر فرياد زنان اين را گفت و با ر ديگر گاز داد 

كوه فار به . آن جا دور مي شديم سرم را برگرداندم و آن منظره ي ديدني را تماشا كردم وقتي با سرعت از 

تا چند دقيقه بعد ، قله اش از سطح آب سر . خيزش امكان ناپذيرش از ميان گنبد شكسته ادامه مي داد 

  .ولي ما هوز به طور كامل از خطر نرسته بوديم... حيرت انگيز بود . برون مي آورد

  :در حالي كه صفحه كليدها را از نظر مي گذراند به من گفت اسپيدر 

  .يه مشكل كوچولو  

  چي شده؟ 

  .ما از جامون تكون نمي خوريم 

انگار داشتيم در برابر . نيرويي كه صرف اوج گيري اين شهر مي شد ، هر چه بود ، بر ما نيز اثر مي كرد

  :فرياد زنان به اسپيدر گفتم . ديمنيروي شومي مقاومت مي كرديم كه درست ما را هدف گرفته بو
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  .قدرت بيشتري به كار ببر  

  .داره ما رو مي كشه عقب ! دارم سعي مي كنم همين كارو بكنم  

داشتيم عقب عقب به سوي كوه كشيده مي . اسپيدر پدال گاز را تا آخر فشار مي داد ولي بي فايده بود 

. عد ، به طور ناگهاني ، همه چيز برعكس شد اما ب. درست مثل كشيده شدن به داخل گرداب بود. شديم

نمي دانستم نيروي خيزش كوه قوي تر از كشش موتورهاي باال برنده اش شده بود يا نه ، همين قدر 

فهميدم كه در يك آن ، در اثر نيروي جزر و مد مانندي از حالت كشش به سمت عقب به حالت رانش به 

سرعتي جلو رفت كه خيلي بيش تر از سرعت طراحي شده اش  تيزرو ناگهان با چنان. سمت جلو درآمديم 

  .بود 

سرانجام اسپيدر توانست كنترل تيزرو را به دست . اين موج سواري زير آبي يك دقيقه ي كامل طول كشيد

  :او گفت . آورد و از سرعتمان بكاهد 

  . داريم باال مي ريم 

  .پس از اعالم اين خبر ، به سرعت اوج گرفتيم

به تندي حباب تيزرو  را باز كردم و خودم را باال كشيدم .پس از آن ، از سطح آب بيرون آمديمچند دقيقه 

پوست شنا را از صورتش كنار كشيد و به من . خسته و كوفته ولي سالم بود. تا خود را به دايي پرس برسانم 

  :نگاهي كرد و با لبخندي گفت 

  مطمئني دكمه قرمزه بود؟ 

  .گري مي توانستم بكنم ؟ خدايا ، اين مرد چه قدر ماه بودمگر جز خنديدن ، كار دي

اما بديهي است كه . سپس صدايي به گوشمان رسيد كه مثل صداي نهنگي بود كه سطح آب را مي شكافت

اسپيدر به باالي حباب آمد و به ما پيوست و سه نفري با حيرت و شگفتي . كوه فار بود. نهنگي در كار نبود

  .كرديمآن منظره را تماشا 

حاال ديگر به قدري از آن . غير ممكن بود ولي داشت اتفاق مي افتاد . كوه آرام آرام از آب سر بر مي آورد

وقتي كوه . دور شده بوديم كه در امان باشيم اما نه چندان دور كه از ديدن جزييات روي كوه محروم شويم
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شهري . پراكنده ي ميانشان پديدار مي شدندباال و باالتر مي آمد ساختمان هاي مرمري همراه با راه هاي 

  :اسپيدر فرياد زد . كه صدها سال از نظرها پنهان مانده بود بار ديگر ، ذره ذره آفتاب را لمس مي كرد 

  !اون جا رو  

. با نگاهي به اطرافمان ، سرهاي سبزي را ديديم كه يكي پس از ديگري در هر سو از آب بيرون مي آمدند

. صدها فاري در اطرافمان پراكنده بودند . آمدند تا شاهد تولد مجدد زادگاهشان باشندفاري ها باال مي 

  . همگي نقاب هاي پوست شنايشان را در مي آوردند كه آن معجزه را به چشم خودشان ببينند

كم كم داشتم فكر .. بديهي است كه هر چه باالتر مي آمد عظيم تر مي شد. كوه فار به صعودش ادامه داد

اگر همچنان به بزرگ شدنش ادامه مي داد به زودي ما را . كردم كه شايد هنوز زيادي به آن نزديكيم مي 

آنچه پس از آن سر از آب در . در آن لحظه ديگر كوه در برابرمان قد علم كرده بود. با خود به باال مي برد

  .ايق نجات را داشتآورد آشيانه ي تيزروها بود كه براي دايي پرس و آن فاري هاي شجاع حكم ق

اكنون ديگر مي . ناگهان به اين نكته پي بردم كه با صعود فار ، تيزروها نيز با آن از آب سر بر مي آوردند

هنوز فرصتي براي ! باور نكردني بود . توانستيم آن ها را از آشيانه خارج كرده ، به مأموريتشان اعزام كنيم

  .نجات مزارع زير آبي وجود داشت

در آب باال رفتيم و با آن . آخرين موج نيز به ما برخورد كرد . ا لرزشي نهايي از حركت باز ايستاد كوه فار ب

سه نفري در كمال حيرت و شگفتي ، همان جا روي تيزرو نشسته بوديم . پايين آمديم و بي حركت مانديم

  .در آن لحظه ديگر به شهر و  جزيره اي عظيم نگاه مي كرديم. 

جيغ مي زدند و مي خنديدند و يكديگر را در آغوش . رافمان هلهله ي شادي را سر دادندهمهي فاري در اط

در لحظه اي كه گويي همه چيز را از دست داده بودند ناگهان زندگي باور . مي كشيدند و مي گريستند

  .اين سرنوشتشان بود و از آن استقبال مي كردند. نكردني جديدشان در كلرال آغاز شده بود

درست است . اميدورا بودم به نوعي از آنچه پيش آمده بود آگاهي يافته باشد. يار به ياد آبادور افتادمبي اخت

  .كه فار به دست او حياتش را بازنيافته بود اما بي ترديد روح او در اين كار دخيل بود 

را تماشا مي يك واقعيت شگفت انگيز ديگر اين كه در آن لحظه تنها خشكي موجود در كل قلمروي كلرال 

  ارزششو داشت كه يه بعد از ظهر براش وقت بگذاريم ، نه ؟. بدك نبود : به قول سنت دين . كرديم 
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  8روزنگاشت 

  )ادمه ( 

  كلرال

سه نفري روي حباب تيزرو نشسته بوديم و تولد مجدد شهر فار را تماشا مي . دريا بار ديگر آرام شده بود

هيچ واژه اي نبود كه به راستي قادر به وصف . انستيم حرفي بزنيم تا مدتي طوالني ، هيچ يك نتو. كرديم

  .شايد يك واژه بود ... هر چند . منظره ي شگفت انگيزي باشد كه لحظاتي پيش از آن شاهد بوديم 

  .معركه س  

هر سه به هم نگاه هاي سريعي . اين را گفتم هر چند مي دانستم كه اين انگارانه ترين توصيف تاريخ است

سرنوشت فار به كمك ما به طور كامل تحقق . لحظه اي باور نكردني بود.  اختيم و خنده را سر داديماند

تنها درسي كه مي شد از اين ماجرا گرفت اين . يافته بود و شايد با اين كار كلرال را نيز نجات داده بوديم 

به شكستمان . خود را باخته بوديم ما كامال ً. بود كه هيچ گاه به هيچ وجه نبايد اميدمان را از دست بدهيم

سنت دين در تدارك جشن پيروزي . نمايش كه تمام شده بود هيچ ، پرده هم پايين آمده بود . اقرار كرديم 

تنها راه نمايش ناباوريمان همان . باور كردني نبود. ولي خود را از  مخمصه بيرون كشيده بوديم . اش بود 

  .شتيماحساس بي نظيري دا. خنديدن بود 

فاري ها را مي ديديم كه شنا كنان به سوي شهرشان مي رفتند و با احتياط خود را در ساحل باال مي 

يكي پس از ديگري از آب بيرون آمده ، دور هم جمع مي شدند و در كمال حيرت به تماشاي . كشيدند 

آفتاب به ساختمان پس از گذشت قرن ها ، اين اولين باري بود كه . شهر كوهستاني شان مي ايستادند

هنوز از ورودي تونل ها آب بيرون مي ريخت كه در كوه پراكنده بود ، آن را به شكل . هايشان مي تابيد

  .آشكارسازي به طور كامل تحقق يافته بود. كندو در آورده بودند

رخورد همان طور كه نشسته بوديم و آن چشم انداز اعجاب انگيز را تماشا مي كرديم صدايي مانند صداي ب

هر سه با هم برگشتيم و چشمانمان به زير دريايي سياه افتاد كه به . امواج با كشتي به گوشمان خورد 

اولين فكري كه به ذهنم رسيد اين بود كه با يك جست به داخل تيزرو برگردم و از آن . سويمان مي آمد

روي عرشه ي زير . دليل است خراب شده دور شوم اما با نگاهي دقيق تر متوجه شديم كه نگرانيمان بي 
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چنان . همه ي آن ها با شگفتي و حيرت به فار نگاه مي كردند . دريايي ، آب نوردها به صف ايستاده بودند 

اكنون آن ها فرمانده ي زيردريايي مهاجمان را . كه اسپيدر پيش بيني كرده بود رفقايش پيروز شده بودند 

  .به عهده داشتند 

همچنان كه به نزديكمان مي آمدند ، قدم زنان در نور . كنترل به بيرون قدم گذاشت  وو وينزا از داخل برج

  .بسيار مقتدر و بر اوضاع مسلط بود. آفتاب جلو آمد و با اقتدار كامل دست به كمر ، به تماشا ايستاد 

  :دايي پرس گفت 

  .زن خوبيه  

  :اضافه كردم 

  ...اگه اون نبود . از خوب هم بهتر  

همگي مي دانستيم كه اگر ينزا براي آوردن نيروي كمكي نرفته بود ، در . مله ام را تمام كنم الزم نبود ج

  :رو به اسپيدر گفتم . آن لحظه كجا بوديم 

  .ممكنه ترفيع مقام بگيري  

فقط مشتاقانه به نزديك شدن زير دريايي . اسپيدر لبخند نزد و پاسخي زيركانه نداد . اتفاق عجيبي افتاد 

با اين كه به موفقيتي باور نكردني دست يافته بوديم اخمي . حواسش جاي ديگري بود. ه بود چشم دوخت

بي آن كه كلمه اي بر زبان بياورد به داخل تيزرو پريد و آن را به راه انداخت تا زودتر به . بر چهره داشت 

  .يش را باال بيندازدتنها واكنشش اين بود كه شانه ها. به دايي پرس نگاه كردم . زير دريايي برسيم 

وقتي دايي پرس پوست شنايش را درمي آورد اسپيدر تيزرو را به جلو مي راند و درست كنار زير دريايي 

اسپيدر دو . آب نوردي طنابي به سويمان پرتاب كرد تا بتوانيم تيزرو را به زير دريايي ببنديم. توقف كرد 

سپس همگي از زير . ها را به سوي آب نورد انداختم حباب هوايي و سوتمه هاي آبي را به دستم داد و آن

  :ينزا با لبخند شيطنت آميزي گفت . دريايي باال رفتيم و بار ديگر به ينزا پيوستيم 

  . فكر كنم فارو پيدا كردين  

  :دايي پرس پرسيد . اين هم بيان كنم انگارانه ي ديگري بود 
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  چي باعث شد از اونجا بري؟ 

  : ينزا گفت 

فكر كردم . وقتي به سطح آب برنگشتين حدس زدم كه بايد اون شهرو پيدا كرده باشين . اد به دلم افت 

درسته كه مهارت دارم ولي . اگر زاي رودر دنبالمون باشه هيچ دلم نمي خواد تنهايي باهاش رو به رو بشم 

  .ديگه نه اون قدر 

  اون كجاست ؟  -: اسپيدر بي هيچ احساسي پرسيد 

منظره ي نزديك شدن زيردريايي او را به ياد سنت . دم كه چه در سر اسپيدر مي گذشت تازه فهمي. اوهوه 

  .از اين مي ترسيدم كه هنوز در پي انتقام باشد . دين انداخته بود 

  :ينزا پاسخ داد 

  . اين دفعه ديگه نمي ذارم در بره . پايينه ، توي زندان  

  :او ار صدا زدم و گفتم . اسپيدر از كنارمان گذشت و به سمت برج كنترل رفت 

  .اسپيدر ، ولش كن  

  . مي خواست چه كار كند ؟ من و دايي پرس دنبالش رفتيم . اما اسپيدر به راهش ادا مه داد 

  :يقه ي آب نوردي را گرفت و از او پرسيد . اسپيدر وارد برج كنترل شد 

  زندان كجاست ؟  

  :آب نورد كه كمابيش ترسيده بود در جوابش گفت 

  .وسط پاشنه ي زيردريايي . ي پايينه  طبقه 

دايي پرس او را صدا زد . اسپيدر او را هل داد و از سر راهش به كناري داد و يكراست به سمت نردبان رفت 

:  

  .حاال بگذار خستگيت در بره . اسپيدر ، وايسا  

به . رش بوديم ما هم درست پشت س. از نردبان پايين رفت . گوش اسپيدر به اين حرف ها بدهكار نبود 

عرشه ي اصلي رسيديم و تازه چند قدم جلو رفته بوديم كه صداي جيغي را از سمت عقب زيردريايي 
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بي آنكه كلمه اي با هم حرف بزنيم هر سه به سمت صدا . نعره ي دردناك هراس انگيزي بود . شنيديم 

ه داخل راهروهاي دو طرفش اسپيدر چند قدم از ما جلوتر بود و همان طور كه پيش مي رفت ب. دويديم 

ما نيز . سرانجام چشمش به چيزي افتاد و از دري وارد شد . سرك مي كشيد و دنبال منع صدا مي گشت 

  . به دنبالش رفتيم 

بخش . ما وارد بخش جلويي آن شده بوديم . كابين به دو نيم تقسيم شده بود . به جاي درستي آمده بوديم 

آب نورد . جلويمان آب نوردي روي زمين افتاده بود . ش جلو  جدا مي كرد پشتي را ميله هاي زندان از بخ

  .سنت دين را در آن جا نديديم  –رودر . ديگري پشت ميله هاي زندان بود 

  :او فرياد زد . آب نوردي كه پشت ميله ها بود نفس نفس مي زد و به شدت هيجان زده شده بود 

  !اون كشتش  

  :اسپيدر پرسيد . نورد افتاده بر زمين رفت  دايي پرس بي درنگ به سوي آب

  كي اونو كشت ؟ 

منو انداخت ! اون خيلي قويه . داشتيم مي برديمش توي زندان كه يكهو بهمون حمله كرد ! زاي رودر  

  . بعد اونو گرفت و خفه كرد و  فكر كنم مرده باشه . توي سلول و درو بست 

  . مردك از وحشت دست و پايش را گم كرده بود 

  :دايي پرس نبض آب نورد را گرفت و گفت 

  .من مي رم ينزا رو بيارم . نمرده ولي احتياج به كمك داره  

  :اسپيدر پرسيد . سپس از در بيرون رفت و به سمت چپ پيچيد تا به اتاق كنترل برود 

  رودر كجاست ؟ 

  !بايد پيداش كنيم . منو از اين جا بيارين بيرون . دويد بيرون ! نمي دونم  

اسپيدر . سته ي كليد را از الي كليد آب نورد بر زمين افتاده بيرون كشيدم و به سمت اسپيدر پرت كردمد

  :قفل در سلول را باز كرد و آب نورد ديگر را از داخل سلول بيرون دويد و گت 

  .من بايد اين ماجرا رو به ينزا گزارش بدم  
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  .سپس دوان دوان بيرون رفت و به سمت راست پيچيد 

  .كمك كن بيا 

آب نورد آهسته . به اسپيدر اين را گفتم و دو نفري آب نورد را به حالت نشسته در آورديم تا راحت تر باشد 

  :از او پرسيدم . چشم هايش را باز كرد و نگاهش را روي من متمركز كرد 

  حالت خوبه ؟ 

  :آب نورد با نفس هاي بريده گفت 

  .ت منو گرف. زيادي نزديك سلول شدم ... رودر  

  : گفتم 

  . دوستت برامون تعريف كرد. مي دونم  

  :آب نورد نگاهش را روي من متمركز كرد و اخم هايش را در هم كشيد 

  كدوم دوست ؟ 

  .رودر بعد از  حمله به تو ، اون يكي آب نوردو توي سلول زنداني كرد  

  :آب نورد به نشانه ي مخالفت سر تكان داد و گفت 

هيچ كس ديگه اي اين جا . دستشو از توي سلول دراز كرد و منو گرفت  .رودر خودش توي سلول بود  

  .نبود 

سنت دين دوباره . اسپيدر با سردرگمي به من نگاه كرد اما من بالفاصله فهميدم چه اتفاقي اقتاده است 

كرده كسي كه در سلول ديديم آب نورد نبود بلكه خود سنت دين بود و ما او را آزاد . تغيير شكل داده بود 

  :گفتم . بوديم 

  .اتاق كنترل سمت چپه . اون رفت سمت راست  

  :اسپيدر فرياد زد 

  .داره مي ره سمت اتاق خروج  

  : التماس كنان به او گفتم 
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  .ولش كن  

از . مثل برق از اتاق بيرون رفت تا با خشم و غضب به دنبال سنت دين برود . اسپيدر به حرفم گوش نداد 

  :آب نورد پرسيدم 

  خوبه ؟ حالت 

  :فرياد زنان گفتم . با حركت سرش جواب مثبت داد و با اشاره ي دست به من گفت بروم

  !اسپيدر ، صبر كن ! اسپيدر  

  .دنبال دوستم دويدم اما هيچ چيز نمي توانست او را متوقف كند 

هل داد اما  اسپيدر در را. چند ثانيه بعد ، هر دو به در اتاق خروجي رسيديم  كه روزي تيزرو در آن بود 

يكي بشكه اي . در رامحكم تر فشرد و باالخره آن را باز كرد . چيزي از داخل اتاق ، مانع باز شدنش مي شد 

هر دو درست موقعي به داخل اتاق پريديم كه سنت دين در آستانه ي گريختن . را پشت در گذاشته بود 

  .بود 

خيزان وارد اتاق شديم چشم هاي آبي بيروحش برق وقتي افتان و . بار ديگر به شكل واقع اش درآمده بود 

سوار بر آب شكافي همانند همان آب شكاف هايي بود براي تخريب كشتي جنگي اش به كار برده . زد 

موهاي بلند و جوگندمي اش . او را درست لحظه اي پيش از فرو رفتن كامل سرش در آب ديديم . بوديم 

وقتي ما سوار بر تيزرو فرار . جاهايمان عوض شده بود . ي زد همچون تار عنكبوت در اطراف سرش موج م

  .مي كرديم سنت ما را در همين حالت ديده بود 

سپس سرش به زير . نگاه سنت دين چنان لبريز از نفرت بود كه گمان كردم سرم را شعله ور خواهد كرد 

د ولي من او را نگه داشتم و اسپيدر خيز برداشت گويي مي خواست دنبال او در آب شيرجه بزن. آب رفت 

  :التماس كنان به او گفتم 

  .باالخره باز هم فرصت ديگه اي پيش مي ياد . بگذار بره  

من نيز دنبلش رفتم اما مگر مي توانستم خودم را به او . اسپيدر مرا پس زد و دوان دوان به راهرو برگشت 

  .برسانم  ، او با تمام نيرويش مي دويد 
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سپس از برج بيرون رفت و روي بدنه ي . پله ها را دو تا يكي كرد و خود را به برج رساند  به نردبان رسيد ،

  :همان طور كه داشتم از نردبان باال مي رفتم يكسره فرياد مي زدم . كشتي دويد 

  ! يكي جلوي اسپيدرو بگيره ! جلوشو بگيرين  

اسپيدر به آن . ادن نمي يافت همه چيز چنان به سرع پيش مي آمد كه هيچ كس فرصت واكنش نشان د

پيش از آن كه . سوي بدنه ي كشتي دويد و يكراست به سراغ تيزرويي رفت كه ما را به آن جا رسانده بود 

  .كسي بتواند مانعش شود ، طناب را باز كرد ، به روي تيزرو پريد و وارد محفظه ي حبابي آن شد 

  :ينزا پرسيد . دايي پرس و ينزا دوان دوان آمدند 

  چه كاري داره مي كنه ؟  

  .يه آب شكاف داشت . سنت دين ، يعني رودر ، فرار كرد  

دايي پرس او را ديد كه به طور كه كامل از سطح آب . اسپيدر سوار بر تيزرو در حال فرو رفتن در آب بود 

داشت و سپس به عرشه نگاه كرد ، يكي از حباب هاي هوايي را بر. پايين رفت ولي فكرش جاي ديگري بود 

  :دايي پرس گفت . به دنبال اسپيدر مي رفتيم . به سمت  من انداخت 

  . مي دونم كجا داره مي ره  

  :ينزا پرسيد 

  كجا مي ره ؟ از كجا مي دونين ؟ 

او . من هم مي خواستم همين را بپرسم ولي به فكرم رسيد كه دايي پرس در راه اين را برايم خواهد گفت 

من نيز سورتمه ي آبي ديگري را . راه يكي از سورتمه هاي آبي برداشت حباب هوايي خودش را به هم

  :ينزا گفت . برداشتم 

  .گروهي از آب نوردها رو همراهتون مي فرستم  

  :دايي پرس بالفاصله با حالتي آمرانه گفت 

  .خودمون از پسش بر مي يايم ! نه  

خودم بايد . كامال ً معقول بود . مي ريم از حالت تحكم دايي پرس در برابر ينزا كمابيش فهميدم به كجا 

سنت دين ميخواست در صورت امكان از راه ناودان . يكراست به سوي دروازه مي رفتيم . مي فهميدم 
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اين . لزومي نداشت آب نوردها شاهد ماجرا باشند . اين تنها راهي بود كه برايش باقي مانده بود . بگريزد 

  .موضوعي مربوط به مسافرها بود 

  :ايي پرس پرسيد د

  حاضري ؟ 

  .اي همچين  

  .هر دو به درون آب پريديم و به زير سطح آب رفتيم 

  :دايي پرس به اطراف نگاهي انداخت و گفت 

  !از اون طرف  

هر دو . آن سو را نگاه كردم و رد باريك حباب هاي هوا را ديدم كه در اثر حركت تيزرو بر جا مانده بود 

ن كرديم و به دنبال رد حباب ها رفتيم كه مانند خرده اي نان هنسل و گرتل سورتمه هاي آبي مان را روش

  . در جنگل بودند 

  :وقتي با سرعت ، شانه به شانه ي يكديگر مي رفتيم به دايي پرس گفتم 

  . ممكنه اين كار چند ساعت طول بكشه  

  :در جوابم گفت 

  .بلند باشه  شايد هم سنت دين نشوني دروازه ي ديگه اي رو. آره ، ممكنه  

از كجا معلوم كه در كلرال يك دروازه . در دندارن دو دروازه وجود داشت . به اين موضوع فكر نكرده بودم 

باشه ؟ اما هيچ كداممان از وجودش اطمينان نداشتيم بنابراين تنها كاري كه  مي توانستيم بكينم اين بود 

  .كه رد حباب ها را بگيريم و جلو برويم

  : دايي پرس گفت

ولي بايد ياد بگيره كه بر احساساتش . اسپيدر در آينده شريك و متحد خوبي برات خواهد بود ، بابي  

  .مسلط باشه 

  .آره ، واقعا همين طوره  
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  :ادامه داد 

  .اي كاش به همين سادگس بود ، ولي نيست . كشتن سنت دين مشكلي رو حل نمي كنه  

  اون نمي ميره ؟... منظورت اينه كه  

  .بود مي شه ولي به شكل ديگه اي بر مي گرده بدنش نا 

  يه جور شبحه ؟... اون چه جور موجوديه  

  .از بين بردن بدنش اونو از كاوشش باز نمي داره . روحش خبيثه ، بابي . نه اون طور كه فكر مي كني  

  :با اين كه درست و حسابي منظورش را نمي فهميدم ، گفتم  

  باشه ، پس چي مانع كاوشش مي شه ؟ 

درست نمي دانستم يا نمي خواست پاسخم را بدهد يا خودش هم نمي . دايي پرس بالفاصله جوابم را نداد 

  :سرانجام گفت . دانست 

  .همون وقته كه شكست مي خوره . تا زماني كه فكر نكنه پيروز شده دست بردار نيست  

واقعيت اين . وضع عادت كرده بودم اما ديگر به اين . اين كمابيش هيچ معنايي برايم نداشت . كه اين طور 

وقتي به ياد اولين باري مي افتادم كه سوار . البته تا حدودي ... بود كه ابهام مسايل عمال ً كم تر شده بود 

ناودان شدم و بي خبري و ناشيگري خودم را به ياد مي آوردم تازه از پيش رفت خودم به حيرت مي افتادم 

ناچار بودم اين . و مطالب بسياري براي يادگيري وجود داشت . در پيش بود  اما همچنان راه دور و درازي. 

از آن گذشته ، كسب اطالعات بيش از اندازه . براي همين بيش از آن به دايي پرس اصرار نكردم . را بپذيرم 

  .باعث مي شد قبض روح شوم 

بي در مقابلم داشت درد مي مدتي طوالني در حركت بوديم و دست هايم در اثر نگه داشتن سورتمه ي آ

يكسره جاي دست هايم را عوض مي كردم و گاهي با يك دست آن را مي راندم تا خستگي دست . گرفت 

به نظرم مي آمد كه رفتن آن مسير طوالني تا ناودان نزديك گراليون با آن سرعت كم و . ديگر در برود 

  .واهد بود تحمل آن وضعيت در طول چند ساعت پي در پي امكان پذير نخ

به هيچ وجه در نزديكي ديواره ي صخره . در همان هنگام بود كه انشگترم شروع به پيچ و تاب خوردن كرد 

اي نبوديم كه محل ورودمان به كلرال بود و اين تنها يك معنا مي توانست داشته باشد ، دروازه ي ديگري 

  .وجود داشت 
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. و همچنين سردتر . فضا تاريك تر هم مي شد . كشاند رد حباب هاي تيزروي اسپيدر ما را به اعماق آب 

كمابيش مانند تخت . مستقيم در رو به رويمان سازندي صخره اي را ديدم كه از كف اقيانوس باال آمده بود 

بخش فوقاني آن . كوه هايي بود كه در فيلم هاي گاوچراني ديده ام البته با اين تفاوت كه در زير آب بود

تابش انگشترم نشان مي داد كه دروازه بايد . هاي دو طرف آن شيب تندي داشت  مسطح بود و صخره

  .جايي درون آن سازند باشد 

از جايي در نزديكي پشت سازند سنگي ، . چيز ديگري باعث شد فكر كنم كه ديگر به مقصد رسيده ايم 

منبع جريان حباب . ت جريان وسيعي از حباب هاي هوا را ديدم كه با شدت به سوي سطح آب باال مي رف

احتماالً تيزروي اسپيدر بود اما نمي دانستم كه . ها هر چه بود در پشت سازند و خارج از ميدان ديد ما بود 

من و دايي پرس سورتمه هاي آبي مان را به سمت حباب ها هدايت . چرا بايد آن همه هوا از آن خارج شود

  .اسخمان را گرفتيم كرديم و همين كه از باالي سازند عبور كرديم پ

دريچه ي زير آن باز بود و دورنش پز . درست فهميده بوديم ، تيزروي اسپيدر بود اما خودش در آن نبود 

. اما اين ، بخش ديدني آن صحنه نبود . حباب هاي هوا به شدت از درون آن بيرون ميزد . آب شده بود 

ي براي بيان حادثه نباشد زيرا به نظر مي رسيد البته شايد تصادف واژه ي مناسب. تصادفي پيش آمده بود 

  .اسپيدر عمداً آن را پيش آورده باشد 

بين جريان حباب هاي هواي تيزرو و ديوار صخره اي كوييگي له شده و مرده . صحنه اي باور نكردني بود 

ن جا كه از آ. به بزرگي كوييگ هاي ديگر نبود ولي مثل بقيه وحشي و خطرناك به نظر مي رسيد . بود 

كوسه روي لبه ي صخره افتاده بود و تيزرو . اسپيدر اسلحه اي با خود نداشت تيزرو را به آن كوبيده بود 

  :دايي پرس گفت . درست روي آن قرار داشت 

  .چه هدف گيري خوبي  

  :پرسيدم . فاصله مان را حفظ كرديم . شايد هنوز نمرده بود . دم كوييگ تكان تكان مي خورد 

  كجاست ؟ پس دروازه 

عالوه بر واكنش جنون آميز انگشترم ، وجود كوييگ مرده محل دروازه را . بي ترديد در جاي درستي بوديم 

به محض . اميدورا بودم در همان نزديكي باشد چون اسپيدر با خود حباب هوايي نداشت . افشا مي كرد 
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ره ي سراشيب سازند سنگي را نگاه هر دو با دقت ديوا. خروج از تيزرو، ناچار بوده نفسش را حبس كند 

  .كرديم اما راه ورودي در آن نديديم 

حبابي كوچك تر از توگلف بود كه از نزديكي بخشي از ديواره . آن گاه از گوشه ي چشمم چيزي را ديدم 

  .صخره اي باال رفت 

  !اون جاست  

  .با اعالم اين موضوع ، سورتمه ي آبي ام را به آن سو هدايت كردم 

ه به نزديك ديوار رسيديم متوجه شدم كه تمام رويه ي ديوار را پوششي از جلبك هاي دريايي سرخ وقتي ب

كوشيدم محل دقيق باال رفتن حباب را به خاطر آورم و شروع به كنار زدن جلبك هاي . رنگ پوشانده است 

نه راه . خره اي نبوداما پشت جلبك ها چيزي جز ديواره ص. همان محدوده كردم و به دنبال راه ورود گشتم 

در تمام مدتي كه سرگرم جستجو بوديم يك چشمم هم به كوييگ ِ . ورودي بود ، نه راهرو و دروازه اي 

  . حواسم بود كه به محض حمله ي ناگهاني آن موجود ، در بروم . دوخته شده با تيزروي اسپيدر بود 

ره اي افتاد كه روي ديواره صخره كنده سرانجام با كنار زدن دسته اي جلبك هاي دريايي چشمم به ستا

  :فرياد زدم . شده بود 

  !پيداش كردم  

فقط به قدري . دايي پرس نيز جلو آمد و آن قدر ساقه هاي جلبك را كنار زديم تا ورودي را پيدا كرديم 

اس نمي دانم چه طور شد كه ناگهان احس. بود كه انساني از آن عبور كند اما بي ترديد خود دروازه بود 

وارد شكاف تاريك شدم و كورمال كورمال در امتداد ديوار صخره . شجاعت كردم و اول وارد دروازه شدم 

لحظه اي بعد از سطح . فقط چند ثانيه پس از آن ، پرتوي نوراني را ديدم كه از جلو مي تابيد . پيش رفتم 

غار رسيد و هر دو حباب  دايي پرس درست پشت سر من به سطح آب. غار زير آبي ديگري سر درآوردم 

  . هاي هوايي مان را درآورديم 

آرزوي قلبي ام اين بود كه در آنجا اسپيدر را سالم . نمي دانستم بايد چه انتظاري چه چيزي را داشته باشم 

  .و تنها ببينم بدون حضور سنت دين و لزوم كشمكش با او 
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آبگيري كه در آن شناور بوديم به زور هر . فضاي خود غار خيلي كوچك تر از غار نزديك گراليون بود 

هيچ يك از اينها غافلگيرمان نمي . ناودان ، مستقيم در رو به رويمان بود . دومان را در خود جا داده بود 

  . حضور دو نفري كه در محوطه ي غار بودند باور نكردني بود . كرد 

علتش نيز مثل . ه بود و گريه مي كرد او روي زمين سنگي سمت چپمان نشست. يكي از آن ها اسپيدر بود 

پيش از آن فقط يك بار او را ديده بودم و . پدرش بود ... شخص ديگري كه در غار ديديم . روز روشن بود 

. به طور معمول ، مرده ها تأثير گذارند . آن هم زماني بود كه از دنيا رفته بود ولي او را به ياد داشتم 

  ن داشت او آن جا باشد ؟ چه طور مكن بود زنده باشد ؟پرسش اين بود كه چه طور امكا

  :وقتي من و دايي پرس حباب هاي هواي مان را در آورديم پدر اسپيدر رو به كرد و گفت 

  .نگاه كن ، دوستانت اومده ن  

احتماالً صدها . هر دو چنان كنار هم نشسته بودند گويي اين پدر و پسر حسابي با هم خلوت كرده بودند

  . گوناگون در مغز اسپيدر بر هم پيشي مي گرفتند و در كشمكش بودند احساس 

  :اسپيدر از وراي اشك چشم هايش به ما نگاه كرد و گفت     

باورت ! سنت دين اونو اين جا نگه داشته بوده، مثل زنداني ها! اون زنده س! جانمي جان، پندراگن -

 مي شه؟

اين دايي پرس . اما در آن لحظه ذهنم درست كار نمي كرد. مواقعيت اين بود كه نمي توانستم باور كن     

  :او گفت. بود كه ذهني شفاف داشت و اخبار بد را به گوش اسپيدر رساند

 .اون مسموم شده بود. خودت كه توي مگورن ديديش. اين اون نيست، اسپيدر، پدرت مرده -

كرد شايد خودش به واقعيت پي مي  اگر درست فكر مي. اسپيدر با سردرگمي به دايي پرس نگاه كرد     

بي ترديد مرا نيز . اما مشاهده ي پدرش كه دوباره زنده شده بود بدجوري حواسش را پرت كرده بود. برد

باعث شد بيش از پيش از سنت دين . لحظه اي گيج و سردرگم كرد  ولي خيلي زود به حقيقت پي بردم

  .كه موجود پليدي بود كه چنين كاري با اسپيدر كرد به راستي. بيزار شوم، البته اگر امكان پذير بود

  :پدر اسپيدر گفت
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 .منو بگو كه فكر كردم تو مردي. اَه، پرس، واقعاً كه چه قدر تو ضد حالي -

  :سپس رو به اسپيدر كرد و با آهي گفت     

 .تو هم اگر عقب نشيني نكني خواهي مرد. بابات مرده، اسپيدر -

با چشم هاي گرد شده پدرش را تماشا كرد كه از جايش . قضيه نبود مغز اسپيدر قادر به درك     

  »!ويالكس« :برخاست، به سوي دهانه ي ناودان رفت و گفت

  :آن گاه پدر اسپيدر برگشت و به اسپيدر نگاه كرد و گفت. بالفاصله ناودان با نور و صدايش به كار افتاد     

 !و اونم بكشمكسي چه ميدونه؟ شايد تو راه مادرتو پيدا كنم  -

سپس پدر اسپيدر به . اسپيدر چنان از پشت به ديوار خورد كه انگار مشتي به شكمش خورده بود     

بعد مستقيم به من نگاه كرد و با چنان نگاه . سرعت تغيير شكل داد و بار ديگر به شكل سنت دين در آمد

  .ر آب فرو برومنافذي ذهنم را خواند كه دلم مي خواست براي فرار از نگاهش به زي

  :سنت دين با خنده اي شيطاني گفت     

 ...تا دفعه ي بعد خداحافظ -

. من به اسپيدر نگاه كردم. سپس با تعظيم كوتاهي غرق در نور ناودان شده، به درون آن كشيده شد     

  .تازه داشت مي فهميد كه چه رخ داده است. چشم هايش هنوز گرد بود

  :دايي پرس گفت. را از آبگير باال كشيديم و نزد او رفتيممن و دايي پرس خودمان      

اون از ايجاد چنين درد و رنجي براي تو به اندازه . شرارتش به شكل هاي گوناگوني جلوه گر مي شه -

 .براي اون همه ي اينا مثل هم اند. ي نابود كردن يك قلمرو يا كشتار صد ها انسان لذت مي بره

حالت سردرگمي قيافه اش جاي . شم اسپيدر لحظه به لحظه بيشتر مي شودبه خوبي روشن بود كه خ     

  :با حالتي برآشفته گفت. خود را به درك و استنباط و سپس به خشم وغضب داد

 .مي كشمش -

  :دايي پرس مانع او شد و با قاطعيت گفت. سپس به سوي ناودان رفت     
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مشكل سر محافظت از . تو نيست مشكل ما موضوع كينه توزي و پدر كشتگي. اين كار و نكن -

 .قلمروها و هاالست

او را با چنان قدرتي هل داد كه به ديوار صخره اي . اسپيدر دايي پرس را از سر راهش به كناري راند     

  :بعد گفت. خورد و به زمين افتاد

پدرمو اون . نه به قلمرو اهميت مي دم نه به هاال نه به هرچيزي كه به قول تو بايد براش بجنگم -

 .كشته و براي اين كارش بايد بميره

در همان هنگام بود كه صداي ضعيف نت هاي درهم . اسپيدر با گام هاي بلند به سوي ناودان رفت     

  :اسپيدر گفت. برهم را شنيدم كه بر مي گشتند

 !ويالكس -

من . وجود داشت اما اشكالي. نور ناودان شروع به درخشش كرد و صداي نت هاي موسيقي بلند تر شد     

ناودان قبل از آن به كار افتاده . شنيده بودم» !ويالكس« صداي برگشتنشان را پيش از آن كه اسپيدر بگويد 

  .چيزي داشت به سويمان مي آمد. بود

ياد تونل معدن دندارن در زماني افتادم كه سنت دين كوبيگ كوسه اي را با ناودان به سويمان . اوهوه     

اسپيدر در دهانه ي تونل ايستاده و منتظر بود ناودان . نمانده بود من و لور را يك لقمه كند فرستاد و چيزي

صداي نت هاي موسيقي بلند تر شد و نور تونل به بيرون . او را با خود ببرد و به كلي از خطر بي خبر بود

  :فرياد زنان گفتم. تابيد

 !يه چيزي داره بر مي گرده! نه -

ه سوي اسپيدر كردم ولي دايي پرس مرا از پشت گرفت و چنان با شدت عقب كشيد شروع به دويدن ب     

  :دايي پرس به سوي ناودان دويد و نعره زد. كه سكندري خوردم و با نشيمنگاه به زمين افتادم

 !اسپيدر، از اون جا برو كنار -

به سرعت از جايم بلند  .فقط به يك چيز فكر مي كرد و آن انتقام بود. اسپيدر از جايش تكان نخورد     

در آن لحظه نور چنان روشن و شديد . شدم و درست وقتي دايي پرس به طرف اسپيدر مي رفت او را ديدم

اسپيدر در دهانه ي تونل در انتظار . شده بود كه معلوم بود آنچه در راه است هر لحظه ممكن است برسد

  .انتقالي بود كه به وقوع نمي پيوست
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ن پيش آمد فقط در طول چند ثانيه اتفاق افتاد ولي اين ثانيه ها، طوالني ترين ثانيه هاي آنچه پس از آ     

. همچون داغي است كخ تا ابد در ذهنم باقي خواهد ماند. هرگز آن ثانيه هارا فراموش نمي كنم. عمرم بودند

محدوده ي نوراني اسپيدر از . دايي پرس به سمت اسپيدر شيرجه زد و او را از آن جا به كناري انداخت

بيرون افتاد و به ديوار رو به رو برخورد و از دهانه ي ناودان دور شد و از خطر آنچه پيش مي آمد كامالً در 

جان اسپيدر را نجات داده بود اما . اما در آن لحظه دايي پرس، تك و تنها آن جا ايستاده بود. امان ماند

  .زودي به او برخورد مي كرد آنچه از طريق ناودان بر مي گشت هر چه بود به

صداي سوت مانندي به گوشم رسيد، سپس صداي جيغي بلند شد و لحظه اي بعد ديوار رو به روي      

ابتدا فكر كردم از درون ناودان نوعي بمب بيرون آمده است ولي صداي آن يك صداي بلند . تونل منفجر شد

تكه هايي از ديوار . انفجار بمب به گوشم رسيده بود و مهيب نبود، چندين صداي انفجار تيز و كوتاه تر از

هيچ ترديدي باقي نماند كه چندين گلوله شليك شده . كنده شده بود و مثل باران به سر و رويم مي پاشيد

درست مثل اين بود كه كسي با مسلسل به درون ناودان شليك كرده باشد و گلوله ها تمام راه را طي . بود

  .جا برسند كرده باشند تا به آن

تابش نور پايان گرفت، صداي نت هاي موسيقي . لحظه اي بعد گذشت و همه چيز به پايان رسيد     

  .خاموش شد و بارش گلوله ها توقف يافت

 !دايي پرس -

به سويش دويدم تا ببينم گلوله خورده است يا نه، . او درست بر دهانه ي ناودان بر زمين افتاده بود     

امكان نداشت آن همه گلوله از ناودان شليك شود و هيچ يك به او . مت اوضاع آگاه بودمهرچند كه از وخا

اما از آن جا كه اخيراً در زندگي ام معجزه هاي . مگر آن كه معجزه اي اتفاق مي افتاد. برخورد نكرده باشد

  .بسياري، يكي پس از ديگري، رخ مي داد براي همين چنين انتظاري داشتم

آن . دايي پرس تير خورده بود. ر داييم زانو زدم متوجه شدم كه ديگر از معجزه خبري نيستوقتي كنا     

به تندي به اسپيدر . چشم هايش مات شده بود اما هنوز برق زندگي در آن ها مي درخشيد. هم نه يكي

دايي پرس نگاه او نيز با بهت و حيرت به . نگاه كردم كه در همان گوشه اي كه افتاده بود، چمباتمه زده بود

  .هيچ به فكرس نمي رسيد كه چه اتفاقي ممكن است افتاده باشد. مي كرد

  :سرش داد كشيدم و گفتم     
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 .بايد برگردونيمش به گراليون. برو تيزرو بيار -

  :دايي پرس دستم را گرفت و گفت     

 .نه ، بابي -

  :فرياد زدم     

 !تو نمي ميري -

همان دايي كه از . دايي شكست ناپذيرم. بود و زخم هاي مهلكي داشتداييم جلويم روي زمين افتاده      

البته ... دل و جان دوستش داشتم و مرا خيلي بيشتر از حد هر كودكي به ماجراجويي هاي مختلف برده بود

  .اين مربوط به دوره ي پيش از مسافر شدنم بود

  :دايي پرس با صداي ضعيفي گفت     

 _گوش كن، بابي  -

 !تو نه! نه، اين جوري نه! بگي اين همون چيزيه كه قرار بود اتفاق بيفتهنبايد ! نه -

وضعيت عاطفي اش خيلي مصيبت بار . اسپيدر چهار دست و پا خود را به ما رساند و گوشش را تيز كرد     

دايي پرس براي اين داشت مي مرد چون جان اسپيدر . مي دانستم چه حال و روزي دارد. تر از پيش بود  

  .نجات داده بود، درست همان طور كه اوسا براي نجات من مرد را

  :دايي پرس با صداي زمزمه مانندي گفت     

 .اما چيزي رو هيچوقت نپرسيدي.تو از من خيلي چيز ها پرسيدي بابي -

  :من كه اشك هايم به روي گونه هايم جاري شده بود از او پرسيدم     

 چي رو؟ -

 .تو هيچوقت نپرسيدي چرا زمين دوم دو تا داره. مسافر دارهبهت گفتم كه هر قلمرو فقط يه  -

نمي دانم چرا، اما هيچوقت چنين فكري به ذهنم . هيچوقت اين را نپرسيده بودم. درست مي گفت     

شايد هم نمي خواستم به آن فكر . خيلي واضح و بديهي بود اما هيچوقت به آن فكر نكرده بودم. نرسيد

  .كنم
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 حاال بهم ميگي؟ -

. مي دونستم كه فرصت كوتاهي دارم. واب اينه كه نمي شه زمين دوم دو تا مسافر داشته باشهج -

زمان مسافر شدن لور و اسپيدر . زمان مسافر شدن تو رسيده بود. براي همين تو رو با خودم آوردم

 .شما مسافر هاي بعدي هستين. هم رسيده بود

ا، هاال، سنت دين يا هر چيز ديگري در اين زمينه برايم قوانين مسافر ه. نمي توانستم درست فكر كنم     

  :او گفت. اهميتي نداشت تنها موضوع مهم داييم بود كه در آن جا افتاده و در حال احتضار بود

همه ي چيز هايي كه قبالً اتفاق افتاده، . تو آخرين مسافري. يه چيز ديگه رو هم بهت مي گم -

 .شما آخرين مسافر هاييد. تو كارو تموم مي كني. تجنگ اصلي به عهده ي توس. مقدمه بوده

  :به اسپيدر نگاه كرد و گفت. او لحظه به لحظه ضعيف تر مي شد     

 .مادرتو هم مي بيني. اسپيدر، مي دونم باور كردنش سخته ولي تو باز هم پدرتو مي بيني -

  :آن گاه دستش روي بازويم لغزيد و پايين آمد و دستم را گرفت و گفت     

وقتي اونا رو ببيني منم اون جا . به تو هم قول مي دم، بابي پندراگن، كه دوباره خانوادتو مي بيني -

 .براي اين كه اين چيزيه كه بايد اتفاق مي افتاد. يادت باشه كه غمگين نباشي. خواهم بود

  .سپس چشم هايش را بست و از دنيا رفت     

  )ادامه (  8كلرال        روز نگاشت 

  .مراسم چنان كه بايد و شايد برگزار شد     

در . همه ي اعضاي شوراي فار روي سكوهاي مرمري نشسته بودند. انجمن شورا مملو از جمعيت بود     

كويي نيك، راهنماي زيستگاه . كنار آن ها، گروهي از آب نورد ها با لباس تمام رسمي نشسته بودند

  .نيز در ميانشان بودندگراليون، و همچنين وو ينزا، آب نورد ارشد 

بقيه ي آن . عده اي از آن ها اهل فار بودند. بقيه ي سكو هاي مرمري را افراد گوناگوني اشغال  كرده بودند

در كنارشان تاي مانو، كشت ورز . ها اعضاي انجمن كشت ورزي بوده، از پنگرسيني به آن جا آمده بودند

خبر ظهور . يستگاه هاي ديگر نيز در آن جا حاضر بودندمقامات عالي رتبه ي ز. گراليون نيز نشسته بود
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فقط دو روز از صعود اين شهر مي گذشت ولي در همان دو . مجدد فار به سرعت همه جا پخش شده بود

  .روز تيزروها را از آشيانه شان خارج كرده، براي نجات مزارع به سر تاسر اين قلمرو فرستاده بودند

  . د رسيده و نجات يافته بودكلرال به نقطه ي عطف خو     

نمي دانستند كه كلرال تنها . البته هيچ يك از افراد حاضر در انجمن شورا از جزييات امر خبر نداشتند     

پيروزي . يكي از قلمرو هاي بسياري است كه سنت دين قصد ايجاد آشوب و هرج و مرج در آن ها را داشت

اما اين شبه فاجعه امتياز ويژه . همين وبس. زيست محيطي بوداز نظر آن ها، رستن از يك فاجعه ي عظيم 

تصور . ظهور شهر فار، واقعه ي شگفت انگيزي بود. اي نيز داشت كه كشف ريشه هاي باستاني شان بود

چه قد جالب خواهد بود؟ در آن . كنيد كه در زادگاهمان شهر آتالنتيس به طور ناگهاني دوباره پديدار شود

از خباثت عظيم تري كه داشت . يم تمام توجه مردم كلرال را به خود جلب كرده بودزمان اين كشف عظ

  .دنيايشان را به نابودي مي كشيد هيچ نمي دانستند

  .اسپيدر نيز مي دانست. ولي من مي دانستم     

م كه مي دانست. بعد از اتفاقي كه براي دايي پرس افتاد احساسات درهم برهمي نسبت به اسپيدر داشتم     

اگر مي دانست كه با كار هايش جان دايي پرس را به خطر مي اندازد از آن كار ها . او تقصيري نداشته است

با اين همه، نمي توانستم از اين فكر خودداري كنم كه اگر . در اين مورد اطمينان دارم. دست بر مي داشت

ر قطعاً بايد ياد مي گرفت كه بر اسپيد. اسپيدر به حرفمان گوش داده بود دايي پرس هنوز زنده بود

من هنوز براي اين كه اوسا . در آن زمان، من و اسپيدر هر دو حال مشابهي داشتيم. احساساتش مسلط شود

اين را نيز مي دانستم كه افتادن عزيزي به كام مرگ و . براي نجات من مرده بود خود را مقصر مي دانستم

ال كه قرار بود در مقام مسافر با هم فعاليت كنيم بايد از كنار اين ولي حا. به دام سنت دين چه معنايي دارد

وقتي در سكوي شورا ايستاده، منتظر شروع مراسم بودم خودم هم نمي دانستم كه آيا . قضايا مي گذشتيم

تا ابد به خاطر خواهم داشت كه اسپيدر چه طور هشدار هاي ما را . چنين گذشتي امكان پذير است يا نه

  .رفت و باعث مرگ دايي پرس شدناديده گ

اين فرصتي براي . شايد همين طوري بهتر بود. از زمان بازگشتمان به فار اسپيدر را نديده بودم     

او . اما كم كم داشتم نگران مي شدم. تا خشممان فروكش كند و بتوانيم درست فكر كنيم. هردومان بود
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به راستي اميدوار بودم كه جا . ديگر او مسافر كلرال بود حاال. بايد براي برگزاري مراسم به آن جا مي آمد

  . نزده باشد

سقف گنبدي را تعمير كرده و سرجايش روي . تك و تنها لبه ي سكو، بيرون انجمن شورا ايستاده بودم     

بقيه ي . عالمت گرد فار دواره به هم پيوسته و در محل برجسته نصب شده بود. ستون ها قرار داده بودند

مت هاي فار كمابيش خراب و ويران بود اما به نظرم تجديد بناي انجمن فار اهميت خاصي داشت زيرا قس

  .تصميم گيري ها درباره ي آينده ي كلرال در آن جا انجام مي گرفت. قلب فار به حساب مي آمد

. چنين بودغروب خورشيد هميشه زيباست و اين بار نيز . خورشيد در پهنه ي اقيانوس غروب مي كرد     

نور گرم خورشيد چنان آن ها را روشن كرده بود كه . چندين تكه ابر طويل در خط افق به چشم مي خورد

. همچون تير هاي فروزاني به نظر مي رسيدند كه گويي از اين سوي آب به سوي ديگر آن در حركت بودند

تابلو هاي نقاشي جلوه گر مي نور كهربايي خورشيد بر بنا هاي مرمري فار مي تابيد و شهر را همچون 

وقتي از باالي كوه فار پايين را نگاه كردم صد ها نفر از مردم را ديدم كه در راه هاي خاكي ايستاده، . ساخت

صد ها . احتماالً آن چشم انداز برايشان صحنه ي خارق العاده اي بود. محو تماشاي غروب خورشيد بودند

  .د نديده بودسال بود كه فار غروب خورشيد را به خو

دانشمندان . كااللو برايم توضيح داده بود كه از قرن ها پيش براي آشكار سازي برنامه ريزي كرده بودند     

فار مكانيزم هوشمندانه اي را طراحي كرده بودند كه به محض فعال شدن، هوا را با فشار به درون محفظه 

شار هواي درون محفظه ها، شهر شروع به باال رفتن با افزايش ف. هاي گسترده اي در زير شهر وارد مي كرد

واكنش . مي كرد چنان كه آب دريا نيز با فشار وارد سيستم مي شد و نيروي آن، شهر را باالتر مي برد

زنجيره اي تا آن جا ادامه مي يافت كه بستر دريا در پيرامون آن شروع به ريزش به درون محفظه ها كرده، 

مانند زلزله اي مهار شده بود كه تمام نيرويش را به سمت . شهر را پر مي كرد همچون پايه ي محكمي زير

  .باال آزاد مي كرد

مشاهده ي مردم فار كه . گرچه شايد علم فيزيك فار را به سطح آب برد، از نظر من جادوي مطلق بود     

. پيش نيز به نظر برسد از تماشاي غروب خورشيد غرق در لذت بودند باعث مي شد اين واقعه جادويي تر از

  .به رغم حال خرابي كه در آن لحظه داشتم، اين ماجرا به پايان خوشي ختم شده بود

 پندراگن؟ -
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درست مثل روزي كه گمان مي كرد پدرش را . برگشتم و چشمم به اسپيدر افتاد كه آن جا ايستاده بود     

گرچه كنار . جاي شكرش باقي بود. تمالقات خواهد كرد لباس تمام رسمي آب نوردي اش را به تن داش

دست كم خيالم از اين راحت شد كه او فهميده كه جايش آن . آمدن با آنچه پيش آمده بود كار آساني نبود

  :اسپيدر به آرامي گفت. جا است

ولي هر چه فكر كردم چيزي به فكرم نرسيد كه نشون . خيلي فكر كردم تا ببينم چي بايد بهت بگم -

 .اتفاقي كه افتاد ناراحت و متأسفم بده چه قدر براي

  ؟»براي اتفاقي كه افتاد متأسفم« :چطوره بگي -: گفتم     

  :اسپيدر سرش را پايين انداخت و گفت     

 .اي كاش مي تونستم اتفاقي كه افتاده رو تغيير بدم -

  :فقط سر تكان دادم و گفتم     

ولي حاال تازه مي فهمم كه . گفتم اگه بهت بگم چيزي نشده و خودتو ناراحت نكن، بهت دروغ -

سنت دين همون طور كه پدرتو كشت، دايي پرس رو هم . وقتي پدرت فوت كرد چه حال داشتي

ولي يه چيزي رو بايد . االن بيش تر از هر زمان ديگه اي دلم مي خواد اون متوقف بشه. كشت

در غير اين . با هم هستيماگه اينو بفهمي، . انتقام گرفتن از اون مشكلي رو حل نميكنه. بدوني

 .صورت مجبور مي شم تنها به راهم ادامه بدم

  :صداي آشنايي گفت     

 .ايو فهميده، پندراگن -

ديدن او در آن جا، در فار، به كلي دور از . مات و مبهوت مانده بودم. لور داشت به شويمان مي آمد     

دام ورزشي اش را تمام و كمال به نمايش مي لباس سر هم كلرالي سبز رنگي به تن داشت كه ان. ذهن بود

دلم مي خواست دستم را دور گردنش بيندازم و با او خوش و بش كنم . از هميشه زيباتر شده بود. گذاشت

اين .او جلو آمد و دستش را روي شانه ام گذاشت. ولي چنين كار هايي با شخصيت لور جور در نمي آمد

  :او گفت. بودنهايت ابراز احساسات صميمانه ي لور 

 .گيج شده بود و نمي دونست چه طوري بايد با تو صحبت كنه. اسپيدر اومد دنبالم -
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در صورت نياز به كمك سراغ هر كسي مي توانست برود جز كسي . وضعيت اسپيدر را درك مي كردم     

  :لور ادامه داد. كه او را براي مرگ دايي اش سرزنش مي كرد

پرس هميشه مي گفت اين همون چيزيه كه بايد اتفاق مي . اديمهمه مون عزيزانمونو از دست د -

اسپيدر مسئول مرگ پرس نيست همون طور كه تو مسئول مرگ . من حرفشو باور مي كنم. افتاد

ولي باالخره متوجه شدم اين . وقتي مادرم مرد، من ازت متنفر بودم، پندراگن. مادرم نبودي

كه اغلب دلخراش و غم انگيزه ولي هدف مهم تري هم سرنوشتيه كه برامون رقم خورده، سرنوشتي 

 .مطمئنم كه اسپيدر هم فهميده. من اينو فهميدم. هست

به اسپيدر نگاه كردم كه باالخره سرش را بلند كرده بود و در انتظار مشاهده ي واكنشي از من، مرا نگاه      

  :اسپيدر گفت. به خوبي مي توانستم درد و رنجش را از چهره اش بخوانم. مي كرد

نمي تونم بهت بگم كه نمي خوام از سنت دين انتقام بگيرم ولي مطمئنم كه تنها راه انجام اين كار،  -

 .منم باهات هستم، پندراگن. به انجام رسوندن مأموريتمونه

به خوبي نياز مبرمش را براي شنيدن كالم آرامش بخشي از . لحظه اي نگاه هايمان در هم گره خورد     

  .ودم حس مي كردمزبان خ

مدت ها بود كه اين موضوع سخت فكرم . علتش اين بود كه بايد اول كاري مي كردم. ابتدا چيزي نگفتم     

. را به خودش مشغول كرده بود و بعد از اتفاقي كه افتاد مطمئن نبودم كه بتوانم اين كار را به انجام برسانم

بنابراين . كار درست ترين كاري است كه مي توانم بكنم ولي در آن لحظه، با كمك لور، متوجه شدم كه اين

به اسپيدر . دستم را در جيبم كردم و از آن چيزي را در آوردم كه چندين هفته از آن نگهداري كرده بودم

  :گفتم

 .حاال ديگه مال توست. اين مال پدرت بود. تو حاال ديگه مسافري -

دايي پرس گفته . انگشتر مسافري. اسپيدر در آورده بودهمان انگشتري بود كه دايي پرس از دست پدر      

. االن همان لحظه بود. بود خودم مي فهمم چه وقت مناسب ترين زمان براي دادن انگشتر به اسپيدر است

  .دستم را دراز كردم و آن را در دست پيش آمده ي اسپيدر انداختم

  .ي گريه اش را گرفته استاسپيدر به انگشتر بزرگ نگاه كرد و معلوم بود كه جلو     
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  :سپس لبخندي زدم و گفتم    

 .حاال ديگه فهميدي كه دل جنبونك در پيش داريم -

  .جانمي جان _:اسپيدر لبخند زد وگفت     

دوستي مان با وجود حادثه ي پيش آمده بر قرار و پا بر جا بود و بايد هم . يكديگر را در آغوش كشيديم     

هميشه فكر مي كردم هر وقت در جنگ بي امان گرفتار . كردم و او چشمكي زد به لور نگاه. چنين مي شد

هر زمان به جنگجويي نياز داشتم كه بتواند مرا از مخمصه اي . بودم بايد براي كمك به سراغ لور بروم

براي اما از قرار معلوم، اولين باري كه براي نجاتم آمد زماني بود كه . بيرون بكشد بايد به سراغ لور بروم

  .قضيه ي مسافر ها، قضيه ي عجيب و خنده داري است. مقابله با بحران عاطفي نياز به كمك داشتم

  :آن گاه كااللو جلو آمد وبا ماليمت گفت     

  .آماده ايم كه كارو شروع كنيم -

يك گروه از شش فاري و ديگري از . در آن زمان، دو گروه كوچك لبه ي سكوي شورا ايستاده بودند     

اين دو . هر گروه محفظه ي زرد رنگي را روي شانه هايشان حمل مي كردند. ش آب نورد تشكيل مي شدش

در زادگاهمان اين گونه محفظه ها را تابوت مي نامند . محفظه حامل پيكر هاي آبادور و دايي پرسم بودند

ضي شكلي از جنس بيشتر به لوله هاي بي. ولي اين دو هيچ شباهتي به تابوت هاي زمين دوم نداشتند

در يك سوي تابوتي كه بر شانه ي فاري ها بود با حروف سياه رنگي نوشته . پالستيك زردرنگ شبيه بودند

به چشم » 21پرس تيلتن« بر روي تابوتي كه آب نورد ها حمل مي كردند نام داييم، . »تي آبادور« : بودند

  )بود؟» تيلتن«اييم راستي اصال به شما گفته بودم كه نام خانودگي د.( مي خورد

هر يك از دو گروه آرام آرام به سوي . دو گروه تابوت كش ايستاده بودند و تابوت ها بر شانه هايشان بود     

سپس نوبت به تابوت دايي . تابوت آبادور را جلوتر مي بردند و كااللو پشت آن مي رفت. انجمن شورا رفتند

وقتي به آرامي وارد انجمن شديم همه از جايشان . فتيمپرس رسيد و من و اسپيدر و لور پشت آن مي ر

مثل موسيقي هايي كه در مراسم خاك سپاري در . موسيقي ماليمي نيز به گوش مي رسيد. برخاستند

                                            

٢١
 Press Tilton 
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مرا به ياد موسيقي عصر مدرن . نه، بسيار قشنگ تر از آن ها بود. كليسا ها شنيده ايم چندان غمگين نبود

  .برايتان وصف كرده ام اما در آن لحظه به نظرم موزون تر مي نمود ماليمي مي انداخت كه قبالً

كااللو كنار تابوت . تابوت كش ها دو تابوت را روي ستون هايي در وسط انجمن، كنار يكديگر گذاشتند     

وقتي به جايمان رسيديم كااللو . ها ايستاد ولي ما سه نفر به سوي جايگاهمان بر سكوي مرمري رفتيم

  .موسيقي خاموش شد و همه نشستند. ش را باال برددست هاي

  :كااللو خطاب به جمعيت سخنش را آغاز كرد و گفت     

اكنون در برابر جالل و شكوه فاري كه دوباره متولد شده، ناچاريم با . امروز روز باشكوه و غم انگيزيه -

 .حقيقت مرگ رو به رو شويم

از اين كه او خود و زندگي اش را . ي آبادور سخنراني زيبايي كرداو به همين ترتيب ادامه داد و درباره      

وقتي ديگران در جيتجوي حقيقت به بن بست . وقف خدمت به فار و مردمش كرده بود سخن به ميان آورد

كااللو . و باالخره در اثر خرد و شجاعت او بود كه فار از نابودي نجات يافت. مي رسيدند او نداي حقيقت بود

با بيان اين نكته به پايان رساند كه با تولد فار، نسل هاي آينده همواره آبادور را در مقام پدر  سخنش را

  .كلرال جديد به ياد خواهند داشت

. كار دشواري در پيش داشتم. كااللو در پايان سخنراني اش با دستش به من اشاره كرد تا به او بپيوندم     

مشكلم . پيش از آن هيچ وقت چنين كاري نكرده بودم. مي گفتم بايد چند كلمه اي درباره ي دايي پرس

ترسم از اين بود كه نتوانم تا پايان صحبتم جلوي اشك هايم . اتفاقاً بر عكس. اين نبود كه ندانم چه بگويم

  .دايي پرس سزاوار بيش از اين ها بود. را بگيرم

عده . ان جا ايستادم و به جمعيت نگاه كردمهم. كااللو عقب رفت و من به كنار تابوت دايي پرس رفتم     

اكثرشان فقط شنيده بودند كه او در نجات فار . ي انگشت شماري از آن جمعيت دايي پرس را مي شناختند

  :شروع به صحبت كردم و گفتم. و كلرال كمك كرده است

مي توان نسبت اما اين را به مردم بسياري . هميشه مردم دايي ام را شجاع مي دانستند و چنين بود -

اما . خيلي از شما كه امروز در اين جا حاضريد شجاعتي باور نكردني از خود نشان داده ايد. داد

واقعيت اين است كه دايي پرس . چيزي كه پرس تيلتن را از ديگران متمايز مي كرد شجاعتش نبود
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و مشكالت خود  در دوره اي كه مردم قادر به ديدن چيزي فراتر از مسايل. به فكر ديگران بود

در هنگام سختي و گرفتاري بسياري از مردم، به . نيستند، دايي پرس هميشه فراتر از آن را مي ديد

حتي من هم از بيشتر اقدام . صورت هاي گوناگوني كه به فكرتان هم نمي رسد، به كمكشان شتافت

و ثروت يا براي اين او براي افتخار يا دستيابي به مال . هايش بي خبرم و خودش چنين مي خواست

فقط چون به فكر . كه در چنين مراسم با شكوهي از او تقدير كنند به كمك ديگران نمي شتافت

براي همين بود كه در نجات فار و كلرال . ديگران بود و به آن ها اهميت مي داد چنين مي كرد

مي دانم تا زماني كه مي دانم كه او با من است و . همكاري كرد و براي همين امروز در ميان ماست

اكنون كه با او وداع مي كنم بزرگ ترين . خاطره اش را در يادم زنده نگه دارم با من خواهد بود

آرزويم اين است كه وقتي زمان ديدار مجددمان فرا مي رسد بتوانم تنها نيمي از افتخاري را كه او 

 .نصيبم كرده، نصيب او كنم

تابوت دايي پرس را لمس كردم و . هم نمي توانستم بر زبان آورمحتي يك كلمه ي ديگر . تمام شد     

زمان آخرين اداي . وقتي به سرجايم مي رفتم همه از جايشان برخاستند. برگشتم تا به سر جايم بروم

لور دستش را دراز كرد و دستم را . بين لور و اپيدر ايستادم و سعي كردم شجاع باشم. احترام فرا رسيده بود

  .گرفت

موسيقي ماليم و آرام بخشي بود اما كم كم در نظرم خيلي غم انگيز مي . آواي موسيقي دوباره بلند شد     

هر گروه . دو گروه تابوت كش دور تابوت ها جمع شدند و با پايين رقتن ستون ها، آن ها را بلند كردند. شد

آن گاه افراد . روي سنگفرش گذاشتتابوتش را به بخش جداگانه اي از سكوي شورا برد و به آرامي آن را بر 

لحظه اي بعد، تابوت ها شروع به پايين رفتن . هر گروه كنار رفتند و تابوت ها را كف سكو باقي گذاشتند

در زير هر يك صفحه اي در كف سكو جاسازي شده بود كه مثل آسانسور عمل كرده، آن دو را به . كردند

  .آرامي پايين مي برد

كااللو به سراغم آمد و پرسيد آيا اجازه مي دهم جسد دايي پرس در آرامگاه بزرگ  يك روز پيش از آن    

در اين آرامگاه تنها ستايش آميزترين و محترم ترين افراد در كل . مايه ي افتخارشان باشد. فار دفن شود 

قي بود كه جاي آن نيز درست در زير سكوي كاشي كاري شده ي پر زرق و بر. تاريخ فار را دفن كرده بودند

اجازه ي به خاك سپردن دايي . البته آبادور را بي چون و چرا آن جا دفن مي كردند. روي آن ايستاده بوديم

  .پرس در آن مكان نشانه ي قدرداني فاري ها از تمام زحماتي بود كه برايشان كشيده بود



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  �	� ش

ر كردم كه بايد او را به گرچه به خوبي مي دانستم كه اين افتخار بزرگي است، در وهله ي اول فك     

. خانواده ام ناپديد شده بود. اما اگر او را به زمين دوم مي بردم تنها مي ماند. زادگاهمان زمين دوم برگردانم

به ياد . اما در فار، او قهرمان بود. كسي نبود كه بر سر مزارش برود يا به خاطر آورد كه چه مرد بزرگي بود

او به . ه ي فرشته ي تمام عيارش به درون آبگير زير ناودان بر زبان آوردجمله اي افتادم كه پس از شيرج

  پس براي خواب ابدي اش كجا بهتر از اين جا؟. كه اين جا قلمروي محبوبش است: من گفت

اين جا قهرماني بود كه در ياد ها . دايي پرس اين جا در فار مي ماند. فروتنانه پيشنهاد كااللو را پذيرفتم     

  .ند هر چند كه مردم اين جا حتي گوشه اي از شخصيت بزرگش را نيز نمي شناختندمي ما

لور با ما آمد و او را به ديدن جاهاي گوناگون اين . اندكي پس از برگزاري مراسم، به گراليون برگشتيم     

  .يمحتي در مغازه ي گرولو به ياد دايي پرس اسنيگرز نوشيد. زيستگاه كشاورزي حيرت انگيز برديم

اما با اين همه . كارمان را به درستي انجام داده بوديم. خوشحال بودم كه ديگر كلرال در خطر نيست     

... عدم حضورش در اطرافم. البته دليل عمده اش دايي پرس بودم. هنوز كمابيش بي حس و حال بودم

رايش تنگ شده بود و غم البته دلم ب. اين بهترين واژه اي است كه مي توانم به كار ببرم. عجيب بود

از . اندوهم براي مرور گذشته نيز بود. فقدانش بر سينه ام به شدت سنگيني مي كرد ولي فقط اين نبود

  .دست دادن او به معناي گم كردن آخرين پيوندم با خانواده ام و با زندگي ام در زمين دوم بود

. دايي پرس تا كنون راهنماي من بود. دمعجيب ترين بخش ماجرا وقتي بود كه به آينده فكر مي كر     

هرچ ند كه ديگر هفت روز هفته و لحظه به لحظه در ترس و نگراني به سر نمي بردم هنوز اطالعاتم درباره 

تا آن زمان، هر وقت گيج و سردرگم مي شدم، . ي مسافر بودن نسبت به روز اول چندان بيشتر نشده بود

او هميشه پاسخ پرسش هايم را نمي داد اما هميشه احساس مي  .مي توانستم به سراغ دايي پرس بروم

  .كردم كه او ما را در مسير درستي مي اندازد

حاال ديگر بزرگترين پرسشم اين بود كه آيا بايد به دنبال سنت دين به . اكنون ديگر خودم بودم و خودم     

طمئن نبودم كه اين اقدام درستي باشد م. ويالكس بروم؟ اين آخرين قلمرويي بود كه با ناودان به آن رفت

بعد از چند روزي كه در گراليون . لور رفته بود. اما اگر هم بود دلم نمي خواست به تنهايي به آن جا بروم

تنش ها در آن جا شدت مي گرفت و او هر لحظه انتظار بروز حادثه ي ناگواري را . ماند به زادا برگشت

  .و به او حق مي دادم لور مي خواست در زادا باشد. داشت
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ما پيش از وخيم شدن اوضاع با هم دوست . او همراه بي نظيري بود. بدين ترتيب، اسپيدر باقي مي ماند     

مي . شده بوديم و حاال كه بار ديگر آرامش بر قرار شده بود دوستي ديرينه مان دوباره قوت گرفته بود

دلم نمي خواست دوباره . ي برخوردش با سنت دين بودم دانستم كه او با من مي آيد اما هنوز نگران نحوه

به اين نتيجه رسيدم كه بهترين راه براي رفع نگراني هايم . كنترلش را از دست بدهد و ديوانه بازي در آورد

. بنابراين شبي بعد از شام، من و اسپيدر به گشت و گذار در كشتزار پرداختيم. در ميان گذاشتن آن هاست

  :به او گفتم

 .ديگه دليلي براي موندن در اين جا ندارم. كلرال نقطه ي عطفشو پشت سر گذاشته. ن بايد برمم -

  :اسپيدر خنده اي كرد و پرسيد     

 حتي براي يه ماهيگيري درست و حسابي هم نمي موني؟ -

  :سپس گفت. اين را مي دانستم. داشت شوخي مي كرد     

 كجا مي ري؟ -

  :پاسخ اين بود     

 .سنت دين هم اون جا رفت. ويالكس برم فكر كنم، به -

. البته كه ترجيح مي دادم به جايي بروم كه سنت دين در آن جا نباشد اما اين دردي از ما دوا نمي كرد     

  :اسپيدر پرسيد

 قبال رفتي؟ -

 ...هميشه دايي پرس راهنماي سفرم بود ولي حاال. درباره ي اون جا هيچي نمي دونم. نچ -

  .له ام را تمام كنمالزم نبود جم     

نمي دانستم كه چطور از او بپرسم كه آيا مي خواهد با من بيايد يا . مدتي در سكوت با هم قدم زديم     

از آن مهم تر، نمي دانستم چه طور از او بپرسم آيا خيال دارد وحشي و مهارناپذير  بشود و هردومان را . نه

  .به كشتن بدهد يا نه

  :او گفت. بت كرد و مشكلم را حل كرداسپيدر شروع به صح     
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حاال كه كلرال . منم مسافرم ديگه، نه؟ مسافر ها هم همين كارو مي كنند. منم مي خوام با تو بيام -

 .ديگه در امن و امانه، منم دليلي براي اين جا موندن ندارم

 _ اسپيدر، من -

  :صميمانه گفت     

. پاي حرفي كه زدم، هستم. رنامه عمل مي كنممن بر طبق ب. الزم نيست نگران من باشي، پندراگن -

. بايد جلوشو بگيريم تا نتونه به قلمرو ها آسيب بزنه. مشكل ما سر انتقام گرفتن از سنت دين نيست

ولي حاال ديگه عقلم برگشته سرجاش و مي . عقل از سرم پريده بود. ببين، رفيق، دوران سختي بود

 .خوام با تو بيام

اين بخش از . گيرنده ي تمام نكته هايي بود كه نمي دانستم چه طور عنوان كنمحرف هايش در بر      

  حال موضوع اين بود كه آيا حرفش را باور مي كردم؟. قضيه به سادگي گذشت

  :اسپيدر اضافه كرد     

 .تو به من احتياج داري، پندراگن -

اليون نشسته ام و اين روز نگاشت را در آپارتمانم در گر. با اين حرفش به جايي رسيديم كه االن هستم     

  .مقصدمان ويالكس است، حاال هرجا هست. فردا قرار است من و اسپيدر از اين جا برويم. مي نويسم

مرور وقايعي كه به نجات . نوشتن كل اين ماجرا كار سختي بود ولي باور كنيد كه باعث شد سبك شوم     

دايي پرس هميشه اين را مي گفت ولي باز هم . ن پي ببرمكلرال انجاميد باعث شد به اهميت مأموريتما

خودم هم نمي دانم در ويالكس چه در پيش داريم يا چه . بايد براي خودم پيش مي آمد تا مي فهميدم

مطمئنم كه او در حالي كه تابلويي را با اين . طور بايد جستجويمان براي يافتن سنت دين را شروع كنيم

مي دانم كه تغيير . به گردنش انداخته باشد به اين سو و آن سو نمي رود» !ين جامسالم بابي، من ا«:نوشته

و درست مثل زماني كه در دندارن يا كلرال بود جادوي شيطاني اش را به كار خواهد . قيافه خواهد داد

 به فصل سوم. بزرگ ترين تفاوتش در اين است كه ديگر دايي پرس را ندارم تا به او تكيه كنم. گرفت

  ...زندگي مسافري ام خوش آمدم

در پايان اين روزنگاشت بايد بگويم كه آخرين حرف هاي دايي پرس چه كمك بزرگي كرد تا بتوانم      

نمي دانم كه اين چطور امكان . او گفت، نه، قول داد، كه دوباره كنار هم باشيم. آرامشم را به دست آورم
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. گمان نمي كنم كه چنين منظوري داشت. بهشت و امثال آن پذير مي شود، البته گذشته از مالقاتمان در

هرچه بيشتر در اين باره فكر مي كنم بيش تر به اين نتيجه مي رسم كه از با هم بودني واقعي صحبت مي 

  .كرد؛ از ديداري واقعي، در همين عمري كه داريم

يم؟ و همچنين در چه زماني به ما دقيقاً كجاي. بديهي است كه اين مهم ترين پرسش را پيش مي آورد     

براي اولين بار . سر مي بريم؟ اين كامالً به اين بستگي دارد كه بر حسب تصادف در كدام قلمرو هستيم

خيلي دلم مي خواهد بدانم كه چند . است كه كم كم دارم احتمال هاي حيرت انگيزي را درك مي كنم

لمرو هايي هستند كه تا كنون در آن ها بوده ايم، آيا آيا همه ي آن ها مانند ق. قلمرو در عالم وجود دارد

اين امكان وجود دارد كه با ناودان به سطح كامالً متفاوتي از هشتي سفر كنيم؟ اين امكان بالقوه به طرزي 

  .باورنكردني هيجان انگيز است و سرم را به دوران مي اندازد

. آن را برايتان مي فرستم و بعد كمي مي خوابماول . بچه ها، نوشته هايم را همين جا تمام مي كنم     

اميدوارم بتوانم زودتر به آن جا . خواهش مي كنم اين را بدانيد كه دلم براي هردوتان تنگ شده است

بدون نور . باز هم از شما متشكرم كه روزنگاشت هايم را مي خوانيد و در جاي امني حفظ مي كنيد. بازگردم

  .ره و تار مي شدواقعيت شما، زندگي جديدم تي

  .جانمي جان     

  بابي

 8پايان روزنگاشت 
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  زمين دوم

مارك و كورتني روي صندلي عقب اتومبيل سياه و سفيد پليس نشسته بودند و به كالنتري استوني بروك 

را مارك وقتي او . مامور پليس نازنيني به ام ويلسن براي بردن آنها به در خانه ي مارك آمده بود. مي رفتند

اما چنين . و به او دستبند بزند» .تو بازداشتي، عوضي«: جلوي در ديد هيچ بعيد نمي دانست كه بگويد

او رفتاري كامال دوستانه داشت و وقتي سوار اتومبيل شدند حتي به آنها پيشنهاد كرد آژير را . اتفاقي نيفتاد

كودك » !آره، روشنش كن«: ويدمارك ناچار بود جلوي وسوسه اش را بگيرد و نگ. برايشان روشن كند

درونش چنين چيزي را عالي مي پنداشت اما اين امري جدي بود و زمان مناسبي براي تفريح و سرگرمي 

اگه بگي آژيرو روشن كنه «: بنابراين نيازي به نگاه سريع كورتني نبود كه گويي با نگاهش مي گفت. نبود

  .آنها در سكوت پيش رفتند» .مي زنم توي سرت

. آخرين روزنگاشت بابي را تا آخر خوانده و تازه فهميده بودند كه پرس مرده است. و كمي متحير بودندهر د

خبر مرگ ناگوارش . آنها چند بار پرس را ديده و از طريق روزنگاشت هاي بابي بهتر او را شناخته بودند

كلرال كار بزرگي را به انجام  البته آگاهي از اين كه بابي و دوستانش در. برايشان بسيار تكان دهنده بود

حاال ديگر . اندكي از تلخي اين حادثه را از بين مي برد. رسانده بودند كمي مايه ي دلگرميشان مي شد

  .منتظر شنيدن خبري از قلمروي ويالكس بودند

  .نداما فراتر از همه ي اين انديشه ها واقعيت دنياي خودشان بود كه در آن زمان و مكان با آن روبرو بود

مربوط به روزنگاشت هايي بود . مارك به خوبي مي دانست كه چرا سروان هيرش آنها را احضار كرده است

اطمينان داشت كه اندي ميچل براي گرفتن جايزه، آنها را به پليس . كه اندي ميچل از او دزديده بود

  ري بروند؟وگرنه چرا بايد سروان هيرش از آنها مي خواست كه به كالنت. تحويل داده است
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آن دو از اولين كساني بودند كه پليس را از ناپديد شدن . مارك و كورتني ماه ها پيش، سروان را ديده بودند

اما از زمان همان مالقات، از طريق روزنگاشت هاي بابي فهميده . بابي و خانواده اش مطلع ساخته بودند

نستند خانواده ي پندراگن كجا رفته اند، حاال با اين كه به درستي نمي دا. بودند چه بر سر او آمده است

آنها براي اينكه بابي را بزرگ كنند تا مسافر شود آنجا بودند و . ديگر از علت ناپديد شدنشان مطلع بودند

  .به جايي بروند... براي همين از آنجا رفتند تا . ديگر ماموريتشان به اجرا در آمده بود

مي . بيش از حد باور نكردني بود. دانستند به ماموران پليس نگفتندمارك و كورتني هيچگاه آنچه را مي 

ترسيدند آنها را به بيمارستان رواني ببرند و بستري كنند يا در جستجويي كه خود آغازگر آن بودند به آنها 

ا از آن بدتر اين كه مي ترسيدند اگر مردم از حقيقت امر باخبر شوند، انجام ماموريت مسافره. مظنون شوند

بنابراين مارك و كورتني پس از تفكرها . برايشان بسيار دشوارتر شود به ويژه وقتي نوبت به زمين دوم برسد

  .و بحث هاي بسيار به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است موضوع را همچون رازي پنهان نگه دارند

مال وجود داشت كه همه اما اكنون، با تحويل روزنگاشت ها به ماموران پليس توسط اندي ميچل، اين احت

  .ي نقشه هايشان نقش بر آب شود

اينها دغدغه هاي ذهني مارك در هنگامي بود كه آقاي ويلسن، مامور پليس، اتومبيل را در پاركينگ 

مارك و كورتني هر دو مي كوشيدند عادي رفتار كنند گويي هيچ . كالنتري استوني بروك پارك مي كرد

آنها بايد هنگام صحبت با ماموران پليس احتياط بسيار مي كردند وگرنه . اتفاق ناگواري رخ نداده است

  .ممكن بود خود را به دردسر بزرگي بيندازند

سركار ويلسن آنها را در محوطه ي كالنتري راهنمايي كرد و از آنها خواست در همان اتاق كنفرانسي منتظر 

  .ن مالقات كرده بودندبمانند كه ماه ها پيش براي اولين بار سروان هيرش را در آ
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مارك و . در اتاق كسي نبود و فقط دو پوشه ي قطور در انتهاي ميز كنفرانس طويل اتاق به چشم مي خورد

به همديگر . براي همين آنجا بودند. كورتني هر دو خوب مي دانستند كه در آن پوشه ها چه مي تواند باشد

توانستند بفهمند كه آيا در آن سوي آينه ي دو طرفه  به هيچ وسيله اي نمي. نگاهي كردند اما حرفي نزدند

مارك دلش . اي كه در سرتاسر ديوار امتداد داشت كسي مراقب آنهاست و حرف هايشان را مي شنود يا نه

كورتني ناچار بود . اين خيلي خوب بود. او كامال آرام بود. مي خواست بفهمد در ذهن كورتني چه مي گذرد

  .رام باشد چون مارك مي خواست فرياد بزندبه جاي هر دو نفرشان آ

  .سالم، بچه ها، ممنونم كه اومدين -

  :سروان هيرش هنگامي كه با سرعت وارد اتاق مي شد اين را گفت و ادامه داد

  .بفرماييد بنشينيد -

سروان جلوي پوشه ها، در آن سوي . مارك و كورتني در يك سوي ميز روي صندلي هايي كنار هم نشستند

. لباس پليس خاكستري هميشگي اش را به تن داشت و كراوات باز شده اش دور گردنش بود. شستميز ن

هيرش به مارك و بعد به كورتني نگاه كرد گويي از . مارك احتمال مي داد كه با آن لباس خوابيده باشد

  .آنها حرفي نزدند. آنها مي خواست كه چيزي بگويند

  ؟پس هر دوتون اندي ميچلو مي شناسين -

  :هر دو با هم گفتند

  .بله -

  درباره ش چه نظري دارين؟ -
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مارك مي خواست بگويد كه به نظرش ميچل يك تنه لش نفرت انگيز است اما هيچ نمي خواست سروان 

  :كورتني گفت. هيرش فكر كند او برخوردي منفي دارد

  .اون يه تنه لش نفرت انگيزه -

  .اوت ديگران درباره ي نحوه ي برخوردش قايل نبودبديهي است كه كورتني كمترين اهميتي براي قض

سپس دستش را به سوي يكي از پوشه ها دراز كرد و همانطور كه . هيرش به نشانه ي موافقت سر تكان داد

  :چيزي را از آن در مي آورد تا به آنها نشان بدهد، پرسيد

  اين براتون آشنا نيست؟ -

كورتني به سرعت نگاهي به . لي خيلي برايشان آشنا بودخي. اولين صفحه ي اولين روزنگاشت بابي بود

. مارك ناچار بود خونسردي اش را حفظ كند هر چند كه كابوسش به واقعيت پيوسته بود. مارك انداخت

مارك روزنگاشت ها را همانطور كه . ميچل روزنگاشت ها را تحويل داده بود. اين امري رسمي و جدي بود

احتماال ميچل آنها را . صورت لوله شده با ريسماني به دورش، نگه مي داشت بابي برايش فرستاده بود به

مارك بيش از هر چيز براي اين بي احترامي ميچل از او . صاف روي هم گذاشته بود تا در پوشه جا بگيرند

  :در حالي كه مي كوشيد خشمگين به نظر نرسد پاسخ داد. نفرت داشت

  .بله، آشناست -

  :ي دلخورتر از آنچه مارك مي پسنديد اضافه كردكورتني با حالتي كم

  .معلومه كه آشناست -
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مارك مي ترسيد كورتني هنگام مشاهده ي روزنگاشت ها حالتي هجومي به خود بگيرد ولي خوشبختانه 

  .چنين نشد

  :سروان هيرش ورقه را دوباره در پوشه گذاشت و گفت

مايلم كه اونم به ما ملحق . هنوز هم اينجاست. اندي ميچل حدود يك ساعت پيش اينا رو تحويل داد -

  .بشه

  :مارك با تعجب گفت

  اون اينجاست؟ االن؟ -

  :هيرش گفت

  آره، اشكالي كه نداره؟ -

  :كورتني گفت

  .اون عوضي رو بيارين. معلومه كه اشكالي نداره -

ز پشت آينه زير نظر سروان هيرش به آينه نگاه كرد و سر تكان داد و معنايش اين بود كه عده اي آنها را ا

چند ثانيه بعد، در باز شد و اندي ميچل مثل كسي كه بليت . حس ترسناك و ناجوري ايجاد مي كرد. دارند

با رضايت خاطر قدم بر مي داشت و . بخت آزمايي اش برنده شده باشد با قدم هاي بلندي وارد اتاق شد

. و كورتني افتاد لبخند به لبش خشك شدهمين كه چشمش به مارك . لبخند خودپسندانه اش بر لبش بود

  :با پوزخندي گفت. اما به سرعت خودش را جمع و جور كرد

  .هي پسر، چه تند و تيز -
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  :سپس خطاب به مارك و كورتني گفت

  شما دو تا هنوز با همين؟ -

  :هيرش گفت. آنگاه خُره اي كشيد و خنده ي نفرت انگيزي كرد

  .لطفا بشين، اندي -

مارك هيچ بعيد نمي . ا از باالي يكي از صندلي ها رد كرد و در انتهاي ميز نشستميچل يك پايش ر

  :ميچل گفت. دانست كه روي زمين تف كند

  پس چرا اين قدر طول كشيد؟ مي خواين برام ناهار بگيرين يا كار ديگه اي دارين؟ -

  :رو به مارك و كورتني كرد و گفت. هيرش پاسخي نداد

ميگه اينا مدركيه كه ثابت مي كنه چه اتفاقي براي بابي پندراگن . ه ما تحويل دادهاندي اين كاغذها رو ب -

  .اگر حرفش درست باشه، جايزه ي هنگفتي مي گيره. افتاده

  :ميچل خره كشيد و گفت

  !بيست و پنج تا از اون درشت ها! اينو درست گفتي -

وسوسه ي پريدن به آن سوي ميز و مي دانست كه او در برابر . مارك دست كورتني را ديد كه مشت شد

نمي دانست كدام . يا شايد مي خواست به مارك مشت بزند. مشت زدن به آن خائن نابكار مقاومت مي كند

  .حدسش درست است

  :هيرش با لبخند صميمانه اي گفت
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  اندي، مي شه بگي چه طور اين كاغذها رو به تملك خودت در آوردي؟ -

  :ميچل با اشاره به مارك، گفت

  .فكر كردم وظيفه ي شهروندي منه كه اونا رو تحويل بدم! دست اون بود! گفتم كه -

  .وظيفه ي شهروندي، آره، تو گفتي و من باور كردم. وحشتناك بود. مارك چشم هايش را بست

  :هيرش مودبانه گفت

  ردي؟پرسيدم چه طور اين كاغذها رو به تملك خودت در آو. اين جواب سوال من نبود، آقاي ميچل -

  :ميچل پرسيد

  چطوري گرفتمشون؟... يعني -

  :هيرش صبورانه پاسخ داد. عجب نفهمي بود. را درست نمي داند» تملك«كامال مشخص بود كه معناي 

  .بله -

چند بار خواست جوابي بدهد اما خودداري كرد گويي از درست بودن حرف . ميچل شروع به من و من كرد

  :د را لو داد و گفتسرانجام، خو. خود اطمينان نداشت

اين جور ! حاال كه چي، آقا؟ هر كي بود همين كارو مي كرد. اونا رو برداشتم، خوبه؟ فقط اونا رو برداشتم -

  !مردم بايد بدونند! چيزها نبايد مخفي بمونه

  :هيرش به آرامي ادامه داد

  پس منظورت اينه كه اونا رو از مارك دايمند دزديدي؟ -
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  .ميچل هيچ از روند اوضاع راضي نيست به خوبي معلوم بود كه

  !ولي اين كه مهم نيست. آره، اونا رو دزديدم -

مارك و كورتني بدون آن كه . سپس دستش را به سوي دومين پوشه ي روي ميز برد. هيرش سر تكان داد

د و دسته هيرش پوشه ي دوم را باز كر. كلمه اي بر زبان آورند يا ابراز احساساتي بكنند شاهد ماجرا بودند

فواصل ميان كلمات حفظ شده و . اي كاغذ سفيد را نشان داد كه متني چاپي بر رويشان به چشم مي خورد

  :هيرش گفت. متن به دقت حاشيه بندي شده بود

  .مي خوام اگه برات آشنا بود بهم بگي. مي خوام چيزي رو برات بخونم، آقاي ميچل -

  :ميچل گفت

  .مي خواي بخوني، بخون -

اميدوارم يك نفر اين را بخواند چون تنها چيزي كه در . وارم تو باشي كه اين را مي خواني، ماركاميد -

  –حال حاضر موجب مي شود عقلم به كلي از سرم بپرد، آوردن تمام اينها به روي كاغذ است بلكه 

  :ميچل كه كمي گيج شده بود، گفت

  اونو از روي چي خوندي؟ .اينجوري شروع مي شه. مال اوليه. اين مال روزنگاشته -

  :هيرش دسته ي كاغذهاي سفيد و تميز چاپي را باال گرفت تا ميچل ببيند و گفت

  .مارك و كورتني هفته ي پيش اين داستان رو برام آوردند -

  :ميچل هاج و واج شد و نفسش را در سينه حبس كرد و گفت
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  .چي؟ يعني چه، نمي فهمم -

  :نده اي نخودي كرد و گفتهيرش كاغذها را روي ميز گذاشت و خ

  .آره، كامال مشخصه -

  :ميچل با سردرگمي پرسيد

  چه خبر شده؟ -

  :هيرش كه مي كوشيد جلوي لبخندش را بگيرد به او گفت

مي دوني يعني چي؟ يعني خودشون اين داستان . ادبيات داستاني. داستانه. اين داستانيه كه اونا نوشتن -

  .رو ساختن

هر دو مثل فرشته هاي بي گناه و . واجش نگاه سريعي به مارك و كورتني انداخت ميچل با قيافه ي هاج و

  :ميچل فرياد زد. معصوم نشسته بودند

  !همه ش حقيقت داره. پندراگن اونو نوشته! نه، اونا خودشون اونو نساختن. نه -

  :كورتني با نااميدي سرش را تكان داد و به هيرش گفت

يد بچگانه باشه، ولي اين كاري بود كه براي كنار اومدن با گم شدن بابي همونطور كه بهتون گفتيم، شا -

  .كرديم

  :مارك به تندي اضافه كرد
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. آره، حتي با خط خودم روي اون كاغذهاي قهوه اي نوشتم تا به نظر برسه بابي خودش اونا رو نوشته -

  .اينطوري باعث مي شه همه چي واقعي تر به نظر بياد

  :كورتني گفت

همه ش خياليه ولي تظاهر به اين كه . توي كامپيوتر هم تايپ كرديم تا راحت تر بتونيم كار كنيمولي  -

حاال . بابي در گير و دار ماجراي بزرگيه خيلي بهتر از اين بود كه فكر كنيم اونجاييه كه نمي دونيم كجاست

  .كار شرم آوري بوده... كه اينجا نشستيم و درباره اش صحبت مي كنيم، انگار 

  :هيرش با مهرباني گفت

شما دو تا در اين . مردم با فقدان عزيزانشون به صورت هاي گوناگوني برخورد مي كنند. شرمنده نباشين -

  .زمينه خيلي خالقيت به خرج دادين

  :ميچل از روي صدلي جست و فرياد زنان گفت

كاغذها از غيب يكهو ظاهر  خودم ديدم كه اون... من ! دارند دروغ ميگن! حتما دارين شوخي مي كنين -

  !انگشترشو ببين. از انگشترش در اومد... شد و برق پر نوري از 

  .انگشتري در دستش نبود. دستش را نشان داد. مارك شانه هايش را باال انداخت

مارك به خوبي مي دانست كه او بعد از تصور به . ميچل حسابي هول شده و دست و پايش را گم كرده بود

ست و پنج هزار دالر، كارش به جايي رسيده بود كه با او مثل دزد احمقي رفتار مي كردند كه جيب زدن بي

تته پته .  در كمال درماندگي مي كوشيد ورق را به نفع خود برگرداند. قصه اي تخيلي را باور كرده است

  :كنان گفت
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واسه اين كه مي . ون ميگمچرا اون كاغذهاي چاپي رو آوردن؟ هان؟ بهت: جواب منو بدين. باشه، باشه -

  .خواستن منو اينجا ضايع كنن و خودشونو از اين مخمصه نجات بدن، براي همين

  :هيرش صبورانه گفت

اون صفحات چاپ شده رو آوردند . نه، اونا اومده بودند اينجا كه گزارش بدن دست نوشته هاشونو دزديدن -

نمي كردم صفحات ربوده شده پيدا بشه تا اين كه صادقانه بگم، هيچ فكر . تا ثابت كنند قصه ي خودشونه

  !راحت و بي دردسر. يكهو سر و كله ي تو پيدا شد

  !نه -

  .بدجوري قافيه را باخته بود. ميچل با تشويش و دلواپسي فرياد مي زد

  :هيرش به مارك و كورتني نگاه كرد و گفت

  شما مي خواين عليه آقاي ميچل شكايت كنين؟ -

  :هم نگاهي كردند و سپس كورتني گفتمارك و كورتني به 

  .نه، فقط همين كه نوشته ها رو پس بگيريم كافيه -

  :مارك دلسوزانه گفت

هيچ فكر نمي كرديم قصه مون به قدري خوب باشه كه كسي فكر كنه . آره، آخه دلمون براش مي سوزه -

  !واقعيه

  :كورتني خده اي كرد و گفت
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  !راست ميگه -

  :د اشكش سرازير شود فرياد زنان گفتميچل كه چيزي نمانده بو

  نيست؟! ولي اون واقعيه -

  :هيرش گفت

ولي ازت مي خوام كه قبل از رفتن، از اين دو نفر براي كاري كه كردي . تو آزادي و مي توني بري -

  .عذرخواهي كني

بخورد ميچل چنان نگاه خصمانه و نفرت باري به مارك انداخت كه باعث شد مارك روي صندلي اش تكاني 

ميچل . از ميچل واهمه اي نداشت. اما گويي نگاه ميچل، كورتني را چندان ناراحت نكرده بود. و عقب برود

لحظه اي چنان سرخ شد كه گويي درد وحشتناكي مي كشيد سپس به خود فشار آورد و با صداي ضعيفي 

  :گفت

  .ببخشيد... خب -

  :كورتني دلسوزانه گفت

  .فراموش كنيم كه اين اتفاق افتاده بهتره. اشكالي نداره، اندي -

  :مارك اضافه كرد

  .آره -

  :هيرش گفت
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  .حاال ديگه برو. متشكرم، آقاي ميچل -

ميچل لحظه اي آنجا ايستاد و با درماندگي فكري كرد بلكه بتواند چيزي بگويد كه اوضاع را به نفع خودش 

كورتني چشمكي زد و . كورتني نگاه كردبه . اما هوش الزم براي انجام چنين كاري را نداشت. تمام بكند

  .ميچل ديگر تاب تحمل آن وضعيت را نداشت. همين كافي بود. لبخندي تحويل او داد

  !ه...اَ -

  .فريادي زد و با خشم و ناراحتي از اتاق كنفرانس بيرون رفت

  :هيرش گفت

  .واقعا اون يه تنه لش نفرت انگيزه. حق با تو بود -

  :حالت گفتارش گفت كورتني با مودبانه ترين

  .مي دونستم شما همون كسي هستين كه براي كمك بايد پيشتون بيايم. ممنونم، جناب سروان -

  .ولي يه خواهشي دارم. انجام وظيفه كردم. خواهش مي كنم -

  :كورتني به تندي گفت

  .بفرماييد -

  .مي شه منم اين داستان رو بخونم؟ خيلي داستان خوبيه -

  :ي رد و بدل كردند سپس مارك گفتمارك و كورتني نگاه
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ولي مي شه داستان چاپي رو بخونين؟ اگه بشه مي خوايم دست نويس داستان پيش . البته كه مي شه -

  .خودمون باشه

  :هيرش به سرعت پوشه ي روزنگاشت هاي بابي را روي ميز به سمت مارك راند و گفت

  تي فكر مي كرد اين داستان واقعيه؟راست راس. اين يارو ميچل شاهكاريه. البته، بفرماييد -

  .تنها كاري كه مارك و كورتني توانستند بكنند اين بود كه معصومانه شانه هايشان را باال بيندازند

روزنگاشت شماره . چند دقيقه بعد، مارك و كورتني از كالنتري بيرون آمده، در خيابان اصلي قدم مي زدند

  .امان بود ي يك بابي در كوله پشتي مارك در امن و

آنها مودبانه تعارف سركار ويلسن براي رساندن آنها به در خانه را رد كرده، گفته بودند كه مايلند پياده 

به او گفتند كه كل آن تجربه ي دشوار برايشان پر اضطراب بوده و الزم است آرامش خود را به دست . بروند

  .آورند

جعبه سيب زميني سرخ شده همراه با كوكاكوال و آب  آنها يكراست به دكه ي گاردن پولتري رفتند و دو

آنها خوراكي هايشان را به پارك محلي بردند و روي نيمكتي . مارك آب معدني خريد. معدني خريدند

. از زماني كه از كالنتري بيرون آمده بودند هيچ يك حرفي نزده بودند. نشستند تا از خود پذيرايي كنند

  .د به سوي گاردن پولتري رفته بودندبدون هيچ مشورتي، خود به خو

  :سرانجام مارك پس از آن كه آخرين تكه سيب زميني سرخ شده ي برشته را خورد به كورتني گفت

  .منو ببخش، كورتني -

  :كورتني آخرين جرعه هاي كوكاكواليش را سر كشيد و گفت
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ولي مارك، . قصر بوديمهر دومون به يك اندازه م. گم شدن اون يك صفحه ي روزنگاشت اتفاقي بود -

  .خيلي كار بدي كردي كه بالفاصله بعد از با خبر شدن ميچل از وجود روزنگاشت ها چيزي به من نگفتي

  :تنها چيزي كه مارك توانست بگويد اين بود

من خجالت مي كشيدم بهت بگم ... من. فكر كردم خودم مي تونم از سرم بازش كنم. مي دونم، مي دونم -

ولي وقتي خواست همه ي روزنگاشت ها رو ببينه و شروع كرد به . پيچه اي افتاده ام توي چه گير سه

گفتن اينكه وقتي اينا رو براي مردم دنيا رو كنيم چقدر مشهور مي شيم، ديگه نمي دونستم چيكار بايد 

  .بكنم

  :كورتني گفت

  .قبل از اين كه كار به جاهاي باريك بكشه بايد به من مي گفتي -

  :با حالتي حاكي از احساس گناه گفت. وبي مي ديد كه او خشمگين استمارك به خ

  .اما نقشه ات حرف نداشت. آره -

درست بعد از وقتي . مارك به ياد لحظه اي افتاد كه باالخره به كورتني اقرار كرد كه چه پيش آمده است

ض به اين فكر افتاد كه در عو. كورتني عصباني نشد. بود كه ميچل همه ي روزنگاشت ها را با هم خواست

او مي دانست كه ميچل براي دريافت جايزه، روزنگاشت را . ترتيبي بدهند تا همه چيز بر عليه ميچل باشد

اما آنها مي توانستند پيشدستي كرده، وانمود . اين مثل روز روشن بود. به ماموران پليس تحويل خواهد داد

شب تمام تا پاسي از شب روزنگاشت شماره ي يك بابي را كورتني سه . كنند خودشان داستان را نوشته اند

در . سپس نسخه هاي چاپي آن را نزد سروان هيرش بردند. تايپ كرد تا سرانجام وارد كامپيوترش شد

بخش كليدي . همان هنگام داستان دروغين دزديده شدن نسخه ي دست نويس داستانش را به او گفتند
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هيچ يك از آن دو از دروغ . داستان را به ماموران پليس نشان بدهد نقشه شان اين بود كه پيش از ميچل،

بايد هر طور شده جلوي ميچل را . گفتن خوششان نمي آمد ولي در آن وضعيت چاره ي ديگري نداشتند

  .مي گرفتند و نمي گذاشتند او ماجراي بابي را به گوش مردم دنيا برساند

نه ي مارك كه به دزديدن روزنگاشت ها منجر شد، حرفشان چنان كه معلوم شد، بعد از آمدن ميچل به خا

با اين حال، اگر ميچل روزنگاشت ها را مي خواند و پس مي داد قضيه . چندان هم دروغ از آب در نيامد

او حريص تر از آن . اما آنها مي دانستند كه ميچل چنين كاري نخواهد كرد. همان جا به پايان مي رسيد

مي دانستند كه روزنگاشت ها را به كالنتري مي برد و يكراست در تله ي آنها مي . دبود كه چنين كاري بكن

روزنگاشت هاي بابي را پس گرفتند و ميچل ديگر نمي توانست . نقشه شان بي كم و كاست عملي شد. افتد

  .با اين تهديد كه به ماموران پليس خبر مي دهد تقاضاي ديدن روزنگاشت هاي بعدي را بكند

كورتني . ي نظيري بود ولي مارك هنوز ناراحت بود كه به طور كامل با كورتني رو راست نبوده استاتفاق ب

  :گفت

اگه مي خواي كنارت بمونم بايد . وقتي اولين روزنگاشت رو نشونم دادي منو وارد اين ماجرا كردي -

  .هميشه باهام صادق باشي

  :مارك ناله كنان گفت

  .اشمباشه، قول مي دم كه صادقانه ب -

  :هر دو لحظه اي ساكت شدند بعد كم كم لبخند شيطنت آميزي بر لب كورتني نقش بست و گفت

  !ولي ديدن شرمندگي و ناراحتي ميچل خيلي چسبيد -
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آنگاه مارك دستش را به گردنش برد و . مارك نيز خنديد و كف دست هايشان را باال برده، به هم زدند

در كنار كليد، انگشترش نيز از زنجير . حرير مخفي اش در آن بودزنجيري را بيرون آورد كه كليد ميز ت

  .آن را از زنجير بيرون آورد و دوباره در انگشتش كرد تا سر جاي خودش باشد. آويخته بود

با هم تا جايي پيش رفتند كه . اكنون ديگر كاري براي انجام دادن باقي نمانده بود و بايد به خانه مي رفتند

  :كورتني گفت. نشان رسيده بودكورتني به خيابا

  پس خبرم مي كني؟ -

  .همين كه روزنگاشت بعدي بياد خبرت مي كنم -

  .مارك اين را گفت و هميشه همين كار را كرده بود

 .سپس صميمانه خداحافظي كردند و از هم جدا شدند

  .تا پنج ماه بعد از آن به هم كاري نداشتند

از آن جا كه تنها دوست مشتركشان بابي بود در . رسه برگشتندشان در خانه و مدهر دو به زندگي عادي

كورتني طوري به او نگاه . گذشتندهر از گاهي در راهروها از كنار هم مي. ديدندنتيجه زياد همديگر را نمي

  .هنوز هيچ. دادمارك نيز فقط با نااميدي سر تكان مي» چه خبر؟«: پرسيدكرد گويي ميمي

كن را بازي پر شتابي بود و كورتني مقام توپ پرتاب. كردبال استوني بروك بازي ميكورتني در تيم سافت 

رفت و صد البته كه كورتني گل سر سبد تيمشان در بهار آن سال به طور شكست ناپذيري پيش مي. داشت

  .بازيكنان تيم بود

در درس فيزيك و  او. ي بزرگ مارك ساختن روباتي جنگنده براي نمايشگاه علمي استاني بودپروژه

ي پر سر و صدا و ي قالب و ارهبا مجموعه. روبات مارك روباتي ويرانگر بود. مكانيك مهارت خاصي داشت
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ي اول را برد و شروع به تحقيق و پرس و جايزه. ي حريفان را به نابودي كشاندهاي جورواجورش همهپتك

  .اش به تلويزيون راه يابدگندهتواند با ماشين كوچولوي جنگونه ميجو كرد تا بفهمد چه

مارك برايش كارت تبريكي . گذاشتبه پانزده سالگي قدم مي. روز ششم مارس، سالروز تولد كورتني بود

  »!تولدت مبارك، جانمي جان«: فرستاد و برايش چنين نوشت

ي گاردن پولتري آن دو به دكه. روز تولد بابي بود. آن دو يك بار در روز يازدهم مارس با هم بيرون رفتند

زميني سرخ شده خريدند و همراه با كوكا و آب معدني در پارك در خيابان اصلي رفتند، مقداري سيب

  .خواست بدانند آيا بابي خبر دارد كه پانزده ساله شده استهر دو دلشان مي. محلي به ياد بابي خوردند

مارك مسئول . بروك در ماه ژوئن بود ي راهنمايي استونيرويداد مهم بعدي، فارغ التحصيلي از مدرسه

اما از بس دلشوره و اضطراب داشت جايش در . كرداجراي سخنراني خداحافظي بود و بايد سخنراني مي

با اين همه او قهرمان بود و فرهنگ واژگان بزرگي جايزه . پشت سكوي خطابه را به نايب قهرمان سپرد

ها ديگر بايد به دبيرستان آن. آورمقصدي بزرگ و رعبمقصد بعدي اين دو نفر، دبيرستان بود، . گرفت

دانست ديويس گرگوري هيچ كس نمي. رفتندديويس گرگوري، دبيرستان دولتي بزرگ استوني بروك مي

مارك در اين فكر بود كه شايد روزي دبيرستاني . زدند شخصيت مهمي در تاريخ باشدكيست اما حدس مي

  .يز وجود داشته باشدبه نام دبيرستان بابي پندراگن ن

ي نجات غريقي نوجوانانش كرد و گواهي نامهكورتني بيس بال بازي مي. روزهاي تابستان به كندي گذشت

- مارك با دستكاري روبات ويرانگرش خود را براي شركت در مسابقات بزرگ ايالتي آماده مي. را نيز گرفت

  .يافتگسترش مي شهرتش داشت. از او دعوت رسمي به عمل آورده بودند. كرد

در واقع . رسيدمارك هميشه انگشترش را در دست داشت و منتظر روزي بود كه روزنگاشت بعدي مي

شد كوشيدند به بابي فكر نكنند زيرا هر چه دريافت روزنگاشت بعدي ديرتر ميمارك و كورتني، هر دو مي

به هيچ وجه . شدتر ميد نيز بيشترس و وحشتشان از اين احتمال كه اتفاق بدي براي بابي افتاده باش

ترين كار اين بود كه فكر بابي را به كلي از خواستند به بررسي اين موضوع بپردازند از اين رو سادهنمي

  .سرشان بيرون كنند
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كه آن روز، پانزدهمين سالروز تولد اولين اتفاق اين. سرانجام در روز بيست و يكم اوت، دو اتفاق پيش آمد

هاي نوي افتضاحي از مادرش هديه گرفت و لباس: ن تولد او طبق معمول به اجرا درآمدجش. مارك بود

اي به او داد تا با عقل و درايت آن را در فروشگاه وسايل الكترونيكي محلي به مصرف پدرش كارت هديه

  .برساند

  :اي در آن سوي خط گفتصداي رسمي زنانه. اتفاق ديگر، تلفن عجيبي بود كه به مارك شد

  شه لطفاً با آقاي مارك دايمند صحبت كنم؟مي -

  .خودم هستم -

  شما با بانك ما آشنايي داريد؟. من خانم جين جنسن، معاون بانك ملي استوني بروكم -

  :مارك گفت. صدايش مثل صداي آموزگارهاي پير مدرسه بود

  .وكهيعني خيابون اصلي استوني بر... بانكتون توي خيابون اصلي. البته... اوه -

  :زن جواب داد

  شناسيد؟شما خانم كورتني چتويند رو مي. درسته -

  بله، موضوع چيه؟ -

تون ي ما مراجعه كنيد؟ كارت شناساييشه شما و خانم چتويند هر چه زودتر به شعبهآقاي دايمند، مي -

  .مطمئنم كه اين موضوع اهميت خاصي داره. هم همراهتون باشه

توانستند ها با او و كورتني چه كاري ميآن. او حتي حساب بانكي نداشت .مارك براستي جا خورده بود

خواست به اين زن خل و چل بگويد كه مايل است ابتدا با پدر و مادرش تماس بگيرد كه داشته باشند؟ مي

  :او لب تركاند و گفت

  .شهچيزيه كه به آقايي به نام رابرت پندراگن مربوط مي -

  :مارك گفت. ا به كار برده بودباالخره كلمات جادويي ر
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  .يايم اون جاهمين االن مي -

  .كه زن فرصتي براي خداحافظي داشته باشد گوشي را گذاشتاين را گفت و پيش از آن

نيم ساعت بعد، دو . بالفاصله با كورتني تماس گرفت و وقتي فهميد او در خانه است خيالش آسوده شد

كستري رنگي ايستاده بودند كه با حروف برنجي بزرگي بر آن نفري بيرون ساختمان بتوني بزرگ و خا

  .بانك ملي استوني بروك: نوشته شده بود

فهميد كه چه طور ممكن است استوني بروك بانك ملي داشته باشد اما از آن جا كه اين مارك هيچ نمي

. كنندند چه ميدانبانك هميشه در استوني بروك بود مارك به اين نتيجه رسيد كه حتماً خودشان مي

. پوشانداي گنبدي بلندي آن را ميسالن بزرگي داشت كه سقف شيشه. بانك حال و هوايي قديمي داشت

وسايل برنجي و چوبي . بود 22مثل بانك فيلم مري پاپينز. هاي امروزي نبود كه با مادرش رفته بودمثل بانك

. كردندهمگي آهسته با هم صحبت مي. مشتريان زيادي هم داشت. بسياري همراه با مبلمان چرمي داشت

كرد كه احتماالً آن بانك دقيقاً به همان شكلي است كه هنگام مارك فكر مي. انگار آن جا كتابخانه بود

تأسيس  1933بنابر سنگ بنايي كه مارك بيرون ساختمان ديده بود، بانك در سال . تأسيسش بوده است

  .شده بود

از آن دو خواستند كه در . فتند كه قرار مالقاتي با خانم جنسن دارندمارك و كورتني به مسئول پذيرش گ

دار چرمي فرو رفتند تا منتظر ديدار با زن اسرارآميزي هاي پفها در مبلسالن انتظار بنشينند در نتيجه آن

  :كورتني از مارك پرسيد. آوردبمانند كه برايشان از بابي خبر مي

  ه؟زني كه موضوع چي باشتو حدس مي -

  .نه، اصالً به هيچ وجه -

زن كت و شلوار خاكستري رنگي . آمداي و الغري را ديدند كه به سويشان مياي بعد هر دو، زن تركهلحظه

. هايش كامالً گرد بودقاب عينكش مشكي و شيشه. به تن داشت و مويش را باالي سرش جمع كرده بود

اش دقيقاً همان طوري بود قيافه. م جين جنسن باشدمارك بالفاصله متوجه شد كه اين زن بايد همان خان

                                            

٢٢
. Mary Poppins 
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دانست كه او از زمان تأسيس بانك تا امروز در بانك مارك بعيد نمي. پير هم بود. آمدكه از صدايش بر مي

  .مشغول به كار بوده باشد

خانمي كه مسئول پذيرش بود . زن به سراغ مسئول پذيرش رفت و از او چيزي پرسيد كه مارك نشنيد

كورتني به نجوا . هايش در هم رفتخانم جنسن به آن دو نگاهي كرد و اخم. رك و كورتني را نشان دادما

  :گفت

  .فكر كنم انتظار نداشته افرادي مثل ما رو ببينه -

. دادداشت و گردنش را حركت نمياي قدم بر ميبه طرز برازنده. ها آمدخانم جنسن به تندي به سوي آن

با حالت ايرادگيرانه و بدخلقي . گرداندمتي نگاه كند تمام بدنش را به آن سو بر ميخواست به سوقتي مي

  :گفت

  آقاي دايمند؟ خانم چتويند؟ -

  :مارك پاسخ داد

  .خودمونيم -

  كارت شناسايي همراهتونه؟ -

ها نگاهي جنسن از باالي عينكش به آن. شان را به دست او دادندمارك و كورتني كارت تحصيلي مدرسه

  :رد و دوباره اخمش را در هم كشيد و گفتك

  .شما دو تا خيلي كم سن و ساليد -

  :كورتني پرسيد

  خواستين؟كارت شناسايي مونو براي همين مي -

خانم جنسن نگاه ناجوري . آوردكورتني دوباره داشت عقل كل بازي در مي. اش را در هم كشيدمارك چهره

  :داد و با حالت تكبرآميزي گفتهايشان را پس به كورتني انداخت و كارت

  پوشند؟ها ميها براي شركت در جلسات، از اين جور لباساين روزها جوون -
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مگر . شرت، شلوارك و كفش ورزشي پوشيده بودندهر دو تي. مارك و كورتني به سر تا پاي هم نگاه كردند

  چه اشكالي داشت؟

  :كورتني گفت

هاي شيك و امروزي ر داشتين چي بپوشيم؟ ما كه مثل شما لباسانتظا. ما تازه پانزده سالمونه، خانم -

  .نداريم

  :ي او شد ولي اعتنايي نكرد و گفتخانم جنسن متوجه طعنه

  .لطفاً دنبالم بياين -

  .سپس راه افتاد و به بخش عقبي بانك رفت

ر دو به دنبال زن اش را باال انداخت و همارك نيز شانه. كورتني با نگاهي به مارك، پشت چشمي نازك كرد

يك دقيقه پس از آن، هر دو جلوي ميز تحرير چوب بلوطي . استخواني شق و رق كوچك اندام راه افتادند

  :زن شروع به توضيح دادن كرد. رو به روي او نشسته بودند

ي يكي از تصورمون اينه كه بايد چيزي مثل ارثيه. اي رو براي شما دو نفر نگهداري كرديمما نامه -

  آقاي رابرت پندراگن با شما نسبتي داره؟. گانتون باشهبست

ها فقط با هم دوستند ولي كورتني خواست بگويد كه آنمارك مي. پاسخ دادن به اين پرسش دشوار بود

  :امانش نداد و پيش از او گفت

  .آره، از بستگان دورمونه -

  :جنسن ادامه داد

  .مالً واضح و روشنهدستور عمل كا. كنهالبته، عمالً هيچ فرقي نمي -

: خورداي بود كه دو نام بر روي آن به چشم ميي كهنه و زرد شدهنامه. سپس نامه را به دست مارك داد

مارك و كورتني هر دو ناچار شدند به زور جلوي . دست خط بابي بود. »كورتني چتويند«و » مارك دايمند«

  :جنسن ادامه داد. لبخندشان را بگيرند
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ن كه به شما اين دستور رو هم داده. يم كه اين پاكت نامه رو در اين تاريخ تحويل شما بديمما دستور دار -

  .تونو باز كنيدبگيم فوري نامه

كاغذ نيز . اي را از داخل پاكت درآوردكاغذ تا شده. اش را باال انداخت و در پاكت نامه را باز كردمارك شانه

صندوق امانت «: ر برگ باالي كاغذ، با حروف زيبايي نوشته بوددر س. مثل پاكت نامه كهنه و زرد شده بود

  .»15 - 224ي شماره

  .كليدي كوچك: چيز ديگري نيز در پاكت نامه بود

او نگاهي به يادداشت . ها را به خانم جنسن نشان دادندمارك و كورتني كه چيزي سر در نياورده بودند آن

  :و كليد انداخت و به تندي گفت

  .الم بياينلطفاً دنب -

  :كنان گفتكورتني پچ پچ. ها نيز به دنبالش رفتندآن. دوباره از جايش برخاست و راه افتاد

  .چه ترسناكه -

گاوصندوق : ها را به جايي برد كه مارك هميشه آرزوي رفتن به آن جا را داشتاين بار خانم جنسن آن

درِ گرد غول پيكري را ديدند كه انتظار . ن بوداز آن جا كه بانك داير بود، گاوصندوقش نيز چني. عظيم بانك

توانست وارد يا كس نميبا بسته شدن آن كوچولو ديگر هيچ. داشتند» ي ناكسقلعه«ديدن آن را در فيلم 

  .خارج شود

- يا شايد دسته. هاي بزرگي با عالمت دالر خواهند ديدپرسيد كه آيا در داخل آن، گونيمارك از خود مي

  .شايد حتي شمش طال هم در آن جا وجود داشت. ديدندتانخورده مي هاي اسكناس نوي

بعضي . هاي برنجي بودها را به اتاقي برد كه پر از قفسهخانم جنسن آن. ها خبري نبوداما از هيچ يك از اين

ها اين. تر نبودمتر بيشهاي مدرسه بودند، برخي ديگر پهنايشان چند سانتيها به بزرگي قفسهاز آن

  .هاي امانات بانك ملي استوني بروك بودنددوقصن

سرانجام به صندوق . هاي رويشان را از نظر گذراندخانم جنسن در امتداد رديفي از درها پيش رفت و شماره

  :همان جا ايستاد و كليد را به دست مارك داد و گفت. رسيد 15 - 224شماره 
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گذارم تا من شما رو تنها مي. هستين 15 - 224هر دوي شما صاحب چيزهاي داخل صندوق شماره  -

لطفاً هر وقت كارتون تموم شد، در صندوق رو دوباره قفل كنيد و كليد . محتويات صندوق رو بررسي كنيد

  سوالي ندارين؟. رو به من برگردونيد

  :مارك گفت

  كي اين حساب رو برامون باز كرده؟. ممن يه ذره گيج شده -

  .رت پندراگنگفتم كه، آقايي به نام راب -

  :كورتني پرسيد

  ايشون خودشون به اين جا اومدند؟ شما ايشونو ديدين؟ -

  :پذير باشد و گفتتر شد البته اگر چنين چيزي امكاني خانم جنسن از آنچه بود نيز عبوسچهره

دم كه اين حساب، دونم كه از نظر شما من يه فسيلم، خانم چتويند، ولي بهتون اطمينان خاطر ميمي -

  .ها پيش از استخدام من در بانك ملي استوني بروك باز شدهسال

  :مارك پرسيد

  يعني در چه سالي؟ -

  .اگه بخواين بايد تاريخ دقيقش رو دوباره ببينم ولي مطمئنم يه روزي در ماه مه بوده -

  :كورتني با تعجب فرياد زد

  يعني ايشون سه ماه پيش اين جا بوده؟ -

  :خانم جنسن با كج خلقي گفت

اين . من احمق نيستم پس شما هم سعي نكنين منو دست بندازين! كنمخانم چتويند، خواهش مي -

  .باز شده 1937حساب در ماه مه سال 

  .مارك و كورتني دچار سردرگمي مطلق شدند
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  اي ندارين؟سوال ديگه -

خانم . بدهند مارك و كورتني تنها كاري كه توانستند بكنند اين بود كه با حركت سرشان پاسخ منفي

  :جنسن گفت

  .رم به دفتر كارمپس من مي -  

  .خانم جنسن با آزردگي براي آخرين بار به آن دو نگاهي انداخت و  با عجله از آن جا رفت

كوشيدند از معناي اين اخبار هر دو عاجزانه مي. مارك و كورتني سر جايشان ميخكوب شده بودند

  :ني پرسيدسرانجام كورت. باورنكردني سر در آورند

  يعني ممكنه؟ -

  :مارك جواب داد

  .تر ندارهفهميدنش يه راه بيش -

هاي ديگر، در گروه اين صندوق در مقايسه با صندوق. كرد 15 - 224كليد را در قفل صندوق شماره 

در به سمت بيرون باز . رسيدمتر ميظاهراً ارتفاعش به شصت سانتي. گرفتتر قرار ميهاي بزرگصندوق

مارك در را باز نگه داشت و كورتني . دستگيره متصل به صندوقي فوالدي را به نمايش گذاشتشد و 

ي كفش ي دو جعبهي آن تقريباً هم اندازهاندازه. صندوق فوالدي به آساني بيرون آمد. دستگيره را كشيد

  :مارك گفت. بود

  .ببرش اون جا -

هاي شدند و كمابيش به اتاقكاوان از هم جدا ميچهار ميز تحرير در ديوار جاسازي شده بود كه با پار

ي چيزهاي ديگر اين بانك، اين ميزهاي چوبي نيز مانند همه. ي مدرسه شباهت داشتندميزدار كتابخانه

كورتني صندوق را روي يكي از ميزهاي قديمي گذاشت و هر يك بر . رسيدندكهنه و قديمي به نظر مي

  .ك خوشحال بود كه كس ديگري آن جا نيستمار. ها نشستندروي يكي از صندلي



 

 

 

ن گ ا ر د ن د  /پ ل مج و ر/ د ا ف ه  د ش م گ ر  ه  ��� ش

قلب مارك . توانستند داخلش را ببيننددر آن هنوز بسته بود و نمي. هردو به صندوق فوالدي نگاه كردند

  :سرانجام مارك گفت. زنددانست كه قلب كورتني نيز تند تند ميمي. زدتند تند مي

  .نفسم بند اومده -

  !من كه مردم! پس بازش كن -

  .اي درنگ كرد و سپس آن را گشوددستش را روي در صندوق گذاشت، لحظه مارك

اما كف صندوق چهار كتاب روي هم قرار داشت . تر فضاي داخل صندوق خالي استمتوجه شدند كه بيش

ي كاغذهاي ها كمابيش به اندازهي كتاباندازه. كه هر يك را با بند چرمي زرشكي رنگي بسته بودند

قطر هر كتاب چيزي حدود يك . مترچيزي حدود بيست در بيست و پنج سانتي: 23بود مخصوص كامپيوتر

هيچ عالمتي چيزي بر رويشان به . ها عنواني نداشتندعجيب آن كه هيچ يك از اين كتاب. متر بودسانتي

  .خوردچشم نمي

. دوق فشرده شده بودي صناي به ديوارهها، پاكت نامهدرست در كنار كتاب. چيز ديگري نيز در صندوق بود

ي چپ اي تجاري بود كه در گوشهپاكت نامه. لرزيدآورد دستش ميوقتي مارك آن را از صندوق در مي

. ي نامه، آن را در بانك نوشته بودنگارنده. نام و نشاني بانك بود. بااليي آن آدرس فرستنده چاپ شده بود

  .»مارك و كورتني«: ت خط بابي بودخورد كه دسچيز ديگري نيز روي پاكت نامه به چشم مي

  :كورتني لبخند محوي زد و گفت

  .اسم ماست -

وقتي تاي آن را باز كرد چشمشان به . مارك با نگراني پاكت نامه را باز كرد و تنها كاغذ داخلش را درآورد

  .وددست خط بابي ب. دار بانك ملي استوني بروك نوشته شده بوداي افتاد كه روي كاغذ سر برگنامه

 

  مارك و كورتني عزيز
                                            

  م. منظور كاغذ مخصوص چاپ عكس است. 23
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- االن ماه. امواقعيت اين است كه انگشترم را گم كرده. بايد به سرعت كار را تمام كنم، فرصت زيادي ندارم

  .امالبته من همه چيز را نوشته. رسيدهايم به دستتان نميبراي همين روزنگاشت. هاست كه گم شده

  .اما به روي كاغذ آوردههاي پيش آمده ري اتفاقباز هم مثل هميشه، همه

پيش من كه باشند . ها پيش خودم باشد بيزارمي روزنگاشتاز اين كه همه. شدمولي داشتم ديوانه مي

  .شود كه پيدا كردن راه حلي براي اين مشكل اين همه طول كشيده باشدباورم نمي. جايشان امن نيست

اما خيابان اصلي . چه ازدحامي. ده و واقعاً هم بوددانستم كه بانك ملي هميشه بومي. به استوني بروك آمدم

چه قدر اميدوار بودم كه گاردن پولتري سرجايش باشد تا به سرعت يك جعبه . شكل كامالً متفاوتي دارد

. اي بود؟ آرايشگاه مردانهدانيد به جاي آن چه مغازهمي. زميني سرخ كرده بخرم ولي شانس نداشتمسيب

  .عجيب است. است ولي كسب و كار ديگري در آن جريان داردساختمان، همان ساختمان 

ام عملي شود و اگر نقشه. كشداگر بخواهم از وضعيت عجيب و غريب اين جا برايتان بنويسم تا ابد طول مي

ام و سرگرم خواندن دليلي ندارد كه عملي نشود، شما بايد همان جايي نشسته باشيد كه من االن نشسته

  .اين نامه باشيد

ي اميدوارم دفعه. كل ماجرا در اين جا جمع شده است. امهر چهار روزنگاشت را در صندوق امانات گذاشته

خواهم به فكر كنم بدانم كجاست و االن هم مي. گيريد از طريق انگشترم باشدبعدي كه از من خبر مي

  .همان جا بروم

  .هامتشكرم، بچه

  بابي

  1937مه  31

  .چوبي داخل گاوصندوق هست، زير ميز تحرير سمت راستي را نگاه كنيد اگر هنوز ميزهاي: پي نوشت

. اندكورتني و مارك چند بار از اول تا آخر نامه را خواندند تا مطمئن شوند كه معناي آن را درست فهميده

 اين. ها را در صندوق امانات گذاشته بودبه آن جا آمده و روزنگاشت 1937بابي به طرز نامعلومي در سال 

دانست كه در حال حاضر بانك ملي در اين جا داير است بنابراين دليلي براي عملي بابي مي. معقول بود
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برگردد؟  1937تر اين بود كه او با چه كلكي توانسته بود به سال پرسش مهم. اش وجود نداشتنشدن نقشه

زمان، عالوه بر قلمروهاي  ي چگونگي ارسال مسافرهاي ناودان در طولهاي گوناگوني دربارهكم پرسشكم

  .آمدگوناگون پيش مي

اي بود و احتمال ميز قديمي و كهنه. توجه هر دوشان به ميز تحريري جلب شد كه پشت آن نشسته بودند

هر دو روي زمين زانو زدند كه زير ميز تحرير . داشت همان ميز تحريري باشد كه بابي پشتش نشسته بود

رسيد كه در آن جا چه خواهند ديد تا اين كه كورتني به فكرشان نميهيچ . سمت راستي را نگاه كنند

  :گفت

  !هي، پسر، اين جا رو نگاه كن -

براي ديدنش فقط بايد زير . كاري كرده بودنددر زير ميز، چيزي را كنده. اي در زير ميز اشاره كرداو به نقطه

تولدت مبارك، «: خوردن عبارت به چشم ميدر زير ميز اي. كردندكشيدند و باال را نگاه ميميز دراز مي

  ».مارك

اين از آن كارهاي مخصوص . همان طور كه هر دو به پشت، زير ميز دراز كشيده بودند با هم زير خنده زدند

توانست از آن صحنه عكس بگيرد و آن را پيش كرد دوربيني همراهش بود و ميمارك آرزو مي. بابي بود

  .با خود قرار گذاشت كه به آن جا برگردد و اين كار را بكند. داردها بگذارد و نگه روزنگاشت

هاي درونش نگاهي به صندوق امانات باز شده و روزنگاشت. سپس آن دو از زير ميز بيرون آمدند و ايستادند

  :كورتني گفت. انداختند

  .شه كه كل ماجرا اين جاستباورم نمي -

  :مارك گفت

  .بايد همه شونو ببريم خونه -

  :ورتني موافقت كرد و گفتك

  .ي اولش بندازيمبگذار اقالً نگاهي به صفحه. ولي ديگه طاقتشو ندارم. آره -
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مثل كتابي . بنابراين دستش را دراز كرد و اولين روزنگاشت را برداشت. يافتمارك دليلي براي مخالفت نمي

  :مارك گفت. اي داشتكه الي آن باز نشده باشد جلد صاف و آراسته

  .يگه از اون كاغذهاي پوستي قديمي خبري نيستد -

  .ي اول رسيدسپس آن را باز كرد و به صفحه

ي كاغذها درست هم اندازه. بابي برخالف ماجراهاي دندارن و كلرال، اين روزنگاشت را تايپ كرده بود

مابيش متن تايپ شده نيز ك. تر و شيري رنگ بودي كاغذهاي عادي كامپيوتر، فقط كمي ضخيماندازه

هاي تايپ اين متن را با ماشين. هاي چاپ شده با دستگاه چاپگر نبودمثل متن. رسيدنامرتب به نظر مي

هيچ يك از آن دو هرگز متني مشابه آن نديده بودند، گويي برگي از تاريخ در . قديمي تايپ كرده بود

  :كورتني گفت. در واقع كمابيش چنين نيز بود. برابرشان بود

  .ت كم ببينيم اون كجاستبگذار دس -

  :مارك موافقت كرد و گفت

  .باشه -

  .آن دو پشت ميز نشستند و شروع به خواندن كردند

  

  ادامه دارد
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