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 پندراگن

 «دنیای بدون جنگ» 

 ویدا اسالمیهمترجم:      دی جی مک هیلنویسنده: 

 «کاری از تیم تایپ دوران اژدها» 

گرداورنده و سرپرست تیم تایپ: نورا پیراینده 

noora1363 

 افق گل افشانکاوریست : 

 تایپیست ها:

 f.fatemeh – shokol  فاطمه – farahفرح 

 hello girl - الله – Geralt of rivia صدرا– elham-skالهام 

 elham56الهام Shaghayegh ♡ - ♡شقایق –parasto0320پرستو 

 10024و شکیبا 
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 9روزنگاشت شماره  

 زمین اول

من اینجا هستم. در زمین اول. ویالکس رد گم کن بود. من و اسپیدر با ناودان به ویالکس رفتیم، اما 

خواهید بدانید زمین اول کجاست؟ بهتر در زمین اول بود. می فهمیدیم آنجا خبری نیست. خبرها اینجا

است و من در شهر نیویورک هستم. دقیقش را  7391است بپرسید زمین اول کِی است؟ االن سال 

. من این 7391ترش را بخواهید یازدهم ماه مارس سال . اگر دقیق7391بخواهید، ماه مارس سال 

هستم و امروز  7391نویسم. چقدر عجیب، مگه نه؟ اگر من در سال روزنگاشت را روز تولدم برای شما می

 هم روز تولدم است، پس چجوری پانزده سالم است؟ حتما از تعجب شاخ در آوردید، نه؟

ترین و ترین، آشفتهکنم که به طور اتفاقی وارد عجیباین روزنگاشت جدید را با این خبر شروع می

انم قبال برایتان گفتم یا نه؟ بگذارید یک کم به عقب برگردم و کمی دترین جای ممکن شدم. نمیخطرناک

 از وقایعی را که در چند دقیقه اول اتفاق افتاد، برایتان تعریف کنم...

من و اسپیدر نزدیک بود کشته شویم. سه بار تا دم مرگ رفتیم. دزدیده شدیم و آدمکشی وحشتناکی را 

رود باید در پانزدهمین سال تولدم دعا کنم... زنده بمانم تا پیش میدیدیم. تولدم مبارک! اینطور که اوضاع 

« زمین اول»دانستم شانزدهمین سال تولدم را ببینم. وقتی من و اسپیدر با ناودان به ویالکس رفتیم، نمی

یعنی چه. اما از آنجایی که من ساکن زمین دوم هستم، فقط توانستم حدس بزنم که زمین اول، زمان قدیِم 

های دانستم به زمانی برگردیم که کوییگدانستم. هیچ بعید نمیترش را نمیین دوم است. اما چقدر قدیمزم

 آن دایناسورها باشند و مجبور شویم از چنگ رپتورهای چشم زرد گرسنه فرار کنیم.
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آن شده  وقتی به دروازه رسیدیم خیالم راحت شد. آنجا همان اتاق سنگی بود که پیشتر هم چندین بار وارد

بودم. بله، ما دَمِ درِ متروی زیرزمینی ایستگاه برونکس نیویورک بودیم. خدا را شکر. دست کم، اثری از 

 نبود. جای شکرش باقی بود. 2یا نئاندرتال 1تیرکس

اما اشکالش این بود که ما تنها نبودیم. به محض این که ناودان ما را رساند، دو نفر آنجا رو به روی ما 

در سریال  3های کالرک کنتودند. آنها کت و شلوار خاکستری رنگ مدل قدیمی شبیه لباسایستاده ب

های منفی آن فیلم لباس تلویزیونی سوپرمن پوشیده بودند. البته الزم است بگویم آنها مثل شخصیت

دار های بدی بودند، خیلی بد. هر کدام کاله لبه پوشیده بودند، چون خودشان هم همینطوری بودند. آدم

ها سرشان گذاشته بودند و آن را طوری پایین کشیده بودند که صورتشان معلوم نباشد و مثل راهزن

 توان در موردشان بگویم.های سفیدی هم جلوی بینی و دهانشان بسته بودند. فقط یک جمله میدستمال

 آنها گانگستر بودند.

نداشت. یکهو من و اسپیدر را دیدند که با  هایشان از ترس نزدیک بود از حدقه در بیاید. تعجبی همچشم

انفجار نور و صدای موسیقی جلویشان ظاهر شدیم. خوشبختانه حسابی دست و پایشان را گم کردند. حاال 

 گویم بعد از آن چه شد...برایتان می

 شدیم، نشانه گرفته بودند.هر دوی آنها تفنگ داشتند و ما را که از ناودان خارج می

 «بخواب رو زمین.»ریاد زدم: سرِ اسپیدر ف

                                            

1 . T-rex 

2 . Neanderthal 

3 . Clark Kent 
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به محض اینکه گانگسترها شلیک کردند هر دوی ما به این طرف و آن طرف ناودان غلتیدیم. من که هیچ 

امیدی به زنده ماندن نداشتم. از وحشت صدای گوشخراش آتش شلیک آنها که میان دیوارهای سنگی 

آیم، اما پس از چند ثانیه صدای پا در میپیچیده بود، خودم را مثل گلوله جمع کردم. مطمئن بودم از 

ترسیدم تکان بخورم یا حتی این طرف آن طرفم را شلیک متوقف شد و متوجه شدم که سالم هستم. می

نگاه کنم و ببینم چه بر سر اسپیدر آمده است. صدای انعکاس شلیک اسلحه هایشان به دیوارهای اتاق 

سوزاند. ام را میزد و بوی باروت بینیهایم زنگ می. گوشپیچیدخورد و در فضا میسنگی غار مانند می

 آنجا کامال شبیه صحنه جنگ شده بود.

 «بلند شو! دستا باال!»یکی از گانگسترها دستور داد: 

-با احتیاط نگاهی  به اسپیدر انداختم و دیدم حال او هم خوب است. هر دو آهسته بلند شدیم و دست

-دانستم. حتما فکر میهایشان را به طرف ما گرفتند. دلیلش را نمیرها تفنگهایمان را باال بردیم. گانگست

کردند ما هم تفنگ داریم. یکی از گانگسترها با ترس نگاهی به من و بعد به اسپیدر انداخت. او هم مثل ما 

 کمی ترسیده بود. اما نه آنچنان.

 «اونا از مریخ اومدن؟ -او»او با ترس از رفیقش پرسید: 

ام گرفت. مثل این بود که از فضا پایین افتاده باشیم. نه تنها با نور حرف او ترسم ریخت و خنده با این

مان را به تن های آبی روشن چسبان کلراکیزیادی جلوی آنها ظاهر شده بودیم بلکه هنوز هم لباس

مثل « کنم.می هاتونو بندازین وگرنه بخارتوناسلحه»داشتیم. یک لحظه خواستم بلوف بزنم و بگویم: 

 ام برنیامد.های علمی تخیلی، اما از عهدهداستان
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او حسابی حریف بود، اما ته صدایش معلوم بود او « خوان اومده باشن.از هر جا می»گانگستر دیگر فریاد زد: 

 هم کمی ترسیده است.

 «کنیم.ما کار خودمونو می»او اضافه کرد: 

 «اونا چی؟ -پس او -پ»گانگستر ترسو گفت: 

کند. البته از آنجا که آدم رفیق مثال شجاعش به ما نگاهی انداخت. کامال مشخص بود که دارد فکر می

 ترسیدم مخش اتصالی کند.کرد. میرسید خیلی کند فکر میباهوشی به نظر نمی

 «با تواَم. انگشترو بده بینیم!»او سرم نعره کشید: 

ها، خودتان خواست؟ خیلی هم جدی بود. بچهرای چه میشد. او انگشتر مسافری من را بچی؟! باورم نمی

دهد و تنها به وسیله آن ها را به من نشان میدانید من چقدر به انگشترم احتیاج دارم. انگشترم ناودانمی

 توانم بکنم.هایم را برایتان بفرستم. بدون انگشترم هیچ کاری نمیتوانم روزنگاشتمی

 «خوره.درد تو نمیاین به »به سختی به او گفتم: 

خوام ثابت کنم خوره. میخوره یا نمیبه تو مربوط نیس به دردم می»آن تبهکار دوباره سرِ من فریاد کشید: 

 «شما دو تا واقعی هستین.

 «خب رفیق، ما رو با خودت ببر و نشون بده که از گوشت و استخونیم!»اسپیدر به آرامی گفت: 

 «همونی که گفتم.»او نعره کشید: 

 «جدی؟ تو چی گفتی؟»پرسیدم: 
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کند. چه کاری و مسلسلش را بلند کرد تا نشان بدهد، شوخی نمی« انگشترو بده.»آن که رئیس بود، گفت: 

آمد؟ جز اینکه انگشتر را در بیاورم و به او بدهم. او آن را از دستم قاپید و توی جیبش از دستم بر می

 گذاشت.

 «و بی دردسر.بیاین بریم بیرون، آروم »بعد گفت: 

بسیار خب. پس آنها دیگر خیال نداشتند به ما شلیک کنند. شاید باالخره راه حلی پیدا شده بود. آن یارو 

هایشان که کمی ترسو بود، در چوبی را باز کرد، بعد هر دو خودشان را از جلوی در کنار کشیدند و با اسلحه

اش را باال انداخت. خب، ما باید کردم. اسپیدر شانه به ما اشاره کردند که خارج شویم. من به اسپیدر نگاه

هایمان را باال گرفته بودیم، از در بیرون رفتیم و کردیم آنها را سرِکار بگذاریم. همانطور که دستسعی می

 وارد راهروی تاریک مترو شدیم.

 تروکه برسم.دانستم باید به راست بپیچم تا به ایستگاه متروی مآنجا برایم کامال آشنا بود. می

 «نه، نپیچ. صاف برو»اما آن یارو که خیال دیگری در سر داشت، گفت: 

رسیدیم و دردسر دوباره شروع ما مجبور شدیم همینطوری مستقیم برویم. چند قدم جلوتر به ریل قطار می

 شد.می

 «وایسا! بچرخ. -»

 وای، خیلی بد شد. حاال هر دو روی خط آهن ایستاده بودیم.

 «اگه تکون بخورین، مردین.»لی گفت: گانگستر او
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خوردیم، باز هم آمد و تکان نمیشدیم. اگر هم قطار میخوردیم، کشته میگفت. اگر تکان میآره، راست می

 کرد؟شدیم. پس چه فرقی میکشته می

 «پندراگن، ما کجاییم؟»اسپیدر آهسته گفت: 

گوش رسید. هر دو سرمان را به سمت راست  اما خودش جوابش را از صدای سوتی گرفت که از راه دور به

 آمد.های قطاری را دیدیم که از پیچ تونل به سمت ما میچرخاندیم و چراغ

خب، حق داشت. او تا به حال چنین چیزی ندیده بود. چون از « اون چیه؟»اسپیدر با وحشت گفت: 

 آمد که کامال از آب پوشیده شده بود.قلمرویی می

اون. یه دل »زدیک بود بند دلم پاره شود، سعی کردم به خودم مسلط باشم و گفتم: در حالی که از ترس ن

 «جنبونک بزرگ خوشگله.

 «هی، نرسیده گم شدیم.»اسپیدر با ترس گفت: 

 دو دقیقه از ورودمان به زمین اول نگذشته بود که مرگ را جلوی چشممان دیدیم.

 بابی پندراگن، به وطن خوش آمدی.

*** 

سفر ما به زمین اول شروع شد. صبر کنید تا همه خبرها را یکی یکی برایتان تعریف کنم، به این ترتیب 

چون از وقتی آخرین روزنگاشتم را نوشتم تا وقتی به اینجا آمدیم، اتفاقات زیادی افتاد. داشتم برایتان 

ی مهم است. دادم که چطوری انگشترم را از دست دادم. مارک و کورتنی عزیز، این موضوع خیلتوضیح می

-رسد که آن را بخوانید یا نه. اگر انگشترم را پس نگیرم، نمیدانم این روزنگاشت به دستتان میچون نمی
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آید این است که فقط بنویسم، به توانم این روزنگاشت را برایتان بفرستم. فعال تنها کاری که از دستم بر می

 امید اینکه انگشتر را پس بگیرم.

گردم، به جایی که آخرین روزنگاشتم را تمام کردم، تا شما را در جریان اوضاع قرار حاال به عقب بر می

 بدهم.

را شکست داده بودیم، زیاد  4آخرین روزهای زندگی در کلرال را با گیجی گذراندم. با اینکه سنت دین 

نم بیرون های آخر مرگش از ذهکردم. به این دلیل که دایی پرس مرده بود و لحظهاحساس پیروزی نمی

نمی رفت. سنت دین از ناودان فرار کرد و اسپیدر به دنبالش رفت. اما رگبار گلوله به سویش شلیک شد. 

 ها به خودش اصابت کرد.دایی پرس فهمید چه خبر شده و اسپیدر را از سر راه کنار زد... و گلوله

ه مرا سرپا نگه داشت این بود که ام بود. تنها چیزی کاو در آغوش من مُرد. آن لحظه بدترین لحظه زندگی

ای است، اما به او دانم حرف احمقانهشویم. میپیش از مرگش به من وعده داد که دوباره به هم ملحق می

کنم. اگر از مسافر بودن چیزی یاد گرفته باشم، این است که همه چیز امکان پذیر است. از وقتی اعتماد می

های مختلف باز شده که نظریه دیدار مجددم با یاهای جدید و زندگیهایم آنقدر به دنام چشممسافر شده

 رسد.دایی پرس چندان دور از ذهن به نظر نمی

ی مسافر بودن خیلی سطحی افتد. چرا که اطالعاتم دربارهدانم که چگونه این اتفاق میالبته، من هیچ نمی

ی بخرم که همه قوانین مسافری را در آن ی راهنمایتوانستم از آمازون دات کام کتابچهاست. کاشکی می

روم، یاد بگیرم. و حاال باید ها نیست. مجبورم همینطور که جلو مینوشته باشند. اما متاسفانه به این راحتی

 این کار را بدون دایی پرس پیش ببرم.

                                            

4 . Saint Dane 
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 کنم.ی دیگری از مسافر بودن را آغاز میاکنون مرحله

دانستم که به زودی باید نقل مکان کنم، اما دائم پشت گوش ، میدر آخرین روزهایی که در کلرال بودم

ترسیدم. در آن موقع همه چیز فرق کرده بود. من تنها بودم. پرسید چرا؟ چون میانداختم. حتما میمی

 اوضاع عوض شده بود و مطمئن نبودم که بتوانم به خوبی از پس کارها بر بیایم.

دانستم باید خارج شد، به سوی قلمرویی به نام ویالکس رفت. میوقتی سنت دین با ناودان از کلرال 

ی فکر کردن به خودسوزی برایم جذابیت داشت. تازه در دنبالش بروم، اما فکر انجام چنین کاری به اندازه

 دادم، خودم را آتش بزنم. اما تصمیمی گرفتم که امیدوارم پشیمان نشوم.شایط مساوی ترجیح می

 استم با من بیاید.از وُو اسپیدر خو

بی انصافی نکنم، اسپیدر پسر خوبی است. مسافر کلرال است. ورزشکاری بی نظیر و بسیار شجاع است. 

خواستم همراهم تر از همه اینکه دوستم است. پس چرا نباید از او میچندین بار جانم را نجات داده و مهم

 بیاید؟

است. سنت دین باعث مرگ پدرش شده و برای همین برای اینکه نفرت کور اسپیدر از سنت دین خطرناک 

کنم. اما چندین بار در کلرال، خواهد. او را سرزنش نمیخواهد از او انتقام بگیرد. چه جور هم میاسپیدر می

سنت دین را گیر انداخت و با این کارش نزدیک بود ما را به کشتن بدهد. حقیقت این است که خشم 

 دالیل مرگ دایی پرس است.اسپیدر از سنت دین یکی از 

از آن موقع اسپیدر به من قول داد که خودش و خشمش را کنترل کند. من فقط امیدوارم وقتی با آن 

ای سر شویم و مطمئنم که باز هم با او رو به رو خواهیم شد، از اسپیدر کار احمقانهشیطان رو به رو می
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کردم، ذهنم را درگیر کرده بود. صبح نگاشتم را تمام مینزند. اینها افکار متضادی بودند که وقتی آخرین روز

 «جانمی جان، پندراگن.»روزی که قرار بود، نقل مکان کنیم، اسپیدر وارد آپارتمانم شد و گفت: 

شود همیشه خنده رو ای است و باعث میها بادامی شکل و گربههای آسیاییهای اسپیدر مثل چشمچشم

ها هم می خندد ... البته وقتی یاد سنت دین نباشد. موی که بیشتر وقتبه نظر برسد. حقیقت این است 

بلند و سیاهش همیشه مرطوب بود و نشان می داد تازه از آب بیرون آمده است. بیشتر وقت ها اسپیدر در 

کرد. او هایی را که به گرالیون رفت و آمد داشتند، مثل پلیس راهنمایی هدایت میها و بلمآب بود و قایق

اش در آنجا بود. دست کم پیش از آن که بفهمد مسافر است عاشق آنجا و کارش بود. از عاشق کار و زندگی

 آن به بعد همه چیز عوض شد.

 «دیگه وقتشه.»من گفتم: 

 «وقت چی؟»اسپیدر فوری گفت: 

 «خوام برم دنبال سنت دین.کلرال امن و امانه. دایی پرس هم که مرده. منم می»

اس منتظر حاال که خودت گفتی بهت میگم، رفیق من چند هفته»ای زد و گفت: موذیانهاسپیدر لبخند 

 «ام. اما اگه ردش از بین رفته باشه، چی؟چنین حرفی

 «گفت زمان در قلمروهای متفاوت به هم ربطی نداره.کنم. دایی پرس همیشه میفکر نمی»به او گفتم: 

 «نو گیج کردی.م»هایش را توی هم کشید و گفت: اسپیدر اخم

های دایی پرس را قبول فهمیدم، اما مجبور بودم حرفهای خودم را نمیام گرفته بود. خودم هم حرفخنده

 کنم.
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اینطوری به قضیه نگاه کن که سنت دین چند هفته پیش، از اینجا به »بنابراین برایش توضیح دادم: 

 «هم هست یک دقیقه گذشته باشه. ویالکس رفت، از اون موقع ممکنه پنج سال گذشته باشه ممکن

 «فهمم.من که اصال حرفاتو نمی»اسپیدر با ناامیدی گفت: 

بره جان کالم اینکه زیادم دیر نشده. مهم نیست کی دنبالش بریم، چون ناودون ما رو به جایی می»گفتم: 

 «بره، که نیازه بریم.که الزمه باشیم، و به زمانی می

 «کنم.. حرفتو قبول میباشه»اسپیدر با دو دلی گفت: 

با دوستانم در گرالیون خداحافظی کردم و آخرین روزنگاشتم را برایتان فرستادم. برای اسپیدر توضیح دادم 

که نوشتن روزنگاشت چقدر اهمیت دارد. او هم نوشتن روزنگاشت خودش را شروع کرده. قرار شده 

ها را نزد خودش نگه دارد. وو ینزا مهندس ارشد آب هایش را برای وو ینزا به کلرال بفرستد و او آنروزنگاشت

 نوردی و رئیس اسپیدر است. اسپیدر فقط توانست به او اعتماد کند.

به دور و بر آپارتمانم نگاهی انداختم. بعد به لنگرگاه رفتیم و حباب هوا و سورتمه هایمان را در آب شکاف 

یدر کارشناس این کار بود، بنابراین او قایق را راند. گذاشتیم و گرالیون را به قصد ناودان ترک کردیم. اسپ

رفتیم، سرم را برگرداندم و زیستگاه عظیم گرالیون را نگاه کردم همینطور که با سرعت به آن سوی آب می

بینم یا نه. من کلرال را دوست داشتم. واقع از آنجا لذت دانستم دوباره آن را میکه روی آب شناور بود. نمی

 ام از مسافر بودن این بود که مجبور نیستم همیشه در هول و هراس باشم.تنها دلخوشی بردم ومی

آوریم اما معلوم نبود از آن به بعد چه چیزی در انتظارمان است. البته مطمئن بودم از قلمرویی سر در می

 که پر از آشوب و هراس است. بسیار خب. دوباره روز از نو و روزی از نو.
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هایمان را روی سرمان کشیدیم تا عالی بود. آب شکاف را نزدیک صخره آبی بستیم، حباب سفر با ناودان

بتوانیم زیر آب به راحتی نفس بکشیم، سوار سورتمه شدیم و به سرعت زیر آب فرو رفتیم. آن اطراف 

اف شود، دیگر کوئیگی اطرخورد. فکر کنم وقتی کار سنت دین در قلمرویی تمام میکوئیگی به چشم نمی

-زند. با این حال مراقب بودم. همینطور که با سورتمه به سرعت در آب جلو میهای آن پرسه نمیدروازه

آید که به ما آسیب رفتیم، به پشت سرم نگاهی انداختم تا مطمئن شوم چیز خطرناکی از پشت سرمان نمی

 بزند.

یم، خیالم راحت نشد. نوری را که از رفت، نرسیده بودای که به طرف دروازه میتا زمانی که به زیر صخره

شد که ناودان در تابید، دنبال کردیم تا به دایره بزرگ پر نوری رسیدیم که به غاری منتهی میانگشترم می

آن بود. هر دو در غار ایستادیم و به تونل تاریک ناودان خیره شدیم که میان دیوارهای سنگی باالی سرمان 

 بود.

 گذشت.ها در سکوت آخرین لحظه

 «قلبم داره از دهنم بیرون میاد.»اسپیدر به من نگاه کرد و لبخند زد و گفت: 

من هم حال او را داشتم. روی خط شروع ایستاده بودیم و منتظر بودیم که صدای شلیک را بشنویم. 

-یخواست در آن لحظه در خانه بودم و کارتون تماشا ماسپیدر عاشق ماجراجویی بود. اما من چه؟ دلم می

 کردم. اما وقتی دیدم اسپیدر آنقدر عصبی است، تصمیم گرفتم آرام باشم.

 «ما توی یک ماجرای دیگه درگیر شدیم، نه رفیق؟»او اضافه کرد: 

 «آره. چه جور هم.»جواب دادم: 

 «پس نباید وقتمونو تلف کنیم.»او با شجاعتی فراتر از حد انتظارم گفت: 
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 «ست.آره. دیگه اینجا، جای ما نی»گفتم: 

 «ویالکس!»صاف ایستادم و به سوراخ تاریک ناودان نگاه کردم و فریاد زدم: 

های موسقی از دور به گوش رسید و تونل روشن شد. پرتو نور از درون ناودان تابید. همان صدای آشنای نت

 آمد که ما را ببرند.بلند و بلندتر شد. نور و صدا می

 «جانمی جان، پندراگن.: »اسپیدر رو به من کرد و لبخند زد و گفت

 «جانمی جان، اسپیدر. بریم بگیریمش.»من هم در جوابش گفتم: 

هم زدن توسط نور و صدا به باال و داخل ناودان کشیده شدیم. ایستگاه بعدی ما... ویالکس در یک چشم به

 بود.

 زمین دوم

چمباتمه زده بودند تا مارک دایمند و کورتنی چنویند در زیرزمین بانک ملی استونی بروک تنگ هم 

هایی نبود روزنگاشت بابی را بخوانند که از زمین اول برایشان فرستاده بود. آن روزنگاشت شبیه روزنگاشت

 فرستاد.که پیشتر برایشان می

اول این که، صفحاتش جدا جدا نبود بلکه صحافی شده و به شکل کتابی در آمده بود که جلد قرمز پررنگی 

دست نویس نبود و تایپ شده بود. معلوم بود با ماشین تایپ قدیمی هم تایپ شده  داشت. مطالب آن هم

های است. آنها مطمئن بودند با ماشین تایپ قدیمی تایپ شده، چون گاهی بین حروف فاصله بود و غلط

ت کامپیوتر و پرینتر وجود نداشته است. این روزنگاش 7391دانستند در سال زیادی هم داشت. به عالوه می

 نوشت تفاوت زیادی داشت.ای که بابی اولین روزنگاشتش را در آنها میجدید با آن کاغذهای لوله شده
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-های قبلی این بود که بابی پیشتر، هر دفعه یک روزنگاشت میتفاوت دیگر این روزنگاشت با روزنگاشت

فرستاد. ولی حاال مارک می فرستاد. آن موقع با اتمام هر روزنگاشت، آن را با انگشتر مسافریش به انگشتر

مقابل مارک و کورتنی چهار روزنگاشت قرار داشت. پس از خواندن وقایعی که بابی با گانگسترها در زمین 

 اول از سر گذرانده بود، تازه دلیلش را فهمیدند.

بود. ها را فرستاده بابی انگشترش را از دست داده بود و به همین دلیل به آن شکل اسرارآمیز روزنگاشت

ای از بانک ملی استونی بروک به مارک تلفن کرده بود و از او و کروتنی خواسته بود در بانک به خانم غریبه

ای را دریافت کنند که از طرف آقای رابرت پندراگن برایشان رسیده بود. همین برای دیدنش بروند تا بسته

 ی خودشان را به بانک رساندند.مارک کافی بود. بیشتر از نیم ساعت طول نکشید که او و کورتن

صندوق اماناتی اجاره کرده و دستورالعملی هم  7391وقتی به بانک رسیدند فهمیدند که بابی در سال 

اوت که مصادف با پانزدهمین سالرزو تولد مارک است، با او تماس  17گذاشته تا بانک در این تاریخ، یعنی 

 بگیرد.

باز کردند، چهار روزنگاشت در آن دیدند. آنها را بیش از شصت  وقتی مارک و کورتنی صندوق امانات را

 سال پیش آنجا گذاشته بودند.

اش به شکل مرموزی همه این ماجرا یک اتفاق غیر عادی بود. نُه ماه پیش بابی پندراگن همراه دایی پرس

اش هم ناپدید شده شهر و دیارش، یعنی استونی بروک در کانتیکت را ترک کرده بود. از آن موقع خانواده

-دانستند، نزدیکها پیدا شده بود. تنها کسانی که حقیقت را میی روزنگاشتبودند و به جای او سر و کله

کنند هایش مراقبت میترین دوستانش یعنی مارک و کورتنی بودند. بابی مطمئن بود، آنها از روزنگاشت

 مبادا روزی به کار آیند.
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کند تا متعادل ها به بابی کمک میکردند، نوشتن این روزنگاشتی تصور میاما از این طرف، ماک و کورتن

داد آینده در خطر است. بماند. در حال حاضر او میان ماجراهای عجیب غریبی گیر کرده بود که نشان می

شود بابی بتواند به راهش ادامه دهد، هر چند که همه چیز ها باعث میرسید نوشتن روزنگاشتبه نظر می

آورد. اما تا آن موقع دانستند روزی بابی سر از وطن خودش در میطرافش دگرگون شده بود. هر دو میا

ها را بخوانند و آنها را در توانستند به او بکنند، این بود که روزنگاشتتنها کمکی که آنها در این سفر می

 گذرد، بپذیرند.امان نگه دارند و سعی کنند آنچه را بر او می

بانک دیگه »کورتنی با صدای خانم جین جانسن، سرپرست بانک، از جا پریدند که با تندی گفت:  مارک و

 «تعطیله.

خودش با مارک تماس گرفته بود، اما مثل اینکه از آنها خوشش نیامده بود. به نظر  5خانم جین جانسن

ترشی توی جیبش داشت رسید او اصال از کشی خوشش بیاید. صورتش چنان در هم بود، که انگار لیمونمی

 و دائم آن را می مکید.

تونیم فردا خوندیم. میوای ببخشید. ما داشتیم می»مارک مثل کسی که کار اشتباهی کرده باشد، گفت: 

 «برگردیم؟

ها، همین امروزم شما فردا یکشنبه است. اینجا هم کتابخونه نیست. بچه»خانم جین جانسن با تندی گفت: 

 «خیلی اینجا موندین.

کورتنی از ریخت خانم جانسن و این که او را بچه خطاب کرده بود، مخصوصا آن حالت خشک و 

 نامهربانش، اصال خوشش نیامد.

                                            

5 Jane jansen 
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 «تونیم اینجا بخونیمش، کجا باید بخونیمش؟پس اگه نمی»اما سعی کرد نفرتش را نشان ندهد و پرسید: 

 «خواد باهاش بکنید.کاری دلتون میهر چی توی جعبه هست مال شماست. هر »خانم جین جانسن گفت: 

 «تونیم با خودمون ببریمش خونه؟یعنی می»مارک پرسید: 

 «خواین بکنین.گفتم هر کاری می»حوصلگی گفت: خانم جین جانسن با بی

 «پس چرا همون اول نگفتید؟ همیشه همین جوری هستید؟»کورتنی پرسید: 

 گرفت.آورد مارک خیلی لجش میها را در میکلقیافه مارک تو هم رفت. هر وقت کورتنی ادای عقل 

دوشیزه چتویند، بیش از بیست ساله که من کارمند »هایش را براق کرد و گفت: خانم جین جانسن چشم

 «بانک ملی استونی بروکم و همیشه کارمو دقیق انجام دادم.

کنیم. خودتون که ره مینویسیم به این موضوع اشاحتما در گزارشی که برای رئیستون می»کورتنی گفت: 

کنند. تا االن خوان بفهمن کارمندها با شرایط غیر عادی چه برخوردی میدونین موضوع از چه قراره. میمی

 «ی سعی و تالشتونو برای رفع مشکل به کار نبردین، مگه نه خانم جین جانسن؟که شما همه

دونین، خب، می»به خود گرفت و گفت:  ایخانم جین جانسن تعجب کرد. ناگهان لحن مودبانه و دوستانه

 «شم که شخصا در خدمتتون باشم.اگه شکایتی دارید، خوشحال می

شه یه لطفی بکنین؟ ممکنه کشوی خالی رو به صندوق امانات برگردونین؟ ما اینا رو با می»کورتنی گفت: 

 «بریم.خودمون می

ری وظیفه او نبود، اما پذیرفت. زورکی هایش را روی هم فشار داد. چنین کاخانم جین جانسن دندان

 «کنم. با کمال میل.خواهش می»لبخندی زد و گفت: 
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خواست پیش از آن که کورتنی آنها اش جا داد. میمارک فوری چهار روزنگاشت را برداشت و در کوله پشتی

 را به دردسر بیندازد هر چه زودتر از آنجا بروند.

 «ریم.کنیم و میما دیگه زحمتو کم میمتشکرم.  -مت»مارک با احترام گفت: 

 و دست کورتنی را گرفت و با خود به طرف در کشید.

 «از همه چیز متشکرم، خانم. خسته نباشید که این قدر کمک کردید.»کورتنی گفت: 

زد، مارک دست کورتنی را کشید و از زیرزمین بیرون برد و خانم جین جانسن را که با ناراحتی لبخند می

اشت. در یک چشم به هم زدن از عمارت خاکستری رنگ بانک ملی خیاالن استونی بروک بیرون تنها گذ

 خندید، اما مارک عصبانی بود.دویدند. کورتنی می

ها نداخت، چی؟ چه بالیی سر روزنگاشتدیوونه شدی؟ اگر ما رو از اونجا بیرون می»مارک فریاد کشید: 

 «میومد؟

تو که حرفاشو شنیدی. اونا در خدمت ما هستند. در ضمن، حقش بود. : »کورتنی به او دلداری داد و گفت

 «زد مثل این که ما آشغالیم.طوری با ما حرف می

 «تری داریم.دونی چیه؟ حاال الزم نیست بهت بربخوره. ما کارهای مهمآره، خب، ولی می»

 «حق با توست. ببخشین.»کورتنی گفت: 

ولی خوب حقشو گذاشتی کف »نگاه کرد و لبخند زد و گفت: مارک سرش را تکان داد و به کورتنی 

 «دستش.
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هر دو زدند زیر خنده. حاال که ماجرای بانک را پشت سر گذاشته بودند، یاد کار اصلیشان افتادند. پس از 

های قبل بود چون چند ماه انتظار، روزنگاشت دیگری از بابی به دستشان رسیده بود! این بار بهتر از دفعه

روزنگاشت با هم به دستشان رسیده بود. داخل کیف مارک یک ماجرای کامال جدید بود. دیگر الزم چهار 

شان پیدا شود. حاال یک داستان کامل، حاضر و آماده، های تازه سر و کارنبود انتظار بکشند تا روزنگاشت

 هایشان داشتند.توی دست

 «خوام یکسره تا آخر بخونمش.ن بکنم، میدونم ولی من وقتی شروع به خوندتو رو نمی»مارک گفت: 

 «موافقم.»کورتنی گفت: 

 «کنم حاال دیگه دیره. چطوره تا فردا صبر کنیم؟فکر می»

 «شوخیت گرفته!؟»کورتنی گفت: 

ریم تو کارگاه پدرت، تون. مییام خونهمی 8گم. فردا یکشنبه است. من صبح زود، مثال ساعت جدی می»

 «یایم.نکردیم، بیرون نمی توی زیرزمین و تا تمومش

 «دی امشب خودت تنهایی نخونیش؟قول می»کورتنی کمی فکر کرد و بعد پرسید: 

 مارک قسم خورد و قول داد.

 «خونیمش.کنم. تو هم سرِ راه چیپس بخر و بیا. میباشه. منم چند تا ساندویچ درست می»کورتنی گفت: 

 «ارم.یعالیه، آب معدنی هم می»مارک با هیجان گفت: 

 «خوای بکن.هر کاری می»کورتنی که اهل آب معدنی نبود، گفت: 
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 «عالیه!»مارک فریاد کشید: 

صبح، زنگ در خانه کورتنی به صدا درآمد. پدر کورتنی در باز کرد و مارک را  8روز بعد درست سرِ ساعِت 

 با یک کیسه خوردنی پشت در دید.

 «ری پیک نیک؟رک. داری میصبح بخیر، ما»های خواب آلود گفت: او با چشم

وای، نه. من و کورتنی باید برای مدرسه، یک کار عملی توی زیرزمین شما انجام بدیم. برای »مارک گفت: 

 «زنگ تفریحمون، یک کم خوراکی خریدم.

 «جدی؟ حاال که تابستونه.»آقای چتویند گفت: 

 «مونه.درسته. برای واحد تابستونی»مارک فکری کرد و گفت: 

 «ره.نی که تابستون مدرسه نمیکورت»

 «رم.دونم. ولی من میمی»مارک به خودش لعنت فرستاد که اصال بلد نبود دروغ بگوید و گفت: 

 آقای چتویند به مارک نگاهی کرد. مارک هم معصومانه لبخندی زد.

 «خب، بیا تو.»ای کشید و گفت: اش را باال انداخت و خمیازهآقای چتویند شانه

 در کنار رفت. مارک دوید توی خانه.و از جلوی 

دانست کجا برود. او و کورتنی از کارگاه زیرزمینی آقای چتویند به عنوان مکان خصوصیشان او دقیقا می

های قبلی بابی استفاده کرده بودند. آقای چتویند یک کارگاه درست و حسابی در برای خواندن روزنگاشت

کرد. او به طور کلی آدم فعالی نبود. مارک و از آن استفاده نمی زیرزمین خانه درست کرده بود، اما هرگز
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های بابی را بخوانند، بی آن که کسی مزاحمشان توانستند تمام روز آنجا باشند و روزنگاشتکورتنی می

توانستند از آنجا استفاده کنند. مارک روی کاناپه خاک آلود بزرگ زیرزمین بشود. حتی یکشنبه هم می

ها رو گذاشتم توی یخچال. ساندویچ»ها پایین دوید. کورتنی با صدای بلند گفت: کورتنی از پلهنشست و می

 «تونیم برشون داریم.هر وقت گرسنه شدیم می

اش در آورد و با خوشحالی روی او هم روی کاناپه نشست. مارک چهار روزنگاشت را از داخل کوله پشتی

-ه آرامی به آن بسته با ارزش چشم دوختند. هیچ کدام جرات نمیمیز کوتاه مقابل کاناپه گذاشت. هر دو ب

 کردند آن را بردارند.

 «خیلی عجیبه.»مارک باالخره گفت: 

خواد بدونم چه ترسم. دلم میواقعا. من هم هیجان دارم هم می»کورتنی حرف او را تایید کرد و گفت: 

 «، چی؟اتفاقی برای بابی افتاده، اما اگر اتفاق بدی افتاده باشه

 هر دو ساکت شدند و به کتاب زل زدند.

 «ترسم.یک چیز دیگه هم هست. من از زمین اول می»مارک گفت: 

 «چرا؟»کورتنی پرسید: 

 «شه.تر میکنم سنت دین داره به ما نزدیکچون احساس می»

 «دونی؟از کجا می»کورتنی به سرعت گفت: 

یاد. و ی دیگه. باالخره یک روز سنت دین اینجا هم میدونم، اما زمین دومم قلمروییه مثل قلمروهانمی»

 «وقتی بیاد ما باید بیشتر از نشستن و خوندن انجام بدیم.
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 «مگر اینکه بابی و مسافرهای دیگه جلوشو بگیرند، نه؟»کورتنی گفت: 

برداشت و ها بود، باالخره دستش را دراز کرد و اولین روزنگاشت را مارک جواب نداد. توجه او به روزنگاشت

 «فعال بیا فقط بخونیم، باشه؟»گفت: 

مون با بیا این مرتبه یه جور دیگه بخونیم. هر دفعه یکی»کورتنی نفسی کشید تا آرام بگیرد. بعد گفت: 

 «صدای بلند بخونه و اون یکی گوش کنه.

این راه حل  شد تا بهش برسد.خواند و همیشه باید منتظر میمارک خوشحال شد. او تندتر از کورتنی می

 خوبی بود.

 «تو اول بخون.»و روزنگاشت را به او داد و گفت: « باشه. خوبه.»مارک گفت: 

خواستند با تا جایی خوندیم که بابی و اسپیدر می»کورتنی روزنگاشت را گرفت و آن را باز کرد و گفت: 

 «ناودون به ویالکس برن، درسته؟

ک دستش را پشت سرش گذاشت تا آرام بگیرد و گفت: و توی مبل فرو رفت و ی« درسته.»مارک گفت: 

 «ادامه بده.»

ای رسید که روز پیش خوانده بودند و با صدای بلند شروع به خواندن کورتنی کتاب را ورق زد تا به صفحه

 کرد:

 «ای بعد با نور و صدا باال رفتیم و داخل ناودان کشیده شدیم. ایستگاه بعدی ما... ویالکس بود.لحظه»

 9نگاشت شماره روز

 زمین اول
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شود، اما وقتی کسی هرگز سفر در میان ستارگان، از این سوی زمان و فضا به آن سو، برایم عادی نمی

 شود.تر هم میهمراهم باشد، این تجربه عجیب

تونم بهش عادت می»زد، گفت: همانطور که اسپیدر مثل فضانوردان در شرایط بی وزنی کله معلق می

 «کنم.

دانست چطور خوش بگذراند. اما من چی؟ من بیشتر دوست داشتم انداختم. او میلویش لُنگ میباید ج

ای بودند. چه اهمیتی داشت؟ هر کسی یک هایی نگاه کنم که آن سوی دیوار شیشهآرام بایستم و به ستاره

 جوریه.

اسپیدر که سرش جلو بود، به ما فقط چند دقیقه شناور بودیم و پس از آن، ناودان دوباره بیرونمان انداخت. 

های زحمت توانست بچرخد و با پاهایش فرود بیاید. یک مرتبه نور ناودان داخل تونل کشیده شد و نت

 موسیقی خاموش شد و ما ایستادیم...

-هیچ چیز نبود. واقعا هیچ چیز نبود. تاریکی مطلق بود. حتی یک سانتی متری جلوی پایمان را هم نمی

 دیدیم.

 «وای، ویالکس چقدر تاریکه.»ت: اسپیدر گف

 «آره. از شوخی گذشته خیلی تاریکه. بگذار یک کم بگذره تا چشمامون عادت کنه.»

 هایمان عادت نکرد. دو دقیقه آنجا ایستادیم، اما همانطور مثل اولش تاریک تاریک بود.اما چشم

همون جا »یک نفر گفت: .« برم که به چیزی نخوریمهامو جلو میدنبالم بیا. من دست»اسپیدر گفت: 

 «وایسین!
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های اوهو. پس ما تنها نبودیم. تا حاال این جوری نبود. آیا ممکن بود که او سنت دین باشد؟ یا کوییگ

 شد؟ای با سرعت به ما نزدیک میتوانستند حرف بزنند؟ نکند خطر غیر منتظرهویالکس می

 «برگرد.»به آرامی به اسپیدر گفتم: 

ا او را از آن جهنم به درون ناودان برگردانم که ناگهان نوری روشن شد و باالی سرمان دستش را گرفتم ت

 در هوا جلو عقب رفت.

 «بینی؟رفیق، می»اسپیدر با صدای لرزانی پرسید: 

 «آره.»منم با صدای لرزانی مثل او جواب دادم: 

تری آنجا بود. در واقع نه یک نور بیشتر شد. اول ضعیف و کمرنگ بود، اما یکهو قوی و متمرکز شد... دخ

کنم. آن فقط یک کله بود. یک کله گنده که مثل -دختر کامل. فقط سر یک دختر آنجا بود. شوخی نمی

 کرد.بادکنک روز جشن شکرگزاری باالی سرمان حرکت می

 «شماها کی هستید؟»کله پرسید: 

اش را از پشت دم اسبی و طالیی مثل این که بلندگو قورت داده بود. اما سرش طبیعی بود. موهای بلند

توانم هایش هم آبی بود و عینک پنسی زرد کوچکی زده بود. به عنوان کله یک هیوال، میکرده بود. چشم

رسید، اما از طرف دیگر یک کله غول آسای شناور هم چندان بگویم خوشگل بود. به نظر خطرناک نمی

 عادی نیست.

 «ن بابی پندراگن هستم.م»ای گفتم: با صدای آرام و دوستانه

 «اسم منم وُو اسپیدره. تو کی هستی؟»اسپیدر هم گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  25 د

 

 «کنم!این منم که سوال می»کله گفت: 

ام. حتما پیرمرد گیجی پشت پرده قایم احساس کردم در مقابل جادوگر بزرگ و قدرتمند شهر اُز ایستاده

 کند.کشید تا آن کله غول آسا را هدایت ای را میشده بود و میله

 «شماها مال کجایید؟»کله پرسید: 

 «من اهل کلرالم. دوستمم مال زمین دومه. تو با اون کله گنده، بدنم داری؟»اسپیدر جواب دادک 

 خواهد گازم بگیرد.کله چنان بی هوا به طرف ما آمد که هر دو افتادیم روی زمین. یک لحظه فکر کردم، می

 «کنم!می گفتم که، من سوال»او با بداخالقی گفت: 

 «ببخش، رفیق. نگران نباش. هر چی تو بگی.»اسپیدر گفت: 

 کله توی هوا برگشت و باالتر رفت، بی آن که گازمان بگیرد. من و اسپیدر با ترس به هم نگاه کردیم.

 «چرا آمدید اینجا؟»ی دختر مو طالیی پرسید: ی گندهکله

 «-نجا آمدیم. اسمش من و اسپیدر مسافریم. ما دنبال یک نفر به ای»گفتم: 

 «سنت دین فعال اینجا نیست.»کله گفت: 

 آورد.وای. کله چند قدم جلوتر از ما بود... پس او بازی در نمی

 «زنم. اما ما مطمئنیم که او از کلرال، اینجا آمد.ببخشین که رو حرفتون حرف می»اسپیدر گفت: 

من نگفتم او »ت ما دلخور شده بود و گفت: هایش را چرخاند، انگار حسابی از دسی گنده چنان چشمکله

 «هیچوقت اینجا نبوده. گفتم حاال اینجا نیست. گوشت با من نبود؟
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ی نفرت انگیز گنده معلق در هوا حرف من و اسپیدر به هم نگاه کردیم. خیلی عجیب بود. ما با یک کله

 زدیم.می

خودت ببین. مال همین چند »ی گفت: زد، با بی حوصلگکله طوری که انگار با دو بچه شیطان حرف می

 «دقیقه پیشه.

فهمیدم واقعیت داشت یا فیلم بود. دوباره در تاریکی قرار سپس ناپدید شد. مثل قطع شدن فیلم. نمی

 گرفتیم، اما این بار مدتش زیاد طول نکشید.

هر شد، کامال چراغ دیگری آهسته آهسته روشن شد. اول فکر کردم کله برگشته، اما چیزی که جلوی ما ظا

فرق داشت. تصویر دیگری بود. شبیه دهانه ناودان بود! مثل فیلمی سه بعدی در فضا بود. خیلی باحال بود. 

ی گنده چیست. به نظرم تکنولوژی ساکنین ویالکس خیلی پشرفته شد که کلهکم کم داشت معلوم می

 بود.

 «پندراگن، این چیه؟»اسپیدر خودش را عقب کشید و با ترس گفت: 

 «فکر کنم چیزی مثل سینما باشه.»با اطمینان به او گفتم: 

 «سینما دیگه چیه؟»اسپیدر گفت: 

 تصویری از ناودان ظاهر شد.

های موسیقی نشان داد که به زودی پس از آن، تصویر ناودان حقیقی شد. نور زیادی از دهانه آن تابید و نت

 مد.شود. و بعد فیلم عجیبی به نمایش در آکسی وارد می

 سنت دین از ناودان بیرون آمد.
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 «جانمی!»اسپیدر با تعجب فریاد کشید: 

 «چیزی نیست. این یک عکسه.»من با اطمینان به او گفتم: 

رسید. ی آن ناودان ایستاده بود. شاید یک هولوگرام بود، اما خیلی طبیعی به نظر میسنت دین در دهانه

های آبی نافذش طوری به من اش ریخته بود و با چشمهای کت مشکیموهای بلند خاکستریش روی شانه

کرد، مثل این که واقعا آنجا ایستاده بود. سنت دین حتی برای ما دست هم تکان داد، مثل این که نگاه می

 کنیم.دانست ما او را نگاه میمی

ام. یکی میدهدانم نقش ما در مقام مسافر چیست، اما چند نکته را خیلی خوب فههر چند هنوز درست نمی

شود و دیگری مربوط به سنت دین است، مردی که در هولوگرامی در از این نکات به ماموریتمان مربوط می

 برابرمان ایستاده بود.

ها، همه چیزها و همه به دلیل وجود او هاال در خطر است. هاال همه چیز است: همه قلمروها، همه آدم

گویم، فهمم چه میگویم. خودم هم نمیفهمید چه میدانم، نمیها که تاکنون وجود داشته است. میزمان

خواهد هاال را تحت کنترل خودش در بیاورد. در اما همین است که گفتم. سنت دین مسافری است که می

گلف باز  6یک کلمه او شیطان است. اما اگر او را فقط شیطان بنامیم مثل این است که بگوییم تایگر وودز 

برد. من کشند، لذت میها است. او از درد و رنجی که مردم میی بدیت دین نهایت همهخوبی است. سن

آید. کارهایی که اصال خوب نیست. اگر پیروز شود و کنترل هاال را اش بر میام که چه کارهایی از عهدهدیده

 به دست بگیرد، وای! حتی فکرش هم وحشتناک است.

                                            

6 Tiger Woods 
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-اش وجود دارد، مسافرهای دیگرند. خودمان را میرحمانههای بیتنها چیزی که میان سنت دین و نقشه

کند تا به حوادث مهمی رسند. سنت دین بشترین تالشش را میگویم. همه قلمروها به نقطه بحرانی می

 آید.کشاند. اگر موفق شود، همه هاال به تصرف او در میدامن بزند که قلمروها را به هرج و مرج می

 نیم که او موفق نشود.و ما باید کاری ک

 تا اینجا دو به هیچ هستیم. دندارن و کلرال پیروز شدند. اما جنگی طوالنی در پیش است.

همانطور که با اسپیدر ایستاده بودم و به هولوگرام سنت دین زل زده بودم، همه ترسی که از او داشتم، یادم 

اش رو کردم، تصور ضبط شدهم را تماشا میهای مزخرف است. همانطور که هولوگراآمد. او یکی از آن آدم

 «زمین اول.»به ناودان کرد و با صدای بلند گفت: 

بی درنگ نور و صدای موسیقی او را در برگرفت و به داخل تونل برد. سپس تصویر ناپدید شد و فیلم ناودان 

 هم رفت. ما دوباره در تاریکی ایستاده بودیم.

 «ید؟ او اینجا بود، اما رفت. قصه تموم شد. دیگه برید.حاال فهمید»کله گنده دوباره گفت: 

 «تو کی هستی؟ چرا من باید حرفتو باور کنم؟»من به کله گنده گفتم: 

هولوگرام دیگری جلویمان ظاهر شد. باز هم تصویر ناودان بود. دوباره، تونل با نور و صدای موسیقی فعال 

 ن وقت...شد. این بار قرار بود چه کسی وارد بشود؟ در هما

 من و اسپیدر از ناودان هولوگرام خارج شدیم.

 «من که دیگه قاطی کردم.»اسپیدر با حیرت گفت: 

 «وای، ویالکس چقدر تاریکه.»تصویر اسپیدر گفت: 
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 «آره. از شوخی گذشته خیلی تاریکه. بگذار یک کم بگذره تا چشمامون عادت کنه.»تصویر من گفت: 

 یش افتاده بود.همان اتفاقی بود که یک دقیقه پ

 .«7اسم من آجا کیلیانه»شد، کله گنده گفت: همانطور که هولوگرام ما ناپدید می

 من و اسپیدر دور خودمان چریخیدیم تا کله گنده را ببینیم که مثل ابر طالیی باالی سرمان معلق بود.

کنم. افته، ضبط مییمن مسافر ویالکسم. کنترلناودان به عهده منه و هر چیزی رو که اتفاق م»او گفت: 

 «ای هم هست؟دونم که سنت دین دیگه اینجا نیست. سوال دیگهبرای همین می

بله. ممکنه از این قیافه کله »از بس از قیافه آن دختر خسته شده بودم، جسارت به خرج دادم و گفتم: 

 «ات دست برداری و خودتو نشون بدی؟ اگه تو مسافری، پس ما همه با هم دوستیم.غولی

 «ها نیستم.باشه. اما من این نزدیکی»آجا جواب داد: 

 «تو میگی سنت دین یک لحظه اینجا اومد و دوباره برگشت؟»اسپیدر گفت: 

 «کنید؟من نگفتم. بهتون نشون دادم. چیزی رو که دیدید باور نمی»آجا به تندی گفت: 

 «ز اینجا رفته؟پس چرا این قدر زود ا»اسپیدر به من نگاه کرد و به آرامی پرسید: 

 «شه. ویالکس کامال تحت کنترله.چون اینجا وقتش تلف می»آجا فوری جواب داد: 

 «کردم، تا این که مردم کشته شدند.آره، منم در مورد کلرال همین فکر می»ام گرفت و گفتم:خنده

                                            

7 Aja Killian 
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برو زمین اول شه نه خارج. اون اینجا نیست. بینی که، هیچکس بی خبر از من نه وارد میمی»آجا گفت: 

 «تونی کمک کنی.دنبالش بگرد. اونجا بیشتر می

 «فکر کنم به تو بود.»من و اسپیدر به هم نگاه کردیم. او یک ابرویش را باال انداخت و گفت: 

ست که با دوربین کوچک خانگی تو اگه فکر کردی اونقدر ساده»آجا نگاه کردم و گفتم:  -دوباره به کله

 «کنی باهوش نیستی.ه فکر میکنترل بشه، اونقدرها ک

تر شد و راست توی مثل این که حرفم در او خیلی تاثیر گذاشت. کله گنده پایین آمد و به من نزدیک

 توانستم پسش بگیرم.کردم نمیهایم نگاه کرد. من دیگر آن حرف را زده بودم و هر کاری میچشم

 «ص پیدا کردی؟چی شده که تو در کارهای سنت دین تخص»آجا با تندی گفت: 

 «تخصص ندارم. اما دو بار باهاش مبارزه کردم خوشبختانه هر دو بار پیروز شدم. تو چی؟»جواب دادم: 

 آجا چشمک زد. به نظرم ا دوست نداشت بجنگد. دوباره برگشت باال. -کله

 «رسیم.تترسه... همونطور که ما نمیبازی. اون ازت نمیاگه تنهایی باهاش بجنگی، می»اسپیدر گفت: 

 «کنم نصیحتتون یادم بمونه.سعی می»آجا با طعنه گفت: 

تواند حریف سنت دین بشود. این خیلی خطرناک بود. کرد میآجا کیلیان مسافر ویالکس بود و فکر می

شویم به ویالکس برگردیم. کاشکی وقتی زمانش برسد، مجبور نباشیم هم با دانستم به زودی مجبور میمی

 کنیم هم با آجا کیلیان.سنت دین مبارزه 

 «برو زمین اول. خوش بگذره. نگران ویالکس نباش.»آجا کیلیان گفت: 
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 و بعد از آن ناپدید شد. من و اسپیدر دوباره تنها ماندیم.

 «خوش بگذره؟ آنجا دل جنبونک زیاده، از خوش گذشتن خبری نیست.»اسپیدر گفت: 

 «حرفشو باور کنیم؟»پرسیدم: 

ای بتونیم بکنیم. به نظرم سنت دین اومده اینجا تا از شر ما خالص کنم کار دیگهمیفکر ن»اسپیدر گفت: 

 «بشه، اما کله گنده جلوشو گرفته.

 «پس ما دوباره اشتباه کردیم.»گفتم: 

 «اون به زمین اول رفته. اونجا شبیه زمین دومه؟»اسپیدر گفت: 

 «باید بریم و ببینیم.»

 فریاد زدیم:هر دو وارد دهانه ناودان شدیم و 

 «زمین اول.»

-هر چند من اهل زمین دومم، در آن لحظه حس بازگشت به وطن را داشتم. دست کم اینطور دلم می

 افتیم که تفنگ به دست منتظرمان بودند.دانستم به زودی گیر دو گانگستر آدمکش میخواست. نمی

 شد.بله، به زودی خوش گذرانی واقعی شروع می

 9روزنگاشت شماره 

 ین اولزم

 «فهمین.شه. هیچی نمیشانستون گفته. زود تموم می»کنان گفت: گانگستر خبیث خنده
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 «دونی؟تو از کجا می»اسپیدر با ترس پرسید: 

هایشان را به طرف ما گرفتند تا ما روی ریل قطار بمانیم. قطار از سمت راستمان با دو جانی مسلسل

 آمد.آور یکراست به سویمان میسرعتی سرسام

 عجب استقبال جالبی!

 «مونه که درد بکشی.خیال. چیزی ازت نمیبی»ها گفت: یکی از هفت تیرکش

 چه تصور ناجوری، مگه نه؟

قرار بود فقط بترسونیمشون، نه این که »گانگستر دیگر که گویا خودش هم ترسیده بود، به رفیقش گفت: 

 «داغونشون کنیم.

 خواست ما رو به کشتن بدهد.کم بهتر از رفیقش بود که میفهمیدم دودل شده. از او خوشم آمد، دست 

 «به قطار نرسیده، ترسیدن.»ای کرد و گفت: رفیقش خنده

 بهتر بود بگوید قطار به ما برسد.

 «-اما »گانسگتر عصبی گفت: 

 «کنیم.ما االن خودمونیم. هر کاری بخوایم می»رفیقش گفت: 

های قطار روی ما افتاد. صدای شد. نور چراغبه ما نزدیک می زمین زیر پایمان به لرزه افتاد. قطار مرگ

بوقش در تونل پیچید. راننده قطار حتما ما را دیده بود، اما دیگر برای ترمز کردن دیر شده بود. قطار به 

 داد، چه ما روی ریل بودیم، چه نبودیم.راهش ادامه می
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کرد مرا ترسانده، من مرد هفت تیرکش فکر میخواهید نکنید، با وجودی که خواهید باور کنید، میمی

 اش مهم بود.توانیم فرار کنیم. کاری ندشات. فقط لحظهدانستم چطور مینترسیده بودم. چون می

 «رفیق، فکر کنم باید بجنبیم. ممکنه خون و خونریزی بشه.»اسپیدر تنگ گوشم گفت: 

 «صبر کن.»به او گفتم: 

بود. گانگستر خبیث برای این که صدایش شنیده بشود، فریاد کشید:  صدای بوق قطار در ایستگاه پیچیده

 «خداحافظ پسرا!»

 ای نداشت.قطار، دیگر با ما فاصله

 «وای، پندراگن، چی کار کنیم؟»اسپیدر با ناله گفت: 

 «حاال وقتشه!»فریاد کشیدم: 

جلوی ما رد شد. آن دو جانی  و بازوی اسپیدر را گرفتم و هر دو از روی ریل عقب پریدیم. قطار مثل برق از

 مان کند؟ایستیم تا قطار لهکردند ما آنجا میکور خوانده بودند. فکر می

 «بدو!»فریاد کشیدم: 

ها قرار گرفت. مدت کوتاهی در امان به آن طرف ریل پریدیم. قطار سریع السیر میان ما و هفت تیرکش

عت به طرف ایستگاه متروکه بدویم. هر چقدر هم کم توانستیم به سربودیم. حاال که قطار سپر ما بود، می

شانس بودیم، قطار آن قدر واگن داشت که بتوانیم در پناه آن به ایستگاه متروکه برسیم. از جایی که ما 

بودیم تا سکوی قدیمی تقریبا چهل متر فاصله بود. راه زیادی نبود، اما مشکل اینجا بود که باید روی یک 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  34 د

 

-کردیم، پایمان پیچ میدویدیم. اگر کوچکترین لغزشی پیدا میت خط قطار بود، میخط دیگر که به موازا

 افتادیم.خورد و می

از گوشه چشم نگاهی به پشت سرم انداختم، ببینم طول قطار چقدر است. خوشبختانه کلی واگن پشت سرِ 

نستیم بپریم روی سکو و سوار توارسیدیم، میآمد. شانس با ما بود. اگر با آخرین واگن به ایستگاه میما می

 آخرین واگن بشویم و از آنجا برویم. دفعه بعد که برگشتم، دیدم آخرین واگن تقریبا نزدیک ماست.

 «با من بیا!»به اسپیدر گفتم: 

ها به آن طرف بپرم و از دیوار ایستگاه ها تمام شدند. ایستادم تا از روی ریلدر یک چشم به هم زدن واگن

روم. اما از آنچه دیدم، سرجایم میخکوب شدم. ما دو نفر این طرف سکوی ایستگاه متروکه متروکه باال ب

 ایستاده بودیم، اما آنجا متروکه نبود!

ها، حتی محل سکوها. همه شد. همه چیز تا حاال آنطور بود که به یاد داشتم. ناودان، دروازه، ریلباورم نمی

 بود و مسافرها در رفت و آمد بودند.چیز مثل قبل بود، جز ایستگاه. آنجا روشن 

های فروخت. دیوارها و کاشیآمدند، بلیط میها پایین میباجه بلیط فروشی باز بود و به مسافرها که از پله

اش منتظر شناختم، حاال تمیز و نو بودند، روزنامه فروش هم پشت قفسهای که میی دود گرفتهشکسته

 مکان داشت؟شد. مگر امشتری بود. باورم نمی

 «رفیق، حاال وقت ایستادن نیست.»اسپیدر گفت: 

حق با او بود. از روی خط آهن پریدیم و خودمان را از دیوار باال کشیدیم و روی سکو رفتیم. مردم با تعجب 

کردند. اول فکر کردم آنها عادت ندارند کسی را آن پایین روی خط آهن ببینند، مخصوصا به ما نگاه می
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کرد، چشمکی زد و با ر ایستگاه توقف کرده است. اسپیدر ایستاد و به پیرزنی که ما را تماشا میوقتی قطار د

 زن حسابی گیج و مبهوت شده بود.« نترس، مادر. بازرسی روزانه است. اوضاع رو به راهه.»خوشرویی گفت: 

م. یک کُپه روزنامه جلوی یاد چیزی افتادم و راهم را از میان مسافرها به طرف دکه روزنامه فروشی باز کرد

توانستم چیزی را که الزم بود بدانم، در روزنامه پیدا کنم. روزنامه فروشی بود. اگر حدسم درست بود، می

 روزنامه را برداشتم و صفحه اولش را نگاه کردم. ناگهان همه بدنم کرخ شد.

 «چی شده؟»اسپیدر که از پشت سرم آمده بود، پرسید: 

 !«7391االن سال هزار و نهصد و سی و هفته! زمینِ اول، سال »شد، گفتم: نمیهر چند خودم باورم 

 «خب، این که گفتی یعنی چی؟»کرد حرفم را بفهمد، گفت: او که سعی می

 «یعنی این که اینجا قلمرو منه، اما بیش از نیم قرن قبل از تولد من.»

توانستم باور کنم، اما روزنامه هم دیدم نمییبود. چیزی را که م 7391تاریخ باالی روزنامه دهم ماه مارس 

 «اینجا که کتابخونه نیس. روزنامه رو باس بخری.»سیاه و سفید بود. روزنامه فروش غرولندکنان گفت: 

شد که صورتش را نتراشیده بود. کاله ی دلخوری داشت و چند روزی میمرد ریز نقش خپلی بود که قیافه

د و سیگار کلفتی که به لب داشت مثل تکه چوبی پوسیده بود. بویی که پشمی نقاب داری سرش گذاشته بو

اش نبود. آهسته روزنامه را زمین گذاشتم و به اطرافم نگاهی انداختم. تازه متوجه داد هم بهتر از قیافهمی

 شدم، آن ایستگاه باز بود چون هنوز متروکه نشده بود.

یمی لباس پوشیده بودند. مردها کت و شلوار به تن و کاله های قدهای مردم نگاه کردم. مثل فیلمبه لباس

 ها هم همه پیراهن یکسره پوشیده بودند. کسی جین یا کفش ورزشی نپوشیده بود.بر سر داشتند. زن
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 ما واقعا به زمان گذشته برگشته بودیم.

 «سالم، آدم فضایی! از فضا پول خرد نیاوردی؟»یک نفر از پشت سرم گفت: 

م و مرد آفریقایی آمریکایی مو خاکستری بلند قدی را دیدیم که کت بلندی پوشیده بود و به هر دو برگشتی

مان را های شنای کلرالیآمد. آدم فضایی کیه؟ آهان تازه متوجه شدم! من و اسپیدر هنوز لباسطرف ما می

 به تن داشتیم. حتما مثل گاو پیشانی سفید توی آن ایستگاه مشخص بودیم.

 «ببخشید. ما دیگه باید بریم.»فتم: به آن مرد گ

 «بی رحم برسون. 8عیبی نداره. سالم منو به مینگ »او خندید و گفت: 

 ناگهان صدای شلیک مسلسل در ایستگاه پیچید.

-شد. همان گانگسترها بودند که شلیک میهمه از ترس جیغ کشیدند و روی زمین نشستند. باورم نمی

ه بودیم روی زمین نشستیم و آن طرف سکو را نگاه کردیم که صدا از کردند؟ من و اسپیدر هم همان جا ک

آمد. دو مرد مسلحی که با دستمال سفید صورتشان را پوشانده بودند، آنجا ایستاده بودند. یکی از آنجا می

 کرد.آنها تفنگش را به طرف سقف گرفته بود و شلیک می

 «هاس.گردیم که لباساشون مثل آدم فضاییتا پسر می از جاتون جُم نخورین. ما دنبال دو»او فریاد کشید: 

گشتند. امکان نداشت بتوانیم خودمان را میان جمعیت گم کنیم. به امید این که پلیسی آنها دنبال ما می

ببینیم، به اطرافم نگاهی انداختم. اگر هم پلیسی آنجا بود، مثل بقیه ترسیده بود، چون تا آن لحظه خودش 

ها آهسته در ایستگاه راه افتادند و با دقت مردم را یکی ود. ما کامال تنها بودیم. هفت تیرکشرا نشان نداده ب

                                            

8 Ming 
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خوردند. زنی با ترس به ما نگاه کرد. او یکی نگاه کردند. مردم از ترس چمباتمه زده بودند و تکان نمی

ی بزند، آنها آتش کنند. من ترسید اگر حرفگردند، اما حرفی نزد. شاید میفهمیده بود که آنها دنبال ما می

 و اسپیدر به اطراف نگاه کردیم. هیچ راه فراری وجود نداشت.

صدای همان روزنامه فروش بود. باال را نگاه کردم و با تعجب دیدم « اینجان! اونا اینجان!»یک نفر فریاد زد: 

 دهد. عجب آدمی!ها نشان میاش خم شده و ما را به هفت تیرکشاو بیرون دکه

ای نداشتیم، جز این که از جایمان بلند شویم. بقیه هم از روی زمین بلند شدند. اگر و اسپیدر چارهمن 

کنم چه نشسته و چه ایستاده، ما توانستند. فکر میخواستند آتش کنند، راحت میها میهفت تیرکش

 کامال بی دفاع بودیم.

 کردند.هایشان را بلند ها به طرف ما برگشتند و مسلسلهفت تیرکش

 «این سر و صداها چیه؟»

این صدای همان آقای آفریقایی آمریکایی بود که مرا آدم فضایی صدا زده بود. او میان من و اسپیدر آمد و 

کنین اگه به این فضانوردا شلیک کنین، ما از فکر می»هایش را دور گردنمان انداخت و گفت: دست

گیرین، اونا دیدم! هر چی شما اونا رو بیشتر زیر آتیش میشیم؟ نه، آقا! من توی فیلما دستشون خالص می

 «خواین یک عالمه از این قضانوردای زشت اینجاها بگردن؟خواین؟ میشن! شما اینو میزیادتر می

 «خواد با اونا از رو زمین ورت دارم.برو کنار، پیرمرد. نکنه دلت می»گانگستر خبیث فریاد کشید: 

 «یک فکری!»مرد گفت: 
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ت همان موقع قطار دیگری وارد ایستگاه شد. اما به جای این که با سرعت برود، سرعتش را کم کرد و درس

 ایستاد.

 «خواد بدونم تو فضا چه جوریه. شاید حاال شانس بهم رو کرده.خیلی دلم می»پیرمردی قهقهه زد و گفت: 

است آتش کند. رفیقش از ترس ای کرد و مسلسلش را کمی باالتر برد و خوگانگستری که رئیس بود خنده

 «هر طور میلته، پیرمرد.»کرد. گانگستر خبیث گفت: کرد و هی به رفیقش نگاه میهی به ما نگاه می

او با چنان اطمینانی این حرف را زد که یارو دو دل « خوای شلیک کنی.ای بابا، تو که نمی»پیرمرد گفت: 

 شد.

 «کنن.ر خودتو نیگا کن. همه این آدما دارن تماشات میدو»سپس پیرمرد دنبال حرفش را گرفت و گفت: 

کرد. حاال گانگستر خبیث هایی که به او زل زده بودند، نگاه میگانگستر عصبی از قبل هم یکسره به آدم

 کرد.نگاه سریعی به مردم انداخت او داشت در تصمیمش تجدید نظر می

قطار بیرون ریختند. چند نفری از آنها متوجه شدند  قطار زیرزمینی توقف کرد، درها باز شد و مسافرها از

ای هم برگشتند و دوباره سوار قطار که وضع خرابست و به سرعت کنار رفتند و از سالن خارج شدند. عده

هایش را روی شانه من و اسپیدر گذاشته بود، ما را به طرف قطار برد و شدند. آن پیرمرد همانطور که دست

 زدن ادامه داد و گفت:در همان حال به حرف 

همه این مردم شریف شاهدند. اینجا کوچه پس کوچه خلوت نیست که شما بتونین پشت چیزی قایم »

 «مونه.بینند و یادشون میبشین. کارای نادرست را همه می
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پیرمرد حسابی گانگسترها را به تفکر واداشته بود. در آن موقع حتی گانگستر خبیث هم دودل شده بود. در 

تر شده بودیم. فقط امیدوار بودم پیش از آن که سوار شویم، ن میان، ما به در قطار که باز بود، نزدیکای

 بسته نشود.

 «فهمین.های منو میدانم شماها خیلی باهوشین و حرفمن می»دوست ما ادامه داد: 

یج کند و کارش را خواست آنها را گفهمیدند. به نظرم پیرمرد میها چیزی میکنم هفت تیرکشفکر نمی

شد. دیگر برایم مهم نبود که آنها چه شد، بتوانیم فرار کنیم، عالی میداد. اگر باعث میخوب انجام می

ها باشد. در آن موقع درِ بازِ قطار پشت سرمان بود. ای دارند. پیرمرد ما را چرخاند تا رویمان به آدمکشنقشه

برد، سوار قطار کرد. به محض این که سه نفری سوار قطار او همین طور که ما را آهسته آهسته عقب می

 شدیم، دعا کردم درها بسته شوند.

های شریفی کنم. شما دو نفر آدمآقایون، من به شما افتخار می»پیرمرد به گانگسترها لبخندی زد و گفت: 

 «هستین.

ات و متحیر ایستاده همه منتظر واکنش آنها بودند. گانگسترها هم که آب دهانشان خشک شده بود، م

 خوردند. من و اسپیدر توی قطار ایستاده بودیم.بودند. مسافرهای توی ایستگاه از ترس تکان نمی

 زمان متوقف شده بود.

بعد زنگ قطار به صدا در آمد و درها یکی یکی بسته شد. گانگسترها که انگار با صدای زنگ از خواب بیدار 

تر ا از ما خیلی فاصله داشتند و مجبور شدند از یکی از درهای عقبشده بودند، به طرف قطار دویدند، ام

سوار قطار بشوند. در این موقع پیرمرد، من و اسپیدر را جلو هل داد و پیش از آن که در بسته شود، سه 

تایی از قطار پایین پریدیم و به سکو برگشتیم. در پشت سرِ ما بسته شد... و گانگسترها توی قطار گیر 
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د! سه نفری ایستادیم و به گانگسترها نگاه کردیم که توی قطار گیر افتاده بودند. آنها دستگیره در را افتادن

کردند آن را باز کنند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. ایستگاه بعدی تا گرفته بودند و با عصبانیت سعی می

قطار در پیچ تونل ناپدید شد. مردم آنجا فاصله داشت. پیرمرد لبخندی زد و برایشان دست تکان داد تا 

 ی من و اسپیدر.شان ترسیده بودند، اما نه به اندازهایستگاه دوباره به حرکت در آمدند. همه

 «شه. شما اونا رو گیج کردین.باورم نمی»اسپیدر با صدای بلند گفت: 

 «دونم چجوری ازتون تشکر کنم.شما جون ما رو  نجات دادین. نمی»من گفتم: 

ای صورت پیرمرد را از هم باز کرد. اما فوری از آن حالت که مثل پدربزرگ مهربان و دوست ند دوستانهلبخ

 داشتنی بود، خارج شد و به مردی جدی تبدیل شد که انگار مامور انجام کاری است.

 و راه افتاد.« دنبال من بیاین.»خیلی جدی گفت: 

 «بریم؟»ز من پرسید: من و اسپیدر از جایمان تکان نخوردیم. اسپیدر ا

همان موقع مردم دور ما جمع شدند. طوری دورمان را گرفتند انگار از باغ وحش فرار کرده بودیم. سر و 

 خواستند دلیلش را بدانند. دیگر ماندن در آنجا جایز نبود.صدای زیادی به پا کرده بودیم و آنها می

 م.و دنبال پیرمرد دویدی« البته.»به اسپیدر جواب دادم: 

رسید، طی هایی را که به خیابان میدرست است که او پیر بود، اما خیلی فرز بود. تا آن موقع نصف پله

دویدیم. همانطور که عجله داشتم به او برسم، ها را گرفته بودیم و دنبال او میکرده بود. من و اسپیدر نرده

ه به انتهای پلکان رسیدم و با واقعیت رو به در این فکر هم بودم که بیرون ایستگاه چه خواهم دید. تا این ک

 رو شدم.



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  40 د

 

 ما به زمان دیگری وارد شده بودیم.

خواست مرا با خودش  به ببرد، به آنجا ی برونکس بود که دایی پرس اولین بار که میآنجا همان منطقه

رسید. خیلی نظر می برده بود... تقریبا شصت سال بعد از آن زمان. اما همان قدر که آشنا بود متفاوت هم به

ها را شناختم. حتی زمان من هم در آن حوالی ساختمانی نبود که از جنس شیشه و فوالد از ساختمان

ها دست کم نزدیک شصت سال قدمت داشتند. تنها تفاوت واقعی باشد، بنابراین بسیاری از آن ساختمان

ها با زمان من تفاوت چشمگیری داشتند. همه ، نو و تمیز بودند. اما اتومبیل7391آنها این بود که در سال 

آنها آخرین مدل بودند. خیلی عجیب است. ترافیک هم  7319آنها قدیمی بوند. اما کهنه نبودند. در سال 

آمد. بویی شبیه مواد شیمیایی. مدتی طول کشید تا متوجه شوم خیلی پیش از زمانی است که مردم می

ها و بنزین بدون سرب و همه چیزهای دیگری باشند که قرار است لنگران هوای پاک و آلودگی گاز اتومبی

کردند و دار مصرف میها قدیمی بودند و بنزین سربدر کاهش آلودگی هوا موثر واقع شوند. این اتومبیل

 کردند.کردند. خیلی هم دود میبوی بد منتشر می

خوردند و آنها در هر سو به چشم میام را جلب کرد، تابلوهای تبلیغاتی بودند. چیز دیگری که توجه

کردند که تا به حال اسمشان را هم نشنیده بودم. تصویر خانمی را دیدم که لبخند چیزهایی را تبلیغ می

هایش نه از خمیر دندان بلکه در اثر استفاده از پودر دندان بود. تابلوی تبلیغاتی زد و سفیدی دندانمی

زند. تابلوی می« اِسو»رسید چون به اتومبیلش بنزین حال به نظر میداد که خوشدیگری مردی را نشان می

کردند. عجب چیزی! داد که صابون حاوی روغن زیتون را تبلیغ میدیگری دختران پنج قلویی را نشان می

دانستم آنجا زمین است، اما به راستی انگار در مثل این که آدم با سس ماکارونی خودش را بشوید! می

یگری بودم. اسپیدر مات و مبهوت کنارم ایستاده بودم. همه چیز برای او هم عجیب بود. اما به ی دسیاره

 نوعی دیگر.
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 «خواین تا شب همینطور اینجا وایسین؟شما دو نفر می»

به خودمان آمدیم و دیدیم پیرمرد آفریقایی آمریکایی کنار تاکسی زردی ایستاده و در پشت را برایمان باز 

 کرده است.

ببینین. ممنون از این که با اون همه زحمت ما رو از اون مخمصه بیرون آوردین ولی ما سوار »تم: گف

 «شیم.تاکسی نمی

 «صدا می زنند. 10. دوستانم منو گانی9اسم من وینسنت ون دایکه »او لبخندی زد و گفت: 

 «-باشه، گانی. همون طور که گفتم، ما کارهایی داریم که باید»

 «دونم.دونم چه کارهایی دارید. من همه چی رو میمی»گانی گفت: 

 «دونی؟اِ، جدی؟ چی از ما می»اسپیدر پرسید: 

 «دونم اگه بخواین دنبال سنت دین بگردین، به کمک من احتیاج دارین.می»ای کرد و گفت: گانی خنده

کردم؟ رویم را به اسپیدر گویی دنیا دوباره متوقف شده بود. آیا او واقعا همان حرفی را زده بود که فکر می

 «آره. منم شنیدم چی گفت.»کردم. او که مثل من تعجب کرده بود، گفت: 

 زد.هایش روی در باز تاکسی بود و لبخند میپیرمرد تکان نخورد. همانطور که ایستاده بود، دست

 «تو کی هستی؟»پرسیدم: 

                                            

9 Vincent Van Dyke 

10 Gunny 
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شیم چون من هم دوستان خوبی می کنن. مطمئنم که برایهمون طور که گفتم، دوستام گانی صدام می»

 «مسافر زمین اولم.

 ایش را به ما نشان داد که نگین خاکستری تیره داشت.او دستش را باال گرفت و انگشتر نقره

 شد.تر میگذشت سفرمان به زمین اول جالبهر چه می

9ی روزنگاشت شماره  

 زمین اول

 «اطع خیابان پنجاه و نهم و خیابان پارک.تق»شدیم، گانی به راننده گفت: وقتی سوار تاکسی می

اش بزرگ و جادار بود. فکر کنم دیگر نباید بگویم همه های قدیمی بزرگی بود که پشتتاکسی از آن ماشین

. ما در زمان گذشته ولی در زمان حال بودیم. 7391است. این جا زمین اول است و سال « قدیمی»چیز 

 ام.پاک گیج شده

کردم تا ببینم های دیگر پیوست. میان راه از پشت شیشه بیرون را نگاه میبه اتومبیل راننده حرکت کرد و

قدرها که فکر  هایی وجود دارد. نکته قابل توجه این که زمین اول آنبین زمین اول و زمین دوم چه فرق

اما از دریچه کنید با زمین دوم فرق نداشت. من واقعاً کارشناس تاریخ و امور شهر نیویورک نیستم، می

 ی شباهت تعجب کردم.چشم یک بچه کانتیکتی که فقط چند بار به شهر آمده بود، از مشاهده

ها بود. من قبالً هم ماشین ترین تفاوت بین ماشینطور که قبالً برایتان نوشتم، از نظر من بیشهمان

کردم آن کوچک بودم، فکر میهای سیاه و سفید بودند. وقتی ترشان توی فیلمقدیمی دیده بودم، اما بیش

هیچ چیز سیاه  7391بینم که در سال جا هستم، میها، دنیا سیاه و سفید بوده است. اما حاال که اینموقع

ها فقط های پارک مثل زمین دوم، سبزند. اما اتومبیلو سفید نیست. آسمان آبی، خورشید زرد و چمن

شود، اما رنگ سیاه، میان مردم طرفداری ی هم پیدا میشان ماشین کرم یا خاکستراند. البته بینسیاه

افتد، ما هم سه نفری چوله میجا کمی خشن است. وقتی ماشین توی چالهتری دارد. رانندگی در اینبیش

-چوله زیاد است. با این که مشاهده مناظر اعجابهم چاله 7391پریم. بله، در سال آن پشت باال پایین می
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گفت تری داشت. او میجالب بود، شخصی که کنارم نشسته بود برایم اهمیت بیش انگیز گذشته برایم

مسافر زمین اول است. دلیلی هم نداشتم که به او شک کنم، مخصوصاً وقتی دیدم از آن انگشترها دستش 

نم تواخورد. اول از همه این که پیر بود. نمیی مسافرهای دیگر نمیاش به قیافهاست. با این همه قیافه

بگویم دقیقا چند سالش بود، اما هر چه بود سن و سالش باال بود. شاید شصت سالی داشت. مسافرهای 

قدر پیر نبودند. ها اینطور. اما آناش باال بود. اوسا هم همینکم سندیگر همه جوان بودند. دایی پرس یک

داد عد سپرده بودند. آیا این نشان میها مأموریتشان را به مسافرهای نسل بها مرده بودند. آنبه عالوه آن

 خواست از خودش بپرسم. سؤال خوبی نبود. است؟ دلم نمیروزهای عمر گانی هم به سر رسیده

-رسید. به طرز غیرقابل باوری گانگسترها را قال گذاشت و به کمک او فرار کردیم. آنبه نظر مرد جالبی می

راه است و هیچ مشکلی وجود چیز روبهکردی همهمی زد، فکرقدر صدایش آرام بود که وقتی حرف می

توانند روی دیگران تأثیر بگذارند. مثل ام مسافرها قدرتی دارند که میندارد. تا جایی که من فهمیده

قدرها کنم. اما هنوز آنهیپنوتیزم کردن. خود من هم بعضی مواقع چنین قدرتی را در خودم احساس می

 قوی نشده است.

انگیزی داشته باشین، نه؟ من که هنوز خواستین ورود هیجانشما دو نفر می»ای کرد و گفت: گانی خنده

 «زنه.قلبم تند تند می

های اش را به حُسنداد. باید این حُسنوای! پس او هم توی ایستگاه ترسیده بود، اما اصالً نشان نمی

 دیگرش اضافه کنم که تحت فشار هم خیلی آرام است.

 «ی استقبال نبودیم، اما از دیدن شما خیلی خوشحال شدیم.ر کمیتهمنتظ»گفتم: 

 «زنم تو پندراگن باشی.حدس می»گانی به آرامی سرش را تکان داد و گفت: 

 «کدومتون پندراگنین؟»بعد به اسپیدر نگاه کرد و گفت: 

 «نوردهای کلرال.ی آبمن وُو اسپیدرم، رفیق. فرمانده»اسپیدر با غرور جواب داد: 

نوردها یعنی چی، اما مطمئناً ی آبدونم فرماندهبه حق چیزای نشنیده! من اصالً نمی»گانی خندید و گفت: 

 «چیز خوبیه!
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 «شما چی؟»توانم به او اطمینان کنم یا نه، پرسیدم: دانستم میمن که هنوز نمی

 «قدر طوالنیه که حوصله شنیدنشو ندارین.داستان من اون»

 «تعریف کنین.»گفتم: 

 «اول از همه بگین چرا اسمتونو گذاشتن گانی.»اسپیدر گفت: 

گیره. هفده سالم بود که به استخدام تون میتوی ارتش این اسمو روم گذاشتند. خنده»گانی جواب داد: 

دونم چرا اسمشو گذاشتند جنگ جهانی، ولی خب، ارتش دراومدم تا در جنگ جهانی شرکت کنم. نمی

تونستم اسلحه بکشم. البته اینم بگم که خیلی سعی کردم. شکلی پیش اومد؛ نمیگذاشتند دیگه. بعد یه م

گرفتم، اما وقتی باید داشتم، نشونه میقدر عجیب بود، که نگو. تفنگو برمیواقعاً خیلی سعی کردم. اما اون

موقع بود که بردند. همون کشیدند، کاری از پیش نمیتونستم. هر قدر سرم داد میکشیدم، نمیماشه رو می

 «شستم.ها رو میکردم و ظرفاین اسمو برام گذاشتند. از اون موقع تا آخر جنگ آشپزی می

 «دونستی مسافری؟اون موقع می»اسپیدر پرسید: 

کردم همه چی همون طوریه که هست. تازه تر عمرم فکر مینه. دو سال پیش فهمیدم. بیش»گانی گفت: 

-تونم بکنم، میای هم نمیبگم خیلی خوشحالم، اما به نظرم کار دیگه تونمجوری نیست. نمیفهمیدم این

 «تونم؟

-توانستیم. پس ما با هم همسفر بودیم. نگاهی به راننده تاکسی انداختم. نمیتوانست. ما هم نمینه، نمی

بیش از های نیویورک کند. اما به خودم گفتم راننده تاکسیهای ما چه فکری میی صحبتدانستم او درباره

 اند.های عجیب غریب دیده و شنیدهها، داستاناین حرف

 «چی شد که فهمیدی؟»از او پرسیدم: 

شوری شروع کردم تا جام. از شیشهکنم. نزدیک بیست ساله که اونمن توی یه هتل کار می»گانی گفت: 

. موقع ورودش، وقتی ی مردی پیدا شد. مرد خوبی بودکه یک روز سروکلهام. تا اینحاال که سرپیشخدمت

ی خودم که قرار نبود او همراهش رفتم تا اتاقشو نشونش بدم، چیزهایی به من گفت. چیزهایی درباره

 «بدونه.
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 «مثل چی؟»اسپیدر پرسید: 

هایی که چهل که زادگاهم ویرجینیاست، یا حرفدونست، درباره اینم خیلی چیزها میاون درباره خانواده»

یا کارهایی که انجام داده بودم و تقریباً خودم یادم رفته بود. باید بگم که اولش ازش سال پیش گفته بودم، 

ترسیدم. اما اون آرومم کرد و گفت که هیچ مشکلی وجود نداره. گفت وقتش رسیده که از کار اصلیم با خبر 

 «بشم.

 «یعنی برنامه سفرتو در اختیارت گذاشت؟»گفتم: 

خواد منو ببره، بعید بود دونستم تا کجا میری برم. به حومه شهر. اگه میدقیقاً. ازم خواست باهاش به سف»

 «باهاش برم.

 «حتماً تو رو به ناودون برده.»گفتم: 

که چیزی بفهمم منو به فضا برد. چه شانسی آوردم که قلبم درجا از دهنم بیرون درسته. پیش از این»

 «چیزی.نیومد. جایی فرود اومدیم به نام تادا یا یه همچین 

 «منظورت زاداست؟»پرسیدم: 

 «ی زیرزمینی داشت.. شهر زیبایی توی صحرا که رودخونه11درسته. زادا»

 بود. 12جا زادگاه لورجا را دیده بودیم. آنمن و اسپیدر به هم نگاه کردیم. ما هم آن

 «و منو به زیباترین زن عالم معرفی کرد.»گانی ادامه داد: 

 .«13اوسا»گفتم: 

 «خودشه!»

                                            

11 Zadaa 

12 Loor 

13 Osa 
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طور کند. اوسا، مادر لور و همانانی یک لحظه ساکت شد. مطمئن بودم به یاد زادا افتاده و به اوسا فکر میگ

او بود که همه »گفت زیباترین زن عالم بود. گانی دوباره به دنیای واقعیات برگشت و گفت: که گانی می

دین رو بگیریم تا باعث دردسر نتطوری باید جلوی سی مسافر بودن به من گفت و این که چهچیزو درباره

 «فهمم.م، اما هردوشون گفتند وقتش که برسه، مینشه. من ازشون پرسیدم چرا برگزیده شده

 «به منم همینو گفتند.»گفتم: 

این چیزها خیلی زیاد بود که یه مرتبه توی مغز من جا بگیره. حتی االنم مطمئن نسیتم »او ادامه داد: 

شد توی زندگیم تری نشونم بده. هرگز باورم نمیون آقا منو گردوند تا چیزهای بیششو فهمیده باشم. اهمه

کار کنم و او گفت هیچ کاری نباید چنان چیزهایی ببینم. بعد منو به وطنم برگردوند. ازش پرسیدم باید چه

ده. بعد از مدتی گرهامو باز نگه دارم. این اتفاق به دو سال پیش برمیکه منتظر باشم و چشمبکنم، جز این

هامو باز نگه داشتم، اما چیزی نبود که ببینم. تا م. من چشمفکر کردم همه اون چیزها رو توی خواب دیده

 امروز...

 «اسم کسی که تو رو به زادا برد، چی بود؟»پرسیدم: 

 «. فکر کنم بشناسیش.14اسمش تیلتون بود. پرس تیلتون»

 «اون داییم بود.»گفتم: 

ی تو به من گفت. گفت که پس داییت بود! حاال فهمیدم. اون همه چیزو درباره»و گفت:  گانی لبخندی زد

 «فهم!ای. حاال میزد انگار که تو همه کارهشه. طوری از تو حرف میات پیدا مییه روز سروکله

 «همه کاره؟»اسپیدر از گوشه چشم به من نگاهی انداخت و گفت: 

 «یت بود؟صبر کن. گفتی اون دای»گانی گفت: 

 «خواد اینو بهت بگم اما اوسا هم مرده.آره. دایی پرس مرده. دلم نمی»به آرامی گفتم: 

                                            

14 Press Tilton 
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واقعاً بهت »های مرا بفهمد. باالخره گفت: لبخند از صورت گانی محو شد. سرش را پایین انداخت تا حرف

 «ه.گم. اون آدم خوبی بود. اوسا هم خوب بود. زندگی بدون اونا خیلی سختتسلیت می

 «تری هم هست که باید بهت بگم.ممنون، اما چیزهای بیش»گفتم: 

ای که او را دیدم اولین بار بود که این طور از لحظه« ای بشنوم.خواد خبر دیگهدلم نمی»گانی گفت: 

 ناراحت شد.

 «همون گانگسترهای توی مترو دایی پرس رو کشتند.»گفتم: 

 «نه! پرس برگشت؟»گانی گفت: 

ها از که بتونیم دنبالش کنیم، گلولهدین فرار کرد، قبل از اینای بودیم. سنتی ناودون قلمرو دیگهنه. ما تو»

 «توی ناودون به طرفمون شلیک شدند.

 آور بود.است. این خاطره برایش بسیار رنجقدر ناراحت شدهکردم که اسپیدر چهکامالً احساس می

دین در این کار دست داشت. من مطمئنم. و از پا درآورد. سنتها دایی پرس رهمون گلوله»در ادامه گفتم: 

 «ها رو شلیک کنه.تونست ناودونو به کار بندازه و اون گلولهاون تنها کسی بود که می

ی دوردستی نگاه کرد. صورتش در هم رفت. الزم بود بر افکارش مسلط شود. پس از مدتی گانی به نقطه

 «شه.، داره شروع میفکر کنم»باالخره به آرامی گفت: 

 «شه؟چی؟ چی شروع می»اسپیدر پرسید: 

دونی چیه؟ می»خواست برود. با حالتی عصبی گفت: گانی نگران بود. فکرش جاهایی رفته بود که نمی

کار شنوم. شاید به خاطر همینه که برای اینبینم و میخبرهایی هست. وقتی توی هتلم خیلی چیزها می

 «م.انتخاب شده

 «چه چیزهایی شنیدی؟»م: پرسید

گفتند، قراره یک اون مردهای مسلح ایستگاه مترو دو تا بز گَرَند. شایعه بود که قراره اتفاق بدی بیفته. می»

مو جلب کرد، بار توجهاند. اما چیزی که اینها شایعهشنیدم. معموالً ایننفر کشته بشه. این خبرو دائم می
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افته. همونی که ناودون داره. امیدوار بودم فقط فاق توی ایستگاه مترو میگفتند این اتمحل اتفاق بود. می

 «جا.دیدم. به همین دلیل امروز اومدم اونشایعه باشه، اما باید به چشم خودم می

 «ی ما پیدا شد.بعدشم که سروکله»گفتم: 

 «ترسم فقط یه معنی داشته باشه.آره. و یه مسافر مُرد. می»گانی گفت: 

 «ده روزهای انتظار و تماشا کردنت به آخر رسیده.آره. این نشون می»به گانی گفت: اسپیدر 

 «دین برای برای زمین اول هر چی که هست، شروع شده.ی سنتنقشه»گفتم: 

ای پشت سرش را که قسمت جلوی تاکسی را از قسمت عقب جدا تاکسی توقف کرد و راننده قسمت شیشه

 «قاطع پنجاه و نه و پارک.ت»کرد، کنار کشید و گفت: می

العملی هم هایمان را شنیده است. مهم هم نبود که شنیده باشد. هیچ عکسقدر از صحبتدانستم او چهنمی

 نشان نداد.

 «جا کجاست؟این»اسپیدر پرسید: 

ها و گانگسترها مدارها و صنعتگرها و سیاستی منه. هتل برج منهتن. هنرپیشهجا خونهاین»گانی گفت: 

 «کنند.جا رفت و آمد میدائم این

 «گانگسترها؟»با تعجب پرسیدم: 

جا دور هم رسه که ما بیخوردی اینبعد از چیزهایی که امروز دیدم و شنیدم، به نظرم می»گانی جواب داد: 

 «جمع نشدیم. اتفاقاتی درپیشه.

 و از تاکسی بیرون آمدم.« روز از نو، روزی از نو.»در دل گفتم: 
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 9نگاشت شماره روز

 زمین اول

پرداخت، من و اسپیدر محو تماشای هتل برج منهتن شده بودیم. عجب وقتی گانی کرایه تاکسی را می

ای که اطرافش هیچ ساختمان دیگری نبود. هتلی بود! واقعاً جای رویایی و لوکسی بود! ساختمان سی طبقه

-هایش کار میود و حوض بزرگی داشت که فوارهجلوی آن باغ بزرگ و زیبایی، پر از درخت و گل و سبزه ب

کردند، چون با وجود هوای خنک ماه مارس جا رسیدگی میکرد. حتماً تعداد زیادی باغبان تمام وقت به آن

جا به واقع جنگل سرسبز و زیبایی در های رنگارنگ بود. آنی باغ سرسبز و شاداب و پر از گلمحوطه

 شهر بود. ی مرکزخیابان شلوغ و دودگرفته

ها سیمانی بودند. اما هتل برج ها فرق داشت. بقیه ساختمانرنگ ساختمان هتل هم با بقیه ساختمان

رنگی بود، خیلی مالیم. منهتن تقریباً صورتی رنگ بود. البته منظورم صورتی زننده نیست، نه، صورتی خوش

ست که آن هتل حاال هم در زمین دوم کرد. یادم نیتر میتر و جذابجا را دلچسبرنگی بود که فضای آن

 هست یا نه. قبالً که گفتم، من کارشناس تاریخ شهر نیویورک نیستم.

اش را درآورد و اونیفورمی را که و پالتوی بلند پشمی« چرا وایسادین؟»رو نزد ما آمد و گفت: گانی به پیاده

 زیر آن پوشیده بود به نمایش گذاشت. 

 «چه لباس قشنگی!جانمی! »اسپیدر فوری گفت: 

هایی بود که در خیابان اش مثل بقیه آدمی گانی با آن لباس خیلی عوض شد. با پالتوی پشمی تیرهقیافه

های ای به تن داشت با دکمهکرد. کت قرمز تیرهبودند، اما با لباسی که زیر آن پوشیده بود، خیلی فرق می

بود و دو نوار طالیی باریک دور آن دوخته شده بود. روی اش ایستاده رسید. یقهاش میفلزی براق که تا یقه

ی چپش آرم براقی بود که حروف )ه ب هایش هم چهار نوار باریک داشت. روی سینههر یک از سرآستین
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ی دیگرش هم برچسبی بود که اسم خودش م( یعنی هتل برج منهتن بر آن حک شده بود. روی سینه

خورد. شلوارش هم سیاه بود و دو طرفش از ی آن به چشم مییعنی سرپیشخدمت وینسنت ون دایک رو

هایش را نیز تا حد مرگ برق انداخته بود. در کل به نظر باال تا پایین نوار طالیی داشت. و باالخره کفش

 رسید، لباس نظامی پوشیده که سان ببیند.می

ند قدی بود، فکر کنم دست کم وقتی از لباسش تعریف کردیم، شق و رق ایستاد و قیافه گرفت. او مرد بل

تر از دو متر قد داشته باشد. رسید بیشصد و هشتاد و دو سه سانتیمتری داشت. اما با آن لباس به نظر می

 نظیر بود.دانست. لبخندی هم که به لب داشت بیفکر کنم خودش هم این را می

 «ه شاهزاده واقعی هستی؟کردی؟ نکنه تو یراستشو بگو، گانی. باهامون شوخی می»اسپیدر گفت: 

-نمی»اش را تن من کرد و گفت: پالتوی پشمی« جا پندراگن.کاشکی بودم. بیا این»گانی خندید و گفت: 

 «ها توی هتل ببرم.جوری مثل مریخیتونم شما رو این

م هایم دیگر معلوقدر بلند بود که وقتی پوشیدم، دستهایش آنکت او چند سایز برایم بزرگ بود. آستین

 کشید.اش هم روی زمین مینبود و پایین

 «ن.هایی شدم که پالتوی باباشونو پوشیدهحاال شبیه مریخی»گفتم: 

اش روی زمین گانی پالتو را از تن من درآورد و تن اسپیدر کرد. به تن او کمی بهتر بود. دست کم پایین

 شد.کشیده نمی

فعال تو باید شبیه فضانوردها بمونی تا »زد و گفت: و رویش را به من کرد و چشمکی « خوبه.»گانی گفت: 

 «یاد، فسقلی.ببینم چی پیش می

آمد. با حالتی تدافعی گفتم: گذارد. کم کم داشت از گانی ون دایک خوشم میفهمیدم سر به سرم می

 «انصاف داشته باش، من فقط چهارده سالمه.»

، کنار جدول خیابان پارک کرد. من اعتنایی به پیش از آن که وارد هتل شویم، لیموزین بزرگی نزدیک ما

 «گردم.االن برمی»آن نکردم، اما گانی یک مرتبه به خوش آمد و آهسته گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  52 د

 

هر دو در جلوی لیموزین با هم باز شد و چهار مرد کت و شلواری از توی آن بیرون پریدند. آن قدر سریع 

دانستم هار دلقک از ماشینی بیرون پریده باشند. نمیام گرفت. مثل این بود که چاین اتفاق افتاد که خنده

شان دور ها پرید و در عقب را باز کرد. بقیهچند نفر دیگر ممکن است داخل ماشین باشند. یکی از آن

رو را زیر نظر گرفتند. سپس یک نفر دیگر از ماشین پیاده ماشین ایستادند و مثل مأمورهای اطالعاتی پیاده

 شد.

 شان است.سفهمیدم او رئی

-اندامی بود. از دستاو هم لباس رسمی پوشیده بود، اما کت و شلوارش با بقیه فرق داشت. مرد درشت 

که چاق باشد، درشت بود. کت و شلوارش هایش گرفته تا سر و پا و بدنش همه گنده بودند. نه این

بندم که نگینش شرط میخاکستری روشن بود و نگین درشتی به کراواتش زده بود. سر هر چی بخواهید 

ای رنگی داشت. دستمال تا شده الماس بود. کالهش هم همرنگ کت و شلوارش بود، فقط دورش نوار سرمه

هایش کرده بود که ی کتش گذاشته بود. چند انگشتر هم به انگشتتمیزی همرنگ کراواتش در جیب سینه

 آمد خیلی گران قیمت باشند.به ظاهرشان می

اش به هر چه خواسته، رسیده است. از اتوموبیل است که در زندگی های موفقیاز آن آدمرسید به نظر می

بیرون آمد، ایستاد، کت و شلوارش را مرتب کرد و به طرف هتل رفت. مردهای دیگر مثل سپر دورش را 

 گرفته بودند و اطراف را کامالً زیر نظر داشتند.

 اش هستند.معلوم بود محافظ

 «این دیگه کیه، رئیس جمهور یه کشور دیگه است؟»رسیدم: آهسته از گانی پ

 «تر رئیس جمهورهای کشورهای دیگه، قاتل نیستند.ای کاش بود. دست کم بیش»گانی جواب داد: 

 اوهو. این جواب خوبی نبود.

بعد « گانی، دوست من.»چشم یارو به گانی افتاد و نیشش تا بناگوشش باز شد و با صدای بلندی گفت: 

شان را عوض کردند و مثل یدک کشتی هایش هم جهتاش را عوض کرد و به طرف ما آمد. بقیه آدمجهت

 شود، به طرف ما آمدند.که همراه آن مسیرش عوض می
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تو توی »کرد بی تفاوت به نظر برسد. من و اسپیدر هم تکان نخوردیم. مرد با خنده پرسید: گانی سعی می

 «کنی؟خیابون کار می

خواستم یک کم هوای تازه کردم. مینه خیر آقای رُز، داشتم استراحت می»ه جواب داد: گانی مؤدبان

 «بخورم.

اش کرد و اسکناسی یک دالری درآورد و توی دست و دستش را توی جیب« آفرین.»آن مرد گنده گفت: 

 و به آرامی به شانه گانی زد.« زیادی کار نکن، فهمیدی؟»گانی گذاشت. بعد هم گفت: 

 «کنم، آقای رز.فقط برای شما کار می»پاسخ داد: گانی 

مرد طوری خندید که اصالً مناسبتی نداشت. اما خوب بود. اگر طرف قاتل بود، بهتر بود اعصابش خرد 

هایش را درهم نباشد. انگار با گانی مشکلی نداشت. این هم خوب بود. اما بعد سرش را پایین انداخت و اخم

 کشید.

کنگ افتادم که روی زمین را کردم؟ یاد کینگردسر افتاده بودم؟ حاال باید چه کار میاوهوه. یعنی توی د

کرد که بردارد و توی دهانش بگذارد و قورت های بیچاره فراری را انتخاب میکرد و یکی از بومینگاه می

 بدهد.

 «سالم، آدم فضایی، هالوین که گذشته.»مرد گفت: 

ای زده و زورکی خندیدم. کار درستی بود، چون ین وانمود کردم حرف بامزهداستم چه باید بگویم بنابرانمی

منظوری نداشتم، فقط یه »او هم با من خندید. بعد دستم را گرفت و چیزی توی آن گذاشت و گفت: 

هایش که دورش را گرفته بودند، به طرف هتل راه افتاد. و بعد با محافظ« شوخی بود. تو واقعاً بانمکی.

 است.باز کردم و دیدم که به من هم اسکناس یک دالری دادهمشتم را 

 «گه، فضانورد.این روزا دیگه کسی به کسی نمی»گفتم: 

 «اون یارو کی بود؟»اسپیدر از گانی پرسید: 
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 16کنه. او از هاینتس. بازرگانه. او توی پنت هاوس برج منهتن زندگی می15اسمش ماکسی میلیان رزه»

 «تره.سرش شلوغ

 «دیگه...؟» پرسیدم:

دهد. بعد آهسته ادامه داد: گانی به سرعت نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند کسی به حرفش گوش نمی

 «فروشه.کنه و جای قناری میاون گنجشک رو رنگ می»

 «هاینتس کیه؟ قناری چیه؟»اش را تکان داد و گفت: به اسپیدر نگاه کردم. اسپیدر کله

یاره. در ظاهر خیلی آدم محترمیه، اما بگم پولشو از راه درست به دست نمی خواممی»گانی در ادامه گفت: 

 «در باطن آدم خوبی نیست. باور کنین.

 «کنند؟های مترو برای رز کار میآدمکش»گفتم: 

 «اند.نه، اونا پایین شهری»

 «شه که آدمکش نباشه؟توی این شهر کسی هم پیدا می»اسپیدر پرسید: 

 «اشون مطمئنم. تو، من و پندراگن.از سه ت»گانی گفت: 

 «عالی شد. پس دل جنبونکِ تو هم اینه.»اسپیدر گفت: 

 «چی؟ –دل »گانی پرسید: 

 «بیاین فعالً بریم توی هتل، باشه؟»کنند، گفتم: دیگر را گیج میهایشان همها با حرفوقتی دیدم آن

ای سنگین ورودی را برایمان باز کرد شیشهچند دقیقه بعد، دربانی که اونیفورمش شبیه لباس گانی بود، در 

کردم وارد و ما وارد البی هتل برج منهتن شدیم. داخل هتل از محوطه بیرونی هم زیباتر بود. احساس می

                                            

15 Maximilian Rose 

16 Heinz .صاحب کارخانههای معروف موادغذایی در امریکا 
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هایی به رنگ سبز رسید و با شیشهام. ارتفاع سقف البی به سه طبقه میساختمان اعیانی بزرگی شده

 کرد.تابید و نقاط رنگی زیبایی را همه جای تاالر پخش میها میشهجنگلی پوشیده شده بود. آفتاب به شی

های آسیایی پرزبلند البی و از زیر چلچراغ بزرگ و باشکوه آن که احتماالً از قصرهای اروپا به از روی فرش

های چرمی قرمز که در جاهای مختلف البی قرار جا آورده بودند گذشتیم. افراد مختلفی روی مبلآن

کردند خواندند. همه طوری آهسته صحبت میزدند و روزنامه مینشسته بودند و با هم حرف می داشت،

جا اقامت جا کلیسا یا کتابخانه بود. کامالً مشخص بود باید پول مفت داشته باشی تا بتوانی آنگویی آن

جا کثیف بود و بوی ودم. آنجا مثل هتل ارزان قیمتی نبود که با پدر مادرم در آبشار نیاگارا رفته بکنی. این

دیدم انگار تازه از داخل شد زمین را لیس زد. هر که را میقدر تمیز بود که میجا آنداد. اما اینگند می

ها هم های قدیمی بیرون آمده بود. همه مردها کت و شلوار و کاله پوشیده بودند. زنویترین یکی از مغازه

 پیراهن به تن داشتند.

های هم من و اسپیدر بودیم. لباس آبی روشن من با کفش نفر با بقیه فرق داشتند. آن در کل فقط دو

 رسید. اسپیدر هم با پالتوی گشاد گانی بهتر از من نبود.اش خیلی مسخره به نظر میهمرنگ

 «خوریم.جا نمیهای اینما به آدم»به گانی گفتم: 

 «خورین.خیال. خیلی هم میبی»گانی گفت: 

 توانستیم برایشان نمایش بدهیم.جا سیرک بود میگفت. اگر آنست میبله، را

 و راه افتاد.« دنبالم بیاین.»گانی گفت: 

که رفت، مثل اینما دنبال او راه افتادیم. به امید این که کسی ما را نبیند. گانی طوری در البی راه می

« ی خودم دوست دارم.جا رو مثل خونهاین»رفت، گفت: طور که نرم و آرام راه میجا بود. همانصاحب آن

دادند. گانی همه را به زدند و برایش سر تکان میشدند، به او لبخند میافراد مختلفی که از کنارش رد می

عصر به خیر، آقای گالوائو. تا ماه بعد »کرد. به یکی گفت: ها خوش و بش میشناخت و با آناسم می

بینم که به سلمانی رفتید. خیلی زیبا شدید. آقای الم خانم تاوی. میس»و به دیگری گفت: « خداحافظ.

شناخت. هرچه او در کارش مهارت داشت و همه را به اسم می« پروت، طبق دستورتون وسایلتونو فرستادیم.

 باشد، او سرپیشخدمت بود.
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 مه آسانسور را زد.باالخره به آن طرف البی رسیدیم و جلوی آسانسورهای فلزی براق ایستادیم. گانی دک

 «ریم؟داریم کجا می»اسپیدر پرسید: 

دارند طبق ششم »شنود. بعد گفت: گانی به دوروبرش نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی صدایش را نمی

 «فهمه.جا، کسی نمیکنند. اگه من دو تا فضانوردو ببرم اونرو بازسازی می

کردیم. یک طبقه کامل هم در اختیارمان بود. قامت میخیلی باحال بود. ما در هتل شیک و پیک نیویورک ا

 چی بهتر از این. در آسانسور باز شد و گانی به ما تعارف کرد که وارد شویم.

سن من. او عینک پنسی داشت و لباسش مثل یک نفر داخل آسانسور بود. پسر ریزنقشی بود تقریباً هم

هایش بود و کاله گردی هم بر سر وار طالیی روی آستیناونیفورم گانی بود. تنها فرقش این بود که دو تا ن

 داشت.

 «بیا تو!»ای گفت: خیلی حرفه

 «، لطفاً طبقه ششم.17دیویی»گانی گفت: 

 «بله آقای ون دایک. طبقه ششم.»با صدای نازکی گفت: 

کت اش را هل داد، آسانسور فوری به طرف پایین حرمتصدی آسانسور بود. درِ آسانسور را بست و دسته

و دسته را دوباره هل داد و آسانسور تکان تکانی خورد و ایستاد. باالخره « وای، ببخشین.»کرد... او گفت: 

دنده درست را پیدا کرد و آن را زد. این بار آسانسور به طرف باال رفت. آخیش. او نگاهی حاکی از 

دارند، یک دکمه پایین، یک شروع و ای نبود. آسانسورها یک دکمه باال شرمندگی به ما انداخت. کار پیچیده

 های زیادی که ندارند. احتمال دادم طرف خنگ و کودن باشد.یک توقف. دکمه

 «. پدرش این هتلو ساخته.18این دیویی تاده»گانی گفت: 

 این حرف خیلی چیزها را روشن کرد.
                                            

17 Dewey 

18 Dewey Todd 
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-رو به کسی نگی. نمی گانی، ازت خواهش کردم این موضوع»دیویی با ناراحتی به گانی نگاه و کرد و گفت: 

 «خواد توی هتل روی پا خودم باشم.خوام رفتار مردم با من عوض بشه. دلم می

 «خیلی خب، رفیق، آسانسور، شروع خوبیه.»اسپیدر دوباره لبخند زد و گفت: 

 دیویی متوجه طعنه اسپیدر نشد و با خوشحالی خندید.

باز کرد. همگی صبر کردیم تا مطمئن شویم و در آسانسور را « طبقه ششم!»سپس با صدای بلند گفت: 

 آسانسور مشکلی ندارد و همه چیز رو به راه است، بعد پیاده شدیم.

 «های قشنگی! بالماسکه خوش بگذره.چه لباس»دیویی گفت: 

 «ما فضانوردیم.»من گفتم: 

 «وای ببخشین.»بست، گفت: در آسانسور را که می

 «کنه.ها یک کم دست و پاشو گم میپسر خوبیه. فقط بعضی موقعاون واقعاً »ای کرد و گفت: گانی خنده

 «درسته.»من گفتم: 

-ها کف راهرو پخش بودند. همانکردند. دیوارها لخت بود و کاغذدیواریراهروی طبقه ششم را بازسازی می

برداری بهرهوقتی هتل شروع به کار کرد، از این طبقه، اول از همه »رفتیم، او گفت: طور که دنبال گانی می

 «شه.روز میشد، حاال هم زودتر از طبقات دیگه بازسازی و به

-روز نمیبکنند. از نظر من که اصالً به 7391خواستند آن طبقه را شبیه سال ها میدار. آنروز. چه خندهبه

ه طرف شد. به انتهای راهرو رسیدیم، بعد به سمت چپ پیچیدیم و وارد راهروی بلند دیگری شدیم. گانی ب

 رفت و کلیدی را در قفل آن کرد تا در را باز کند. 576اتاق 

 «ی خودتون خوش اومدین.آقایون، به خونه»او گفت: 

زدم که گویند. حدس میها سوئیت میاتاق بزرگی بود. درواقع به اندازه دوتا اتاق بود. فکر کنم به این اتاق

ها را ها و کاناپهعالً که مشغول بازسازی بودند و صندلیشود. اما فوقتی کارشان تمام بشود، جای قشنگی می

 بودند.جا انبار کردهآن
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 «جا اشکالی نداره؟گانی، مطمئنی موندن ما این»پرسیدم: 

جا قدر اینالبته که توی هیچ هتلی تا به حال از این خبرها نبوده، اما من اون»او با اطمینان جواب داد: 

 «کنم. فقط حواستون باشه که توی اتاق خدمتکارها نرین. م که بتونم اعمال نفوذبوده

رسید. تنها پای یکی از دیوارها تعداد زیادی کاناپه را مثل ستون روی هم گذاشته بودند که تا سقف می

ها را پایین بیاوریم و راحت رویشان بخوابیم. تعدادی هم میز کردیم این بود که دو تا از آنکاری که باید می

 راحتی بود. فقط جای یک چیز خالی بود.و صندلی 

 «تلویزیون کجاست؟»پرسیدم: 

 «چی؟»گانی با کنجکاوی به من نگاه کرد و گفت: 

 «هیچی. رادیو دارین؟»ای بابا! تلویزیون که هنوز اختراع نشده بود. احساس حماقت کردم، گفتم: 

 «مطمئنم این اطراف یکی هست. شماها گرسنه نیستین؟»گانی پاسخ داد: 

 «ایم.معلومه که گرسنه»گفتم: 

 «خواد.دلم ماهی کولو و اسنیگر می»اسپیدر گفت: 

تونم ببینم چی می»نگاه کنجکاو گانی به اسپیدر مثل وقتی بود که از او درباره تلویزیون پرسیدم. او گفت: 

 «یاج دارید؟ای احتیارم. چیز دیگهبراتون بیارم. فکر کنید توی خونه خودتونین. براتون لباس هم می

 «هامون رو بنویسیم.کاغذ و قلم. ما باید روزنگاشت»گفتم: 

 «گردم.باشه. زود برمی»گانی جواب داد: 

هایی رفتم که به بالکن باز سالنه سالنه از اتاق بیرون رفت و من و اسپیدر را تنها گذاشت. به طرف پنجره

به غروب خورشید نمانده بود. از محل اقامت ما  شد. یکی از درها را باز کردم و وارد بالکن شدم. چیزیمی

 رفت.دیدم که خورشید در افق آن پایین میانداز زیبای جنوب و غرب را میی ششم چشمدر طبقه
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به خودم آمدم و دیدم او پشت سرم ایستاده است. متوجه ورود او « جا بزرگ شدی؟تو این»اسپیدر پرسید: 

 به بالکن نشده بودم. 

جا فاصله داره. البته بیش از نیم قرن درآینده. خیلی عجیبه، نه، تقریباً پنجاه کیلومتر از این»جواب دادم: 

 «نه؟

ام. به فکرم رسید شاید بتوانم اجدادم را پیدا کنم. جا وطنم بود، اما نه وطن واقعیالعاده بود. آنواقعاً خارق

-اند. شاید تاریخچه خانوادهام ناپدید شدهخانواده اند. اما بعد یادم آدم کهزنده بوده 7391ها حدود سال آن

 کرد. کردم، چون دلتنگم میبود. نباید به این موضوع فکر میام هم با خودشان از بین رفته

عجب جای ترسنایه. تا به حال جایی به این شلوغی ندیده »اسپیدر که به شهر خیره شده بود، گفت: 

 «بودم.

 «ی.کنبهش عادت می»به او گفتم: 

-تونه بکنه. چهدین افتادم. اون توی شهری به این بزرگی خیلی کارها میآره. اما یاد سنت»اسپیدر گفت: 

 «تونیم اونو پیدا کنیم؟طوری می

ده که اون دلم گواهی می»ترساند. گفتم: دینِ آزاد در شهر نیویورک آدم را میسؤال خوبی بود. سنت

 «کنه. من برم حمام کنم.پیدامون می

حمام کمابیش به بزرگی اتاق نشیمن بود. شاید هم به اندازه سوئیت. همه جای آن کاشی سفید بود. وان 

توانستی اسبی را زیر آن آمد که میای بزرگ آن چنان آبی میهدار بود. از دوش نقربزرگی داشت که پایه

 فشار روی سرم بریزد. بشویی. دسته شیر را باال زدم تا آب داغ بیاید و زیر آن ایستادم تا با

کرد، ازم سرم بیرون کردم فکرهای عجیب غریبی را که به ذهنم خطور میوقتی زیر دوش بودم، سعی می

 روم. کنم. یکی از آن فکرها این بود که دیگر به مدرسه نمی

قاطی  جا به نوعی وطنم است.آید. شاید برای این باشد که ایندانم. یکهو چیزهای عجیبی به ذهنم میمی

ام. مدرسه مهم است، اما چیزی نیست که مشتاقش باشم. از طرف دیگر، مدرسه به راستی مهم است. کرده
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دهند، در مدرسه یادمان گیرند. چیزهایی را که پدر و مادر به ما یاد نمیجایی است که در آن چیز یاد می

کنند. همه دوستانم مرا فراموش می کم ترس برم داشت.طور که زیر دوش ایستاده بودم، کمدهند. همانمی

 گیرم. گیرند که من یاد نمیچیزهایی یاد می

بعد یاد جاهایی افتادم که آن روز دیده بودم. آهان. شاید قرار باشد به روش دیگری آموزش ببینم. درست 

-م وقت میروم، اما در مقام مسافر به نوعی دیگر، آموزش تمااست که دیگر به دبیرستان استونی بروک نمی

که با این افکار کلی دست و پنجه نرم کردم، تازه ها هم برایم الزم باشد. پس از اینبینم. شاید این آموزش

 به یک نتیجه قطعی رسیدم: تمام این فکرها دوش گرفتنم را حرام کرده بود.

تم و خودم را خشک جا را برداشهای سفید و پرز بلند آنجا ایستادم، بعد یکی از حولهده دقیقه دیگر آن

 کردم و از حمام بیرون آمدم.

چند دقیقه بعد در اتاق نشیمن روی صندلی راحتی نشستم و پاهایم را باال گذاشتم. حاال نوبت اسپیدر بود 

هایم را بستم و برای اولین بار در زمین اول به خواب تا افکار شلوغ را از ذهنش دور کند. از خستگی چشم

 رفتم.

 خورد. ای به درضربه

 ها خوابیده بودم.آمد. حتی خسته هم نبودم. انگار مدتهایم باز شد. دیگر خوابم نمیفوری چشم

 «کار کنیم؟باید چی»اسپیدر سرش را از حمام بیرون آورد و با تعجب به من نگاه کرد و گفت: 

م اقامت ما در هتل خیلی دانستم باید چه کار کنیم. حتماً آمده بودند ما را توقیف کنند. از قرار معلونمی

 کوتاه بود.

 

 9روزنگاشت شماره 

 زمین اول
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ی متروک هتل جا خوش توانستیم توضیح بدهیم که ما که هستیم و چرا در طبقهطور میخیلی بد شد. چه

خواستم به خواستم گانی را به زحمت بیندازم، اما در ضمن خودم هم نمیایم. آن هم حوله به تن. نمیکرده

 فتم.زحمت بی

ای بسازم تا از مخمصه نجات پیدا کنیم. یواشکی به طرف در رفتم و از سر ناچاری سعی کردم از خودم قصه

 اما هیچ موضوع به ذهنم نرسید. از درز در بیرون را نگاه کردم، ببینم سر و کارم با کی افتاده و دیدم...

 «رسم!از بخش خدمات هتل خدمتتان می»گانی با خنده گفت: 

خیالم راحت شد. در را باز کردم. گانی با میز چرخ داری وارد اتاق شد که رویش پر از ظروفی با  آخیش.

 گذارند تا گرم بماند.درهای گنبدی شکل فلزی بود، که روی غذا می

 «بهترین؟»او پرسید: 

احت درو زنی، با خیال رحاال بهترم. باید رمزی، چیزی بین خودمون بذاریم که وقتی در می»جواب دادم: 

 «باز کنیم.

 «ضربه رمزی. مثل مأمورهای مخفی.»گانی لبخندی زد و گفت: 

 «ها؟مثل چی»اش را دور کمرش بسته بود، وارد اتاق شد و پرسید: اسپیدر که حوله

 «شه غذا بخوریم؟می»پرسیدم: 

 «خوری.اول بیا به کارمون برسیم. به وقتش غذا هم می»گانی گفت: 

رسید. گانی دستش را زیر آن کرد و دو بسته فید بلند بود که تا نزدیک زمین میروی میز یک رومیزی س

و به طرف هر کداممان یکی از آن « تونه.بپوشید، ببینید اندازه»ای رنگ از آن زیر درآورد و گفت: قهوه

ه یکی از مان را دیدیم کهایمان را باز کردیم و اولین لباس زمین اولها را انداخت. هر دو، بستهبسته

ها یک شلوار پشمی و یک کت بود. شلوار من بود. توی هر یک از بستههای هتل به ما اهدا کردهفروشگاه

مان یک ای روشن بود با کتی همرنگش. هر کدامتر و شلوار اسپیدر قهوهخاکستری روشن بود با بلوز تیره

 پیراهن سفید هم داشتیم.
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 «این برای چیه؟»گرفت و پرسید:  سفیدش را باال 19داراسپیدر شورت پاچه

 «پوشند؟توی والیت شما لباس زیر نمی»گانی خندید و گفت: 

 «تونم برای قایقم بادبان بسازم.چرا. اما این که خیلی گنده است. با این می»اسپیدر گفت: 

لباس زیر نخی دانید، اهمیتی ندادم، همین که رسید. اما میمال من هم آن قدر بلند بود که به زانوهایم می

ها باشم. برایمان پیراهن سفید و جوراب پوشیده بودم، احساس خوبی داشتم. اهمیت نداشت شکل بابابزرگ

های تیره چرمی هم آورده بود. شلوارهایمان بند هم داشت. خیلی باحال بود. من تا حاال هیچ سیاه و کفش

-هایمان را مین بود. گانی خیلی خوب اندازهماوقت شلوار بنددار نپوشیده بودم. همه چیز کامالً اندازه

 دانست. پس از آن که لباس پوشیدیم، گانی چند بار به ما نگاه کرد و لبخند زد. 

 «ها شدین.حاال شبیه زمینی»بعد با خوشحالی گفت: 

 «شه غذا بخوریم؟حاال می»پرسیدم: 

اشین تحریر کوچک درآورد و گفت: گانی دوباره دستش را زیر رومیزی برد و یک بسته کاغذ سفید و یک م

 «تونید روزنگاشتتونو هم با این ماشین تایپ کنید. تندتر از با دست نوشتنه.می»

 «این چیه؟»اسپیدر پرسید: 

دانستم جای من قبالً با صفحه کلید کامپیوتر کار کرده بودم، و می« دم.طرزکارشو بهت نشون می»گفتم: 

-بوی غذا مرا کامالً بی« تونیم یه چیزی بخوریم؟حاال می»ماس کردم: حروف الفبا عوض نشده. دوباره الت

 تاب کرده بود. 

جا زندگی کنید، فکر کردم باید با محیط م بهتون بگم، بعد. چون قراره شما اینیه چیز دیگه»گانی گفت: 

، همان پسر و دوباره دستش را زیر رومیزی برد و دو دست اونیفورم شبیه لباس کار دیویی« جور باشید.

از امروز شما هم به عنوان پادو در این هتل مشغول به کار »متصدی آسانسور، درآورد و به ما داد و گفت: 

 «شید.می

                                            

19 Boxer shorts 
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 «پادو دیگه چیه؟»اسپیدر گفت: 

-یارید و پیغامشونو براشون میکنید، بار و بندیلها سالم میکه به میهمانیعنی این»گانی توضیح داد: 

 «ید. کار سختی نیست، اما رئیستون خیلی وحشتناکه.رسونهاشونو می

 «مون کیه؟رئیس»اسپیدر پرسید: 

 «منم دیگه.»گانی گفت: 

 «تونیم بخوریم، تو رو خدا؟خیلی خب. حاال دیگه می»با نا امیدی گفتم: 

 «بفرمایید بنشینید، آقایون. وقت غذاست.»گانی گفت: 

دونستم چی سفارش بدم. درست نمی»ما هل داد و گفت:  هر دو نشستیم و گانی میز چرخ دار را به طرف

و با ژستی دَرِ دو تا از غذاها را « اما بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که غذای کامل سفارش بدم.

 برداشت.

 شد!وای! باورم نمی

اما کامالً با غذاهای خانه ام. البته غذاهای بدی نخوردم، ام، غذاهای زیادی خوردهاز وقتی از خانه بیرون آمده

-تر ماهی و میوهخوردیم. در کلرال بیشتر سبزیجات و گاهی هم خرگوش میفرق داشتند. در دندارن بیش

ی پخت با سبزیجات تند. همهخوردیم. در زادا، لور برایمان نان برشته میجات و سبزیجات دریایی می

شان با چیزی که در آن لحظه جلوی رویمان بود، قابل غذاهایی که خورده بودم، خوب بودند، اما هیچ کدام

 مقایسه نبود.

زمینی سرخ کرده... که انگار مستقیم از مان یک چیزبرگر بزرگ آبدار داشتیم با یک عالمه سیبهر کدام

بهشت برایمان فرستاده بودند. گانی دستش را باز زیر رومیزی برد و یک شیشه کوکا و یک ظرف یخ 

 درآورد.

 «چطوره؟»د: و پرسی

 «ای.تو نابغه»فوری گفتم: 
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 «اند؟اینا چی»زده که نشد، هیچ، با حالتی عصبی پرسید: اسپیدر هیجان

 «زمینی سرخ کرده و کوکا.چیزبرگر، سیب –اند غذاهای بهشتی»گفتم: 

جا وطن ینلُف جویدم. وای، خدای من! اهایم را بستم و لُفچیزبرگر را باال بردم و گازی به آن زدم و چشم

 خودم بود.

این قبل از سرخ شدن »ها را برداشت و با کنجکاوی به آن نگاه کرد و پرسید: زمینیاسپیدر یکی از سیب

 «جوری بوده؟چه

کنند. دیگه ازم برند و توی روغن سرخ مییک صیفی سفیده که اونو باریک باریک می»برایش توضیح دادم: 

 «نم.اش حال کخوام با مزهسؤال نکن. می

رسید تا آخر غذا دیگر با هم یک کالم هم حرف نزدیم. اسپیدر با بی میلی غذایش را خورد، اما به نظر نمی

هایم ریختم. آقا، عالی شد. تمام مدت زمینیاز آن بدش آمده باشد. من سس کچاپ و نمک هم روی سیب

شان ها از دست پختکه مشتری زدهای مغروری لبخند میگانی باالی سرمان ایستاده بود و مثل سرآشپز

 برند.کنند و لذت میتعریف می

بعد، نوبت دسر رسید. گانی در دو ظرف دیگر را برداشت... وای. موز خرد شده بود با دو لیوان شیر! واقعاً که 

-عالی بود. این درست که روز سختی را پشت سر گذاشته بودیم، اما آن همه دردسر به خوردن آن شام می

ام جا نداشت. حسابی سیر و سرحال شده خواست از خوردن دست بکشم، اما دیگر معدهدلم نمیارزید. 

 بودم.

فکر نکن همیشه از همین خبرهاست. این شام مخصوص بود، به مناسبت ورودتون. از این به »گانی گفت: 

 «خورید.بعد با بقیه کارمندها توی آشپزخونه غذا می

 «ه کار محشری کردی.دونی چگانی، خودتم نمی»گفتم: 

 «دونم.چرا . می»لبخندی زد و گفت: 
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ای بود که تا به کنی. فردا تولد منه و این شام بهترین هدیهتر از اونیه که فکرشو میخیلی بیش»گفتم: 

 «م.حال گرفته

 «پس تولدت کلی مبارک باشه، فسقلی. رسیدنتم به خیر.» گانی با خوشحالی گفت:

 «تونستم به افتخارت اسنیگر بخورم.ارک، رفیق. کاشکی میتولدت مب»اسپیدر گفت: 

 و شیشه کوال را باال گرفتم.« آره، اما اینم خوبه.»گفتم: 

-گانی میز خالی را برد و جلوی در گذاشت. بعد به اتاق برگشت و کنار ما نشست. از آن به بعد هر چی می

جا دلیل دیگری نبود. حضور ما در آن خواستم لم بدهم و بادگلو بزنم و بگویم زندگی خوبست، قسمت

 داشت، و قرار نبود لم بدهیم و خوش بگذرانیم.

 «گم. باید چه کار کنیم؟دین رو میای ندارم. تعقیب سنتمن در این کار تجربه»گانی گفت: 

 میهمانی تمام شده بود و وقتش رسیده بود به کارهای جدی برسیم.

رسند. ما باید بفهمیم نقطه عطف زمین شان میلمروها به نقطه عطفهمه ق»بادگلویم را پس راندم و گفتم: 

 «کنه تا اونو به انحراف بکشونه.کار میدین چیاول چیه و سنت

که تو مال آینده این جایی. فکر پندراگن، باید زود بجنبی. تو مال این قلمرویی. منظورم اینه»اسپیدر گفت: 

 «دین درش دخالت داشته باشه.که ممکنه سنتچه اتفاقی افتاد  7391کن ببین در سال 

-ها همیشه برایم خستهها و سخنرانیها و مکانبه مغزم فشار آوردم. تاریخم خوب نبود. حفظ کردن تاریخ

کننده بود. اما زیاد الزم نبود از نظر تاریخی دنبالش بگردم. مدت زیادی طول نکشید که به نتیجه رسیدم. 

 به فکر کردن احتیاج نداشت.راستش را بخواهید، اصالً 

 «پیدا کردی، رفیق، نه؟»اسپیدر لبخندی زد و پرسید: 

ترسیدم. خیلی بد بود. واقعاً تر میکردم، بیشتر فکر میپیدا کردم، اما کاشکی پیدا نکرده بودم. هر چه بیش

 بد بود. ضربان قلبم باال رفت و کف دستم عرق کرد.
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 «چی شده؟»گانی پرسید: 

 «ی مهمی در شرف وقوعه.چیزی هست، اما تاریخ دقیقش یادم نیست. اما حادثهیه »گفتم: 

 «رفیق، بگو ببینم چی شده!»اسپیدر گفت: 

گن جنگ دونی جنگی که توش شرکت کردی به کجا رسید؟ بعدها به اون جنگ میگانی، می»گفتم: 

 «جهانی اول.

 «دومم داریم؟ خوای بگی جنگ جهانیمی»های گانی گشادتر شد و پرسید: چشم

 سرم را تکان دادم.

 «ده.ها خاتمه میی جنگگفتند اون جنگ به همهمی»گانی سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت: 

 «کردند.اشتباه می»گفتم: 

 «جنگیدند؟ها میکِی جنگ شده؟ کی»اسپیدر پرسید: 

 چُرت نزده بودم. 20کاشکی زنگ تاریخ کالس آقای وارادی

خواسته اروپا رو بگیره. ژاپن دونم هیتلری بوده، از کشور آلمان، که میدونم. فقط میئیاتشو نمیجز»گفتم: 

 «خواسته آسیا رو بگیره.هم می

 «این که دو تا جنگه.»اسپیدر گفت: 

گن جنگ جهانی چون اونا با روسیه و ایاالت متحده آمریکا و فکر کنم برای همین بهش می»گفتم: 

ها نفر. اون ها نفر مردند. میلیونجنگیدند! جنگ خیلی بزرگی بوده! میلیونفرانسه می انگلستان و چین و

 «جنگ دنیا رو عوض کرد!

 «پس شاید ما باید به آلمان بریم و با این هیتلره صحبت کنیم.»اسپیدر گفت: 

                                            

20 Varady 
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ی آدولف خونه تونیم به این سادگی به برلین بریم و دَرِمتوجه نشدی. ما که نمی»ای کردم و گفتم: خنده

کنیم شناسید، اما ما از صمیم قلب خواهش میهیتلرو بزنیم و بگیم: ببیخشید آقای هیتلر، شما ما رو نمی

 «در این کشتار همگانی تجدید نظر کنید، باشه؟

 «تونیم؟چرا نمی»اسپیدر معصومانه پرسید: 

کنند. ها انسان فرمانروایی میونکنیم که بر میلیگوش کن. ما درباره رهبران کشورهای بزرگ صحبت می»

 «این کار از توان ما خارجه. شوخی که نیست.

 «شه؟حاال کی شروع می»او پرسید: 

 ها چرت باشد.زدم به این امید که همه این حرفشدم و دور اتاق قدم میباید بلند می

 7391ته که مطمئناً از سال دونم یک مرتبه اتفاق نیفتاده. مقدماتی داشدونم. اما میتاریخشو نمی»گفتم: 

ها، این طور جنگ به طور جدی درگرفته باشه. بچه 7391کنم تا حدود سال شروع شده بوده، اما فکر نمی

 «دین درش دخالت داره و کاری از دست ما برنمیاد.که معلومه، این همون چیزیه که سنت

که دوباره قرار است دنیا زیر و رو شود ز اینهایم را گوش کرد. احتماالً اآن که چیزی بگوید، حرف گانی بی

 «زیادم مطمئن نباشید.»ناراحت شده بود. در آخر گفت: 

 «دیوانه شدی؟»گفتم: 

دونیم دونیم که جنگی در پیشه و میزنی، فکر کن. ما میهایی که میبه حرف»گانی مظلومانه گفت: 

 «ست. کار ما اینه که جلوی این جنگو بگیریم.ها همه دردین اومده این جا که دردسر درست کنه. اینسنت

 «ی به این بزرگی رو بگیریم.غیرممکنه! امکان نداره ما سه نفر بتونیم جلوی حادثه» با صدای بلند گفتم:

 «کنیم.شاید. شایدم داریم اشتباه می»گانی به آرامی گفت: 

ها سرباز. ها، سربازها، میلیونا، بمبهگانی، این یه جنگ جهانیه. جنگ هواپیماها، تفنگ» به آرامی گفتم:

تیپ، چه زنه، با یک آقای بلند قد کت و شلواری خوشما دو تا بچه که لباس زیرمون به تنمون زار می

 «شه.دین این جا پیروز میکنم سنتخوام انرژی منفی بدم، اما فکر میتونیم جلوشو بگیریم. نمیجوری می
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فهمم. هیچ راهی وجود نداره که بتونیم جلوی اتفاقی رو که افتاده، یم»گانی سرش را تکان داد و گفت: 

 «بگیریم. اما موضوع اینه که اگر با یه اتفاق کوچیک شروع شده باشه چی؟

 «کنم، توضیح بده، رفیق.خواهش می»اسپیدر گفت: 

ش به نظر شه. ممکنه اتفاق کوچیکی بیفته که اولدونه کارها به کجا ختم میگم آدم چه میمن می»

های بعدی... و یک مرتبه به ای بشه و همین طور اتفاقهیچی نباشه، اما همین ممکنه باعث اتفاق دیگه

 «خودت بیایی و ببینی وسط یه جنگ خانمان سوزی.

 « -اما »

 «ش خوب فکر کن.اما نداره. درباره»گانی فوری گفت: 

کنی ممکنه اتفاق کوچیکی بیفته . تو فکر میباشه»کردم تند تند نفس نکشم به او گفتم: من که سعی می

های پی در پی داشته باشد و باالخره به جنگ جهانی دوم منجر بشه... و ما شانسی داریم که که واکنش

 «جلوی اونو بگیریم؟

 «شاید.»گانی گفت: 

 «خواب دیدی خیر باشه.»فریاد زدم: 

دین دونم که سنتدی این جا نیستیم. اینم میدونم ما بیخوشاید حق با تو باشه. ولی من می»گانی گفت: 

 «ره.دونم اون برای جهانگردی جایی نمیهم همین دور و برهاست. تا جایی که می

دین این جا اومده باشه تا کاری بکنه جنگ جهانی حتماً شروع رفیق، حق با اونه. اگه سنت»اسپیدر گفت: 

-ی بکنه که قبالً بوده. اگه اینو بفهمیم، کاری میتر از چیزبشه، چی؟ شاید هم سعی کنه جنگ رو بزرگ

 «کنیم که اتفاق نیفته.

خواستم. اما به نظر غیرممکن توانستم باور کنم چنین چیزی امکان دارد. از ته دل میخواست میدلم می

 توانیم جلوی بدترین جنگ تاریخ را بگیریم، تنها یک خیال واهی بود.رسید. این نظریه که ما میمی
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هایی باشه که گی، اما اگر درست گفته باشی موضوع باید مربوط به آدمکشگم درست میمن نمی»تم: گف

 «دین به ناودون فرستاد که دایی پرس رو بکشند.سنت

هایی که در خارج از کشور حاال درست شد. اگه بتونیم بفهمیم بین اون گانگسترها و توطئه»گانی گفت: 

 «دین برسیم.تونیم یکراست به سنتهست، میشه چه ارتباطی ریزی میطرح

دین چه تایی به همدیگر نگاه کردیم. یعنی این طوری بود؟ آیا مأموریت ما این بود که بفهمیم سنتسه

 خواهد از گانگسترهای نیویورک برای شروع جنگ جهانی استفاده کند؟طور می

دین این جا هر چی رسته اینه که کار سنتاین حرف به نظرم احمقانه است. اما چیزی که حتماً د»گفتم: 

دونم کارش به جنگ ربط داره یا نه، اما باید از اون جا شروع باشه با این جماعت ارتباط مستقیم داره. نمی

 «کنیم.

 «درسته. پس باید بریم سراغ گانگسترها.»اسپیدر گفت: 

به کار بشم. من دوستان این جاست که من باید دست »گانی بلند شد و کتش را صاف کرد و گفت: 

 «توانم برای شروع ازشون پرس و جویی بکنم.جورواجوری دارم. آدمای خالف هم توشون هستند. می

شود، اما مطمئن بودم که از جای درستی شروع کردیم. هر کسی هم حدس خودش را دانستم چه مینمی

 زد.می

 «کارتونو شروع کنید. صبح زود آماده باشید.یام دنبالتون که یک کم استراحت کنید. صبح می»گانی گفت: 

وای، یک چیزی یادم رفت. قبل از شروع کار باید بریم سراغ »بعد میز چرخ دار را به طرف در برد و گفت: 

 «ها هستند.سلمونی هتل. ما اجازه نداریم کسانی رو استخدام کنیم که شکل خانم

وهای من بلند و ژولیده شده بود. موهای سیاه گفت. مخواست قبول کنم، اما گانی راست میدلم نمی

 مطمئناً مدل موها این جوری نبود.  7391رسید. سال هایش میاسپیدر هم به شانه

 «سلمونی چیه؟»اسپیدر پرسید: 
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این »بعد دوباره در را باز کرد و به طرف ما برگشت و گفت: « شب بخیر، آقایون. خوب بخوابید.»گانی گفت: 

 تقه به در زد، بعد کمی مکث کرد و دوباره سه تقه به در زد.و دو « چه طوره؟

 «ی خوبیه.نشونه»من گفتم: 

 و در را بست و ما را تنها گذاشت. « خواست مأمور مخفی بشم.همیشه دلم می»ای کرد و گفت: گانی خنده

 «مأمور مخفی یعنی چی؟»اسپیدر دوباره پرسید: 

 « چیز مهمی نیست.»گفتم: 

 «گی؟ین جنگ جهانی دوم برام بگو. واقعاً همون قدر فجیعه که میپس راجع به ا»

شه بدیشو توصیف کرد. اگه شانس بیاریم و بتونیم تره. با کلمات نمیاز فجیع هم فجیع»جواب دادم: 

 «شه.جلوشو بگیریم، عالی می

از ترس دارم مجبورم برم دستشویی. فکر نکنی عصبی شدم. فقط »اسپیدر بلند شد و لبخندی زد و گفت: 

 و رفت و مرا با افکارم تنها گذاشت.« میرم.می

ی شروع جنگ را در نیویورک پیدا دادیم، غیر قابل درک بود. آیا ممکن بود بتوانیم جرقهای که ما مینظریه

-کنیم و مانع وقوع حوادثی شویم که به جنگ جهانی دوم انجامید؟ وحشتی که در آن جنگ بود فقط می

کرد نگذارد ما آن جرقه را پیدا کنیم. مشکل دین هم سعی میدین باشد. البته، سنتسنت توانست زیر سر

 ما همین بود. همان مشکل همیشگی.

 همان موقع سه تقه به در خورد.

از جایم بلند شدم. فکر کردم گانی چیزی را فراموش کرده بگوید و دوباره برگشته. امیدوار بودم بخواهد 

 ند. با این که خیلی سیر بودم، فکر ژامبون و تخم مرغ دهانم را آب انداخت.درباره صبحانه حرف بز

-و به طرف در رفتم و وقتی که داشتم می« مون یادت رفت.به همین زودی نشونه»با صدای بلندی گفتم: 

 در را باز کردم. به محض این که دستگیره را پایین دادم، در باز شد و« تو یه مأمور مخفی خنگی.»گفتم: 
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کند. وقتی به خودم آمدم و من با باسن به زمین افتادم. اول گیج شده بودم که چرا گانی این جوری می

 سرم را بلند کردم، جوابم را گرفتم.

 گانی نبود.

هیچ مأمور »ام گذاشت و گفت: همان دو گانگستر مترو بودند. گانگستر اولی هفت تیرش رو جلوی بینی

 «ه دادت برسه.یی این اطراف نیست که بمخفی

 

 

 

 9روزنگاشت شماره 

 زمین اول

کردم که چند ساعت پیش سعی داشتند مرا بکشند. با باسن رو زمین نشسته بودم و به دو نفری نگاه می 

هایی که خیلی هم این بار حتی به خودشان زحمت نداده بودند صورتشان را با دستمال بپوشانند. صورت

ای داشت و خیلی گوشتالو و پشمالو بود و مثل فرد بارید، پوست تیرهخشن بود. اولی که بدجنسی ازش می

 هایش ورقلنبیده بود.چشم 21فلینتستون

کرد. صورت اش این بود که کسی نگاهش نمیام علتتر شده بود. مطمئنآن یکی که عصبی بود، حاال آرام

-کرد، راضی به نظر نمیکه میاستخوانی الغری داشت و دماغش تیز و عقابی بود. اما همچنان از کاری 

شد رفیق سوزد. اما این باعث نمیهایش نگاه کردم، احساس کردم، دلش به حالم میرسید. وقتی به چشم

های قدیمی لوله بلند بود، به بولداگ مانندش را منصرف کند. گانگستر اولی تفنگش را که از آن تفنگ

 دهند.یستند، اما مطمئنم کارشان را درست انجام میها چندان پیشرفته نطرف من گرفت. البته آن تفنگ

                                            

21 Fred Flintstone شخصیت مرد کارتون عصر حجر 
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 «چه جوری ما رو پیدا کردین؟»رفتم، پرسیدم: عقب میطور که عقبهمان

ما همه جا رو زیر نظر داریم. ممکنه بتونین فرار کنین، ولی »کرد، گفت: اولی که خیلی احساس قدرت می

 «تونین مخفی بمونین.نمی

 «اومدین؟ برای چی دنبالمون»پرسیدم: 

 «کنه.من با تو دشمنی ندارم، اما شریکم داستانش با من فرق می»اولی گفت: 

توانستم هیپنوتیزمش داشتم. شاید میدین بود؟ باید او را به حرف زدن وا میشریکش که بود؟ یعنی سنت

به این که  توانستم درست فکر کنم، چه برسدقدر ترسیده بودم که نمیکنم. اما کار سختی بود، چون آن

 برای اولین بار بتوانم آن قدر متمرکز شوم تا از قدرت فکرم استفاده کنم.

 «اشتباه گرفتی.»دانستم که اشتباه نگرفته، از روی ناچاری گفتم: هرچند به خوبی می

 «کنه.وین فارو اشتباه نمی»گانگستر رذل دوال شد و دهانه تفنگش را به صورتم چسباند و گفت: 

 دیگر که بود؟ 22ن فاروخدای من! وی

خواست ما را بکشد؟ همان موقع حرکت چیزی را از گوشه چشمم دیدم. اسپیدر بود. تر، چرا میاز آن مهم

 رفت.ها بود. سعی کردم به او نگاه نکنم، در آن صورت لو میاو پشت هفت تیر کش

 «شناسم.من... من وین فارویی نمی»گفتم: 

 هایی رفت که ته اتاق بود.اناپهاسپیدر با احتیاط پشت یکی از ک

من این جا نیومدم که با تو بحث کنم، پسر جون. اومدم بهت بگم بعد از این، اوضاع چه طوریه. »او گفت: 

دونی، اگه کسی جلوی وین فارو وایسه زیاد تو نباید توی کارایی دخالت کنی که بهت مربوط نیس. می

 «فهمی؟یاره، منظورمو میدووم نمی

                                            

22 Winn Farrow 
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ی نیروی پشت سرشان تکان خورد. اسپیدر سعی کرده بود آن را رویشان بیندازد. من باید ذره ذرهکاناپه 

 ها چشم از من برندارند.گرفتم که آنام را به کار میاراده

 «تونم ازت یه چیزی بخوام؟خب، حرفتو شنیدم. اما میخیلی»گفتم: 

 «چی؟»

 «شه انگشترمو پس بدی؟می»

که من فقط به ه کردند، انگار دیوانه بودم. سعی داشتند مرا بترسانند در حالی ها طوری به من نگاآن

ها را گیج کرد. این موقع بهترین فرصت برای اسپیدر بود که کار را یکسره کردم. همین آنانگشترم فکر می

 رفت.کند. اما کارش آن طور که باید پیش نمی

خوام االن دیگه تمومش دستورا به جهنم. من می»فت: در عوض همان اولی قیافه خشنی به خود گرفت و گ

 «کنم.

 کرد.وای. او ماشه تفنگش را عقب کشید. کاشکی اسپیدر عجله می

 آفرین!

کاناپه با شدت زیادی افتاد. آن کاناپه بزرگ اول روی گانگستر عصبی افتاد و بعد روی جناب خبیث خراب 

انستم پیش از آن که کاناپه رویشان بیفتد خودم را از سر ها نفهمیدند از کجا خوردند. من فقط توشد. آن

راهشان عقب بکشم. از جا جستم و از رویشان پریدم و به طرف اسپیدر دویدم و سرش فریاد کشیدم: 

 «چقدر طولش دادی؟»

 «خیلی سنگین بود!»

شدند و مطمئناً میها از جایشان بلند من و اسپیدر مثل برق از اتاق بیرون رفتیم. تا چند ثانیه دیگر آن

ها باشیم. پریدیم توی راهرو و به راست پیچیدیم و به طرف آسانسور رفتیم. کلید صالح نبود ما آن نزدیکی

آسانسور را زدم و نگاه کردم. چه بد! آسانسور طبقه اول بود. به طرف آن یکی آسانسور رفتم. آن یکی هم 

ا هر دو آسانسور خیلی فاصله داشتیم. با خشم دکمه ام بود. چه بدتر! ما طبقه ششم بودیم و بطبقه سی

 دادم، به این امید که درشان باز شود.آسانسورها را بیهوده فشار می
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 «دینه؟وین فارو کیه؟ همون سنت»اسپیدر پرسید: 

دونم. شاید باشه. اما انگار قرار بود فقط به ما هشدار بدهند، چرا یکهو تصمیم نمی»زنان گفتم: نفسنفس

 «فتند ما رو بکشند؟گر

 «شه اطمینان کرد.به هیچ کس نمی»اسپیدر گفت: 

 «آهای!»

کردیم. آیند. باید فرار میبه سمت راست راهرو نگاه کردیم و دیدیم گانگسترها از ته راهرو به طرفمان می

زی پیدا کنیم. ای، چیپلهمن و اسپیدر ته راهرو گیر افتاده بودیم. تنها امیدمان این بود که راهرویی، راه

 رسیدند.ها به ما نمیآن خوشبختانه راهرو طوالنی بود و به این زودی

ای باز شود، اما پشت در پلهوقتی به انتهای راهرو رسیدیم، چشممان به دری افتاد و فکر کردیم شاید به راه

 ها را جا به جا کنیم.های رنگ بود. فرصت نبود آنوسایل و سطل

 «ین طرف.از ا»اسپیدر گفت: 

به راهرو سمت راست پیچیدیم. این راهرو موازی راهروی اتاق ما در انتهای هتل بود. خیلی هم طوالنی بود، 

توانستیم همین طور دور خودمان بچرخیم. توانستیم از تیررس گلوله در امان باشیم. ما که نمیبنابراین می

وجی را دیدم. بدون تأمل به طرفش رفتم. فکر های راهرو عالمت خرکردیم. وسطباید راه فراری پیدا می

 پله باشد، اما خیر. راهروی خدمتکارها بود. حاال ما در راهروی موازی راهروی آسانسورها بودیم.کردم راهمی

 «بیا دور بزنیم بریم طرف آسانسورها. شاید شانس بیاریم و یکیشون به موقع باز بشه.»گفتم: 

 «جان.جانمی»اسپیدر گفت: 

نتهای راهروی خدمتکارها دویدیم. آهسته در را باز کردم تا سر و گوشی آب بدهم. از گانگسترها خبری تا ا

 نبود. فوری بیرون پریدیم و به راست پیچیدیم و به طرف اتاقمان برگشتیم. حاال یک دور کامل زده بودیم.
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لوی ما سر دربیارود. از جلوی ها برگردد و دور بزند و جاما خیلی ترسناک بود. چون ممکن بود یکی از آن

اش را زدیم. صدای پای کسی آمد که به ما مان رد شدیم و به طرف آسانسورها رفتیم و دوباره دکمهاتاق

 ها دور زده بود تا ما را گیر بیندازد.شد. وای. پس باالخره یکی از آننزدیک می

 دیگر کارمان ساخته بود. نزدیک بود از ترس غش کنم.

نترسید. آستینم را گرفت و مرا داخل آخرین اتاق راهرو کشاند. وقتی برای مخالفت نداشتم.  اما اسپیدر

 آمد. گانگستر از ته راهرو می

خواستیم که او ما را ندیده باشد. چند لحظه بعد صدای پاهایش را هر دو داخل اتاق رفتیم. فقط از خدا می

ن چشمک زد. کمی دیگر صبر کردیم و بعد یواشکی از پشت در شنیدیم. به اسپیدر نگاه کردم. او به م

 شد. عالی بود.سرک کشیدیم و گانگستر را دیدیم که به تاخت از ما دور می

جنبیدیم. از اتاق بیرون آمدیم و به طرف آسانسور رفتیم. دوباره به راست پیچیدیم. حاال باید سریع می

 گر جان دویدن نداشتیم...کسی در راهرو نبود. در یکی از آسانسورها باز بود! دی

 «رین؟پایین می»کسی از داخل آسانسور گفت: 

دیدیم. به زحمت دویدیم. در آسانسور نزدیک بود بسته بشود. دیگر مهم آن قدر فاصله داشتیم که او را نمی

 «دیویی! وایسا.»نبود که گانگستر صدای ما را بشنود یا نشنود برای همین با صدای بلند گفتم: 

ی گانگستر هم از ته راهرو پیدا شد. کاشکی با صدای بلند شده بود. درِ آسانسور بسته شد. سر و کله اما دیر

 دیویی را صدا نزده بودم. درست به بدترین قسمت ماجرا رسیده بودیم.

 اما دوباره در آسانسور باز شد! پس دیویی صدایم را شنیده بود.

 «کنین؟ها چی کار میبچه»او پرسید: 

 «ببندش! ببندش! » که در کامالً باز شود، هر دو داخل آسانسور پریدیم و فریاد زدیم: آن پیش از

دیویی کامالً گیج شده بود. من و اسپیدر، هر دو با هم سعی کردیم در را هل بدهیم. دیویی ناله کنان گفت: 

 «هی! این کار منه! » 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  76 د

 

اش را الی در گانگستر خبیث رسید و انگشت آن که به او توجه کنیم، تقریباً در را بسته بودیم کهبی

 گذاشت و سعی کرد آن را باز کند.

و بعد به زمین اشاره « اون باال، نه. »بعد به باال اشاره کردم و گفتم: « برو پایین، دیویی! » فریاد کشیدم: 

 «از این طرف. » کردم و گفتم: 

قع گانگستر تفنگش را نشان داد. دیویی تازه در همان مو« خواد بیاد تو! یکی دیگه هم می»دیویی گفت: 

 جریان را فهمید. خودش هم به طرف در پرید و به ما کمک کرد آن را ببندیم.

 «ما رو از این جا ببر! » فریاد زدم: 

دیویی اهرم کنترل را گرفت و در کمال تعجب ما را پایین برد. او با وجود آن همه هیجان خیلی بهتر از آن 

 کردم، کارش را انجام داد. اما حسابی ترسیده بود.که فکرش را می

 «اون که تفنگ داشت، کی بود؟! » یک مرتبه گفت: 

 «گانی کجاست؟ » اسپیدر بی توجه به سؤالش از او پرسید: 

 «جا چه خبره؟ رفت بیرون. اینهمین االن توی البی دیدمش. می» 

 «ندیدی. کنه. شتر دیدی، گانی همه چی رو روبه راه می» گفتم: 

 «اما من باید به پدرم خبر بدم. » دیویی گفت: 

ی آسانسور عقب فکر کنم مردک بیچاره را ترساندم چون در امتداد دیواره« ها! این کارو نکنی» فریاد زدم: 

 «ش بازی بود. مثل فیلم. همه» عقب رفت. بعد به خودم مسلط شدم و به آرامی گفتم: 

 «اون تفنگ داشت. اما » دیویی ناله کنان گفت: 

تفنگ؟ اون تفنگ واقعی نبود. الکی بود. برای بالماسکه بود. لباسی رو که اون » زدم زیر خنده و گفتم: 

 «دفعه پوشیده بودیم، یادته؟ اونا هم مال بالماسکه بودند. فکر کردی تفنگ راس راسکی بود؟ 

متوجه شد و او هم زیر خنده زد و گفت:  و دوباره خندیدم و به اسپیدر که کنارم بود، نگاه کردم. اسپیدر

 «آره بابا، تفنگ اسباب بازی بود. »

که فکر کند اوباش مسلح تر بود، تا اینمان برایش راحتدیویی اول باور نکرد، اما فکر کنم قبول کردن حرف

جویی آمدند و از ما بازکرد، میچرخند. جای شکر داشت. اگر دیویی پلیس را خبر میدر هتل پدرش می
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آمد یا نه. نه، این جوری بهتر بود. اما باید گانی را پیدا هایمان خوششان میدانم از جوابکردند و نمیمی

 گفتیم. باالخره به البی رسیدیم و دیویی در را باز کرد.کردیم و جریان را به او میمی

 «کنم، باشه؟ میدفعه دیگه که مهمونی بالماسکه داشتیم، خبرت » از او تشکر کردم و گفتم: 

 «عالیه. تشکر. » 

 طفلکی خیلی صاف و ساده بود.

از آسانسور بیرون دویدیم و برای پیدا کردن گانی به طرف در جلوی هتل رفتیم و از هتل خارج شدیم. 

ی باغ شبیه شب ها آذین بسته بودند، منظرههای رنگارنگی که ال به الی درختشب شده بود و با چراغ

 د.کریسمس شده بو

 «اون جا رو ببین. » اسپیدر پیاده رو جلو هتل را نشان داد و گفت: 

های جلوی هتل پایین دویدیم و وارد باغ شدیم و به خیابان رفتیم. کرد. از پلهگانی با مردی صحبت می

گانی ما را دید. با مرد دست داد و وقتی ما به او رسیدیم، آن مرد رفت. هر دو از شدت هیجان نفس نفس 

 زدیم.می

 «چیزی شده؟ بهتون گفتم از اتاق بیرون نیاین. » مثل این که گانی کمی عصبی باشد، گفت: 

 «ما مهمون داشتیم. » من گفتم: 

 «همونایی که توی ناودون بودند. اومده بودند دنبالمون. » اسپیدر هن هن کنان گفت: 

 د.از حالت صورت گانی خوشم نیامد. هم تعجب کرده بود هم ترسیده بو

 «وین فارو کیه؟ » از او پرسیدم: 

توانست سر پا بایستد. وین فارو هر کس که بود، یک لحظه فکر کردم االن است که غش کند. واقعاً نمی

 شد.رفتیم اوضاع بدتر میترساند. هر چه جلوتر میاسمش، مرد قوی هیکلی مثل گانی را می

 «تاده باشه. این جا جای خطرناکیه. جا فرسشه او کسی رو این باورم نمی» گانی گفت: 

 «چرا؟ مگه اون کیه؟ » پرسیدم: 

 خواست جواب بدهد که یکهو صدای فریادی شنیدیم.گانی به ما نگاه کرد و می
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آمد، اما خیلی سریع به ما نزدیک شد. در واقع آن صدا از راه دور صدای هولناکی بود که از راه دور می

 مد. هر سه چرخیدیم و باال را نگاه کردیم. وای! زانوهایم سست شد!آآمد، از باالی سرمان مینمی

 یک نفر از پنجره پایین افتاده بود!

شد، که ای کاش همه ساختمون از نور پروژکتور روشن بود، برای همین هیکل آن شخص راحتی دیده می

ه را تا پایین جیغ شد. سقوط چند ثانیه بیشتر طول نکشید. خیلی وحشتناک بود. او همه رادیده نمی

کشید. خوشبختانه درخت بزرگ جلوی هتل نگذاشت ما لحظه آخر را ببینیم. سرجایمان خشکمان زد، می

خواستم صحنه را نگاه کنم، اما گانی دوید و به طرف ساختمان رفت. من و اسپیدر هم دنبالش رفتیم. نمی

 ها و این یارو بود.بود، مربوط به آدمکشدانستم الزم است ببینم. احتماالً اتفاقی که افتاده اما می

قربانی روی سقف اتوموبیلی افتاده و تقریباً در آن فرو رفته بود. دیگر کار از کار گذشته بود. قادر نبودم 

جلوتر بروم و از نزدیک نگاه کنم. اسپیدر هم همین طور. ما همان جا ایستادیم، اما گانی جلو رفت تا از 

 بیاورد.چند و چون قضیه سر در 

های هتل اشاره کرد. وای. یکی همان جا که ایستاده بودیم، اسپیدر با آرنجش آهسته به پهلویم زد و به پله

خواست کرد انگار میها ایستاده بود. همان که عصبی بود. طوری به ما نگاه میها روی پلهاز همان آدمکش

 «یقش کو؟ رف» جا رفت. پرسیدم: چیزی بگوید، اما منصرف شد و از آن

 «کش توی متروه. کارش تموم شده. تیرخودشه. همون هفت» گانی نزد ما آمد و به آرامی گفت: 

 جواب سؤالم را گرفتم. من و اسپیدر با ناباوری به هم نگاه کردیم.

 «کنه. فکر کنم معنیش اینه که دیگه کسی قصد جونمونو نمی» اسپیدر گفت: 

خواهد خودش را افتد، فکر کردم مییک نفر از آن باال دارد پایین میباور کردنی نبود. وقتی اول دیدم 

رسید. آیا او از پنجره پایین آمده بود که ما بکشد، اما وقتی او را شناختم همه چیز گنگ و مبهم به نظر می

 را بکشد؟

 به گانی نگاه کردم. حالش بد بود.

 «گانی، باید به ما بگی چی شده. » گفتم: 
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متأسفانه به » شدند تا اظهار نظر کنند. گانی گفت: به جسد نگاه کرد. مردم کم کم جمع میگانی دوباره 

شه. همین جا، توی حیاط خلوت خودمون. شاید به بزرگی جنگ اروپا زودی جنگی خونگی شروع می

 «نباشه، اما به همون زشتیه. 

 شد.تر مینزدیکصدا آژیر پلیس در فضا پیچید. صدای گوش خراشی که هر لحظه نزدیک و 

 بازی واقعاً شروع شده بود.

*** 

توانستم کنم. کاشکی انگشترم را داشتم و میجا این روز نگاشت را تمام میمارک و کورتنی عزیزم، همین

دارم و باز هم شان میهمین حاال آن را برایتان بفرستم. امیدوارم زود آن را پیدا کنم. اما تا آن موقع نگه

 م قلق ماشین تحریر دستم آمده است.نویسم. کم کمی

 تر از زندگی من باشد.تان راحتامیدوارم این روزنگاشت به دستتان برسد و زندگی

 کنید باز هم پانزده ساله باشم؟است، فکر می 7391ماه مارس، روز تولدم است، با این که سال  77امروز 

 3پایان روزنگاشت شماره 
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 71روزنگاشت شماره  

 ین اولزم

 ام به قلمرو دیگر بروم.آماده

خواهم از قدر نگرانم. نمیتوانم بگویم چهگذرد و نمیتقریباً دو ماه از زمان اتمام آخرین روزنگاشتم می

 خواهم.جا بروم. دست کم فعالً نمیاین

 ایم.کنم نقطه عطف را پیدا کردهاما فکر می

این یک حادثه را تغییر دهیم، فرصت بسیار خوبی به دست حق با گانی بود. فکر کنم اگر بتوانیم پیامد 

ها العاده نیست؟ خیلی خوبست که تصور نجات میلیونآید تا جلوی جنگ جهانی دوم را بگیریم. فوقمی

ای مثل جنگ دندارن یا انسان به حقیقت بپیوندد. حق با گانی بود. نقطه عطف، به بزرگی جنگ قبیله

ند کلرال نیست. نقطه عطف در واقع یک حادثه است. یک حادثه بزرگ، سمی کردن قلمرو کاملی مان

 احمقانه و غیر عادی.

 کنید، نه؟رسد مشکل بتوان جلوی وقوع آن را گرفت. خطرناک هم هست تعجب میاما به نظر می

د بد از های واقعاً احمقی برخوردم. تشخیص افراها، از وقتی آخرین روزنگاشت را برایتان نوشتم، به آدمبچه

افراد خوب بسیار مشکل است. اگر بخواهیم جلوی وقوع جنگ را بگیریم، باید مقابل این افراد بایستیم و 

 مان وجود ندارد.هیچ تضمینی برای موفقیت

خواهم به قلمرو دیگری بروم. ما به اطالعاتی نیاز داریم که این جا هرگز به دستمان نخواهد برای همین می

خواهد چیزی را از دست بدهم. االن که این روزنگاشت را از این جا بروم چون دلم نمی ترسمرسید. اما می

آید و فقط کنم پنجم ماه مه است. فردا روزی است که برخورد ناخوشایندی پیش میبرایتان تایپ می

من به ناودان  دانیم. ما قطعاً باید به موقع برگردیم و اگر حاال برویم، مجبوریم نرفته برگردیم.همین را می

فرستد. اگر دیر کنیم، ها را در زمان مناسب به مکان مناسب میدانم همیشه مسافراطمینان دارم و می

 فایده ندارد.

کنیم. ارزد، چون همان طور که قبالً گفتم هر کاری از دستمان بر بیاید، میکنم به خطرش میاما فکر می

ازدهم ماه مارس بود. من و اسپیدر تقریباً دو ماه است که مرتبه پیش که برایتان نوشتم، روز تولدم، ی
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ای را اش را به خاطر داشته باشم و نکتهاینجاییم. از آخرین روزنگاشتم اتفاقات زیادی افتاده و امیدوارم همه

 از قلم نیندازم.

گفتم، دیدن طور که وقتی آن گانگستر از باالی هتل برج منهتن سقوط کرد، ما واقعاً نگران شدیم. همان

جسدی که از باالی برج سقوط کرده، خیلی وحشتناک است. اما این حادثه، عالوه بر وحشتناک بودنش 

کرد. خیلی هم مرموز بود. معلوم نبود او چه طور و چرا سقوط کرد. او که در طبقه ششم ما را دنبال می

شود! وای، این در به ... هوا باز می» د: توانستم بپذیرم اشتباهی دری را باز کرده باشد و یکهو گفته باشنمی

 ها نبوده است.نه، به این سادگی« 

توانستم باور کنم که عمداً پریده باشد. نه این که چیزی درباره خودکشی ندانم، ولی این یارو این را هم نمی

» هو بگوید: خواست من و اسپیدر را بکشد. چرا باید وسط تعقیب و گریز یکسرگرم کار دیگری بود. او می

یاد، فکر کنم بهتره به زندگیم ها از دستم در رفته باشن. دیگه کاری از دستم بر نمیشه اون بچهباورم نمی

 آید.دار است. اصالً با عقل جور در نمیخیلی خنده« خاتمه بدم. 

 تنها جواب قانع کننده این بود که او به قتل رسیده بود.

ذهنم رسید. چه کسی او را کشته بود؟ یعنی همان همکارش، آن تری به با این جواب، سؤال بزرگ

تروریست ترسو این کار را کرده بود؟ من و اسپیدر چند دقیقه پس از حادثه او را دیدیم که از هتل خارج 

شد. شاید شخص دیگری هم مقصر بوده. شاید شخص دیگری هم در هتل بود که در این کار دخالت 

 بزنم. داشت. فکر کنم بتوانم حدس

 توانید حدس بزنید. سنت دین در هتل اقامت داشت.بله، شما هم می

رساند که ای متفاوت. ولی چرا باید سنت دین کسی را به قتل میاحتماالً همان اطراف بود، اما با چهره

ها خواست ما را بکشد؟ دیگر داغ کرده بودیم. یک خروار سؤال داشتیم و کسی نبود که به خیلی از آنمی

توانست موضوع را برایمان روشن کند. او هم گانی بود. حاال نوبت او جواب بدهد. فقط یک نفر بود که می

 دانست، برایمان بگوید.ها میبود که هر چه درباره این جانی

مان برگردیم. او مجبور بود با پلیس صحبت پس از آن که آن یارو افتاد، گانی به من و اسپیدر گفت به اتاق

دانست که ما نباید با پلیس صحبت کنیم. چون ممکن ها گزارش بدهد. او میآنچه را دیده بود به آنکند و 

کنیم. ای بزند و سؤاالتی از ما بپرسد که ما را به دردسر بیندازد. مثال بپرسد کجا زندگی میبود پلیس حقه
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مان برگشتیم و یدر یواشکی به اتاقیا اسم پدر و مادرمان چیست تا به آن ها تلفن بزند. بنابراین من و اسپ

 منتظر گانی شدیم.

رفت این بار که به اتاق مان رفتیم دیگر آرام و قرار نداشتیم. اسپیدر نگران بود و همان طور که راه می

 «کنماون این جاست. حضورشو کامال حس می»گفت: 

 «گی؟کی رو می»

 «گم. اون توی این ساختمونهسنت دین رو می»

 «دونیمیما که نم»

دونی که او دستش توی این کاره. خودش اون افراد مسلح رو به ناودون فرستاد تا ای بابا، رفیق. تو می»

 «پرس رو بکشند، بعد اونا رو دنبال ما فرستاد. به نظر تو اون جونورها چه طوری فهمیدند ما این جاییم؟

 «پس چرا یکی شون کشته شد؟»

 «ضوع فکر کنم تا بهت بگمصبر کن یه ذره دیگه روی این مو»

کردیم و کرد. خیلی بد شد. ما باید حواسمان را جمع میتنفر اسپیدر از سنت دین دوباره داشت فوران می

 گذاشتیم احساساتمان از کنترل خارج بشود.نمی

 «اسپیدر، یادته که باید آروم باشی، نه؟»پس با احتیاط گفتم: 

ماهی کوگر آرومم. ناراحت نشو، پندراگن. بهت قول دادم که  آره، آره. من مثل»او با اطمینان گفت: 

 «زنم.آرامشمو حفظ کنم. مطمئن باش بهت نارو نمی

 و واقعاً امیدوار بودم که درست فکر کرده باشم.« کنم.باور می»گفتم: 

بود که  همان موقع در باز شد و گانی وارد اتاق شد. به نظر کمی پیرتر از قبل شده بود. او از آن افرادی

خواهند همه چیز مرتب باشد. سقوط یک جانی از طبقه باالی هتل او و مرگش چیزی نبود که بتواند به می

 راحتی از کنارش رد شود.

 «اتفاق های زیادی توی این هتل افتاده، اما این یکی دیگه نوبر بود.»با صدای لرزانی گفت: 

 «حوصله داشته باش. تازه اولشه.»به او گفتم: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  83 د

 

 «اون حرف ها چی بود که درباره دل جنبونک در این حوالی زدی؟»در گفت: اسپی

 «ی چی؟درباره»گانی که دوباره از تکیه کالم های اسپیدر گیج شده بود، گفت: 

 «گفتی قراره این جا، توی هتل جنگ بشه، موضوع چیه؟»من وسط حرفشان پریدم و گفتم: 

سی تازه کرد. من و اسپیدر هم آن طرف اتاق روی همان گانی روی یکی از صندلی های راحتی نشست و نف

 کاناپه ای نشستیم که اسپیدر روی هفت تیرکش ها انداخته بود.

 «شما تا حاال چیزی به نام ممنوعیت به گوشتون خورده؟»گانی پرسید: 

 «آره. مثل آن قانونی که حکومت نوشیدنی های الکلی را منع کرد؟»گفتم: 

منع شد. خوردن نوشیدنی  7399تا سال  7311نوشیدنی های الکلی از سال  دقیقا. همه»گانی گفت: 

 «دونستند برای نوشیدن کجا بروند.های الکلی خالف قانون بود، اما خیلی ها می

 «جاهای غیرقانونی، درسته؟»پرسیدم: 

 «گین؟فهمم شماها چی میجاهای غیرقانونی دیگه چیه؟ من نمی»اسپیدر پرسید: 

کردند و خیلی ها زمانی مشروبات الکلی منع قانونی داشت، ثروتمند شدند. عرق درست می»د: گانی ادامه دا

ها هم درست جلوی چشم پلیس فروختند و بعضیفروختند. بعضی ها در کلوپ های مخفی میقاچاقی می

های خالف فروختند. این کار کامال غیرقانونی بود و باعث شد آدمبردند و میاز این شهر به آن شهر می

 «ی رو هم به کثافت بکشونند.اای رو در این کار مشغول کنند و عدهثروتمند بشن، و عده

 «این چه ربطی به ما دارد؟»پرسیدم: 

ی فعالیتشون شمال شرق نیویورک بود. قاچاقی جنس ای بودند که محدودهدار و دسته» گانی ادامه داد: 

و حتی چند تا بار غیرقانونی هم راه انداختند. این دو کار دو تا بردند غیرقانونی رو این طرف، آن طرف می

 «رئیس خیلی پولدار داشت. یکی از اونا آقایی بود به نام ماکسی میلیان رز.

 «همون آقا گندهه که بیرون هتل دیدیم و کت و شلوار خیلی شیکی پوشیده بود؟»پرسیدم: 

 «خودشه»گانی گفت: 

 «د؟اون یکی کی بو»اسپیدر پرسید: 
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 «مردی به نام وین فارو»

کنند! فارو و رز ها براش کار میهمونی که اون جانی»من و اسپیدر به هم نگاه کردیم و من فریاد کشیدم: 

 «ند؟اشریک

م، رز آدم باهوشیه. فهمید که قانون ممنوعیت شریک بودند. مدت ها پیش. این طور که شنیده»گانی گفت: 

هاشون قانونی بودند و راین پولشو در زمینه های دیگه ای به کار انداخت که بعضییاره. بنابتا ابد دووم نمی

ی همه جور کار خالف اخالقی مثل قمار و قاچاق و حتی دزدی بود. هاشونم غیر قانونی. دستش آلودهبعضی

 «دارتر شد. طور پولوقتی قانون ممنوعیت برداشته شد، اون چیزی از دست نداد و همین

 «فارو چی شد؟ » رسید: اسپیدر پ

 «اون کالهبردار بود، اما باهوش نبود. طرز کارش مثل رز نبود. بهتره بگیم خرده شیشه داشت. » 

 «پس بگو یه گانگستر احمق بود. » گفتم: 

کرد. وقتی قانون ممنوعیت آورد، خرج میهاشو به همون سرعتی که در میتقریباً. همه پول» گانی گفت: 

طور که شنیدم، خورد، بنابراین از هم جدا شدند. اینچ چیز نداشت. دیگه به درد رز هم نمیبرداشته شد، هی

 «اند. فارو زیاد از این کار خوشش نیومد. حاال با هم دشمن

 «کنه؟ حاال فارو چی کار می» پرسیدم: 

گوشت برای  ای درست کرده که جنوب شهر، بیرون کارگاه بسته بندیاالن او برای خودش دار و دسته» 

برند تا کیف پولشونو بگیرند. ها رو میکنند. اونا خرخره آدمکنند. اونا کارهای خالف میخودشون کار می

 «یاد. فقط همین کار ازشون بر می

اش، وین فارو کنه، شریک قدیمیهاوس شیکی باالی شهر زندگی میبنابراین وقتی ماکس رز توی پنت» 

 «جنوب شهر در جنگ و جداله. 

جا فرستاده تا دردسر هاشو اینترسم. اگر وین فارو آدماش بود. به خاطر همین میاین خالصه» گانی گفت: 

افته، یعنی ما وسط جنگ این دو تا دار و دسته قرار گرفتیم. شون از پنجره پایین میدرست کنه و یکی

 «شه. شن. ممکنه اینی که دیدیم اولیش باها کشته میها توی این جنگخیلی

 «اوضاع بدتر از این حرفهاست. سنت دینم یه جایی توی این معادله وجود داره. » گفتم: 
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رفیق، بگذار این موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنیم. این دو تا دار و » اسپیدر وسط حرف پرید و گفت: 

 «بشه؟ گین جنگ جهانی دوم شروع دسته چه کار باید بکنند تا این دل جنبونک شما که بهش می

تونیم بگیم اینه که سنت دین هر تصمیمی برای زمین اول گرفته باشد، چیزی که با اطمینان می» گفتم: 

 «ما درست وسطشیم. 

هاشون بیان ای با تفنگحاال باید چی کار کنیم؟ فقط منتظر بشینیم تا جونورهای دیگه» اسپیدر پرسید: 

 «دنبالمون؟ 

تونین هر جا االن شغل دارید. تا وقتی مردم شما رو بشناسند، می یک فکری. شما دو نفر» گانی گفت: 

هاوس کامل اون تونین به ماکس رز و افرادش نزدیکتر بشین. او یه پنتبخواین رفت و آمد کنین. حتی می

تونین سر در کنند. اگر بخواین از خیلی چیزها میهای زیادی مرتب به اون جا رفت و آمد میباال داره و آدم

 «یارین. ب

 «کنیم. نقشه خوبیه. فردا کارمونو شروع می» گفتم: 

و به این ترتیب کارمان را به عنوان پیشخدمت هتل برج منهتن شروع کردیم. نقشه ما این بود که هر چه 

تر از ماکس رز و رفقای اوباشش اطالعات جمع کنیم. در واقع مأمور مخفی شده بودیم. اشکالی که بیش

 نداره؟

 وب؟بسیار خ

مان را پوشیدیم و نزد گانی در البی هتل های تمیز و شیک و پیکصبح زود روز بعد من و اسپیدر اونیفورم

رفتیم. گانی ما را به سلمانی برد و من و اسپیدر کنار هم روی رفتیم. اول از همه باید به سلمانی می

ها با قیچی مو کوتاه م سلمانیدانستم در زمان قدیچرخید. میهای چرمی بزرگی نشستیم که میصندلی

خندید و اش را برداشت و سراغ ما آمد. گانی پشت سر ما میکردند، خیلی سخت بود. سلمانی ماشیننمی

کردیم. او که بنا نداشت موی ما را مدل دریانوردها یا چیزی شبیه آن کوتاه کند. من و اسپیدر پچ پچ می

 یگر نیازی به شانه زدن نداشته باشیم.کرد که دمان را طوری کوتاه میفقط موهای

هم از این چیزها به  7391داد. پس سال مان زد که بوی لیمو میبعد هم چیزی مثل ژل به موهای

 شستم.زدند تا زیباتر جلوه کنند، اما چرب و بد بود. باید مویم را میشان میموهای
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فتیم. حق با گانی بود. کارمان آنقدرها سخت حاال که دیگر کامالً تمیز و مرتب شده بودیم، سرِ کارمان ر

اش را به اتاقش ببریم. شد، جلو برویم و بار و بندیلنبود. وظیفه ما این بود که وقتی میهمانی وارد هتل می

آوردیم. اصالً کار فکری هایشان را از اتاقشان به البی میکردند، باید چمدانوقتی هم تصفیه حساب می

 شکستیم.ؤدب بودیم و چیزی را نمینداشتیم. فقط باید م

های دیگر در آشپزخانه بزرگ و شلوغ خوردیم و خیلی زود به عنوان کارکنان ناهارمان را با پیشخدمت

خواستیم، توانستیم هر جای هتل که میقانونی پذیرفته شدیم. این خیلی مهم بود، چون از آن پس می

خواستیم دیویی به ما مان بود. نمیمان برگشتن به اتاقشکلبرویم، بی آن که کسی از ما سؤال کند. تنها م

مان، گاهی به جای شویم. به همین دلیل در پایان شیفتشک کند که چرا همیشه طبقه ششم پیاده می

 شدیم.رفتیم. خیلی هم خسته میها میاستفاده از آسانسور، از پله

است، اما این قسمت داستان اهمیت زیادی ندارد. توانم برایتان تعریف کنم که پیشخدمت بودن چه طور می

آنچه مهم است سر در آوردن از ارتباط بین گانگسترها و سنت دین است. برای این کار باید ماکسی میلیان 

رسد. آید اما در عمل به آن راحتی نیست که به نظر میگرفتیم. به زبان ساده میرا از نزدیک زیر نظر می

شان را دش دائماً دور و برش بودند و به ما اجازه نمی دادند که جاسوسی رئیسهای گوریل ماننمحافظ

کردند یا هر بالی بردند و سرمان را زیر آب میگرفتند و میبردند، احتماالً خفتمان را میبکنیم. اگر بو می

ه سه نفر بودیم و آوردند. بنابراین الزم بود خیلی مراقب باشیم. خوشبختانتوانستند سرمان میدیگری که می

 دار نشود.دادیم به امید این که کسی از کارمان خبرنوبتی کشیک می

رفت. اما افراد کرد و چون دشمنان زیادی داشت، زیاد از هتل بیرون نمیام هتل زندگی میرز در طبقه سی

ند، به دیدنش کردتر برای این که با او کار میها بیشآمدند. البته فکر کنم آنزیادی به دیدنش می

ام برده بود. طبق گفت که به طبقه سیهای مختلفی میآدم های زیادی دربارهآمدند. دیویی داستانمی

 های او، زندگی رز خیلی عجیب و ترسناک است.گفته

توانستیم انجام بدهیم، دیدیم. تنها کاری که میآمد، ما هم او را زیاد نمیاز آن جایی که رز زیاد بیرون نمی

های میهمانانش را نگاه کنیم، شاید از کارش سر در بیاوریم. ولی نه من کارآگاهم این بود که تصفیه حساب

ها اند. خیر. آنشان نوشته شده که دوست سنت دین یا یک همچین چیزیها روی پیشانیو نه این آدم

 فهمید.که میهای خالف معمولی، منظورم را اند. ببخشید، شبیه آدمهای معمولیشبیه آدم

شناسم چون هر وقت اند، جز یکی شان که اسمش آقای زل است. از این جهت او را میشان معمولیهمه

گرفت و آمدنش هاوس را میداشت و شماره پنتگذاشت، گوشی تلفن البی را بر میپایش را توی هتل می
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کت و شلوار خاکستری رنگ شیک و  های رز فرق می کرد. همیشهکرد. آقای زل با بقیه مهمانرا اعالم می

رسید مخصوص او دوخته باشند و موهای بلوند و براقش را با روغن به عقب پوشید که به نظر میمرتبی می

کرد. هیچ وقت های تیز بینش دور و بر البی را رصد میشد با چشمزد. وقتی وارد هتل میشانه می

کرد تا هم بود. فکر کنم برای این به اطراف نگاه می شد، برعکس خیلی هم از خودش مطمئندستپاچه نمی

کند. شاید بهترین کلمه برای خودش بفهمد اوضاع از چه قرار است و هم ببیند چه کسی او را نگاه می

 کردم که آقای زل من را رصد نکند.باشد. باید حواسم را جمع می« هوشیار » توصیف او کلمه 

 کرد.زل را از بقیه جدا میاما یک چیز دیگر هم بود که آقای 

 اش بود. او لهجه آلمانی داشت.و آن لهجه

کنم، اما در آن هنگام وسط جریانی قرار داشتم که مطمئناً عادی ها زیاد توجه نمیمن معموالً به لهجه آدم

بودند، ها هنوز دشمن ما نای داشتند، درگیر بود. آننبود. چند سالی ایاالت متحده با کسانی که چنین لهجه

دانستیم جنگ جهانی دوم احتماالً نقطه عطف زمین شدند. و از آن جایی که ما میاما در آینده دشمن می

 اول است، طبیعی بود که حضور یک آلمانی دور و بر آقای رز توجهم را جلب کند.

است یا  شک داشتم، نمی دانستم چیزی که زیر آن ظاهر آراسته با آن لهجه آلمانی مخفی شده، سنت دین

زدم ام قرار داشت. به هر دری میدیدم. اما این یکی در صدر لیستها را سنت دین مینه. البته من همه آدم

 بلکه سر در بیاورم او با ماکس رز چه کار دارد.

پلکیدم و با گردگیری خودم را مشغول نشان باالخره یک روز فهمیدم. بعد از ظهر آرامی بود. توی البی می 

زد و هاوس زنگ میکه آقای زل وارد شد. به طرف میز نزدیک تلفن رفتم که همیشه با آن به پنت می دادم

 کردم کارم را خوب انجام بدهم.کنم. سعی میوانمود کردم آن را تمیز می

 بابی پندراگون، در نقش مسافر.

زل هستم. صبح من لودویگ » کمی مکث کرد و بعد گفت: « هاوس، لطفاً. پنت» زل پشت تلفن گفت: 

 بعد گوشی را گذاشت و به طرف آسانسور رفت.« مانم. متشکرم. بخیر. بله، امروز برای ناهار می

ها سرویس دادند. یکی دیگر از وظایف پیشخدمتماند. پس حاال دستور ناهار مییک امتیاز. او برای ناهار می

البی رفتم. سعی کردم خیلی عادی رفتار  ها است. در آن زمان، این یک فرصت بود. فوری بهدادن به اتاق

 خواند.کنم. گانی در دفتر پیشخدمت روزنامه می
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 «دن. زل این جاست. ناهار سفارش می» آرام به او گفتم: 

دانست من چه اش را روی میز گذاشت و به طرف آشپزخانه رفت. او میگانی بی آن که حرفی بزند، روزنامه

داد. همه ها باید به آقای رز سرویس میترین پیشخدمتکی از با تجربهفکری در سر دارم. طبق معمول ی

خواستم با داد. برای من انعام مهم نبود. میشکستند، چون او انعام خوبی میبرای این کار سر و دست می

آقای رز و آقای لودویگ زل در یک اتاق باشم. وقتی به آشپزخانه رسیدیم، هنوز گوشی تلفن دست گارسن 

گرفت. وقتی گوشی را گذاشت،  گانی به او گفت سرویس را به من محول کند. سرگارسن و سفارش می بود

ای نداشت. گانی رئیس نگاه غضب آلودی به من انداخت. مشخص بود از این دستور ناراضی است، اما چاره

 بود.

اش. گوش هاتو تیز کن، مراقب ب» زمانی که منتظر آماده شدن غذا بودیم، گانی مرا کناری کشید و گفت: 

کنی، مثل همون هفت تیرکش توی مترو از اون شونو میولی نگذار اونا بفهمند. اگر بفهمند که تو جاسوسی

 «باال میندازنت پایین. 

دانم چرا این حرف را زدم. وقتی خودم آن قدر ناراحت بودم چه طور انتظار اما نمی« نگران نباش. » گفتم: 

 اشد؟ داشتم گانی نگران نب

 «اند. پندراگون، اینا آدمای بدی» گانی گفت: 

 کرد.تر عصبی میهای او مرا بیشفهمم حرفحاال می« دونم. فهمیدم. می» به او اطمینان دادم و گفتم: 

داری چیده بودند ده دقیقه بعد سفارش آماده شد. یک عالمه بشقاب با درهای استیل براق روی میز چرخ

خواستند غذا بخورند که آن همه غذا گذاشته بودند؟ آن غذاها ت مگر چند نفر میکه رومیزی سفید داش

توانست شکم همه افراد تیم فوتبال پیسبورگ را سیر کند. گانی چشمکی زد تا به من دلگرمی بدهد. من می

 میز را به طرف آسانسور هل دادم.

 «باال! » وقتی دیویی در آسانسور را باز کرد، گفت: 

 «ام، لطفاً. طبقه سی» خل آسانسور هل دادم و گفتم: میز را دا

خوای بری طبقه آقای می» هایش از تعجب گشاد شده بود، در آسانسور را بست و گفت: دیویی که چشم

 «ها. رز؟ حواست باشه توی چشم کسی نگاه نکنی

 «چرا؟ » پرسیدم: 
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اه کردم، یارو منو بلند کرد و جلوی شوت ها نگیه بار اشتباهی توی چشم یکی از اون جانی» دیویی گفت: 

 «لباسشویی برد و سرمو توی اون کرد! خیلی وحشتناک بود. 

ای کردم، اما انتظار چنین چیزی را نداشتم. از تصور این که جوان ریز نقشی مثل دیویی توی شوت خنده

 « چه قدر پایین رفتی؟» ام گرفت. از او پرسیدم: لباسشویی گیر کرده باشد، خنده

پایین نرفتم. دست و پامو جلوی درش گذاشتم و به دو طرف هل دادم تا اون رفت. بعد باال » دیویی گفت: 

 «اومدم. اما نزدیک بود از پا در بیام. 

دار بود، اما هشدارش تصور اتفاقی که برایش افتاده بود، خنده« از راهنماییت ممنون. مواظبم. » به او گفتم: 

ها کسی را به جرم نگاه کردن توی شوت های خوبی نبودند. اگر آنو رفقایش آدمبه جا بود. ماکس رز 

آورند؟ ای وای! کند، چه بالیی سرش میشان را میاندازند، پس اگر بفهمند کسی جاسوسیلباسشویی می

لحظه زدم. دیگر حق انتخاب هم نداشتم، چون چند انداختم وگرنه جا میباید آن فکرها را از سرم بیرون می

 شد.ام رسیدیم. به زودی همه چیز مشخص میبعد به طبقه سی

 «موفق باشی. »دیویی در را باز کرد و گفت: 

دار را بیرون هل دادم. هنوز از آسانسور دور نشده بودم که دیویی در آن را پشت لبخندی زدم و میز چرخ

 سرم بست. فکر کنم ترسید دوباره توی شوت لباسشویی گیر بیفتد.

ا نره غول جلوی در آسانسور ایستاده بودند و طوری به من زل زده بودند انگار که من آشغال الی انگشت دوت

ها با اشاره به من فهماند که از میز چرخ دار فاصله بگیرم. دلیلش را نفهمیدم، اما های پا هستم. یکی از آن

ها میز را وارسی د. وقتی یکی از آنخواهند من و میز را بازرسی کننچند قدم عقب رفتم. بعد فهمیدم می

خواست مطمئن بشود تفنگی، چیزی نداشته باشم. کرد، دیگری خودم را بازرسی بدنی کرد. فکر کنم میمی

خواهیم لیمویی را امتحان کنیم و ببینیم رسیده یا نه. یارو حسابی سرتا پایم را دست کشید مثل وقتی می

ست بیفتم توی شوت لباسشویی. پس از آن هر دو عقب رفتند و به خوااما من هیچی نگفتم. چون دلم نمی

 من اشاره کردند که رد شوم.

خواستم از رفتارشان گله کنم، اما اخطار دیویی یادم آمد و سرم را پایین انداختم و خفه شدم. می

 خواستم مأموریتم را انجام بدهم.می

 بابی پندارگن در نقش مسافر.
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دار را هل دادم و نزدیک در رسیدم و خواستم به در ضربه بزنم که هرو بود. میز چرخهاوس، انتهای رادر پنت

دکمه زنگ را روی در دیدم. خیلی جالب بود. دکمه را فشار دادم و صدای زنگ را از داخل شنیدم. لحظه 

 ای بعد در باز شد و با نره غول دیگری شاخ به شاخ شدم.

داد که از شاید الزم نبود این را بگویم، چون میز پر از غذا نشان می« سفارشتونو آوردم»با خوشرویی گفتم: 

خواستم هیچ شانسی را از دست بدهم. آن نره غول اشاره کرد که ام. اما او توجهی نکرد. نمیآشپزخانه آمده

 وارد شوم.

 چرخ را داخل آپارتمان بردم و سرم را پایین انداختم.

و دور شد. در این موقع سرم را باال گرفتم و اولین نگاهم را به .« همین جا وایسا»یارو خرخرکنان گفت: 

هاوس انداختم. آقا، آن جا خیلی جالب بود! مثل این بود که پایم را توی مهمانخانه اروپایی ها گذاشته پنت

شان را های اروپایی نرفته بودم، اما نمونه اتاق های زیبایباشم. البته من خودم تا آن موقع توی میهمانخانه

 دیده بودم. 23در موزه هنر متروپولیتن

های چاقی بود که بال داشتند و مبلمان آنجا خیلی شیک و ظریف بود. روی سقف تصویرهای رنگی بچه

آید، اما فکر کنم ها زیاد خوشم نمینواختند. البته من از این نقاشیکردند و ترومپت میجلوی ابرها پرواز می

ایی که ایستاده بودم، ورودی اصلی بود. سه طرف آن ورودی، راهرو بود که به ها خوششان بیاید. جخیلی

کردم، فکر هاوس راه داشت. آن جا که ایستاده بودم و به آن آپارتمان زیبا نگاه میهای دیگر پنتقسمت

 کردم گانگسترها باید درآمد کالنی داشته باشند.

ر سختی بود. او مثل ابر طوفانی خشمگین بود. هر چند هایش نگاه کنم، اما کاخواستم مستقیم به چشمنمی

بعد از ظهر بود، هنوز لباس خواب و روبدوشامبر به تن داشت و دمپایی پوشیده بود. روبدوشامبر 

اش قرمز براق بود. فوری نگاهی به اتاق پشت سرش انداختم. روی میزش انباشته از کاغذ بود. چه ابریشمی

 کرد.لباس خواب تجارت میزندگی جالبی! این بابا با 

وقتی از اتاق بیرون آمد چشمش به من افتاد. پیش از آن که متوجه شوم چشمم توی چشمش افتاد. وای! 

 رفتم توی شوت لباسشویی.

                                            

1.Metropolitan Museum Of Art 
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آخیش. « کردی اسمت یادم باشه، نه؟هی، ببین کی اینجاس، آدم فضایی. فکر نمی»او با تبسم فریاد زد: 

 پس او دیگر عصبانی نبود.

کردم. چند هفته پیش فقط چند لحظه مرا دیده بود. به خودم گفتم: حواستو جمع کن. این قعا فکر نمیوا

 اش خوبه.یارو هم دقیقه، هم حافظه

 «اید؟سالم آقای رز. برای ناهار آماده»مؤدبانه گفتم: 

 «دنبالم بیا. خیلی گشنمه.»او گفت: 

تاقی شدم که مجلل تر از ورودی آپارتمان بود. آن جا میز چرخدار را به آن طرف راهرو هل دادم و وارد ا

کاری شده و تعداد زیادی های بزرگ و راحت، میزهای کندهاتاق نشیمن بسیار بزرگ و شیکی بود. کاناپه

تر منظره اتاق بود. یکی از دیوارهای اتاق، از زمین ها طالیی اساسی! اما از همه مهمنقاشی رنگ روغن با قاب

 داد. واقعاً باحال بود.ین سر تا آن سر، فقط پنجره بود که منظره شهر منهتن را نشان میتا سقف، از ا

 داری باشند.های پولدوباره فکر کردم گانگسترها باید آدم

 «بچینشون اونجا. » او به میز تیره بزرگی اشاره کرد و گفت: 

 «آقای رز، برای چند نفر بچینم؟ » بله. او با من بود. گفتم: 

چند نفر؟ خب معلومه برای دو نفر. فکرکردی » ار از او پرسیده بودم چند تا دست دارد. در جوابم گفت: انگ

 «ما چند نفریم؟ 

پس از آن لودویگ زل را روی صندلی راحتی نزدیک در دیدم. او با چشمانی بی حالت چنان نگاهی به من 

 داد.بود، نشان نمی توانست سنت دین باشد؟ اگر همکرد که تنم لرزید. آیا او می

شود همه دبیرستان استونی بروک را خواست بگویم با آن همه غذا میدلم می« بله قربان، آقای رز. » گفتم: 

سیر کرد. تازه در دبیرستان استونی بروک که استیک و خرچنگ و ساالدهای مختلف، همراه با سبزیجاتی 

 دهانم را بستم و میز را چیدم.دهند. اما اند، به کسی نمیکه به شکل گل در آمده

 «دونی لودویگ، این یه ناهار مخصوصه، مثل ناهار روز عید. می» رز به مرد آلمانی گفت: 

توانیم آقای رز، شما خیلی لطف دارید. این تازه شروع کاره. ما می» زل بلند شد و به طرف رز رفت و گفت: 

 «ه هم به نفع افرادمون. سالیان سال با هم کار کنیم. این هم به نفع خودمون
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شنیدم. هر چه چیدن های شغلی آن دو را میاوضاع بهتر از آن بود که انتظارش را داشتم. از نزدیک صحبت

خواستم بفهمند به هایشان را بشنوم، اما در ضمن نمیتوانستم حرفتر میکشید، بیشتر طول میمیز بیش

 کار را کردم.دهم، ولی با این حال این هایشان گوش میحرف

دونی، لودویگ، من خودمو تو دردسر انداختم. تحویل جنس رو شروع کردم، اما هنوز حتی می»رز گفت: 

 «یک ده سنت هم از افرادت به دستم نرسیده. 

کنی، ممنونیم. حاال که بهترین راه فهمم. ما از اعتمادی که به ما میدوست من، می» زل جواب داد: 

 «یم، دیگه الزم نیست خودتو به خطر بندازی. پرداخت پولو پیدا کرد

 «باشه، اما تا کی؟ » رز پرسید: 

دهم، هم از رسه. بهت قول میهمون طور که قول دادم اولین دستمزدت ششم ماه مه می» زل جواب داد: 

 «طرف خودم هم از طرف حزبم. 

داد. اما او از چه یارو، زل، انجام میباور کردنی نبود. اطالعاتم خیلی زیاد شد. ماکس رز کارهایی برای این 

 کرد؟حزبی صحبت می

 «آهای، فضانورد! کارت تموم شد یا نه؟ » رز فریاد کشید: 

 و خبردار ایستادم.« بله قربان، آقای رز. » گفتم: 

ماکس رز به طرفم آمد و دستش را در جیب روبدوشامبرش کرد. وای. نکند زیادی شنیده بودم؟ یعنی 

 خواست تو مغزم سرب بریزد؟گش را در بیاورد؟ یا میخواست تنفمی

 نه. او چند سکه پول خورد از جیبش در آورد و توی دستم گذاشت. این انعامم بود.

 «مرخصی. » بعد گفت: 

تر از آن که الزم بود اطالعات و به طرف در رفتم. اکنون خیلی بیش« متشکرم، آقا. نوش جانتان. » گفتم: 

ابراین وقتی رز و زل پشت میز نشستند تا آن همه ناهار را بخورند، در را بستم و کسب کرده بودم. بن

خواستم هر چه زودتر به اسپیدر و گانی خبر بدهم که چه دستگیرم شده یکراست سراغ در جلویی رفتم. می

 است. نزدیک در بودم که چشمم به در دفتر ماکس رز افتاد و نتوانستم از آپارتمان خارج شوم.

 اتاق باز بود، اما کسی در آن نبود.در 
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تری از امور تجاری رز و زل وجود داشت. فقط باید فرصت بزرگی در برابرم بود. پشت آن میز اطالعات بیش

شدم.البته امکان داشت گرفتار شوم و به جای انداختم و بعد خارج میشدم، نگاه سریعی میوارد اتاق می

گرفتم. هر رو شوم. باید فوری تصمیم میوس بیرون بیفتم و پخش پیادههاخروج از در ورودی از پنجره پنت

 ثانیه کلی اهمیت داشت.

تصمیمم را گرفتم. پس از آن که نگاهی به اطراف انداختم و مطمئن شدم هیچ یک از افراد رز آن نزدیکی 

 نیستند، پریدم توی دفتر رز. دیوانگی بود، اما مجبور بودم.

شد، بهتر بود اق شدم، در را بستم. اگر تصادفی، کسی از آن نزدیکی رد میبه محض این که وارد ات

زند. خیلی سخت بود. وقتی در پیشخدمتی را نبیند که از ترس، خیس عرق شده و کاغذهای رز را ورق می

گشتم، بنابراین به سرعت پشت میز رفتم و انداختم و بر میرا بستم، سراغ میز رفتم. باید سریع نگاهی می

 به تَلِ کاغذها نگاه کردم.

دانستم باید دنبال چه بگردم. انبوهی از کاغذهای تجاری، قرارداد و لیست حسابهایی شبیه به یادداشت نمی

حسابدارها آن جا بود. دلم پایین ریخت. احتماالً نقشه سنت دین در زمین اول در مقابلم بود و من آن را 

 دادم.تشخیص نمی

بدوم بیرون که چیزی به چشمم خورد. آن قدر مشخص بود که فقط یک چراغ  نزدیک بود منصرف شوم و

چشمک زن قرمز کم داشت. اول این که شبیه هیچ کدام از کاغذهای دیگر نبود. آرمی باالی آن به چشمم 

خورد. همان آرم نگاه مرا به خود جلب کرد، اما یک چیز دیگر هم بود. خود آرم! من آن را از قبل 

ها و تلویزیون دیده بودم. اما دیدن آرم در آن موقع حالم ها و کتابچندین بار آن را توی فیلمشناختم. می

 دهد. آن جا دیگر فیلم نبود.دانستم چه چیزی را نشان میرا بد کرد، چون می

آن آرم یک صلیب شکسته بود. صلیب کجی که عالمت حزب نازی بود. دور آن یک حلقه گل و باالی آن 

هایش را باز کرده و روی بلندی نشسته بود. همان طور که برایتان گفتم من نی بود که بالعقاب عصبا

ها و حزب فهمیدم که آن نامه از طرف آلمانکارشناس تاریخ جنگ جهانی دوم نیستم، اما خیلی خوب می

نامه را  کند. سعی کردم آرام بگیرم وفهمیدم روز میز ماکس رز چه مینازی نوشته شده است. اما نمی

 بخوانم. خیلی کوتاه و مختصر به اصل مطلب پرداخته بود.

 7991آوریل  9

 آقای رز عزیز
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در ششم   LZـ  729داریم. وجه مورد نظر توسطی خدمات شما اعالم میبه این وسیله موافقت خود را نسبت به پیش پرداخت هزینه

ت. چگونگی وصول و مقدار وجه طبق توافق قبلی خواهد بود. امید است ماه مه سال جاری به امریکا رسیده و بالفاصله قابل وصول اس

 که مورد قبول واقع شود. مشتاقانه منتظر شراکت موفق و بلند مدت شما هستیم.

 ارادتمند شما

 لودویگ زل

توانستم چشم زد. نمیزد. او درباره حزب نازی حرف میتازه فهمیدم لودویگ زل درباره چه حزبی حرف می

کرد که باهم ها به ماکس نوشته بودند و ثابت میذ بردارم. آن نامه بی شک نامه واقعی بود که نازیاز کاغ

ای نداشت. فقط درباره پرداختی بود که ششم ماه مه کنند. اما متأسفانه به نوع تجارتشان اشارهتجارت می

 دانم چی بود.شد که نمیانجام می Lzـ  713توسط

LZ کرد که ظن من درباره او درست یعنی چی؟ هرچه بود ثابت می 713ویگ زل یعنی لودویگ زل؟ لود

 کرد. او یک نازی بود.ی اروپا کار میاست. نه تنها آلمانی بود، بلکه برای افراد بد کار و کله گنده

کاران در نیویورک ها در آلمان و این تبهترین چیز این بود که شواهد محکمی میان نازیدر هر حال مهم

رسید. تا آن موقع ما فقط شک داشتیم که جود داشت. دیگر تئوری نامحتمل گانی نامحتمل به نظر نمیو

کرد. دیگر مان را ثابت میجنگ جهانی دوم، نقطه عطف زمین اول است. اما آن تکه کاغذ درستی فرضیه

ها نگسترها و نازیکاران وجود دارد. حاال ما رابطی میان گادانستم ارتباطی میان سنت دین و تبهمی

 شدیم.تر میکردیم، به واقعیت نزدیکها را بهم وصل میداشتیم. اگر نقطه

توانستم کاغذ را از آن جا بیرون ببرم، بنابراین متن آن را به خاطر سپردم. متن مشکلی به هیچ وجه نمی

اکس رز بود. حفظ ها به مششم مه، پرداخت نازی LZـ  713ترین قسمتش هماننبود. کوتاه بود و مهم

 شدم.

رفتم. یواشکی به طرف در رفتم و سرم را به در گذاشتم و گوشم را تیز کردم دیگر باید از آن جا بیرون می

آید یا نه. صدایی نشنیدم. بنابراین دستگیره را گرفتم و به آرامی آن که ببینم صدای کسی از آن اطراف می

 توانستم قبول کنم.نبود. اول نمیرا چرخاندم. اتفاقی که افتاد، باور کردنی 

در قفل بود. دستگیره را چرخاندم، اما کوچکترین تکانی نخورد. قلبم شروع به تاپ تاپ کرد. به امید آن که 

چرخید و نه تو خورد، نه میفقط گیر کرده باشد، تکان تکانش دادم و چرخاندم و هُل دادم. اما نه تکان می

بود... و من جایی بودم که نباید بودم. دنبال چیزی گشتم تا شاید بتوانم آن را رفت. نخیر، در کامالً قفل می
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باز کنم، اما هیچ چیز پیدا نکردم. سوراخ کلید قدیمی بود. اما من که کلید قدیمی نداشتم، کاری 

 توانستم بکنم.نمی

اش ا بستم؟ همهخواست جیغ بکشم. چرا آن قدر کودن بودم که قبل از نگاه دقیق به در، آن ردلم می

کردند و راز ششم مه و تقصیر من بود. پیروزی را به شکست تبدیل کرده بودم. دیر یا زود مرا آن جا پیدا می

 رفت.با من به گور می LZـ  713

 بابی پندراگون، در نقش مسافر مرده.

 

 

 

 

 

 71روزنگاشت شماره 

 زمین اول

انی خطرناک حبس شده بودم. ماکس رز ماکس رز بدتر از این امکان نداشت. من در دفتر خصوصی یک ج

ها سر برسد. باید سریع راهی یک عالمه حقوق بگیر گردن کلفت داشت که هر لحظه ممکن بود یکی از آن

 شدم.کردم و از آن جا خارج میپیدا می

را قبالً دور اتاق چرخی زدم و همه جا را به دقت نگاه کردم. آهان! در دیگری پشت میز دیدم. چه طور آن 

 اش را چرخاندم. آن هم قفل بود.ندیده بودم؟ به طرف آن رفتم و دستگیره

اَه. چرا همه درهای این یارو قفل بود؟ حتماً خودش هم دزد یا چنین چیزی بود. باید به سرعت فکر دیگری 

ه کار گفت باید چکردم. دایی پرس همیشه نقشه دومی آماده داشت. کاشکی این جا بود و به من میمی

 رسید.کنم. هیچ چیز به عقلم نمی
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زد. چه جوری حواسم یک مرتبه چشمم به تلفن افتاد. ماکس رز همین چند دقیقه پیش با آن حرف می

تواند بکند، اما او تنها امیدم بود. برای همین دانستم گانی چه کار میزدم. نمینبود؟ باید به گانی زنگ می

نو بود، و گوشی را از روی دستگاه برداشتم که شماره بگیرم.  7391به تلفن سیاهی رفتم که در سال 

را بگیری، باید کلی آن را  3خواهی شماره گیر دستی دارند و وقتی میهایی بود که شمارهتلفنش از آن

داد. رساند و انشااهلل مرا نجات میشماره تلفن سرپیشخدمت بود که گانی را به من می 33بچرخانی. شماره 

را که خواستم بگیرم، مثل اره برقی آن قدر قرچ قرچ کرد که مو به اندامم راست شد. اما  3شماره  اولین

 ی دیگری نداشتم.چاره

را بگیرم که صدای تیکی شنیدم. صدا خیلی آهسته بود، اما مثل این که بمب اتم  3خواستم دومین می

 افتاد، به همان بدی بود.ری هم میمنفجر شده باشد، مرا ترساند، چون مطمئن بودم هر اتفاق دیگ

 کرد.یک نفر درِ پشت میز را باز می

شدم. آن قدر دیگر وقت نداشتم فرار کنم، اگر هم داشتم جایی نبود که قایم بشوم. به زودی توقیف می

ر زنم. اگها بفهمند به گانی زنگ میخواستم آنرا بگیرم. نمی 3توانستم دومین شماره ترسیده بودم که نمی

مان کشته شویم. بنابراین گوشی را آهسته ای داشت که همهافتاد. چه فایدهفهمیدند او هم به خطر میمی

 روی دستگاه گذاشتم و منتظر شدم تا لوله تفنگ را پشت گردنم بگذارند.

 «فکر نکنم قرار باشه تو این جا باشی. » یک نفر پشت سرم گفت: 

 «درسته. حق با شماست. » گفتم: 

کرد. شاید نیدن آن صدا نور امیدی در دلم روشن شد. صدای زنی بود که خیلی آرام صحبت میبا ش

توانستم توانستم با او حرف بزنم و از آن جا بیرون برم. آخر با قدرتی که به عنوان مسافر داشتم، میمی

خواست دیریت هتل میاالن برای آقای رز ناهار آوردم. م» دیگران را مجاب کنم. بی آن که برگردم، گفتم: 

ای از ایشان بکند، اما من آن را جا گذاشتم. قرار بود هدیه باشد. آمدم تلفن بزنم، بگویم یک پذیرایی ویژه

 «نفر آن را بیاورد باال که در پشت سرم قفل شد. 

ی رز را هاکند یا آدمدانستم او حرفم را باور میاش بلوف بود، اما جز این چیزی به فکرم نرسید. نمیهمه

 کند تا بیایند و مرا از پنجره بیرون بیندازند.خبر می

 چند لحظه بعد برایم مثل یک عمر طول کشید.
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 «بفرما. بگیرش. » باالخره او گفت: 

 وای. نکند منظورش گلوله بود؟

 «کاریت ندارم. برگرد. » ای کرد و گفت: خنده

 زنم.به آرامی برگشتم تا ببینم با چه کسی حرف می

های قدیمی سینما، زیبا بود. لباس خواب بلند و سفیدی جلوی در، زنی ایستاده بود که مثل ستاره وای!

پوشیده بود که مثل ابریشم نرم بود. البته لباسش اصالً زننده و زشت نبود، چون رویش روبدوشامبر پوشیده 

آرایش زیبایی کرده بود.  بود. رنگ موهایش هم تیره بود و به طرز زیبایی آرایش شده بود. صورتش را هم

شد ازش عکس گرفت. با آن همه معلوم بود تازه از خواب بیدار نشده است. حتی آن قدر آماده بود که می

زنم بیست و چند سالی داشت. توانستم بگویم چند ساله است، اما حدس میآرایشی که کرده بود، نمی

 ام.ند چه قدر ترسیدهداداد دقیقاً میلبخند ملیحی به لب داشت که نشان می

وقتی ترسم از او ریخت، چیز دیگری دیدم که تعجب کردم. او کلید قدیمی مسی رنگی در دست داشت که 

ی درها این طوری قفل بشن. دونم چرا کاری کرده که همهنمی» ای آویزان بود. او به آرامی گفت: از حلقه

سپس لبخندی زد، مثل این که « ید بره، گیر بیفته. اجازه جایی رفت که نباشاید برای این که اگه کسی بی

ام را ببیند. خوش به حالش، چون من گویم. فکر کنم دوست داشت شرمندگیخواست ببیند من چه میمی

ممنون. اشتباه بزرگی کردم. نباید » واقعاً شرمنده بودم. دستم را جلو بردم و کلید را از او گرفتم و گفتم: 

 «آمدم این جا. می

عد به طرف در اصلی رفتم و کلید را توی قفل کردم و چرخاندم. وقتی در باز شد، خوشحال شدم، چون ب

های رز آن دور و بر نبودند. خیلی شانس آورده بودم که سرم را نباختم. به سرعت کلید هیچ کدام از محافظ

 «ام. خیلی شرمنده» را به زن برگرداندم و گفتم: 

» هایش گذاشت و گفت: اش را روی لبو انگشت« گم. ن به هیچ کس نمینگران نباش. م» او گفت: 

کرد. البته، جواب دهد مطمئن کند. او کما بیش با ناز و کرشمه رفتار میتا مرا به قولی که می« ششششش. 

هم گرفت. چون من هم به او لبخند تشکر آمیزی زدم و برگشتم تا از آنجا خارج شوم که پشت سرم صدا 

شدم که دوباره صدایم زد. با دستپاچگی سرجایم میخکوب شدم. داشتم از آن جا خالص می« هی! » زد: 

 برگشتم.

 «خوای زنگ بزنی، که بیارن؟ پس نوشیدنی چی شد؟ نمی» او گفت: 
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گویند دروغگو، کم خود نیست که میوای! دروغم را فراموش کرده بودم. اصالً دروغگوی خوبی نبودم. بی

 «رم پایین، خودم میارمش.تونم این جا بمونم. میدیگه نمی» کری کردم و فوری گفتم: حافظه است. ف

 و از در پشت میز خارج شد.« فکر خوبیه. تو بچه خیلی باهوشی هستی. » او گفت: 

شد تا های رز پیدا میهمان موقع دینگ دانگ زنگ در بلند شد. تا چند ثانیه دیگر سر و کله یکی از آدم

و من هنوز توی دفتر بودم! به سرعت از دفتر بیرون پریدم و ورودی را پشت سر گذاشتم تا در  جواب بدهد

 را باز کنم.

 همانی بود که وقتی آمده بودم در را باز کرده بود.« هی، تو هنوز اینجایی؟ » شخصی با صدای بلند گفت: 

بطری نوشیدنی و یک سطل یخ پشت در  او مرا عقب زد و در را باز کرد. گانی با یک« رم. دارم می» گفتم: 

 ایستاده بود.

 وای!

 «برای آقای رزه. از طرف هتل برج منهتن. » او گفت: 

کند. های سینما بود از توی راهرو ما را تماشا میسرم را برگرداندم و دیدم همان خانمی که شبیه ستاره

 یش، خیالم راحت شد.عالی شد! گانی بی آن که بداند، خرابکاری مرا درست کرده بود. آخ

یارو بطری نوشیدنی و سطل یخ را گرفت و مرا بیرون هل داد و در را پشت سرم بست. من و گانی توی 

هایی که توی راهرو بودند، گذشتیم و چشم هم نگاه کردیم، اما حرفی نزدیم. به سرعت از کنار محافظ

ه بیشتر طول نکشید که آسانسور آمد و ما جلوی آسانسور ایستادیم و دکمه دیویی را فشار دادیم. چند لحظ

خواست بداند چه اتفاقی افتاده کرد. دلش میدر سکوت به البی برگشتیم. دیویی همه راه به من نگاه می

گفتم. وقتی به البی رسیدیم، از آسانسور است. اما چون گانی بود، نپرسید. من هم مطمئناً چیزی به او نمی

 که صدایمان به گوش دیویی نرسد.خارج شدیم و کمی جلو رفتیم 

ای تراشیدم که بیام خیلی اونجا موندی، فسقلی. طاقتم تموم شد. باالخره بهانه» باالخره گانی زیر لب گفت: 

 «دنبالت. 

بعد از هم جدا شدیم و « کنم. کارت عالی بود. ارزششو داشت. حاال صبر کن بعداً برایت تعریف می» گفتم: 

 ناک دیگری نیفتاد.تا شب هیچ اتفاق ترس

 هاو رز را برایشان تعریف کنم.شب، من و اسپیدر و گانی توی اتاقمان دور هم جمع شدیم تا جریان پنت
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 «اند؟ های بدیهای جونور آدمپس این نازی» اسپیدر گفت: 

 جواب ساده من بله بود.

 «های این جا هستند. مثل آدمکش» گانی گفت: 

خوان اداره همه قلمرو رو به دست بگیرند و در این راه یتکار نیستند. میبدتر. اونا فقط جنا» گفتم: 

 «رسونند. ها نفر و به قتل میمیلیون

 «ی سنت دیم بدند. پس بگو به اندازه» اسپیدر گفت: 

 «ی اون بدند. درسته. به اندازه» گفتم: 

 «ای دارند؟ اونا چه نقشه» اسپیدر با ناامیدی پرسید: 

 «ما دنبال همینیم، نه؟ » گانی گفت: 

خواست چکار کند؟ به جز فرستادن دو تبهکار در ناودان مترو، هیچ چیز از خودش نشان سنت دین می

 نداده بود.

ها برای خدماتی که ماکس رز بهشون کرده، ششم ماه مه، نازی» رفتم، گفتم: همان طور که در اتاق راه می

ها چه کاری انجام داده، از نقشه سنت میم ماکس رز برای نازیکنند. فکر کنم اگه بفهدستمزد پرداخت می

 «یاریم. دینم سر در می

 «چیه؟ مثل یک عدد رمزه.   713لودویگ زل ـ » اسپیدر پرسید: 

 «رمزشونه.  713دونیم که زل ـ باشه. همین قدر می 713معلوم نیست که اون لودویگ زل ـ » گفتم: 

ی معما ها باشد، کلید همه 713اش را باال انداخت. ممکن بود زل ـ ط شانهبه گانی نگاه کردم، اما گانی فق

 ممکن بود هم هیچ معنای خاصی نداشته باشد.

 «رم این اطراف سر و گوشی آب بدم. می» گانی گفت: 

تر زیر نظر بگیریم. قرار شد مان را با این حرف به پایان رساندیم که باید ماکس رز و گروهش را دقیقجلسه

کنیم؟  از وقتی به یا لودویگ زل پیدا می 713ها را بخوانیم، ببینیم آیا نشانی از زل ـ هر روز همه روزنامه

خواهد این فهمیم سنت دین چگونه میزمین اول آمده بودم، برای اولین بار احساس کردم، به زودی کی

 قلمرو را به آشوب بکشاند.
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 اما کامالً در اشتباه بودم.

گویم، اصالً هیچ اتفاقی نیفتاد. همه چیز از آن جلسه اتفاق افتاد، هیچ چیز نبود. جدی می چون آنچه پس

هاوس را ترک نکرد. لودویگ زل دیگر به هتل نیامد. ما هم دیگر با وین عادی شد. ماکس رز هیچ وقت پنت

و نیوجرسی و های نیویورک های گروهش هیچ مشکلی پیدا نکردیم. هر روز همه روزنامهفارو و آدمکش

کردیم. یادتان باشد ها پیدا نمیدر آن 713خواندیم، اما هیچ نشانی از لودویگ زل یا زل ـ کانکتیکات را می

ها این جوری نبود که راحت بتوانیم توی این جریان مال خیلی وقت پیش از اینترنت است. آن وقت

اردش کنیم و تاریخچه کامل او و و و« نقشه نازی تبهکار، لودویگ زل » مستطیل جستجو بنویسیم 

 کارهایش را به دست بیاوریم.

 کامالً امیدمان را از دست داده بودیم.

تواند نشانی از امور تجاری ماکس رز چیدا کند. گانی حتی به چند اداره دولتی و بازرگانی سر زد تا ببیند می

ش حقوق شهروندی بود. افرادی خیلی قبل از جنب 7391فکر خوبی بود، اما فقط یک اشکال داشت. سال 

رئیس دیوان عالی و 27، کالرنس توماس 26، کالین پاول25، مارتین لوتر کینگ24همچون جکی رابینسون

هنوز بسیاری از موانع را از سر راه برنداشته بودند. در آن موقع هنوز بسیاری از ستارگان 28نلسون ماندال 

 به دنیا نیامده بودند.30یا ادی مورفی 29سیاه پوست سینما مانند ویل اسمیت 

 خورد.بنابراین گانی به مانع برمی

                                            

2.Jackie Robinson 

3.Martin Luther King 

4.Colin Powell 

5.Clarence Thomas 

6.Nelson Mandela 

7.Will Smith 

8.Eddie Murphy 
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گذراندیم، دیگر هیچ امیدی نبود. اسپیدر در قلمرو کردیم و خوش نمیاگر من و اسپیدر با هم شوخی نمی

خواست کار او را در زمین اول جبران خودش، کلرال، اوقات خوشی را برایم فراهم کرده بود. من هم دلم می

 کنم.

هایش برایم خیلی العملاین او را چند بار به سینما بردم. او قبالً چیزی مثل سینما ندیده بود و عکسبنابر

جالب بود. اول از دیدن فیلم جا خورد، مثل وقتی در ویالکس هولوگرام دیدیم. اما پس از مدتی عادت کرد. 

ن فیلم مورد عالقه من شبی در شود؟ چند بار به دیدبلیط سینما فقط بیست و پنج سنت بود. باورتان می

اُپرا محصول برادران مارکس رفتیم. چند تا فیلم وسترن از تام میکس و حتی فیلم اصلی کینگ کنگ را 

تر از تلویزیون بود. نیویورک گَردی هم ها روی صفحه بزرگ سینما خیلی جالبدیدیم. دیدن این فیلم

لی باحال بود. همان روز کینگ کنگ را دیده بودیم که کردیم. باالی ساختمان امپایر استیت هم رفتیم. خی

رفتیم . آنجا 31رفت. به مجسمه آزادی رفتیم و سوار مترو شدیم و به جزیره کانی او هم از همان جا باال می

 سواری کردیم و هات داگ خوردیم.

ن نرفتیم.برای تماشای فکر کنم بهترین روز نیویورک گَردیمان روزی بود که به برونکس رفتیم. البته به ناودا

را در حال بازی، دیدیم! خیلی با حال 33و جو دی مجیو  32شد، اما لوگریکبازی بیس بال رفتیم. باورم نمی

توانستم برایش توضیح بدهم، اما آن قدر خوش گذشت که آورد، من هم نمیبود! اسپیدر از بازی سر در نمی

 انگار در بهشت بودیم.

شود، باید اعتراف بگویم که بسکتبال هم بازی کردیم. وقتی صحبت ورزش می صحبت از بهشت شد، برایتان

ها بهتر از من است. او هم از نظر سنی از من بزرگتر است و هم از نظر کنم که اسپیدر در همه ورزش

کنم. ( اما وقتی نوبت بسکتبال اند. ) دست کم با این حرف خودم را قانع میهیکل، که هر دو خیلی مهم

 رسد، بدیهی است که این دیگر در تخصص من است.می

ای نصب کردیم و در از ترس این که مبادا ناشی به نظر برسم بدجوری او را بردم. در کوچه پشتی هتل حلقه

کردیم. گانی گانی هم برایمان توپ چرمی محکمی پیدا کرد. شدیم و آن جا بازی میهر فرصتی جیم می

ب و داغون بود و تور هم نداشت، اما همان هم خوب بود. بعضی از هایش پوسته پوسته و درکناره

                                            

9.Coney Lsland 

10.Lou Gehrig 

11.Joe Dimaggio 
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کردیم، اما بازی او کردیم. حتی با دیویی هم بازی میآمدند و دو به دو بازی میهای دیگر هم میپیشخدمت

 از اسپیدر هم بدتر بود. طفلکی.

های گذشته ها و مکانمانهای مسافری بود. مرا به ززمان بازی مثل زنگ اردو رفتن و فراغت از دغدغه

ام این بود که آیا کورتنی به همان اندازه ترین دلواپسیتر بود. آن روزها بیشگرداند که همه چیز سادهبرمی

کردم. اعتراف ها خیلی به این موضوع فکر میکه من دوستش دارم مرا دوست دارد. ) بله ، کورتنی، آن وقت

 کنم. (می

ای از نگرانی ذهن ما را فراگرفته بود. هر چه اول عالی بود، اما همیشه هاله هر چند ماجراهای کشف زمین

شدیم. تر میشد. به ماه مه نزدیکتر میمان بیشکردیم، نگرانیها جستجو میتر درباره ماکس رز ونازیبیش

 شود.کم کم به این نتیجه رسیدیم که هیچ خبری نمی

 وباره، اتفاقات جالبی پیش آمد.کردیم. از سوم ماه مه داما اشتباه می

اول صبح سوم ماه مه مثل روزهای عادی دیگر شروع شد با این تفاوت که هتل منتظر یک مهمان افتخاری 

شناختند. او خلبان بود و می«  35جینکس» بود، اما همه او را با نام 34بود. اسم آن میهمان نانسی اُلسن 

ن تعداد زنان خلبان زیاد نبود اما جینکس خلبان خوبی بود. او به کرد. در آن زمابرای گارد ساحلی پرواز می

کنم علت سفرش ترغیب زنان برای ثبت نام در کرد تا با مردم آشنا شود. فکر میسراسر کشور سفر می

 کرد. او منحصر به فرد بود.زنی غیر از جینکس در گارد ساحلی پرواز نمی 7391ارتش بود. در سال 

را به نیویورک کشانده بود تا یک هفته در هتل بماند و جلوی مردم ظاهر شود و برایشان  ی سفرش اوبرنامه

سخنرانی کند. حتی قرار شد به افتخارش مهمانی بزرگی در سالن رقص طبقه بیست و نهم هتل برگزار 

من و  کردند. ازشود. جشن بزرگی همراه با موسیقی بود و افراد سرشناس و سیاستمداران در آن شرکت می

اسپیدر خواستند تا در میهمانی پذیرایی کنیم، چون قرار بود بیش از دویست نفر در آن میهمانی حضور 

 گرفتند.ی نیروهایشان کمک میداشته باشند و باید از همه

وقتی جینکس اُلسن وارد هتل شد، فوری فهمیدم چرا او را برای تبلیغ گارد ساحلی انتخاب کردند. زن قد 

پوشیدند، اما تر پیراهن میها بیشایی بود و اعتماد به نفس خوبی داشت. در زمین اول زنبلند و زیب

                                            

12.Nancy Olsen 

13.Jinx 
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ای پوشیده بود، اما شکل مردها ای کهنهجینکس پیراهن نپوشیده بود. شلوار خاکی رنگی با کت چرمی قهوه

سالن شور و حال  های سبز براق و لبخند زیبایش به کل فضاینشده بود. او اصالً شبیه مردها نبود. چشم

ای که اش وارد البی هتل شد، اولین واژهای روز شانهداد. وقتی برای اولین بار با کیف پارچهدیگری می

 بود.« جسور » توانستم برایش به کار ببرم، واژه 

خانم اُلسن » ی استقبال از او بود گفت: آقای کیپل اسمیت، مدیر هتل که مرد چاقی بود و جلوی در آماده

 «کنید. وش آمدید. بسیار خوشحالیم که این جا، در هتل ما اقامت میخ

 «چرا؟ » های او نگاه کرد و پرسید: ای ایستاد و مستقیم به چشمجینکس لحظه

او هیچ شناختی از « خب، شما خلبان معروفی هستید. » آقای کیپل اسمیت کمی دستپاچه شد و گفت: 

 دانست.جینکس این را میخلق و خو و منش جینکس اُلسن نداشت و 

راستشو بگو. برای این از دیدن من خوشحالی که عموسام پول زیادی در اختیارت » جینکس گفت: 

 «گذاره تا فردا شب مهمونی بزرگی بر پا کنی، درسته؟ می

دروغ بگوید. پس با خجالت گفت:  تر از آن بود که بخواهد به اوآقای کیپل اسمیت دستپاچه شد، اما عاقل

 «خب، هر چی شما بگید. »

 «دانند، اتاقم، کجاست؟ ای نیست. این چیزها رو همه میمسئله» جینکس خندید و گفت: 

 «هی، پیشخدمت!» آقای کیپل اسمیت سعی کرد آرام باشد. به دورش نگاهی انداخت و مرا دید و گفت: 

 دویدم و جلویش ایستادم. آقای کیپل اسمیت از این کار خوشش آمد.

 «لطفاً دوشیزه اُلسن رو به اتاق پانزده ببر. » تاق را به من داد و گفت: کلید ا

تونم خودم می» دستم را دراز کردم تا کیف جینکس را بگیرم، اما او آن را به من نداد و با لبخندی گفت: 

 «بیارمش، رئیس. تو راهو بهم نشون بده. 

م دنبالم آمد. به پشت سرم نگاهی انداختم دیدم و به طرف آسانسور رفتم. جینکس ه« بله، خانم. » گفتم: 

ام، بعد از دار بود. از وقتی کارم را در این هتل شروع کردهدهد. خیلی خندهآقای کیپل سرش را تکان می

 ام. ترین کسی بوده که دیدهگانی، جینکس السن با حال
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 « انگیزی دارید، عملیات نجات گارد ساحلی.شما شغل هیجان»گفتم: 

 گفت. اما انگار از ته قلبش نمی« انگیزه.آره، واقعاً هیجان: »گفت

 « انگیز نیست.مثل این که زیاد هم هیجان»پرسیدم: 

در آن موقع وارد « دن.ها اجازه نمیانگیزه. اما اونا به زناگر اجازه بدن گاهی این کارو بکنم، هیجان»

اول توانست آسانسور را کنترل کند. معلوم بود حسابی  آسانسور شدیم و دیویی ما را باال برد. او همان دفعه

 تمرین کرده است. 

 «منصفانه نیست. کسی که جراتشو داره، باید پرواز کنه.»گفتم: 

دن به بهانه کارهایی که وجهه دونی چند بار تا حاال بهشون گفتم؟ اما اونا ترجیح میمی»جینکس گفت: 

تم از همه چیز کوتاه باشه. لعنت بر شیطون. من از خیلی از عمومی*داره،  منو به سفر بفرستند تا دس

 «کنم، اما چون زنم، خب، شانس زیادی ندارم.پسرهای هم گروهم بهتر پرواز می

 «ام. اونم خلبانه!اونو از نزدیک دیده»جینکس گفت: « شناسی؟رو می 36شما آملیا ایرهارت»دیویی پرسید: 

 «زنی نیست که وقتی خواست دور دنیا پرواز کنه، ناپدید شد؟ آملیا ایرهارت؟ همون خلبان»پرسیدم: 

 بودم 37دیویی و جینکس طوری به من نگاه کردند انگار که من پلوتو

 «ره.کنی، او آخر این ماه به سفر دور دنیا میاشتباه می»جینکس گفت: 

-ود. هر چند اشتباه نمیزدم که هنوز اتفاق نیفتاده بوای. من در زمین اول بودم و راجع به چیزی حرف می

کردم. قبالً یک برنامه تلویزیونی درباره آملیا ایرهارت دیده بودم. او هیچ وقت نتوانست سفرش را تمام کند، 

                                            

36. Amelia Earhart 

 نام خدای جهان زیرین در اساطیر - 37 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  015 د

 

زدم. کردند، چون درباره آینده حرف میها حرفم را باور نمیها بگویم. از طرف دیگر، آنتوانستم به آناما نمی

 دیم.خوشبختانه به طبقه پانزدهم رسی

آن که دیگر درباره آملیا ایرهارت حرف بزنم، با عجله از آسانسور خارج شدم. در اتاق و بی« رسیدیم.»گفتم: 

گانی را برای جینکس باز کردم و به او گفتم که اگر به چیزی احتیاج داشت باید به سرپیشخدمت 7676

و بیست و پنج سنت به من انعام داد. پول تلفن بزنم تا او یکی از ما را به کمکش بفرستد. از من تشکر کرد 

 شد با آن فیلم دیگری از برادران مارکس را دید. زیادی نبود، اما می

های زیادی پرواز رسه که زندونی چیه؟ ممکنه االن برات سخت باشه، اما به زودی زمانی میمی»گفتم: 

 «دم.شه. قول میچیز عوض می فهمند که اونا با مردها فرقی ندارند. همهکنند. مردم همه میمی

ای بود که جینکس از شنیدن این حرف خوشحال شد. او خیلی جدی بود، اما مطمئنم به خاطر شغل مردانه

اش، در او انسانی اش را کنار گذاشت و من فراتر از آن حالت گستاخیداشت. اما در آن لحظه حالت دفاعی

 واقعی دیدم. 

 «رئیس، اسمت چیه؟»پرسید: 

 «ی پندراگن.باب»

 و با من دست داد.« سپردم.شون به خاطر میهایی که زدی ممنونم. همهبابی، من جینکسم. از حرف»

از جینکس السن خوشم آمد. اعتمادبنفس و غرورش شبیه اسپیدر بود. امیدوار بودم باالخره روزی برسد که 

 خواهد، انجام دهد. بتواند کاری را که می

افتخارش برپا شود، شب بعد بود. سالن رقص طبقه بیست و نهم با رنگ قرمز و سفید مجلسی که قرار بود به 

ها و آبی تزیین شده بود. شاید هزار تا بادکنک رنگی به سقف آویزان بود. مردها کت و شلوار تاکسید و زن

دانستم یهای قدیمی*را شناختم، اما اسمشان را نملباس شب بلند رسمی*پوشیده بودند. بعضی از هنرپیشه

 فقط یک نفر را خوب شناختم که اسمش لوگریک بود. حتی با آن لباس هم او را شناختم. 
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و  38های فیلم ابوتها همه مثل هنرپیشهرقصیدند نوازندهها مینواخت، مهمانارکستر بزرگ آهنگ می

ن طور که همیشه هایشان را شناختم. هماهای سفید کوتاه پوشیده بودند. حتی بعضی از آهنگکت 39کاستلو

-های قدیمی*با گزبانی را ببینید. اگر هم میخواهید موسیقی قدیمی* گوش کنید، کارتونگفتم، اگر می

گوید آدم از تلویزیون چیزی یاد های ابوت و کاستلو را ببینید. کی میخواهید موزیک سوینگ بشنوید، فیلم

 گیرد؟نمی

بود. جینکس پشت همان میز، روی صندلی وسط  میز بلندی در یک طرف سالن برای افراد سرشناس

نشست. لباس رسمی*پوشیده بود، اما معلوم بود که با آن راحت نیست. دلم برایش سوخت. این بهایی بود 

نیت باشد و به مردم دنیا لبخند بزند. مطمئنم از  پرداخت. مجبور بود سفیر حسنکه باید برای پروازش می

 این کار نفرت داشت. 

های دیگر سالن، میزهایی بود که مردم دور آن نشسته و سرگرم خوردن و نوشیدن بودند. من و در قسمت

های زیادی را به کار گرفته بودند که کردیم. برای این میهمانی پیشخدمتاسپیدر در این قسمت کار می

ز ما مسئول یک همه کت کوتاه سفید و شلوار سیاه و دستکش سفید داشتند. کار خیلی جالبی بود. هر یک ا

تر، باید حواسم را چیدیم. از همه مهمآوریم و روی میز میرفتیم و غذا میمیز بودیم و باید به آشپزخانه می

 کردم که چیزی را نریزم. جمع می

خواهم کنم، این نیست که خیلی خوش گذشت. میها، دلیل اینکه این قدر از میهمانی برایتان تعریف میبچه

میزهای مخصوص میهمانها برایتان بگویم. نزدیک میز بلند اصلی، ماکس رز و افرادش با کبکبه  درباره یکی از

 و دبدبه نشسته بودند. 

                                            

38. Abbott 

39. Costello 
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شد! میهمانی را دولت ایاالت متحده برگزار کرده بود و تبهکار معروفی با کبکبه و دبدبه، وسط باورم نمی

اند. به گمانم تل است او را، دعوت کردهترین میهمان هجمعیت نشسته بود. فکر کردم شاید چون مهم

 ها از امتیاز خاصی برخوردارند... حتی اگر تبهکار باشند. بهترین مشتری

گانی از من اسپیدر خواست به میز ماکس رز سرویس بدهیم. هر دو گوش به زنگ بودیم تا هر چه او و 

هایشان را گوش بدهیم، ین بود که صحبتخواستند برایشان آماده کنیم. اما در واقع کار ما امیهمانانش می

 یا هر اتفاقی که قرار بود ششم ماه مه بیفتد، سرنخی به دست بیاوریم.  713 –به امید این که از زل 

-ها از تو هم مثل یک پیشخدمت کار میآدم فضایی! فضانورد محبوب من. این»وقتی رز مرا دید، صدا زد: 

 «کشند؟

 «من فقط در خدمت شما هستم.بله قربان، آقای رز. »گفتم: 

-آمد. مخصوصاً اگر از او تمجید میهایی که کمابیش جسور بودند، خوشش میاو خندید. فکر کنم از آدم

 «کنم.فضایی، نوشیدنی رو مرتب برسون. جبران می»کردند. او گفت: 

ها را . همه صندلیتوانم طرف راستش باشمو سعی کردم تا جایی که می« بله قربان!»خیلی خوب شد. گفتم: 

کنند. متاسفانه لود و یک زل در و آمد میدیدم به هتل رفتهایی اشغال کرده بودند که میگردن کلفت

اند. اما وقتی مان نگه داشتهکرد آن را برای دوست نازیمیانشان نبود. اما صندلی کنار رز خالی بود. فکر می

 ان آن صندلی از راه رسید. او زل نبود. کردم میهمدر بطری نوشیدنی را برای رز باز می

 «گیره.خوام، ما کسی. لباس پوشیدن خیلی وقتمو میمعذرت می»

سرم را باال کردم و از هولم نزدیک بود بطری نوشیدنی را بیندازم. همان زنی زیبایی بود که در اتاق رز دیده 

 بودم. 
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ترسیدم درباره آن روز چیزی به شوم. میبه من نگاهی کرد و چشمکی زد. از ترس نزدیک بود قبض روح 

شد. زن لیوانش را برداشت و جلوی من گرفت تا آن را پر کنم و ماکس رز گفته باشد که برابر مرگ من می

 «ای. قبالً همدیگه رو ندیدیم؟قیافهچه پیشخدمت جوون و خوش»گفت: 

 خواست مرا امتحان کند؟کرد؟ یا میشوخی می

 «خانم. فکر نکنم،»فوری گفتم: 

-و چشمکی زد و خندید. کامالً مرا می« رفت.حق با توست. اگر دیده بودمت، هیچ وقت یادم نمی»او گفت: 

تر آن جا بمانم. آن شب، شب جالبی گذاشت. از شدت عرق نتوانستم بیششناخت و داشت سربه سرم می

 بود. 

ره نقش مهم زن در ارتش و گارد های زیادی شد که شبیه هم بود. سیاستمداران درباپس از شام صحبت

زدند. سخنرانی آخر توسط خود جینکس ایراد شد. متاسفم که بگویم سخنرانی پرشوری ساحلی و... حرف می

فهمیدم که از هر دهد، اما من میکرد طوری سخنرانی کند که یعنی به آن اهمیت مینبود. خیلی سعی می

 لحظه آن متنفر است. 

ارکستر آهنگ نواخت تا میهمانان برقصند. در این موقع دوباره اتفاق جالبی افتاد که پس از سخنرانی، دوباره 

ها، آقایان، خانم»باعث تعجب من شد. سرپرست ارکستر پشت میکروفن قرار گرفت و با صدای آرامی*گفت: 

 «نظیر ما، استر آمادن عزیز را تشویق کنید.لطفاً خواننده بی

شود، که دیدم استر آمادن م آن خانم عزیز کیست و چه کسی از جایش بلند میدور و برم را نگاه کردم، ببین

ای بود. خیلی همان دوست دختر ماکس رزاست! خب، پس بگو او چرا آن قدر زیبا بو. او یک خواننده حرفه

خواند. نه برای این که من طرفدار این نوع موسیقی هستم، نه، او واقعاً صدای خوبی داشت و هم خوب می
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نظیر بود. دو آهنگ خواند که برایم کمابیش آشنا بود. میهمانان حتماً آن های نورافکن واقعاً بیزیر چراغ

 شناختند چرا که وقتی شروع به خواندن کرد، به شدت تشویقش کردند. ها را خوب میآهنگ

وقت رفتن شده بود به طور کلی آن شب، هم قشنگ بود هم ناامید کننده. دقایق آخر میهمانی رسیده بود و 

مان آن شب و من هیچ اطالعات مهم و باارزشی از افراد میز ماکس به دست نیاورده بودم. به جهت ماموریت

 کامالً خراب شده بود. 

های زیادی کردم. اما چیزها به طور چشمگیری تغییر کرد. پیشخدمتدست کم آن موقع، این طور فکر می

های جدیدی برای آن میهمانی شناختم، اما پیشخدمتی هتل را میهادر میهمانی بودند. من پیشخدمت

شناختم. دلیلی هم نداشت که بشناسم. توجه من فقط به رز و میزش بود. آمده بودند که هیچ کدام را نمی

 ام را جلب کرد. دادم. چیزی دیدم که باز توجهاما وقتی ایستاده بودم و آواز استر آمادن را گوش می

درخشید. چراغ ها میکردم. ارکستر زیر نورافکنها را نگاه میر آشپزخانه ایستاده بودم و آنمن نزدیک د

چرخید و پرتوهایی مانند نور کرم شب تاب روی ارکستر، کروی شکل سقف که مثل آینه درخشان بود، می

 تاباند. استر زیر آن نور بسیار زیبا بود. ها و میزها میرقصنده

رویم را برگرداندم. اما شانس آوردم. از چیزی که دیدم وحشت کردم. یکی از  دانم چه شد کهنمی

ام جلب شد که او پشتشش را به دیوار چسبانده بود و های جدید بود. شاید به خاطر این توجهپیشخدمت

کردند این بود که آهسته راه ها نمیرفت. در صورتی که آن شب تنها کاری که پیشخدمتآهسته راه می

 خرید. رفت مثل این که میند. علتش هم شلوغی و کار زیاد بود. اما این یارو آن قدر آهسته راه میبرو

سینی بزرگی در دست داشت که روی آن از همان درهای فلزی گنبدی بود. اگر دو ساعت زودتر بود، این 

یر آن در گنبدی چه توانست  عجیب باشد... اما حاال که وقت سروغذا نبود. پس او توی آن سینی، زنمی
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رفت. چند قدم جلو رفتم تا او را بهتر ببینم و تر این که او به طرف میز ماکس رز میداشت؟ اتفاق جالب

 همین که او را دیدم دهانم از تعجب باز ماند. 

 شناختم! همان آقای نگرانف گانگستر مترو بود!او را می

 رقصیدند. وار میهمه دیوانهنواختند و صدای موسیقی بلند بود. آهنگ سوینگ می

شود. بعد دستش را زیر در گنبدی توی سینی کرد و دید که یارو به ماکس رز نزدیک میهیچ کس نمی

ها ساکت بودند، آن شب از خواب بیدار شده های وین فارو که مدتتفنگی را از زیر آن بیرون آورد. پس آدم

 م که فهمیدم. و سراغ ماکس رز آمده بودند و من تنها کسی بود

  71روز نگاشت شماره 

 زمین اول 

 شد. تر میمرد جانی به ماکس رز نزدیک

یک میلیون حدس و گمان پشت سر هم به سرم آمد. ماکس رز مردی خالفکار یا آدمکش بود. شغلش این 

دارو شود. اما رز و بود. کسی که این کاره استف خواهی نخواهی، دیر یا زود، به سرنوشت بدی دچار می

مرد، تنها امیدمان برای پیدا کردن سرنخ اتفاقی که در پیش ها در ارتباط بودند. اگر او میاش با نازیدسته

-رفت. آینده زمین اول به اطالعاتی که ماکس رز میخواست بکند، از بین میبود، و کاری که سنت دین می

 دانست بستگی داشت... و این ماموریت من بود. 

کردم، زدم و دیگران را خبر میاید ماکس رز را نجات بدهم. اما چه طور؟ اگر جیغ میفوری فهمیدم ب

 کردم. خورد. نه، باید یک کار اساسی میکرد و همه چیز به هم میگانگستر شلیک می
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کرد، همان موقع اسپیدر از آشپزخانه بیرون آمد. دستش را گرفتم و گانگستر را که آهسته آهسته حرکت می

ره اون داره می»کوشیدم خونسردتر از آنچه بودم به نظر برسم به او گفتم: نشان دادم و در حالی که میبه او 

 «سراغ، رز. باید جلوشو بگیریم.

خواهم اسپیدر چیزی از من نپرسیید. تردید و درنگ هم نکرد. به محض اینکه وضع را دید و فهمید می

 جلوی او را بگیرم، وارد عمل شد. 

و در یک چشم به هم زدن از میان « گیرمف تو برو سراغ رز.خودم اون جونورو می»ت گفت: او با قدر

 جمعیت به طرف گانگستر رفت. 

جنبیدم. به طرف میز ماکس رز دویدم. برای این که زودتر به او برسم باید کار شروع شده بود و من باید می

خواستم از کنار کسانی که شدم. میند، رد میرقصیدمستقیم از وسط پیست رقص و از میان جمعیتی که می

توانستم ای نبود. نمیرسیدم. چارهرفتم، به موقع نمیشد. اگر از وسطشان نمیرقصیدند، رد شوم، اما نمیمی

-هم مودب باشم هم به موقع عمل کنم. فکر کردم خواهی نخواهی، تا چند ثانیه دیگر همه چیز به هم می

رفتم کارم را  انجام دهم. سرم را پایین انداختم و وارد جمعیت شدم و راهم را باز خورد، بنابراین تصمیم گ

رقصیدند، عبور کردم. در کمال شرمندگی باید بگویم تعدادی خبر از همه جا میکردم. از میان افرادی که بی

 رساندم. ای نداشتم. باید خودم را آن طرف سالن میها خانم بودند. اما توجه نکردم. چارهاز آن

تر چند ثانیه بعد آخرین رقصنده میان من و میز رز، چرخید و از سر راهم کنار رفت و من به هدفم نزدیک

خندید. به سمت زد و میشدم. ماکس رز آن طرف میز گرد و بزرگ نشسته بود و به سیگار برگش پک می

کردم از میان پیدر سعی میتر شده است. اسچپ نگاهی انداختم و فهمیدم گانگستر با تفنگش نزدیک
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تر رسید. مرد جانی با ماکس چند قدم بیشجمعیت به طرف مرد مسلح برود، اما به این زودی به او نمی

 فاصله نداشت. 

به ماکس رز نگاه کردم. هنوز کامالً به او نرسیده بودم. بین من و او یک میز، 

گرفتم. به دلیل دویدن جنون /////////////////////////////////////////////// می////////////////////////////////////////////////////

کردم برایم سخت نبود. دوباره زدم توی آمیزم در پیست رقص هیجان زده بودم. بنابراین کاری که باید می

-ردن کلفتدنده و به طرف میز دویدم و خودم را روی آن انداختم. این اتفاق چنان به سرعت رخ داد که گ

های سر میز فرصت واکنش نداشتند. روی میز سر خوردم و رو میزی و هر چه روی آن بود را با خود 

 کشیدم. 

دویدم مرا دید و تعجب کرد. محافظی که کنارش نشسته بود، دستش را به طرف وقتی به سمت آقای رز می

ی از زیر کتش بیرون کشید، همه تفنگش برد. اما دیگر خیلی دیر شده بود، چون همین که او تفنگش را

ای و بابی پندراگن در نقش مسافر مخفی های شیشهها و لیوانچیزهای روی میز از سبد گل گرفته تا ظرف

 مثل آوار روی ماکس رز خراب شدند. 

شد. شاید همین او را از خطر مرگ نجات داد، زیرا تعادلش به هم خورد. رز داشت از روی صندلی بلند می

اش نشسته بود، ممکن بود من ر برخورد با من به عقب پرتاب شد. اگر همان طور محکم روی صندلیدر اث

بعد از برخورد با او به سمت دیگری بیفتم و او همچنان در تیررس گلوله باشد. اما من او را با خودم روی 

-برایتان که گفته بودم، آدم گندهای کشید. زمین انداختم. او افتاد و من هم روی او افتادم. او از ته حلق نعره

ای بود. باور کنید وقتی به او خوردم و رویش افتادم، مثل این بود که روی تشک ژیمناستیک افتاده باشم. 

 فقط یک صدای طبل تیمپانی  کم داشتیم. 
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همان موقع صدای شلیک گلوله در فضا پیچید. فکر کردم محافظ رز به من شلیک کرده است. اما اشتباه 

کردم. بعد از افتادن ما، تفنگ او هم از دستش افتاد و سر خورد و نزدیک سر من ایستاد. باید آن را از او می

 خواست کسی تفنگ را بردارد و من شلیک ککند. کردم. فوری آن را برداشتم. اصالً دلم نمیدور می

ن ایستاده بود و به تفنگش اشاره پس صدای گلوله از کجا آمده بود؟ باال را نگاه کردم. گانگستر باالی سرما

دار بود. حتماً او ماکس رز را اش خندهی غافلگیر شدهآمد قیافهاش دود بیرون میکرد که هنوز از لولهمی

نشانه گرفته بود که من روی رز فرود آمدم و هدفش را دور کردم. او شلیک کرده بود، اما تیرش به هدف 

 در پشت سرمان هم اصابت نکرده بود.  نخورده بود و خوشبختانه به هیچ کس

ای به دست گانگستر زد و تفنگ او را زمین همین موقع اسپیدر از میان جمعیت بیرون جست و ضربه

هایی جلوی رویش نقش بر آب انداخت. یارو جا خورد. چیزی نمانده بود موفق شود، اما در یک آن همه نقشه

 شد. 

 « بهش شلیک کن!»رز دستور داد: 

دهد. او با من بود! من روی او نشسته بودم و تفنگ طول کشید تا بفهمم به چه کسی دستور میکمی*

خواست به یارو شلیک کنم. اما من هرگز به عمرم شلیک محافظش هم دستور بود. ماکس رز از من می

 نکرده بودم. 

 «بزنش، فضایی، شلیک کن!»رز فریاد کشید: 

ز تفنگ را به طرف گانگستر نگران گرفتم. در این موقع یارو به من گیج و متحیر شده بودم. طبق دستور ر

 نگاه کرد و نگاه ما به هم گره خورد. 
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خواستم ببینم. زندگی او در دست من بود. او من در نگاه او چیزی دیدم که قبالً ندیده بودم و دوباره هم نمی

بمیرد. این قدرتی بود که تحت هیچ شرایطی  دانست. حاال به من بستگی داشت که او زنده بماند یااین را می

 خواستم. آن را نمی

-ی ترسناکی بود. او دشمن بود. او سعی کرده بود ما را در مترو بکشد. بدتر از آن، او یکی از آدمکشلحظه

 هایی بود که دایی پرس را کشته بود. هیچ کس بیش از او مستحق انتقام نبود. 

 ا بگیرم. این جسارت در وجود من نبود. با این حال من نتوانستم جانش ر

 بنابراین تفنگ را انداختم. 

کنید آن همه آدمی*که آن جا ایستاده بودند، جلوی او را گرفتند. اما گانگستر فوری دوید. حتماً فکر می

های رسمی*و بلندشان از تعجب سرجایشان میخکوب شده بودند. تا این که ی آن جماعت با آن لباسهمه

 ولی مرد مسلح از در عقب فرار کرد و رفت. « جلوشو بگیرین.»به خودش مسلط شد و فریاد زد:  یک نفر

های متعجب ندیدم. ارکستر از نواختن دست کشید و مردم کم به اطرافم نگاهی انداختم و چیزی جز چهره

 کم دور ما جمع شدند که بینند چه خبر شده است. 

د؛ همه فقط ماتشان برده بود. به خودم آمدم و دیدم هنوز روی زخیلی ترسناک بود. هیچ کس حرفی نمی

 آلودش را ببینم. ام. به او نگاهی انداختم تا چهره غضبشکم ماکس رز نشسته

 «بهت گفتم بهش شلیک کن.»او گفت: 

 توانستم چیزی بگویم. آن قدر گیج بودم که نمی

 «شنوی. فضایی؟ چرا بهش شلیک نکردی؟صدامو می»
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حیاتی بود. نه تنها برای بقای خودم، بلکه برای انجام ماموریت در زمین اول. احساس کردم همه  آن لحظه،

 توانستم همه چیز را خراب کنم. چیز به واکنش من بستگی دارد. نمی

 «خب، که چی؟»سعی کردم به صدایم حالتی جسورانه بدهم و گفتم: 

خواست فکرم را بخواند. من هم نگاه کرد، انگار میهایم این حرکتی متهورانه بود. ماکس مستقیم به چشم

توانستم حالت عادی داشته هایش نگاه کردم. آدرنالین خونم آن قدر زیاد شده بود که نمیمستقیم به چشم

 باشم. 

 «همین کافی نبود زندگیتو نجات دادم؟ این جای تشکرته؟»گفتم: 

 کردم که منتظر دستور رز بودند. حساس میای گذشت. نگاه سنگین محافظین رز را روی خودم الحظه

دستت درد نکنه، فضایی. حاال »پس از لحظات تلخی که به کندی گذشت، ماکس رز لبخندی زد و گفت: 

 «شه از روی شکمم بلندبشی؟می

کردند از روی هم بگذرند و خودشان را به بعد از آن، همه به هم ریختند. مردم یا ترسیده بودند و سعی می

آمدند تا ببینند چه خبر شده است. ارکستر دوباره شروع کرد. به نظرم ور برسانند، یا به طرف ما میآسانس

 خواستند مردم را آرام کنند. می

نواخت. من همان طور که در کشتی تایتانیک ارکستر پیش از غرق شدن کامل کشتی، تا آخرین نفس می

توانستم تکان بخورم. نزدیک بود له ا بیرون بروم، اما نمیخواست از آن جای گیر افتاده بودم. دلم میگوشه

 شوم.
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دیگه بیا »باالخره یک نفر دستم را گرفت.سرم را باال گرفتم که ببینم کیست. او گانی بود. به آرامی گفت:

 « بریم.

از او با یک دست، دست مرا گرفت و با دست دیگرش، دست اسپیدر را. فوری ما را از بین جمعیت هل داد و 

خواست هر چه زودتر، پیش از آن میان آن همه سروصدا به آشپزخانه برگرداند. اما آن جا هم نماندیم.او می

خواست از ما بازجویی رسید، میکه کسی با ما حرف بزند، ما را از آن جا بیرون ببرد. چون اگر پلیس سر می

 راین بهتر بود تا آن جا شلوغ بود، بیرون برویم. مان بود، بنابدانستند، به نفعتر از ما میکند. هر چه آن کم

مان در طبقه ششم برگشتیم. انگار نه انگار که اتفاقی چند دقیقه بعد، با آسانسور خدمه پایین رفتم و به اتاق

 افتاده بود. 

 « از اتاقمون بیرون نیاین. فردا هم سرکار نیاین. بگذارین سروصدا بخواب.»گانی به ما گفت: 

 « شکلی نیست.م»گفتم: 

 « کنیم، رفیق.ما حرفتو گوش می»اسپیدر گفت: 

 « کارت عالی بود، پندراگن. تازه کارمون شروع شده.»گانی با حالتی عصبی لبخندی زد و گفت: 

 « اید.گانی عزیز، االن یک دیگه خسته»اش گفت: ی همیشگیاسپیدر با حالت جسورانه

یواش یواش آرام گرفت. من و اسپیدر به هم نگاه کردیم. هیچ کدام گانی رفت و ما تنها ماندیم. ضربان قلبم 

 دانستیم چه بگوییم. باالخره هر دو زدیم  زیر خنده. نمی

 « جانمی، پندراگن! عجب اتفاقی افتاد!»اسپیدر فریاد زد: 
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 « کارت عالی بود! حتی یک لحظه هم فکر نکردی و رفتی دنبال یاروى!» با صدای بلند گفتم: 

رفتم. و اون وقت اتفاقی که کردم شاید از اون طرف میخوبیش برای همین بود. اگه فکر می»ر گفت:اسپید

 «افتاد، درسته؟نباید، می

 « آره، آره، حق با توست»گفتم:

کردیم. دو نفری مدتی طوالنی روی صندلی نشستیم و با هر دو به کاری که کرده بودیم، افتخار می

 کردیم. می مان فکرخوشحالی به موفقیت

 دیگر کارمان شروع شده بود. 

 « شه، نه؟دیگه مثل قبل نمی»اسپیدر نفس عمیقی کشید و گفت: 

 « نه. دیگه از بسکتبال خبری نیست.»منظورش را فهمیدم و گفتم: 

ها وقت گذرانی و انتظار، باالخره پرده این نمایش کردم که پس از هفتهآن شب موقع خواب به این فکر می

 دانستیم باید منتظر چه باشیم. رفته بود. جای ترسناکی این بودکه هنوز نمیباال 

 واقعاً دلم برای دایی پرس تنگ شده بود. 

فردا صبح از صدای در بیدار شدیم. فکر کردم گانی است، اما وقتی از سوراخ قفل نگاه کردم، در کمال تعجب 

 دیدم دیویی پشت  در است. 

 « این جایی. من از همه چیز این هتل خبر دارم. دونمپندارگن، می» اوگفت:
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توانستیم بکنم، جز این که در را باز کنم. اسپیدر از پشت سرم گیر افتاده بودیم. هیچ کاری نمی

 « دیویی، چی کار داری؟»گفت:

 « کنید این قدر احمقم؟کنید؟ یعنی فکر میدونستم این جا زندگی میفکر کردید نمی»او پرسید:

 خواستیم جوابی به او بدهیم. یدر به هم نگاه کردیم. نمیمن و اسپ

 آی این بود: ای را به ما داد. تیتر روزنامهو ورق روزنامه«. اینو ببینید»او گفت: 

 ای بود درباره تیراندازی شب قبل. عکس هم داشت. شلیک ناموفق در برج! مقاله

 کمش نشسته بودم. تصویری از ماکس رز که به پشت خوابیده بود و من روی ش

دانستم چه کسی آن عکس را گرفته بود. خوشبختانه صورتم نیفتاده بود. در مقاله نوشته بود که من و نمی

 های مرموزی بودیم که مثل آن گانگستر پس از تیراندازی ناپدید شدیم. اسپیدر پیشخدمت

 « دند؟های قهرمان کی بودونم اون پیشخدمتگفتم: :آره، خیلی جالب بود. نمی

 « کنی من خرم.خوب جواب سوالمو دادی. حتماً فکر می»دیویی با تروشرویی به من نگاه کرد و گفت: 

صبح بخیر پسرها. دیشب عجب »ای از دستم کشیده شد و جینکس السن با لبخندی گفت:یکهو روزنامه

یویی. تو چه قدر مرسی، د»بعد رو به دیویی کرد و دستی به صورت او کشید و گفت:« یی بود!مهمونی

 دیویی سرخ شد. جینکس از وسط ما عبور کرد و وارد اتاق شد. « ماهی.

 دانستم چه کار کنم، برای همین در را روی دیویی بستم. نمی

 او اعتراض کرد، اما دیگر دیر شده بود. 
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دمتی خیلی خوبه. اما برای حقوق پیشخ»جینکس وارد سوئیت ما شد و همه جا را خوب برانداز کرد و گفت: 

 « زیاده.

 « بله. ولی ما دو نفریم.»اسپیدر گفت: 

آهان! حقوق دو تا پیشخدمت. این شد یه »جینکس سرش را تکان داد و لبخندی زد و با طعنه گفت: 

 « چیزی.

 « تونیم براتون انجام بدیم؟دوشیزه السن، چه کاری می»پرسیدم: 

خواستم بهتون بگم کاری ی فضولی کردم. فقط میمنو جینکس صدا بزنید. ببخشید که این جور»او گفت:

ترین رویداد کل زندگی من ترین رویداد دیشب و حتی مهمکه دیشب کردید خیلی عالی بود. کار شما مهم

 « بود.

شناخت و مشخص بود که پذیرفتم که ما بودیم یا نه. او مرا میدانستم باید میدانستم چه بگویم. نمینمی

 ای داشت؟است. دروغ گفتن چه فایده همه ماجرا را دیده

 « کنم به کسی نگو که ما بودیم.خواهش می»گفتم: 

 خجالتی هم که هستید. شما قهرمانید. باید به خودتون ببالید. »ای کرد و گفت: جینکس خنده

 « یعنی چه؟»اسپیدر پرسید: 

بکنم. اینطور که پیداست برای خواد برای شما دو تا پسر کاری خواین. دلم میبگین چی می»جینکس گفت:

 « کار بزرگی که انجام دادید هیچی نگرفتید. من میخوام خودم بهتون پاداش بدم.
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 « الزم نیست کاری بکنید.»گفتم:

خواد کاری بکنم. لباس بپوشید، بریم سواری. لباس دونم ولی دلم میمی»جینکس به طرف در رفت وگفت:

ه وارد آپارتمان شده بود، خارج شد. من و اسپیدر که یک کم گیج و بعد به همان سرعتی ک« گرم بپوشید.

 شده بودیم، همان جا ایستادیم. 

 « خواد ما رو ببره سواری.می»اسپیدر باالخره گفت:

 « ولی گانی گفت از این جا بیرون نریم تا همه چی آروم بشه.»

خواسته باهاش بریم و پندارگن، یه دختر خوشگل ازمون »اسپیدر در حال پوشیدن شلوارش گفت:

 « گه.خوام بدونم اون چه جور سواری رو میتوانی این جا بمونی، اما من میماجراجویی کنیم. اگر بخوای می

گشت. او فرصتی را گفتم باز هم نظرش برنمیپیشتر هم چنین رفتاری را از اسپیدر دیده بودم. هر چه می

داد، برایش مهم نبود که ممکن است کاری غیرمسئوالنه که برای ماجراجویی پیش آمده بود، از دست نمی

توانستم تنها بمانم، یا با او بروم و مراقب باشم که به دردسر نیفتد. صادقانه بگویم از باشد. من هم می

هایم را برداشتم و خواهد چه کار کند.سر سه سوت لباسخواست بدانم میآمد و دلم میجینکس خوشم می

 پوشیدم. 

 مان ترتیب داده بود. ای را از دست بدهم که او برایتم برنامهخواسنمی

 71روز نگاشت شماره 

 زمین اول 
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پنج دقیقه بود، طبقه پایین بودیم و با خانم خلبان سوار تاکسی می شدیم. من جانب احتیاط را گرفتم و به 

ک کنیم خوشش نیامد، اما خواهیم هتل را تررویم. اول وقتی شنید میگانی گفتم که با جینکس بیرون می

مان باشد که مدتی از هتل دور شویم. از شب پیش، هتل پر از خبرنگارهایی شده بود بعدگفت شاید به نفع

های ناشناسی را پیداکنند که زندگی ماکس رز بدنام را نجات داده بودند.دوری کردند پیشخدمتکه سعی می

 ای بود. از آن فضا احتماالً کار هوشمندانه

برد که رویم. فقط گفت ما را جای جدیدی میتی در تاکسی نشستیم، جینکس به ما نگفت کجا میوق

آید.راستش را بخواهید یک آن شک کردم نکند از طرف سنت دین آمده باشد یا مطمئناً از آن خوشمان می

کسی است که  حتی بدتراز آن، او خود سنت دین باشد. اما هیچ کار او شک برانگیز نبود.مشخص بود همان

 ای گارد ساحلی. العادهکند. یعنی جینکس السن، خلبان فوقادعامی

ای ای هودسن برد. آن جا بود که فهمیدیم جینکس چه هدیهتاکسی ما را به غرب منهتن، کنار رودخانه

بکند. خواهد ما را به سواری ببرد، واقعاً قصد کرده بود همین کار را گفت میبرایمان دارد. پس وقتی می

رفت. شاید بهتر باشد بگویم هواپیمای جینکس انتهای اسکله بسته شده بود و روی آب باال پایین می

 دریاپیمای جینکس. 

اختراع عجیب غریبی بود، که هیچ شباهتی به هواپیماهای تر و تمیز و خوش ظاهر نداشت. کشتی هوایی 

ر شکل هواپیما بود تا کشتی. هواپیمای جینکس دو تها شناور بود. البته بیشای به آرامی روی خیزابنقره

خورد، اما به جای ردیف بال داشت که روی هم رار گرفته بود. میان دوبال آن موتور بزرگی به چشم می

اینکه ملخش جلو باشد، پشت هواپیما بود. خیلی عجیب بود. دوکابین داشت که یکی پشت دیگری و جلوی 

کردی هواپیما توی صورتت یا شدی، احساس مینچسبیده بودند. وقتی با آن میها به هم ها بودند. کابینبال
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ای رنگ بود و زیر کابین خلبان، طرح دو لنگر کشیده ی هواپیما نقرهات است.بدنه بهتر بگویم توی شکم

 داد. شده بود که عالمت گارد ساحلی ایالت متحده  امریکا را نشان می

. ممکنه زیاد شبیه هواپیما نباشه، اما 40صد و پنجاه و هفت -وایکینگ ویاین عشق منه. شرک/ »او گفت: 

 « توی هوا خیلی دوست داشتنیه.

بعد سوار آن شد تا قبل از پرواز همه چیز را بررسی کند. صبر و قرار نداشتیم. اسپیدر مرا کنار کشید تا 

 « عجب قایق تندروییه.»جینکس صدایش رانشنود و گفت:

 « ، هواپیماست.قایق نیست»گفتم: 

 « چیه؟»

 «کنیم.شیم و توی هوا پرواز مینشین. ما از روی آب بلند می هواپیما، درواقع هواپیمایی آب»

کنم. واقعاً ام تاحاال این جوری بهت زده نشده بود. دهانش باز مانده بود.شوخی نمیاز وقتی اسپیدر را دیده

های رودخانه هودسن را سر بکشیم،  مفهوم پرواز برای او بباز مانده بود. انگار گفته بودم قرار است همه آ

 این قدر غریب بود. 

 «ها؟ با اون؟قراره پرواز کنیم؟ او باال؟ توی هوا؟ مثل پرنده»او پرسید:

 «.آره»گفتم: 

 « غیرطبیعیه!»او گفت: 

                                            

40 - V- one – fifty – seven s chreck / viking 
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ر روز توی تر از این نیست که یه حباب روی سرت بگذاری و زیر آب نفس بکشی. کاری که هغیرطبیعی»

 « کنین.کلرال می

 « س. پرواز... غیرممکنه.آره، ولی اون ساده»گفت: 

 « بندی؟حاضری شرط»پرسیدم: 

های قدیمی بود. ای داد که شبیه کوله پشتیای نوار دوزی شدهجینکس به هر یک از ما کیسه متقال قهوه

 دهم. دانستم چه طور برای اسپیدر توضیح بدانستم آن چیست، اما نمیمی

بعد به »ها را پوشید و ادامه داد: ز آنو خودش یکی ا« تونیم بدون چتر نجات باال بریم.نمی» جینکس گفت:

او نشان داد که چه طور چتر نجات را بپوشیم. برای من  غریب نبود چون دایی پرس قبالً چند بار مرا برای 

کرد. همان طور که جینکس گفته کل فرق نمی سقوط آزاده برده بود. هر چند این چتر نجات قدیمی بود، در

بود چتر نجاتم را بستم. اسپیدر هم همین کار را کرد و تا آخر کار که آن را به خودمان بستیم و جینکس 

 ها را دقیق نگاه کرد، هیچ حرفی نزد. دوباره آن

 ه کردم و حرفی نزدم. من به جینکس نگا« این برای چیه؟»وقتی جینکس تایید کرد، اسپیدر باالخره پرسید: 

خب، چتر نجاته، دیگه. اگه افتادی این حلقه »کرد اسپیدر نداند آن چیست به او گفت: جینکس که باور نمی

 « فلزی رو بکش. اما سعی کن نیفتی.

 بعد چشمکی زد و به طرف هواپیما رفت. 

ین حلقه رو بکشم؟ اون وقت چی اگه بیرون افتادم ا»اسپیدر که خیلی دمق بود به من نگاه کرد و تکرار کرد: 

 « کنم؟یارم و پرواز میشه؟ بال در میمی
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 « کنی.یه جورایی. نگران نباش. بهش احتیاج پیدا نمی»خندیدم و گفتم: 

بعد او را به طرف هواپیما هل دادم و با هم سوار شدیم. جینکس در کابین جلویی نشست که مخصوص 

 پشتی نشستیم.  خلبان بود. من و اسپیدر هم در  کابین

جایمان تنگ بود مخصوصاً با چتر نجات که خیلی دست و پا گیر بود، اما زیاد اهمیت نداشت. جینکس به ما 

کاله چرمی پرواز و عینک هم داد. چه خوب که گفته بود لباس گرم بپوشیم. و گرنه موقع پرواز در آن کابین 

 زدیم. رو باز یخ  می

ما کمربندهای چرمی درب و داغونی را پیدا کردیم و خودمان را « ببندید. ها روقالب»جینکس دستور داد: 

ها رو باز بودند و ما هیچ تمایلی برای محکم به صندلی بستیم. کار درستی بود. یادتان که هست، کابین

 استفاده از چتر نجات نداشتیم. 

 « اید؟آماده»جینکس از کابین جلو صدا زد: 

 « ن، بزن بریم!جانمی جا»در جوابش  گفتم:

 اسپیدر غرغرش درآمد. فکر کنم از همان موقع حالت تهوع پیدا کرده بود. 

پیکر پشت سرمان با صدای زیادی شروع به چرخیدن کرد. آقا، جینکس موتور را روشن کرد و ملخ غول

ن صداهایی شنوید.نه، از آعجب صدایی! نزدیک بود کر بشویم. نه فکر کنید از این صداهایکه دوروبرتان می

ها به لرزه درآیند، شکم به زق زق بیفتد و گوش کر ها برهم بخورد، استخوانشوند دندانبود که باعث می

 41های چرمی را سرمان گذاشتیم، کمی از شدت صدا کاسته شد. کاشکی واکنمشود. البته وقتی کاله

                                            

41. CD Walkman 
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آن بارها سوار هواپیما شده بودم هر  خورد. بیش ازهمراهم بود. همه جای هواپیما از نیروی  موتور تکان می

 ترشان هواپیماهای جت بودند. دایی پرس مرا سوار چند هواپیمای کوچک هم کرده بود.چند که بیش

های سقوط آزاد او، در هوا کاماًل  های پرواز و درساگر یادتان باشد او خودش خلبان بود و من موقع درس

جدید بود، اما با معیارهای من، فقط  7391فته بود. شاید در سال راحت بودم. اما این هواپیما زهوار در ر

جلوتر بود. با این حال به جینکس اعتماد داشتم. او دختر  42چند درجه از هواپیمای زمان ویلبر و ارویل رایت

 کند. دست کم دلم به این خوش بود. دانست چه کار میای در گارد ساحلی بود. مینمونه

ترسید و از ترسش اسپیدر خودش رامثل  چوب کرد.  او تا حد مرگ مین فرق میاسپیدر حسابش با م

اش سفت گرفته بود. او تا به حال چنین چیزی ندیده بود. صدای ضربان قلبش را از توی قفسه سینه

خواست آن جا بماند. اگر چه تا سر حد دانستم که دلش میکنید یا نه، میدانم باور میشنیدم. اما نمیمی

 زد. مرگ ترسیده بود، اما مثل همیشه دلش برای ماجرا لک می

پرید. آب خلیج هودسن آرام بود، اما در آن  نشین نپریده بود. خیلی باال پایین میتا آن موقع با هواپیمای آب

روز آرام هم باز کمی موج داشت. بنابراین وقتی جینکس هواپیما را در جهت موافق باد چرخاند و راه افتاد، 

های مغزم توی کردم پیچ و مهرهمدتی تکان تکان خوردیم و روی امواج سرعت گرفتیم. احساس می

ام شل شده و هر لحظه ممکن است از جایش کنده بشود که جینکس از روی آب بلند شد و به هوا جمجمه

 پرواز کرد. همین که از روی آب رودخانه بلند شدیم و به هوا رفتیم، همه چیز آرام شد. 

 های بعد از آن را هرگز تا آخر عمر فراموش نمیکنم.تفاقا

                                            

 براي اولین بار در كارولنیاي شمالي پرواز با هواپیماي خود را آزمایش كردند.  7319مخترعین هواپیما كه در هفدهم دسامبر  -42 
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جینکس ما را به گردش بر فراز شهر نیویورک برد. از باالی خلیج هودسن و پل جورج واشنگتن پرواز کردیم. 

به ناحیه شمال منهتن رفتیم و استادیوم بیس بال را از باال دیدیم. وقتی به شرق رودخانه رسیدیم  ارتفاع را 

رفتد. از باالی پل های تفریحی را تماشا کردیم که به آرامی از اقیانوس به النگ آیلند میدیم و قایقکم کر

مان دیدیم. بروکلین پرواز کردیم و به بندر نیویورک رفتیم و از آنجا مجسمه آزادی را از نزدیک جلوی چشم

از روی جزیره به طرف شمال جینکس چهار مرتبه، مجسمه را دور زد، بعد به طرف منهتن برگشت. سپس 

پرواز کردیم و به ساختمان امپایر استیت رسیدیم و دوباره جینکس چهار مرتبه آن را دور زد. بین پل 

بروکلین و مجسمه آزادی بودیم که اسپیدر آرام گرفت.تا آن موقع او دو طرف کابین را چنان محکم گرفته 

به بعد یواش یواش آرام گرفت ومثل من از تماشای مناظر و اش کنده شود. اما از آن بود که نزدیک بود دسته

 های لذت برد. ساختمان

 « چه هواپیمای خوبی!»فریاد کشید:

 « بینی چه قدر ماهه؟ ما با همدیگه همه جای کشور و دیدیم.می»جینکس هم در جوابم فریاد کشید:

تونم هر طرف که باد خوشگله میالزم نیست حتماً آب باشه. چرخم داره. با  این »جینکس جواب داد: 

 « یاد، برم. یا هر جا گارد ساحلی منو بفرسته.می

سفرمان با فرود زیبایی روی رودخانه هودسن پایان رفت. پس از آن جینکس به ما یاد داد چگونه روی اسکله 

بعد هواپیما را برگردیم. وقتی موتور را خاموش کرد، چنان سکوتی همه جا را فرا گرفت که باور کردنی نبود. 

 دوباره به اسکله بست و به لنگرگاه رفتیم. 

 « تونم بزنم.ای نمیجینکس، غیر از تشکر، حرف دیگه»گفتم: 
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 « ها بتونن پرواز کنن.شد آدممنم همین طور. هیچ وقت باورم نمی»اسپیدر اضافه کرد:

  «کنی؟ زیر زمین.کنی! مگه کجا زندگی میشوخی می»جینکس با تعجب گفت: 

 « دونم چه ربطی به موضوع داره.ها زیر آبم، اما نمیتر وقت نه، بیش»اسپیدر جواب داد: 

جینکس، »ها را تغییر بدهم. به همین دلیل گفتم: فکر کردم بهتر است دخالت کنم و موضوع مکالمه آن

 « کنم.هیچ وقت این سفرو فراموش نمی

شه که من عاشق پروازم. باورم نمی»حت شد. او گفت: جینکس به هواپیمایش نگاه کرد. احساس کردم نارا

 « همه چی تموم شده.

 « منظورت چیه؟»پرسیدم: 

 « امروز صبح فهمیدم. از این به بعد دیگه اجازه پرواز ندارم.»

 « چی؟ چی؟»

ه هارو بترسه برام اتفاقی بیفته. من شرکت توی همه این برنامهفکر کنم افسر ارشد می» با عصبانیت گفت: 

ترسند برام اتفاقی بیفته و به این شرط قبول کردم که اونا بگذارند پرواز کنم. حاال که همه شناختنم، می

ها باشه. اگر من سقوط کنم، اونا تا سی سال ضرر همه تموم بشه. خیلی احمقانه است، اما شاید حق با اون

ها هموار کردم، اما کنم راهو برای زنکر میای اجازه پرواز بدن. برای همینه که فتونند به زن دیگهبعد نمی

 « خودم از راهم دور شدم.
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اما هر وقت »ای را زد و گفت:دانستیم چه بگوییم. جینکس لبخند معروف و همیشگیمن و اسپیدر نمی

کنم تا وقتی به زور از توی کابین بیرونم بندازن. از شما دو نفر ممنون که باعث فرصتی پیدا کنم پرواز می

 « ید به این سفر کوتاه بیایم.شد

سوار تاکسی شدیم و به طرف هتل رفتیم. جینکس دوباره به حالت قبل برگشت و برایمان تعریف کرد که 

فرود آمده و مجبور شده از کنار یک گله گوزن  43زاری در مینچه طور پرواز را یاد گرفته و یک بار در چمن

اش را انجام تواند کار مورد عالقهز این که تا چند وقت دیگر نمیعبور کند. من واقعاً او را دوست داشتم و ا

 بدهد ناراحت شدم و آرزو کردم بتواند راهی برای پرواز مجددش پیدا کند. 

وقتی به هتل برج منهتن برگشتیم، من و اسپیدر دوباره از جینکس تشکر کردیم و جلوی جدول خیابان از او 

ها برویم، بنابراین از در کناری وارد هتل شدیم.به آشپزخانه رفتیم برنگارخواستیم از جلوی خجدا شدیم. نمی

مان را مان برویم که کسی پشت گردنهای پشتی به اتاقخواستیم از پلهو وارد سالن پذیرایی شدیم و می

 گرفت. او یکی از محافظین ماکس رز بود. 

 « اد باهاتون حرف بزنه.خوهمه جا دنبالتون گشتم. آقای رز می»او غرغرکنان گفت: 

اش با دانستم این خبر خوب است یا نه. آیا فرصتی بود تا درباره ماکس رز و نقشه شیطانیوای. نه. نمی

خواست برایم خط و نشان بکشد که چرا دستورات را اجرا نکردم تری کسب کنم؟ یا میها اطالعات بیشنازی

یرد؟ حقیقت هر چه بود، اهمیت نداشت، چون ما حق و به آن گانگستر شلیک نکردم و از ما خسارت بگ

 کردیم، چه دوست داشتیم، چه دوست نداشتیم. رفتیم با ماکس رز مالقات میانتخاب نداشتیم. باید می
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  71روزنگاشت شماره 

 زمین اول 

دانم، محافظ ماکس رز مثل دو تا بچه گربه محکم یقه کتمام را گرفت و به طرف آسانسوربرد. اسپیدر را نمی

هاوس برد. او به هیچ ای حرف بزند، ما را به پنترسید. دیویی بی آن که کلمهاما پاهای من به زمین هم نمی

 کرد. مان نگاه نمیکدام

ام که از آسانسور بیرون رفتیم، محافظ ما دانستم هنوز شوت لباسشویی را فراموش نکرده است. طبقه سیمی

خیلی خب، بسه دیگه، »ره طاقتم تمام شد و خودم را عقب کشیدم و گفتم: را به طرف آپارتمان برد. باالخ

 « رم.جایی نمی

یارو با خشم به من نگاه کرد. حتماً دوست نداشت کسی به او دستور بدهد، مخصوصاً یک پیشخدمت 

ه ماکس ای فکر کردم حاالست که بزند توی دهانم، اما عقب ایستاد. مطمئنم برای این نزد ک سروپا. لحظهبی

کم احساس آرامش کردم. انگار نه انگار که ما را برای اعدام خواست. خوب شد، کمرز ما را صحیح و سالم می

 بردند، دست کم آن روز قصد چنین کاری را نداشتند.ی تبهکاران مینزد سردسته

اهار آقای رز و لودویگ دنبال آن گردن کلفت وارد آپارتمان شدیم و بعد به اتاقی رفتیم که قبالً در آن میز ن

زل را چیده بودم. ماکس رز آن جا منتظرمان بود. با دیدن ما از پشت میز بلند شد. این بار روبد و شامبر 

دیگری پوشیده بود.درست مثل قبلی بود با این تفاوت که رنگش ارغوانی سیر بود. محافظ دست به سینه 

توانستیم از شدیم. و چون نمیاید اول از روی او رد میزد، بجلوی در ایستاد. اگر هوس فرار به سرمان می

 زد. روی او رد شویم، فکر فرار هم به سرمان نمی
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 « 44اومدی، فضایی! رفیقتم که اومده. اسمت چیه؟ فلش گوردون؟»با لبخندی صمیمانه گفت: 

 «وو اسپیدر.»اسپیدر جواب داد: 

 « وو؟ این دیگه چه اسمیه؟»ماکس با تعجب گفت: 

 « رز دیگه چه اسمیه؟ مگه اسم گل نیست؟»در گفت:اسپی

ای به اسپیدر نگاه کرد و بعد  ها کار درستی باشد. ماکس رز لحظهکردم نیش و کنایه زدن به جانیفکر نمی

 « یاد، فلش.های پررو خوشم میتو هم مثل رفیقت پروریی. من از آدم»ای گفت: با خنده

 اما من جوابش را ندادم. « فلش دیگه کیه؟»و گفت:  اسپیدر از گوشه چشم به من نگاهی کرد

رز برای خودش نوشیدنی آماده کرد. کمی از مایع کهربایی رنگی را در لیوان کریستالی ریخت، بعد مقداری 

 ای مثل اسپری روی آن پاشید. سودا را از شیشه

دانستم غیر از آب بازی یپاشیدند. اما نمها این طوری به هم آب میتوی فیلم سه کله پوک همیشه بچه

 استفاده دیگری هم دارد. 

در آن طرف اتاق باز شد و استر آمادن وارد اتاق شد. نه این که به طور مشخص وارد شود. مثل گربه، دزدکی 

وارد اتاق شد. او پیراهن خواب بلند دیگری به تن داشت و روی آن روبدو شامبر براقی پوشیده بود. مثل این 

 پوشیدند؟وقت لباس معمولی نمیها هیچ که آن

 « شناسی، نه؟تو دوست من، دوشیزه آمادن رو می»رز پرسید: 

                                            

44. Flash Gordon  
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زنند. تو چون ماکس رو نجات دادی. فکر دوستانم منو هارلو صدا می»نشست، گفت: استرکه روی مبل می

 « کنم تو هم دوستمی.

خواستم ببینمتون. حق با هارلوه.  برای همین»انداخت، گفت: اش را روی صندلی میرز هم که هیکل گنده

و به محافظی که « کنند، دل و جرات دارید.هایی که برام کار میتر از کله پوکفکر کنم شما دو تا بیش

 جلوی در ایستاده بود، اشاره کرد. یارو با دستپاچگی سرش را پایین انداخت. 

خیلی خوب « بکنم. و بهتون پاداش بدم. برای همین خواستم ازتون یه تشکر درست و حسابی»رز ادامه داد: 

 کردیم. کرد به ما مدیون است. باید هشیارانه رفتار میشد. ماکس رز احساس می

 « مونو انجام دادیم.خوایم. وظیفهما پاداش نمی»گفتم: 

 « تو یه فضانورد کوچولوی خوبی، اما سزاوار پاداشم هستی.»

 « قدر سخاوتمند نیست.ناامیدش نکن. اون همیشه این »هارلو گفت: 

خواین؟ خودتون بگین. البته باید چیز معقولی باشه. چی می»اش را خورد و گفت: رز چند جرعه از نوشیدنی

تونم ببرمتون. خواین؟ هر جا بخواین مییاد. ماشین میپول؟ با کار توی این هتل که پول زیادی گیرتون نمی

 « های کوچولو چی دوست دارید؟شما مریخی

های دیگر. بلکه برای احساسی که ماکس رز داشت و فکر نس ما گفته بود. نه برای پول یا ماشین یا پاداششا

ها و سنت دین بفهمیم، تر در مورد او و ارتباطش با نازیخواستیم بیشکرد به ما مدیون است. اگر میمی

 گفتم. حاال وقتش بود. باید فوری چیزی می
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وقتی به صورت او نگاه کردم، فهمیدم هر دو به یک چیز « کنی؟و چی فکر میپندراگن، ت»اسپیدر پرسید: 

 کردیم؟کنیم. او هم متوجه به آن فرصت استثنایی شده بود. اما چگونه باید از آن استفاده میفکر می

توانستم به هیچ چیز دیگر فکر کنم. فکری به ذهنم خطور کرد. کار خطرناکی بود، اما در آن لحظه نمی

 براین پیش از آن که حرفم فکر کنم، شروع به حرف زدن کردم. بنا

خوایم. ما سهمی از کارو گ م چی میباشه. بهتون می»کردم محکم حرف بزنم، گفتم: در حالی که سعی می

 « خوایم.می

 اش را روی قالی ریخت و فریادتر نوشیدنیاش را تا وسط اتاق تف کرد. باور کنید. بیشماکس رز نوشیدنی

 « خواین؟شما چی می» کشید: 

 « خواهیم؟آره. اون چیه که ما می»اسپیدر با نگرانی گفت: 

رفتم. خودم را گیر انداخته بودم. وقتش بود از آن فرصت به درستی استفاده کنم و گرنه هرگز از آن اتاق نمی

 ماکس رز بلند شد و به طرف پیشخوان رفت تا نوشیدنی دیگری درست کند. 

شنویم. وقتی در دانید، ما چیزهایی میمی»نکنم. پس گفتم:  احترامیمحکم حرف بزنم، اما بی سعی کردم

 « شنوی.هایی میکنی، خواهی نخواهی حرفچنین محلی کار می

 « جدی؟ چی شنیدید؟»رز که از حرفم ناراحت شده بود، گفت: 

 کردم. خواستم بکنم، باید سریع میمجبور بودم یا جهت حرفم را عوض کنم یا ادامه بدهم. هر کاری می

 « گیرید.ما شنیدیم شما در چند روز آینده امتیازی می»پس گفتم:
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 ام. شد. فهمیدم زیادی تند رفتهکم دلخوری ماکس رز داشت به عصبانیت تبدیل میکم

چنین خوایم. ما مستحق منظورم این نیست که قسمتی یا چیزی از اونو می»برای اطمینان به او گفتم: 

کنید کمکتون خوایم در عملیات شرکت کنیم. میدونید، مثالً در کاری که میچیزی نیستیم. فقط می

 « کنیم.

تری به آن اضافه کرد. معلوم بود به حرفی که زده بودم، فکر اش را ریخت و سودای بیشماکس رز نوشیدنی

ت روی زندگی و مرگ من و اسپیدر توانسکند. فکرش هم چه بود میکند.امامعلوم نبود چه فکری میمی

 تاثیر داشته باشد. 

 «شما درباره امتیازی که قراره من بگیرم، چی شنیدید؟»او پرسید: 

چیز زیادی نشنیدیم. »خورد. پس گفتم: دادم وگرنه او مرا زنده زنده میام را باال انداختم. باید ادامه میشانه

 « تر.تونید بگیرید. خیلی بیشتر هم میگیرید و بیشپول میفقط شنیدیم شما برای کاری که انجام دادید، 

دانیم. در آن صورت فکر ها هم چیزهایی میخواستم او بفهمد که درباره لودویگ زل و ارتباطش با نازینمی

داند صحبت را ادامه بدهد یا کردم نمیشد. احساس میدانیم و برایمان خطرناک میکرد ما زیادی میمی

 ای باشد. بردارد و به من شلیک کند. آرزو کردم آدم پرچانه تفنگش را

 « دونی؟هینو می»پرسید: 

م. برای من باعث افتخاره که ترین و بهترین رابطی هستید که من تا به حال دیدهآره. اما شما باهوش»گفتم: 

 احساس کردم کمی*چرب زبانی ضروری ندارد. « با شما کار کنم.

 « خوای.ن طور. تو کار میپس ای»ماکس رز گفت: 

 « همین طوره.»با اطمینان گفتم: 

 « چرا باید به شما اطمینان کنم؟ شما فقط دو تا بچه از خود متشکرید.»پرسید: 
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 « ببخشید، رفیق. ما همون دو تا بچه از خود متشکری هستیم که جونتونو نجات دادیم.»اسپیدر گفت: 

-تر از افرادی که ازت حقوق میاونا باهوش»را باال انداخت و گفت: ماکس به هارلو نگاه کرد. هارلو ابرویش 

 «گیرند. شاید بهتر باشد یه شغل کوچیک بهشون بدی. به طور آزمایشی.

 « گذره؟چی تو مغزت می»رز باید جنسی به هارلو نگاه کرد و پرسید: 

کند، قد و ه با موش بازی میای کهارلو بلند شد و یواشکی به طرف ما آمد. دورمان چرخی زد و مثل گربه

 خورد. کشد و میباالی ما را برانداز کرد. واضح است که بعد از این کار گربه، موش را می

 « فرستی؟چرا این پسرا رو سراغ فارو نمی»هارلو موذیانه گفت: 

 « برای چی؟»رز پرسید: 

که خودش پیداش نیست ولی که پیغامی*رو بهش برسوند بهش بگن تمومش کنه. درسته »جواب این بود: 

گیری. اگه گوش کرد تا وقتی نشینی نکنه، حالشو میهاشو فرستاده این باال. بگذار بدونه که اگه عقبآدمکش

 « امتیازت را بگیری، جای نگرانی نیست.

 « اگه گوش نکرد چی؟»رز پرسید: 

 « ی.تر مراقب باشی. باید مراقب اون باشاون وقت باید بیش»هارلو جواب داد: 

های خطرناک را هم دوست داشت. دل هم بود. او بازیوای. درست بود که هارلو زیبا و باهوش بود، اما سنگ

خواست با فارو رودر رو شوم. آن طور که شنیده بودم او مشکل این بود که من دوست نداشتم. اصالً دلم نمی

 تر از ماکس رز بود. مردی دیوانه و خیلی خطرناک

کردم ما دیشب دوستی خودمونو ثابت نفهمیدم. من فکر می»و به نظر نرسم و گفتم: سعی کردم ترس

 « کردیم.
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-آره، شاید. اما تو خراب کردی، فضایی. وقتی بهت دستور دادم، شلیک نکردی. کسی که می»رز جواب داد: 

بدون این که بهش  برو برگرد انجام بده.خواد برام کار کنه، باید جرات داشته باشه و هر چی بهش گفتم بی

 « فکر کنه.

 زد با موهایش بازی کرد. هارلو پشت رز رفت و وقتی او حرف می

شناسم. شه، اما حقیقت داره. من هفت تیرکش دیشبی رو میهایی دارم. باورت نمیمن دشمن»رز گفت: 

 « اون از طرف رقیبم اومده بود.

 « دونیم. وین فارو. شریک قدیمیت.خودمون می»گفتم: 

 « بهت گفتم که این پسرها باهوشند.»ز به هارلو نگاه کرد. هارلو گفت: ر

ای ازش ندارم. اون سرش به کار خودشه، منم سرم به کار خودمه. اما  آره، وین فارو. من هیچ گله»رز گفت: 

به  ی بزرگی قرارهگی. محمولهکنه. راست میگن حسودی میدونم چرا، میاین اواخر به من گیر داده، نمی

 من برسه. 

خوام که این کارو بکنی. برو و دوست قدیمی*منو ببین و خوام فارو بهش گند بزنه. بنابراین ازت مینمی

ام و بهش بگو از این کاراش دست برداره. همین. فقط بهش بگو توی کار من دخالت نکنه. بگو من عصبی

کنم. اگه تا حاال کاری جوری هم این کارو میدونم برای کاری که کرده، مقابله به مثل کنم. بدحق خودم می

یام که تا یام و طوری جلوش در مینکردم برای رفاقتمونه اما اگر اون سرش به کار خودش نباشه خودم می

 « حاال ندیده.

 « خوای همین پیغامو بهش برسونیم؟این طوریه؟ فقط می»اسپیدر پرسید: 

 « ین، استخدامین.آره. اگر این کارو برام بکن»رز جواب داد: 

 « کشه.اون مارو می»گفتم: 
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گردید و در این یاد. یا صحیح و سالم برمیفکر کنم یکی از این دو حالت پیش می»رز خندید و گفت: 

و « فهمم که جنگی در پیشه.گردید و من میفهمم که هیچ مشکلی ندارم یا درب و داغون برمیصورت می

 « همکاری با من خیلی سخته؟»یطان شباهت داشت و گفت: بعد چنان خندید که فقط به خنده ش

پذیرفتیم. در آن صورت باید به دیدن وین فارو و افراد دانستم. باید پیشنهاد رز را میوای. من جوابش را می

-خواستند ماکس رز را بکشند. همان کسانی بودند که میها کسانی بودند که میرفتیم. آنکشش میآدم

بکشند. همان کسانی بودند که سنت دین به ناودان فرستاده بود تا دایی پرس را بکشد. با خواستند ما را 

 وجودی که این ماموریت خودکشی بود، مجبور بودیم آن را بپذیریم... 

روم، سنت شدیم. شک نداشتیم که وقتی به دیدن وین فارو و گروهش میتر میدست کم به حقیقت نزدیک

 یدوار بودم آن قدر زنده بمانیم که بتوانیم کاری انجام دهیم. کنم. امدین را پیدا می

 د 71روزنگاشت شماره 

 زمین اول 

 « خواین چی کار کنین؟شما می»گانی با وحشت فریاد زد: 

 « خوایم بریم و پیغام ماکس رز رو به وین فارو برسونیم.می»گفتم: 

های تونیم بفهمیم رز با اون نازیم، اون وقت میشه با رز دوست بشیاین کار باعث می»اسپیدر اضافه کرد: 

 « شه.کنه. عالی میجونور چی کار می

شه. اول از همه، باید بهتون بگم که، این هیچم عالی نمی»رفت، گفت: همان طور که گانی در اتاق ما راه می

 « یاد.پیغام نیست، اخطاره. وین فارو از اخطار خوشش نمی

 « بریم.مشو میولی ما فقط پیغا»گفتم: 

کنید به دو تا بچه خواست ماکس رز رو بکشه. اون وقت فکر میاین بدتره، جوون. اون می»گانی جواب داد: 

 « تونین این کارو بکنین.کنه؟ نه، آقا. شما نمین، رحم میکه براش پیغام آورده
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 « گی. اما فردا ششمه! دیگه وقتی نداریم.فهمم تو چی میگانی، می»گفتم: 

 « این وظیفه ماست. کاریه که یه مسافر باید انجام بده.»اسپیدر اضافه کرد: 

توانستیم جا بزنیم و گانی ایستاد و به هر دوی ما نگاه کرد. ما برای انجام همین کار آن جا بودیم. نمی

 خودمان را قایم کنیم. کاشکی حق انتخاب داشتیم، اما انتخابی وجود نداشت. 

 « یام.باهاتون میپس منم »گانی گفت: 

 « دونی باید چی کار کنی.تونی بیای. اگه اتفاقی برامون بیفته، تو تنها کسی هستی که میتو نمی»گفتم: 

 « حق با اونه، رفیق. تو باید بدون ما کارو ادامه بدی.»اسپیدر گفت: 

 گانی انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت. 

 « حالم خیلی بده.»به آرامی*گفت: 

نگران نباشد. »ن هم بد بود، اما حقیقت همین بود. پس با اعتماد به نفسی کمابیش ساختگی گفتم: حال م

 « گردیم.دیم و برمیریم مرکز شهر، پیغامشو بهش میمی

 « اگه سنت دین اون جا باشه. چی؟»گانی پرسید: 

 « کنم.من که برای دیدنش لحظه شماری می»اسپیدر با اطمینان گفت: 

ترین اشاره به اسم سنت دین شخصیت طبیعی و زدن اسپیدر خوشم نیامد. همیشه کوچک از طرز حرف

توانستیم بکنیم این بود که عاقالنه کرد. بهترین کاری که برای خروج از آن مخمصه میروشنش را تیره می

که گانی  رفت، بعید نبودشد و دنبال سنت دین میرفتار کنیم و هشیار باشیم. اگر حواس اسپیدر پرت می

تر برای این توانستم اجازه بدهم چنین اتفاقی بیفتد بیشمجبور شود به تنهایی دنبال کار را بگیرد. من نمی

 ها دو پسر پیشخدمت را به قتل رساندند. ی اولشان بنویسند آدمکشها در صفحهخواستم روزنامهکه نمی

تر از منه. . تجربه شما توی کار مسافرها بیشمن دیگه با شما حرفی ندارم»گانی که خسته شده بود، گفت: 

 « کنه. باور کنید اون آدم خوبی نیست.دونم چه طوری رفتار میشناسم و میاما من وین فارو رو می
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 « کنیم.دونیم. حواسمونو جمع میمی»گفتم: 

 از ته دل امیدوار بودم صحبت همان جا تمام شود. 

رفتیم تا وین فاروی بدنام را مالقات یم و به طرف پایین شهر میبیست دقیقه بعد، توی تاکسی نشسته بود

 کنیم. 

گفتند خطرناک بود، دادم. اگر وین فارو همان قدر که همه میباید اعتراف کنم که داشتم تغییر عقیده می

م، کردتر فکر میمان تیراندازی کند. هر چه بیششه؟ ممکن بود پیش از آن که به در برسیم به سویچه می

 ایم. گدار به آب زدهکردم بیشدم و فکر میتر نگران میبیش

نگران »ام شده بود، چون به آرامی*به من زل زده و با خوشرویی گفت: احتماالً اسپیدر هم متوجه نگرانی

 « شه.مون نمیهای خوبی هستیم. طورینباش رفیق. ما بچه

 آمد. ای کاش حرفش درست از آب درمی

 « یاد.تازه. تا من باهاتم، هیچ بالیی سرت نمی» او اضافه کرد:

 « دونی؟از کجا می»پرسیدم: 

گشت. وقتی شروع به صحبت کرد، آهنگ اسپیدر فوری جوابم را نداد. فکر کنم دنبال جواب درست می

صدایش به طرزی غیرعادی جدی شد. من خشم کورش نسبت به سنت دین را دیده بودم. پس از مرگ 

کرد. این شخصیتی صادق و متفکر از شدن مادرش او را دیده بودم. اما این بار، فرق می پدرش و ناپدید

 شناختم. اسپیدر بود که پیشتر نمی

دونم که کلید همه این م میممکنه من چیز زیادی درباره مسافرها ندونم، اما با چیزهایی که دیده»او گفت: 

 « چیزها تویی، پندراگن.

 « با همیم. ما همه» تعجب کردم. فوری گفتم:
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کنیم، اما شک ندارم که کنی. فکر کنم ما نقش خودمونو بازی میدرسته، اما تو همه رو دور هم جمع می»

-ترسم که بازی تموم بشه. برای همین نمیترین قسمت این معما تویی، رفیق. اگه بالیی سر تو بیاد، میمهم

 « گذارم بالیی سرت بیاد.

کردم که مسافرم، اما آمادگی گویم. هر چند یواش یواش داشتم این حقیقت را قبول میدانستم چه باید بنمی

رهبر شدن را نداشتم. درک علت این که چرا از همان اول برای مسافر بودن برگزیده شدم به قدر کافی 

-خواست مسئولیت دیگری داشته باشم. وقتی به این موضوع فکر میسخت بود همین کافی بود. دلم نمی

 شد. کردم حالم بد می

 « ازت ممنونم. منم مراقب تو هستم.»به او گفتم: 

 « دونم، رفیق.می»گفت: 

شد. در هر صورت فرصت تر میخواست راجع به این موضوع حرف بزنیم. چون وحشتم بیشدیگر دلم نمی

 حرف زدن هم نداشتیم، چون راننده قیژی ایستاد. 

 م هنوز تا جایی که قرار بود ما را برساند، کلی فاصله داشتیم. از پنجره بیرون را نگاه کردم و دید

 « هنوز که نرسیدیم. دو تا چهار راه دیگه مونده.»به او گفتم: 

تر برید، اما من قرار نیست باهاتون شاید شما دو تا بخواین دو تا چهار راه اون طرف»راننده برگشت و گفت: 

افته انگار دنیارو ها پیداشون بشه. وقتی چشمشون به ما میها خوب نیست اون طرفبیام. برای تاکسی

 « دونین.کنم جلوتر برم. دیگه خودتون مین دیگه جرات نمین. از بس لختم کردهبهشون داده

او سر حرف خودش بود. من هم به خودم زحمت ندادم که او را مجاب کنم. از ماشین پیاده شدیم و پولش را 

خواست به قلمرو وین فارو نزدیک بشود، چنان دوری زد که تایرهایش ی دلش نمیپرداختیم. راننده که حت

 قیژی صدا داد و از آن جا دور شد و چنان تخت گاز رفت که حتی پشت چراغ قرمز هم نایستاد. 

 رفتار آن راننده تاکسی به اعتمادبه نفس ما کمکی نکرد. 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  041 د

 

 « شاید بهتر باشه تجدیدنظر کنیم.»اسپیدر گفت: 

 « ای بابا، من که دیگه خسته شدم از بس فکر کردم.»م: گفت

ما به طرف غرب راه افتادیم. مطمئنم که تا حاال فهمیدید این محل، محله خوب شهر نبود. گانی به ما گفته 

های بسته بندی گوشت دراین قسمت شهر هستند. از نظر تاریخی، آن جا قسمتی از منهتن بود که کارگاه

ها در آن متمرکز شده بودند. در آن محل ساختمان های بزرگ آجری زیادی بود که گاهبود که تمام کشتار

حیوانات را آن جا می شکتند، تمیز می کردند، بستنه بندی می کردند و به جاهای مختلف حمل می 

. کردند. اکثر مردم زیاد از این کار خوششان نمی آید. اما از شانس ما دیگر کشتاری آن جا انجام نمی شد

تکه و تمیز و بسته بندی حیوان های ذبح شده را می آوردند  در آن جا فقط گوشت هایشان را پس از تکه

تر مردم از آمدن به آن محله شدن، بار کامیون می کردند و به فروشگاه های مختلف می فرستادند. بیش

همین دلیل خیلی از جنایت  اجتناب می کردند. حق هم داشتند، آن جا که باغ دلگشا نبود. فکر می کنم به

کار ها در آن محله زندگی می کرده اند. تاز افراد پلیس هم رغبتی برای رفتن به آن محله نداشتند. با این 

حال ما آن جا بودیم. من و اسپیدر. طوری راه می رفتیم انگار واقعا از اهالی محله بودیم. اما باور کنید جای 

تر سنگینی نگاه افراد را حس می کردیم. رف غرب می رفتیم، بیشتر به طما آن جا نبود. هرچه بیش

جاهایی که همه همدیگر را می شناسندف همین جوری است. وقتی غریبه ای وارد چنین محله هایی می 

شود، مثل چراغ روشنی است که در غار تاریکی روشن کرده باشند. اهالی محل از پشت درها و پنجره ها و 

مان سوت هم می زدند. چون می دانستند به ان ما را نگاه می کردند. بعضی ها حتیداخل اتوموبیل هایش

 سوی دردسر بزرگی می رویم و با این کار ما را دست می انداختند.

 «مثل این که بدون دعوت وارد یه مهمونی شده باشیم.»اسپیدر با نگرانی زیادی گفت: 

 «ناهار باشه و ما هم گوشت خوک باشیم. شاید هم مثل اینه که توی باغ وحش باشیم و موقع»

ما باید به کارخانه بسته بندی قدیمی می رفتیم که روی رودخانه هودسن بود. ماکس رز دقیقا آدرس آن 

-جا را به ما داده بود. مواقعی که وین فارو و دار و دسته اش مشغول دزدی و چاقوکشی نبودند، بیشتر وقت

 شان را آن جا می گذراندند.

پنج دقیقه پیاده روی با ترس و لرز، جلوی ساختمام آجری بزرگی رسیدیم که در سبز رنگی داشت.  پس از

 ان در شبیه گاراز بود. روی آن با رنگ سفید با حروفی به ارتفاع بیش از نیم متر نوشته بودند: گراز وحشی.

 «خودشه. چی کار کنیم؟ در بزنیم؟»اسپیدر گفت: 
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ان شنیدیم که ما را تعقیب می کرد. برگشتم و دیدم نه یک نفر بلکه پنج صدای پای کسی را از پشت سرم

نفرند که لباسی های چرب و چیلی پوشیده اند و کاله های نخ نما سرشان گذاشته اند. آستین هایشان را 

وه های قهشان را به رخ بکشند. دست ها و بازوهایشان پر از لکهباال زده بودند تا بازوی های جانی براوویی

بندی گوشت کار می کردند، آن لکه ها، خون خشک شده بودند ای تیره بود. شاید چون در کارخانه بسته

 که حالم را به هم می زدند.

شان از دیدن ما خوشحال نشدند. همگی چنان اخم هایشان را در هم کشیده بودند که معلوم بود هیچ کدام

م داشتند ما را وادار کنند برای ورود به قلمروشان تاوان اصال از غریبه ها خوششان نمی آید و شاید تصمی

هایشان  نگاه کردم. دعا کردم کاشکی واقعا آن لکه های خون در اثر کار زیاد در پس بدهیم. دوباره به دست

 بندی باشد، نه از کتک کاری با بچه هایی مثل ما که در محله اشان پرسه می زدند.بخش بسته

شما این جا چی کار می »است شلوارش را خیس کند، بلکه خیلی عادی پرسیدم: نه مثل کسی که نزدیک 

 «کنید؟

 جوابم را ندادند که هیچ، اخم هایشان را درهم کشیدند.

 «ما می خوایم وین فارو رو ببینیم.»اسپیدر گفت: 

را  «وین فارو»آن کلمات، کلمات جادویی بودند. اما کلمات جادویی بدی بودند، چون همین که اسم 

 شنیدند، دورمان حلقه زدند، طوری که دیگر هیچ امید فراری نداشتیم.

 «ما باید فارو رو ببینیم. براش یه پیغام داریم.»گفتم: 

ترکردند. من و اسپیدر از پشت به هم چسبیدیم. امکانی برای مقابله با ها دایره دورمان را تنگگردن کلفت

تر شان منقبضهای برجسته ی بازوهاین گره کردند که مهیچهآن جانور ها نداشتیم. مشت هایشان را چنا

شد. ان قدر به ما نزدیک شدند که بوی بدنشان را حس می کردم. چه بوی گندی! واقعا بوی مشمئز کننده 

 ای بود!

 «پیغام از طرف ماکس رزه.»با نامیدی گفتم: 

هایشان های دستد خون ما هم به لکهکمی آرام گرفتند. واقعا تردید را در چشم هایشان دیدم. نزدیک بو

اضافه شود، اما با شنیدن نام ماکس رز سرجایشان میخکوب شدند. یا بهتر بگویم، ترسیدند. تا آن موقع 
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شنیده بودم ماکس رز آدم بی رحمی است. اما وقتی دیدم آن اوباش هم با شنیدن اسمش به لرزه افتادند، 

 د با او درگیر شد.مطمئن شدم که ماکس رز کسی نیست که بشو

باالخره در گاراژ ساختمان باال رفت و چهار نفر دیگر بیرون آمدند. آن ها هم مثل این بوگندوهایی که 

دورمان را حلقه زدنده بودند، قیافه های شروری داشتند. فقط مثل گاگستر ها کت و شلوار پوشیده بودند. 

تر از گروه اول بودند که با مشت کار می کردند. یکی ها بهای هم داشتند. به نظر من آنها تنفگ ساچمهآن

به ما اشاره ای کرد. فوری آن بوگندوها برای   -که اسمش را تنفگ ساچمه ای گذاشتم  -از آن تازه واردها 

 پیدا کردن اسلجه سرتاپای ما را تفتیش کردند. البته که چیزی هم پیدا نکردند.

 «ماکس رز برای وین فارو پیغام آوردیم. ما دنبال دردسر نیومدیم. فقط از»گفتم: 

شماها دنبال »تفنگ ساچمه ای به رفقایش نگاه کرد و خندیدند. ان بوگندوها هم با او خندیدند و گفتند: 

 «خب ما هم نمی خوایم شما تو دردسر بیفتین!»ای خنید و گفت: تفنگ ساچمه« دردسر نیومدین؟

مان که به خطر افتاده بود هیچ به ما توهین هم می د. جانآن گردن کلفت های بلندتر خندیدند. عالی ش

 کردند.

اش به در گاراژ اشاره کرد. من و اسپیدر هم وارد گاراژ و با تفنگ« برین تو!»تفنگ ساچمه ای فریاد زد زد: 

 شدیم. بقیه هم پشت سر ما آمدند و فقط بوگندو ها بیرون ماندند. همان بهتر که بیرون ماندند.

اژ مثل یک کشتارگاه فعال بود. اما از شانس ما آن موقع کشتاری انجام نمی شد. انبار بزرگ سه داخل گار

ای بود که دو تا دور سقفش ریل داشت. داخل ریل ها قالب های آهنی وحشتناکی قرار داشت. چهار طبقه

مانی هم کف ها را هنگام سالخی، به آن قالب ها آویزان می کردند. یک سری آخور سیبه نظرم حیوان

کشتارگاه بود که حتما پر از کثافت بود. زیر ریل ها چند میز چوبی پشت سر هم ردیف بود که حتما 

گوشت های را رویشان برش می دادند و خرد می کردند. غیر ممکن بود پایت را آن جا بگذاری و دائم از 

یچوقت نمی خواستم ببینم اصل استفاده نکنی. من هم مثل همه همبرگر دوست دارم، اما ه« اَه»کلمه ی 

 همبرگر از کجا می آید.

 «این جا کجاست؟»اسپیدر پرسید: 

 «الزم نیست بدونی»درجوابش گفتم: 
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بعد ما را از در پشتی ساختمان که آن هم در بزرگی بود، « ساکت باشین.»ای فریاد کشید: تفنگ ساچمه

 «ن تو.بری»ای دستور داد: به ساختمان دیگری بردند. تفنگ ساچمه

داشتم نگران می شدم. بسیار خوب، از اول نگران بودم، اما یواش یواش داشتم وحشت می کردم. فهمیدم ما 

 را به اتاق پشتی می برند تا حالمان را بگریند.

 «ماکس رز ما رو فرستاده. می خوایم وین فارو رو ببینیم.»دوباره گفتم: 

مراه به اتاق بغلی هل داد، صدایم بند آمد. اسپیدر جلو ای با تفنگش به پهلویم زد و وقتی تفنگ ساچمه

 پرید تا تفنگش را بگیرد، اما آن جانی هم پریدند و او را گرفتند و پشت سر من، توی اتاق هل دادند.

آن اتاق به بزرگی اتاق قبلی بود. یک کپه جعبه چوبی که نمی دانم چه چیزی داخلشان بود، گوشه اتاق 

های فلزی را روی هم گذاشته بودند گه تا سقف می رسید. در تاق انبوهی از چنگکبود. در گوشه دیگر ا

طرف دیگر یک سری پله فلزی به راهرویی در طبقه باال می رسید که باالی سرِ ما سالن را دور می زد. به 

دری  های گوشت را آن باال و این پایین ذخیره می کنند. آن سالن فقط دو در داشت. یکینظرم شاید شقه

 که از آن وارد شده بودیم و در دیگری که در راهروی باالی سرمان بود. آن جا هیچ پنجره ای نداشت.

های ما را به یکی از آن قلدرها فوری طنابی آورد و دست« دستاشونو ببند.»ای دستور داد: تفنگ ساچمه

 هم بست.

ام را نشان نمی داد به او ترس و نا امیدینهایت تالشم را به کار بستم و با صدای طبیعی که به نظر خودم 

 «ها.اگه ماکس رز بفهمه شماها نگذاشتین به وین فارو صحبت کنیم، حالتونو می گیره»گفتم: 

 «جدی؟ از کجا می فهمه؟»ای خیلی معمولی گفت: تفنگ ساچمه

ها کارشان را تمام عجب جوابی. من اصال نمی توانستم غلو کنم. آن« اون می فهمه.» فقط توانستم بگویم: 

 کردند و من و اسپیدر را به هم بستند.

 «-باری آخرین بار بهتون می گم »گفتم: 

 «درست فهمیدی. دیگه شانسی نداری.» از پشت در اتاق کسی گفت: 

من و اسپیدر سرمان را برگردانیم و به در نگاه کردیم و مردی را دیدیم که آن جا ایستاده بود. می دانستم 

 ید صدای وین فارو باشد.آن صدا با
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نه باری این که قیافه اش خیلی خشن و بدریخت بود. بلکه به دلیل رفتاری که با دیگران مقابلش داشتند. 

 همگی چنان از سر راهش عقب می رفتند که انگار می ترسیدند سر راهش قرار بگیرند.

تر از صد و پنجاه و به نظرم بیش راستش را بخواهید قیافه فارو اصال ترسناک نبود. قد کوتاهی داشت که

تر شبیه عروسک بود تا گانگستر. البته تصمیم شش فهت سانتی متر نمی رسید. شوخی نمی کنم. بیش

نداشتم این را به او بگویم. او کتی پوشیده بود که حتما زمانی قشنگ بود، اما دیگر مندرس شده بود. پارچه 

 بود. هایش پاره شدهاش رنگ و رو رفته و ارنجش

لباسش گویای حال و روز دار و دسته اش بود. همگی کت و شلوار پوشیده بودند، اما کت و شلوارهایشان 

های فارو های فاخر و مد روز می پوشیدند در حالی که آدمکهنه و از مد افتاده بود. افراد رز، همه لباس

نگستر موفق باال شهری و دزد هایشان را برای مدتی طوالنی عوض نمی کردند. پس فرق میان گالباس

 پایین شهری گرسنه این بود. پس گانگسترهای درجه دو چنین وضعی داشتند.

فارو با دو نفر دیگر وارد اتاق شد. هنگام راه رفتن، قدم های کوتاه و سریعی بر می داشت. چون مجبور بود. 

ند، مجبور بود تند راه برود. پاهایش آن قدر کوتاه بودند که اگر می خواست به سرعت مسافتی را طی ک

 دار بود. اما من نخندیدم. وای نه. خندیدن در آن موقعیت مثل خودشکی بود.مثل کاریکاتوری خنده

وقتی فارو از جلوی مردان تفنگ به دست عبور می کرد، همه عقب می رفتند. او جلوی ما پاهایش را از هم 

هی، »ایش را به کمرش می گذارد و فریاد می کشد: هباز کرد و محکم ایستاد. یک لحظه فکر کردم دست

ای بود که چشمانشان مثل تر شبیه جن های کوتولههرچند او بیش!«  45شما، مگه نمی دونین من پیتر پنم

دیوانه ها باشد. بدون شک هر کاری از دستش بر می آمد. او پیتر پن نبود. پس از آن که خوب به ما نگاه 

 پای من تف انداخت. شانس آوردم روی پایم نیفتاد. کرد، روی زمین درست جلوی

 «پس شما دو تا توله باعث دردسر من شدین. همین جا باید شقه تون کنم.»دندان قروچه ای کرد و گفت: 

 «ماکس رز خوشش نمیاد.» سعی کردم دوباره از خودم یک چیزی ببافم و گفتم: 

ردم، چون انگار که شنل قرمز رنگی را جلوی گاوی را می ب« ماکس رز»اشتباه کردم. نباید جلوی او اسم 

هایش را بست. خیلی وحشتناک تکان داده باشم، تخم های چشمش توی حدقه چرخید و بعد هم چشم

                                            

45.Peter Pan 
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ها یک قدم عقب رفتند، مثل این که می دانستند االن هایش هم مثل من ترسیدند. همه آنبود. آدم

 اختیارش را از دست می دهد.

 تر شده بود.هایش را باز کرد. اما فکر می کنم که یک درجه خطرناکشمیک دقیقه بعد چ

بعد رویش را « فکر می کنین من از اون خائن می ترسم؟ ماکس رز آشغاله!»ای کرد و گفت: دندان قروچه

بعد « آی گفتی! اون آشغاله! خائنه!»هایش کرد و مثل این که قرار داشته باشند، همه با هم گفتند: به آدم

ها داده بودند. هایش را باال برد و افرادش فوری ساکت شدند. فکر کنم قبال هم از این نمایشارو دستف

 «گفتی برام پیغام فرستاده؟»تر آمد و پرسید: شبیه بازخوانی بود. بعد فارو به طرف ما برگشت و نزدیک

ین که به من قوت قلب بدهد، بیست سانت از من فاصله نداشت، نگاه کردم. برای ابه اسپیدرکه بیش ازده

سرش را تکان داد. باید کلماتم را با دقت انتخاب می کردم. نباید اشتباهی چیزی می گفتم که آن کوتوله 

 بدذات را عصبانی کنم. اما مگر می تواسنتم بی آن که او را عصبانی کنم پیغام را به او بدهم؟

 ی کار نداشتیم.اره ای جز ادامهنقش احمقاه ای بود، اما در حال اجرای آن بودیم و چ

بله. اون می خواد بهت بگه که از کارهات خبر داره، اما دلش می خواد همه چی رو »به آرامی گفتم: 

 «فراموش کنه.

 «از بس که آقائه.»فارو پوزخندی زد و گفت: 

 «ولی...»به خیر گذشت. اضافه کردم: 

 «ولی چی؟»فارو در جوابم گفت: 

اره. اون می خواد شما هم دیگه از این کارهات دست بکشی. همین. خیلی هم بله یک ولی وجود د»

ها آن قدر مالیم کاشکی مثل احمق« محترمانه چنین درخواستی می کنه، یه جورایی خواهش می کنه.

 نگفته بودم.

 «اِ این طوریه؟ می تونم بپرسم اگه دست ور ندارم چی می شه؟» فارو پرسید: 

 ودیم.به جای حساسی رسیده ب

یاد و جوری به گه، اگه سرت به کار خودت گرم نباشه، خودش میخب، می»صدایم را صاف کردم و گفتم: 

 «حسابت می رسهکه قبال نرسیده.
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 هایم را توی هم کشیدم. خب، این یک هشدار بود. حاال فقط باید منتظر عکس العمل فارو می ماندم.و اخم

اه می کرد، مثل این که می خواست خوب بفهمد چه گفته بودم. اول او هیچ حرکتی نکرد. فقط به من نگ

ای کرد که نزدیک بود روده بر شود. افرادش هم پشت سرش بعد از مدت کوتاهی زد زیر خنده. چنان خنده

 ها هم می کردند.زدند زیر خنده. خیلی بی معنی بود. هرکاری فارو می کرد، آن

بم می رسه؟ شوخیش گرفته؟ اون موش کثیف اون قدر حال منو یاد این جا به حسامی» کنان گفت: خنده

اش تمام شد و بعد عصبانی شد و و خنده« گرفته که فقط باید خودش بیاد یک گلوله توی مغزم فرو کنه.

به خاطر اونه که من توی این آشغالدونی گیر کردم! ما با هم شریک بودیم. شهر زیر دستمون بود. »گفت: 

غرور شد و به من نارو زد. حاال اون باال توی قصرش نشسته و کبابشون می خوره، ولی اما اون به خودش م

من توی این آشغالدونی باید دنبال یک تیکه نون بگردم. تازه می خواد بیاد حالمو بگیره؟ دیگه بیشتر از 

 «این چی کار می خواد بکنه؟

ش بو می داد. معلوم بود حسابی نوشیده، اش را به صورتم چسباند. دهانبعد مستقیم به طرفم آمد و بینی

 اش و بدون آب گازدار.آن هم از نوع سگی

بعد برگشت و به « می خوام یه چیزی بهت بگم. تصمیم گرفتم حسابی حالشو بگیرم.»با عصبانیت گفت: 

 یکی از افرادش اشاره کرد که دم در ایستاده بود.

 دیم منظورش از آن حرکت چیست.نمی فهمی  من و اسپیدر دوباره به هم نگاه کردیم.

یارو به طرف فارو رفت و چیزی به او داد. بعد فارو به طرف ما برگشت و پوزخندی زد. چوبی دستش بود 

که چیزی شبیه موشک به آن وصل بود. باور کیند شوخی نمی کنم. رنگش هم قرمز بود و طولش تقریبا به 

ای داشت. سیمی از میان تیغه اش تیغهف دیگهسی سانتی متر می رسید. یک طرفش برآمده بود و طر

من به »بیرون آمده بود که حتما به فیوزی وصل بود. فارو آن را زیر دماغم تکان داد وبا سرخوشی گفت: 

-خوام چی کرا کنم؟ میدونی من میکنن کاری ندارم. میاون کاری ندارم. به آدمایی هم که براش کار می

 «دکون ماکس رز رو تخته کنم.خوام با این کوچولوی خوشگل 

 «اون چیه؟»اسپیدر پرسید: 

یه اسباب بازیه »ای که با هواپیمای اسباب بازی بازی می کند، آن را باال و پایین برد و گفت: فارو مثل بچه

ها خریدم. فکر کنم خیلی باحال باشه، اما هنوز امتحانش نکردم. شما کمکم که از دوستام تو محله چینی

 «متحانش کنم؟کنین امی
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 «خوای باهاش چی کار کنی؟چه جوری؟ می»پرسیدم: 

 رز ماکس واسه موشک تا چند: اینه بازیشم اسم. بازیه مثه. نداره کاری: »گفت بزند حرف بچه با که انگار

 .«کنیم امتحانش خوایم می تا؟ سه یا دوتا؟ یکی؟ الزمه؟

 به نظرم فارو خُل شده بود.

شت و عالمتی داد. کسی که مارا بسته بود فوری با طناب دیگری جلو آمد. یک دوباره به طرف افرادش برگ

طرف طناب را دور مچ ما بست و طرف دیگرش را به قالب گوشت باالی سرمان گره زد. خیلی بد شد. مثله 

من راه حل بهتری »شقه گوشت به قالب آویزان شدیم. سعی کردم فوری فکرم را جمع و جور کنم و گفتم: 

چه طوره برگردیم و بهش بگیم اونه که باید دست برداره. اره. بهش می گم تو نقشه خطرناکی داری و  دارم.

 «اگه اون نگذاره به گروهش برگردی، ناکارش می کنی.

 «آره. تو هم می تونی تو یه پنت هاوس زندگی کنی.»اسپیدر اضافه کرد: 

غیرعادی و شادش تمام شد. با عصبانیت فارو با چشم های بی روحش به من نگه کرد. همه حالت های 

کشه. می خوام چاردست و پا جلوم خوام اینه که ببینم اون کثافت مثل عذاب میتنها چیزی که می»گفت: 

 «بیوفته و التماس کنه. این چیزیه که من می خوام. این چیزیه که دنبالشم.

فت و بعد پاهایمان توی هوا معلق ماند. هایمان باالی سرمان ربا یک اشاره یارو طناب را کشید. اول دست

 «بذارین ببینم به چندتا از اینا احتیاج دارم، باشه؟»فارو به طرفمان آمد و به موشک نگاه کرد و گفت: 

 دار نبود.بعد برگشت و با پاهای کوتاهش به سرعت از اتاق بیرون رفت. دیگر خنده

 «کنی؟داری چی کار می»با صدای لرزانی پرسیدم: 

 «اگه بهتون بگم، دیگه جالب نیست.»را برگرداند و گفت:  سرش

آره،دیوانه. او از اتاق بیرون رفت و دو محافظ و اوباش تفنگ به دستش هم دنبالش رفتند. من و اسپیدر، 

 های گوشت، تنها ماندیم.آویخته از چنگک

 «حاال چی کار کنیم؟»اسپیدر پرسید: 

 «باید دستامونو باز کنیم.»کنم، گفتم: درحالی که سعی می کردم، خودم را آزدا 

 شروع به تالش و تقال کردیم، اما خیلی دردناک بود. به خاطر وزنمان طناب توی دستمان فرو رفته بود.
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 «راستی اونا اون جا چی کار می کنن؟»اسپیدر به طرف در نگاه کرد و گفت: 

میدم فارو چه نقشه ای در سرش داشت و از شنیدن حرف اسپیدر، نزدیک بود قلبم از کار بیوفتد. تازه فه

ها دور هم در سالن بزرگ کشتارگاه جمع شده بودند. چوب سیاهی می خواست چه کار کند. همه آن جانی

 را که به موشک فارو وصل بود، به صندوق چوبی وصل کرده و پشتِ در اتاق گذاشته بودند...

 اش هم به طرف ما بود.نشانه

 «؟اون چیه»اسپیدر پرسید: 

 من حرفی نزدم. خودش به زودی می فهمید.

ی طناب را باز کنم، اما آن طرف و سعی کردم گره« زود باش! باید زودتر از اینجا بریم بیرون!»فقط گفتم: 

اتاق چیزی دیدم که مجبور شدم سرم را برگردانم. فارو سیگاری از جیب کتش درآورد و آن را به لبش 

 و آن را به جعبه کشید و با خوشحالی سیگارش را روشن کند. گذاشت. بعد چوب کبریتی درآورد

 ها شل شده بودند، اما هنوز مانده بود تا باز شوند. دیگر وقتی نمانده بود.چه کار می توانستم بکنم؟ طناب

سوخت، نزدیک فیوز پشت راکت برد. فیوز فارو سیگارش را روشن کرد، بعد شعله کبریت را که آرام می

 مشتعل شد. 7جرقه زد و چند ثانیه بیشتر طول نکشید که مثل جشن چهارم ژوییهفوری جرقه 

 «پندراگن، اون چیه؟ حاال چی میشه؟»اسپیدر با التماس گفت: 

 «کار خودتو بکن.»گفتم: 

 چند لحظه بعد...

 بامب.

 «چشماتو بگیر!»فریاد کشیدم: 

سکوی پرتابش بلند شد و از آن طرف  اسپیدر سرش را به سمت دیوار گرفت، من باید می دیدم. موشک از

سالن کشتارگاه پرواز کرد و دقیقا از میان سالن و اتاق ما عبور کرد. چشمتان روز بد نبیند. آخرین لحظه 

 سرم را برکرداندم. االن بود که به من بخورد.

                                            

 7 روز استقالل آمریکا – م.
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به  های چوبی خورد. اگر مسیر حرکتش کمی بیشتراما موشک از کنار ماگذشت. در عوض به تل صندوق

سمت راست تمایل داشت آتش گرفته بودیم. ما جان سالم به در برده بودیم، اما نه برای مدتی طوالنی. آن 

مواد مثل آتش بازی معمولی نبود. برای تخریب بود. حتما با چیزهای قابل اشتعال پر شده بود تا منفجر 

 شود و همه جا را آتش بزند. در یک چشم به هم زدند همه جا آتش گرفت.

 شد.ور نگاه کردیم که به سرعت زیاد میمن و اسپیدر با ترس به آتش شعله

 گرمایش را کامال احساس می کردم.

 «جواب من اینه!»های مشتعل فریاد کشید: فارو از پشت شعله

 من و اسپیدر برگشتیم و او را دیدیم که جلوی در ایستاده بود.

-تنها چیزی که الزم دار یکی از این موشک»د، گفت: زدرحالی که مثل پدری مغروری به سیگارش پک می

 «کشه. از کمکتون ممنون!هاست. بذارین ببینیم تا خراب شدن این سگدونی چه قدر طول می

ای کرد و چرخید و از اتاق بیرون رفت. در پشت سرش بسته شد و من صدای چرخش کلید را در بعد خنده

تبدیل می کرد. تنها کاری که از ما برمی آمد این بود که مثل قفل شنیدم. آتش به سرعت اتاق را به دوزخ 

ها آن جا آویزان بمانیم. وین فارو ثابت کرده بود، همان طور که پیش بینی می شد، دیوانه و بیچاره

خطرناک است. ماکس رز هم به زودی جوابش را می گرفت. فارو خیال عقب نشینی نداشت و این موضوع 

 ت می رساند.را با قتل ما به اثبا

 در همان وقت صدایی شنیدم.

شد، ولی انگار با شنیدن آن صدا یک سطل با وجودی که از حرارت آتش نزدیک بود برشته شویم، باور نمی

 آب یخ رویم ریختند.

 «سالم، پندراگن. از دیدن زمین اول خوشحالی؟»

در راهروی باالی سرمان ایستاده بود. من و اسپیدر باال را نگاه کردیم چرا که صدا از آن جا می آمد. مردی 

اش شبیه او بود. اما صدایش کم قیافههایی بود که دنبال وین فارو به اتاق آمده بودند. دستاو یکی از جانی

گویای واقعیت دیگری بود. او کسی بود که باالخره تصمیم گرفته بود از مکان و زمانی دیگر خود را به ما 

 نشان دهد.

 «تو از دست دادی.باالخره تونستی پیدام کنی. داشتم فکر می کردم عالقه: »با پوزخندی گفت
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 پس سنت دین آمده بود تا پخته شدن ما را تماشا کند.
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 روزنگاشت شماره ده

 زمین اول

ها را سوزاند و راهش را به های چوبی رسید و چوبآتش به سرعت همه جا پراکنده شد و به تِل صندوق

 کرد.طرف ما باز 

 «سالم، اسپیدر. تو هم با پندراگنی؟»سنت دین گفت: 

ها دارن باز می خیال. طناببی»هایش دیدم. آهسته به او گفتم: با اسپیدر نگاه کردم و خشم را درون چشم

 «شن.

 اسپیدر سرش را تکان داد. وقتی ما طناب ها را باز می کردیم، سنت دین همچنان حرف می زد.

شه روی مردم اثر جا خیلی راحت میجا. اینتو از قلمرو بی دردسری اومدی اینپندراگن، »او گفت: 

گذاشت. واقعا وحشتناکه. این جا همه چیز دور پول می گرده. پول درآوردند، نگه داشتن و خرج کردنش 

 «فقط برای قدرت نمایی! حرص و طمع آدما رو به نابودی می کشونه.

 د از دیوار باال برود.آتش به دیوار رسیده بود و نزدیک بو

ای دارند تا ماکس رز رو پایین العادهوین فارو و گروه کوچک اراذل و اوباشش نقشه خارق»سنت دین گفت: 

 «بکشند. فارو یک اکبیری پر جنب و جوشه، اما من تحسینش می کنم.

 «این چیه؟ اونا می خوان چی کار کنن؟»طاقتم تمام شد و فریاد کشیدم: 
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تر حواستو جمع می کردی. همه نشونه پندراگن تو باید سر کالس تاریخ بیش»و گفت:  سنت دین خندید

 «ها همون جاست. نکنه بدون کمک دایی مرحومت زندگی برات سخت شده.

ی این من به تله نیفتادم. سنت دین می خواست ذهنمان را مغشوش کند، اما من قصد نداشتم به او اجازه

 یوار رسیده بود و از آن باال می رفت. برخالف میلم باید بگویم ترسیده بودم.کار را بدهم. آتش دیگر به د

تونید رم. فردا روز بزرگیه. من باید آماده بشم. خیلی بد شد که شما نمیمن دیگه می»سنت دیم گفت: 

 «حضور داشته باشید. قراره خیلی خوش بگذره.

یه چیز دیگه. البته مطمئنم »ما نگها کرد و گفت: سنت دین به طرف در رفت، ایستاد و برای آخرین بار به 

که خودتون حدس زدین. من اون دو مرد مسلح رو به ناودون فرستادم و وادارشون کردم به کلرال شلیک 

کنند. اون یک اخطار به شما بود. اصال فکرشو نمی کردم که پرس اون قدر احمق باشه که جلو بیاد. واقعا 

 «معلومه که شما هم به زودی به اون می پیوندید. بهش سالم برسونین، باشه؟خجالت داره. اما از شواهد 

ها برگشت و از در راهرو خارج شد. ظن من به واقعیت پیوست. سنت دین باعث سنت دین پس از این حرف

 مرگ دایی پرس شده بود. دوباره به یاد او افتادم. اما باید با افکار پریشانم می جنگیدم و حواسم را جمع

 شدم.می کردم، وگرنه کشته می

هایش نگاه کردم، ترسیدم. با این که می کوشید به خودش مسلط چشماسپیدر فرق می کرد. همین که به

 های سنت دین اعصاب درب و داغونش را بهم ریخته بود.باشد، حرف

 نزدیک بود از خشم منفجر شود.

 «حواستو جمع کن. اسپیدر حواست باشه. اون همینو می خواد.»به او گفتم: 

-ها طناب را طوری با خشم کشیدکه باورم نمی شد. دستاما هشدارم اثر نکرد. او منفجر شد و مثل دیوانه

شد. در آن هایمان با را چنان شدتی جلو عقب برد که مجبور شدم سرم را برگردانم وگرنه صورتم داغون می

د و داشت به طناب می رسید. طناب داشت آتش کوقع آتش از دیوار باال رفته و باالی سرمان رسیده بو

گرفت! اسپیدر از خشم فریادی کشید و طناب را با شدت تکان داد که پاره شد! هر دو روی هم به زمین می

 افتادیم.
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اش برعمس بود. های سنت دین باعث شده بود اسپیدر کنترلش را از دست بدخد، اما نتیجههرچند حرف

به محض این که شعله آتش به طناب رسید، ما آزاد شویم. اما هنوز در خطر خشم اسپیدر باعث شده بود 

 اسپیدر! حواستو جمع کن وگرنه می میریم.»بودیم. فریاد کشیدم: 

 «پندراگن، اون شیطونه. باید جلوشو بگیریم.»

م بیرون. از من گیریم، اما اول باید از این جا بریمی»سعی کردم صدایم را پایین بیاورم و آهسته به او گفتم: 

 «دور نشو، باشه.

.« باشه.باشه: »گفت و آورد دست به را کنترلش دوباره و نشست فرو چشمش در آرامی به خشم های¬شعله

 شد. معطوف خودمان به دوباره اش توجه و

هایش را از یک طرف هایمان به هم وصل بود. اسپیدر دستدیگر به چنگک آویزان نبودیم، اما هنوز مچ

اش دیگر کاری هایمان آزاد شد. باز کرد بقیهمن از طرف دیگر تا باالخره طناب پاره شد و دستکشید و 

 نداشت.

باالرخ رها شدیم، اما وسط جهنم زندانی بودیم. آتش دیوارها را پوشانده بود و به سقف می رسید. اگر هم 

که راه فراری پیدا کنم. اما شد. به اطراف نگاه کردم بلدر آتش نمی سوختیم، سقف روی سرمان خراب می

 هیچ راهی نبود. جز آتشی که وحشیانه ما را در خود می گرفت، هیچ چیز دیگری آن جا نبود.

همان وقت چیز عجیبی دیدم. دود مثل گردباد وسط اتاق می پیچید و ستون سیاهی تشکیل می داد و به 

شم آن را دنبال کردم. حتما سنت دین شد. با چطرف باال می رفت، بعد در راهروی باال، مسیرش عوض می

 در را نبسته بود که دود سیاه به آن طرف می رفت.

 «اونجا رو نگاه! درو باز گذاشته!»فریاد زدم: 

رفت. اسپیدر هم دنبالم آمد. آن که منتظر اسپیدر شود به طرق پلکان آهنی دویدم که به راهروی باال میبی

قدر داغ بود که پاهایم از حمل و پلکان آهنی به شدت داغ بود. آنآتش شدیدتر شده بود. گرما غیرقابل ت

سوخت. هر هایم هم میها را هم نمی توانستم بگیرم چون مطمئناً دستهایم می سخوت. نردهتوش کفش

تر می شد. نمی توانستیم نفس بکشیم. باید تر می شد. دود هم بیشیک پله که باال می رفتیم، گرما بیش

 د غلیظ از در بیرون می رفتیم.همراه با دو
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باالخره به راهرو رسیدیم و من به طرف در دویدم. خدا خدا می کردم درست آمده باشم و در باز باشد. با پا 

به آن زدم. در باز شد. بله! برگشتم و دیدم اسپیدر درست پشت سرم است. از در بیرون رفتیم، به امید این 

 که به فضای باز برسیم.

آور فضای تاریک و باریک را پر کرده بود و م. آن جا راهروی باریک و دراز دیگری بود. دودخفقاناما نرسیدی

 نمی گذاشت بفهمیم باید از کدام طرف برویم.

 «راست یا چپ؟»فریاد کشیدم: 

 «چشمام داره می سوزه. فرقی نمی کنه. فقط برو!»

چیزهای خوب دیدم، هم چیزهای بد. قسمت با تیکه بر شانس و اقبال، به راست پیچیدم و بالفاصله هم 

خوبش این بود که با وجود دود سیاه می توانستم جلو بروم. چون کفپوش آن قدر کهنه بودند که درزشان 

جا را روشن کرده بود و به ما کمک می کرد به طرف دیوار بدویم. ی پایین آنباز شده بود. نور آتش طبقه

هنه آتش باشد، زود می سوزد. این باعث شد فوری از آن جا در برویم. این بود که اگر زیر چوب کاما بدی

 دست اسپیدر را گرفتم و دویدم. ای کاش فقط می توانستیم پیش از ریزش کف راهرو به انتهای آن برسیم.

های شکسته کف راهرو اما موفق نشدیم. بعد از این که تقریبا ده قدم دویدیم، صدایی شنیدم! صدای چوب

ای بود هردو میان بارشی از جرقه و دود و چوب سوخته پایین افتادیم. مدتی فرو می ریخت. لحظهبود که 

هیچ چیز نفهمیدیم. دلم می خواهد آن را به بهترین شکل برایتان تعریف کنم، اما آنقدر سریع اتفاق افتاد 

 که مطمئن نیستم جزئیاتش را خوب به خاطر داشته باشم.

، دست اسپیدر از دستم رها شد. همه جا آتش بود. یادم می آید فکر می کردم وقتی کف راهرو فرو ریخت

ام و درجا برشته می شوم. اما بر اثر آتشی که زبانه می کشید، سقف طبقه پایین هم وسط جهنم اتفاده

 جاسست شده بود. بعد از این که از آن باال به طبقه پایین سقوط کردم، طبقه پایین فروریخت و من از آن

 هایم نشکست.هم سقوط کردم. معجزه بود که استخوان

تنها چیزی که بعد از آن یادم می آید این است که زیر آب بودم. کشتارگاه روی اسکله رودخانه هودسن 

ساخته شده بود. چند لحطه پیش می ترسیدم در آتش سوزی بمیرم و تمرکزم را از دست داده بود. یادم 

-های مختلفی وجود داشت که حتما پایههای آتش دورم می افتاد. پایهتکهمی آید وقتی داخل آب بودم، 

های خوردم و یا به آت و آشغالها بر میهای لنگرگاه بودند. به هر طرف می چرخیدم یا به یکی از آن

توانستم نفس بکشک. خسته شده ریخت. چند قلوپ آب نوش جان کردم. نمیسوخته ای که از باال می
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رعت هوشیاریم را از دست می دادم. نزدیک بود سرم زیر آب فرو برود. قدرت نداشتم خودم را بودم و به س

 روی آب نگه دارم.

خراشی از باالی سرم شنیدم. فقط می توانست یک معنا تر شد. صدای غیژ غیژ گوشبعد اوضاع وخیم

شد. هیچ امیدی نداشتم ریخت و لنگرگاه روی سرمان خراب میداشته باشد. حتما ساختمان داشت فرو می

 که بتوانم زنده از آن زیر بیرون بیایم که دست قدرتمندی بازویم را گرفت.

 «نفستو حبس کن!»اسپیدر گفت: 

اما نتوانستم پیش از آن که اسپیدر مرا از زیر آب بکشد، کمی هوا دخیره کنم. فقط توانستم خودم را روی 

کنم. اسپیدر شد. نه، شوخی نمیان سرعتی برد که باورم نمیاو بیندازم. او مرا با یک دست گرفت و با چن

کاش واقعاً لذت برد. ایبود، از آن شنا لذت هم میهمه مصیبت ندیدهکرد. اگر آنمثل دلفین در آب شنا می

 برده باشد.

توانم نفسم را حبس کنم، اما می دانستم زیر آب امن تر از سطح آب است، چون دانستم چه مدت مینمی

صدای خراب شدن ساختمان باالی سرمان را شنیدم. اگر می خواستیم زنده بمانیم، باید می جنبیدیم و از 

تر از چند ثانیه طول کشیده شدیم. نمی دانم چه مدت زیر آب بودیم. نباید بیشزیر ساختمان دور می

 توانستم دوام بیاورم.تر از آن میکنم بیشباشد، چون فکر نمی

به سطح آب آمدیم، اولین چیزی که دیدم، خورشید بود. بعد از آن صورت خندان اسپیدر بود وقتی باالخره 

 که با آرامش زیادی کنارم پای دوچرخه میزد انگار که در استخر آموزشی بودیم.

 «چیزی به سرت خورد، رفیق؟»

 «ورد.دونم به کجا خنمی»ام قلمبه شده بود. گفتم: ام کشیدم. پیشانیدستم را به پیشانی

حرفی نزدم. جای مخالفتی نبود. با رضایت گذاشتم اسپیدر مرا « عیبی نداره. بیا پشتم سوار شو.»او گفت: 

به ساحل ببرد. یک دقیقه طول کشید تا به اسکله چوبی کوچکی رسیدیم. اسپیدر مرا مثل یک عروسک 

 ده بمانیم.خیس از سکو باال کشید. به این شکل ما باالخره موفق شدیم و توانستیم زن

انگیز، تنفس هوا مان جا بیاید. پس از تنفس در آن دود نفرتدو نفری روی ساحل دراز کشیدیم تا نقس

ام درب و داغون شده هایم تمرکز کردم.سر و کلههایم را بستم و برای پاک شدن ریهواقعا شیرین بود. چشم
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هایم خیلی ختگی روی بدنم بود. البته لباسای که به سرم خورده بود، کلی خراش و سوبود. عالوه بر ضربه

 ازم محافظت کرده بودند، اما آن قدر که پاره پوره شده بودند، دیگر شبیه لباس نبودند.

 «وحشتناک بود، رفیق. واقعا وحشتناک بود.»اول اسپیدر صحبت را شروع کرد و گفت: 

ارگاه جز توده آهن قراضه به هم پیچیده هایم را باز کردم و دیدم به کشتارگاه خیره شده است. از کشتچشم

 چیز دیگری نمانده بود. دود سیاه زبانه می کشید و روی رودخانه هودسن پخش می

ترسیدند به آن منطقه ها هم میها پیدا نشده بود. فکر کنم آنشد. معلوم نبود چرا سر و کله آتش نشان

 بیایند.

« ی اصلی چیه؟آزمایشه. اگه این آزمایشه، پس نقشهفارو گفت این یه »نفس زنان، گفت: اسپیدر نفس

-ها را داریم، اما من نمیگفت ما همه سرنخها چه بود؟ سنت دین میمسئله اصلی همین بود. هدف آن

 ها را کنار هم بگذارم.توانستم آن

پر از  هایش همهایش حسابی پاره پوره شده بودند. دستاسپیدر هم مثل من درب و داغان شده بود. لباس

 «حالت خوبه؟»خراش و بریدگی بود. از او پرسیدم: 

 «شم.به محض این که کار سنت دین تموم بشه خوب می»با عصبانیت گفت: 

 «تو به من اعتماد داری، نه؟»پرسیدم: 

 «البته که دارم، رفیق.»فوری گفت: 

ین طوری درب و داغون پس خواهش می کنم. یادت باشه، دفعه دیگه که دنبال سنت دین رفتی و ا»گفتم: 

 «شدی، اقالً اونقدر زرنگ باش که جلوشو بگیری.

 «درسته. باید زرنگ باشم. بیا حاال زرنگ بشیم و از این جا بریم.»اسپیدر گفت: 

احساس کردم می خواهد مرا تحت تاثیر قرار بدهد و آن زمان، وقت جر و بحث نبود. هنوز جای بدی گیر 

 ار بودیم، باید هرکت می کردیم.افتاده بودیم. هر چند لت و پ

تر از خیابان بود. در انتهای بارانداز نردبانی چوبی وجود داشت. از آن باال رفتم و رودخانه تقریباً دو متر پایین

 یواشکی نگاه کردم، ببینم اوضاع از چه قرار است.
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و ساختمان سوخته چیزی  قلبم فرو ریخت. تقریباً پنجاه متر با کشتارگاه مخروبه فاصله داشتیم. بین ما

پوش و های ژندهها آن جا ایستاده بودند. وین فارو و آدمکشنبود جز تکه زمینی خالی و گروهی جانی. آن

تر از سی متر از من فاصله نداشتند. ان به من بود و بیشاش و البته سنت دین. همگی پشتافراد هیکلی

 مطمئنا ما را می دیدند.

هایشان می رفتند، ما تر از ما بود. وقتی سراغ ماشینهایشان چند متر آن طره ماشیناما بدتر از همه این ک

 گشتیم.را پیدا می کردند. هیچ جایی برای مخفی شدن نداشتیم. به زودی سرِ جای اولمان بر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول

 «بینی، رفیق؟چی می»اسپیدر پرسید: 

« هیسسس.»ام گذاشتم و گفتم: نردبان ایستاده بود، نگاه کردم و دستم را روی بینی هایبه او که پایین پله

ها صدایمان را بشنود. اگر می خواستیم از آن حا برویم، همین را کم داشتیم که یکی از آن گردن کلفت

ایشان هکه از تماشای ساختمان سوخته خسته بشوند، می رفتیم. همین که به طرف ماشینباید پیش از آن

د، این بود که بدویم. مطمئن بودم اگر می دویدیم «آگشتند، ما را می دیدند. تنها کاری که از ما بر میبرمی

کردیم. بنابراین برای این که ببینیم از کدام طرف مان را امتحان میما را می دیدند، اما دست کم شانس

 فرار کنیم، به دور و برمان نگاه کردم. 
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متری ما، کامیونی پارک شده بود که رویش نوشته بودند: گوشت خوک وحشی. کامیون  ی بیستدر فاصله

نشویم، فرصتی به بین ما و خیابان باالیی بود. اگر می خواستیم یواشکی به طرف کامیون بدویم و دیده

در شهر توانستیم خودمان را آوردیم که از پشتشان رد شویم و به خیابان برسیم. از آن به بعد میدست می

جا تا کامیون بود. کار راحتی نبود، چون مجبور بودیم از فضای باز و گم و گر کنیم. قسمت خطرناکش از آن

دید، دیگر کارمان ساخته دویدیم، میگشت و ما را که میها اتفاقی برمیخالی عبور کنیم. اگر یکی از آن

 بود.

 ام را به اسپیدر گفتم.پایین پریدم و نقشه

 «رم.باشه. اول من می»ت: اسپیدر گف

پیش از آن که بتوانم مخالفت کنم، اسپیدر خودش را از نردبان باریک باال کشید. از آنجا با دقت نگاه کرد، 

 بعد به طرف من برگشت و چشمکی زد و رفت. به سرعت از نردبان باال رفتم که ببینم کجا رفت.

کدام از افراد . او در موقعیت حساسی بود. اما هیچاو دوال شد و سریع دوید. نفسم را در سینه حبس کردم

فارو او را ندیدند. به طرف کامیون رفت و دستش را به عالمت پیروزی در هوا تکان داد. بله! بعد یواشکی از 

ها اصال بود نبردند که پشت سرشان چه خبر است. اسپیدر با دست پشت کامیون به گاگسترها نگاه کرد. آن

 وم. وای. نوبت من شده بود. من هم مثل تیر باال پریدم و دویدم.اشاره کرد که بر

ها برگشت و مرا دید. به همین اما مثل اسپیدر شانس نیاوردم. فقط چند قدم رفته بودم که یکی از آن

 سادگی! چه قدر احمقانه بود!

دویدم. و کنار  فوری همه گانگسترها برگشتند و مرا دیدند. من به طرف کامیون« هی!»او فریاد کشید: 

اسپیدر قوز کردم. آخرین چیزی که پیش از قایم شدن دیدم، وین فارو بود که با عصبانیت تفنگ یکی از 

 افرادش را گرفت.

 «خراب کردیم.»گفتم: 

-هایش روی سرمان ریخت. جانیشیشهفارو آتش کرد. بنگ! شیشه کامیون باالی سرمان شکست و خرده

دند. همگی به کامیون شلکی کردند. بوم! بوم! بوم! رگبار گلوله ها کامیون را های دیگر کار او را تکرار کر

 تکان تکان می داد. ما پشت کامیون محفوظ بودیم، اما تاکی، معلوم نبود.

 «موندیم.شاید بهتر بود تا وقتی اینا از این جا می رفتند همون جا می»اسپیدر گفت: 
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 «حاال به این فکر افتادی؟»م را بشنود، در جوابش فریاد زدم:ها صدایبرای این که از میان صدای گلوله

 «ببخشین.»او گفت: 

های اتوموبیلی را در جاده شنیدیم. مردان مسلح دست از شلیک گلوله همان موقع صدای بوق و ترمز چرخ

 کشیدند و برای همین من و اسپیدر توانستیم سرمان را باال بگیریم و ببینیم چه خبر است.

کشد، اما به جایش اتوموبیل سیاهی را دیدم که ودم ماشین پلیسی ببینم که برای نجاتمان آژیر میمنتظر ب

شان ها می رفت! وقتی ماشین به جمعاز خیابان خارج شده و کنترلش را از دست داده بود و به طرف جانی

ر که بوق می زد، از های بولینگ از هم جدا شدند. اتوموبیل توفق نکرد. همان طورسید همگی مثل مهره

های فراری گذشت و به طرف ما آمد. گانگسترها دوباره به هم نزدیک شدند تا با هم اتوموبیل را کنار جانی

 هایشان را باال گرفتند و شیشه پشت اتوموبیل را خرد کردند.نشانه بگیرند. فتنگ

 آمد.ماشین لعنتی یک راست به طرف ما می

توانستیم فرار خواست خودش را به کامیون بزند؟ نمیم. آیا آن دیوانه میرسید چه کار کنیعقلمان نمی 

آمد این دیدند، شلیک می کردند. تنها کاری که از ما برمیکنیم چون به محض این که گانگسترها ما را می

یم. بود که بایستیم و تماشا کنیم و حواسمان باشد که اگر خواست ما را زیر بگیرد، از سر راهش کنار برو

راننده به سرعات به طرف جایی آمد که پناه گرفته بودیم. در آخرین لحظه فرمان را چرخاند و از کنار 

کامیون رد شد. ماشین کمی لیز خورد، اما راننده آن را کنترل کرد و جلوتر آمد. بعد کامیون را دور زد و به 

 ه کیست.ی دیوانطرف ما آند و سرعتش را کم کرد. نمی دانستیم آن راننده

 وای! او گانی بود.« پیداتون کردم.»

من و اسپیدر درنگ نکردیم. دوتایی به طرف اتوموبیل دویدیم، در را باز کردیم و روی صندلی پشت پریدیم. 

 گانی اصال توقف نکرد. فقط سرعت را کم کرد تا بتوانیم سوار شویم.

 «برو!»هنوز در را نبسته بودم که فریاد کشیدم: 

های زمین های ماشین چنان به سرعت حرکت کرد که شن و ماسها روی گاز گذاشت. چرخگانی پایش ر

دورش به اطراف پاشید. من و اسپیدر روی صندلی عقب به پشت پرت شدیم. اما هنوز در امان نبودیم. 

 صدای دو شلیک دیگر بلند شد و به درهای اتوموبیل هم اصابت کرد.
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البته نیازی به گفتن او نبود. من و اسپیدر پیش از آن هم با « ایین!سرتونو بگیرید پ»گانی دستور داد: 

هایی که از شیشه پشت توی ماشین ریخته بود، کف ماشین بودیم. صدای سه شلیک وجود خرده شیشه

شدیم. گانی بعد از عبور ها به ماشین خورد. به سرت از آن محدوده دور میدیگر آمد، اما فقط یکی از گلوله

دولی پیچید و به سرعت ما را از آن صحنه وحشتناک دور کرد. چند لحظه بعد من و اسپیدر از روی ج

 جرأت کردیم از شیشه پشت یواشکی بیرون را نگاه کنیم.

-ای دور از ما، فرو میاز میان شیشه خرده شده پشت ماشین، کشتارگاه سوخته را دیدیم که در فاصله

مان را نجات داده بودیم و به کمک گانی از آن معرکه جان سالم به ریخت. مأموریتمان را انجام داده و خود

 در برده بودیم.

 «زنده باد، گانی! جانمی جان! تو نجاتمون دادی!»من و اسپیدر از خوشحالی فریاد کشیدیم: 

هایش از ترس گشاد شده بودند. درست بود که با خونسردی تمام آن عملیات گانی سرش را برگرداند. چشم

دیگه دلم »شد. با صدای لرزانی گفت: خارقالعاده را انجام داده بود، اما داشت از ترس قبض روح مینجات 

 «یاد بیرون.وقت، هرگز. از ترس دلم داره از حلقم میخواد از این کارها بکنم. هیچنمی

 «اش بر اومدیم.آروم باش. از عهده»گفتم: 

-هایش روی فرمان اتوموبیل میماشین را کم کرد. دستگانی پایش را از روی پدال گاز برداشت و سرعت 

 «دونین ممکنه شغلمو از دست بدم؟هیچ می»لرزید. با عصبانیت گفت: 

 «چرا رفیق؟»اسپیدر پرسید: 

این ماشین مالِ مدیر هتل، آقای کیپل اسمیته. وقتی چشمش بهش بیوفته و ببینه این جوری گلوله »

 «گه؟خورده، چی می

ی باید بگویم که من و اسپیدر هر دو زدیم زیر خنده. دست خودمان نبود، خیلی خنده در کمال شرمندگ

 دار بود. تیر خوردن ماشین در مقایسه با کاری که ما کرده بودیم چه اهمیتی داشت؟

 «کجای حرفم خنده دار بود؟»گانی گفت: 

 «دار نبود.ببخشید، گانی. حق با توست. اصال خنده»گفتم: 

 «خیلی ممنون که اومدی، رفیق. ما به تو مدیونیم.»رد: اسپیدر اضافه ک
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بعد خودش هم خندید. دیگر از آن حال « چیزی که به من من مدیونین، یک ماشین جدیده.»گانی گفت: 

شما حالتون خوبه؟ انگار با خود شیطون دست و »در آمده بود. از آینه به ما نگاه کرد و چشمک زد و گفت: 

 «پنجه نرم کردید.

 «دقیقاً همین بود.»در گفت: اسپی

 «ما سنت دینو پیدا کردیم. شاید بهتر باشه بگم اون ما رو پیدا کرد.»من گفتم: 

 «یعنی اون کشتارگاهو آتیش زد؟»تر گرفت و گفت: گانی فرمان را محکم

 «یه جورایی. هرچند وین فارو خودش کبریتشو روشن کرد.»من گفتم: 

 «نی اون خونه ی خودشو آتیش زد؟یع»گانی که گیج شده بود، پرسید: 

خوان سر ماکس رز بیارن، بازی رو به راه انداخت تا بالیی رو که میاون نقشه ای داره. این آتیش»گفتم: 

 «آزمایش کنند.

 «ش برای انتقامجوییه.همه»اسپیدر اضافه کرد: 

ها گه اون یکی از اون موشکخواد هتلو...! هتل منهتنو ... انکنه می»فکری به ذهنم خطور کرد و پرسیدم: 

 «شه.هاوس بزنه، کل هتل به خاطر ماکس رز خراب میرو به پنت

-خواد هتلو به آتیش بکشه. با یکی از اون فیتیلهخواد همین کارو بکنه. میهمین طوره! می»اسپیدر گفت: 

 «تونه این کارو بکنه.هاش به راحتی می

 «تونن مراقب باشن.نخلیه کنیم. بای به پلیس بگیم. اونا میباید ساختمونو »من که ترسیده بودم، گفتم: 

 «اون دنبال هتل نیست.»گانی به آرامی گفت: 

 «دونی؟تو از کجا می»من و اسپیدر ساکت شدیم. من پرسیدم: 

 «چیه. 713ز  –چون من فهمیدم ل »گانی بدون حرکتی گفت: 

که قطعه حساس پازل را پیدا کرده است. اما  من واسپیدر هر دو مبهوت شدیم. گانی همان لحظه گفته بود

کرد مرموز؟ هر دو به او نگاه کردیم. گانی جلوی رویش را نگاه می 713ز  –من به آن توجه نکرده بودم. ل 

 «خوای برامون بگی؟خب؟ می»و به جاده خیره شده بود. باالخره طاقت نیاوردم و پرسیدم: 
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 «هارو داشت.ای که عالمت نازیوشته بود؟ همون نامهپندراگن تو اون نامه چی ن»گانی پرسید: 

توی »ای که لودویگ زل برای ماکس رز نوشته بود و آن را از حفط کرده بودم و گفتم: برگشتم و به نامه

 «رسه.به ماکس رز می 713ز  –اون وشته بود که پرداخت در تاریخ ششم ماه مه توسط ل 

گیره و این ها انجام داده، فردا مزدشون میکاکس رز برای نازی هرکاری»گانی سرش را تکان داد و گفت: 

تونه جلوی شه. اگه وین فارو واقعا قصد نابودی ماکس رز رو داشته باشه میانجام می 718ز  -کا توسط ل 

 «این کارو بگیره.

-یب میتر آسفارو هم همینو گفت. خیال داره ضربه شو به جایی بزنه که ماکس رز بیش»اسپیدر گفت: 

 «بینه.

 «چیه؟ 713ز  –پس ل »ام سر رفته بود، گفتم: من که دیگه حوصله

 713ز  –دونم چرا قبال منوجه نشده بودم. ل امروز توی روزنامه دیدمش. نمی»او به آرامی پاسخ داد: 

 «مخفف لوفت زپلین صد و بیست و نهه.

 «لوفت زپلین چیه؟»اسپیدر پرسید: 

 یکهو همه چیز را فهمیدم.

کردم. جواب، تر حواسم را جمع میگفت. باید سرِکالس تاریخ بیشالم بد شد. سنت دین راست میح

درست جلوی چشمم بود، اما من نفهمیده بودم. این حادثه بزرگی در تاریخ آمریکاست. درباره این حادثه 

-ن حادثه، حادثه غماند. چه قدر کتاب و برنامه تلویزیونی به آن اختصاص داده اند. آچندین فیلم ساخته

 انگیزی همچون غرق شدن کشتی تایتانیک یا انفجار شاتل فضایی پیشتاز بود.

 «گه؟دونی اون چی میپندراگن، تو می»اسپیدر پرسید: 

 «کنم. خیلی هم ناراحت کننده است.آره. فکر می»به آرامی جواب دادم: 

 –لوفت زپلین »را برداشت و چنین خواند: ای گانی دستش را درزا کرد و از روی صندلی کناریش روزنامه

در ایالت  7هارستهفته گذشته آلمان را ترک کرد. فردا صبح به فرودگاه نیروی دریایی در لیک 713

 «رسه.می 1نیوجرسی

                                            

7. Lakehurst 
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که  713 –ی اول، عکس بزرگی از لوفت زپلین بعد روزنامه را پشت ماشیت روی پایم انداخت. روی صفحه

 اش نوشته بودند.بود، انداخته بودند. فقط در آن عکس اسم دیگری روی دماغه کشتی هوایی غول پیکری

 هیندن برگ!

یاد. فکر کنم هدف وین به نظرم پرداخت ماکس رز با این کشتی هوایی مستقیماً از آلمان می»گانی گفت: 

 «فارو همین باشه.

ه روی دمش صلیب شکسته اسپیدر روزنامه را برداشت و به عکس کشتی هوایی غول پیکر خیره شد ک

 «کنه؟ ولی این که شبیه هواپیمای جینکس نیست.اینم پرواز می»خورد و پرسید: ها به چشم مینازی

کنند. تر از هواست. چندسالیه که با اینا روی اقیانوس پرواز میاین یه بالونه بزرگه. سبک»گانی جواب داد: 

 «کنند.گن در آینده مردم با اینا مسافرت میمی

 «نه، این طوری نیست.»به ارامی گفتم: 

 «منظورت چیه، پندراگن؟ حتما توری تاریخ هست. تا به حال درباره هیندن برگ شنیدی؟»گانی پرسید: 

م. وقتی هیندن برگ به نیوجرسی رسید، منفجر شد. بالن اره. شنیده»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

کنم اونا ردند و کشتی کامال آتش گرفت. فکر نمیی زیادی مسوخت و قسمت مسافراش سقوط کرد. عده

 «هیچ وقت فهمیده باشند که چه اتفاقی براش افتاده.

 مان را دوباره به فکر فرو برد.سه نفری مدتی ساکت نشستیم. باالخره اسپیدر چیزی گفت که همه

 «شه.خب، فکر کنم ما بدونیم که هیندن برگ چه جوری منفجر می»او گفت: 

 «دونی میشه جلوشو گرفت یا نه.آره. اما نمی»ردم: من اضافه ک

 

 

 

                                                                                                                                       

1. New Jersey 
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 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول
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کردیم که قرار کنم هر سه نفرمان به این واقعیت فکر میبقیه راه تا هتل برج منهتن را در سکوت راندیم. فکر می

ترین را روشن کند که باعث بروز یکی از ننگینای ای رخ بدهد. وین فارو قصد داشت فتیلخاست روز بعد فاجعه

 خواست کشتی هوایی هیندنبرگ را منفجر کند.شد. او میفجایع تاریخ می

دانستم. از آن حوادثی بود که مه از وقوعش باخبر بودند، چون حادثه خیلی بزرگی درباره آن حادثه چیز زیادی نمی

های دلخراشی را از کسانی دیده بودم که از ش دیده بودم. صحنههای آتهای هیندنبرگ را در میان شعلهبود. عکس

پریدند تا فرار کندد. در یک برنامه رادیویی معروف هم گوینده خبری سر استیصال از قسمت مسافرین پایین می

 کرد ناچار شد خبر انفجار مهیب آن را توصیف کند.که رسیدن کشتی را اعالم می

 توانستیم بکنیم؟افتاد. مسئله این بود که ما بریا آن چه کار میاتفاق می آن رویداد آشنای تاریخی فردا

تونه این شما برین باال تو اتاقتون. من دوستی دارم که می»وقتی به هتل برگشتیم، گانی در اتوموبیل ماند و گفت: 

که یاسن توشون ماشینو مثل روز اولش درست بکنه. کیپل اسمیت منظرمه، اما مهم نیست. اونقدر صنم هست 

 و پایش را روی گاز گذاشت و اتوموبیل را به سرعت از جا کند و ما را در پیاد رو تنها گذاشت.« گمه.

 «صنم و یاسمن چیه؟»اسپیدر پرسید: 

 «المثله.این ضرب»گفتم: 

 «طور. من گرسنمه.که این»او گفت: 

قدر مزه داد که تازه فهمیدم من هم گرسنه بودم. از در آشپزخانه وارد ساختمان شدیم و چندتا میوه برداشتیم. آن

مان این بود که طوری به اتاقمان برردیم که هیچ یک از افراد ماکس رز ما را نبیند. باید به نحوی از کار بعدی

 رفتیم.دستشان در می

مگر این یارو کار وسط آشپزخانه بودیم که دوباره آن یارو که دفعه پیش ما را گیر انداخته بود، جلویمان سبز شد. 

 و زندگی نداشت؟

 «دین.جا رو نیگا! مگه شماها از جنگ برگشتین. چه بوی دودی میخب، این»او گفت: 

 « -از سر راهمون برو کنار، احمق. باید بریم لباسامونو عوض کنیم و »با خشونت ساختگی گفتم: 

ما را کشان کشان به طرف آسانسور برد. پس به اندازه کافی نتوانسته بودم، اما او نترسید. بازوهایمان را گرفت و 

ی مخفی ماندمان هاوس هُل داد. این هم از نقشهقیافه بگیرم. به یک چشم به هم زدن ما را وسط اتاق نیمن پنت

 از چشم ماکس رز.

 «زنین.به چیزی دست نزنین. هر دو تون حالمو به هم می»محافظ قلرد گفت: 
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 رو رفت و ما فرصت کوتاهی پیدا کردیم تا فکر کنیم به ماکس رز چه بگوییم.یا

 «همه چی رو بهش بگیم.»اسپیدر فوری گفت: 

شه. دونم فردا هیندنبرگ منفجر میگم که از آینده اومدم و برای همین میگیم. من بهش میآره. می»گفتم: 

 «حرف نداره.

 «نی بگی.توخب، اینارو که نمی»اسپیدر جواب داد: 

 «چرا؟»

تونه افرادشو بفرسته که جلوشو بگیرند. اونا به جای اگه بهش بگیم وین فارو قصد داره زپلینو منفجر کنه، رز می»

 «کنند!ما این کارو می

چرا این فکر به عقل من نرسیده بود. شاید حق با اسپیدر بود. اگر مأموریت ما این بود که جلوی وین فارو و سنت 

کردیم، هرچند از طرف یک دسته قلدر ریم تا هیندنبرگ را منفجر نکنند، از هر کمکی باید استفاده میدین را بگی

 توانستم آنچه قرار بود اتفاق بیفتد را به ماکس رز بگویم.بود. این یک راه حل ساده بود. اما به دالیلی نمی

 «شه.ببینیم چی می گیم،شاید حق با تو باشه. اما فعالً چیزی بهش نمی»باالخره گفتم: 

 «تری داره تا جلوی سنت دینو بگیره.پندراگن، ما وقت نداریم! هرچه زودتر بهش بگیم، وقت بیش»اسپیدر گفت: 

 «گی؟فارو رو می»گفتم: 

 «هرچی. رفیق، باید بهش بگیم!»

 «ها، باشه؟گم. هنوز نه. حرفی نزنینخ، نمی»

ن طرف اتاق باز شد و کاکس رز و هارلو وارد شدند. هر دو لباس پیش از آن که اسپیدر بتواند جواب بدهد، در آ

 ی ماکس رز را از هم باز کرد.ای چهرهخانه ابریشمی پوشیده بودند. عجب! با دیدن ما خنده

 «ها! شما نمردین!آهای بچه»نعره کشید: 

 معلوم بود که نمردیم.

6 

 «شما پسرها آتش بازی کردید؟»"ت نفسی کشید و دماغش را چین داد و گف هارلو نزدیک ما آمد،

 «ولی وین فارو حسابی آتش بازی کرد. نه،» اسپیدر فوری گفت:
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 نگاه تندی به اسپیدر انداختم تا او ساکت شود.

دلم می خواد تعارفتون کنم » رز گفت: رز و هارلو تلپی روی کاناپه افتادند تا گزارش ما را بشنوند.

 «د می دین.گن اما راستشو بخواین بوی بنشینید،

دست و  طوری نیست. اما اشکالی نداره اگه قبل از این که براتون تعریف کنیم چی شد،» گفتم:

 «صورتمونو بشوریم و لباس هامونو عوض کنیم؟

 «بهم می یاد این قدر با حوصله باشم؟همین حاال بگو.» رز گفت:

نگاه کرد. اما من هم جلوی  به من اسپیدر به انتظار این که من مثل پیشترها صحبت را شروع کنم،

 مغزم کامال قفل شده بود. هیچ چیز از دهانم بیرون نمی آمد. رز نمی دانستم چه بگویم.

فکر کنم دوست قدیمم فارو درخواستمو قبول کرده  از اون جایی که شما زنده اید،» رز اضافه کرد:

 «درسته؟ که سرش به کار خودش باشه،

اما داستانی به  م تا بتوانم راه خوبی برای معامله خبرهایم پیدا کنم.الزم بود از خودم داستانی بساز

 ذهنم نرسید. کمی پس از آن دیگر الزم نبود به خودم فشار بیاورم.

 «وین فارو می خواد هیندنبرگو منفجر کنه.»اسپیدر بند را آب داد و گفت:

 شد آن را پس گرفت.چشم هایم را بستم. بفرما. بنگ. اسپیدر حرفی زده بود که دیگر نمی 

 «اون می خواد چی...؟»ماکس رز با تعجب از جایش پرید و گفت:

او نتوانست جمله اش را تمام کند و با عصبانیت شروع کرد به راه رفتن. می خواهید باور کنید،می 

 انتظار نداشتم به این زودی بترسد. بلکه ترسیده بود. خواهید باور نکنید،او نه تنها تعجب کرده بود،

اما حاال، پس  هایی بود که وقتی به تفنگ آدمکش ها نگاه می کرد،پلک نمی زد.ماکس رز از آن آدم

از اطالع از احتمال آتش سوزی و سقوط هیندنبرگ خیلی عصبانی شده بود. به طرف پیشخوان رفت 
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لیظ می خواست حسابی غ و برای خودش نوشیدنی ریخت. اما این بار به آن آب گازدار اضافه نکرد.

 باشد.

 «چه جوری؟»او پرسید:

 من جواب ندادم. اسپیدر باید جواب می داد.

 «اون موشک داره. می خواد یکی از موشک هاشو به اون شکلیک کنه که منفجر بشه.» اسپیدر گفت:

 «فکر می کنی می تونه؟» رز پرسید:

شلیک کرد. هیچی از  ما رو ببین،رفیق. وقتی توی کشتارگاهش بودیم یکی از اونا رو» اسپیدر گفت:

 «اونجا باقی نموند.

رز نوشیدنی اش را قورت داد و دهانش را با آستین روبدوشامبر گران قیمتش پاک کرد. دستش می 

فارو احمق تر از اونه که  ماکسی نگران نباش،» لرزید . هارلو بلند شد و نزد او رفت و به آرامی گفت:

 بتونه موفق بشه.

می  اما اگه موفق بشه چی؟ آره؟:»رز می نشست. او با تندی به او گفت دانه های عرق بر پیشانی 

 «دونی من چه چیزهایی توی اون بالن دارم؟

 «مگه توی اون چیه؟» فرصتی پیدا کردم و پرسیدم:

 

من برای  حق الزحمه.»جوابم را نمی داد. اما آن موقع گفت: می دانم که اگر رز آن قدر ناراحت نبود،

ام. براشون کلی وسایل و تجهیزات و آهن قراضه و چیزهای دیگه فرستاده ر کرده ام.آلمان ها کلی کا

های چاپلوس خودمو کلی توی دردسر انداختم. به میلیون ها دالر برام آب خورده. من برای اون نازی

کلی آدم بدهکارم؛ به کسانی که هیچ وقت نمی خواستم ازشون قرض بگیرم. اگه اون حق الزحمه رو 
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او جمله اش را تمام نکرد. فکر کنم می خواست حرف زشتی بزند. بله، ماکس رز ترسیده « م...نگیر

 بود.

 «چرا نازی ها برات چکی چیزی نفرستادند؟»پرسیدم: 

به این راحتی ها نیست. این از اون معامله هایی نیست که بشه اینطوری کار کرد. »رز جواب داد: 

ه خرج می دادیم. پول نقد توی اون بالنه. خیلی هم هست. هیچ کس نمی تونه. ما باید خالقیت ب

های بی نقص. تعدادی تابلوی نقاشی برام ضمانت نامه و مقدار زیادی الماس هم می فرستند. برلیان

ها دالر ارزش داره. اونا می خواستند این ان هم هست. اونا میلیوناز نقاش های معروفی که مرده

کردم. همه این چیزها رو با اون بالن می فرستند تا توی گمرک گیر  طوری پرداخت کنند، منم قبول

 «نکنه. می دونستم اشتباهه.

تازه فهمیدم منظور وین فارو چه بود که گفت با نقشه ای که برای ماکس رز دارد ضربه ای کاری به 

اید اوضاع او می زند. اگر فارو هیندنبرگ را نابود می کرد، کاسبی ماکس رز به پایان می رسید. ش

وخیم تر هم می شد. با توجه به ترسی که به دل ماکس رز افتاده بود بعید نبود زندگی خود ماکس 

 رز هم به پایان برسد.

 «خیلی خب، ماکسی باید ببینی چی کار میتونی بکنی.»هارلو به نرمی گفت: 

وب انجام دادین و من شما پسرا کارتونو خ»رز نوشیدنی دیگری خورد تا آرام بگیرد و به آرامی گفت: 

 «یادم نمی ره. حاال برین بیرون. باید مدتی فکر کنم.

مدتی باید فکر می کرد. بله، خوب می دانستم چه می گوید. من هم باید مدتی فکر می کردم . ای 

کاش پیش از آن که بگذارم اسپیدر آن اطالعات را به ماکس رز لو بدهد، می توانستم مدتی فکر 

ای شروع شده بود که نمی توانستیم مهارشان کنیم. تنها علتش ی واکنش زنجیرهکنم. حاال یک سر

 هم این بود که وقت کافی برای فکر کردن نداشتم.

 فکر کنم باید یاد بگیرم چه طوری تندتر فکر کنم.
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 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول 

ترک کردیم. از پله ها تا من و اسپیدر از اتاق بیرون آمدیم و به سرعت پنت هاوس ماکس رز را 

طبقه ششم پایین آمدیم تا با دیویی روبه رو نشویم. به محض این که وارد اتاقمان شدیم و در را 

جانمی، خوب شد! حاال رز افرادشو می فرسته که »بستیم، اسپیدر با خوشحالی فریاد کشید و گفت: 

 «نه.جلوی فارو رو بگیرند. ما موفق شدیم. هیندنبرگ در امان می مو

مگه بهت نگفتم راجع به نقشه فارو »من که از دستش عصبانی بودم، خیره به او نگاه کردم و گفتم: 

 «حرفی نزن.

 «می دونم، رفیق، اما مجبور شدم. فرصت خوبی بود. چون تو حرف نزدی من مجبور شدم بگم.»

ن جریان فقط اگه اشتباه کرده باشی چی؟ ای»در حالی که سعی می کردم، جوش نیاورم، گفتم: 

 «مربوط به این گانگستر نیست که با هم پدر کشتگی دارند، به یک قلمرو مربوط میشه.

ای بابا، پندراگن. خودتم می دونی که کار درستی بود. ما روی دست »اسپیدر با چرب زبانی گفت: 

 «سنت دین بلند شدیم. باز هم ما برنده می شیم!

 «امیدوارم حق با تو باشه.»
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نهایی فکر کنم. بنابراین از اسپیدر جدا شدم و به حمام رفتم. لباس های سوخته ام را در الزم بود ت

آوردم و زیر دوش آب گرم ایستادم تا خون های خشکیده دست و پایم را تمیز کنم.زخم ها و 

 کبودی ها آن قدر عمیق نبودند که خوب شدنشان دردسر داشته باشد. شانس آورده بودیم.

ستاده بودم، به مغزم فشار آوردم تا جواب ها را پیدا کنم. نه فقط درباره وقتی زیر دوش ای

اش او را تحریک می کرد. این خوب بود، من هم هیندنبرگ، که درباره اسپیدر. حس انتقام جویی

می خواستم دکان سنت دین را تخته کنم. من و اسپیدر کنار هم بودیم، اما درباره ی نحوه مبارزه 

ترسیدم این اختالف روزی به هدف مشترکمان ضربه وارد کند. امروز داشتیم. مینظرات متفاوتی 

 همان روز بود. نحوه مبارزه ما با هم فرق داشت.

با این همه نمی خواستم خودخواهی کرده باشم. دلم نمی خواست برای این که به حرفم گوش نداده 

انم؟ شاید کار درست را او کرده باشد. بود، از دستش عصبانی باشم. مگر من که هستم؟ من از کجا بد

شاید ما برای انجام کاری که او کرد در زمین اول باشیم. شاید با برمال شدن نقشه فارو برای نابودی 

 هیندنبرگ و گزارش آن به ماکس رز، آن بالن نجات پیدا می کرد.

ک بود، هنوز نمی گیری مرا بیشتر نگران کرد. هر چند نابودی هیندنبرگ وحشتنااما این نتیجه

دانستیم چه ربطی به نقشه کلی سنت دین دارد. هدف سنت دین این بود که نقطه عطف قلمرو را 

پیدا کند و آن را به جهت اشتباه سوق دهد. سوال این بود که هیندنبرگ با نقطه عطف زمین اول 

یا نجات چه ارتباطی داشت؟ آیا این کشتی هوایی آلمانی به جنگ آینده هم ربطی داشت؟ آ

 هیندنبرگ جلوی وقوع جنگ را می گرفت؟

جا، در زمین سواالت بدون پاسخ زیادی داشتم که باعث می شد به این نتیجه برسم که ماموریتم این

 اول به پایان رسیده است.

کند افراد رز هیندنبرگ جا بود. اسپیدر به او گفته بود که فکر میوقتی از حمام بیرون رفتم، گانی آن

خواست قبول کند، اما به قدری مغشوش بود که معلوم بود او هم مثل ات می دهند. گانی میرا نج

 من متقاعد نشده است. وقتش رسیده بود که همه چیز را آشکارا به زبان بیاوریم.
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ها کار می کنه. اونا چیزی که ازش مطمئنیم اینه که ماکس رز برای نازی»من شروع کردم و گفتم: 

بدهکارند. اون به پول نیاز داره، بدجوری هم نیاز داره و اون پولو قراره هیندنبرگ پول زیادی بهش 

براش بیاره. پول نقد، الماس، اوراق قرضه، تابلوهای نقاشی و چیزهای دیگه ای که نمی دونیم. 

هیندنبرگ االن داره بر فراز اقیانوس پرواز می کنه. وین فارو، دشمن رز، هم می دونه که این 

 «چه قدر براش اهمیت داره و برای همین می خواد اونو تو آسمون منفجر کنه. محموله

 «این خیلی بیشتر از یه انتقام جوییه.»گانی گفت: 

فارو خیلی افراطیه. اما حاال ماکس رز از نقشه اش با خبره و جلوشو می گیره و نمی »اسپیدر گفت:

 «گذاره هیندنبرگو نابود کنه. هیندنبرگ سالم می مونه.

 «شاید.»من با احتیاط گفتم: 

رز جلوشو می گیره. دیدی که چه قدر ترسیده بود. هر کاری بتونه می »اسپیدر با اطمینان گفت: 

 «کنه که جلوی فارو رو بگیره.

اما موضوع فقط این نیست که دو »من که سعی می کردم صدایم حالت ناامیدی نداشته باشد، گفتم

طه عطف زمین اوله. ما نفهمیدیم چرا سنت دین خودشو قاطی این تبهکار از هم متنفرند. موضوع نق

چرا نفهمیدیم؟ فهمیدیم. تقصیر اونه که اون جنگ بزرگ اتفاق »ماجرا کرده. اسپیدر با غرور گفت: 

 «می افته دیگه. مگه اون جنگ تقصیر سنت دین نیست؟

 «درسته،اما اون چه ربطی به هیندنبرگ داره؟»گفتم:

اش به هم ربط داشته باشه. شبیه همون چیزیه که گانی گفت. یه شاید همه»گفت: اسپیدر در جوابم 

شه. فکر کنم سنت دین می خواد مطمئن بشه که حادثه کوچیک باعث یکی دیگه و یکی دیگه می

افته. چه بسا که منفجر کردن هیندنبرگ باعثش بشه. پس اگر ما جلوی انفجار جنگ اتفاق می

 «ی جنگ و ضربه سنت دینو می گیریم.هیندنبرگو بگیریم، جلو
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شاید حق با اسپیدر باشه. اگر ما بتونیم با نجات هیندنبرگ جلوی جنگ رو بگیریم، »گانی گفت: 

 «مثل اینه که سنت دینو از پا در بیاریم.

 اسپیدر با غرور به من نگاه کرد.

 «آره. شاید. فقط ای کاش می تونستیم مطمئن باشیم.:»گفتم 

خوریم؟ حتی اگه نتونیم جلوی جنگ رو ای بابا، پندراگن! چه جوری شکست می»اسپیدر گفت: 

گی، خیلی ساده دیم. چیزی که خودت همیشه میبگیریم، مسافرهای هیندنبرگو که نجات می

 «است.

 شد که آن را صد در صد قبول کنم.دلیل اسپیدر محکم بود، اما چیزی مانع می

 .«ای کاش دلیل بیش تری داشتیم»گفتم: 

فکر کنم بدونم کجا می تونیم دلیل بیشتری پیدا »همگی مدتی ساکت شدیم، بعد گانی گفت:

 «کنیم.

 «واقعا؟ کجا؟»فوری پرسیدم: 

تونیم با ناودون به آینده این قلمرو برویم و ببینیم ما مسافریم. می»او با صدای حق به جانبی گفت: 

 «افته.چه اتفاقاتی می

شق این بودم که به وطنم در زمین دوم بروم، اما می دانستم وقت تلف قلبم فرو ریخت. هر چند عا

 کردن است.

ای نداره. مطمئنا می تونیم به زمین دوم بریم و درباره هیندنبرگ و جنگ فایده»با ناامیدی گفتم: 

جهانی دوم تحقیق کنیم، اما این چیزی رو به ما نشون نمی ده. ما باید بفهمیم اگر هیندنبرگ 

 «افته.شه، چه اتفاقی میمنفجر ن

 «کی گفت بریم زمین دوم؟»گانی با لبخند شیطنت آمیزی گفت: 
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رفتیم. مگر اول منظورش را نفهمیدم. اگر می خواستیم آینده زمین را ببینیم باید به زمین دوم می

 این که...

 «نکنه می خوای بگی...؟»در حالی که به سختی توانستم جلوی هیجانم را بگیرم، گفتم: 

 «می خواد چی بگه؟»اسپیدر پرسید: 

 «بله، من از سفر به زمین سوم حرف می زنم.»گانی گفت: 

زمین سومم هست؟ تو اونجا رفتی؟ زمین »من که سعی می کردم به نظر گیج و منگ نرسم، گفتم:

 «سوم چه زمانیه؟

سال باال و  بود، یا یکی دو 6171من اونجا رفتم. فکر کنم زمانش سال »گانی لبخندی زد و گفت:

 «پایین. درست یادم نیست.

باید می نشستم. از فکر این که کره زمین سه هزار سال دیگر چه شکلی می تواند باشد، سرم گیج 

 رفت.

 «موافقم. اما جدی، چرا رفتن به زمین سوم بیش تر از رفتن به زمین دوم به ما کمک کنه؟»گفتم:

ات رفتم اونجا. همون وقتی که برای . با دایی پرسامبهت که گفتم من اونجا رفته»او جواب داد: 

هایی دارند که اولین بار بهم گفت مسافرم. اون جا یه چیزی فراتر از کتاب های فانتزیه. اونا کتابخونه

ما نیستند. اونجا اصال کتاب و کاغذ و چیزی که بتونی لمسش کنی، وجود نداره. مثل کتابخونه های

شه که به اندازه یه دونه شن اند. فکرشو بکن، وچولویی نگهداری میهمه اطالعات روی چیزهای ک

 کل کتابخانه عمومی نیویورک روی یکی از اون چیزها ضبط شده.

کرد. کامپیوترهای زمین دوم هم تا آن زمان تاریخ گانی راجع به نوعی کامپیوتر صحبت می

توانستم تصور کنم چیزها در مصرفشان تمام شده بود. پیشرفت تکنولوژی خیلی سریع است. نمی 

 طول سه هزار سال چه قدر تغییر می کنند.
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فکر کنم اونا هر اطالعات جزئی درباره هر اتفاقی رو روی اون چیزهای کوچیک »گانی ادامه داد: 

 «داشتند. به نظرم اگه بریم اونجا و با پاتریک صحبت کنیم.

 «پاتریک کیه؟»اسپیدر پرسید: 

خوبیه. باهوشم هست. فکر کنم پاتریک بتونه به اطالعات دسترسی پیدا  مسافر زمین سومه. دوست»

 «کنه و ما رو راهنمایی کنه که این جا چی کار کنیم.

گانی مرد فوق العاده ای بود. چند مرتبه تا به حال ما را نجات داده بود؟ حسابش دیگر از دستم در 

 رفته.

 «فکر خوبیه! بیاین همین االن بریم.»فریاد کشیدم:

ام. رفتم لباس سفر بپوشم و دیگر نمی توانستم آرام بنشینیم. یادم رفت که چه قدر خسته و کوفته

 آماده شوم. اما فوری حالم گرفته شد.

 «من نمیام.»اسپیدر گفت: 

 «ریم!منظورت چیه؟ همه با هم می»گفتم: 

 «من نمیام. رفتن به ناودون خطرناکه. ممکنه دیر برگردیم.»اسپیدر گفت: 

مسئله ای نیست. مگه یادت رفته که زمان بین قلمروها مثل هم نیست؟ ممکنه یک ساله »تم: گف

 «رفته باشیم، اما از طریق ناودون تا یک ساعت دیگه برگردیم.

خوام خطر بزرگیه، رفیق. اون بالن قراره فردا صبح زود برسه. من می»اسپیدر خیلی محکم گفت: 

باشم که اگه ماکس رز موفق نشد خودم جلوی فارو رو بگیرم.  وقتی سروکله ش پیدا می شه، این جا

حق با توست، رفیق. ما نمی تونیم روی ماکس رز حساب کنیم. اگه اون شکست بخوره، وظیفه 

این لیک هارست تا این جا چه »بعد به گانی نگاه کرد و پرسید:«ماست که هیندنبرگو نجات بدیم.

 «قدر فاصله داره؟
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ریبا صدو بیست سی کیلومتر تا این جا فاصله داره. با ماشین حدود چهار ساعت تق»گانی جواب داد: 

 «طول می کشه. با اتوبوس بیش تر.

 «خوام دیر برسم.می بینی؟ خیلی طول می کشه. نمی»اسپیدر گفت: 

 «گردیم.اسپیدر، بهت که گفتم، تا اون موقع بر می:»گفتم 

 «نرسیم. منو ببخش، رفیق. احتمال داره»سرسختانه گفت:

 گرداندم.به وضع بدی گرفتار شده بودیم. ما با هم توی یک گروه بودیم. باید نظر اسپیدر را بر می

یادت میاد توی تاکسی بهم چی گفتی؟ تو گفتی، همه مون مهمیم، اما منم که همه »از او پرسیدم:

مون با هم باشیم. خوام همه خوام بکنم. میکنم. خب، این کاریه که حاال میرو دور هم جمع می

تنها شانسی که برای شکست دادن سنت دین داریم اینه که با هم باشیم. تو جونتو به خطر انداختی 

 «که منو نجات بدی. اونجا بازم بهت احتیاج دارم.

 اسپیدر لحظه ای به فکر فرو رفت. یعنی باالخره در او نفوذ کرده بودم؟

ی پیش نمیاد. تو توی این فاصله به زمین سوم میری و گی، مشکلاگه این طوره که تو می»او گفت: 

کنیم انگار که اصال بر می گردی. بعد با هم می گردیم و سنت دین جونورهای آدمکششو پیدا می

نرفتی. اما اگه زود برنگشتی، باالخره یکی این جا هست که نگذاره هیندنبرگو منفجر کنند. چون من 

 «مونم.اینجا می

رسید. او تصمیمش را گرفته بود و راستش را بخواهید، زیاد هم مطمئن ی نمیدیگر عقلم به جای

 نبودم که اشتباه می کند.

کنی. شاید خیلی کمک کنه. اما تو برو زمین سوم و ببین چی پیدا می»اسپیدر به طرفم آمد و گفت: 

 «بگذار من اینجا بمونم و مراقب باشم که یکهو اشتباهی پیش نیاد.
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من و گانی برمی گردیم، اما نکته این جا نبود. نگرانی من از این بود که اسپیدر  مطمئن بودم که

خواست از من دور بماند. او آدم فعالی بود. حاال هم با همه مخالفتی که با او کرده بودم حاضر می

 نبود سنت دین را از دست بدهد.

 .«ریمباشه. وقتی برگشتیم، با هم به لیک هارست می»باالخره گفتم: 

 و بلند شد و به حمام رفت تا خودش را بشوید.« ببینیم چی می شه.»اسپیدر گفت: 

دلم نمی خواست به صورت گانی نگاه کنم. احساس می کردم گند زدم و گروهمان از هم پاشیده 

 است.

 «وقتی بخواد کاری بکنه، دیگه نمیشه جلوشو گرفت.»گانی به آرامی گفت:

هوشه. قدرتشم از تک تک ما بیشتره. تنها شانسی که داریم اینه که سنت دین هم قویه هم با»گفتم: 

 «با هم باشیم.

 «ما زود بر می گردیم.

 «ترسم اسپیدر خودش دست به کار بشه.احتماال، آره. اما می»

 گانی ساکت شد. او می دانست حق با من است.

. روز پرمشغله ای را من می خواستم همان موقع برویم، اما گانی گفت باید کمی استراحت کنیم

گذرانده بودیم و حسابی لت و پار بودیم. همین که گفت استراحت کنم، موافقت کردم. او اتاق را 

 گردد تا با هم راه بیفتیم.ترک کرد و گفت تا چند ساعت دیگر بر می

بودم  روی کاناپه دراز کشیدم و چشم هایم را بستم که بخوابم اما خوابم نبرد. با این که خیلی خسته

و باید تجدید قوا می کردم. فکرم به جاهای مختلف رفت و نگذاشت بخوابم. باالخره بلند شدم و 

 پشت ماشین تحریر نشستم تا این روزنگاشت را تمام کنم.
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بروم. خیلی  6171خواهم به زمین سوم در سال شود که میترسم. باورم نمیام هم میهم هیجانزده

برای خوشگذرانی و تحقیق بود، اما نیست. اتفاق هایی که اینجا در  باحاله، نه؟ کاشکی این سفر

 زمین اول افتاده، حالم را گرفته است.

کنی موضوعی را فهمیدی، اگر در مورد سنت دین یک چیز فهمیده باشم، اینست که وقتی فکر می

رال هم همین خورد. در دندارن همین کار را کرد. در کلکاری می کند که همه محاسباتت بر هم می

 کند؟کار را کرد. نمی دانم در زمین اول هم همین کار را می

 امیدوارم این را در سفر به زمین سوم بفهمم.

ام. فقط امیدوارم نویسم، آینده را دیدهدانم برایتان خیلی عجیب است، اما دفعه بعد که برایتان میمی

 ی خوبی باشد.آینده

   01پایان روزنگاشت شماره 

 

 

 

 

 

 6روزنگاشت شماره 

 زمین سوم

 شاید این مهم ترین روزنگاشتی باشد که برایتان می نوسم .
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حاال من به زمین اول برگشته ام. بیشتر این روزنگاشت را در زمین سوم نوشتم،اما این چند خط را 

به اول آن اضافه می کنم،چون می خواهم بدانید این صفحات چه قدر با ارزشند.می دانم که از 

نگاشت هایم خوب مراقبت می کنید،اما این یکی از همه مهم تر است. از این مثل طال نگهداری روز

 کنید.

من و گانی در قطار متروایم و یک راست به هتل برج منهتن بر می گردیم. تازه از زمین سوم 

به  برگشتیم و وقت زیادی نداریم.باید خودمان را به اسپیدر برسانیم و پیش از رسیدن هیندنبرگ

نیوجرسی برویم.اما سخت است برایتان بنویسم چه چیزی در زمین سوم دستگیرمان شد،چون همان 

طور که برایتان گفتم سنت دین همه ی رشته هایمان را پنبه کرده است.نه،دقیق تر بگویم . او رشته 

اما حاال که  هایمان را پنبه نکرده ، بلکه ما به قدر کافی باهوش نبودیم که بفهمیم چه قصدی دارد.

 می دانم از ترسم نمی توانم برایتان بگویم.

آنچه در زمین سوم پیدا کردیم چیزی ورای فاجعه بود. مارک و کورتنی ، امیدوارم بتوانید این 

روزنگاشت را بخوانید. می دانم قبال هم گفتم، اما این بار جدی تر می گویم. چون اگر ما امروز 

وشد و احتمال زیادی وجود دارد که هرگز به دنیا نیایید . جدی شکست بخوریم،تاریخ واژگون می 

می گویم. شما وجود نخواهید داشت.تا جایی که ما فهمیدیم هیچ چیز وجود نخواهد داشت. نمی 

خواهم شما را بترسانم . همین قدر بگویم که اگر این روزنگاشت را می خوانید،بدانید که ما برنده 

گاشت که تنها مدرک ماست، به دستتان نرسد و شما آن را نخوانید ، معلوم شده ایم. اما اگر این روزن

می شود که مارک دایموند و کورتنی چتویند اهل استونی بروک کانکتیکات ، هیچوقت به دنیا 

 نیامده اند.

 خیلی غم انگیز است،اما اگر ما جلوی سنت دین را نگیریم، وحشت به زودی همه جا را فرا می گیرد.

این روزنگاشت را قبال نوشته ام. سعی کرده ام همه جزئیات را بنویسم،چون از جهاتی تاریخ را بیشتر 

 می نویسم . 
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،آن را در میز تحریرم گذاشتم؛همان جایی که روزنگاشت 71پس از تمام شدن روزنگاشت شماره 

ند ، اما نه حاال را گذاشته بودم. گانی تصمیم دارد روزنگاشت ها را بگیرد و صحافی و جلد ک 3شماره 

 ، بعدا.

 اول باید به آینده صفر می کردیم.

وقتی کاغذها را در جای امنی گذاشتم،چشم هایم را بستم و سعی کردم کمی بخوابم . اسپیدر 

خوابیده بود. از نگرانی درباره ی اقدام بعدی و هشدارهایی که به او می دادم دیگر خسته شده 

 روی او حساب کنم،اما فعال نمی خواهم با او حرف بزنم.بودم.کاشکی می توانستم در آینده 

برنامه مان مشخص شده بود. من و گانی باید از طریق ناودان به زمین سوم می رفتیم، اسپیدر هم 

همان جا می ماند تا اگر به موقع برنگشتیم ، جلوی وین فارو را بگیرد.با همه ی نگرانی هایم چرت 

ب احتیاج داشتم، اما خیلی کوتاه بود،چون قبل از این که خوابم کوتاهی زدم. چه قدر به آن خوا

 سنگین بشود،گانی به آرامی تکانم داد و بیدارم کرد.

 «آماده ای آینده را ببینی؟:»لبخندی زد و گفت 

 «البته.»چشم هایم را باز کردم و گفتم:

می خواست در شرایط فکر جهش به سه هزار سال آینده مرا خیلی به هیجان می آورد. هر چند دلم 

اضطراری به آن جا نمی رفتیم ، من و گانی سوار متروی برونکس شدیم. دوبار قطار را عوض کردیم 

تا به همان ایستگاهی رسیدیم که مرتبه های پیش هم رفته بودیم . هنوز برایم عجیب بود که آن 

تم که در زمین دوم با دایی ایستگاه باز بود. وقتی به آن جا می روم، همیشه یاد اولین باری می اف

 گرس رفته بودم.آن موقع که ایستگاه متروکی بود و انگار به یک میلیون سال پیش تعلق داشت.

با آن جمعیتی که در ایستگاه بودند، سخت بود یواشکی از روی ریل ها رد بشویم و به دری که می 

دو تا دیوانه روی ریل قطار  خواستیم برسیم.نمی خواستیم مردم بترسند و پلیس را خبر کنند که

پریده اند.اما گانی این کار را قبال کرده بود. تا انتهای سکو رفتیم و منتظر آمدن قطار بعدی شدیم. 
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وقتی قطار آمد،درها باز شد، بعضی از مسافرها پیاده و بعضی ها سوار شدند،بعد درها بسته شد و 

برای ما زمان خوبی بود،چون ایستگاه تقریبا خالی قطار راه افتاد تا ایستگاه را ترک کند. این موقع 

 بود. به محض این که قطار از ایستگاه رفت، پایین پریدیم و به طرف در دویدیم .

 هیچ کس ما را ندید.صدای هیچ کس در نیامد. ما موفق شدیم.

ار ناودان قرار گذاشته بودیم جدا جدا سو«بفرمایید.:»گانی به دهانه گشاد ناودان اشاره کرد و گفت 

بشویم . هیکل گانی آن قدر درشت بود که نمی توانستیم با هم سوار شویم، چون زمانی که به 

سرعت بین زمان و فضا حرکت می کردیم،ممکن بود سرمان به هم بخورد. به عالوه من دوست 

 داشتم در ناودان تنها باشم .

طرف چیزی هست که الزم باشه منظورم اینه که اون «باید آمادگی خاصی داشته باشم؟»پرسیدم:

 «مراقب باشم؟

 «باید مواظب خیلی چیزها باشی. اما نگران نباش.»گانی گفت:

سپس وارد ناودان شدم . موهای تنم سیخ شده بود.این یک ناودان سواری معمولی نبود،البته اگر 

 اصوال بشود ناودان سواری را معمولی به حساب آورد.

 ین زمان بود. توقف بعدی سه هزار سال بعد بود.نه،بیشتر مثل وارد شدن به ماش

ناودان روشن شد.نورهای درخشان از فاصله دور به طرفمان می آمدند. همراه «زمین سوم!»فریاد زدم:

نور،صدای آشنای موسیقی مرا بلند کرد و به آینده قلمرو خودم برد.هم ذوق زده بودم ، هم نگران. 

 بود. همین به خوبی گویای علت مسافر بودنم

 «خوش بگذره!»گانی فریاد کشید:

فوری احساس کردم پر از انرژی شدم و با یک کشش جزئی در دهانه ی ناودان قرار گرفتم. سواری 

آرامی بود یا دست کم به آن آرامی بود که عبور سریع اسیر از تونلی فراسوی زمان و مکان می 

کر کنم و تصور کنم که ممکن است زمین توانست باشد . خوب بود که تنها بودم می توانستم کمی ف
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مدرن است؟یا مثل سیاره  46چه شکلی می تواند باشد.نمی دانستم مثل جتسونها 6171در سال 

،نژاد انسان دوباره به عقب برگشته و همه مثل میمون ها شده اند.تصور مشابهت زمین 47بوزینه ها

ن در آن صورت گانی ندا را به من می سوم با سیاره ی میمون ها چندان مایه ی نگرانی ام نشد. چو

 داد.

نمی دانم سفر چه قدر طول کشید. حاال که به آن فکر میک نم، می توانم بگویم سه هزار سال طول 

کشید.وقتی سوار ناودانی ، زمان مثل برق و باد می گذرد. بدیهی است که حس می کنی چند دقیقه 

ه ام حس کردم و چند لحظه بعد خودم را در بیشتر طول نکشیده است. فشاری را بر قفسه ی سین

 مکان حیرت انگیزی یافتم.

من به دهانه همان ناودان برگشته بودم، همان در و همان اتاق سنگی که چندی پیش ، از آن آمده 

 بودم.

نکند «زمین اول؟»گفته بودم«زمین سوم»یعنی چه؟یعنی اشتباه کردم؟نکند به جای این که بگویم 

زده بودم؟در همان موقع صدای موسیقی را از پشت سرم شنیدم. گانی بود که می توی ناودان دور 

 آمد. وقتی او همراه با نور زیادی فرود می آد از جلویش کنار پریدم.

 «وای،ما اشتباه کردیم؟دوباره به زمین اول برگشتیم.»پرسیدم:

 «نه،درست اومدیم.»

المه لباس روی هم ریخته بود . من آنها را گانی این را گفت و به گوشه ای از غار رفت که یک ع

شبیه لباس »ندیده بودم،چون وقتی وارد شدم خیلی گیج بودم.گانی لباس ها را زیر و رو کرد و گفت:

 «های زمین اوله.

                                            

46 - Jetsoks:  جستون ها«نام سلایر انیمیشنی است که در سال های 7351 و 7359 از کانال ای بی سی آمریکا پخش شده است. شخصیت«

 1511ن در سال های این سلایر ، برخالف شخصیت های غارنشن سلایر فلینتستونها،فوق مدرن بودند.این سلایر انیمیشن نشانگر اهالی زمی

 بوده است.

47 - Planet of the Apes : .سیاره بوزینه ها«نام سریالی تلویزیونی است« 
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با شنیدن این حرف کمی آرام گرفتم . پس قرار نبود وارد دنیای عجیب غریبی شوم . کمی ناامید 

 ی جدید عجیب غریب باشد.شدم. دلم می خواست آن دنیا

 «نمی دونم کی اینا رو می یاره این جا.»گانی که همچنان لباس ها را زیر و رو می کرد،گفت:

دایی پرس می گفت این کارها »من هم رفتم تا از میان لباس ها برای خودم لباسی پیدا کنم و گفتم:

 «رو دستیارها می کنند.

 «دستیار؟دستیار دیگه کیه؟»گانی گفت:

دمم نمی دونم.تا به حال ندیدمشون. اما دایی پرس می گفت اونا اهالی قلمروهای مختلفند که خو»

 «به مسافرها کمک می کنند.غیر از این هیچی نمی دونم.

جای شکرش باقی بود که لباس ها عجیب غریب و مدرن نبودند . یک شلوار خاکی رنگ معمولی و 

جوراب های قدیمی معمولی و شورت پاچه دار هم بلوز یقه اسکی سرمه ای رنگی برداشتم. حتی 

بود!ا کفش هایشان اصال شبیه کفش نبود.بیشتر شبیه دونات های بزرگ بودند که وقتی پایمان می 

کردیم ، به شکل و اندازه پا در می آمدند مثل حباب هوای کلرال،همه شان هم یک اندازه 

 بودند.خیلی با حال بود.

دکمه داری را با شلوار مشکی پوشید. یک جفت هم کفش دوناتی سیاه گانی پیراهن معمولی قدیمی 

برداشت. او هیچوقت کفش سفید نمی پوشید.یک کت مشکی هم برداشت که لباسش تکمیل بشود. 

بعد دستش را توی جیب کتش کرد و کارت نقره ای مربع شکلی را در آورد که اندازه کارت بیس 

 بال بود. 

 «این دیگه چیه؟:»پرسیدم 

 «یه چیزی مثل تلفنه.»او گفت:

 «تلفن؟»
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آره.با این می تونیم با پاتریک تماس بگیریم.ازم نپرس چه جوری کار می کنه چون اصال ازش سر »

بعد دکمه روی کارت را فشار داد و چراغ قرمزی باالی آن دوباره چشمک زد. بعد دوبار «در نمی یارم.

حاال می دونه ما این جاییم. می یاد ، ما رو »ت:با رنگ سبز چشمک زد و بعد خاموش شد. گانی گف

 «می بره.

 «چه باحال . می تونیم نگاهی به اطراف بندازیم؟»

حتما. برای همین »گانی خندید . می دانست من مشتاقم که بفهمم آینده چه شکلی است . او گفت:

 و مرا به طرف در چوبی برد که همان دروازه بود.«اومدیم اینجا.

 «اینجا کوئیگ نداره؟»در را باز کند،از او پرسیدم: پیش از آن که

 «کوئیگ دیگه چیه؟منظورت سگ های چشم زردند؟نه.اگه بدونن ازشون نمی ترسی،کاریت ندارند.»

من با این حرف ها نمی توانستم با آن حیوان ها کنار بیایم.از آن سگ های چشم زرد می 

دری باشد که امواج هراسان مرا خنثی کند.بعد ترسیدم.امیدوار بودم امواج شجاعانه ی گانی به ق

گانی در را باز کرد ما و وارد قلمرو آشنایی شد. انتظار دیدن تونل مترو زمین اول و زمین دوم را 

 داشتم ، اما آن را ندیدم.

تونل مترو بود،اما شبیه تونلی نبود که من می شناختم. اولین تفاوتش این بود که روغن بود.نور 

ی این که از سقف بتابد،از لوله های بلندی می تابید. دیوارها سفید و براق و کامال تمیز سفید به جا

بودند. آن جا هیچ شباهتی به مترویی نداشت که قبال دیده بودم روی زمین دو ریل نقره ای رنگ 

 بود که تقریبا سه مترو نیم از هم فاصله داشتند . به نظرم قطار متروی آینده مثل سرزمین والت

دیسنی ، مونوریل بود.تونل از هر طرف تا بی نهایت امتداد داشت طوری که می توانستیم چراغ های 

ایستگاه بعدی را هم از این ایستگاه ببینیم.ایستگاه همان ایستگاه بود. حتما بعد از دوره من در زمین 

 دوم که متروکه شده بود،دوباره آن را بازسازی کرده بودند.
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را شنیدیم . فوری برگشتیم و دیدیم که دروازه پشت سرمان بسته شد. اگر تاز هر دو صدای شترقی 

هکار بودم فکر می کردم در ناپدید شده چون کامال با دیوار یکرنگ بود . باید خیلی نزدیک می 

شدیم تا خطوط دورش را ببینیم . خیلی عجیب بود. داخل دروازه همان در چوبی قدیمی بود. اما 

یه تونل ،سفید و براق بود. تنها یک نشانه از گذشته آن جا بود،همان ستاره قدیمی بیرون آن مثل بق

 که روی همه دروازه ها حک شده بود.

 «بهتره حرکت کنیم وگرنه به قطار بر می خوریم.»گانی گفت:

از بس هیجان داشتم،جلوتر از گانی دویدم . وقتی به سکو رسیدم ،فوری باال پریدم و بعد به گانی 

کردم که او هم باال بیاید. برگشتم و برای اولین بار ایستگاه متروی بازسازی شده به سبک کمک 

 زمین سوم را نگاه کردم.

 وای!از آنچه دیدم واقعا تعجب کردم.

قاعدتا همان ایستگاه بود و کار می کرد. خیلی شلوغ نبود . عده ای آن جا می پلکیدند و منتظر قطار 

عادی بودند. پس انسان ها در طول سه هزار سال هیچ تغییری نکرده  بودند. همه شان هم افرادی

 بودند.

اما ایستگاه مترو عوض شده بود. چند متر از ریل های قطار دور شدم و با منظره غیر قابل باوری روبه 

رو شدم. جلوی ریل قطار بازار زیرزمینی بزرگی دیدم که شاید تا پنجاه طبقه پایین تر از ایستگاه 

داشت . بزرگترین بازاری که تا کنون دیده اید را تصور کنید ، بعد آن را چهل برابر کنید. آن  ادامه

جا به این بزرگی بود.همه ی طبقاتش هم زیر زمین بود.ما در باالترین طبقه بودیم و از آن باال 

طبقات متعددی را می دیدیم که شامل مغازه ها و رستوران های بی شماری می شد.حتی قسمت 

کامال جداگانه ای را دیدیم که به نظر ورودی اختصاصی بود. شاید آن قسمت آپارتمانی یا چیزی 

 شبیه آن بود.

مردم در طبقات مختلف در جنب و جوش بودند. عده ای پیاده می رفتند،عده ای هم با روروک 

تخر هاعجیب و بی صدایی به سرعت حرکت می کردند. نگاهم به پایین ترین طبقه که رسید اس
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وسیعی را دیدم که بیش تر شبیه دریاچه سرپوشیده بود. عده ای آن جا شنا و توپ بازی می کردند 

 . به قدری بزرگ بود که می توانستند حتی قایق سواری هم بکنند.

 آن جا شهر زیرزمینی عظیمی در برونکس ، یا بهتر بگویم،زیر برونکس بود. 

 فکر کنم می خواست از شوک در بیایم. گانی پشت سرم بود،اما اول هیچ حرفی نزد.

 «نظرت چیه؟»باالخره پرسید:

 «حیرت انگیز کلمه مناسبیه.»با بهت و حیرت گفتم:

شنیده م اینجا کم آورده ن و تصمیم گرفته ن از تنها جای زمین استفاده کنن :»گانی توضیح داد 

 «که دست نخورده مونده بوده.

 «زیرزمین.:»گفتم 

ر مقایسه با چیزهایی که پاتریک برام تعریف کرده،این چیزی نیست.سرتاسر درسته. د»گانی گفت:

 «دنیا شهرهای زیادی مثل این وجود داره.

وقتی مردم خرید و فروش می کردند،من ایستاده بودم و تماشا می کردم،اما هیچ کس به من توجهی 

ی گوناگون می دیدم. آن محله نداشت . به نظرم برایشان خیلی عادی بود. اما...وای . مردمی از نژاها

به نژاد گوناگون می دیدم.آن محله به نژاد خاصی تعلق نداشت. شاید باالخره مردم یاد گرفته بودند 

 چگونه کنار هم زندگی کنند.

 «وضع دنیا بهتر می شه.»گانی گفت:

د. در گذشته ا مرا به طرف پله برقی برد تا به سطح زمین برویم . هانموقع قطار مترو وارد ایستگا ش

صدای تق تق چرخ ها روی ریل و صدای گوش خراش ترمز قطار شنیده می شد.ا این جا قطار به 

 نرمی و با صدای مالیمی وارد ایستگاه شد. خیلی آرا.خیلی رویایی!
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سوار پله برقی شدیم و به زور جلوی خودم را گرفتم که از پله ها باال ندوم.برای دیدن زمین سوم 

 اشتم.صبر و قرار ند

فکر کنم مردم یک جایی سر عقل اومده ن . دیگه ساخت و »همان طور که باال می رفتیم گانی گفت:

ساز ساختمونای بزرگ و بلند متوقف شد. فهمیدند باید به اونچا دارند احترام بگذارند وگرنه برای 

 «اینده چیزی باقی نمی مونه.

 «اون وقت چی کار کردند؟»پرسیدم:

 «بین.خودت ب»گانی گفت:

باالی پله برقی رسیدیم.انتظار داشتم وقتی از ایستگاه مترو بیرون می روم ، محله شلوغ برونکس را 

 ببینم.خب،وارد برونکس شدم،اما آن جا مثل همیشه نبود.

اولین چیزی که به چشمم خورد،چمن های آن جا بود. آن جا به قدری سرسبز بود که بیشتر به 

اوری داشت که مردم زیر سایه درختان سبز و تنومند دور پارک شباهت داشت!دریاچه پهن

آن،ماهیگیری می کردند.زمین آن منطقه صداف نبود. پر از تپه و صخره بود. روی نهری که به 

دریاچه می ریخت،پل عابر پیاده زده بودند.در آن روز آفتابی زیبا،آسمان آبی و صاف بود. بوی 

 –ی آشنایی به مشامم خورد،بویی شبیه به بو

 «درخت کاج . بوی درخت کاجه.»

 او فکرم را خوانده بود.باجه ی سبز مترو را کنار کاجستان انبوهی ساخته بودند.

بوی آن جا با بوی دود غلیظ زمین اول ، زمین تا آسمان فرق داشت. چندین ساختمان عجیب غریب 

ور نامنظم روی هم افتاده به طور پراکنده به چشم می خوردند.آن ها مثل جعبه هایی بودند که به ط

باشند.آن ساخمان ها حتما مجتمع بودند چون ساکنینش را می دیدم که در بالکن هایشان نشسته 

 بودند و با هم حرف می زدند،بازی می کردند،کتاب میخ واندند و اساسا زندگی می کردند.
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ی شهری وجود در زمین سوم خیابان هم بود،اما به جای این که خیابان خط کشی و جدول بند

داشته باشد،مناطق طبیعی حرف اول را می زدند و خیابان ها دور جاهای طبیعی بودند.ترافیک هم 

بود،اما ماشین ها کوچک بودند و احتماال با انرژی اکتریکی کار می کردند. تنها صدایی که از آن ها 

اده می رفتند یا سوار آن در می آمد،ورور آرامی بود. خیلی ها سوار دوچرخه بودند و عده ای هم پی

چیزهایی بودند که زیرزمین هم دیده بودم؛همان هایی که دو تا چرخ داشت . تعداد زیادی سایه بان 

سبز تیره این جا و آن جا پراکنده بود. که خودمان تازه از زیر یکی از آن ها بیرون آمده بودیم. فکر 

اولین باری که این جا »دند. گانی گفت:می کنم آن سایه بان ها ورودی مجتمع های زیرزمینی بو

 «اومدم مثل االن تو وایسادم و به مناظر زل زدم ولی بعدش احساس خوب و خوشایندی پیدا کردم.

 «چرا این جوریه؟»پرسیدم:

 «چون فهمیدم ممکنه چند هزار سال طول بکشه،اما باالخره درستش می کنیم.»

 «باورنکردنیه.چرا به ما نگفته بودی؟:»گفتم 

فکر کردم در زمین اول کارهای مهمتری داریم.آینده همیشه این جا هست. زمان »گانی جواب داد:

 «حاله که باید نگرانش باشیم.

می بینم که چند تا مهمون خارجی توی »پس از آن ، صدای گرم و دوستانه ای شنیدم که گفت:

 «شهر داریم.

گفت چندان بزرگتر نبود. البته تر و  اتومبیل کوچکی از پشت سر به ما نزدیک شد که از ماشین

تمیزتر از ماشین گلف بود . اما جلویش باریک می شد و اندازه چرخ هایش هم معمولی بود. ماشین 

 نقره ای بی سقفی بود که چهار صندلی داشت.

پشت فرمان پسری نشسته بود که حدود بیست سال سن داشت. موهای بلند قهوه ای ، چشم های 

ندان داشت و مثل آدم های معمولی زمین دوم لباس پوشیده بود. یک شلوار روشن و صورتی خ

 جین با یک بلوز آستین کوتاه سبز تیره.
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 «سالم،پاتریک. ممنون که فوری اومدی دنبالمون.»گانی گفت:

از دیدنت خوشحالم،گانی . آقای »پاتریک از ماشین بیرون پرید و گانی را در آغوش کشید و گفت:

 «؟ماجراجو کجاست

 «این برادرزاده شه،بابی پندراگن.»گانی به من اشاره کرد و گفت:

پندراگن!پرس بهم گفته بود که یه روز پیدات می شه. از »پاتریک صمیمانه با من دست داد و گفت:

 «دیدنت خوشحالم.

 «منم همین طور.»گفتم:

 «خب؟خودش کجاست؟»پاتریک گفت:

 گانی به من نگاه کرد.من باید جواب می دادم.

 نمی دانستم چه طور دیگه ای باید بگم.«پرس مرده.»به آرامی گفتم:

 صورت پاتریک از ناراحتی توی هم رفت.به نشانه احترام ، سه نفری لحظه ای ساکت ماندیم.

 «تسلیت می گم،بابی.داییت برام مثل برادر بود. دلم براش تنگ می شه.»پاتریک باالخره گفت:

وجود زندگی هایی که تجربه می کرد،هرجا می رفت با هم دوست  سرم را تکان دادم. دایی پرس با

 می شد.با هم جز سنت دین.

 «پیش از مرگش،به من گفت اتفاقی که باید بیفته می افته ولی پذیرفتنش خیلی سخته.»گفتم:

می دونم . پرس به این حرف اعتقاد داشت و با تمام وجودم مطمئنم که اون »پاتریک به آرامی گفت:

 «ت راجع به چیزی اشتباه نکرده من که ندیدم.هیچ وق

 سرم را تکان دادم.
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پاتریک ، باید کمکمون کنی. فکر کنم بتونی ما رو به اون »گانی رفت سرِ اصل مطلب و گفت:

 «کتابخونه ببری.

 «البته.بپرید باال.»

تم. چون اولین باری بود که به زمین سوم رفته بودم،گانی عقب نشست و من کنار پاتریک نشس

 دوست مسافر جدیدم پایش را روی پدال گاز گذاشت و ما به سرعت حرکت کردیم.

 «تا حاال به کتابخونه ی عمومی نیویورک در منهتن رفتی؟»از من پرسید:

 «از جلوش رد شده م . شیرهای سنگی بزرگی جلوشه،درسته؟هنوزم همون جوریه؟»جواب دادم:

 .«بله.اما خب،بعضی چیزها یه خرده فرق کرده»

 «خیلی هم فرق کرده.»وسط حرفش پریدم و گفتم:

من در زمین اول و دوم بوده م.می فهمم چی می گی.اما هنوز پیوندهای »پاتریک خندید و گفت:

زیادی با گذشته وجود داره.نظریه محکمی می گه:باید به تاریخ احترام گذاشت و افتخار کرد. حاال 

 «بعدا می فهمی منظورم چیه؟

وضاع تغییر کرده،به هیچ وجه حق مطلب رابیان نمی کرد.شهر نیویورک دیگر آن گفتن این که ا

 شکلی نبود که من به خاطر داشتم.

روزگاری آن جا محوطه ای بود که هر سانتیمر مربعش یا خیابان بود یا ساختمان.در خیابان ماشین 

ر از دود بود. منظورم این ها به هم گره خورده بودند و در پیاده روها آدم قُل می زد. هوا هم که پ

می  6171نیست که جای بدی بود،می خواهم بگویم جای شلوغی بود. اما نیویورکی که در سال 

 دیدم کامال متفاوت بود.

با ماشین بی سروصدایمان از جاده بادگیری به طرف حومه شهر رفتیم . دو طرف جاده خلوت ،پر از 

اهی یکی از آن عمارت های جعبه ای شکل مسکونی را درخت و تپه های سرسبز و زیبا بود. هر از گ
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می دیدم،مثل این که به ورمونت می رفتم.بین راه مزراعی هم بوند که درختان میوه داشتند. وقتی 

 از کنارشان می گذشتیم ،بوی سیب هوا را عطرآگین کرده بود.

 «پس مردم کجان؟»پرسیدم:

یست و یکم دنبال این بودیم که منابع طبیعی مونو االن برات می گم . تا اواسط قرن ب»پاتریک گفت:

 تموم کنیم.آلودگی بیشتر از همیشه شد و همه جا رو گرفت.

دولت ها باید دست به کار می شدند و راه چاره ای پیدا می کردند وگرنه فاجعه اتفاق می افتاد. از 

ت باشه،در قالب یک سیاره اون به بعد ،زمین به جای این که مجموعه ای از کشورها با نظرهای متفاو

 «ی واحد دست به عمل زد.

 «برای همین رفتند زیرزمین؟»پرسیدم:

اون یکی از راه حل ها بود. از تولیدات و انرژی شروع شد . نیروگاه های برق نزدیک مرکز سیاره »

 «اند.

 «باورکردنی نیست.»فقط توانستم بگویم:

سسات بازرگانی به زیرزمین منتقل شدند. از همه مو 9111پیش از هزار سال طول کشید.تا سال »

 «کارخونه ها گرفته تا فروشگاه های گپ.

 «شما هم گپ دارید؟»پرسیدم:

 «فکر کنم بلوزی که تنته مال گپ باشه.»

دوباره به بلوزم نگاه کردم.زیاد با لباس هایی که در زمین دوم می پوشیدم فرق نمی کرد. گپ 

 عزیزم.عاشقتم.

تنها کاری که روی زمین انجام میشه کارهای مربوط به کشاورزی و نیروگاه های »پاتریک ادامه داد:

 «خورشیدیه.بیشتر منابع بزرگ نیرو در غرب و در مناطقیه که کسی زندگی نمی کنه.
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 «فهمیدم.»

بعد مردم کم کم به زیرزمین منتقل شدند.مجتمع های مسکونی وسیعی زیرزمین هست که همه »

 «ارتباط دارند.شون توسط قطار به هم 

 «زیرزمین آدم خفه نمی شه؟»گفتم:

هر چی بوداز هوای روی زمین بدتر نبود. جا کم داشتیم . همین باعث اقدام بعدی شد. ما نه تنها »

 «پایین رفتیم،باال هم رفتیم.

 «باال؟»

ع ما آبادی هایی هم در فضا داریم.از ایستگاه فضایی آلفا که در اواخر قرن بیستم ساختند،شرو»

شد.پس از آن سکوهای فضایی بزرگتری شروع به کار کرد که از آن جا می توانستیم به جاهای 

چند آبادی که تقریبا هر یک حدود هزار نفر  9111دورتری پرواز کنیم.هدف بعدی ماه بود.تا سال 

جمعیت داشت،در ماه شکل گرفت.هدف بعدی مریخ و بعدش زهره و بعد دو تا از قمرهای مشتری 

طبق آخرین سرشماری صدوپنجاه و پنج میلیون نفر خارج از سیاره زندگی می کنند.به بود.

عالوه،باالخره مردم به برنامه های پیشگیری از افزایش جمعیت توجه نشون دادند و رشد جمعیت به 

 «صفر رسید.

 ود.این آینده ای بود که فقط برای نویسنده های کتاب های علمی تخیلی زمان خودم قابل تصور ب

 «زیردریا هم آبادی دارین؟:»پرسیدم 

البته که داریم،اما تعدادشون قابل توجه نیست.شاید فقط چند میلیون نفر توی »پاتریک گفت:

 «زیستگاه های زیر آب باشند.

 «چند میلیون؟اونوقت می گی قابل مالحظه نیست؟جالبه!»
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م از سطح زمین دست حاال بهت می گم چی جالبه.بعد از این که بشر کم ک»پاتریک گفت:

کشید،طبیعت دوباره ترمیم شد.آلودگی کم شد. آب و هوا به تدریج پاک شد. جنگل ها دوباره زنده 

شدند. جنگل های استوایی امریکای جنوبی دوباره جون گرفتند.از جهاتی شکل دنیا دوباره مثل 

 «گذشته ش شد.

 «نا چی شدند؟چه بالیی سر چیزها اومد؟ساختمونا و جاده ها رو می گم.او»

به تدریج برچیده شدند.به پروژه سنگین بازیافت اجرا شد. بیش تر مواد سطح زمین پس از بازیابی »

برای ساختن شهرهای زیرزمینی مصرف شد.میلیاردها تن از موادی که دیگه نمی شد ازشن استفاده 

ساخته بشن . الزم به کرد،مثل جاده ها باقی موندند.خیلی از اونا خراب شدند تا شهرهای زیرزمین 

گفتن نیست که باید اون زیروخالی می کردند تا شهرهای جدیدی بسازند.همین تپه های گرد و 

زیبایی که می بینی از ساختمونا و خیابانونای تخریب شده ی نیویورک درست شدند. همه این کارها 

 «برای التیام سطح کره زمین و نگهداری از مناطبع طبیعی برای آینده بود.

 «اما بعضی ها هنوز در سطح زمین زندگی می کنند.»پرسیدم:

بله.هنوز شهرهایی توی دنیا هستند.فکر می کنم االن ساکنین سطح زمین و زیرزمین نصف و نصف »

شده ن.اما کسانی که زیر زمین اند زمان زیادی رو هم روی سطح زمین می گذرونند . هنوز مردم 

برای اسکی می رن کوه و یا خیلی کارهیی رو می کنند که در زمین برای تعطیال می رن کنار دریا یا 

 «؟48دوم انجام می دادند. می خوای بریم ورزشگاه ینکی

 «اون ورزشگاه هنوز هست؟»

 «البته که هست . بعضی چیزها هیچ وقت نباید تغییر کنند.»پاتریک خنده ای کرد و گفت:

 «همه چی عالی و بی نقصه.»فقط توانستم بگویم:

                                            

48 - Yankee stadium 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  094 د

 

 «نه،هیچ چیز بی نقص نیست. اما بهتر از روندیه که بشر در پیش گرفته بود.»تریک خندید و گفت:پا

بقیه راه تا کتابخانه را ساکت بودیم . البته یک میلیون سوال داشتم،اما دلم می خواست دیگر فکر 

ود،اما مثل نکنم و اطرافم را نگاه کنم.حق با گانی بود . احساس خیلی خوبی بود.خیلی طول کشیده ب

 این که بشر باالخره راه درست را پیدا کرده بود.

به سرعت از جاده عبور کردیم و به منهتن نزدیک شدیم.هر چه به جزیره نزدیک تر می شدیم ، 

بیشتر می فهمیدم منظور پاتریک از حفظ آثار قدیمی چیست. با وجودی که بیشتر منطقه به 

روی رودخانه هایی که منهتن را دور می زدند،همچنان  طبیعت نزدیک شده بود،سازه هایی مثل پل

 پابرجا بودند.

ساختمان امپایر استیت هم هنوز سرجایش بود.اما نمای فلزی و برای داشت که خیلی مدرن به نظر 

می رسید. نمی دانستم همان ساختمان زمان ماست که هنوز مانده یا نه،اما هر چه بود یادآور مهم 

ه چیز خیلی باحال بود.منهتن بیشتر از برونکس ساختمان داشت.آن جا دوران گذشته بود. هم

خیابان ها و مجتمع های جعبه ای شکل بیشتری داشت و در نتیجه بیشتر شبیه شهر بود. با این هم 

 مکان آرام و متدمنی می نمود.

 اما اشکالی در آن بود.

 ردم.مدتی که گذشت و آن جا ها را خوب دیدم،کم کم احساس ناراحتی ک

نمی توانستم به زبان بیاورم ، چون آن حالت را نمی شناختم،اما خیلی عجیب بود. حرفی نزدم،اما 

 خیلی نگران بودم.

 «بفرمایید.»پاتریک اتومبیلش را جلوی کتابخانه نگه داشت و گفت:

از دیدن دو شیر سنگی که هنوز آن جا ، جلوی کتابخانه بودند،خوشحال شدم. پله های سیمانی 

ی هم که به کتابخانه منتهی می شدند مثل قدیم بودند.اما ساختمان فرق داشت. به خاطر داشتم پهن

ساختمان کتابخانه،بنای بسیار بزگری با طاق ها و ستون هایی شبیه ساختمان های رم باستان بود. 
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تر اما آن ساختمان از بین رفته بود. در عوض ساختمان جدید کوچکی ساخته بودند که چندان بزرگ

 از کتابخانه محلی استونی بروک نبود.

 «اینه؟این که خیلی کوچیکه...»با تعجب پرسیدم:

حدود دو هزار ساله که دیگه از کتاب های قدیمی استفاده نمی کنیم.اونا »پاتریک خندید و گفت:

 «خیلی جا می گرفتند اما خیالت راحت باشه.بی جواب نمی ری.

بهت که گفتم . همه چی »باال دوید. گانی نزدیک من آمد و گفت:او از ماشین پیاده شد و از پله ها 

 «توی بسته های کوچیکه.اینا همه اطالعاتشونو توی اونا نگه می دارند.مثل جادو می مونه.

 «گانی ،من نگرانم.»گفتم:

 «برای چیزی که دنبالشیم؟»

 «هم برای اون هم برای چیزهایی که االن دیدم.»

انداختیم. چند بچه روی چمن های آن طرف خیابان توپ بازی می کردند. هر دو نگاهی به اطرافمان 

بعضی ها با دوچرخه شان به کتابخانه آمده بودند.گروهی نوازنده روی پله های کتابخانه نشسته بودند 

و آهنگ کالسیکی می نواختند.آنها خیلی آرام و سرحال بودند،نه مثل نیویورکی های دیوانه ای که 

 دوم می شناختم . از زمین اول و

برای همین آوردمت اینجا. الرم بود اینا رو ببینی . االن کلی »گانی همه آن ها را نگاه کرد و گفت:

 «سوال داری،نه؟

 «آره . بیا بریم جواب ها رو پیدا کنی.:»گفتم 
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 00روزنگاشت شماره 

 زمین سوم

مان دیده بودم،برای این که هیچ کتابی آنجا آنجا شبیه هیچ کدام از کتابخانه هایی نبود که تا آن ز

نبود.حرفم را پس می گیرم.یک کتاب بود که مثل اشیا موزه ها آن را در جعبه ای شیشه ای،وسط 

سالن گذاشته بودند.آن را گذاشته بودند تا یادآور گذشته و نحوه ی زندگی در آن دوران باشد.نمی 

کرده اند. کتاب فرهنگ لغت بود یا انجیل ؟شاید هم دانستم برای این منظور چه کتابی را انتخاب 

 آثار کامل شکسپیر یا یک شاعر معروف دیگر بود.

گوشت و تخم مرغ سبز؟کدوم دکتر درباره گوشت و تخم مرغ سبز چیز می »گانی با تعجب گفت:

 «نویسه؟

 «دکتر زئوس.این قشنگترین داستانیه که تا به حال خونده م.»خنده ای کردم و گفتم:

 ما رای گرفتیم . این داستانو همه دوست داشتند.»اتریک نزد ما آمد و گفت:پ
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رو هم دوست داشتم،اما «هورتن صدایی شنید.»این کتاب با اکثریت قاطع آرا انتخاب شد. من کتاب 

 «اینم خوب بود.

 مردم زمین سوم هم شوخ طبع بودند.

ای روی صندلی های راحتی آن  پاتریک ما را به سالن بزرگی برد که کف مرمری داشت و عده

نشسته بودند و از روی صفحه تخت مانیتور کامپیوترها چیز می خواندند.برای حل مشکل کمبود جا 

راه خوبی پیدا کرده بودند.با این حال من که خودم عاشق مطالعه بودم،خواندن کتاب بدون در دست 

 گرفتن و ورق زدن آن برایم قابل تصور نبود.

لند از سالن منشعب می شد.پاتریک ما را داخل یکی از آن راهروها برد که درِ اتاق چندین راهروی ب

های زیادی پشت سر هم در آن باز می شد. بعضی از درها باز بودند و داخل اتاق ها افرادی بودند.از 

منظره ای که در یکی از اتاق ها دیدم ،سرجایم میخکوب شدم. سه نفر دور سکویی نقره ای نشسته 

ند که تقریبا سی سانتیمتر از زمین باالتر بود. وسط سکو آبراهام لینکلن ایستاده بود و با آن ها بود

و حکومت مردم،توسط »...صحبت می کرد!باور کنید خودش بود.لینکلن شریف بود که می گفت:

 «مردم،برای مردم در زمین نابود نمی شود.

 «اون آبراهام لینکلنه! –او »با صدای بلند گفتم:

 «.می خوای گوش کنی؟49آره.سخنرانی گتیسبرگه»اتریک پرسید:پ

 «یکی خودشو به شکل لینکلن در آورده،نه؟»

همان موقع آبراهام لینکلن ناپدید شد.یک هویی ناپدید شد و سکو خالی ماند. من فوری نگاه 

و برد و پرسشگرانه ای به پاتریک انداختم.او دستش را دور گردن من انداخت و مرا به انتهای راهر

                                            

49 - Gettysburg :  7985 یکی از سخنرانی های مهم آبراهام لینکلن که در دوره ی جنگ های داخلی آمریکا در تاریخ 73 نوامبر سال

 ایراد شد.
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فکرشو بکن که آدم های غارنشین اولین باری که آتیشو دیدند چه احساسی داشتند.شاید زیاد »گفت:

 «با االن تو فرق نمی کردند.

 «نه اون آتیش بود نه من غارنشینم.بگو اون چی بود؟»با تعجب گفتم:

خیلی به اتاقی آن اتاق «بهت نشون می دم.»پاتریک من را به یکی از اتاق های راهرو بردو گفت:

شباهت داشت که روح ابراهام لینکلن در آن بود،فقط بزرگتر بود . شش صندلی ساده دور سکوی 

 نقره ای رنگی بود که تقریبا دو متر و نیم باالتر از سطح زمین قرار داشت.

 «من معلمم.برای همین می تونیم به این اتاق سوپر دولوکس بیایم.»پاتریک توضیح داد:

 «قبال اینو دیدی؟»ه کردم و گفتم:به گانی نگا

 «آره.گفتم که جادوه.»گانی خنده ای کرد و گفت:

ما نشستیم و او در را پشت سرمان بست تا تنها باشیم بعد «بفرمایید بشینید.»پاتریک گفت:

خیلی ساده اس.همه اطالعات موجود ، در بانک اطالعات ذخیره شده .آن با کامپیوترهای شما »گفت:

او روی صندلی وسطی «فرق زیادی نداره،فقط حدود دوازده میلیارد بار قوی تره.  در زمین دوم

کامپیوتر ، »نشست و دکمه سفید روی دسته صندلی را فشار داد و با صدای بلند و رسایی گفت:

 «جستجوی جدید.

 «خوش آمدی.چه کمکی از دستم برمیاد؟»صدای دلنشین زنی در جوابش گفت:

بود.چراغ ها به طور اتوماتیک کم نور شد و ما صحنه گردی را  50رکوای،چه خفن.مثل استار ت

 جلویمان دیدیم.

 «کامپیوتر.لینکلن،آبراهام.رئیس جمهور ایاالت متحده.»پاتریک دکمه دسته صندلی اش را زد و گفت:

                                            

5050  - Star Trek 
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فوری تصویر آبراهام لینکلن روی سکوی مقابلمان ظاهر شد.اما آن تصویر آبراهام لینکلن نبود،انگار 

 ودش آن جا ایستاده بود.خ

 «وای!این هولوگرامه.»گفتم:

 «خطابه ی گتیسبرگ.»درسته. بعد دوباره به کلید روی دسته صندلی اش زد و گفت:»پاتریک گفت:

 «هشتاد و هفت سال پیش پدران ما باعث شدند...»فوری لینکلن شروع به صحبت کرد:

 و لینکلن ناپدید شد.«پاک.»پاتریک گفت:

 یاد هولوگرامی افتادم که آجاکیلیان در ویالکس به ما نشان داده بود.«باحاله!جه قدر »گفتم:

 «این که چیزی نیست. آبراهام لینکلن یه موضوع عادیه.»پاتریک گفت:

حاال بیا بریم سراغ یه چیز غیر عادی.ما اومدیم این جا که درباره هیندنبرگ اطالعاتی »گانی گفت:

 «کسب کنیم.چیزی درباره ش شنیدی؟

بعد «شوخیت گرفته؟فکر کردم چه چیز سختی می خوای بپرسی.»پاتریک خنده ای کرد و گفت:

 «هیندنبرگ،زپلین،اوایل قرن بیستم.»دکمه روی دسته صندلی اش را زد و گفت:

در برابر ما ، چشم انداز آشنایی روی سکو شناور شد.کشتی هوایی ظاهر شد ودر هوا معلق ماند. البته 

 در اندازه ی کوجک.

 «نمای داخلی.»پاتریک دستور داد:

تصویر کامل زپلین ناپدید شد و نمای کابین مسافرهای هیندنبرگ در برابرمان جلوه گر شد. نمی 

توانم بگویم چه قدر باحال وبد. مثل این بود که با ایجاد شکافی در زمان ، یه زورگار دیگری نگاه 

رای سفر در اقیانوس طراحی شده بود. تاالر کنیم.هیندنبرگ کشتی هوایی باشکوهی بود. فکر کنم ب

تشریفات،اتاق ناهار خوری و عرشه طویلی داشت که در آن می توانستند قدم بزنن. و از پشت شیشه 

 های امن و راحت،بیرون را تماشا کنند.
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کشتی هوایی لوکسی بود. برای این طراحی شده بود تا مردم اروپا رو به دبدبه و »پاتریک گفت:

 «روی اقیانوس عبور بده. کبکبه از

 «درباره ی سقوطش اطالعات می خوایم.»گانی آرام گفت:

کامپیوتر،حادثه »بعد دکمه سفید دسته صندلی را فشار داد و گفت:«فهمیدم.»پاتریک گفت:

 «هیندنبرگ.

بالن دوباره ظاهر شد.لحظه ای بعد،سمت راست آن ، نزدیک دمش آتش گرفت.آتش به سرعت 

تی فیلم را تند کنند.وقتی شعله روی پوسته ی نقره ای بالن پخش می شد،دم پخش می شد،مثل وق

آن خم شد. صحنه چنان واقعی بود که انتظار داشتم گرمای آتش را احساس کنم.زپلین سقوط 

کرد.اول دمش به زمین خورد. بعد نوکش پایین آمد.مرم به زحمت از گوندالی زیر آن بیروم می 

 هم ترسناک بود و هم مسحور کننده.آمدند و فرار می کردند . 

باالخره همه بالن در آتش فرو رفت. وقتی پوسته خارجی آن آتش گرفت،اسکلتش آشکار شد. بعد 

اسکلتش هم به طور وحشتناکی سوخت و در هم مچاله شد و صحنه ثابت ماند مثل فیلمی که 

 متوقف شود.

پرواز بر فراز اقیانوس سقوط کرد .  .هیندنبرگ. در اولین713 –زپلین زل »صدای کامپیوتر گفت:

مبدا پرواز:فرانکفورت ،آلمان . مقصد :فرودگاه نیروی دریایی لیک هاست،نیوجرسی،ایاالت متحده 

بعد از ظهر.مدت حادثه:سی و هفت ثانیه.تعداد  1216. زمان 7391امریکا.تاریخ حادثه:ششم مه سال 

 «ی و شش نفر.مسافرها و خدمه:نود وهفت نفر.تعداد کشته شده ها:س

 «سی وشش نفر مردند.و فقط سی و فت ثانیه طول کشید.باور کردنی نیست.»با ترس گفتم:

شاید هم چندان باورکردنی نباشد.یاد موشک وین فارو در کشتارگاه افتادم که وقتی منفجر شد ، 

 شعله های آتش با چه سرعتی در کشتارگاه پخش می شدند.

 «سقوط کرد؟فکر می کردم باید صبح برسه. بعد از ظهر1216ساعت»گانی پرسید:



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  210 د

 

 «کامپیوتر .دلیل تاخیر.»پاتریک گفت:

 «باد شدید.طوفان.هیندنبرگ تاخیر کرد تا طوفان فروکش کند.»کامپیوتر گفت:

 «اسپیدر اینو بشنوه خوشحال می شه. دوازده ساعت بیش تر وقت داریم.»گانی گفت:

 «نبال چی می گردین؟شما د»پاتریک رویش را به گانی کرد و پرسید:

و به من نگاه کرد . من فکر می کردم جواب «ما می خوایم بدونیم دلیل سقوط چی بوده.»گانی گفت:

 این سوال را می دانیم ، ام خوب شد که گانی پرسید.

 «کامپیوتر . دلیل سقوط هیندنبرگ.»پاتریک دکمه را زد و گفت:

ود دارد. یک:زپلین از گاز قابل اشتعال نظریه های مختلفی وج»صدای دلنشین کامپیوتر گفت:

هیدروژن پر شده بود.علت احتمالی آتش سوزی الکتریسته ساکن اضافی از رعد.دو:اسکلت بالن با 

پودر آلومینیوم ناپایدار پوشیده شده بود.علت احتراق،الکتریسیته ساکن. سه:صاعقه.نظریه 

 آخر:خرابکاری.

 «کاری بگو.کامپیوتر.بیشتر درباره خراب»پاتریک گفت:

 «احتمال گذاشتن وسیله انفجار در عرشه توسط خدمه.هرگز ثابت نشده است.»کامپیوتر گفت:

 «فرضیه احتمالی رو بگو.»پاتریک به کامپیوتر دستور داد:

سپس تصویر ثابت «فرضیه احتمالی وجود ندارد.علت فاجعه مشخص نشده است.»کامپیوتر پاسخ داد:

 زپلین سوخته ناپدید شد.

این یکی از بزرگترین اسرار تاریخه.چرا هیندنبرگ سوخت؟حتی با همه تکنولوژی »ک گفت:پاتری

 «مون از علتش اطمینان نداریم.

 من و گانی به هم نگاه کردیم.ما می دانستیم.
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حاال این کامیپوتر عالوه بر اطالعات افراد معروفی مثل رئیس جمهورها،اطالعات بقیه افراد رو هم »

 «داره؟

 «ترین اطالعات موجود رو در اختیارتون قرار میده. حتی جزئی»

 «می تونم ازش سوالی بکنم؟»کمی فکر کردم و پرسیدم:

 «خوش بگذره.»پاتریک بلند شد و جایش را به من داد و گفت:

روی صندلی نشستم و احساس کردم قدرت زیادی در انگشتان دستم وجود دارد.دکمه را زدم و 

 «میلیان.کامپیوتر،رز،ماکسی »پرسیدم:

 «بیش از هشتصد هزار گزارش . لطفا مشخصات بیشتر.»کامپیوتر جواب داد:

ارجاعات متقاطع کامپیوتر در پایگاه داده ها. اطالعات بیشتری بده که بتونه »پاتریک خندید و گفت:

 «ادامه بده.

هتل برج  .7391کامپیوتر.رز ماکسی میلیان . ایاالت متحده. »باشه. دوباره دکمه را زدم و گفتم:

 «منهتن.

کسی که روی سکو ، جلوی ما ظاهر شد ، کسی جز ماکس رز نبود.او حتی از همان روبدوشمابرهای 

 ابریشمی اش را پوشیده بود.

 «دوستتونه؟»پاتریک گفت:

کامپیوتر .رز،ماکسی میلیان . ششم مه »بعد دکمه را دوباره زدم و گفتم:«یه جورایی.»جواب دادم:

7391». 

 «در حادثه رانندگی کشته شد. 7391ماکسی میلیان رز در ششم مه »ت:کامپیوتر گف

 «کی و کجا؟»چی؟من به گانی نگاه کردم. گانی بلند شد. داشت جالب میشد.بعد گفتم:
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بعد از ظهر ششم مه. تقاطع جاده تایمزریور و خیابان پانصد و بیست و »کامپیوتر جواب داد:

 «امریکا.هفت.لیک هارست ،نیوجرسی ،ایاالت متحده 

 «حتما در راه رسیدن به هیندنبرگ.»گانی گفت:

 تصویر ماکس رز ناپدید شد..«جستجوی جدید.»دوباره دکمه را زدم و گفتم:

 «.جنایتکار.7391کامپیوتر .فارو،وین. نیویورک.»

بنگ.او آمد. وین فارو،درست جلوی ما بود. واقعا آن کامپیوتر به همان خوبی بود که پاتریک می 

 گفت.

 «7391کامپیوتر .فارو،وین. ششم مه »تم:گف

پلیس نیوجرسی او را برای سرعت زیاد جریمه کرد.ساعت چهار و بیست و پنج »کامپیوتر گفت:

 «دقیقه بعد از ظهر.

 «همان ششم مه؟»پرسیدم:

 «او دوازده مایل بیشتر از سرعت مجاز رانندگی می کرد.» کامپیوتر جواب داد: 

اطالعات بیشتری باشه. صبر کن یه بار دیگه امتحان کنم. کامپیوتر، آمدن، استر. باید » با نا امیدی گفتم: 

 .«7391نیویورک. 

 تصویر وین فارو ناپدید شد. لحظه ای سکوت بود. هیچ چیز روی سکو ظاهر نشد.

 «هیچ اطالعاتی موجود نیست.» کامپیوتر گفت:

. هتل برج منهتن. خواننده. دوست رز ماکسی کامپیوتر. اسم مستعار، هارلو»عجیب بود. دوباره سعی کردم: 

 «میلیان.

 «هیچ اطالعاتی نیست.» یک لحظه گذشت و بعد گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  214 د

 

 «این ماشین هیچ وقت اشتباه هم میکنه؟» گانی پرسید: 

خب، نه. کسی به نام استر آمادن هرگز وجود نداشته وگرنه کامپیوتر ازش گزارشی » پاتریک جواب داد:

 «داشت.

 «نی اسمشو عوض کرده؟یع»گانی گفت: 

 «اگه اینطور بود که کامپیوتر می دونست. من مطمئنم. اون کیه؟» 

 وای. فکر بدی به ذهنم آمد و حالت تهوع پیدا کردم.

 .«7391کامپیوتر، ون دایک وینسنت. اسم مستعار، گانی. هتل برج منهتن. نیویورک. »با ضعف گفتم: 

 «هیچ اطالعاتی موجود نیست.»یک لحظه سکوت و بعد کامپیوتر جواب داد: 

 پیشانی ام عرق نشست. همه چیز به سرعت اتفاق می افتاد.

کامپیوتر. تیلتون، پرس. استونی بروک، کانکتیکات. اوایل قرن بیست و یکم. دایی پندراگن، روبرت. خواهر » 

 «پندراگن، کاتلین.

 «هیچ اطالعاتی موجود نیست.» سکوت، و بعد، 

 «، ما مسافریم. از ما هیچ گزارشی نیست.پندراگن» پاتریک گفت: 

خیلی ترسیدم. داشتم چیز جدیدی درباره مسافر بودن می فهمیدم. تا جایی که به دنیا مربوط می شود، ما 

 اصال وجود نداشتیم. به همین دلیل خانه ام در زمین دوم رفته بود. برای همین خانواده ام ناپدید شده بود.

 «ت. اسم مستعار، بابی. استونی بروک، کانکتیکات.کامپیوتر! پندراگن، روبر» 

 «هیچ اطالعاتی موجود نیست.» دوباره سکوت و بعد:

 «بابی، با خودت اینطور نکن.» گانی به آرامی گفت:
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به سرم زده بود، اما نه به دلیلی که گانی تصور می کرد. از جهاتی فکر می کنم می دانستم که این واقعیت 

ای نداریم. اما مغز من برای این موضوع به حال ک است که بدانیم هیچ پیشینهاست. بله، خیلی ترسنا

 انفجار نرسیده بود.

کامپیوتر، » نمی توانستم آرام بنشینم. قلبم تند تند می زد. پریدم و دکمه را دوباره زدم و فریاد کشیدم:

 «7391 آمادن، استر. اسم مستعار، هارلو. دوست دختر رز، ماکسی میلیان. نیویورک،

 «هیچ اطالعاتی موجود نیست.» کامپیوتر مکث کرد و بعد به آرامی گفت:

 «وای!»گانی که تازه فهمیده بود دنبال چه هستم، گفت:

آره، وای. مسافرها گزارش ندارند چون مسافرها تاریخچه ندارند. همه مسافرها، نه فقط :»به او گفتم 

 «خوبهاشون.

 « -تو فکر می کنی » 

 «. استر آمادن خود سنت دینه. اون از اول از دو طرف بازی می کرده.آره، درسته» 

 

 

 

 

 

 

 

 روزنگاشت شماره یازده

 زمین سوم
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اون مارو سرکار گذاشته. از یک طرف رو ماکس کار می کنه و از طرف دیگه روی وین فارو. مارو هم » گفتم:

 «این وسط به بازی گرفته.

 «یبای خواننده، همان سنت دین در لباس مبدله؟ باورم نمیشه.یعنی می خوای بگی اون زن ز»گانی گفت: 

اما حقیقت داره، اون می تونه خودش رو به شکل هرکسی در بیاره. من قبال هم »در جوابش گفتم: 

 «دیدمش.

از جا بلند شدم و دور اتاق قدم زدم و دوباره درباره هر اتفاقی که از موقع ورودم به زمین اول افتاده بود، 

دست داشته اوضاع فرق می کرد. دلم  سنت دین سررشته همه کارها را در ردم. حاال که می دانستمفکر ک

 میخواست بفهمم او می خواهد چکار کند.

 «بهم بگو چی شده، شاید بتونم کمکت کنم.» پاتریک گفت:

ین باید ما فکر می کنیم نقطه عطف زمین اول هیندنبرگه. اما نقشه های سنت د» برای او توضیح دادم:

وسیع تر از سقوط یک کشتی هوایی باشه. جنگ جهانی دوم به سرعت از راه می رسه و ما فکر می کردیم 

اگر بتونیم از سقوط هیندنبرگ جلوگیری کنیم، شاید بشه از بروز جنگ هم جلوگیری کرد. اما هیچ 

ما واقعا نمی دونیم  تضمینی وجود نداره. مشکل اینه که چون سنت دین در هر دوطرف بازی، نقش داره،

 «اون تصمیم داره چه کار کنه. نمی دونیم می خواد هیندنبرگ سقوط کنه یا نه؟

ما می دونیم بعد از سقوط بالن چه اتفاقی می افته. چیزی که نمی دونیم اینه که اگه » گانی اضافه کرد: 

 «بالن بزرگ سقوط نکنه، چه اتفاقی می افته.

ع دقیقا همین جا بود. آیا نجات هیندنبرگ کار درستی بود یا نه؟ راهی ای ساکت شدیم. موضوهمگی لحظه

 وجود نداشت که آن را بفهمیم.

 دست کم ما فکر می کردیم راهی نیست.

خب، من می تونم کمکتون کنم »پاتریک مثل اینکه موضوع مهمی اصال در میان نباشد خیلی عادی گفت: 

 «این رو بفهمیم.
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 «تونی؟ چجوری؟می » با ناباوری پرسیدم: 

ببینید، می دونم فهمش براتون مشکله. اما قدرت سیستم اطالعاتی ما » او شروع به صحبت کرد و گفت:

 «باور نکردنیه. کاری که اینجا در مورد آبراهام لینکلن و هیندنبرگ انجام شد در مقایسه با اون هیچه.

 «بینی کنی.آره، خیلی باحاله. اما تو که نمی تونی آینده رو پیش » گفتم:

 «خب، می شه گفت که می تونیم.» پاتریک لبخندی زد و گفت:

من و گانی با تعجب به هم دیگه نگاه کردیم. آن پسر با ما شوخی می کرد؟ هیچ کامپیوتری هرقدر هم که 

 «بزرگ باشه، نمی تونه چنین کاری رو بکنه.

ه. دو به عالوه دو می شه چهار. اما اگه بیاین یه جور دیگه به قضیه نگاه کنین. مثل ریاضی» پاتریک گفت:

 «یکی از دو ها رو بکنید سه، دیگه برابر چهار نمیشه، میشه پنج.

این جوری می خوای آینده رو پیش » به سرعت داشتم اعتمادم به پاتریک را از دست می دادم، اما گفتم:

 «بینی کنی؟

ا هزازان و حتی میلیون ها شماره تصور گوش کن. حاال یک مجموعه واقعی معادله ریاضی رو ب» او گفت:

 «کن. اونا هم همینطورند. اگه تو قط یک شماره رو عوض کنی، کل معادله عوض میشه، درسته؟

 «فکر کنم. اما این چه ربطی به پیشگویی آینده داره؟»گفتم: 

معادله فکر کن. خیلی خب. به همه اتفاقاتی که در گذشته افتاده به عنوان اعداد یک » پاتریک ادامه داد: 

اگه تو حتی یکی از اون حوادث رو تغییر داده باشی، همه رویدادهایی که دنبالش می یان هم تغییر می 

 «کنند. همه معادله دوباره باید حساب بشه.

 «اما اعداد واقعی اند.» گفتم:

اتفاقی می  گذشته هم واقعیه. مثل همه عددها. من نمی تونم پیش بینی کنم که فردا چه» پاتریک گفت:

 «افته، اما مطمئناً می تونم پیش بینی کنم چه تغییراتی در گذشته می تونست به وجود بیاد.
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غیر ممکنه! اون کامپیوتر باید همه چیز رو درباره همه افراد و کارهاشون بدونه تا بتونه پیش » فریاد زدم:

 «گویی کنه.

این دقیقا اطالعاتیه که ما داریم. ما می تونیم منم میخوام همینو بهتون بگم. »پاتریک با خوشحالی گفت:

جزئیات حوادث رو از گذشته بگیریم و یکی از عواملشو تغییر بدیم. کامپیوتر میلیون ها عامل دیگه رو 

ارجاع میده و یه سناریوی جدید مناسب رو برآورد می کنه. درست مثل معادله ریاضی. اسم این تکنولوژی 

 «ناپایداره.

 یج می کرد. وقتی من گیج شده بودم پس گانی هم گیج شده بود.او داشت مرا گ

 7393در سال  51خیلی خب، حاال مثالی برات می زنم که خودم امتحانش کردم. مسابقات سوپر بول سه» 

رو در نظر بگیر. جت های نیویورک، کلت های بالتیمور رو شانزده به هفت شکست دادند. من اطالعات 

، وضع هوا، داورها و چیزهای دیگه اون مسابقه داشتم. حتی می دونستم هر کدوم از زیادی درباره بازیکن ها

بازیکن ها صبحانه چی خورده بودند. بعد یه چیز رو عوض کردم. اینو وارد کردم که جو نَمَت، بهترین دفاع 

جت ها جت ها در نیمه اول بازی زخمی بشه. امتیاز آخری که کامپیوتر حساب کرد، با شونزده بر هفت 

 «خیلی فرق می کرد.

 «چی بود؟ کلت ها زدند به هدف؟» پرسیدم:

 «خب، نه،. جت ها بازی رو بیست و چهار بردند. عجیبه، نه؟» پاتریک گفت:

 «پیش بینی بازی  فوتبال فرق می کنه. فهمیدن جریان تاریخی خیلی پیچیده تره.» گفتم:

زهایی که در زمین سوم دیدی، فکر کن. اگر سه پندراگن، به من اعتماد کن. به همه چی» پاتریک گفت:

هزار سال پیش درباره این چیزها باهات حرف می زدم، باورت می شد چنین چیزهایی واقعیت داشته 

 «باشه؟

                                            

  51 -III super bowl  : شاید جنجالی ترین بازی از مسابقات قهرمانی فوتبال آمریکا باشد که در تاریخ دوازدهم

برگزار  (Baltimore colts)و کلت های بالتیمور (New York Jets)، بین دو تیم جت های نیویورک7385ژانویه 

 شد.
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 «خب، آره، شایدم نه.» گفتم:

پس اینم باور کن. یک حادثه بزرگ مثل سقوط هیندنبرگ مسلما خیلی چیزها رو » او با اقتدار کامل گفت:

غییر می ده. من مطمئن نیستم که دقیقا بتونم پیشگویی کنم اگه سقوط نکنه چی می شه. اما می دونم ت

 «که می تونم تصویری از نتایجشو به دست بیارم.

را تصور کند، چه برسد به چیزهایی که پاتریک می   52به گانی نگاه کردم. او حتی نمی توانست نینتندو

 ص دیگری هم فکری کنم.گفت. با این همه الزم بود با شخ

 «چی فکر می کنی؟» پرسیدم:

تا جاییکه من می فهمم بیشتر چیزهای اینجا غیر ممکنه، اما در عین » گانی جواب عاقالنه ای داد. او گفت:

حال واقعیه. من راغبم به حرف پاتریک اعتماد کنم. اگر اون می گه می تونه این کار رو بکنه ما کی هستیم 

 «که بگیم، نه؟

تدالل جالبی بود به عالوه اگر واقعا پاتریک می توانست این کار را بکند، ما به جوابی می رسیدیم که نیاز اس

 داشتیم.

 «باشه. سعی خودتو بکن.» گفتم:

لبخندی بر لب پاتریک نشست. او کامال آماده بود. به طرف قفسه ای دوید و دو بسته کاغذ آبی با دو 

ید هرچی رو فکر می کنید مربوط به این موضوعه بنویسید. اسم ها، تاریخ، دوتایی با» خودکار آورد و گفت:

 «حوادث، مکان ها و خالصه همه چیز. هیچ اطالعاتی بی ارزش نیست.

 «مگه کامپیوتر این کار رو نمی کنه؟» پرسیدم:

جه الزمه تا می تونیم ارجاعات درون متنی بهش بدیم. هرچی بیشتر هدایتش کنیم، نتی» پاتریک گفت:

 «دقیق تر می شه.

 «هنوز از قلم و کاغذ هم استفاده می کنید؟» به قلمی که به دستم داد نگاه کردم و گفتم:

                                            

52 - Nintendo 
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 «معموال نه. اما خیلی طول می کشه بهتون نشون بدم چه جوری با کامپیوتر کار کنید.» پاتریک جواب داد:

راز می دانستیم روی کاغذ بیاوریم.  نکته به جایی بود. دست کم نیم ساعته می توانستیم هرچه را از آن

سعی کردم هرچه از ماکس رز و وین فارو می دانم، بنویسم. آن ها کلید این معما بودند. دشمنی آن دو 

هیندنبرگ را به خطر انداخته بود. وقتی نوشتن مان تمام شد، هرکدام چندین صفحه اطالعات به پاتریک 

 دادیم.

 «حاال چیکار کنیم؟» پرسیدم:

ید بیرون استراحت کنید. مدتی طول می کشه تا همه این ها رو وارد کامپیوتر کنم و کار شروع بشه. بر» 

 «به محض اینکه به نتیجه رسیدم، می یام سراغتون.

این هم از این. من و گانی، پاتریک را تنها گذاشتیم تا به کارش برسد و خودمان به سالن رفتیم. آنجا بوی 

ودم کافه تریایی آن اطراف چقدر گرسنه ام. واقعا امیدوارم بمتوجه نشده بودم که  غذا می آمد. تا ان لحظه

باشد و آن بو، بوی پیتزای واقعی باشد، نه این که کسی پشت کامپیوتر نشسته باشد و به تصویر پیتزا نگاه 

 کند.

نبود چه  یک دکه کوچک پیدا کردیم که غذاهای ساده ای مثل کیک و نوشیدنی می فروخت. برایم مهم

می فروشد حتی اگر کلم بروکلی هم می فروخت، یک عالمه می خریدم. خیلی گرسنه بودم. گانی هم 

 گرسنه بود. هرکدام مان یک مشت بیسکوییت و آب میوه برداشتیم.

 «وای پول های من مال زمین اوله.» گانی گفت:

 «به امتحانم می ارزه.» شانه ام را باال انداختم و گفتم:

 با تعجب به آن نگاه کرد و گفت: بیست دالری زمین اول به فروشنده پشت دکه داد. فروشندهگانی یک 

 «نمی دونم این چیه، ما وقتی کتاب خونه می یاین الزم نیست پول بدین.»

وای! غذای مجانی. تعجبم به اندازه وقتی بود که شهر زیر زمین را دیدم. زندگی در زمین سوم خیلی 

 دوست داشتنی بود.
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ن و گانی غذایمان را بیرون بردیم و روی پله های جلوی کتاب خانه نشستیم و خوردیم. چنان از مزه م

بیسکوییت های شکالتی قرن پنجاه و یکم غرق لذت شده بودیم که ابتدا باهم حرف هم نزدیم. کمابیش 

 رده بود.مزه بیسکوییت های قرن بیست و یکم را می دادند. خوشبختانه زمان همه چیز را عوض نک

وقتی سرگرم خوردن بودیم فرصتی برای تفکر پیش آمد. قبال برایتان نوشتم نگران بودم ولی دلیلش را نمی 

دانستم. تازه وقتی روی پله های کتاب خانه نشسته بودیم دلیلش برایم روشن شد. از وقتی به زمین سوم 

ر آن روز گرم آفتابی باالخره توانستم آمده بودم، درست جلوی چشمم بود، لمل به آن توجه نکرده بودم. د

ذهنم را روی آن متمرکز کنم. کامال واضح و مشخص بود. شاید برای همین از اول متوجه نشده بودم. 

 خیلی ساده بود. هرچه بیشتر استدالل می کردم معقول تر به نظر می رسید.

 اشتم.ناراحت شدم. اشتهایم کور شد. آخرین بیسکوییت را دست نخورده کنار گذ

 «چی شده، فسقلی؟» گانی گفت:

 «مهم نیست پاتریک به چه نتیجه ای برسه.» گفتم:

 «بله؟ به نظر من که خیلی مهمه.» گانی گفت:

 «اما نیست. من همین اآلنم می دونم باید چی کار کنیم.» 

 «جدی می گی؟»

می کنیم، ولی اون نمی  خودتم می دونی، گانی. فکر کنم هردومون امیدواریم پاتریک بگه اشتباه» گفتم:

 «گه.

گانی از خوردن بیسکوییت دست کشید و به منظره روبه رویمان خیره شد. جایی که روزی چنان شلوغ و 

پر جمعیت بود، به ییالق زیبایی تبدیل شده بود. خانه های مدرنی دور و برمان به چشم می خورد، اما 

ر از مردمی بود که از آن روز زیبای آفتابی لذت می تعدادشان زیاد نبود و بخش عمده آنجا سبز و خرم و پ

بردند. از فاصله ای دور رودخانه ایست را می دیدم که عاری از هرگونه آلودگی جریان داشت، همه چیز 

 پاک و تمیز و عالی بود. خشونتی در کار نبود. پاتریک می گفت همه جای زمین سوم همین طور است.

 عالی بود.



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  202 د

 

 اه کردم. او هم ناراحت شده بود. هر دو به یک نتیجه رسیده بودیم.به چشم های گانی نگ

 «شبیه آن قلمروهایی نیست که سنت دین به نابودی کشونده، نه؟» گانی گفت:

حق با گانی بود. نابودی هیندنبرگ فاجعه وحشتناکی بود که نتیجه کار سنت دین بود. ما حتی می 

دوم را بگیریم. اما واقعیت این بود که علی رغم انفجار خواستیم با نجات دادن آن جلوی جنگ جهانی 

 هیندنبرگ، زمین چنان رشد می کرد و به جایی می رسید که واقعا شگفت انگیز می شد.

 «با تغییر مسیر تاریخ، چیزی رو بهتر نمی کنیم.» گانی گفت:

 «نه.» 

ساسی بود. اگر ما می خواستیم واقعیت به سرعت برایمان آشکار می شد. مأموریتمان در آستانه تغییری ا

زمین متحول شود و به قلمرو شگفت انگیز تبدیل شود که در آن لحظه پیش رویمان بود، باید می 

 گذاشتیم تاریخ راهی را برود که رفته بود.

 این فقط یک معنی می داد. وین فارو باید موفق می شد. هیندنبرگ هم باید سرنگون می شد.

سنت دین می خواد ما تاریخ رو عوض کنیم. قضیه از این قراره. این نقطه عطفه. » م:باالخره با اطمینان گفت

 «اگه ما تاریخ رو عوض کنیم هرگز همچین دنیایی نخواهیم داشت.

به نظرم رسید که کل مبارزه بیش از حد عظیم و غیرقابل درک است. در کمال شرمندگی باید بگویم که از 

 کوره در رفتم.

 «از این کار متنفرم!» م و گفتم:یک هو باال پرید

 «مشکل چیه؟» گانی با دلسوزی پرسید:

مشکل اینه که من دیگه نمی خوام این کار رو ادامه بدم. منصفانه نیست. چرا ما باید مسؤل نجات » 

 «قلمروها باشیم؟

 «چون ما مسافریم.» گانی گفت:
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اشم. داوطلب هم نشدم. من چجوری آره، ولی، من نمی خوام مسافر باشم. من که نخواستم مسافر ب» 

 «انتخاب شدم؟ تو چجوری انتخاب شدی؟ هیچ وقت بهش فکر کردی؟

 «کار هر روزمه.» گانی گفت:

 «ناراحت نیستی؟» 

راستشو بخوای، فکر می کنم اگه حق انتخاب داشتم، بازم حاال این جا پیش » گانی کمی فکر کرد و گفت:

کنم. من مسن بودم که فهمیدم مسافرم. می فهمم که چرا تو تو نشسته بودم. اما من با تو فرق می 

 «ناراحتی.

آره. درست فهمیدی. من پونزده سالمه. وقتی چهارده سالم شد مجبور شدم خونمونو را ترک کنم. » گفتم:

هیچ کس در سن من نباید چیزهایی رو ببینه که من دیدم. من اآلن باید توپ بازی می کردم، درس می 

جوش می زد و دنبال جلب توجه دخترا بودم. نه این کاری که کنم که حتما سی و شش  خوندم، صورتم

 «نفر توی حادثه وحشتناکی بمیرند. من چنین مسؤلیتی رو نمی خوام.

خطر چنان بزرگ و نزدیک بود که از ترس داشتم می مردم. می دانستم آنقدر باهوش و قوی نیستم که 

خواست شخص دیگری این کار را انجام می داد. دلم می خواست چنان مسؤلیتی داشته باشم. دلم می 

دایی پرس با ما بود. یا اوسا یا حتی لور. نمی خواستم خودم چنین دستوری بگیرم. می خواستم بروم خانه. 

 می خواستم پدر و مادرم را دوباره ببینم.

 می خواستم به زندگی گذشته ام برگردم.

م و خودم رابرای همیشه به خانه در زمین دوم پرتاب کنم که کسی چیزی نمانده بود به ناوگان برگرد

 صدایمان زد و گفت:

 «تموم شد.» 

پاتریک بود. از پله ها پایین می آمد تا به ما برسد. کاشکی بتوانیم وضعیت روحی او را خوب توصیف کنم. 

ده سال پیرتر از وقتی شده رنگ به صورتش نداشت. می لرزید و عرق کرده بود. می دانم باور نمی کنید اما 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  204 د

 

بود که او را دیده بودم. حتی قوز کرده بود و قدش کوتاه شده بود، مثل اینکه بار زیادی روی دوشش 

 سنگینس می کرد.

 «ببینین چی پیدا کردم.» به آرامی گفت:

 «چی پیدا کردی؟» گانی که ایستاده بود، گفت:

 «باید خودتون ببینید چون حرفمو باور نمی کنید.» 

 «انگار خبرهای خوبی نداری.» گفتم:

نه، خبر خوبی ندارم جز اینکه بگم شما درست می گفتید. شما نقطه عطف » پاتریک پوزخندی زد و گفت:

زمین اول را پیدا کردید. اون هیندنبرگه. شما زدید به هدف اصلی، اما این نقطه عطف فقط برای زمین اول 

، نه تنها روی زمین اول، بلکه روی زمین دوم و سوم هم تأثیر افتاد 7391نیست. اتفاقی که در ششم مه 

 «می گذاره.

 «یعنی به این بدیه؟» گانی پرسید:

تنها جواب پاتریک خنده تمسخرآمیزی بود. بعد برگشت و از پله های کتاب خانه باال رفت و وارد کتابخانه 

 شد.

می خواستم بدوم و به خانه بروم. مطمئن  من و گانی گیج و متحیر آنجا ایستادیم. حاال بیشتر از همیشه

بودم هرچه در کتابخانه ببینم وحشتناک است. واقعا سر دوراهی گیر کرده بودم. می دانستم چقدر مهم 

 است، اما باید خودم را متقاعد می کردم که به فکر زندگی خودم نباشم.

 «می خوای بدونی که چرا ما مسؤلیم؟» گانی پرسید:

 م و به او که خیلی دنیا دیده تر از من بود، نگاه کردم.سرم را باال گرفت

 و با این حرف به آرامی پشت سر پاتریک از پله ها باال رفت.« چون کس دیگه ای نیست.» او گفت:

 من تنهایی ایستادم و سعی کردم گریه نکنم. گانی حقیقت ساده ای را به زبان آورده بود.

 و پشت سر انها از پله ها باال دویدم.چشم هایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم 
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 روز نگاشت شماره یازده

 زمین سوم

 

باید برگردین و مطمئن بشین که هیدنبرگ » پاتریک که خیلی ترسیده بود و صدایش می لرزید، گفت:

دیگر روشن تر از این نمی توانست حرف « حتما نابود می شه. در غیر این صورت همه چیز تغییر می کنه.

 .بزند

 «حدس می زنم این چیزی نیست که ما می خوایم.» گانی گفت:

 «به هیچ وجه.» پاتریک جواب داد:

 «ما می خوایم ببینیمش؟» پرسیدم:

 «شما نمی خواین ببینینش ولی باید ببینین.» پاتریک گفت:

ه نمی وارد کتابخانه شدیم. پاتریک اشاره کرد که بنشینیم. گانی نشست، اما من آنقدر ناراحت بودم ک

بفرمایید. » توانستم بنشینم. هروقت تا این حد ناراحت بشوم، نشستن برایم سخت است.پاتریک گفت:

 «یادتونه درباره معادالت ریاضی گفتم اگر یکی از عددها رو عوض کنید، همه معادله تغییر می کنه؟

 «آره.» با ترس گفتم:
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ه. ممکنه عددی رو تغییر بدین و تفاوتی خب، درسته. اما به عددی که عوض می کنید هم بستگی دار» 

 «جزئی ایجاد بشه. اما گاهی هم ممکنه عددی رو عوض کنید و تفاوت زیاد باشه.

 «در مورد هیندنبرگ چطوره؟ اون چه تغییری می تونه ایجاد کنه؟» گانی پرسید:

 داشت.پاتریک مجبور شد بنشیند. گویی از سنگینی حرفی که می خواست بزند، یارای ایستادن ن

سنت دین شانس زیادی آورده. اون حادثه تاریخی رو پیدا کرده که اگر تغییر کنه، آینده زیر و رو » او گفت:

 «می شه. اگر موفق بشه، هر سه قلمرو رو به هرج و مرج می کشونه.

ر چطور ممکنه یه تغییر این همه تأثی» این دقیقا همان چیزی بود که نمی خواستم بشنوم. از او پرسیدم:

 «داشته باشه؟

و دکمه سفید روی دسته صندلی را فشار داد و « می خوام همین رو بهتون نشون بدم.» پاتریک جواب داد:

 «کامپیوتر، تغییرات هیندنبرگ. در حالت اول.» گفت:

 فوری تصویر ماکس رز جلوی ما ظاهر شد.

کارشو با نازی ها شروع  7391در این حالت همه چیز در مورد ماکس رزه. او در سال » پاتریک گفت:

 «کرد.

 «می دونیم. اون میگه براشون وسایل و فلزات قراضه می فرستاده.» گفتم:

 .«2فقط همین چیزها نبوده. کامپیوتر، حالت شماره » پاتریک گفت: 

روی صفحه کامپیوتر گروهی مرد ظاهر شدند. صورت هیچ یک از آنها آشنا نبود. همگی سفید پوست بودند 

 «وتاه داشتند و کت و شلوار پوشیده بودند. آنها مثل گروه کله پوک ها بودند.و موهای ک

 «این ها کی اند؟» گانی پرید: 

 «جاسوسند.»پاتریک فوری جواب داد: 

 «جاسوس؟ یعنی مثل جیمز باند؟» پرسیدم:
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انه ها جاسوس های صنعتی. از اون آدم ها که نقشه ها و طرح های تولیدات صنعتی و کارخ» پاتریک گفت:

را به طور سری می فروشند. این ها آمریکایی هایی هستند که برای ماکس رز کار می کردند. بعضی هاشون 

پول می گرفتند و بعضی هاشون هم اجبارا برای رز کار می کردن. همشون اسرار ارزشمندی داشتند که 

 «نازی ها از خداشون بود بدست بیارند.

 «بهشون می فروخته؟ و رز این اسرار را» گانی پرسید: 

 «است. کامپیوتر، حالت شماره سه. 7391بله، این تا ششم مه » 

جاسوس ها ناپدید شدند و جای آنها را تصویر اتوموبیل داغونی گرفت. اتفاقی که برای آن افتاده بود چنان 

جان سالم بدر دلخراش بود که از اوراق هم اوراق تر شده بود. مطمئنا امکان نداشت کسی از توی آن قراضه 

 برده باشد.

ساعت شش و پنجاه دقیقه بعداز ظهر ششم مه. تقاطع جاده تام ریور و خیابان پانصد »پاتریک توضیح داد: 

و بیست و هفت... ماکس رز در تصادف با پلیس کشته شده. اما این حادثه به تنهایی مانع کارهای 

 «ز دریک مورد. شماره چهار.جاسوسیش نشده. کسانی بودند که دنباله کارشو گرفتند، ج

اتوموبیل مصدوم ناپدید شد و تصویر هیندنبرگ را که قبال دیده بودیم، روی صفحه کامپیوتر ظاهر شد که 

 آتش گرفته بود.

وقتی هیندنبرگ سقوط می کرد، چیزهای زیادی که نازی ها برای ماکس رز فرستاده » پاتریک توضیح داد:

گزارش ها نشون می ده یه بسته به اندازه چهار میلیون دالر امریکا، اوراق بودند با هیندنبرگ از بین رفت. 

 «قرضه، جواهر و کارهای هنری با هیندنبرگ سقوط می کنه و در سی و هفت ثانیه نابود می شه.

 «بیچاره رز.» گانی گفت: 

ول ها پرداخت چقدر هم بیچاره. از دست رفتن اون اموال، تشکیالت رز رو نابود کرد. پ» پاتریک گفت: 

نشد. روابط قطع شد. بعضی از جاسوس ها مخفی شدند و دیگه کسی ازشون خبردار نشد. عده ای هم 

 «دستگیر شدند و باالخره سقوط هیندنبرگ جاسوس های رز رو از کار بیکار کرد.
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گه اگه  خیلی خب، حاال ما می دونیم اگر هیندنبرگ سقوط کنه، چه اتفاقی می افته. کامپیوتر می» گفتم: 

 «سقوط نکنه، چی میشه؟

تغییری که بهش میدم اینه که » پاتریک کمی صبر کرد، بعد بلند شد و در اتاق قدم زد و باالخره گفت: 

 «هیندنبرگ به سالمتی برسه.

ر این رو محاسبه کنه. پندراگن، بیست دقیقه طول کشید تا کامپیوت»ونفس عمیقی کشید و در ادامه گفت: 

پیوتری در زمین دوم یک عمر طول بده تا عدد پی رو حساب کنه. صرف این همه وقت ه کاممثل اینه ک

برای این کار عادی نیست. همه منابع، همه اطالعات و هر چی رو یادم بود وارد کردم. کامپیوتر سراغ افراد 

 «دیگه ای رفت که آفالین بودند. تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.

 «پس نشونمون بده.» گفتم: 

حالت شماره » پاتریک روی صندلی اش نشست. دکمه روی دسته صندلی اش را فشار داد و به آرامی گفت:

 «پنج.

روی صفحه مانیتور مردی ظاهر شد که موهای فلفل نمکی داشت. قدش کوتاه بود و عینک پنسی زده بود 

 و کت خاکستری هم پوشیده بود. قیافش اصال آشنا نبود.

فیزیک دانی که برای نازی ها کار می کرد .او هیچ نقش  .53این دنی اشمیته: »پاتریک با نارحتی گفت

بزرگی در تاریخ نداشت، چون شکست خورد. سال های آخر عمرش رو روی پروژه ای کار کرد، اما نتوانست 

توسط نازی ها اعدام شد. تنها جرمش این بود که شکست خورد. اگر  7311تمومش کنه. او در سال 

 «قوط نمی کرد، وضع اونم فرق می کرد.. کامپیوتر، حالت شماره ششم.هیندنبرگ س

 تصویر دنی اشمیت ناپدید شد و به جایش وسیله ای ظاهر شد که رنگش خاکستری و شبیه اژدر بود.

                                            

53 - Dani Schmidt 
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اگه هیندنبرگ به سالمت می رسید، پول جاسوسی های رز پرداخت می شد. اطالعات زیادی رو از » 

نازی ها داده بودند. اونا هم اطالعات رو به دنی اشمیت می دادند. اگر هیندنبرگ  آمریکایی ها دزدیده و به

 «سقوط می کرد، اون اطالعات علمی هرگز به دستشون نمی رسید.

 «پس اون چیه؟» به اژدر خاکستری اشاره کردم و پرسیدم:

علمی مسروقه از ایالت اون پروژه ای بود که دنی اشمیت روش کار می کرد. او با اطالعات » پاتریک گفت:

 «حالت شماره هفت.» سپس پاتریک نفس عمیقی کشید و گفت:« متحده، می تونست به نتیجه برسه.

تصویر اژدر با تصویری که به نظر آشنا می رسید، عوض شد. منظره ای کلی از واشنگتن دی سی بود. 

 ر دیده می شد.عمارت کنگره آمریکا، مجسمه جرج واشنگتن و یادبود لینکلن در آن تصوی

. آلمان ها در آستانه شکست بودند. متفقین در 7311بیست و چهار مه » پاتریک با صدای لرزانی گفت:

طول دوهفته به اروپا حمله بردند. جنگ یک سال دیگر یا بیشتر ادامه خواهد داشت. اما در آن تاریخ پروژه 

 «دنی اشمیت به اجرا درآمد.

زانوهایم خم شد. در برابر چشمانمان منظره ای کامال واقعی قرار داشت.  پس از آن تصویری آمد که از ترس

گویی آن را از داخل هواپیما می دیدیم. آنگاه بمب اتمی در واشنگتن دی سی افتاد. شهر سوخت و ابر 

 قارچی شکل همچون سنگ قبر شومی بر روی پایتخت مخروبه قرار گرفت.

 «بود. بازم هست. حالت شماره هشت. این مربوط به ساعت ده صبح» پاتریک گفت:

 «وای، نه.» پس از آن جزیره منهتن جای خرابه های واشنگتن دی سی را گرفت. گانی گفت:

 بوم. نیویورک هم منفجر شد.

 «اون بمب ساعت ده و ربع شمال منهتن افتاد. حالت شماره نه.» 

 به تارخ پیوست. ابر قارچی شکل روی شهر نیویورک جایش را به لندن داد. بوم. لندن

ساعت ده و بیت و پنج دقیقه. نازی ها اولین بمب های اتمی دنیا رو با بمب افکن های دور برد » 

 «فرستادند.
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 «اونو خاموش کن.» جیغ زدم:

 و تصویر لندن مخروبه خاموش شد.« پاک.» پاتریک به آرامی گفت:

 «این دستگاه چه جوری خبر داره؟ همه اش فقط یه حدسه.» پرسیدم:

نه. نه این نقشه نازی ها بوده. اما اونا هرگز بمب اتم رو به اتمام نرسوندند. با کمک اطالعات » پاتریک گفت:

مسروقه از ایالت متحده توسط شبکه جاسوسی ماکس رز، دنی اشمیت می تونست کارشو به پایان برسونه. 

، آلمان ها اولین کسانی هستند که این چیزی فراتر از حدس وگمانه. اگر هیندنبرگ به سالمتی فرود بیاد

 «بمب اتم را می سازند و اونو به کار می برند.

بعد چه اتفاقی می افته؟ نمی خوام ببینمش. فقط » گانی به نظر می رسید خیلی ترسیده، به آرامی گفت:

 «برام بگو.

گیر تشعشعاتش طی دو انفجار، بیشتر مناطق شمال شرق ایاالت متحده نابود می شه. مردم سال ها در» 

می شن. پندراگن، در اثر زمین لرزه ای که موج انفجار در نیویورک ایجاد می کنه، خونه توهم در استونی 

 «بروکِ کانکتیکات نابود می شه.

 باید می نشستم. دیگر نگران نبودم. حالم خرابتر از این حرف ها بود.

میشن. رویای شیطانی آدولف هیتلر، بر طبق خالصه کالم اینه که آلمان ها در جنگ پیروز » پاتریک گفت:

برنامه هایش، سراسر دنیا رو فرا می گیره. خودتونم می تونید تصورشو بکنید که از اون به بعد دنیا کامال 

 «عوض می شه. بگذارین آخرین تصویر رو بهتون نشون بدم.

مشخص می کرد آنجا دیدیم. تنها نشانه ای که  نظره هوایی دیگری از شهر نیویورک راروی سکو م

نیویورک است، ساختمانی شبیه امپایر استیت بود. البته ساختمان بلندی نبود. فقط چند طبقه داشت. 

حتما وقتی بمب افتاده بود، ساختمان فرو ریخته بود . همین چند طبقه اش مانده بود. چند منظره دیگر از 

های گرسنه در خیابان های سرد خوابیده شهر مخروبه دیدیم که مردم برای غذا صف بسته بودند. بچه 

 بودند. کنار جاده ها چادر زده بودند. هزاران نفر مثل موش میان خاک ها و سنگ ها زندگی می کردند.

 «وقتی بمب افتاد این جوری شد؟» پرسیدم:
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 «این منظره شهر نیویورک در زمین سوم، بیش از سه هزار سال بعده، یعنی امروز.» پاتریک جواب داد:

از دیدن صحنه بعد جیغ کشیدم. کنار خیابان شلوغی که روزگاری خیابان پنجم بود، ساختمان سبز رنگ 

بی پناهان که  ده بلوک وسعت داشت، خراب شده بود و مردم از سوراخ های اطرافش توی آن می رفتند و 

ک و خل ها مجسمه از آن خارج می شدند. آن تصویر تکان دهنده و ترسناک بود. میان قلوه سنگها و خا

 ای به چشم می خورد که روزی مایه افتخار شهر بود. مجسمه آزادی.

باز هم می گم. سنت دین خیلی شانس آورد. او از بهترین لحظه ای که می » پاتریک به آرامی گفت:

 «تونست استفاده کرد و سه قلمرو رو به فراموشی کامل فرستاد پاک.

ر نمی توانستم تحمل کنم. هر سه نفر ساکت نشستیم. ما روز قیامت تصویر ناپدید شد. خیلی خب شد. دیگ

 را دیده بودیم. دیگر چه داشتیم که بگوییم.

 «ممکنه اشتباه شده باشه؟» گانی پرسیید:

جزئیات خاصی ممکنه تغییر کنه، اما وضعیت اصلی همینه. اگر شبکه جاسوسی ماکس رز » پاتریک گفت:

ی بمب اتمشون کار می کردند و انگلستان و ایاالت متحده رو بمباران اتمی همچنان کار می کرد، آلمانها رو

 «می کردند.

دیگر کافی بود. حاال می دانستیم نجات هیندنبرگ اشتباه خواهد بود. مشاهده عظمت زمین سوم گویای 

کن این مطلب بود. اما با دیدن نمایش هراس انگیزی که پاتریک نشان داده بود، به سخت ترین شکل مم

 «ما اشتباه اومدیم.» شیرفهم شدم. عزمم را جزم کردم و بلند شدم و گفتم:

 «آره، درسته.» گانی هم بلند شد و مخصوصا گفت:

 «منم با هاتون می یام. می خوام کمکتون کنم.» پاتریک گفت:

 گانی به من نگاه کرد. مطمئن نبودم آمدن پاتریک کار درستی باشد.

زم باشه بیای، پاتریک. ما می ریم و زود برمی گردیم. وقت نیست مطالب الزم فکر نمی کنم ال» گانی گفت:

برای اومدن به زمین اولو یادت بدیم. ناراحت نشی ها، ولی ممکنه به جای کمک کردن بیشتر باعث زحمت 

 «بشی.
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ول حق با گانی بود. پاتریک چیزهای خیلی ساده مثل رد شدن از یک خیابان شلوغ را هم درباره زمین ا

 نمی دانست. به هیچ وجه نباید تعلل می کردیم، حتی به خاطر یک دوست.

 «می فهمم.» پاتریک با ناامیدی گفت:

بعد رویش را به سمت من کرد و « به عالوه تو سهم خودت را انجام دادی. حاال نوبت ماست.» گانی گفت:

 «آماده ای، فسقلی؟» گفت:

ر ممکن بود برای کاری که باید می کردیم، آماده باشم؟ می چگونه می توانستم سؤالش را جواب بدهم. مگ

دانم چرا گانی این را پرسید. چند دقیقه قبل خودم را باخته بودم. دلم می خواست به زندگی گذشته ام 

برگردم. با اینکه می دانستم جلوگیری از نابودی قلمروها و افتادن کنترل حاال به دست سنت دین مهم 

خواب وخیال بود. دیگر از زندگی در خواب وخیال خسته شده بودم. اما پس از دیدن  است ولی برایم مثل

بالیی که سنت دین می خواست سر سه قلمرو بیاورد، آن خواب و خیال تبدیل به واقعیت شد. حاال او می 

 خواست محل زندگی ام را بزند. بنابراین من چطور می توانستم به چنان پرسش دشواری پاسخ بدهم؟

 «آماده ی آماده ام.» اب دادم:جو

 گانی لبخندی زد. توقف بعدی، زمین اول.

پیش از آنکه سراغ ناودان برویم، در کتاب خانه نشستم و بیشتر این روز نگاشت را نوشتم. نمی خواستم این 

ما کار را به بعد از برگشتمان موکول کنم. مبادا اتفاقی برایم بیفتد، همین قدر بگویم که می خواستم حت

 روز نگاشت را نوشته باشم. می دانستم ناودان ما را به موقع برمی گرداند.

 پاتریک مارا به برونکس و سایه بان سبزی برگرداند که ایستگاه مترو بود. 

مین سوم. همین زمین دوباره می بینمت. همینجا در ز:» گانی موقع خداحافظی با اطمینان به او گفت

 «سوم.

داد، اما به نظر نمی رسید به اندازه گانی مطمئن باشد. سپس رو به من کرد و پاتریک سررش را تکان 

پندراگن، داییت بهم می گفت اگه یه وقت به خودم یا مأموریتمون شک کردم، باید به تو ایمان » گفت:

 «داشته باشم. حاال می تونم این کار رو بکنم؟
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به من نگاه می کرد تا مطمئن بشود که همه  وای! دایی پرس این حرف را در مورد من زده بود؟ پاتریک

 چیز رو به راه است. ای کاش می تونستم به او اطمینان بدهم.

نمی دونم چرا اون این حرفو زده. اما یه چیزو می دونم، اونم اینه که باید به ما » درکمال صداقت گفتم: 

 «اعتماد کنی، چون کس دیگه ای نیست.

 .سه نفری با غصه از هم جدا شدیم

پیش از اینکه زیر زمین برویم، برای آخرین بار نگاهی به زمین سوم انداختم و از ته دل دعا کردم آخرین 

باری نباشد که آن را اینجوری می بینم. بعد همراه گانی با عجله از پله برقی پایین رفتیم و از سکو گذشتیم 

ای زمین سوممان را عوض کردیم و و رفتیم روی خط آهن و به در ناودان رسیدیم. آنجا فوری لباس ه

لباس های زمین اولمان را پوشیدیم. یک کالم هم باهم حرف نزدیم. هردو فقط در این فکر بودیم که هرچه 

 سریع تر برگردیم.

یک لحظه بعد با زمین سوم خداحافظی کردم و به « زمین اول!» به دهانه ناودان که رسیدم، فریاد کشیدم:

 برگشتم. 7391سال 

دقیقه بعد خود را میان جار و جنجال های زمین اول یافتم، همان بوها، همان سروصداها، همان مردم چند 

و همان جنب و جوش. نسبت به آرامش زمین سوم، تغییر ناخوشایندی بود. اما اقرار می کنم که برایم مهم 

 نبود. چون به وطنم برمی گشتم.

طاری شدیم که مرکز شهر می رفت. در مرحله برونکس وقتی من و گانی به سکو برگشتیم، سوار اولین ق

ایستگاه های مترو زیادی زیرزمین نبودند و برای همین زود به سطح خیابان رسیدیم. باغران می بارید. 

همان قدر که زمین سوم را جای بی نظیری می دانستم، از دیدن ساختمان های نیویورک قدیمی هم 

حرف نزده بودیم. می دانستیم که باید چه کار کنیم. صبح زود ششم خوشحال شدم. هنوز من و گانی باهم 

رسیده بودیم. خیلی دیر نکرده بودیم. اول ازهمه باید به هتل برج منهتن برمی گشتیم و  7391ماه مه 

اسپیدر را پیدا می کردیم و به او می گفتیم که در زمین سوم چه چیزی فهمیدیم. بعد از آن باید چاره ای 

یدیم که وین فارو حتما هیندنبرگ را نابود کند. چقدر عجیب بود. باید کاری می کردیم که می اندیش

آدمکش ها سی و شش نفر را بکشند. خیلی ناراحت بودم. خیلی وحشتناک بود. یکسره باید به خودم 
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ین یادآوری می کردم که ما فقط کاری می کنیم که روند تاریخ در مسیری بیفتد که باید باشد و سنت د

 نتواند تغییری در امور ایجاد کند. این مأموریت ما و دلیل حضور ما در زمین اول بود.

وقتی سوار قطار بودیم، سرم را پایین انداختم و این روزنگاشت را تمام کردم. همانطور که برایتان نوشتم 

دین مانع آتش  احتماال این مهم ترین روزنگاشتی است که تاکنون نوشته ام. اگر شکست بخوریم و سنت

گرفتن هیندنبرگ شود، دنیا تغییر می کند و این روزنگاشت ها تنها مدرک اثبات این است که چه اتفاق 

 هایی باید می افتادند.

یک خبر دیگر را باید بنویسم که همین اآلن اتفاق افتاد. البته روی چیزی اثر نگذاشت اما ارزش نوشتن 

 دارد.

به منهتن می رساند. اما من سرم  54ی رفت که ما را از روی رودخانه ایستقطار با سرو صدا به طرف پلی م

گرم نوشتن بود و بیرون رو نگاه نمی کردم. گانی به پهلویم زد. سرم را باال گرفتم، او حرفی نزد، فقط از 

پشت پنجره به آسمان منهتن اشاره کرد. اول نفهمیدم منظور او چیست، اما چند ثانیه نگذشته بود که 

 همیدم  و از دیدن آنچه در آسمان بود نفسم بند آمد.ف

از بلندترین ساختمان ها هم باالتر بود، اماکم کم پایین می آمد. مانند پرنده باشکوهی، آرام و با وقار، زمین 

یا همان هیندنبرگ بود که وارد خاک آمریکا شده  723زیر پایش را بررسی می کرد. آن همان لوفت زپلین 

واج مونده بودم. خیلی بزرگتر از چیزی بود که تصور می کردم. نمی توانستم از عالمات روی بود. هاج و 

دمش چشم بردارم. دو صلیب شکسته سیاه  بزرگ در زمینه سفید و قرمز دمش، نشانه حزب نازی بود. 

 بادیدن آن بدنم به لرزه افتاد.

را ببینند. آنها چنان دست تکان می  مردم از پشت شیشه قطار سرک می کشیدند تا کشتی هوایی باشکوه

دادند انگار خدمه و مسافرین کشتی آنها را می دیدند. اتوموبیل ها بوق می زدند و مردم خوشحالی می 

کردند، بعضی اتوموبیل ها کنار می کشیدند تا مسافرانشان پیاده شودند و هیندنبرگ را خوب تماشا کنند. 

با تعجب به آن نگاه می کردند. به نظرشان آن کشتی نماد آینده مثل این بود که جشنی برپا شده، مردم 

 بود.
                                            

54 - East River 
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 اما من و گانی می دانستیم که دقیقا برعکس است. زپلین آینده کوتاهی داشت. باید چنین می شد.

به زودی به ایستگاه می رسیم. باید روزنگاشتم را همین جا تمام کنم. خیلی ترسناک است. مارک و 

خوریم این آخرین روزنگاشتی است که برایتان می نویسم. مثل این است که بخواهم کورتنی، اگر شکست ب

خداحافظی کنم، اما باورم نمی شود. باید باور کنم که در چند ساعت پیش رو، زپلین باشکوهی که برفراز 

 آسمان منهتن پرواز می کند، باید مانند توپ آتشینی سقوط کند.

 ه آن بستگی دارد.این وظیف ماست. آینده ما و شما ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزنگاشت شماره دوازده

 زمین اول

 

وقتی به عقب بر می گردم و به سال گذشته نگاه می کنم، حس می کنم دو نقطه عطف فوق العاده را از سر 

 گذرانده ام.
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اولین نقطه عطف زمانی اتفاق افتاد که برای نخستین بار درون ناودان کشیده شدم. آن موقع متوجه شدم 

که قوانین جهان انطوری نیستند که من تصور می کردم. از آن موقع به بعد مجبور شدم سرم را از درون 

 دریای ترسناک دنیای مسافران به زحمت باال بگیرم.

دومین نقطه عطف را در کتابخانه زمین سوم تجربه کردم. تا آن موقع اصال نمی دانستم اگر قلمرویی به 

شود، یعنی چه و آن تنها برایم در حکم یک نظریه بود. تا وقتی تصاویری از طور کامل دچار هرج و مرج 

وقایعی را دیدم که سنت دین برای قلمروهای زمین تدارک دیده بود. تازه همه چیز برایم روشن شد. باید 

 هرطور شده جلوی سنت دین را می گرفتیم حاال و برای همیشه. دیگر جای بحث نبود.

 اما حاال آن را با تمام وجود احساس می کنم. پیشتر هم می دانستم،

تنها کسانی فرصت پایان دادن به عملیات شیطانی اورا دارند که مسافر باشند. ای کاش ما از نژاد قهرمان 

های شکست ناپذیر بودیم که قدرتی فراتر از مردان کینه جو داشتیم، اما نیستیم. چنین آدم هایی پیدا 

ادی معمولی هستیم. وقتی فکر می کنم کسانی که می کوشند مانع نابودی نمی شوند، چون همه ما افر

هاال به دست سنت دین شوند کسانی اند که تنها پایبند قانونند، واقعا می ترسم و وقتی با خودم فکر می 

 کنم که خودم هم یکی از آنها هستم، ترسم بیشتر می شود.

ز انداخته بود، چیزی در وجودم تغییر کرد. بیان آن با وقتی تصاویر زمینی را دیدم که سنت دین به آن رو

کلمات کار دشواری است چون خودم هم درست آن را نمی فهمم. نمی دانم آن را خشم بنامم یا انزجار یا 

ترس. دقیقا همان ترس بود. دیدن عمق شرارت نقشه های سنت دین مرا میخکوب کرد. می دانم تا ابد در 

نم شرکت من در این جست و جو درست است یا اصال فرقی نمی کند. فقط می این ماجرا هستم. نمی دا

دانم اینجا هستم و چاره ای جز این ندارم. این وظیفه من و مسافران همراهم است که جلوی سنت دین را 

بگیریم. ما تنها کسانی هستیم که دنبال اوییم. من این وظیفه را می پذیرم. هرچند برخالف میلم است، آن 

 قبول می کنم. را

این هارا برایتان می نویسم تا هم بدانید چه افکاری از ذهنم می گذرد، هم بدانید در چند روز گذشته چه 

کارهایی انجام داده ام. مختصر و مفید برایتان بگویم که خراب کردم. خیلی بد شد. موضوع اینست که 

همان اشتباهات را دوباره تکرار نکنم. برای  مطمئن نیستم اگر مجبور شوم آن کارها را دوباره انجام دهم،
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همین خیلی ناراحتم. سنت دین باید شکست بخورد. قسمتی از مسئولیت این کار به عهده من است. اما با 

 اتفاقی که برای هیندنبرگ افتاد نمی دانم آیا می توانم از پس این کار بربیایم.

وزنامه ای گزارش نشد. علت اصلی آن اتفاق در تاریخ اتفاق افتاد، در هیچ ر 7391حقایقی که روز ششم مه 

 ثبت نشده است. آنها فقط در روز نگاشت من هستند و در روزنگاشت مسافران همراهم.

 حاال جزئیات را مفصل برایتان تعریف می کنم.

د و یک روز ابری و سرد ماه مه بود. ابرهای خاکستری آسمان را پوشانده بود. باران می بارید و گاهی رع

برق می زد. قرار بود هیندنبرگ صبح زود به نیوجرسی برسد، اما به دلیل هوای بد به اجبار ساعت ها 

 آسمان نیویورک را دور زد. پس تا این جا فرود طبق برنامه پیش نرفت.

جو ترسانکی حاکم بود. نمی دانم برای هوا بود یا برای اینکه می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد. به 

 رحال فضا گرفته و سنگین بود.ه

 من و گانی فوری به هتل برج منهتن برگشتیم.

اما همین که وارد اتاقمان در طبقه ششم شدیم، فهمیدیم اسپیدر رفته و یادداشتی به این مضمون برایمان 

 گذاشته است.

   

 گانی و پندراگن                  

 را می نویسم. چون شما به موقع برنگشتید، اآلن صبح روز ششم ماه مه است که این یادداشت  

 فکرکردم مطمئنا شکست خورده ایم. اما از رادیو شنیدم هیندنبرگ تأخیر دارد. ببخشید که دیگر  

 نتوانستم منتظرتان بمانم. تصمیم گرفتم خودم به نیوجرسی بروم. می دانم چه طور باید اتوبوس  

 دهم هرکاری از دستم بربیاید انجام دهم تا آن بالن سوار شوم.بنابراین خودم می روم. قول می   

 از نابودی نجات پیدا کند.  
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 جانمی جان                                                                             

 اسپیدر                                                                              

و کاغذ را با « اون در راه نیوجرسیه. می دونستم هرجا می ریم باید سه تایی باهم باشیم!» م:فریاد زد

 عصبانیت انداختم.

 «اآلن اول صبحه. کلی وقت داریم.» گانی به آرامی گفت:

آره، ولی می دونی یعنی چی؟ ماکس رز از نقشه وین فارو خبر داره. اسپیدر بهش گفت، یادته نه؟ تا » 

تاریخ عوض شده. این اولین ضربه. اسپیدر تنهاست و داره می ره دنبال وین فارو که جلوشو  همین جا هم

 «بگیره. این ضربه دوم. حاال ما باید جلوی ماکس رز و اسپیدر رو با هم بگیریم.

پیش از اصابت ضربه سوم، اتفاقات زیادی ممکنه بیفته. فکر کنم اولین کاری که » گانی به آرامی گفت: 

 «کنیم اینه که به دیدن ماکس رز بریم.باید ب

 «چرا؟» پرسیدم:

 «اون به تو اعتماد داره. شاید بتونیم بفهمیم چطوری می خواد جلوی وین فارو رو بگیره.» 

بسیار خوب. فکر خوبی بود. دست کم یکی از ما می توانست درست فکر کند. من که حسابی قاطی کرده  

 بودم.

م چیکار باید بکنیم. بعد اتوموبیل کیپل اسمیت رو می گیریم و می ریم بریم ببینی» گانی ادامه داد:

 «نیوجرسی. ممکنه حتی زودتر از اسپیدر به اونجا برسیم.

 سرم را تکان دادم. دست کم بی برنامه نبودیم.

 «خوبی؟» گانی پرسید:

 شدت ضربان قلبم آرام گرفته بود.« آره، خوبم.» جواب دادم:

 «تی شانس میاریم که منطقی و مسلط بر اوضاع باشیم و با هم کار کنیم.عاقلی می گفت فقط وق» 
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 «این حرف منه.» به گانی نگاه کردم و لبخند زدم و گفتم:

 «تو اینو گفتی؟ یک جایی شنیده بودم اما نمی دونستم از تو شنیدم.» گانی قیافه ای گرفت و گفت:

 «خوبه که حرفام یادت مونده.» گفتم:

یم تا به طبقه سی ام برویم و آقای ماکس  رز رو ببینیم. اصال نمی دانستم به او چه باید سوار آسانسور شد

بگوییم، اما روشن بود که باید از آن جا شروع کنیم. وقتی دکمه آسانسور را زدیم و در آسانسور باز شد، 

 «چه خبر شده؟» دیوبی با نگرانی پرسید:

 «منظورت چیه؟» گانی پرسید:

اول صبح افرادی یا می رن به پنت هاوس یا از اونجا می یان. ماکس رز می خواد اسباب  از» دیوبی گفت:

 «کشی کنه؟

من و گانی به هم نگاه کردیم. پس ماکس رز به هر قیمتی می خواست جلوی وین فارو رو بگیره. آسانسور 

. انگار که آن طبقه به طبقه سی ام رسید و من و گانی بیرون پریدیم. طبق معمول دیوبی فوری در را بست

 محل زندگی ارواح بود.

به محض اینکه وارد راهرو شدیم، فهمیدیم اوضاع با همیشه فرق دارد. چون دو محافظ همیشگی در راهرو 

نبودند. هیچ کس برای محافظت از آپارتمان ماکس رز آن اطراف دیده نمی شد. من و گانی به طرف در 

نفسمان را تازه کردیم تا به نظر آرام برسیم و زنگ را فشار دادیم.  پنت هاوس دویدیم. جلوی در ایستادیم و

کسی جواب نداد. دوباره زنگ زدیم. هیچ کس پشت در نیامد. گانی زودتر از من متوجه شد که در حتی  

 قفل نبود. با انگشتش در را هل داد و آن را باز کرد.

 «سالم؟ سرپیشخدمتم!» او گفت: 

پارتمان شدیم. هیچ چیز غیر عادی به چشم نمی خورد، جز اینکه هیچکس آن هیچ صدایی نیامد. وارد آ

 اطراف نبود.

 باز هم جوابی نشنید.« سالم؟» گانی دوباره با صدای بلند گفت:
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 «بو را حس می کنی؟» پرسیدم:

 «بوی دوده.» گانی بو کشید و گفت:

از زیر در دفتر ماکس رز بیرون می آمد. هردو نگاه سریعی به اطراف انداختیم. گانی زودتر آن را دید. دود 

 به طرف آن رفتیم. در را باز کردیم. دود به شدت به صورتمان خورد. اتاق آتش گرفته بود.

و دوید توی راهرو. به یک چشم به هم زدن، در حالیکه یک « اآلن شلنگو می یارم.» گانی فریاد کشید:

برو شیرو » ارد پنت هاوس شد و به من دستور داد:شلنگ بزرگ آتش نشانی را به دنبال خود می کشید، و

 «باز کن.

 «اون درو نبند، اگه خودش قفل می شه.» فریاد کشیدم:

بعد به راهرو برگشتم و دنبال شلنگ را گرفتم و به سرعت شیر را باز کردم. آب وارد شلنگ شد. به سرعت 

ت و آتش را خاموش می کرد و دود به پنت هاوس برگشتم. گانی ماهرانه روی شعله های آتش آب می ریخ

 بخار به جای آتش از اتاق بیرون می زد. چند لحظه بعد آتش خاموش شد.

 «خیلی خب، ببندش.» گانی گفت:

به راهرو دویدم و شیر آب را بستم. بعد برگشتم تا ببینم چه خبر شده است. عجب افتضاحی. دفتر ماکس 

آمد. خوشبختانه فقط یک اتاق صدمه دیده بود. اگر یک رز مثل داخل منقل آتش شده بود. دیگر بو نمی 

 دقیقه دیرتر آمده بودیم، آتش به جاهای دیگر هم می رسید.

و با پا به چندتا سطل آشغال که پر از خاکستر و آب شده بود، ضربه زد و « عمدی بوده.» گانی گفت:

 «فکر کنم آتش سوزی از اینجا شروع شده.» گفت:

، اما هیچ پوشه ای در آن نبود. کشوهای میز هم خالی بودند. ماکس رز رد پایش را از قفسه پوشه ها باز بود

بین برده بود. هر ذره کاغذ در آن اتاق خاطره ای سوخته بود. او هیچ اثری از ارتباطش با نازی ها و 

 جاسوس ها به جا نگذاشته بود. 

 «پس یعنی همه رفته ن.» گفتم:
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 «گشتی بزنیم.شاید. اما بیا یه » گانی گفت:

از میان آت و آشغال های سوخته رفتیم تا دور آپارتمان گشتی بزنیم، شاید موجود زنده ای پیدا کنیم. اتاق 

خواب ها، اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق پذیرایی را نگاه کردیم. کسی که آنجا نبود هیچ، همه کشوها هم 

بود. البته می دانستیم به کجا می رود. با زپلین  خالی بودند. پس ماکس رز پول هارو برداشته بود و رفته

 قرار داشت.

آخرین اتاق، پذیرایی بزرگی بود که آن روز ناهار رز و آن نازی، همان لودویگ زل را چیده بودم. آنجا هم 

 هیچکس نبود.

 «ــ داریم اینجا وقتمونو تلف می کنیم. بریم ماشین کیپل اسمیتو بگیریم و بریم سراغشون » گانی گفت:

ناگهان صدایی شنیدیم که مو بر اندام مان صاف کرد. یک نفر شروع به دست زدن کرد. پس باالخره یک 

نفر در پنت هاوس بود. من و گانی به هم نگاه کردیم. بعد آهسته به طرف در برگشتیم. استر آمادن زیبارو 

سنت دین می نامیدند. او به طرز  آنجا ایستاده بود. دوستانش او را هارلو صدا می زدند و دشمنانش او را

 «مبارکا باشه، آقایون. فکر کنم باالخره معما رو حل کردین.» مسخره ای دست می زد و زیر لب می گفت:

 «اقال جرئت داشته باش و خودتو نشون بده.» گفتم:

مثل زن زیبا در را پشت سرش بست. گانی با کنجکاوی به من نگاه کرد. او نمی توانست زن زیبایی که 

ستاره های سینما بود، مسافر افریته ای باشد که می خواهد سه قلمرو را به خاک و خون بکشاند. اما من 

 می دانستم. قبال شاهکارهایش را دیده بودم.

 «هرطور میلته، پندراگن.» او لبخندی زد و گفت:

اننده زیبا و معروف تغییر استر آمادن به همان صورتی که بارها شاهد بودم، تغییر شکل داد. وقتی قیافه خو

شکل می داد، بدنش شل و دراز شد. به حدی که قدش بیش از دو متر رسید. چهره گلگونش مثل مردها 

سفید شد. موی کوتاه و خاکستری اش بلند و خاکستری شد. روبدوشامبر ابریشمی اش سیاه شد و به شکل 

. چون در این مرحله چشمهایش را تغییر کت و شلوار درآمد. آخرین مرحله اش مثل همیشه خیلی بد بود

 می داد. چشم های قهوه ای و خمار هارلو به چشمان گزنده، سرد و بی روح سنت دین تبدیل شد.
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وحشت و شگفتی گانی را احساس می کردم. یک قدم عقب رفت. اولین بار بود که چنین صحنه ای می 

 هم می دید. دید. در واقع برای اولین بار، قیافه واقعی سنت دین را

 «بهتر شد؟ ما واقعا مدت زیادی باهم نبودیم، مگه نه، پندراگن؟» سنت دین لبخندی زد و گفت:

 با تمام قدرتم به خودم فشار آوردم که جیغ نکشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز نگاشت شماره دوازده 

 زمین اول
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می ریزند تا راهشونو پیدا پندراگن، ازت ناامید شدم. مثل خرده نونایی که تو جنگل » سنت دین گفت: 

کنند، این همه سر نخ برات گذاشتم، اما دیر نقشمو فهمیدی. وقت کوتاهه. مثل اینکه دیگه حوصله نداری، 

 «نه؟

سنت دین که دست هایش را از پشت گرفته بود، دور اتاق قدم زد. من و گانی از او فاصله گرفته بودیم. 

 وحشی گیر افتادیم. اصال معلوم نبود چه قصدی دارد. احساس می کردیم توی آن اتاق با یک حیوان

 «فکر کنم در نبود راهنمایی های دایی هوشمندت برات خیلی سخته به من برسی.» او گفت:

 وای! این یارو دوست داشت به نقطه حساس بزند.

 «واقعا کارت عالی بود، هم در دندران، هم در کلرال.» بعد اضافه کرد:

 «چطور؟» پرسیدم:

اونجا خیلی حریف بودی. برای همین بهت تعظیم می کنم و برای حماقت خودم باید ازت عذرخواهی  تو» 

 «کنم. اشتباه کردم ازت خواستم به من ملحق بشی.

 «اینو درست گفتی. حق با توست. عمراً من به تو ملحق بشم.» فوری گفتم:

 سنت دین ایستاد و پوزخندی زد. خیلی خوشش آمده بود.

 احت بودم.اما من نار

اشتباه نکن. تنها اشتباه من این بود که خیلی زود ازت درخواست کردم. باعث شد تو فکر کنی » او گفت:

مطمئن باش که نیستم. برای همین بازی اخیرمو در قلمروهای » بعد خندید و ادامه داد:« من ... بی دفاعم.

ن بدم که چقدر برام آسونه که تو رو زمین اجرا کردم. در قلمرویی که وطن توست. می خواستم بهت نشو

مثل عروسک خیمه شب بازی برقصونم. تو عروسک خیمه شب بازی منی. برخالف تصوری که از درگیری 

 «های گذشتمون داری، من کامال بر اوضاع مسلطم.

 «اشتباه می کنی. کنترل دیگه از دستت خارج شده.» گانی با قدرت تمام گفت:
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 ده بلندی کرد که حالم را به هم زد.سنت دین چنان از ته دل خن

 «چه پیرمرد بامزه ای.» او گفت:

 «اونقدر سن دارم که بدونم با کسایی مثل تو چجوری معامله کنم.» گانی گفت:

منو ببخش اگه از پیرمردی که شهامت شلیک کردن نداره، » سنت دین نعره مسخره ای کشید و گفت:

 «نترسیدم.

 «شدم؟ کور خوندی.فکر کردی ناراحت » گانی گفت:

گانی، دندون سرِ جیگر بگذار. کارمون که تموم شد، بهت می گم » سنت دین سر او فریاد زد و گفت:

 «ناراحتی یعنی چی.

سپس به طرف در شیشه ای رفت که به بالکن باز می شد و آن را باز کرد. هوای سرد وارد اتاق شد. پشتش 

می دونی، پندراگن. پیروزی من اینجا، در » گرداند و گفت:را به ما کرد و رویش را به شهر خاکستری بر

 «زمین اول، خیلی بیشتر از نابودی سه قلمروه. ویژگی این کار اینه که تو داری برام انجامش می دی.

 حرف عجیبی بود. اصال خوشم نیومد.

چی پیش می  سنت دین، ما می دونیم اوضاع از چه قراره. می دونیم اگه هیندنبرگ سقوط نکنه،» گفتم:

 «یاد. رفته بودیم زمین سوم.

خب، خوب کاری کردین به زمین سوم رفتین. منم » سنت دین رویش را به ما کرد و با هیجان فریاد کشید:

 «همینو می خواستم. اتفاقا می خواستم بدونین چه اتفاقی می افته.

 انتظار چنین واکنشی نداشتم. من و گانی نگاه سریعی به هم انداختیم.

هنوز نفهمیدی، نه؟ من، تو و دوستان مقدستو مثل سگ تربیت شده اونجا » نت دین خندید و گفت:س

فرستادم. هر اتفاق، هر تغییر جهت و غافلگیری رو من طراحی کردم. تو برای گلوله هایی که عموتو کشت، 

مسافر موذی فکر  دنبال من به زمین اول اومدی. اما من برای اطمینان، اول به ویالکس رفتم. اون دختر
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کرد خیلی باهوشه که ورود منو ضبط کرد. اگه حتی یک عالمت هم پشتم می کشیدم، از این واضح تر 

 «نمی تونستم مقصد نهایی مو  بهت نشون بدم.

یاد هولوگرامی افتادم که آجا کیلیان از رسیدن سنت دین به ناودان ویالکس نشانمان داد. بعد نشان داد که 

ول را صدا می زد، اما رفتنش را نشان نداده بود. حاال که به آن فکر می کنم، می بینم سنت دین زمین ا

 کامال روشن بود. 

وقتی اومدی اینجا، می خواستی از نقشه وین فارو برای نابودی هیندنبرگ سر » سنت دین ادامه داد:

کنی تا جلوی انفجار کشتی  دربیاری. می دونستم اگه از نقشه سر در بیاری، هر کاری از دستت بر بیاد می

 «رو بگیری. تصور از دست رفتن زندگی مقدس برای افراد شریف، مفهموم هولناکی داره.

 وقتی سنت دین حرف می زد، به اتفاقاتی فکر کردم که باعث شد با  وین فارو برخورد کنیم.

 «جانی های مترو رو می گی؟» پرسیدم:

ی این بود که تو رو با وین فارو آشنا کنم. کشتن پرس توفیق آوردن اونا به ناودون برا» سنت دین گفت:

 «اجباری بود.

 «اما اونا دوبار سعی کردند مارو بکشند.» خیلی به خودم فشار آوردم که حالم بد نشود و گفتم:

قرار بود اونا بهت اختار بدن که از وین فارو فاصله بگیری. من می دونستم با این کار، تو » سنت دین گفت:

ل موشی که تو آشغال دونی می ره، به طرفش جذب می شی. کشتن تو خواست اونا بود. چه احمق مث

 «هایی! برای همین مجبور شدم یکی شونو از پیش پام بردارم. یا بهتره بگم هارلو مجبور شد.

 « پس انداختن گانگستره از باالی هتل کار هارلو بود؟ یعنی تو هلش داد؟» گانی با تعجب گفت:

 دین با غرور تعظیم کرد. پس علت مرگ آن گانگستر معلوم شد! سنت دین اورا کشته بود.سنت 

نمی تونستم قبل از پایان ماجرا بگذارم تو رو بکشه. پندراگن، می تونی من رو فرشته نجاتت » او گفت:

 «بدونی.

 «نیم.توی کشتارگاه هم تو در رو باز گذاشتی تا ما فرار ک» کشتارگاه یادم افتاد و گفتم:
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 «بازهم تقصیر من بود.» او با غرور گفت:

بعد یک قدم به عقب رفت و دوباره تغییر شکل داد. در یک لحظه بدنش شل و ول شد و به شکل لودویگ 

 زل درآمد.

 «تو زل هم بودی؟» با تعجب فریاد کشیدم:

برد، می دونستم به  تا این اواخر، نه. وقتی ماکس رز به نقشه نابودی هیندنبرگ پی» زل/ سنت دین گفت:

 «زل اخطار می ده.

من که نمی دونستم دوست نازی مونو وادار کنم زپلینو » زل/ سنت دین به طرف کمد لباس رفت و گفت:

 «به آلمان برگردونه، برای همین دخالت کردم.

. او زل/ سنت دین در کمد را باز کرد. جسدس از آن بیرون افتاد. جسد لودویگ زل بود. لودویگ زل واقعی

 واقعا مرده بود. کاری ندارم که تا به حال چندبار مرده دیده ام اما هیچ وقت به دیدنش عادت نمی کنم. 

لودویگ بیچاره اشتباهی اومده بود اینجا. ماکس رز فکر کرد داره خبرهای بد رو به دوست نازی » او گفت:

 «اش می ده، اما درواقع به من می گفت.

 دوران افتاد. از شنیدن آن حقایق سرم به

اما چرا؟ اگر لودویگ زل آلمان ها را خبر می کرد، هیندنبرگ نجات پیدا می کرد. تو هم که » پرسیدم:

 «همینو می خواستی، نه؟ چه فرقی می کرد که چجوری نجات پیدا می کنه؟

ه حالت قیافه زل/ سنت دین تو هم رفت. یک قدم به طرفم آمد و همینطور که نزدیکتر می شد، قیافه اش ب

شیطانی خودش بر می گشت. چشم های ترسناکش را به من دوخت و دندان هایش را برهم فشرد و گفت: 

پندراگن، این به تو مربوطه! مهم نیست چی به سر اون کشتی می یاد. برام مهم نیست چه اتفاقی برای » 

یا بعدها با این دنیای این قلمروهای بدبخت می افته. مهم نیست کی این جنگ های احمقانه رو می بره 

 «بیهوده چی کار می کنند.

 «برات مهم نیست؟!» من که گیج شده بودم، گفتم:
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تا چند ساعت دیگه دنیاتون برای همیشه تغییر می کنه. قلمروهای زمین دچار هرج و مرج می » او گفت:

ری، تاریخ راهی رو می شن. می دونی تقصیر کیه؟ تقصیر تو! اگر تو اینجا نیومده بودی که جلوی من رو بگی

رفت که باید می رفت. حاال تو نمی تونی کنار وایسی. تو خودتو در معادله قرار دادی و برای همینم سه 

 «قلمرو نابود می شن. وطن تو هم نابود می شه.

من به چشم های خشمگین سنت دین خیره شدم. مطمئن نبودم از کدام یک بیشتر می ترسم. از او یا از 

در راه بود. همه حرف های او حقیقت بود. اگر من و اسپیدر دنبال او به زمین اول نیامده وحشتی که 

بودیم، هیندنبرگ سقوط می کرد، همانطور که قرار بود سقوط کند. اما حاال به خاطر فضولی من فرصت 

این بود تا  خوبی پیش می امد تا هیندنبرگ نجات پیدا کند و قلمروهای زمین نابود شوند. همه ماجرا برای

به ما ثابت شود سنت دین چه راحت می تواند ما را آلت دست قرار بدهد. یا بهتر بگویم، مرا آلت دست قرار 

 بدهد. جالب این بود که او حاضر بود سه تا قلمرو را به این منظور نابود کند.

 سپس سنت دین گفت : 

 حاال که فهمیدی مقصر تویی چه احساسی داری؟  -

م های هم چشم دوختیم. در آن لحظه وحشتناک همه چیز برایم روشن شد. فهمیدم دعوای هر دو به چش

شود به ها ختم میی راهکشد. باالخره روزی در جایی، به نوعی همهمیان سنت دین و مسافرها به کجا می

 سنت دین...

 و من .

شد خود را یزی که باعث میای. تنها چکرد جلوی من دربیاید. چه فکر مشمئز کنندهبرای همین سعی می

دانستم امروز، روز تسویه حساب نیست. نه، هنوز تا پایان کار وقت زیادی باقی مانده نبازم این بود که می

 بود .

 آهسته گفتم : 

کردی تونستم شکستت بدم این قدر سعی نمیکنم اگر نمیگم چه احساسی دارم. حس میاالن بهت می -

 در من تأثیر بگذاری.
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 وحشتناکی بود . لحظه

 او گفت: 

تونی شکستم بدی؟ چند ساعت دیگه که به کنی مییاری؟ فکر میکنی از کار من سر در میفکر می -

بینمت. پندارگن، زمین دوم برگشتی و دیدی محل زندگی دوستانت سوخته و خاکستر شده ، دوباره می

تون فقط یه گودال سوخته باقی نهشن. از خوی چیزهایی که دوست داشتی، به زودی نابود میهمه

 ها تقصیر توست.میمونه...همه این

 گفتم :

 کنیم که هیندنبرگ حتماً سقوط کنه .ما هنوز وقت داریم. کاری می -

اش اش. خندهبعد اتفاق عجیبی افتاد. سنت دین پوزخندی زد. اما نه از آن خنده های شیطانی همیشگی

ای از سنت دین برنمی آمد. خیلی قعاً خوشحال بود. چنین خندهبی غل و غش و از ته دل بود. او وا

 ترسناک بود.

 او گفت: 

 ش فکر کن.آره. هنوز وقت داری. لطفاً درباره -

 سپس برگشت و به طرف در رفت. دستگیره را چرخاند و با تعجبی ساختگی گفت : 

 دونستی، نه؟یک کرده. تو که میوای، نه. در قفله. ماکس رز خیاالتیه. او همه این درها را اتومات -

بعد دستش را در جیبش کرد و یکی از آن کلیدهای فلزی قدیمی درآورد و آن را جلوی ما تکان داد تا ما 

 را کفری کند.

 بعد گفت:

 کلید پیش منه..ترس نداره -

 و از اتاق خارج شد و به بالکن رفت و گفت:
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کنی بتونی جلوی اسپیدر رو ، فکر میو از این جا ببرم بیرونتونی جلوشو بگیری؟ اگر تو رمی، پندراگن -

 یا جلوی رز رو؟ می تونی کاری کنی که هیندنبرگ سقوط کنه؟ بگیری؟

 گفتم:

 سعی خودمونو می کنیم. -

 رفت ، گفت:سنت دین در حالی که به طرف لبه بالکن می

کنی یه بار دیگه شکستم دادی، چون این خواد احساس خوام. دلم میتونی. منم همینو میالبته که می -

طوری پیروزی از همیشه شیرین تره.... وقتی رقیب آدم احساس کنه، واقعاً پیروز شده، و بعد دنیا روی 

 سرش خراب بشه، خیلی شیرینه.

 او برگشت و از آن باال به شهر نگاه کرد و گفت:

تونم به پا کنم. پندراگن، اون دختر ای مینهفکر کنم باید یک سر به ویالکس بزنم، ببینم اون جا چه فت -

 تر از تو، از خودش مطمئنه. آمادگی یه غافلگیری عظیم رو داره.کوچولوی مسافر بیش

 در این موقع لب بالکن ایستاد.

 تعظیم بلند باالیی کرد و با سرخوشی گفت:

 خداحافظ دوستان. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. -

 و پایین پرید.

ها دویدیم. وقتی پایین را نگاه کردم تا ببینم نی با ناباوری به هم نگاه کردیم. بعد به طرف نردهمن و گا

سنت دین کجا رفت، کالغ سیاه بزرگی از پایین باال آمد. باور کنید تا آن موقع کالغی به آن بزرگی ندیده 

ن که سوار جریان هوا بود. بعد با یک تر از اندازه عقاب بود تا کالغ. پرنده چنان باال آمد مثل ایبودم. بیش

خیز برگشت و از آن جا دور شد. اما پیش از رفتنش دیدم چیزی را به نوکش گرفته بود . یک لحظه آن را 

 کنم.دیدم، اما مطمئنم که اشتباه نمی

 آن همان کلید فلزی قدیمی بود.
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 گانی پرسید:

 فکر نمیکنی...؟ -

 جواب دادم:

 ست. باید از این جا بریم بیرون.دونم. برام مهم نینمی -

از بالکن به داخل آپارتمان دویدم و به طرف در رفتم. دستگیره را چرخاندم. در قفل بود. نگاهی به اطراف 

های خروج از آن انداختم. در دیگری دیدم. به طرف آن دویدم. بله. آن هم قفل بود. آن دو در تنها راه

 آپارتمان بودند.

 گفتم:

 بشکونیم! باید در رو -

 ام چند بار به در کوبیدم. گانی گفت:و با شانه

 نکن! -

 فریاد زدم:

 مجبوریم! -

 گانی گفت:

تونیم اون درها رو بشکونیم. ماکس رز با فوالد محکمشون کرده. این جا قلعه اون بود. مگه به این ما نمی -

 تونی اونا رو بشکونی.ها میراحتی

راه دیگری پیدا کنم....و چشمم به تلفن افتاد. چنگ زدم گوشی را برداشتم  نگاهی به دور اتاق انداختم بلکه

 ، انا تلفن هم قطع بود.

 گفتم:

 اون سیمو قطع کرده. -



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  240 د

 

 بعد ساعتم را نگاه کردم. نزدیک ظهر بود. گفتم:

 شه.گانی ، داره دیر می -

 قرار بود هیندربرگ کمتر از نه ساعت دیگر برسد.

 

 

 01روزنگاشت شماره 

 ین اولزم

 

 جیغ زدم:

 جا هتل توست. چه جوری باید از این جا بریم بیرون؟ باید راهی داشته باشه که بفهمند ما این جاییم.این -

 گانی به دور آن اتاق شیک و مجلل نگاه کرد. بعد سرش را تگان داد و گفت: 

 اگر تلفن قطع باشه ، هیچ راهی وجود نداره. -

 شد و ما توی آن اتاق گیر کرده بودیم.رو میویا زیرخیلی وحشتناک بود. به زودی دن

 گفتم:

 شه.آهان فهمیدم. می تونیم آتش روشن کنیم. اون وقت دستگاه اعالم حریق روشن می -

 گانی نگاه غریبی به من کرد و گفت:

 دستگاه اعالم حریق دیگه چیه؟ -

عد به بالکن رفتم. از لبه بالکن پایین را نگاه است. دور اتاق را نگاه کردم و ب 7391وای ، یادم رفته بود سال 

دانم چرا تعجب نکردم و رو ببینم. اما چیزی آن جا نبود. نمیکردم تا جسد له شده سنت دین را کف پیاده
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شد زیاد به آن فکر یاد کالغ بزرگی افتادم، که چند لحظه پیش دیده بودم. چه قدر عجیب بود، اما نمی

 شدیم.ص میکنم. باید از آن جا خال

تر ترین جای چا ، سی طبقه پایینهیچ لبه یا جای پایی نبود که به کمک آن از آن جا بیرون برویم. نزدیک

بود. یعنی کف خیابان. باال را نگاه کردم ببینم راهی به پشت بام هست، اما به پشت بام هم راهی نبود. 

 رسید. واقعاً گیر افتاده بودیم.دستمان به آن جا هم نمی

شدم. رفتم لب بالکن استادم و سعی کردم مثل کالغ پرواز کنم. عجب جایی گیر افتاده باید تسلیم می

 توانستم.توانست کالغ شود، شاید من هم میبودیم. اگر سنت دین مسافر بود و می

 اما من نتوانستم. حسابی ناامید شدم.

-ای بود. او پردهی خطرناک، اما زیرکانهد. نقشهای به ذهن گانی خطور کرده بوبه اتاق برگشتم. فکر زیرکانه

ها را شکافته بود تا کار اش درز آنشد پایین کشیده بود و با چاقوی جیبیهای سالن را که به بالکن باز می

 خواست طناب نجات درست کند. گانی به من گفت:خواهد چه کار کند. میرا شروع کند. آهان! فهمیدم می

 زنم.ها رو به هم گره میباریک کن، منم باریکهتو این را باریک  -

ها را محکم به هم گره بریدم. گانی هم انتهای آنهای بلند میبا چاقوی او کار را شروع کردم. من باریکه

 زد.می

 او گفت:

 یه بالکن دیگه زیر این طبقه هست که تقریباً سه متر تا این جا فاصله داره. -

 ها مطمئن بشود. بعد گفت:تا از محکمی آن ها را کشیدبعد دو طرف گره

 رم پایین.زنم و باهاش میهای این باال گره میسرشو به نرده -

 دانستیم یک جای کار عیب دارد.بریدیم میها را میهای دیگر، اما وقتی پارچهی خوبی بود مثل نقشهنقشه

 گفتم:

 طناب طاقت تو رو نداره.گانی، کاری که کردی درسته، اما تو خیلی سنگینی، این  -
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 گانی فوری گفت:

 گذارم تو بری.باید طاقت بیاره. فکر نکن می -

قدرها. قد گانی چند دقیقه طول کشید تا طناب درست شد. آن را محکم کشیدم. محکم بود، اما نه آن

ود و وزنمم ای برسید. قد من صد و شصت و خوردهتقریباً دو متر بود و وزنش شاید به بیش از صد کیلو می

 نصف او.

 گفتم:

 شه.گانی، اگر تو بری این پاره می -

 داند که آن طناب تحمل وزنش را ندارد.گانی خودش طناب را امتحان کرد. از حالتش فهمیدم می

 گفتم:

 ام. تحمل منو داره.من سبک -

ن کار را انجام ام، زیر بازوهایم بستم. خیلی سریع ایمنتظر جوابش نشدم. یک طرف طناب را دور سینه

اش فکر ترسیدم اگر زیاد دربارهدادم، نه از ترس این که ممکن است گانی جلویم را بگیرد، بلکه چون می

ام بودیم. یاد منظره وحشتناک آقای گانگستر افتادم که از آن باال پایین کنم خودم جا بزنم. ما طبقه سی

 افتاده بود.

 «فکرشو نکن.»به خودم نهیب زدم: 

 گذارم.... .ندراگن، من نمینه پ -

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

 داری بیان و پیدامون کنند.ای نداریم. یا باید برم، یا باید تا فردا صبح اینجا بمونیم که از خانهچاره -

 دانست حق با من است.گفت. اما میگانی سرش را پایین انداخت. اگر راه دیگری بود، حتماً می

 گفتم:
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 .بگذار برم -

 و طناب دست سازمان را برداشتم و به بالکن رفتم.

گانی باالخره کوتاه آمد و آن طرف طناب را محکم دور نرده گره زد. او کارش را خیلی خوب بلد بود. شاید 

 ی پرده چندان مطمئن نبودم.های او اعتماد داشتم، ولی از پارچهدر ارتش آموزش دیده بود. من به گره

 او گفت:

ها دور نشی، کج نشی، صورتت به طرف ساختمون باشد، پاهاتو به دیوار رمت. سعی کن از میلهگیمن می -

 دم.بچسبون و عقب عقب برو. دستتو روی طناب سر بده. منم کم کم طنابو پایین می

 گفتم:

 نوردیه دیگه.م. مثل صخرهقبالً این کارو کرده -

یین بروم. انگار دایی پرس مرا برای این کار آماده کرده ها پادایی پرس بهم یاد داده بود چه طور از صخره

دانستم دارد مرا برای زندگی دارد. نمیکردم چون دایی باحالی است مرا به آن کارها وامیبود. قبالً فکر می

نوردی برد و آن جا به من یاد داد، دهد. یک بار وقتی دوازده سالم بود، من را به صخرهمسافری آموزش می

-ر از دیوار عمودی پایین بروم. اما حاال فرقش با آن جا، این بود که با یک طناب محکم پایین نمیچه طو

 های پرده سپرده بودم. وای.ام را به تکهرفتم. من زندگی

افتادم. دانستم نباید پایین را نگاه کنم. اگر قرار بود بیفتم، میروی نرده نشستم و پاهایم را تکان دادم. می

اش حرف بزنم. بنابراین طوری که انگار فقط نیم متر یا یک متر باالتر از م نبود نگاه کنم یا دربارهدیگر الز

ها را گرفتم و به گانی هایم را روی ایوان گذاشتم، میلهسطح زمین بودم، با احتیاط برگشتم. نوک انگشت

بود و من این طرف، وی شهر  نگاه کردم. همه چیز عادی بود جز این که او آن طرف، توی بالکن ایستاده

 منهتن آویزان بودم.

 او برای دلگرمی گفت:

 کاری نداره. -
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 هایش معلوم بود که چه قدر ترسیده است. البته مسلماً اندازه من نترسیده بود.اما از چشم

ی خودم ها رد کرد. وقتبعد گانی طنابی را که به من گره زده بود، امتحان کرد و بقیه طناب را از میان میله

ها به طناب فرستاد تا فشاری را که ممکن بود میلهکم طناب را پایین میدادم، او هم کمرا پایین می

بیاورند، خنثی کند. به خیال این که درجه امنیت من بیشتر بشود. دست کم خودم را این طوری دلگرم 

 کردم.می

کردم. پاهایم را محکم به دیوار چسباندم و  قدرت طناب را امتحان کردم و سرم را تکان دادم و خودم را ول

 عقب عقب پایین رفتم.

رفتند. به نظرم کارشان ها باال میشان از ساختمانهای خفاشییاد فیلم قدیمی بَت مَن افتادم که با طناب

 ای را محکم گرفتم و آهسته آهسته همین جور که-خیلی ابلهانه بود. اما نه به اندازه کار من. طناب پارچه

-ها خیلی بزرگشد. گرهرسیدم، کار سخت میای میرفتم، دستم را روی آن سُراندم. وقتی به گرهپایین می

توانستم دستم را رویشان سُر بدهم، بلکه مجبور بودم طناب را ول کنم و تر از مشت من بودند و دیگر نمی

 اش را بگیرم. خیلی ترسناک بود.پایین

ای را زیر وزنم شنیدم. معلوم بود که آن پارچه برای تحمل وزن من رچهوای. صدای کشیده شدن طناب پا

ساخته نشده است. صدای پارگی کوچکی به گوشم خورد. صدای خفیفی بودم، مثل شکستن چوب درخت 

 شد، کارم تمام بود.آلبالو. اما اگر چند تا از آن صداها بلند می

م توی دست گانی آن قدرها طناب نیست. دیگر امنیت تر شد که سرم را باال گرفتم و دیدوقتی ترسم بیش

 نداشتم.

از زمان شروع کار چند دقیقه نگذشته بود، اما انگار یک هفته بود که از آن ساختمان آویزان بودم. باالخره 

پای راستم را چند سانتیمتر دیگر پایین بردم. زیر پایم هوا بود. پاهایم به سقف بالکن طبقه پایین رسیده 

تر بود. مطمئن بودم که وجود دارد. پاهام به من دیدم. بالکن از دیوار ساختمان عقباما بالکن را نمیبود، 

 شناختم، اما درست به آن نرسیده بودم.گفت که آن جا بالکن هست. آنجا را تقریباً خوب میمی

 در آن موقع اتفاق بدی افتاد.
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یک بود پاره بشود، اما پاره نشد. اتفاق بدتری افتاد. باید نترسید، طناب پاره نشد. آن قدرها هم بد نبود. نزد

های بالکن طبقه پایین برسد که متوجه شدم طناب به آخر رسیده کلی دیگر پایین می رفتم تا پایم به میله

خورد و بارانی رو، با بادی که توی صورتم میمان خیلی کوتاه بود! بیست و نه طبقه باالی پیادهاست. طناب

 وع نشده بود....آویزان و ناامید مانده بودم.که شر

 به گانی گفتم:

 تونم پایین برم.این طناب کوتاهه! دیگه نمی -

 گانی با ترس گفت:

 مطمئنی؟ -

 الزم نبود نابغه باشی تا این را بفهمی. گفتم:

 آره. -

 گانی در جوابم گفت:

 پس باید برگردی باال. -

گشتم باال و . چه طور چنین اشتباهی کرده بودیم. یعنی باید برمیاین دیگر فاجعه بود. خراب کرده بودیم

کشیدیم؟ همین که طناب کمی برایم پایین آمد، دوباره صدای پارگی شنیدم. دیگر پارگی نقشه دیگری می

خواستم رسید. طناب دیگر طاقت نداشت! اگر هم میخفیف هم نبود. شاید به اندازه دو سه سانتیمتر می

آورد. گیر افتاده بودم. راه برگشت نداشتم. جز سقوط راه دیگری نبود. آن ، طناب زیاد دوام نمیبرگردم باال

 هم چه سقوطی.

اش فکر کنم، با یک یک شانس دیگر داشتم. تصور وحشتناکی بود، اما تنها راه بود. بدون این که درباره

ام را طناب کم کردم. بعد گره دور سینه ی باالتر طناب را چنگ زدم و مقداری از وزنم را از رویدست نقطه

 باز کردم.
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 گانی با وحشت صدا زد:

 کنی؟پندراگن، چی کار می -

 گفتم:

 تونم برم پایین.خواهم. با این یه ذره دیگر میبازم طناب می -

ام شد با آن قسمت که دور سینهام را باز کنم، میتوانستم طناب دور سینهحرکت وحشتناکی بود. اگر می

 ها بخورد و در ایوان بیفتم.ای که کف پایم به نردهبود، یک کم دیگر پایین بروم. به اندازه

 بله، امیدوارم بودم. مثل خودکشی بود.

کردم. اما کار به این آسانی نبود. کشیدم و با دست دیگرم گره را باز میباید با یک دست خودم را باال می

 ی وزنم به آن آویزان بود.چون همهگره مثل توپ محکم و فشرده شده بود، 

 آمد.باران هم می

 پارچه خیس شده بود. دیگر قاطی کرده بودم.

ای نداشتم جز این که با یک دستم خودم را باال بکشم و با دست دیگرم روی گره کار کنم. واقعاً کار چاره

دانستم کدام بکشم. نمی خواستم جیغسختی بود. بعد از چند دقیقه آن قدر دستم درد گرفته بود که می

-توانستم بکنم. اگر باز وزنم را روی طناب میدهد، دستم یا طناب. اما استراحت هم نمیزودتر وا می

 شدم از اول شروع کنم.شد و باز روز از نو و روزی از نو. مجبور میانداختم، گره دوباره محکم می

 ای باشد.رسید کار بیهودهبه نظر می

تر بود. دست راستم آور، باالخره گره شل شد. قدم بعدی از این هم دهشتناکقیقه عذاباما پس از چند د

گرفتم تا دست راستم کمی استراحت رفتم و طناب را با دست چپم میدرب و داغون شده بود. باید باال می

د، تنها توانستم همه وزنم را روی طناب بدهم. طناب خیلی سست شده بود. اگر حواسم نبوکرد. نمیمی

رو بود. با چند کشش سریع، گره را کامالً باز کردم و چیزی که در انتظارم بود، متالشی شدن کف پیاده
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هایی که در واقع بی حس بود. هایم به آن آویزان بود. دستطناب را با دو دستم گرفتم. وای. حاال دست

خورد. درد غیر عادی بود. واقعاً سر میدوباره یک کم پایین سریدم. از آن به بعد طناب بود که توی دستم 

خسته شده بودم. نگاه کردم ببینم چه قدر طناب برایم مانده. دیدم تقیباً سی سانتیمتر دیگر طناب هست. 

های طبقه پایین خورد. وای....دیگر پایان راه بود. وقتی فقط چند سانتیمتر طناب مانده بود، پاهایم به میله

 رسیده بودم!

هایم باال بود و رویم به ساختمان. خیلی نزدیک شده بودم، اما نه آن قدر طر جمع نبودم. دستاما هنوز خا

که بتوانم توی بالکن بپرم. میخواستم طناب را رها کنم و همه وزنم را روی نرده بیندازم و خودم را زیر 

بود. از آن بدتر این که آید، نه؟ اما به این سادگی نبود. خیلی ناجور سقف بکشم. به نظر خیلی ساده می 

 نرده در اثر باران لیز شده بود.

وقتی پاهایم روی نرده رسید، خیالم راحت شد. آقا، چه حس خوبیه که دوباره پایت را روی جای محکمی 

تر از دو و نیم سانتیمتر طناب نمانده بود، اما همان هم خوب بود. برای اولین بار فکر کردم بگذاری. بیش

ش طناب را رها کنم و روی پاهایم بایستم. بعد قوز کردم و زیر سقف رفتم و توی بالکن باید یواش یوا

 پریدم که....

 پاهایم لیز خورد.

های بالکن آن قدر به سرعت اتفاق افتاد که نفهمیدم چی شد. خوشبختانه، وقتی پاهایم را روی میله

ام را نجات داد. اما وقتی افتادم، چون یگذاشتم، لیز خوردم و توی بالکن افتادم، نه برعکس. همین زندگ

 ها بودم، سرم محکم به میله خیس خورد.نزدیک میله

ای که به سرم توانستیم از آن جا خارج شویم، چون به خاطر ضربهنقشه فرارمان به ثمر رسیده بود، اما نمی

 خورد، بیهوش شدم.

ل استونی بروک بود. بهترین ساحل دنیا. ام. آن جا ساحدر حال بیهوشی دیدم که در ساحلی دراز کشیده

کردیم رفتیم و دوچرخه سواری میدست کم بهترین ساحل استونی بروک. مارک، یادت است که آن جا می

های آنجا دراز زدیم. هنوز لباس شنای پارسال کورتنی را یادم نرفته است. روی ماسهو دخترها را دید می

 دادم.گشت، گوش میخورد و برمیساحل میکشیده بودم و به صدای امواجی که به 
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های کالس را، هایم را باز کردم، منتظر بودم یا تو را ببینم یا کورتنی یا یکی دیگر از بچهمارک، وقتی چشم

 عوض دیویی را دیدم. اما در

 زد:هایی که به اندازه توپ بیسبال گرد شده بود، به من زل زده بود و با نگرانی فریاد میاو با چشم

 ای؟پندراگن، تو زنده -

ام. آهسته نیم خیز شدم و نشستم و به که سردرد ندارد، بناباین فهمیدم هنوز زنده مطمئن نبودم. اما مرده

ی ساحل استونی بروک و لباس شنای کورتنی را پاک از یادم برد. در اطراف نگاه کردم. قیافه دیویی منظره

ام. آن جا همان سالنی بود که در آن و نهم هتل دراز کشیده عوض متوجه شدم که کف سالن طبقه بیست

 زندگی ماکس رز را نجات داده بودیم. حاال هیچ کس آن جا نبود، جز من و دیویی.

 دیویی ناله کنان گفت:

 خوای دکتر خبر کنم؟خواستم دکتر خبر کنم، اما گانی نگذاشت. میمی -

 فوری گفتم:

 نه. -

 ش را نداشتیم. گفتم:شاید هم الزم بود ولی وقت

 خوبم. گانی کجاست؟ -

 پایینه. گفت پیشت بمونم تا برگرده. تو واقعاً با اون پرده اومدی پایین؟ -

آهان. یادم آمد: سنت دین، گیر افتادن در پنت هاوس، لودویگ زل، با طناب پایین آمدن، افتادن! ای کاش 

 توی ساحل استونی بودم.

 دیویی گفت:

و رو اینجا پیدا کرد. اما بدنت سرد بود. اون طناب آویزانو دیده بود و گانی رو باال پیدا یکی از آشپزها ت -

 کرده بود. پندراگن یه جسد اون باالس! اون جسد کیه؟ شماها چه جوری توی پنت هاوس گیر افتادید؟
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 گفتم:

 داستانش مفصله.  -

 بعد یادم آمد و پرسیدم:

 ساعت چنده؟ -

 د و گفت:دیویی به ساعتش نگاه کر

 تقریباً ساعت سه است. -

رفتم! هیندنبرگ وای. اگر تا پیش از آن خواب آلوده بودم، دیگر بیدار بیدار شدم. چند ساعت پیش باید می

 رسید و ما هنوز در منهتن بودیم!تا چهار ساعت دیگر می

 کردم بلند شوم، گفتم: در حالی که سعی می

 باید از این جا بریم بیرون. -

 م چنان تیری کشید که دوباره سرجایم، کف سالن خوابیدم.اما سر

 دیویی گفت:

 یارم.تکون نخور. االن برات آب می

و رفت و مرا تنها گذاشت. چه بد. خیلی بد. گانی کجا بود؟ سعی کردم بنشینم، بعد خودم را روی صندلی 

رفت. قرار ه همه چیز از بین میرساندم و گرنکردم و به نیوجرسی میکشاندم. باید خودم را جمع و جور می

هارست چهار ساعت راه است. گفت با ماشین تالیکبه زمین بنشیند. گانی می 1216بود هیندنبرگ ساعت 

توانستیم برسیم. وقت زیادی برای متوقف افتادیم، تقریباً تا ساعت هفت نمیاگر همان موقع هم راه می

 ماند.کردن اسپیدر و ماکس رز نمی

 پشت سرم گفت: یک نفر از
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 به دردسر افتادیم. -

 او گانی بود که از آن طرف سالن به طرفم می آمد.

 گانی دیر شد. چرا بیدارم نکردی؟ -

 جوابش این بود:

 ای برای رفتن به نیوجرسی بودم.چون دنبال وسیله -

 خوب شد.

 بعد گفت:

 اما پیدا نکردم. -

 چه جواب بدی.

 ت چی شد؟منظورت چیه؟ پس ماشین کیپل اسمی -

ی ماشین کف گاراژ پخش بود. گفت نصف روز کنه، اما دل و رودهرفتم سراغ کسی که اونو تعمیر می -

 کشه تا قطعاتو سرجاشون بگذاره.طول می

 پس با اتوبوس بریم. گانی، باید بریم. -

 گانی گفت:

 شه. آخرین اتوبوس اون جا ظهر حرکت کرده.با اتوبوسم نمی -

 پرسیدم:

 ی؟قطار چ -

 کنه.خوره.اولین قطار به مقصد نیوجرسی فردا صبح حرکت میاونم به درد نمی -
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 باال پریدم و فریاد زدم:

 شه. عجب شانس بدی.این که نمی -

 دوباره سرم تیر کشید. اما مانع سخنرانی انتقاد آمیزم نشد:

 تونیم وسیله گیر بیاریم سه تا قلمرو باید از هم بپاشه؟یعنی چون ما نمی -

 گانی گفت:

 متأسفم، پندراگن. مگر اینکه بتونیم پرواز کنیم، وگرنه هیچ شانسی نداریم. -

 کرد. گانی از پرواز صحبت کرده بود. گفتم:کمی ایستادم. مغزم به سرعت کار می

 ای بابا. -

 آمد.ن میو به طرف آسانسور دویدم. گانی هم دنبالم آمد. از کنار دیویی گذشتیم که با لیوان آبی به طرفما

 او پرسید:

 رین؟کجا می -

 دستش را گرفتم و او را با خودم کشاندم. بعد او هم با ما به طرف آسانسور دوید. 

دانستم او هنوز در هایم را بستم. نمیایستاده بودیم. به در زدم و چشم 7676پنج دقیقه بعد جلوی اتاق 

د لحظه زجرآور، در باز شد و جینکس السن را هتل هست یا نه، اما این آخرین امیدمان بود. پس از چن

 جلویمان دیدیم.

 او گفت:

 پندراگن! گانی! آمدید خداحافظی کنید؟ بفرمایید تو. -

 بست.هایش روی تختش ولو بودند. او داشت چمدانش را میو از جلوی در عقب رفت. همه لباس
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 پرسیدم:

 ری؟داری می -

 او گفت:

 ان خطه. من به طور رسمی از کار برکنار شدم.درست فهمیدی. همین طوره. پای -

 ای بود، اما فهمیدم ناراحت است. او گفت:کننده طوری این حرف را زد مثل این که خبر خوشحال

 رم. چرا با قطار نرم؟ یک سفر متفاوته، نه؟دونی چیه؟ با قطار میمی 55رم شهر خودم، مینمی -

انی نگاه کردم. او سرش را به نشانه تأیید تکان داد. خودم و دوباره مشغول جمع کردن وسایلش شد. به گ

 کردم.دانستم چه باید بگویم، اما باید سعی خودم را میهم نمی

 گفتم:

 جینکس، ما به کمکت احتیاج داریم. -

 او گفت:

 دم.هرکمکی از دستم بربیاد، انجام می -

 تونی ما رو یه جایی ببری؟می -

وری به من نگاه کرد انگار درخواست عجیبی از او کرده بودم. بعد روی جینکس دست از کارش کشید و ط

 ی تختش نشست.لبه

 تونیم بریم گردش.پندراگن، من که بهت گفتم اجازه پرواز ندارم. دیگه نمی -

 گفتم:

                                            

1. Maine 
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 گردش نیست. -

 توانم او را متقاعد کنم:و سعی کردم تا می

 هارست نیوجرسی بریم.ما باید به لیک -

 او گفت:

 ها فرود میان. هیندربرگ هم قراره امروز آن جا فرود بیاد.هارست؟ اون جا بالنلیک -

 گفتم:

 درسته. -

های خواین برین اونجا که فرودشو تماشا کنین؟ راستشو بخواین اون بالنچیه که این قدر مهمه؟ می -

 شی؟ هوای داغ.ن. متوجه منظورم میکوچیک از هوای داغ پر شده

 فهمیدم. خیلی جدی گفتم:منظورش را 

خوام بگم، شه. اما چیزی که میدونم چه طوری بگم. داستانش طوالنیه. باورت نمیاین طور نیست. نمی -

افته که اش حقیقته. اگر ما همین االن نریم اونجا، منظورم همین االنه، حادثه وحشتناکی اتفاق میهمه

 تونیم برات تعریف کنیم.اصالً نمی

 و کمی کنجکاوی گفت:او با تعجب 

 افته؟گی؟ چه اتفاقی میجدی می -

تونم بهت بگم که این شه، اما حقیقت داره. همین قدر میدونم که باورت نمیتونم بهت بگم. مینمی -

 کنم. باور کن.مأموریت مهمیه که هیچ خلبانی، چه زن، چه مرد، قبالً تجربه نکرده. غلو نمی

 گانی گفت:

 ام.گه، مادراست می -
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ام توانستم او را ترغیب کنم العادهخواهم بگویم با نیروی فوقدیگر همه چیز به جینکس بستگی داشت. می

خواهد با پروازش خودش را نشان خواهم بگویم آن قدر باهوش بودم که بفهمم او دلش میکه ما را ببرد. می

فکر مسافریم استفاده کردم تا او را  خواهم بگویم از قدرتبدهد، نه این که کارهای فرعی بکند. حتی می

 ها درست نیست.ها را بزنم، اما هیچ کدام آنخواهم همه این حرفمتقاعد کنم. من می

 او گفت:

 پندراگن، راستشو بخوای. الزم نبود اینارو بگی. از همون اول که گفتی، حاضر بودم هر کجا بخوای ببرمت. -

 او پرسیدم: خوشحال شدم. جینکس خیلی مهربان بود. از

 نگران گارد ساحلی نیستی؟ -

 او با تمسخر گفت:

کنند؟ اگر هم قرار باشه این طور بشه بگذار با سر و کنند؟ از پرواز محرومم مینه. مثالً چی کارم می -

 صدای زیاد باشه.

جینکس شدیم و پرواز کردیم. من در  761-تقریباً یک ساعت طول کشید تا ما سوار وایکینگ/شرک و

توانستم با او در یک تر از اسپیدر بود، من نمیبین جلویی، کنار جینکس نشستم، چون گانی درشتکا

کابین بنشینم. او مجبور بود خودش به تنهایی در یک کابین بنشیند. وقتی روی رودخانه هودسن باال و 

هوا همچنان بد و آب داد. کرد و هواپیما را تکان میرفتیم، موتور غول پیکر تلق تلق صدا میپایین می

کشید. حالم اصالً خوب نبود، اما باید کار را رفتیم، سرم تیر میبسیار متالطم بود. هر بار که باال پایین می

توانیم پرواز کنیم. آسمان هنوز گاهی رعد و کردم. نگران این بودم که اگر هوا بدتر بشود دیگر نمیتمام می

 زد.برق می

 با صدای بلند گفتم:

 تونیم پراز کنیم؟ی این هوا میتو -

 جینکس نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
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 کدوم هوا؟ -

کشید و بعد از ظهر بود. پرواز تقریباً یک ساعت و نیم طول می 9291خیالم راحت شد. حاال تقریباً ساعت 

-د میبعد از ظهر فرو 1216رسیدیم. هیندنبرگ ساعت هارست میبعد از ظهر به لیک 5ما حدود ساعت 

 زدیم.بر میرز را پیدا کنیم و جلویشان را بگیریم. باید میانآمد. وقت زیادی نداشتیم تا اسپیدر و ماکس

 برگشتم و با صدای بلند به گانی گفتم:

 ای؟آماده -

گانی آن پشت قوز کرده بود. سرش را باال گرفت و لبخندی زد و انگشت شستش را به نشانه پیروزی باال 

های مطالتم رودخانه باال و پایین پرید و ن طوالنی بود. جینکس تخت گاز رفت. هواپیما روی آببرد. پروازما

 پس از سی ثانیه سر و صدای زیاد، از روی آب بلند شد و در هوا به پرواز درآمد.

خورد و وقفه به هواپیمای کوچک ما میترسیدم. کوران و وزش تندباد بیپرواز وحشتناکی بود. داشتم می

کرد در ارتفاعات مختلف پرواز کند تا شاید هوای آرامی پیدا کند، اما داد. جینکس سعی مین را تکان میآ

 فایده نداشت.

ها کردیم. ابرهای کلفت خاکستری و طوفانی پایین بودند. هروقت وارد یکی از آنتر کورکورانه پرواز میبیش

کردم. اگر هواپیمای دیگری از م را در سینه حبس میدادم و نفسهایم را روی هم فشار میشدیم، دندانمی

بود و ترافیک هوایی وجود نداشت و به این ترتیب  7391پیوستیم. اما سال آمد، ما به تاریخ میروبرو می

 دادم.در امان بودیم. دست کم خودم را با این حرف دلداری می

کشید. صورتش کبود شده بود، اما ب میچند بار برگشتم، تا ببینم گانی چطور است. بیچاره خیلی عذا

-برد. یک مرتبه به این فکر افتادم که نکند گانی فکر میهمچنان برایم انگشتش را به نشانه پیروزی باال می

 کرد.خواهد استفراغ کند. چون یکسره این کار را میکند باال بردن انگشت یعنی این که می

هایش و اشتند. جینکس مجبور بود به کمک قطب نما، چشمآن روزها هنوز دستگاه ردیابی یا رادار ند

هارست سفر کرده و اش مسیرش را تشخیص بدهد. کاشف به عمل آمد که قبالً به لیکتشخیص شخصی
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بینم جینکس حق داشت به خود کنم میها را دنبال کند. وقتی به آن پرواز فکر میدانست کدام عالمتمی

 کرد.. باعث تأسف بود که کسی او را درک نمیببالد. واقعاً خلبان خوبی بود

کند. تقریباً دو ساعتی هایم عرق میکنم کف دستلحظه سختی پیش آمد که هنوز وقتی به آن فکر می

کرد. باد تر از آن شده بود که جینکس فکر میکردیم. هوا خیلی بد بود. پرواز طوالنیشد که پرواز میمی

 شدم.مقابل ما بود. داشتم نگران می

هایم را به جلو ترین ابری که تا آن زمان دیده بودم. چشمترین و بزرگوارد توده ابر بزرگی شدیم. تیره

کردم نوری در دوردست ببینم به این امید که از آن وضعیت خارج شویم. اما چیزی دوخته بودم و دعا می

آمد. همین که وارد ابر ر شویم، باران نمیالعاده عظیمی بود. قبل از این که وارد آن ابدیدم. ابر فوقنمی

شدیم باران شروع شد. حتماً یادتان هست که ما در کابین رو باز بودیم. وقتی باران آمد خیس شدیم. آن 

دیدیم. دستم را دراز کردم تا شیشه جلوی جینکس را پاک کنم قدر مه و باران زیاد بود که هیچ جا را نمی

شد. پس از آن عقب نشسته بودم که چشمم به ه نداشت.هیچ چیزی دیده نمیتا او بهتر ببیند، اما فاید

چیزی افتاد. نفسم بند آمد. آنجا، جلوی رویمان، چند کیلومتر جلوتر چیزی دیدم که اول فکر کردم خیال 

کردم. صلیب شکسته سیاه بسیار بزرگی بود که روی دایره سفید و قرمزی نمایان کنم. اما خیال نمیمی

 بود.

 فریاد زدم:

 مواظب باش! -

جینکس به زحمت هواپیما را به سمت راست پیچاند. موتور غرشی کرد. نیروی جاذبه آن قدر زیاد شد که 

هایم را بستم. اما هایمان عمودی شد. نزدیک بود به آن بخوریم. چشمام فرو رفتم. فکر کنم بالتوی صندلی

 ول کشید تا بفهمم نزدیک چه بودیم.نخوردیم. جینکس جاخالی داده بود. چند ثانیه ط

 نزدیک دم هیندنبرگ بودیم.

هیندنبرگ درست جلوی ما بود. وقتی میان ابرها بودیم آن را ندیده بودیم و با وجود صدای موتور، صدایش 

 تر از چند سانتیمتر با ما فاصله نداشت.را هم نشنیده بودیم. باور کنید بیش
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 و گفت: جینکس به من نگاه کرد و لبخند زد

 هیجان انگیز بود، نه؟ -

هیجان انگیز! بله، زیادی هیجان انگیز بود. سرم را به طرف گانی برگرداندم....اما او آن جا نبود! اول فکر 

های خیس به من نگاه کرد. او دوال افتاده کردم از هواپیما افتاده، اما یک لحظه بعد صاف نشست و با چشم

هایش را به نشانه پیروزی باال ببرد. بیچاره همچنان توانست انگشتر حتی نمیکرد. این بابود و استفراغ می

 حال بدی داشت.

 با صدای بلند به جینکس گفتم:

 شیم؟یعنی داریم به منطقه نزدیک می -

 جینکس هم با صدای بلند جواب داد:

 چند دقیقه دیگه مونده. -

ردم. چیزی دیدم که نزدیک بود شاخ در بیاورم. اتوبوس باالخره از داخل ابرها بیرون آمدیم. پایین را نگاه ک

کرد. دوروبرش خالی بود. به گانی اشاره کردم پایین را ای رنگی در جاده باریک زیر پایمان حرکت مینقره

 نگاه کند.

 فریاد کشیدم:

 ممکنه اسپیدر توی این اتوبوس باشه؟ -

اال گرفت. اگر هم همان اتوبوس بود، او دوباره گانی نگاهی کرد و سرش را تکان داد و انگشت شستش را ب

رسیدیم، میتوانستیم جلوی آورد. به نظر من خودش بود. شانس آورده بودیم. اگر به اسپیدر میباید باال می

کردیم. فوری رویم را به جینکس او را بگیریم و نگذاریم مانع وین فارو شود. بعد باید به ماکس رز فکر می

 لند گفتم:کردم و با صدای ب

 همین جا فرود بیا. -
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 جینکس فریاد کشید:

 چی؟ چرا؟ -

 الی صدای غرش هواپیما فریاد کشیدم:البه

 باید به اون اتوبوس برسیم! -

 جینکس پایین را نگاه کرد و هواپیما را به راست پیچاند و بعد به چپ تا بتواند منظره روی زمین را ببیند.

 او فریاد کشید:

 ونم بنشینم. جایی بریا نشستن نیست.تپندراگن، نمی -

 پرسیدم:

 مطمئنی؟ -

 جواب داد:

 تونم.نشستم. اما تا به فرودگاه نرسیم، نمیتونستم میببخشید ولی اگر می -

شد. الزم بود همان موقع اسپیدر را ببینم. پیش از آن که فرصت کند نقشه وین فارو به هم خیلی دیر می

توانست لحظه حساس مأموریتمان تیم، نصف کار را انجام داده بودیم. این میگرفبریزد. اگر جلوی او را می

 خواستم آن را از دست بدهم. حتماً راهی وجود داشت.باشد. نمی

ای یادم آمد. باز هم یکی از ماجراهایی که با دایی پرس گذرانده بودم. همان طور که چند لحظه بعد خاطره

کرد. من از او خیلی کارها یاد گرفتم و زندگی به سبک مسافرها آماده میقبالً برایتان نوشتم او مرا برای 

دانستم شوم، اما میکنم از ترس رو به موت میبردم. وقتی به آن زمان فکر میها را به کار میحاال باید آن

 آیم.اش برمیاز عهده

 فریاد کشیدم:
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 برو باالی اتوبوس. -

و رفت. به ارتفاع سنج نگاه کردم. ما در ارتفاع سه هزار پایی پرواز جینکس چیزی نپرسید. او گاز داد و جل

 کردیم. از او پرسیدم:می

 کنند؟چترهای نجات کار می -

 از گوشه چشم به من نگاهی کرد و گفت:

 شه.البته. خودم اونارو بستم. نگران نباش. الزمت نمی -

 کرد.اما او اشتباه می

 گفتم:

 به فرودگاه برسون.ممنونم، جینکس. گانی رو  -

 زنم. سرم را برگرداندم و فریاد زدم:چه چیزی حرف میفهمید دربارهجینکس با تعجب به من نگاه کرد. نمی

 بینمت.گانی، توی فرودگاه می -

دانست؟ هیچ کدام از زنم. از کجا باید میدانست از چه حرف میگانی نگاه عجیبی به من کرد. او هم نمی

خواهم چه کار کنم. به گذشت امکان نداشت به فکرشان برسد که من میسال هم میها یک میلیون آن

ارتفاع سنج نگاه کردم. هنوز در ارتفاع سه هزار پایی بودیم. به اندازه کافی باال بودیم که بتوانیم پرش خوبی 

شتباه است ها این طور نوشته شده است. پیش از آن که فکر کنم کارم اداشته باشیم. دست کم در کتاب

 ام را باز کردم و به جینکس گفتم:کمربند صندلی

 جینکس، برای پرواز ازت ممنونم. -

 او فریاد کشید:

 کنی؟چی کار می -
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به او نشان دادم. با یک حرکت سریع از صندلی باال رفتم و خودم را از کابین بیرون انداختم. یک لحظه بعد 

کند، چتر نجات امیدوار بودم که جینکس به همان خوبی که پرواز میآمدم، و آزادانه از میان ابرها پایین می

 را بسته باشد.

 

 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول

ای کنارم بود و از بند ثابت پیش از آن، سه بار از هواپیما بیرون پریده بودم. اما آن موقع ها شخص با تجربه

پریم، ت هم به هواپیما. پس از چند ثانیه که میکردم. بند ثابت هم به چتر نجات وصل اسچتر استفاده می

کارهاست تا شخص مبتدی کنم این برای تازهشود. فکر میشود و چتر نجات باز میطناب ثابت کشیده می

 از ترس، کشیدن بند را فراموش نکند. آره، انگار ممکن است کسی چنین چیزی را فراموش کند!

هایی را که قبالً یاد گرفته بپرم، کامالً تنها بودم. دستورالعمل خواستم از هواپیمای جینکساما وقتی می

بودم، به خاطر آوردم. یاد گرفته بودم بدنم را چه طور نگه دارم و چگونه به اهداف روی زمین نگاه کنم و 

م دادم. اما وقتی از هواپیما پریدم، همه آن دستورها از ذهنکارهای دیگری که باید به نحو احسن انجام می

 کردم، زنده ماندنم بود.بیرون پرید و به تنها چیزی که فکر می

ام به آن پس از آن که از کابین بیرون پریدم، یک مرتبه طناب چتر نجات را کشیدم، مثل این که زندگی

رفتم. این وصل بود، خب، در واقع همین طور هم بود. من در سه هزارپایی زمین بودم و به سرعت پایین می

شد، عالی بود. یین رفتن خیلی خطرناک بود، اما اگر چتر چنان که باید، به موقع باز میطوری پا

ها را احساس خوشبختانه برایتان بگویم که به محض کشیدن طناب، کشش آشنای چتر نجات و طناب

 کردم. آخیش. خوشبختانه جینکس چتر نجات را درست بسته بود.

گدی آرمیدم. باالی سرم را نگاه کردم. چتر کامالً باز بود و تمام پس از آن به راحتی زیر سایبان سفید و 

کنید یا نه، اما همان وقت بود که یکهو ترسیدم. وقتی تصمیم دانم باور میاش مشخص بود. نمیخطوط

کنم. ای میگرفته بودم از هواپیما بپرم، آن قدر سریع پریده بودم که اصالً فکر نکرده بودم چه کار احمقانه
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ی آسمان ها در پهنهی صاعقهزه به خودم آمدم و فهمیدم میان رعد و برق آسمان شناورم. با مشاهدهتا

آمد. فقط ام. البته کاری هم از دستم برنمیفهمیدم که اگر قبل از کباب شدن به زمین برسم شانس آورده

 گرفتم.کشیدم و آرام میباید نفس عمیقی می

رفت. دوباره یک کردم و هواپیمای جینکس را دیدم که به طرف فرودگاه میدوباره چتر باالی سرم را نگاه 

ایش بیرون آمد. از درس تاریخی که لحظه چشمم به هیندنبرگ افتاد. ابرها کنار رفتند و نوک عظیم نقره

قا، دانستم زپلین باید دور فرودگاه بچرخد تا هوا باز شود که بتواند فرود بیاید. آدر زمین سوم گرفتم، می

ای در کنار توپ فوتبال بود. دانید آن چه قدر بزرگ بود. هواپیمای جینکس در برابرش مثل موچهنمی

گیرد. بدتر از آن کند و آتش میشدم که حتماً سقوط میترسم از مأموریتی بود که داشتم. باید مطمئن می

خیلی وحشتناک بود. تنها مردند. تصورش هم برایم شدم، سی و شش نفر میاین بود که اگر موفق می

شد به راهم ادامه دهم، وحشتی بود که عدم سقوط هیندنبرگ به وجود می آورد. سعی چیزی که باعث می

 کردم چشم از زپلین بردارم.

رفت، فرود ماندم. اگر همه چیز خوب پیش میشد. باید صاف و آرام میزمین به سرعت به من نزدیک می

شد. شکست و همه چیز تمام میآمد، هر دو پاهایم می. اگر اشکالی پیش میمثل پرش از پله یک متری بود

ها را محکم گرفتم، سرم را پایین آوردم، بدنم را عمود بر زمین گرفتم و زانوهایم را خم کردم و مثل طناب

ا شل دانستم اگر زانوهایم رمی« زانوهاتو شل کن....زانوهاتو شل کن.»این که ذکر گویم به خودم گفتم: 

گرفتم، برخورد با زمین روی پاهایم اثر کند، اما اگر زانوهایم را سفت میبگیرم، سفتی زمین به بدنم اثر نمی

گذاشت. با دو پا زمین خوردم و غلتیدم. فرودم خیلی عالی نبود، اما جایی از بدنم هم نشکست. این هم می

 موفقیتی در سوابقم بود.

شد. اگر وقتی هنوز به آن وصل بودم، باد نجات حاال دشمنم محسوب می اما خطر هنوز رفع نشده بود. چتر

به کمکم آمد. فوری  کشاند. اما غریزهافتاد، به راحتی مرا روی آن زمین ناهموار دنبال خود میزیر آن می

د. های چتر را از خودم باز کردم. در آن لحظه، در اثر فرودم گرد و خاک زیادی از زمین بلند شده بوسگک

-هوایی که زیر چتر جمع شده بود، آن را شکست و تسمه از بدنم جدا شد. اگر یک لحظه دیگر درنگ می

شدم. در آن موقع باد، چتر نجات را با خود برد. دیگر دنبال آن نرفتم. ایستادم کردم، روی زمین کشیده می

کشید. یک چتر نجات ود میهایش را با خو پروازش را تماشا کردم که مثل ستاره دریایی عظیمی پایک
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جدید به گارد ساحلی ایالت متحده بدهکار بودم. عجل کاری کرده بودم! در ارتفاع سه هزارپایی از هواپیما 

بیرون پریدم و زنده ماندم تا داستان را برایتان تعریف کنم. اما در واقع کار مهمی نبود. پریدنم اهمیت 

کردم و نقشه پیدر بود. پس باید افکارم را جمع و جور مینداشت. چیزی که اهمیت داشت، رسیدن به اس

 کشیدم.ام را میبعدی

های تُنُک و چند تک درخت بود. شاید آن ای در بیابان ایستادم. دو طرف جاده علفتک و تنها وسط جاده

 دانستم باید چه کار کنم.ای برای چریدن گاوها بود. نمیجا مزرعه

دای چیست، چون چند ساعت گذشته جز صدای غرش موتور هواپیمای صدایی شنیدم. اول نفهمیدم ص

جینکس و زوزه باد و رعد و برق آسمان صدای دیگری نشنیده بودم. صدای بلند و گوشخراشی بود که 

شد. به جاده نگاه کردم، اما چیزی ندیدم. وقتی تر میشد. هر چه بود، داشت به من نزدیکبلندتر هم می

 .برگشتم، آن را دیدم

آمد. آهان! جینکس من را درست جایی که الزم بود، زد و به طرفم میای رنگی بود که بوق میاتوبوس نقره

گذاشته بود. یکهو از این که آن طوری از هواپیما پریدم، خوشحال شدم. دنبال اسپیدر آمده بودم و به 

 دیدم.زودی او را می

ای به شیشه جلویش ایستاد یا من را مثل حشرهوبوس میهایم را تکان دادم. یا آن اتها دستمثل دیوانه

خواست من را روی چسباند. از صدای گوشخراشش معلوم بود که راننده قصد دارد ترمز کند. پس او نمیمی

 شیشه جلو بچسباند. اتوبوس جلوی من ایستاد و درش را باز کرد. به طرف آن دویدم.

 راننده گفت:

 و گم کردی؟، هواپیمات56سالم، لیندبرگ -

لیندبرگ دیگه کی بود؟ هواپیما چی بود؟ یکهو یادم افتاد که هنوز کاله چرمی پرواز سرم و عینک ایمنی 

 ها را درآوردم و پرسیدم:به چشمم است. عجب حماقتی! فوری آن

                                            

7. g: Lindber  از اقیانوس  7311زندگی کرد. اولین کسی بود که در سال  7319تا سال  7311خلبان آمریکایی که از سال

 م. –اطلس گذشت و بدون توقف تا پاریس پرواز کرد 
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 تونم تا ایستگاه بعدی سوار بشم؟می -

 راننده گفت:

 تونی، ویلبر. بپر باال.البته که می -

وس شدم. راننده در را پشت سرم بست و پایش را روی گاز گذاشت و راه افتاد. اتوبوس پر از مسافر سوار اتوب

رفتند تا رفتند. شاید میبود. موج هیجانی در اتوبوس حکمفرما بود، مثل این که برای تماشای چیزی می

اشا کنند. وارد راهروی رفتند رسیدن هیندنبرگ را تمفرود کشتی هوایی بزرگ را ببینند. به نظرم همه می

ی مسافرها را نگاه کردم تا اسپیدر را پیدا کنم. اما به آخر اتوبوس رسیدم و او را پیدا اتوبوس شدم و همه

نکردم. برگشتم جلو و دوباره همه مسافرها را یک به یک نگاه کردم. شاید او را جا انداخته بودم. دوباره 

 بود که نبود. نگرانی دوباره سراغم آمد.جلوی اتوبوس رفتم، اما از اسپیدر خبر ن

 به راننده گفتم:

 یاین؟ببخشید، شما از نیویورک می -

 او گفت:

 آره. -

 کنم.یکی از دوستام قرار بود با این اتوبوس بیاد، اما اونو پیداش نمی -

 او خندید و گفت:

 دوستت کیه؟ اُرویل؟ -

 زد.ها و مخترعین حرف میه خلباناش راجع بآورد. همهیارو چه قدر مسخره بازی درمی

 گفتم:

هاست. اون توی نیویورک اسمش اسپیدره. قدش بلندتر از منه و موهاش سیاهه. چشماشم مثل آسیایی -

 سوار اتوبوس شد؟
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 راننده گفت:

ام؟ مونه. فکر کردی من کیشون یادم نمیشن، من که قیافهببین، قهرمان. این همه آدم سوار اتوبوس می -

 ک هلمز؟شرلو

 گفتم:

 کنه.ی اون با بقیه فرق مینه، اما قیافه -

 های زیادی نبودند که سوار اتوبوس نیوجرسی شوند.یود. به نظرم آن موقع آسیایی 7391سال 

 حوصلگی گفت:با بی

 گفتم. پس بدون که ندیدمش، درست شد؟ نگاه کن. اگه دیده بودمش بهت می -

آمد، پس چرا او نبود. اما چرا نبود؟ اگر این اتوبوس از نیویورک می پس این طور. اسپیدر در آن اتوبوس

های خالی افتادم. فرود مرگبارم از هواپیمای جینکس تلف سوارش نشده بود؟ درمانده روی یکی از صندلی

م. دانستم باید از آن به بعد چه کار کنم. بدتر از همه این که تنها بودکردن وقت و آدرنالین خونم بود. نمی

-شد بکنم این بود که با بقیه مسافرها به لیککرد. تنها کاری که میگانی هنوز در آن طوفان پرواز می

بود. هیندنبرگ تا یک  5291شود. به ساعتم نگاه کردم. ساعت هادست بروم، ببینم آن جا چه دستگیرم می

 رسید. مأیوس شدم.ساعت دیگر می

ها ایستاد. بعد بلند شد و به شد. راننده جلوی یکی از پمپچند دقیقه بعد اتوبوس وارد پمپ بنزین 

 مسافرها گفت:

کشه، زیاد از اتوبوس دور دوستان، ده دقیقه دیگه تا فرودگاه مونده. باید بنزین بزنک. زیاد طول نمی -

 نشین.

 بعد پیاده شد.

دانستم اتی بود، اما نمیاش حیرسیدم. هر دقیقهآوری بود. هرچه زودتر باید به فرودگاه میلحظات عذاب

ای نداشتم جز این که با مسافرها همان جا منتظر کجا بروم و چه طوری بروم تا به آنجا برسم. بنابراین چاره
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گفتند ها میها راجع به هیندنبرگ بود. آندادم. همه صحبتها گوش میهای بعضی از آنبمانم. به حرف

افتد، آن دانستند به زودی چه اتفاقی مییلی عجیب بود. اگر میبالن جالبی است. تحول بزرگی است. آقا، خ

 کردند.همه خوشحالی نمی

تر گوش کنم، بنابراین برگشتم. همان موقع از پنجره بیرون را نگاه کردم و چیزی دیدم طاقت نداشتم بیش

 که از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورم.

یش ایستاده بود. راننده همان محافظ ماکس بود! همان اتومبیل سیاهی آن طرف پمپی بود که اتوبوس جلو

 که من و اسپیدر را در آشپزخانه گیر انداخت و باال برد.

ها گشتم و آنها میشد. من دنبال این آدمرفت. باورم نمیبعد خود ماکس رز را دیدم که از پمپ بنزین می

. از جا پریدم و چنان از اتوبوس پیاده همین جا، نزدیکم بودند، درست جلوی چشمم! کارم شروع شده بود

 خواست سوار اتوبوس بشود.شدم که نزدیک بود به راننده بخورم که می

 جیغ کشیدم:

 آقای رز! -

ماکس سرش را باال گرفت، اما خنده معمولش را نکرد. نه، او فعالً در حال انجام مأموریتش بود. باید جلوی 

 منفجر نکند. گرفت تا محموله قاچاقش راوین فارو می

 او گفت:

 کرد از پسش بربیای.آدم فضایی! پیدات نبود. فلش فکر نمی -

دانستم با اسپیدر صحبت کرده است. درهمان وقت صدای آشنایی منظورش از فلش، اسپیدر بود. نمی

 شنیدم که گفت:

 جان، پندراگن.جانمی -

آمد! پس بگو چرا او در اتوبوس ن میبرگشتم و اسپیدر را دیدم که از صندلی پشت ماشین گنگستر بیرو

 نبود. او سوار ماشین رز شده بود.
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کردم همه چیز از دستم رفته است.حاال جلوی همان کسانی ایستاده بودم یک دقیقه پیش از آن، فکر می

 دانستم چه کار باید بکنم، اما دست کم به بازی برگشته بودم.خواستم متوقفشان کنم. هنوز نمیکه می

اسپیدر دویدم، دستش را گرفتم و او را کناری کشیدم. کار دشواری بود. او برای کمک به ماکس  به طرف

 گفتم که همه چیز به طور چشمگیری عوض شده است.هایش آنجا بود. باید به او میرز و نوچه

 ماکس رز فریاد زد:

 رین؟آهای، کجا می -

 در جوابش گفتم:

 گردیم!االن برمی -

 شیدم تا صدایمان را نشنوند. اسپیدر پرسید:اسپیدر را عقب ک

 کنی، رفیق؟ عصبانیش نکن. اون با ماست، یادته که؟چی کار می -

 آهسته گفتم:

 نه، نیست. چیزی نپرس. فقط گوش کن. ما باید بذاریم وین فارو اونو منفجر کند. -

 چی؟ -

 گفتم:

-ها به آلمانون هواپیما سالم بشینه جاسوسکنه. اگر اها کار میماکس رز شبکه جاسوسی داره و با نازی -

کنند تا اسلحه وحشتناکی بسازند و جنگ رو ببرند. اگر این اتفاق بیفته، سه قلمرو با هم نابود ها کمک می

 شن.می

 کرد. او گفت:توانستم سرزنشش کنم. خیلی چیزها را باید هضم میاسپیدر گیج شده بود. نمی

 دونی؟یفهمم. تو از کجا اینو منمی -
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گم. ما باید کشه تا توضیح بدم، اما باور کن راست میما اینو در زمین سوم دیدیم. ببین، خیلی طول می -

 مطمئن بشیم تاریخ راهی رو میره که باید بره. وین فارو باید هیندنبرگو منفجر کنه.

 ماکس رز فریاد زد:

 خوایم راه بیفتیم!می -

 رفتیم.ها میآماده حرکت بودند. باید با آن باک ماشینش پر از بنزین شده بود و

 گفتم:

 اسپیدر، حرفمو باور کن. -

بعد اسپیدر را به طرف ماشین کشیدم. خیلی عجیب بود. هیچ وقت اسپیدر را این جوری ندیده بودم. به 

ما رفت. اکرد و دنبال ماجرا میزدم، با من همراهی میطور معمول وقتی با او راجع به موضوعی حرف می

توانستم او را سرزنش کنم. یک سری اطالعات پیچیده به او رسید از دست رفته است. نمیحاال به نظر می

کردم. فقط امیدوار بودم دانست، حاال وارونه شده بود. احساسش را درک میداده بودم. آنچه را حقیقت می

 ای بکشیم.بتواند خودش را جمع و جور کند تا بتوانیم با هم نقشه

توانستیم بکنیم این بود که سوار ماشین ماکس رز بشویم، نزدیکش بمانیم ا تا آن وقت، تنها کاری که میام

 آمد.و وقتی فرصتی پیش آمد اقدامی بکنیم. البته اگر فرصتی پیش می

من و اسپیدر کنار ماکس رز روی صندلی که پشت نشستیم. دو نفر از افراد رز جلو نشسته یودند. سه نفر 

شدیم. راننده گاز داد و ما راه افتادیم نفر بودیم. امیدوار بودم کارمان به جنگ نکشد، چون مغلوب می به دو

 تا به مالقات زپلین برویم.

 کرد، گفت:اش را پاک میاش عرق پیشانیماکس رز که با دستمال گردن گران قیمت ابریشمی

اروی کثافتو بگیرم، هر کاری بخواین براتون پسرا، من به شما مدیونم. اگه بهم کمک کنیم جلوی اون ف -

 کنید.تر از اونیه که شما تصور میکنم. کاری که باید بکنیم خیلی بزرگمی
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ها خواست بکند این بود که با فروختن اسرار اتمی به نازیتوانستم تصور کنم. کاری که میخیلی خوب می

 وش کثیفی وجود داشت، که وین فارو نبود.کشور را به بدبختی و فالکت بیندازد. در این معادله م

 رز ادامه داد:

ن و آرم خدمه فرودگاهو شن. اونا اونیفورم پوشیدهدونیم اونا چه جوری به هیندنبرگ نزدیک میما می -

 کنه.دارند. هیچ کس اونارو بازرسی نمی

 پرسیدم:

 از کجا فهمیدی؟ -

 یکی از دو نفری که جلو نشسته بود، گفت:

 بچ فارو رو راضی کردیم که راستشو بگه.برویکی از  -

 بعد دوتایی با هم خندیدند. مثل این که باعث افتخارش بود که اعتراف گرفته است.

خواست رز دقیقاً بداند که فارو قصد انجام چه گفته بود، سنت دین بود. او می« راستشو»فکر کنم کسی که 

 رقصاند. رز ادامه داد:ا را میکشید و مکاری را دارد. او مثل همیشه نخ را می

 گیریم.دم، بعد حالشونو میشناسم. اونا رو نشونتون میشونو میمن همه -

ها را خواست افراد فارو را پیدا کند و آناش بود، دست زد. نقشه رز همین بود. او میو به تفنگی که زیر کت

 ا فکر کاری انجام بدهد.ای بکشد و ببکشد. به همین راحتی. بنگ بنگ. نه این که نقشه

 پرسیدم:

 شیم؟ ما که اونیفورم نداریم.چه جوری وارد فرودگاه می -

 رز یک بسته پول نشانم داد و گفت:

دیم تا از نزدیک خوان ورود کشتی رو ببینند، پول میگناه که میشیم. مثل چند تا گردشگر بیوارد می -

 زنه.ینده هم میزنه. همیشه زده در آببینیم. پول حرف اولو می
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رفتیم. من در آن ماشین نشسته بودم و به سرعت به از پنجره بیرون را نگاه کردم. چهل دقیقه باید می

 دانستم کار به کجا خواهد کشید.رفتم، اما نمیطرف سرنوشت می

ز جلوی ایم. بعد ای تامز ریور رسیدهداد به جادهناگهان چشمم به چیزی خورد. تابلویی بود که نشان می

شدیم. خیلی عجیب بود. قبالً به آنجا نرفته بودم، اما نزدیک می 611تابلوی دیگری گذشتیم. به چهارراه 

 برایم خیلی آشنا بود. چه طور ممکن بود؟

شناختم. درکتابخانه زمین سوم ماشین جلو رفت و به چهارراه رسید. همان وقت یادم آمد. آنجا را می

 611در تقاطع جاده تامز ریور و  5261خ نشان داد که در روز ششم مه، ساعت اسمش را شنیده بودم. تاری

بود. من و اسپیدر هم در  5261شود. به ساعتم نگاه کردم. ساعت ماکس رز در تصادف اتوموبیل کشته می

 رفتیم.آن ماشین بودیم و با پلیس بی گناهی به میعادگاه وحشتناک می

اصله داشتیم. فوری سمت چپ را نگاه کردم و چشمم به آن افتاد. پلیس حاال فقط چند کیلومتر از تقاطع ف

 آمد. چند ثانیه تا بیهوش شدن فاصله داشتیم.موتورسوار به سرعت به سمت همان تقاطع می

وقت نبود راننده را خبر کنم. روی صندلی جلو شیرجه رفتم و فرمان را گرفتم. فرمان را محکم به طرف 

 خودم کشیدم و گفتم:

 مواظب باش! -

مان زیاد بود که لیز خوردیم. موتورسیکلت پلیس از پشت به ما زد، اما ترمز کردیم، اما آن قدر سرعت

کوبید و دیگه مرده بودیم. چند لحظه بعد ی شدیدی نبود. اگر فرمان را نپیچانده بودم، حتماً به ما میضربه

دانم چند بار. اما تنها کاری که ار معلق زد. نمیاز آن نامشخص بود. اتوموبیل از کنترل خارج شد و چند ب

هایم را ببندم. انگار توی ماشین لباسشویی بودیم و دور توانستم بکنم این بود که سرم را بگیرم و چشممی

 کشیدیم وکشیدیم و جیغ میکشیدیم. جیغ میپریدیم و جیغ میچرخیدیم. باال پایین میخودمان می

 کشیدیم.می جیغ

 ماشین ایستاد و همه آرام گرفتند. باالخره
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هایش هایم را باز کردم. جالب این که ماشین روی چرخام یا مرده، به آرامی چشممن که مطمئن نبودم زنده

ای که کامپیوتر نشانم داد، داغون نشده کرد. البته مثل ماشین قراضهبرگشته بود و موتورش هنوز کار می

 ماشین، بین صندلی و اسپیدر افتاده بودم. بود. قِسِر دررفته بودیم. من کف

 با ترس و لرز صدا زدم: 

 اسپیدر؟ -

 هایش را باز کرد و به من نگاه کرد و پرسید: اسپیدر آهسته چشم

 تو خوبی؟ -

 فکر کنم. تو چه طور؟ -

 اسپید برگشت و دستش را خم کرد که ببیند سالم است یا نه. بعد گفت:

 نشکسته. -

کس دیگری در داختم. راننده روی صندلی شاگرد گیج افتاده بود، اما زنده بود. هیچنگاهی به اطراف ان

 شد حتماً ماکس رز و افرادش از ماشین بیرون افتاده بودند.ماشین نبود. وقتی ماشین چپ می

 من و اسپیدر به زحمت نشستیم. با پایش در را باز کرد. آهسته از ماشین درب و داغون بیرون رفتیم. او تا

آن موقع نفهمیده بودم بدنم چقدر زخمی و کبود شده است. آن قدر ترسیده بودم که توجهی به این چیزها 

کرد. حسابی توی دردسر کرد. خیلی هم درد میی توی هتل درد مینداشتم. به عالوه سرم هنوز از ضربه

 افتاده بودم.

ت یکوری پشت ماشین افتاده بود. پلیس با پاهای لرزان دور ماشین چرخیدیم ببینیم چی شده. موتورسیکل

هم کنارش افتاده بود. به طرفش رفتم، او بیهوش، اما زنده بود. آخیش. یکی از افراد ماکس از جایش بلند 

خورد، اما ظاهراً حالش بد نبود. باالخره ماکس رز را دیدیم. او کنار جاده ها تلو تلو میشده بود و مثل مست

مان به طور معجزه آسایی از توی آن ماشین قراضه جان کرد بنشیند. همهی میافتاده بود. خرس گنده سع

 سالم به در برده بودیم.
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من خوشحال و متعجب بودم. اما یکهو یادم افتاد ماکس رز قرار بود در این تصادف بمیرد. اما چون من 

تاریخ را عوض کرده بودم. حاال فرمان را گرفته بودم، او از ماشین بیرون افتاده و زنده مانده بود. دوباره 

توانست جلوی وین فارو بگیرد. اگر آن کار را نکرده بودم، حاال او مرده بود و قلمروهای زمین ماکس رز می

 کردند. با نجات ماکس باعث نابودی زمین شده بودم.نجات پیدا می

 راستی گفتم سرم آسیب شدیدی دیده بود؟

 ماکس صدا زد:

 آدم فضایی! -

اش شکاف بدی برداشته بود پیدر به سراغش رفتیم. او زنده بود، اما وضعیت خوبی نداشت. پیشانیمن و اس

 ها، باید جلوشو بگیرید.هایش چپ شده بود. او گفت: بچهو چشم

کردیم. ماکس روی زمین ولو شد. از بازی خارج بله حتماً. امکان نداشت. این همان کاری بود که نباید می

اش تاریخ را عوض مرده باشم، اما او دیگر برای نجات هیندنبرگ هیچ کاری ا نجات زندگیشده بود. شاید ب

 ها از دست نرفته بود.ی فرصتتوانست بکند. شاید هنوز همهنمی

در این موقع صدای روشن شدن موتور بلند شد. من و اسپیدر رویمان را برگرداندیم. یکی از رفقای ماکس 

 روشن کند. او روی زین نشسته بود تا موتور را روشن کند و راه بیفتد. کرد موتور پلیس راسعی می

 او فریاد کشید:

 گیرم.دم، رئیس. خودم جلوشو میخودم ترتیب کارها رو می -

دانستم باید جلویش را دانستم چه کار کنم. نمیهای رز هنوز از دور خارج نشده بودند. نمیای داد. آدم

یا جلوی موتورسیکلتش بپرم؟ وقت زیادی نداشتم، اما کاری هم نکردم. در همان بگیرم و با او حرف بزنم؟ 

 ها تنم را به لرزه خواهد انداخت.وقت اتفاقی افتاد که تا مدت

 کشید:دوید، فریاد میطور که پشت موتور میاسپیدر همین

 منم باهات میام! -
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 خواست چه کار کند؟ فقط توانستم بگویم:او می

 اسپیدر؟ -

 پیدر گفت:اس

 های هواپیما رو نجات بدیم.ببخش، رفیق. ما باید سرنشین -

 فریاد کشیدم:

 نه! -

 و خواستم او را بگیرم، اما رفیق ماکس تخته گاز رفت و از دسترسم دور شدند.

 شد، فریاد کشید:اسپیدر که از من دور می

 گذارم سنت دین پیروز بشه.نمی -

ام بود. نفرت اسپیدر از سنت دین برگشته بود. او ها پیش مایه نگرانیتای بود که از مدآهان. همان لحظه

رفت که انتقام مرگ پدرش را بگیرد. برایش مهم نبود که به چه بهایی تمام شود. اسپیدر به من گفته می

گفت. در هر صورت دیگر کرد. شاید هم دروغ میتواند احساساتش را کنترل کند، اما اشتباه میبود که می

هایم در زمین سوم اطمینان نداشت. شاید برایش به اهمیتی نداشت. حقیقت این بود که او در مورد یافته

دید ها برایش سنگین بود و نفهمیده بود. چیزی که او میاندازه کافی توضیح نداده بودم. یا شاید آن حرف

نان او را کور کرده بود که شد. خشم چاین بود که سنت دین باعث سقوط هواپیما و مرگ سرنشینانش می

 خواست.کند که دشمن میتوانست باور کند دقیقاً کاری را مینمی

وقتی در جاده تنها ماندم و نتوانستم دنبال او بروم، به این چیزها فکر کردم. به ساعتم نگاه کردم. ساعت 

 ا هاال نابود شود.افتاد تبود. تا بیست و پنج دقیقه دیگر اولین مهره دومینوی سنت دین می 1211

 ی نابودی قلمروهای زمین فرا رسیده بود. نابودی ابدی.لحظه
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 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول

 

 

 شدم.برای رسیدن به فرودگاه فقط یک راه پیش رو داشتم. باید سوار ماشین می

رم کنارم نشست ای بزرگ و خالی، مادیک بار پشت ماشین نشسته بودم. وقتی سیزده سالم بود، در محوطه

هایی توانم خیلی تند و درست رانندگی کنم، ولی با همان تمرینگویم میتا رانندگی یادم بدهد. البته نمی

که از قبل داشتم، در آن هوای طوفانی از هواپیمایی در ارتفاع سه هزار پایی، بیرون پریده بودم یا از دیوار 

جان سالم به در برده بودم. رانندگی مگر خیلی سخت تر هتل پایین آمده بودم، و از یک حادثه وحشتناک 

 ها بود؟از این

کس نیست که جلویم را بگیرد. ماکس رز بیهوش کنار نگاهی به اطراف صحنه تصادف انداختم و دیدم هیچ

لشی بود که بی جان، جاده افتاده بود. پلیس موتور سوار هم همینطور. تنها مانعی که سر راهم بود، تنه

 توانستم او را با خودم ببرم.توی ماشین، روی صندلی شاگرد افتاده بود. نمیهنوز 

او همان کسی بود که پشت گردن من و اسپیدر را گرفته بود و مثل کیسه آشغال دور هتل چرخانده بود. 

ورد. خآمد لطفی را که در حقم کرده بود به او برگردانم، بنابراین کتفش را گرفتم. یارو تکان نمیبدم نمی

هیکلش دو برابر من بود و جان هم نداشت.مثل این بود که بخواهی یک کیسه بزرگ توپ بولینگ را تکان 

اش را از ماشین بیرون بکشم. شانه اش گرومبی به بدهی. فکر کنم آدرنالین خونم باال زد چون توانستم کله

شتم و بقیه هیکلش را بیرون کشیدم. زمین خورد. ببخشید، آقا. بعد پایم را محکم توی دهانه در ماشین گذا
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نسبت به او احساس خاصی نداشتم چون کامال بیجان بود. او را کشان کشان به قدری از ماشین دور کردم 

 که اگر پشت فرمان نشستم و نتوانستم ماشین را کنترل کنم، از رویش رد نشوم.

 ها نیست. بعد پریدم روی صندلی راننده. اما فوری فهمیدم کار به این راحتی

این ماشین قدیمی بود و دنده اتوماتیک نداشت. دنده ی سفتی روی فرمان داشت و پدال سفتی هم کف 

طور با سرعت با آن حرکت کنم. دنده ماشین پدرم هم سفت بود، گرفتم چهماشین بود و تازه باید یاد می

توی گاراژ خاموش بود، پشت آن دانستم. همیشه وقتی ماشین پدرم اما اقالً نکته های اساسی اش را می

کرد کالچ آمد چون فکر میکنم. بابام از این کار خوشش نمیکردم رانندگی مینشستم و وانمود میمی

طور باید دنده را عوض کنم. دانستم چهشود. اما این کار من درست بود، زیرا حاال میماشین خراب می

طرف زمین، ماشین را توی دنده بگذارم، بعد به آرامی پدال را رازش این بود که پدال کالچ را فشار بدهم به 

-گذارم. اگر این کار را به نرمی انجام میسرجایش برگردانم، در حالی که آن یکی پایم را روی پدال گاز می

آمد شد. فوت و فنی داشت که با تجربه به دست میکرد، وگرنه ماشین خاموش میدادم، ماشین حرکت می

 تجربه نداشتم.اما من که 

-کرد، بنابراین الزم نبود نگران روشن کردن ماشین باشم. صندلی را تا جایی که میموتور ماشین کار می

توانستم جلو کشیدم که پاهایم به پدال ها برسد. پایم را روی کالچ گذاشتم، دنده را به طرف باال که فکر 

ا کردم، در حالی که پایم را روی پدال گاز گذاشتم و کردم دنده یک باشد، بردم، بهد به ارامی کالچ را رهمی

 آن را فشار دادم.

ماشین جلو رفت. پس کارم درست بود! قدم اول خوب بود. فرمان را گرفتم، جلو را نگاه کردم و روی پدال 

 گاز فشار دادم.

بلد نبودم، این بار  اتوموبیل دوباره باال پرید و خاموش شد. آقا! حال دیگر مشکلم فقط این نبود که رانندگی

 ترسیدم.شدم و نمیطور باید آن را روشن کنم. باید به خودم مسلط میدانستم چهدیگر نمی

سوئیچ روی داشبوردت بود، اما وقتی چرخاندمش، هیچ اتفاقی نیافتاد. یک لحظه فکر کردم با تصداف 

م اشتباه کرده بودم. کلید های کنترل وحشتناکی که کرده بودیم، اتوموبیل رسماً از کار افتاده است. شاید ه
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زیادی روی داشبورت نبودند. یادتان باشد، آن زمان خیلی قبل از دوره دستگاه پخش سی دی و تهویه 

کرد و های جلو را روشن میمطبوع و دکمه تنظیم سرعت ثابت بود. دکمه ای روی داشبورد بود که چراغ

 انداخت. جز این دوتا هم دکمه دیگری نبود.کار میدکمه دیگری بود که برف پاک کن را به

بعد یک دکمه نقره ای کوچ زیر داشبورد پیدا کردم. تا آن موقع دکمه ای شبیه آن توی اتوموبیل ندیده 

هم ننشسته بودم. با  7391بودم، اما دوباره باید بگویم تا آن موقع هیچ وقت توی اتوموبیل های ساخت 

زنم، جز این که از سرجایم ارم از دست بدهم. حاال این دکمه را میخودم گفتم، من که دیگر چیزی ند

کند. بنابراین دوباره سوئیچ را چرخاندم.... وای! موتورِ ماشین دوباره روشن شد. بله! بپراندم، کار دیگری نمی

 پس سوئیچ ماشین را پیدا کرده بودم.

ه ماشین توی دنده بود. عجب خنگی بودم ماشین دوباره از جا پرید و خاموش شد. آهان. برای این بود ک

من. پایم را روی پدال کالچ گذاشتم و دنده را خالص کردم و دوباره دکمه نقره ای را چرخاندم. پس از آن 

جنبیدم. چهار بار ماشین که لوله اگزوز چندبار پت پت کرد، موتور دوباره روشن شد. عالی بود. حاال باید می

-بهایم را از دست میبودم و چهار بار ماشین خاموش شده بود. داشتم وقت گرانرا با دنده یک روشن کرده 

 دادم. تصمیم گرفتم از ماشین بیرون بیایم و با پایم بروم.

اما گفتم یک بار دیگر امتحان کنم. این مرتبه بیشتر گاز دادم. اما ماشین تکان تکان خورد و دوباره خاموش 

خواست بترکد، اما بعد آرام راه قدر ماشین تکان تکان خورد که انگار میآنتر گاز دادم. شد. مرتبه بعد بیش

 افتاد و جلو رفت. من موفق شده بودم.

جا بود که ترس برم داشت. حواسم راندم. اینرا می ولی راه انداختن ماشین اولین قدم بود. حاال باید آن

به محض این که یادم افتاد سرم را باال کردم و راندم. تر به راندن ماشین بود تا جایی که آن را میبیش

دیدم ماکس رز درست جلوی ماشین ایستاده! او به هر زحمتی بود هیکل گنده اش را بلند کرده بود و تلو 

آمد. فرمان را چرخاندم و از کنارش رد شدم. اما توی گِلهای کنار جاده افتادم. تلو خوران به طرفم می

ترسیدم ماشین خاموش بشود و مجبور شوم دوباره آن رمز بگذارم چون میجرأت نکردم پایم را روی ت

عذاب الیم را تکرار کنم. بنابراین پایم را روی گاز نگه داشتم و با درماندگی فرمان را پیچاندم تا روی 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  277 د

 

دم، اسفالت برگردم. بعد از چند بار که باال پایین پریدم و از چند تا تخته سنگ، درخت و تابلوی توقف رد ش

 باالخره روی اسفالت  برگشتم.

 شد به راهم ادامه بدهم.حاال می

خواستم وقتی ماشن توی جاده افتاد و من سعی داشتم آن را صاف برانم، از دور صدای آژیری شنیدم. نمی

شدم بنابرای دندانهایم را روی هم فشار پلیس جلویم را بگیرد. راه فراری نبود. باید از صحنه تصادف دور می

 دادم و پایم را تا ته روی پدال گاز گذاشتم و تخته گاز رفتم.

توانستم از وسط جاده برم. خوبی اش این بود که در آن منطقه پرت و دور افتاده ترافیک نبود و من می

فرمان ماشین بزرگ و چرخاندنش برایم سخت بود. برای میزان کردن ماشین خیلی باید حواسم را جمع 

روزها رانندگی کردن خیلی سخت بود! چند دقیقه طول کشید تا با طرز کارش آشنا می کردم. آقا، آن 

شدم. حتی وقتی موتور شتاب گرفت، دنده را هم عوض کردم. البته آن جوری نشده بودم که بتوانم تصدیق 

 توانستم احتاج خودم را برطرف کنم.رانندگی بگیرم، اما می

بود. پانزده دقیقه دیگر مانده بود. اما اقالً در راه فرودگاه  1271 این جریان ده دقیقه وقت مرا گرفت. ساعت

 بودم.

جا رسیدم باید چه کار روم، به این فکر افتاده بودم وقتی به آنحاال که مطمئن شدم به طرف فرودگاه می

ند. خواستند جلوی وین فارو را بگیرکنم. راستش هیچ فکری به نظرم نمیرسید. اسپیدر و گانگستر ها می

کردم؟ باید قدم گرفتم که جلوی او را نگیرند. اما چه طور باید این کار را میها را میمن هم باید جلوی آن

 .شدمرسیدم. بعد دست به کار میجا میرفتم. اول باید سالم به آنبه قدم جلو می

کردم. سر پیچ جاده دیر می ترسیدم، اما نبایدتر فشار دادم تا تندتر بروم. از سرعت میپدال را گاز را بیش

جاده که پیچیدم، سرو کله چند تا درخت پیدا شد و پس از آن منظره زیبایی جلویم ظاهر شد. تازه 

 ی کامل فرودگاه در برابرم قرار دارد.روم که منظرهفهمیدم از تپه ای باال می

جا را توانستم به خوبی آنهمان جا فرودگاه بود. چون چند کیلومتری باالتر از سطح فرودگاه بودم، می

جا را دید. قدر روشن بود که بشود به خوبی آنببینم. هوا صاف بود. نزدیک بود خورشید غروب کند. هوا آن



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  278 د

 

ای وسط بیابان بود. چند باند جا فرودگاه دور افتادهقدر بزرگ نبود. آنفرودگاه مثل دوره زمین دوم آن

رک شده بودند. چند آشیانه هم داشت، اما یکی از آنها از بقیه جدا متقاطع داشت و چند هواپیما کنار هم پا

و فوق العاده بزرگ بود. منظورم واقعاً فوق العاده است. آن آشیانه یک درِ پارچه ای داشت. معلوم بود آن را 

خورد، جز یک ی کوه پیکر هیچ چیز منحصر به فردی به چشم نمیبرای زپلین ساخته اند. کنار آشیانه

 .چیز

 هیندنبرگ رسیده بود.

بود. ده دقیقه مانده بود تا وین فارو موشکش را شلیک و بالن را نابود  1276به ساعتم نگاه کردم. ساعت 

کند. ظاهراً هیندنبرگ برای فرود نهایی آماده بود. جمعیت زیادی جمع شده بودند. نورافکن ها آسمان را 

-درخشید. به نظرم هواپیما میلین نقره ای مثل روز میروشن کرده بودند. نور به قدری زیاد بود که زپ

خواست فرود بیاید. برای هواپیمایی به آن بزرگی، یک کیلو متر راه زیادی نبود. صحنه حیرت انگیز و در 

 عین حال ترسناکی بود.

ی بسیار آشنایی بود. همه عکس هایی که از رفت. صحنههواپیما از سمت راست آسمان به سمت چپ می

اپیمای سوخته دیده بودم نوکشان به سمت چپ بود. همه ی جمعیت طرف چپ هواپیما جمع شده هو

بودند. همه عکس ها از آن قسمت گرفته شده بود. با دیدن آن عکس ها، حاال می دانستم کجا هستم. وین 

توانم به موقع یدانستم آیا مفارو حتماً دورتر بود. شاید سمت راست رفته بود تا جمعیت او را نبینند. نمی

 جلوی اسپیدر را بگیرم ؟

شدم، از کنار اتوبوسی گذشتم که فکر کرده بودم اسپیدر در آن است. همان طور که به فرودگاه نزدیک می

دانستم چرا راننده کنار جاده ایستاده بود تا مسافر ها پیاده شوند و فرود کشتی هوایی را تماشا کنند. نمی

 یستاده بودند. چند لحظه بعد جوابم را گرفتم.ی به آن دوری ادر فاصله

تر شدم، به حصار فلزی دور فرودگاه برخوردم. نگهبانی جلوی درش بود و چند نفر وقتی به فرودگاه نزدیک

خواستند وارد کردند که میبا اونیفورم نیروی هوایی ایستاده بودند و کارت شناسایی افرادی را نگاه می

 توانستند وارد شوند.ز میشوند. پس فقط افراد مجا
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 اگکر شما مجاز بودید من هم بودم.

توانستم به دلیل نداشتن تصدیق امکان نداشت بتوانم از در جلو بروم و از نگهبانی رد شوم. اگر هم می

-کردند. شاید هم قبل از رسیدن به در اصلی، به جرم سرقت اتوموبیل دستگیر میرانندگی، دستگیرم می

پیش از آن که به دروازه برسم، فرمان را پیچاندم و وارد جاده ای شدم که به موازات حصار شدم. بنابراین 

بود. وقتی از دروازه گذشتم، چند محافظ فرودگاه نگاهم کردند. صاف نشستم تا قدم بلند شود و سعی کردم 

 کس دنبالم نیامد.نویسم که هیچمثل آدم بزرگ ها رفتار کنم. خوشحالم برایتان می

ی دور فرودگاه شده بودف بلکه ورودی دیگری پیدا کنم که کردم؟ وارد جادها حاال باید چه کار میام

-گذشت. فکر کردم اگر دوباره به دروازه اصلی برگردم، پایم را روی گاز مینگهبان نداشته باشد. زمان می

 آمد؟شوم. چه کار دیگری از من بر میگذارم و با سرعت زیاد وارد محوظه می

جا در کوچکی بود که نگهبانی نداشت. آخیش! فرمان اما وسط حصار دور فرودگاه راه دیگری پیدا کردم. آن

را پیچاندم و ماشین را به طرف دروازه راندم. وقتی وارد شدم، تازه فهمیدم چرا جلوی در محافظی نبود. دو 

ها را از جا پرانده بود. ل شده بود و آنای داخها افتاده بودند. غریبهنگهبان با دست و دهان بسته روی علف

اش از آن در وارد شده بودند؟ یا اسپیدر و رفیق ماکس رز؟ یا هر دو گروه؟ مهم پس وین فارو و دارودسته

 که توقف کنم به راهم ادامه دادم.نبود. م جای درستی آمده بودم. بی آن

خواستم کسی متوجه ورودم شن کنم، اما نمیشد. فکر کردم چراغ های جلوی اتوموبیل را روهوا تاریک می

-شود. نگاهی به هیندنبرگ انداختم. حاال نوک آن سمت راست بود. همه فرودگاه را دور زده بودم تا به این

شد جا رسیده بودم. درست جایی که الزم بود، باشم. جایی این اطراف وین فارو مخفی شده بود و آماده می

بود. طبق تاریخ چند  1211شن کند. اسپیدر هم همین اطراف بود. ساعت تا فیوز موشک مرگبارش را رو

 دقیقه مانده بود تا جهنم به پا شود. یعنی هر اتفاقی قرار بود بیافتد، خیلی زود می افتاد.

 ای شنیدم.همین موقع صدای شلیک گلوله
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شد. پایم را روی پدال گاز ه به طرف هیندنبرگ شلیک میآمد کصدای گلوله از جایی در مقابلم می

تر جا انبار بود. اما بیشطرف رفتم. کمی که جلوتر رفتم چند کلبه چوبی دیدم. احتماالً آنگذاشتم و به آن

دانستم با به مخفیگاهی شبیه بود که در آن دستگاه پرتاب موشک گذاشته باشند. به طرف آنجا رفتم. نمی

 شوم و باید چه کار کنم.رو میهچه چیزی روب

جا بودند. یکهو چشمم به موتور سیکلتی افتاد که اسپیدر و آن گانگستر سوارش شده بودند. پس آنها این

طرف موتور سیکلت راندم و محکم روی ترمز کوبیدم. ماشین تکانی خورد و دوباره خاموش شد. ماشین را به

 دیگر مهم نبود. من به مقصد رسیده بودم.

تر بود. از ماشین بیرون پریدم و با  دوباره صدای شلیک گلوله آمد. صدا از ساختمانی آمد که به من نزدیک

 احتیاط به طرف آن ساختمان رفتم.

در آن موقع هیندنبرگ مستقیم باالی سرم بود. صدای وزوز بلند موتور هایش همه جا پیچیده بود. نوِر 

بید، آن طرف هواپیما را روشن کرده بود، اما این طرف هواپیما تیره بود نورافکن ها که از مقابل به آن می تا

کرد. وقتی از گوشه ساختمان پیچیدم، جا و شبیه توده ابر ترسناکی شده بود که در آسمان حرکت میی
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خوردم. درست جلوی من، آن یارو و اسپیدر، پشت تعدادی صندوق چوبی مخفی شده بودند و هر دو به 

 ها فاصله داشت.گری زل زده بودند که تقریبا بیست متر با آنکلبه چوبی دی

 جا مخفی شده باشد.فهمیدم فارو باید آن

دوباره صدای شلیک گلوله آمد. همان موقع چیزی از باالی سرم گذشت و تراشه های چوب از دیوار کنده 

ود. تازه فهمیدم چرا اسپیدر و شد. خودم را کنار کشیدم و از نزدیک نگاه کردم گلوله باالی سرم فرو رفته ب

-کرد. دوال شدم و طرفها را نشانه گرفته بود و به سویشان شلیک مینوچه رز قایم شده بودند. کسی آن

 شان رفتم.

 «اسپیدر!»آهسته فریاد زدم: 

 اسپیدر فوری به طرفم برگشت. گانگستر هم همین طور. دماغم را نشانه گرفته بود.

و لوله تفنگ را از جلوی من کنار کشید. گانگستر که دید منم، « پندراگن!: »اسپیدر با تعجب فریاد زد

 دوباره به طرف دشمن برگشت.

 «فارو اونجاست! دوتاشون اونجان.»اسپیدر که چشم هایش گشاد شده بود، فوری گفت: 

 «فقط یکی شون مونده. همین االن یکی شونو زدم. فارو تنهاس.»گانگستر گفت: 

 ی هم شده بود.عالی شد. خونریز

 «رفیق، این یک دل جنبونکه. االنه که موشکه رو شلیک کنه.»اسپیدر که نفسش بند آمده بود، گفت: 

 «ذارم.مگه من می»گانگستر گفت: 

بعد کاری کرد که از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورم. او از پشت صندوق ها بیرون پرید و به سرعت به 

ای بود. برای نجات ماکس رز و محموله قاچاقش داشت از جان طرف فارو رفت. عجب از جان گذشته

 شد.گذشت. باید به عنوان گانگستر برجسته معرفی میخودش می
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هرچند خیلی شجاع بود، احمق هم بود. از محلی که مخفی شده بودیم تا جایی که وین فارو بود بیست 

ود که سه گلوله به طرفش شلیک شد. متری زمین چمن بود و او هیچ محافظی نداشت. چند قدم نرفته ب

 چرخید و محکم به زمین خورد.

و خواست از پشت حفاظ بیرون بپرد و همان کاری را بکند که آن گانگستر کرد. « نه!»اسپیدر فریاد کشید: 

 اما من او را گرفتم.

 «تونی بروی!تو نمی» فریاد کشیدم: 

 «شه.ه. سنت دین پیروز میخواد بالنو منفجر کناون می»در جوابم فریاد کشید: 

خواد ما جلوی وین خواد. اون مینه! این دقیقا همون چیزیه که سنت دین می»او را که برگرداندم گفتم: 

 «فارو رو بگیریم. مگه بهت نگفتم؟

 «یاد.دونی؟ اصالً با عقل جور در نمیاز کجا می»اسپیدر گفت: 

ستم چیزی را که در زمین سوم دیده بودم، در آن وقت توانهای اسپیدر نگاه کردم. نمیمستقیم توی چشم

کم برایش توضیح بدهم. فقط یک راه وجود داشت که بتوانم او را متقاعد کنم. به آرامی و مستقیم صحبت 

 خواستم جلوی هیجانش را بگیرم.کردم. می

 «به من اعتماد داری؟»پرسیدم: 

 «دونی که دارم.می»اسپیدر جواب داد: 

دونم وحشتناکه، اما حقیقت داره. شه. میوظیفه ما اینه که مطمئن بشیم کشتی منفجر می پس باور کن.»

دونی معنی مسافر بودن یعنی چی. باید بهم شناسی. خودت میاسپیدر، ما خیلی باهم بودیم. تو منو می

 «اعتماد کنی.

. معلوم بود بین حس اعتمادش مان با هم تالقی کرد. سعی کردم او را وادار کنم که به من اعتماد کندنگاه

پنداشت، در کشمکش است. سخت است بگویم که مغزش برنده شد. به به من و آنچه مغزش واقعیت می

 سرعت مرا عقب زد، طوری که نتوانستم خودم را محکم بگیرم و به پشت روی زمین افتادم.
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 «ببخش، رفیق. نمی توانم بذارم این اتفاق بیافته.»بعد گفت: 

 «اسپیدر،نرو!»یدم: فریاد کش

 اما دیر شده بود. او از روی صندوق های چوبی پرید و به طرف وین فارو دوید.

من دوال شدم و گوشم را گرفت تا صدای گلوله ای که قرار بود به او بخورد را نشنوم، از همان گلوله هایی 

ودم را به زحمت باال کشیدم و که به گانگستر خورده بود. اما صدایی نیامد. روی انگشت هایم بلند شدم و خ

 از باالی حفاظ نگاه کردم و از آنچه دیدم، خشکم زد.

دوید. آرام بین حصار و کلبه چوبی ایستاده بود. او ایستاده بود، چون گانی مانعش شده بود. اسپیدر نمی

ین فارو ایستاده گانی هفت تیر گانگستر را برداشته بود و جلوی راهش را گرفته بود و حاال میان اسپیدر و و

 بود.

شد. طناب های راهنما از زپلین پایین افتاده بود. کارگر ها تقال آن باال هیندنبرگ به زمین نزدیک تر می

 کردند آن ها را بگیرند و بالن را کنترل کنند.می

 «تونم بگذارم رد بشی.بخشی. نمیمی»گانی به آرامی گفت: 

 ری با اسلحه مسافر دیگری را نشانه گرفته بود.کردم. مسافدیدم، باور نمیآنچه را می

گانی،تو به »دانست دیگر وقت ندارد. به گانی نگاه کرد و گفت: اسپیدر به کشتی هوایی نگاه کرد. او می

 «تونی شلیک کنی.کنی. نمیشلیک نمی

هسته تفنگ را زد. گانی آتوانست به او شلیک کند. او بلوف میگانی لرزید. حق با اسپیدر بود. گانی نمی

 پایین برد.

 «کشتی باید نابود بشه.»گانی گفت: 

اما اسپیدر به حرف او توجهی نکرد. او جلو دوید تا وین فارو را بگیرد. گانی دستش را جلو برد تا او را 

بگیرد، اما اسپیدر خیلی قوی بود. او مثل یک بازیکن مدافعی به پیرمرد تنه زد و او را پخش زمین کرد. 
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جلو دارش نبود. انتظار داشتم فارو به او شلیک کند، اما صدای شلیکی نیامد. یا گلوله اش تمام  هیچ چیز

 شده بود یا سرگرم موشکش بود.

 از پشت صندوق ها بیرون پریدم و به سرعت دنبال اسپیدر رفتم.

هم نبود. او شنید. مهم او با وجود غرش موتور هیندنبرگ صدای مرا نمی« اسپیدر!وایسا!»فریاد کشیدم: 

 شد.قصد انجام کاری را داشت که داد و فریاد من جلودارش نمی

وقتی به ساختمان رسیدم، دیدم اسپیدر همان طور که گانی را زده بود، جلوی فارو هم درآمده بود و آن 

 دیانه کوتوله را روی زمین انداخته بود و دو نفری باهم گالویز شده بودند.

متر آن طرف تر موشک فارو روی زمین قرار داشت. آن را روی تخته ای  چیز دیگری را هم دیدم. یک

کوبیده بود که حکم سکوی پرتاب موقت موشک را داشته باشد. نوکش باال به طرف زپلین بود. فیوزش هم 

 روشن بود. موشک مرگبار آماده بود تا بالن را پایین بیاندازد.

چک، اما جنگجو بود. اسپیدر جنگجو نبود. گانگستر برای او جنگ میان فارو و اسپیدر نابرابر بود. فارو کو

خیلی زیاد بود و مبارزه خیلی زود تمام شد. فارو به سرعت اسپیدر را روی زمین انداخت و دست هایش را 

از پشت بست. دیگر راهی وجود نداشت که اسپیدر به موشک برسد. دوستم گردنش را خم کرد و مرا دید 

 دم. نگاه دردناک و مستاصل او باعث شد سرم را پایین بیاندازم. که آن جا ایستاده بو

او بغض کرده بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود. « پندراگن! نگذار اون آدم ها بمیرند!»ناله کنان گفت: 

 فهمید.خواهیم آن آدم ها بمیرند. او تصویر بزرگ تر این ماجرا را نمیکرد ما میفکر می

فهمیدم. حادثه ای که قرار بود اتفاق بیافتد، دل و روده مرا سوراخ کرد. چه اتفاقی نمی در آن لحظه من هم

قرار بود بیافتد؟ ناگهان احساس کردم زندگی سی و شش نفر در دست های من است. تنها کاری که می 

ان بود. فارو توانستم بکنم این بود که دوال شوم، جهت موشک را عوض کنم تا آنها در امان بمانند. خیلی آس

 توانست جلوی مرا بگیرد، چون سرگرم اسپیدر بود.نمی

 «گیره!تونی بکنی. ماکس رزم مثل هواپیما اتیش میهیچ کاریش نمی»فارو خندید و به اسپیدر گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  285 د

 

 «میرند!کنم رفیق! همه شون میخواهش می»اسپیدر با گریه التماس کرد: 

چراغ های کشتی روشن بود. عده ی زیادی داخل آن بودند. مردمی  سرم را باال گرفتم و به بالن نگاه کردم.

سوخت، اما هنوز وقت آمیخت. به موشک نگاه کردم. فیوزش میشان به زودی با وحشت در میکه زندگی

زدم. خیلی ساده بود. یک حرکت من باعث خوشحالی همه آن مردم بود. فقط باید با پا ضربه ای به آن می

 کرد.ا داستان پیروزی متفاوتی را از زنده ماندن سی و شش نفر نقل میشد. روزنامه همی

 ها بمیرند.توانم بگذارم آنناگهان احساس کردم نمی

در آن لحظه فکر تغییر تاریخ به صورتی که نازی ها بمب اتمی را تولید کنند و جنگ را ببرند به نظرم غیر 

ها نزدیک بود بمیرند ای باالی سرمان واقعی بودند. آنرسید. در حالی که سرنشینان اقیانوس پیمممکن می

توانستم جانشان را نجات دهم. بنابراین دوال شدم و دستم را دراز کردم که موشک را جابه جا و من می

 کنم.

 «پندراگن.»صدای آهسته و آرامی گفت: 

ر البی هتل محبوبش برگشتم و گانی را دیدم که پشت سرم ایستاده بود. به قدری آرام بود که گویی د

گفت. با نگاه آرام و چشم های زیرکش به من نگاه کرد و حرفی زد ایستاده بود و به میهمان ها خوشامد می

آمد. آن جمله را قبالً هم چند بار شنیده بودم. آن جمله درباره زندگی ما و مسافر که با عقلم جور در می

ستی در وضعیت خوبی است و ما در جبهه حقیم. جمله گفت هاال و کُل ههای دیگر بود. جمله ای که می

کرد. وقتی دایی پرس مُرد آن جمله را شنیدم، وقتی هم اوسا ای که غم ها و شکست هایمان را توجیه می

مُرد باز آن جمله را شنیدم. وقتی هم خانواده ام ناپدید شدند، همان جمله را شنیده بودم. گویی آن جمله 

 شد.ممکن گفته می همیشه در بدترین زمان

 «این چیزیه که باید اتفاق بیافته.»گانی به آرانی گفت: 

لحظاتی به او نگاه کردم. او لبخند زد. به موشک نگاه کردم. یک میلیون فکر به مغزم آمد. اما یک فکر از 

 همه مشخص تر بود.

 توانستم بگذارم آن افراد بمیرند.این قدرت در من وجود نداشت.نمی
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 «یاد.خشید، گانی. از من بر نمیبب»گفتم: 

افتد. یک ثانیه دانستم بعد از آن چه اتفاقی میو یک قدم به طرف موشک برداشتم تا به آن لگد بزنم. نمی

 با نجات هیندنبرگ فاصله داشتم اما گانی محکم مرا گرفت.

 «پس بگذار من این کارو بکنم.»او به آرامی گفت: 

نم! سعی کردم از دستش در بروم. تمام روز سعی کرده بودم به این جا او عقب کشید تا به موشک لگد نز

 رود. حاال نگران بالن و سرنشینانش بودم.برسم تا مطمئن شوم تاریخ طوری که باید پیش می

 اما گانی مرا محکم گرفت.« گانی، ولم کن.»التماس کردم: 

 «نه!»اسپیدر فریاد زد: 

شک آتش گرفت. از روی سکوی چوبی اش پرتاب شد و مثل برق به لحظه ای بعد فیوز به پودر خورد و مو

 آسمان و به سوی هدف بزرگش رفت.

 

 

 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول

 

 کنید؟کابوس را چگونه توصیف می

کشد و جلوی چشمتان تان را از اعماق مغزتان بیرون میکابوس فعالیت مغز است. عمیق ترین ترس های

توانید کابوس را کنترل کنید. زیرا تصویر ترسناک دلیل: که شما را بترساند. شما نمیگذارد، فقط به این می

توانید بکنید این است که آرام بگیرید و آید. بهترین کاری که میمانند طوفان سهمگینی به سراغتان می
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ها خیلی واقعی  بینید با این که صحنهشوید، میشود. وقتی بیدار میآرزو کنید که تمام شود. تمام هم می

 رسیدند، فقط در مغز شما بودند.به نظر می

بهترین توصیفم برای دقایق، این است که آن را به کابوسی تشبیه کنم. با این تفاوت که صحنه هایش در 

 داد.مغزم رخ نمی

ی تاریک هیندنیرگ را با چشم خودمان دیدیم. موشک را دیدیم که باال رفت. گویی شلیک موشک به نیمه

زمان متوقف شده بود. خیلی وحشتناک بود. دلم می خواست آن چند ثانیه را چنگ بزنم و نگه دارم. با 

 شد.گذشت آن چند ثانیه وحشت اغاز می

 کرد.موشک به دُمِ بالن خورد. ثانیه شمار آغاز به کار کرد. هواپیما سی و هفت ثانیه بعد سقوط می

 او هم مثل من حال بدی داشت.« ید بریم.با»گانی با صدای لرزانی، به آرامی گفت: 

وین فارو اسپیدر را آزاد کرده بود. چهار نفری فوری برگشتیم تا از آنجا خارج شویم و به جای امنی برویم. 

ریخت. موقع رفتن بار دیگر به کشتی هوایی هم میافتد. به زودی همه چیز بهدانستیم چه اتفاقی میمی

 نگاه کردم.

شد. اول مواد آتشزای موشک ، سطح وسیعی از کشتی هوایی را پوشاند و روکش می آتش به سرعت پخش

-اش را میرفت و پوسته نرم نقره ایکشتی آتش گرفت. شعله های آتش به سرعت در سطح آن پیش می

بلعید. در یک چشم به هم زدن اسکلت هواپیما نمایان شد و قسمت های مختلفش به زمین افتاد. اول از 

-ش افتاد، بعد آتش به طرف نوکش رفت و در اثر گاز هیدروژنی که از باالی کشتی هوایی آزاد میهمه دُم

 شدف زبانه کشید.

صلیب شکسته روی دُمش به زمین افتاد و آتش گرفت. آن لحظه، لحظه ای نمادین و پیروزی کوچکی بود 

 که از مصیبت به دست آوردم.

آمد، جز این که خدمه فرودگاه کاری از دستشان بر نمی دویدند.مردم از ترس جانشان به هر طرف می

 طناب ها را بیاندازند و فرار کنند.
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پس از آن کابین مسافر های کشتی هوایی سوخته به زمین افتاد. فوری عده ای از افراد داخل کابین شیشه 

اضطراری پایین  ها را شکستند و بیرون آمدند. در کمال تعجبف تعدادی از آن ها به راحتی از پله های

آمدند. شانس با آنها بود. به محض این که پایشان به زمین رسید، فرار کردند، اما و مواد آتشزا مثل رگبار 

ماندند. اما افراد بدشانسی هم بودند که داخل هواپیما گیر ریخت. آن ها زنده میتندی در اطرافشان می

 کردند.

دیدم. اینجا سوم دیده بودم اما اکنون واقعیتش را از نزدیک میمن همه این ها را قبالً در کتابخانه زمین 

دیدم و کردم و چهره های هراسان و وحشت زده مردم را از نزدیک میدیگر گرمای آتش را حس می

توانستیم جلوی آن حادثه را بگیریم... و شنیدم. اما از همه ترسناک تر این بود که ما میفریادشان را می

 نگرفتیم.

یزی دیدم که باورکردنش برایم خیلی سخت بود.وقتی همه ادم ها از فاجعه می گریختند، یک نفر بعد چ

دوید. اول فکر کردم ممکن است شخص شجاعی باشد که برای نجات مردم بود که به سوی مرکز آن می

 داخل کشتی آمده است. اما وقتی دقیق تر نگاه کردم، او را شناختم.

جا رسانده بود. شاید پلیس او را از محل تصادف به دانم چه طور خودش را به آناو خود مکس رز بود. نمی

آنجا آورده بود، شاید هم افرادش او را کنار جاده پیدا کرده بودند. در هر صورت مهم نبود چه طور 

-میدوید. ما هیچ وقت نآمده،مهم این بود که در آن لحظه دیوانه وار به طرف کشتی هوایی رو به زوال می

خواست اموالش را نجات دهد. رفتار دیوانه توانیم حدس بزنیم. او میگذشت، اما میفهمیم چه از ذهنش می

توانست هیچ علت دیگری داشته باشد. حتماً مغزش از کار افتاده بود. چون همه چیزش بر باد وارش نمی

 کرد؟رفته بود. چرا نباید آخرین تالشش را برای نجات آن می

کردند و آن وی او را نگرفت. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد و همه فقط به یک چیز فکر میهیچ کس جل

نجات جانشان بود. ماکس رز به طرف گوندوال دوید و از آن باال رفت. بعد از آن دیگر کسی او را ندید. در 

 7391اه مه اش را طی کرده بود. سرنوشت ماکس رز بود که در تاریخ ششم مواقع تاریخ مسیر طبیعی

 بمیرد. تنها تفاوتش این بود که در تصادف اتوموبیل کشته نشد. او در اتش هیندنبرگ سوخت.
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ی شناور منفجر شد. و پس از آن اسکلتش نیز درهم پیچید و لحظه ای بعد کشتی هوایی عظیم الجثه

ظمتی داشت، به مچاله شد. طوفانی از جرقه در هوا پخش شد و کشتی هوایی هیندنبرگ که روزی چنان ع

 مشتی خاکستر تبدیل شد.

 از لحظه آغاز تا پایان آن فقط سی و هفت دقیقه طول کشید.

کردم، چیزی دیدم که تنم را ی آتش را حس میهمان طور که آن جا ایستاده بودم و حرارت آن توده

باالی سرِما چرخ  لرزاند. پرنده ای را دیدم. پرنده ای بزرگ و سیاه. مثل سایه ای روی شعله های آتش و

هایش را به هم زد و در تاریکی شب گم شد. آیا آن پرنده خود سنت دین بود؟ زد. بعد با یک خیز بالمی

 آیا او آمده بود که تازه ترین شکستش را ببیند؟

کنم. شاید او آمده بود مرا مسخره کند. بله، مسافر ها برنده شده بودند. ما باعث شده بودیم تاریخ فکر نمی

شد. قلمرو های زمین در امان بودند. اما واقعاً این برای سنت دین مهم بود؟ همان طوری بشود که باید می

 یا همان طور که گفت، برای من مهم بود؟

حقیقت در آن لحظه وحشتناک برایم روشن شد. هر اتفاقی افتاده بود، زیرِ سرِ سنت دین بود، حتی علت 

-ودم. من در لحظه بحرانی نتوانسته بودم جلوی موشک را بگیرم. او میاین که من آن جا و در آن نقطه ب

 خواست شکست مرا ببیند.دانست. و میتوانم. او میدانست که نمی

ممکن است مسافر ها مبارزه را این جا در زمین اول برده باشند، اما سنت دین جنگ را برده بود. او ثابت 

 کرد که من حریف او نیستم.

ید. او از ته دل خندید. واقعاً دیوانه شده بود. ایجاد چنین فاجعه ای فقط به منظور انتقام وین فارو خند

 تواند چیزی جز دیوانگی باشد.گرفتن از کسی، نمی

 « عزیزم،حقته.»او با خوشحالی گفت: 

 و به طرف او حمله برد. اما گانی او را گرفت و عقب کشید.« تو حیوونی!»اسپیدر فریاد زد: 

 «ولش کن. به ما چه.»فت: گانی گ
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 «آره. به شما مربوط نیست.»فارو خندید و گفت: 

 «آمدم.ممنون، رفیق. بدون شما از پسش برنمی»او به گانی نگاه کرد و لبخندی زد و گفت: 

-گانی با شنیدن این حرف، چهره اش را درهم کشید. دلم برایش سوخت. او کاری را کرده بود که فکر می

توانستم بکنم. این مرد بیچاره که توانایی شلیک تفنگ را اری را کرده بود که من نمیکرد درست است. ک

نداشت، باعث نابودی هیندنبرگ شده بود. مهم نبود که کارش درست بود یا نبود. او مجبور بود بقیه 

 عمرش را با این فکر زندگی کند. 

 رود.فارو برگشت و در تاریکی شب فرو رفت. برایم مهم نبود کجا می

اسپیدر که ماهیچه های صورتش از خشم درهم پیچیده بود مستقیم به طرف گانی رفت و توی چشم های 

خواست کشتی را نجات بده و تو جلوشو گرفتی. تو تو جلوشو گرفتی. پندراگن می»او نگاه کرد و گفت: 

 «ها بمیرند! تو باعث شدی سنت دین پیروز بشه.باعث شدی اون آدم

 لرزید.نست حرف بزند. تمام وجودش میتواگانی نمی

 «اون کار درستی کرد.»گفتم: 

چرا؟ چون یکی بهت گفته تاریخ عوض »اسپیدر از گانی دور شد و با عصبانیت به من نگاه کرد و گفت: 

 «شه. از کجا اینقدر مطمئنی؟شه؟ باورم نمیمی

 «باید از اینجا بریم.»جواب ندادم. حاال وقت این کار نبود. گانی با صدای ضعیفی گفت: 

 «من ماشین دارم.»گفتم: 

جا ماندیم و به بقایای الشه و با عجله بیون رفت. من و اسپیدر کمی دیگر آن« نه. با من بیا.»گانی گفت: 

 شعله ور نگاه کردیم.

 و دنبال گانی رفت.« امیدوارم کار درستی کرده باشی.»اسپیدر باالخره گفت: 
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رفتند. مردم از هر طرف . ماشین های آتش نشانی به سرعت به طرف صحنه میدر فرودگاه هرج و مرج بود

کردند تا به نزدیک ترین ها میدویدند تا به بازماندگان کمک کنند. مصدومین را سوار آمبوالنسمی

دویدند طرف میطرف آنقدر اینها روی هم افتاده بودند. همه آنبیمارستان برسانند. عده ای در آمبوالنس

 که هیچ کس متوجه نشد سه نفر به آرامی صحنه را ترک کردند و به طرف باند فرودگاه رفتند.

برد و برایم دانستم گانی مارا به کجا میهیندنبرگ مشتعل، فرودگاه را مثل روز روشن کرده بود. نمی

در انتهای باند انداز زیبایی دیدم. خواستم به چیزی فکر کنم. روبرویم چشماهمیت هم نداشت. دیگر نمی

که از نور شعله های آتش روشن شده بود، هواپیمای کوچک عجیب و غریب جینکس السن ایستاده بود. 

 همه اتفاق، جینکس را کامال فراموش کرده بودم.بعد از آن

ترسید، او از طرف کشتی هوایی سرنگون شده دوان دوان به طرف ما آمد. حسابی ترسیده بود. اگر نمی

 بود.باعث تعجب 

 « خواستی نذاری این اتفاق بیفته؟اومدی اینجا ؟ میبرای این بود؟ برای این باید می»با ناامیدی پرسید: 

دانستم چه بگویم. خداروشکر ما همه به هم نگاه کردیم. همه، اال اسپیدر. او به زمین خیره شده بود. نمی

 که گانی کار را به عهده گرفت.

 «تونیم کمک کنیم.یم. فکر کردیم میچیزهایی شنیده بود» او گفت:

 «اما خیلی دیر شد. خیلی وحشتناکه.» جینکس گفت:

بعد به طرف جینکس رفت و مستقیم به چشم های او نگاه کرد و با « بله. خیلی وحشتناکه.» گانی گفت:

کمک  تونیکردی میجا چه اتفاقی افتاد. تو فکر میدونه اینکس نمیهیچ» صدای آرام و مطمئنی گفت:

 «تونست کاری بکنه.کس نمیکنی، اما کاری نبود که بتونی بکنی. یادت باشه، هیچ

هایش از وجودش بیرون آلود به گانی نگاه کرد. انگار همه نگرانیهای اشکعجیب بود. جینکس با چشم

-کاش میرفت. فکر کنم گانی اورا هیپنوتیزم کرد. از مهارتش استفاده کرد تا خیال اورا راحت کند. ای 

 توانست همین کار را بامن هم بکند.
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 «توانستم کاری بکنم.درسته. من نمی» جینکس به آرامی گفت:

 «باید برگردیم.» گتنی به او گفت:

 «باشه برگردیم.» جینکس گفت:

چهارنفری سوار هواپیما شدیم. جینکس و من در کابین جلو نشستیم، اسپیدر و گانی در کابین پشت 

دانم کسی متوجه پرواز هواپیمای کوچکی شده باشند که از گوشه باند فرودگاه بلند شد. نشستند. بعید می

های روی زمین حواسشان به زپلین سوخته بود. وقتی به پرواز در آمدیم و از صحنه دور شدیم، همه آدم

اعث پرسند چه چیزی بگذارم. مردم همیشه میمتوجه شدم یکی از معماهای بزرگ زمان را پشت سر می

آتش سوزی و سقوط هیندنبرگ شد. هیچکس نه از نقش دو گانگستر رقیب نیویورک در انداختن هواپیما 

 خبر دارد، نه از سهمی که مسافران قلمروهای مختلف در این کار داشتند.

 افتاد.این اتفاقی بود که باید می

کس حرف آرامی داشتیم. هیچبرگشت پروازمان بدون حادثه انجام شد. خدا را شکر هوا صاف بود و سفر 

زد. همگی در افکارمان قوطه ور بودیم. روی رودخانمه هودسن فرود آمدیم و هواپیما را به دماغه نمی

کنم که به مشکل بربخوریم. هرچهارنفر با تاکسی به هتل برج منهتن برگشتیم. فکر نمیبرگرداندیم بی آن

زده باشد. لحظه ای که در پیاده روی جلوی هتل از  تر از دو کلمه حرفکس بیشدر تمام طول سفر هیچ

تاکسی پیاده شدیم، لحظه ی عجیبی بود. اسپیدر، مارا تنها گذاشت و بدون هیچ حرفی داخل هتل رفت. 

 طور باید قضیه جمع بندی کنیم.دانستم چهگانی و من همراه جینکس ایستادیم. نمی

تو آدم خیلی خاصی هستی. خیلی » کس گفت:گانی دوباره سخن گفتن را به دست گرفت و به جین

 «خوشحالم که باهات آشنا شدم.

 «امیدوارم دوباره بتونی پرواز کنی.» من اضافه کردم:

 «کنم. حاضرم شرط ببندم.اُه. حتماً پرواز می» او چشمکی زد و گفت:
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چرا » گشت و گفت:و باهم خداحافظی کردیم. جینکس اول وارد شد. اما ایستاد و با دلواپسی به طرف ما بر

 «رسه؟کنم سفری که باهم رفتیم چیزی فراتر از اونیه که به نظر میاش فکر میهمه

 «نه بابا. فقط ی سفر بود.» گانی جواب داد:

ظاهراً جینکس از این حرف راضی شد. سری تکان داد و وارد هتل شد. در هیچ یک از گزارش های مربوط 

دانم افکاری که گانی به س السن در فرودگاه نشد. همین قدر میای به حضور جینکبه هیندنبرگ اشاره

ذهنش تزریق کرد یا از ذهنش در آورد باعث شد او هرگز درباره پرواز ما با کسی حرفی نزند. خیلی حیف 

شد. پرواز و ایجاد تغییر، آرزوی جینکس بود. او هیچ وقت نفهمید در آن شب سرد دقیقاً همین کار را کرده 

 است.

طور خودم را دانستم چهو گانی تنهایی در پیاده رو ایستادیم. هیچ کس دیگر در آن اطراف نبود. نمیمن 

رسید چنین باشد. باید به خودم یاداوری قانع کنم. آیا این پیروزی دربرابر سنت دین بود؟ به نظرم نمی

کردم. ن چیزی بود که من فکر میافتاد. خیلی بدتر. اما ایکردم اگر ما آنجا نبودیم، اتفاقات بدتری میمی

 قلبم احساس دیگری داشت. 

حقیقت این بود که من شکست خورده بودم. غیر از این چیزی نبود. در یک لحظه حساس همه چیز را 

شد و همه اش شد. قلمرو های زمین نابود میخراب کرده بودم. اگر گانی نبود، سنت دین حتماً برنده می

وع مرا وادار کرد تا جایگاهم را در مقام یک مسافر زیر سوال ببرم. یاد دایی پرس تقصیر من بود. همین موض

افتادم او به من ایمان داشت. او به همه گفته بود به من اعتماد کنند. با شکست در مورد هیندنبرگ، او را نا 

 کردم؟امید کرده بودم. حاال باید چه کار می

 «گانی، ببخشید.»به آرامی گفتم: 

 «ی چی؟برا» -

 «برای این که همه چیز را به عهده تو گذاشتم.» -

 ایش افتاده بود.گانی به هتل محبوبش نگاه کرد. نور چراغ ها در چشم های قهوه
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هایی را ببینم که امشب دیدم.اما حاال که کردم در طول زندگیم چیزهیچوقت فکرش را هم نمی»او گفت: 

، حرفی را که قبالًبهت زدم قبول دارم. این اتفاقی بود که باید فهمیدم واقعیت زندگی چیه، باید بهت بگم

 «شه، تو هیچ چیزو به عهده من نگذاشتی.طور میافتاد. وظیفه ما اینه که مطمئن بشیم اینمی

 «اما من اشتباه کردم.»گفتم: 

شاید. »گفت:  اش را احساس کردم. اوگانی به من نگاه کرد. مهربانی را در چشم هایش دیدم. نه، مهربانی

شایدم امروز روز من بود. شاید به همین دلیل امروز اینجا هستم. پندراگن، تو راهی طوالنی در پیش داری. 

 «شه.به نظر من یک روزی هم نوبت تو می

خواست فقط بخوابم. وقتی وارد وارد هتل شدیم و از هم خداحافظی کردیم. آن قدر خسته بودم که دلم می

خواستم . خواست با او حرف بزنم. آن موقع واقعاً نمیروی کاناپه منتظرم بود. دلم نمی اتاق شدم، اسپیدر

 خواست حرف بزند.اما اسپیدر می

 «ها بمیرند؟. همه چیز وارونه شد. چه جوری گانی تونست بگذاره اون آدمترسمرفیق، من می»او گفت: 

من و اسپیدر هم به نقطه عطف رسیده بودیم. اول حرفی نزدم. هم ترسیده بودم هم گیج و عصبانی بودم. 

وقت تصمیم گیری، اسپیدر در مقام عضوی از گروه نتوانسته بود به من اعتماد کند. هنوز الزم بود به او 

 ثبت کنم کار درستی انجام دادیم.

 «دم.بگذار برای فردا. فردا همه چیزو بهت نشون می»باالخره گفتم: 

جدا شدم و رفتم که بخوابم. پیش از آنکه چرتم ببرد، دعا کردم خواب یا کابوس دیگر با او حرف نزدم. از او 

 نبینم.

خواست، توانست جواب هایی را که میروز بعد من و اسپیدر به سفر رفتیم. به تنها جایی رفتیم که او می

 بگیرد. ما با هم به زمین سوم رفتیم.

ه بخواهم برایتان بنویسم. جالب این است که به جایی سفر به برونکس و پرواز با ناودان چیز خاصی نبود ک

ام که چیز غریبی مثل سفر با ناودان به زمان و مکانی متفاوت، دیگر برایم کار خاصی نیست. حقیقت رسیده
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که کلمه های آن قلمرو را پوشیدیم، بی آنام. به دروازه زمین سوم رسیدیم و لباساین است که عادت کرده

هایمان همان دستگاهی بود که گانی به کمک آن با پاتریک، همان الی کپه لباسزنیم. البهای با هم حرف ب

 آید.مان میدانستم او فوری دنبالمسافر زمین سوم تماس گرفت. دکمه آن را زدم. می

ته بود؟ یافتم. آیا تاریخ چنان که باید، تا آخر ادامه یافباید اقرار کنم نگران چیزی بودم که در زمین سوم می

آیا با نابود شدن هیندنبرگ ما به قلمرو ها کمک کرده بودیم که مسیرشان را دنبال کنند؟ یا چیزی را که 

 ی ماکس رز به اعمال جاسوسی شان ادامه دهند تغییر داده بودیم؟ شد دارودستهباعث می

ن طور بود که به یاد داشتم. لحظه ای که از دروازه ناودان بیرون رفتیم، جوابم را گرفتم. مترو دقیقاً هما

بازارِ بزرگ زیرِ زمین هم سرجایش بود. وقتی سوار پله برقی شدیم و به سطح زمین رفتیم، تپه های محله 

 برونکس همه سرسبز و زیبا بودند. چه آرامشی!

توانید، تصور کنید وقتی وارد قلمرو شدیم اسپیدر چه قدر شگفت زده شد. درست مثل وقتی مطمئنم می

کرد. هر داد و متحیر میگانی برای اولین بار مرا آنجا برد، هرچیز کوچکی اسپیدر را تحت تاثیر قرار می که

توانستم راهنمایی چون اصالً نمی« از پاتریک بپرس.»گفتم: خواست چیزی بپرسد، تنها به او میوقت می

 توانستم.اش کنم. دست کم آن روز نمی

سبز بیرون مترو رسید. با اتوموبیل کوچکش جلوی ما توقف کرد و  طولی نکشید که پاتریک به کیوسک

 ای به من انداخت.نگاه پرسشگرانه

 «تموم شد.»گفتم: 

 «بزن بریم جشن بگیریم.»پاتریک نفس راحتی کشید و با صدای بلندی گفت: 

 ن نداشتیم.من و اسپیدر بی آن که با هم حرفی بزنیم سوار اتوموبیل شدیم. هیچ کداممان حال جشن گرفت

 «مارو به کتابخونه ببر.»فوری گفتم: 

پاتریک فهمید مشکلی پیش آمده. اما حرفی نزد. مثل دفعه پیش از همان جاده منهتن رفتیم. از پاتریک 

جا رسیده است. پاتریک هم برایش همان های زمین به اینطور قلمروخواستم برای اسپیدر توضیح بدهد چه
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خواستم اسپیدر بداند زمین سوم برای من تعریف کرده بود. خوب شد. من میداستانی را تعریف کرد که 

 چه جور جایی است.

در کتابخانه، پاتریک درباره سیستم کامپیوتر و ظرفیت چشمگیرش برای ذخیره اطالعات برای اسپیدر 

او نشان داد. البته از گروه بیتل ها، نمونه ای به « او عاشقته»توضیح داد. بعد با نمایش هولوگرامی از آواز 

اند و دیدم چهار شخصیت مشهور کنار هم ایستادهآید، اما جالب بو که میمن از سبک بیتل ها خوشم نمی

 کنند.برنامه اجرا می

دانید، نزدیک بود اسپیدر شاخ در بیاورد. بعد نوبت ما رسید که بگوییم برای چه طور که حتماً میهمان

 ایم.آمده

درباره تغییر هیندنبرگ توضیح دهد. پاتریک اول وقایعی را که اتفاق افتاده و به نابودی از پاتریک خواستم 

هیندنبرگ منجر شده بود، به اسپیدر نشان داد. از آخرین باری که آن وقایع را دیده بودم تنها یک چیز 

یور نبود. این بار تغییر کرده بود، و آن این که هیچ اطالعاتی درباره ماکس رز در تصادف اتوموبیل جاده ر

-شود و پس از آن همدیگر پیدا نمیداد که ماکس رز روز ششم ماه مه به طرز مرموزی ناپدید مینشان می

دانستیم واقعاً چه اتفاقی افتاد. ماکس رز در الشه هیندنبرگ مُرد. اما چنین چیزی هرگز شود. البته ما می

 در تاریخ ثبت نشد.

را عوض کرد و به او نشان داد که اگر هیندنبرگ به سالمت فرود آمده پس از آن پاتریک کم کم صحنه 

آمد. هم شبکه جاسوسی رز را نشان داد هم بمب اتمی را که دانشمند آلمانی، دنی بود، چه پیش می

ها در جنگ کمک کند. همچنین صحنه های ترسناکی را به نمایش در اشمیت، قرار بود بسازد تا به نازی

 افتاد.آمد، زمین سوم به چه روزی میداد اگر هیندنبرگ به سالمت فرود مییآورد که نشان م

ی تصاویر ترسناک حالم بهتر شد، چون فهمیدم قلمرو های زیمن در آینده شود، اما با مشاهدهباورتان نمی

که  ی کاریشوند. به هیچ وجه از سقوط هیندنبرگ خوشحال نبودم، اما دیگر دربارهبه آن وضع دچار نمی

 گانی انجام داده بود، هم شکی نداشتم. کاری که انجام دادیم، در مسیر تاریخ بود.

 افتاد.آن اتفاق باید می
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در طول نمایش، اسپیدر حرفی نزد. آن مطالب فراتر از قدرت درک او بودند دو نفری از کتابخانه بیرون 

یم. با این که همین دیروز بود، انگار یک رفتیم و روی همان پله هایی نشستیم که قبالً با گانی نشسته بود

 عمر گذشته بود.

دونم چه طوری بگم. باید به منم حق بدی. من که اینارو ندیده بودم. از ببخشید، رفیق. نمی»اسپیدر گفت: 

افته، به چیز هایی که تو خبر داشتی، خبر نداشتم. اگر دیده بودم با نجات هیندنبرگ چه اتفاق هایی می

 «کردم.ن کارهارو نمیهیچ وجه او

 «دیدی.اگر با ما اومده بودی تو هم اینارو می»گفتم: 

 شد چه قدر گند زده است.اسپیدر ساکت شد. فکر کنم متوجه می

 «بخشند.پندراگن، تو رفیق منی. رفقا همدیگه رو می»او گفت: 

یا موافق بودی یا مخالف. اول حرفی نزدم. از جهاتی، برخورد با سنت دین کار آسانتری بود. با سنت دین 

کرد. اسپیدر رفیقم بود. او هم مسافر بود. یار و یاور چیزی این وسط وجود نداشت. اما این جا فرق می

 همدیگر بودیم. برای همین حرف زدن برایم خیلی سخت بود.

 «خوام برگردی خونه.می»گفتم: 

 «چی؟»با تعجب گفت: 

 «لیون. برو همون جا مهندس آب نورد باش.برگرد به کلرال، به گرا»در ادامه گفتم: 

 «ولی من دیگه مسافرم. باید همراهت باشم.»اما او با اعتراض گفت: 

ها محافظت کنند. تا وقتی نتونیم به هم اعتماد وظیفه تو اینه که به مسافرها کمک کنی  تا از قلمرو»گفتم: 

 «تونی وظیفه تو انجام بدی.کنیم، نمی

 «دراگن، من بهت اعتماد دارم.اما پن»صادقانه گفت: 

 «تونم به تو اعتماد کنم.ولی من نمی»نفسی کشیدم و گفتم: 
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 اسپیدر شوکه شد. تعجبی هم نداشت، حرف سنگینی بود.

به خاطر تو نیست. برای انتقام از سنت دین هم نیست.برای نجات قلمرو ها و حفظ هاال است. »ادامه دادم: 

 «تی متوجه نشی، بهتره در کلرال بمونی.کنم متوجه بشی. تا وقفکر نمی

-این طوری شد. خیلی جدی حرفم را به او زدم. اسپیدر پسر خوبی بود. خیلی آقا بود. اما منظورم را نمی

دانم، اما مطمئناً جواب خیلی چیزها را یکی از آن  کردم که همه جواب ها را میفهمید. من تظاهر نمی

های سنت دین داشتیم. ود. این تنها شانسی بود که در برابر شیطنتچیزها حمایت مسافرها از همدیگر ب

اسپیدر نشان داده بود که به چنین چیزی اعتقاد ندارد. بیش از یک بار هم نشان داده بود. اگر باهم بودیم 

خوردیم. کار ایثارگرانه گانی در آن شدیم، شکست میتوانستیم مقابل سنت دین بمانیم. اگر جدا میمی

ی بحرانی دلیل روشنی بود. خیلی خوشحال شدم که توانستم از بهترین دوستم روبرگردانم. یا بهتر لحظه

 است بگویم از بهترین دوست مسافرم.

دانستم از شنیدن این حرفها اصالً خوشش نیامده است. اما الزم بود به اسپیدر سرش را پایین انداخت. می

خواستم برای چنین اش را انجام بدهد، و من میشد وظیفهبور میاو بفهمانم. او مسافر بود. شاید روزی مج

ای در آینده مسافران، سرنوشت جنگمان با روزی آماده باشد. عکس العمل او به حرفم عامل تعیین کننده

 شد.سنت دین و نقش خود او در همه این مسائل محسوب می

 ه افتاد.بعد بلند شد و را« بیا برگردیم به ناودان.»او فقط گفت: 

 هیچ مشکلی حل نشد.

-های مرا بفهمد. زیاد پافشاری نکردم. نمیوقتی پاتریک ما را به برونکس رساند، امیدوار بودم اسپیدر حرف

 رسید.ها رفتار کنم. اسپیدر خودش باید به حرفم میخواستم مثل بعضی پدر مادر

به دروازه و ناودان برگشتیم. هنوز هیچ  ی سبز پیاده کرد و ما پس از خداحافظی،پاتریک مارا جلوی باجه

کرد، خیلی بد ترسیدم اسپیدر بدون هیچ حرفی حرکت کند. اگر این کار را میحرفی با هم نزده بودیم. می

 رسیدیم.شد. باید با هم به توافق میمی
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را برد، او را وقتی وارد دروازه شدیم، اسپیدر وارد دهانه سیاه ناودان شد. تصمیم گرفتم اگر اسم قلمرویی 

 عقب بکش.

 «رفیق، من با توام.»اما این کار را نکرد. پشتش را به ناودان کرد و رو به من ایستاد و بعد به آرامی گفت: 

 «جدی؟»پرسیدم: 

م. این جریان هرقدر هم ادامه داشته باشه، مطمئنم تویی که مارو نجات قبالً هم بهت گفته»او ادامه داد: 

 «برگردم خونه، خودت بگو، کلرال.خوای دی. اگر میمی

 رفتیم.هم خیالم راحت شد هم غمگین شدم. حرف او یعنی هرکدام از ما راه خودمان را می

 «اسپیدر، تو مثل برادرمی.»گفتم: 

گی. از دم. درست میتو هم همینطور، پندراگن. برای همین به حرفت گوش می»پوزخندی زد و گفت: 

تونم. دنبال کنم اینو از سرم بیرون کنم، نمینت دینو از پا در بیارم. هر کار میخوام سوقتی پدرم مُرده، می

گردم که بتونم با این مشکل کنار بیام. اگر این مشکل با برگشتن به خونه و فکر کردن به موضوع راهی می

 «کنم.حل بشه این کارو می

 «خوام قولی بهم بدی.می»بعد اضافه کرد: 

 «چه قولی؟» -

 «کنی، منو خبر کن.دونم گیر میبازم توی دل جنبونکی گیر کردی، که می اگر» -

خواست بشنوم. اسپیدر مسافر کلرال بود. به هر حال جنگ با سنت دین همچنان این چیزی بود که دلم می

 خواست نقش اصلی را بازی کند.ادامه داشت و اسپیدر می

 «دم.قول می»گفتم: 
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خواستم دوباره خواستم بگذارم برود. نمیدو همدیگر را بغل کردیم. نمی او منتظر شنیدن همین بود. هر

تنها بشم. مخصوصاً حاال که به ارزش خودم در مقام مسافر شک داشتم. لحظه ای فکر کردم بهتر است با 

 دادم.اش کنار بیایم و نگذارم برود. اما نباید نقطه ضعف نشان میمزاج دمدمی

 «من آماده ام.»ت: او از من فاصله گرفت و گف

 سرم را تکان دادم. بعد اسپیدر برگشت و به تونل نگاه کرد.

 «سفر به سالمت.»گفتم: 

 «کلرال!»اسپیدر رویش را به سوراخ سیاه بی انتهای ناودان کرد و فریاد کشید: 

تر آمدند. همان صدای موسیقی تونل ناهموار روشن شد. چراغ های خاموش آن مشخص شدند و نزدیک

 ا پخش شد. چراغ های روشن و پُر نورتر شدند. اسپیدر سرش را برگرداند و لبخند زد.آشن

 «خداحافظ، پندراگن.» -

 و در یک چشم به هم زدن، رفت.

کنم هیچ وقت این قدر احساس تنهایی کرده باشم. البته شاید یک بار پیش آمده باشد. آن هم فکر نمی

 مان آن زمین خالی را دیدم.مان بردید و جای خانهمرا به خانهموقعی بود که به زمین دوم برگشتم و شما 

خواستم راه درست را نشانم بدهند. اول از پدر و مادرم. بعد از معلم هایم. ام از دیگران میهمیشه در زندگی

وقت دوست نداشتم بگویند بعد از دوستانی مثل تو و کورتنی. البته دایی پرس هم نقش بزرگی داشت. هیچ

 کار کنم، اما دوست داشتم بدانم کسی مراقبم است.چه 

روم و هیچ توری هم زیر پایم نیست. اگر بخواهم از سیم کنم روی سیم باریکی راه میحاال احساس می

ایستادم و برای جا میعبور کنم، تنها کسی که باید مراقبم باشد، خودم هستم. دو راه داشتم. یا باید آن

 رفتم.باید جلو می خوردم و یاخودم غصه می
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گشتم و رویم را از ناودان ساکت برگرداندم و لباس های زمین اول را پوشیدم. پیش از هر کاری باید بر می

 گفتم که چه اتفاقی افتاده است.برای گانی می

 «زمین اول!»داخل تونل فریاد زدم: 

 چند دقیقه سفر با ناودان شدم. بعد چشم هایم را بشتم و چون دیگر نگران چیزی نبودم، مشتاقانه منتظر
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 01روزنگاشت شماره 

 زمین اول

 

تر و وقتی از درهای جلویی هتل برج منهتن وارد هتل شدم، اولین کسی را که دیدم، گانی بود. اونیفرمِ

کرد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. البی تمیزش را پوشیده بود و سَرِ پست نگهبانی بود و طوری رفتار می

ل خیلی شلوغ بود. همه مشغول خواندن گزارش ویژه روزنامه درباره حادثه هیندنبرگ بودند. هرکس هت

 داد.درباره آن ماجرا و علت انفجار و سقوطش نظری می

 که البته هیچ کدامشان هم حقیقت نداشتند.

 همراه گانی سوار آسانسور شدم و به اتاقم در طبقه ششم رفتیم تاباهم صحبت کنیم.

 «طوری بود که باهم دیدیم.همه چیز عالی بود. زمین سوم همون» وارد اتاق شدم، گفتم:وقتی 

 «اسپیدر کجاست؟»گانی نفس راحتی کشید و پرسید:

 «هایی که افتاده کمی فکر کنه.برگشت به کلرال. الزم بود درباره ی اتفاق» گفتم:

 «حالیش شد؟» گانی پرسید:

 «تونم روش حساب کنم یا نه.دونم در آینده مینمیماجرای هیندنبرگو آره. اما » گفتم:

 «کنی؟چی فکر می» 

 «دونم. امیدوارم بتونم.نمی»جواب دادم:
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قدر خسته بودم که هو احساس کردم خیلی خسته ام. آنروی کاناپه نشستم و در تشک نرمش فرو رفتم.یک

قدر فشار کارم زیاد بود که یادی آنهفته بخوابم. باالخره کار تمام شده بود.مدت زمان زتوانستم یکمی

 شدم.دیگر داشتم خُرد می

 اما باالخره کار را تمام کرده بودم.

 «ترسم.گانی،من می» گفتم:

 «از چی؟ از سنت دین ؟»

زدم که بتوانم افکارم آهسته حرف می« از این که به خاطر اون مجبور شدیم دست به اون کار بزنیم.» گفتم:

 «و هیندنبرگو منفجر کنیم...»را به زبان بیاورم. 

 آمد.کار مهیب به زبانم نمیتری برای توصیف آنکلمات مناسب

 «درسته.»گانی گفت:

یاد. اگر کنه چی پیش میدونم دفعه بعدی که سنت دین امتحانم میترسم چون نمیمی» اضافه کردم:

ست که سرِ قلمرو های زمین کسی مثل تو همراهم نباشه که حمایتم کنه، چی؟ گانی، برای اون مهم نی

دونی این یعنی چی؟ یعنی تونه مارو یا شاید منو کنترل کنه. میخواد ثابت کنه که میچی میاد؟ اون می

 «خواستم به اون موشکه لگد بزنم.این که او برنده شد. من می

 «اما نزدی.» -

 «یام.ش بر نمیز عهدهفقط چون تو اونجا بودی. سنت دین قدرت خودشو ثابت کرد. گانی، من ا» -

گانی صاف نشست و سرش را آهسته تکان داد. باالخره به صدای آهسته ای آرام و مطمئن شروع به صحبت 

 کرد.
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روزی روزهای عمرم در این هتل سپری کدوم از ما به خواست خودمون مسافر نشدیم. بههیچ» او گفت: 

جوری به اوضاع شناسم. اما نباید اینم مسافر رو نمینانام سنت دین یا کسانی بهوقت کسی بهشه و هیچمی

 «نگاه کرد.

 «ها برام بزن.آره، بازم این حرف»

 «ده.شاید به تو هم کمک کنه.کنم، بهم آرامش میچیزی هست که وقتی بهش فکر می»او گفت:

 «بگو.هرچی بگی خوبه.» گفتم:

دونم چرا ما انتخاب م. هنوزم نمینتخاب شدهدونستم برای چی ااز وقتی داییت بهم گفت که مسافرم، نمی»

-ش فکر میکنم،بیشتر دربارهشدیم؟ ما هیچ ویژگی خاصی نداریم و خیلی معمولی هستیم. اما هرچی بیش

کنم هر یک از ما برای انجام کاری ها هست.فکر میتر از این بازیکنم که چیزی مهمتر اعتقاد پیدا می

ای باشه، عتقاد دارم برای انجام همون کار اونجا بودم. شاید حرف احمقانهانتخاب شدیم.مثل دیشب.واقعا ا

 «تونیم امیدوار باشیم که به درستی انتخاب شدیم.طوری فکر کنیم، میاما اگر این

 «اگر انتخاب شدیم ، کی ما رو انتخاب کرده؟» 

چطور باید باشند. آیا اون سنت  هاترین سوٌال همینه.کی اون بینش رو داره که متوجه بشه چیزدقیقاً!مهم»

خواد سنت دین شکست بخوره. پس اون خوبه. و من دونم. اما هرکس باشه، میدین رو به بازی گرفته؟ نمی

کنی، تر از اونی که فکر میشاید بیش» گانی خندید و ادامه داد:« دوست دارم طرف ما خوب و قوی باشه.

 «ازت حمایت شده باشه.

خواست جلوی سنت دین را بگیردو ما را نقشه بزرگی در کار بود؟ آیا کسی بود که می یعنی ممکن بود؟ آیا

خواست او را بشناسم. بلکه دیگر تا این حد احساس تنهایی به سربازیش انتخاب کرده بود؟ اگر بود، دلم می

 نکنم.

 «گانی، تو خیلی باهوشی.» گفتم:
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خوام با چیزهای م و باز هم میگرم روزگارو چشیدهمن اصال باهوش نیستم. فقط سرد و »در جوابم گفت: 

 «جدید آشنا بشم.

ها اولین شبی بود که جا روی کاناپه.پس از مدتهایم را بستم و به خواب رفتم. همانغلتی زدم و چشم

 توانستم خوب بخوابم.می

اما او از هتل روزهای بعد صرف تمام کردن این روزنگاشت و خداحافظی شد.سعی کردم جینکس را ببینم، 

دانستم چه پرسید نمیهیندنبرگ می، چون اگر دوباره از رفته بود. شاید هم بهتر بود که دیگر او را ندیدم

 کرد، برایش آرزوی خوشبختی کردم.جوابی به او بدهم. هرچه بود و هر کاری در آینده می

حال بود چون پدرش تازگی کردند، خداحافظی کردم. دیویی خیلی خوشبا دوستانم که در هتل کار می

شود؟ آن هتل مال رفت. باورتان میهتل دیگری در هالیوود ساخته بود و او به زودی از نیویورک به آنجا می

شد. امیدوارم بتواند هتل را بهتر از آسانسور اداره کند. او برایم آرزوی موفقیت کرد. از من خود دیویی می

 ری بزنم.خواست هروقت به هالیوود رفتم به او س

توانستم اش کند. ای کاش میدهم تا صحافیکه این روزنگاشت را تمام کنم، آن را به گانی میبه محض این

دانم کجا باید دنبال آن آن را با انگشترم برایتان بفرستم، اما فکر کنتم دیگر آن را از دست دادم. نمی

 بگردم. دیگر هرچه از آن گانگسترها کشیدم، کافیست.

جوری روم تا این روزنگاشت را در صندوق امانات بانک ملی بگذارم. اینا قطار به استونی بروک میفردا ب

 توانید آن را بگیرید.وقتی موعدش برسد، می

 دانم با روزنگاشت هایم چه کار کنم.از آن نمی

سنت دین سوٌال بعدی این است که از اینجا، کجا بروم؟ جواب کمنطقی این است که به ویالکس بروم. 

طور باشد، من چه کار خواهد مرا به دام بیندازد؟ اگر هم واقعا اینکنید میرود. فکر میجا میگفت به آن

 توانم بکنم؟دیگری می
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ی تخریبی این روزنگاشت را با این جمله شروع کردم که به نقطه عطف خودم رسیدم. یک دلیلش مشاهده

شود چنین صحنه مخوفی را دید و زمین انجام دهد. نمی کرد در قلمرو هایبود که سنت دین سعی می

 فهمم.تفاوت از کنارش گذشت.اگر قبالً متوجه نبودم، حاال میبی

دانستم که به زودی هیندنبرگ نابود تر از آن، وقتی بود که فیوز موشک روشن بود و من میاما شاید مهم

 کردم.کار کنم، اما ندانستم باید چهشود. در آن لحظه میمی

کند؟ من تابع احساساتم کنید اشتباه من با آنچه اسپیدر را به آن متهم کردم، فرقی میحاال شما فکر می

کنم در مقام یک مسافر، نویسم، اعتراف میطور که اسپیدر شد. حاال که این روزنگاشت را میشدم، همان

دانست اد تا چیزی را ثابت کند. او میتردیدهای زیادی به خودم دارم.سنت دین مرا مقابل آن موشک قرار د

 دانست چطور مرا کنترل کند.من قادر نیستم هیندنبرگ را نابود کنم، پس این یعنی او می

دانم. اگر از تر از همیشه میتوانم بگذارم آن اتفاق دوباره بیفتد. خطرش خیلی زیاد است. حاال بیشنمی

 است که باید خودم را وقف مسافر بودنم بکنم. شکستم در زمین اول چیزی یاد گرفته باشم، این

 هرجور هست، تا پایان راه باید بروم.

توانم دانم کی یا از کدام قلمرو میبار نوشتم، امیدوارم این روزنگاشت رابخوانید. نمیکه قبالً هم چندچنان

چیز جدیدی برایتان آمده توانم بگویم، جعبه امانات بانک را مرتب سر بزنید، شاید دوباره بنویسم. فقط می

دارد. ها مرا متعادل نگه میتوانم. نوشتن این روزنگاشتدارم، چون نمیباشد. من دست از نوشتن بر نمی

شود احساس کنم شما با من هستید. بنابرین تا دیدار بعد، خوش بگذرد و سالمت باشید و هر از باعث می

 گاهی یادی از من بکنید.

 دوست شما

 بابی

 01وزنگاشت شماره پایان ر
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 زمین دوم

وقتی کورتنی روزنگاشت آخر را تمام کرد، آن را از جلوی چشمش پایین آورد و به مارک نگاه کرد. پنج 

شان، مثل دوی ماراتون یک سره ساندویچ و چیپس و ساعت بود که در کارگاه پدرش، در زیرزمین خانه

ا با صدای بلند خوانده بودند. مارک برای خودش هویج خورده بودند و به نوبت برای هم آن روزنگاشت ر

کردند. ها فقط برای دستشویی رفتن، خواندن را قطع میخورد. آننوشیدنی خریده بود، اما کورتنی آب می

 و حاال تمام شده بود.

 «دونم چی بگم.واقعاً نمی»کورتنی روزنگاشت را بست و روی میز جلویشان گذاشت و گفت: 

گذاشت هیندنبرگ منفجر منم همین طور. اگه گانی نمی –آره، م »از کورتنی گفت:  مارک هم به تبعیت

 «بشه.

 «ش حرف بزنیم. تونستیم دربارهاالن ما نمی»کورتنی گفت: 

 «دقیقاً. نه نیویورکی وجود داشت، نه استونی بروک، نه ... ما بودیم.»مارک گفت: 

 «ض شده باشه، چی؟ترسم بیرون برم. اگر دنیا عومن می»کورتنی گفت: 

 «نه، مسافرها مراقب این موضوع هستند.»مارک با قدرت تمام گفت: 

شه. منظورم اینه که زیادی به ما مارک، موضوع داره جدی می»تر شده بود، گفت: کورتنی که ترسش بیش

 «نزدیک شده.

 «شایدم نه.: »هر دو به کتاب روزنگاشت بسته نگاه کردند و به فکر فرو رفتند. باالخره مارک گفت

 «شه، درسته؟منظورت چیه؟ تو گفتی سنت دین همین روزها این جا پیداش می»کورتنی با تعجب گفت: 

 «ترسیدم که جنگ به زمین دوم کشیده بشه.آره. من گفتم. از همون اول از این می»مارک جواب داد: 

 «که شد!»کورتنی گفت: 

 «کنم از مشکالت نجات پیدا کردیم.این روزنگاشت، فکر میدونی، بعد از خوندن اما می»مارک ادامه داد: 
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 «جدی؟»

کرد، شاید اصالً این جا فکرشو بکن، اگر نقشه سنت دین در مورد هیندنبرگ، سه قلمرو زمینو نابود می»

 «آمد. شاید قبالً تالششو کرده باشه.نمی

ن جا در زمین دوم نقطه عطفی وجود یعنی به نظر تو ای»کورتنی با امیدواری به مارک نگاه کرد و پرسید: 

 «نداره؟

کنم ممکنه نقطه عطف زمین دوم و سوم، نابودی هیندنبرگ بوده. یعنی یکی نه. فکر می»او جواب داد: 

 «برای سه تا. شاید شانس آورده باشیم و خطر بزرگی از بیخ گوشمون رد شده باشه.

 «نیه! اما چه جوری مطمئن بشیم؟باور نکرد»کورتنی کمی به این حرف فکر کرد و بعد گفت: 

 «تونیم مطمئن بشیم.نمی»مارک جواب داد: 

 «انگار ناامید شدی.»ها مدتی موضوع را رها کردند. سپس کورتنی به مارک نگاهی کرد و گفت: آن

 «کنی؟ من حالم خوبه. فقط امیدوارم درست فهمیده باشم.من؟ نه. مسخره می»

ها رو توی فکر کنم باید از این به بعد روزنگاشت»ذاشت و گفت: اش گمارک روزنگاشت را داخل کوله

 «تر از اتاق زیرشیروانی اتاق منه.صندوق امانات بانک بگذاریم. اونجا امن

 «ها رو با هم ببریم.تون، که روزنگاشتیام دم خونهعالیه. فردا صبح ساعت هشت می»کورتنی گفت: 

 

-هایی از ماجراهای بابی را دوباره خواند. او دنبال سرنخو قسمت وقتی مارک به خانه رسید، به اتاقش رفت

شد تر مطمئن می  خواند، بیشتر می  اش درباره زمین دوم را ثابت کند. هر چه بیشهایی بود که فرضیه

 که زمین دوم امن است.

 از این موضوع ناراحت شد.

خواست زمین دوم به دردسر بیفتد؛ که دلش می کورتنی درست فهمیده بود. او ناامید شده بود. نه برای این

کرد فراموش شده است. بابی حاال زندگی جدیدی داشت. وقتی تر به این دلیل که احساس می  بلکه بیش
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شد. او و بابی از کودکی با هم دوست بودند و کرد، مارک ناراحت میاسپیدر را بهترین دوستش خطاب می

 جدا شده بودند. حاال تا جایی که ممکن بود از هم

ی زمان آغاز فعالیت سنت دین گرچه مارک این نکته را هرگز به کورتنی نگفته بود، از مدتی پیش درباره

ها با هم دست آمد و آنکرد. در آن شرایط، بابی به زمان و مکان خودش میدر زمین دوم خیال پردازی می

آید. اگر رسید چنان موقعیتی هرگز پیش نمیمیزدند. اما به نظر کردند و به شیطان کلک میبه یکی می

 ها برگردد.کرد، دلیلی نداشت بابی پیش آنسنت دین قصد زمین دوم را نمی

 نصیب مانده است.مارک آن شب با این خیال به خواب رفت که از ماجرا کالً بی

های بابی را داخل  صبح روز بعد کورتنی اول وقت به خانه مارک آمد و با هم هر دوازده روزنگاشت سفر

کوله پشتی گذاشتند. بردن آن سخت بود ، اما به نظرشان ارزشش را داشت. زیر زمین بانک ملی استونی 

 بروک امن تر از کشوی میز چوبی اتاق زیر شیروانی ماک بود.

وقتی به طرف بانک می رفتند فکری به ذهن مارک خطور کرد. او باید به کورتنی می گفت که چه 

ارد. آن ها با هم قرار گذاشته بودند هرچه درباره روزنگاشت های بابی می دانند به هم بگویند. احساسی د

وقتی مارک درباره اندی میچل به کورتنی دروغ گفت ، گند کار در آمد. بعد از آن، مارک قول داد که همه 

 چیز را با کورتنی در میان بگذارد.

اعتراف کرد که دلش میخواهد سنت دین به زمین دوم بیاید تا بنابراین در راه بانک ، مارک برای کورتنی 

 آن ها بتوانند با هم به جنگ آن شیطان بروند.

 بود که کورتنی هم با او موافق است. مطمئن

 «دیوونه شدی؟»اما کورتنی با تعجب به او گفت: 

 او موافق نبود. یک ذره هم احساس مارک را درک نمی کرد.

بازی نیست. روی کاناپه لم دادن و هویج خوردن و روزنگاشت ها رو خوندن کار مارک، این که »او گفت: 

 «راحتیه. اما وقتی خودت درگیر بشی، وضع فرق میکنه.

 «میدونم.» مارک گفت: 
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شوی زنده تلویزیونی رو در نظر بگیر. مردم کار های خطرناکی می کنند. مثال از روی »کورتنی گفت: 

یره ای بدون آب و غذا گیر می کنند، اما هر وقت که بخوای، تلویزیون رو ساختمونا می پرند  یا در جز

خوابی و می دونی صبح که از خواب بیدار بشی، صبحانه ات روی میز آشپزخانه  -خاموش میکنی و می

آماده است. اما اگر سنت دین اینجا ها پیداش بشه دیگه تلویزیون نیست که خاموشش کنی و به رخت 

 «خواب بری.

 «_ دونممی»

میدونی؟ واقعا میدونی؟ پس بگذار بهت بگم تو چه جور آدمی هستی. به نظر من تو هم »کورتنی ادامه داد: 

 «مثل همون اسپیدری. 

 «مگه اسپیدر چه طوریه؟» مارک که از حرف او جا خورده بود، گفت: 

برگرده خونه. اگر دلت اسپیدر بیش تر نگران خودشه تا محافظت از هاال. برای همین بابی بهش گفت که »

می خواد سنت دین اینجا ها پیداش بشه می تونی یه سفر با بابی بری تا ببینی بیش تر باید به فکر خودت 

 «باشی یا به فکر زمین.

اه. خیلی خب، فهمیدم. منظورم این نبود. من که نخواستم به سنت دین تلفن بزنم و اونو »مارک گفت: 

 «برای ناهار دعوت کنم.

 ی به هم نگاه کردند و خندیدند. تصور تلفن زدن مارک به سنت دین واقعاً هم خنده دار بود.دوتای

 «ببخش مارک. منظوری نداشتم. فقط ترسیدم.» کورتنی لبخندی زد و گفت: 

منم ترسیدم. اما همون طور که به هم قول داده بودیم، خواستم بدونی که چه احساسی »مارک گفت: 

 «دارم.

آره فهمیدم. منم عجب احمقی ام. خب، اما خیلی سخته آدم این چیز ها رو بخونه و نتونه »کورتنی گفت: 

 «مثل وقتیه که موقع بازی ، فقط روی نیمکت ذخیره بشینی. .هیچ کاری بکنه

مارک شانه اش را باال انداخت. او می دانست منظور واقعی کورتنی چیست. او واقعاَ هیچ کاری نکرده بود 

 بازی کنار نشسته بود. حاال دلش می خواست زار زار گریه کند. جز اینکه موقع
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درست موقعی به بانک رسیدند که در ها باز شد.کورتنی اولین نفری بود که از در گردان وارد بانک شد، 

مارک هم دنبالش رفت، اما لحظه ای ایستاد. دلیلش را نمی فهمید، ولی احساس عجیبی داشت. آیا ممکن 

 را زیر نظر گرفته باشد؟بود کسی آن ها 

به خیابان نگاه کرد و دید چند مغازه در هایشان را باز می کنند. صاحب بعضی از مغازه ها شیشه ویترین 

هایشان را پاک می کردند، بعضی ها سایبان های رنگی باالی در ورودیشان را باز می کردند. مأمور پلیسی 

ایت می کرد. هیچ چیز غیر عادی نبود. مارک نفهمید چرا آن وسط چهار راه ایستاده بود و اتومبیل ها را هد

 طوری شد. شانه اش را باال انداخت و وارد بانک شد.

آن ها مستقیم سر میز خانم جین جانسن رفتند. او روی صفحه کلید کامپیوترش خم شده بود و ظاهرًا  

 سخت مشغول کاری بود...

 بود. 57ولی در واقع سرگرم بازی سولیتر

 «میشه کمکمون کنید؟»پرسید:  کورتنی

خانم جین جانسن فوری بازیش را بست و وقتی کورتنی و مارک را آن جا دید اخم هایش را در هم کشید. 

 اگر عضالت صورتش را کمی بیشتر منقبض میکرد تمام صورتش به داخل دهانش مکیده می شد.

 «کی می تونم بهتون بکنم؟بچه ها، چه کم»از حرص دندان هایش را روی هم فشار داد و گفت: 

 «می خوایم بریم سراغ صندوق امانتمون.»مارک به آرامی گفت: 

 «تونیم منتظر بمونیم. -اما اگه شما کار دارید، می»کورتنی با طعنه گفت: 

 «کلیدتونو با خودتون نیاوردید؟»خانم جین جانسن پرسید: 

پیراهنش بیرون کشید. دو تا کلید به زنجیر  مارک دستش را به طرف زنجیر دور گردنش برد و آن را از زیر

 وصل بود. یکی کلید میز تحریر اتاق زیر شیروانی اش بود و دیگری کلید صندوق امانات بانک.

                                            

57 . solitaire 
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 «عجب!»کورتنی گفت: 

 «دنبالم بیاین»خانم جین جانسن که حسابی حالش گرفته شده بود، از پشت میزش بلند شد و گفت: 

انستند. خانم جین جانسن آن ها را از در بزرگ و گردی به زیر زمین برد و مارک و کورتنی مسیر را می د

می خواین »درست جلوی دیواری که صندوق های امانات قرار داشت ایستاد و با حالت تکبر آمیزی پرسید: 

 انگار حاضر بود بمیرد ولی این کار را نکند.« براتون بازش کنم؟

 «م. شما برو بازیتو بکن.نه ، خودمون بازش می کنی»کورتنی گفت: 

خانم جین جانسن می خواست جوابش را بدهد، اما فکر کرد بهتر است چیزی نگوید. به هر حال آن ها 

 مشتری بودند. پس اخمی کرد و رفت.

 «عاشقشم»کورتنی خندید و گفت: 

جعبه فلزی وقتی کورتنی در را باز کرد، مارک هر دوازده روزنگاشت را از کوله اش بیرون آورد و داخل 

بزرگ امانات گذاشت. هنوز هم کلی جا برای روزنگاشت های بعدی بود. مارک کشو و در بیرونش را بست و 

کورتنی آن را قفل کرد. کلید را هم به زنجیر دور گردنش آویزان کرد. حاال روز نگاشت ها در امن ترین 

 جای ممکن بودند.

خانم جین جانسن نرفتند.از زیر زمین باال آمدند، وارد  موقع برگشتن از بانک، دیگر برای خداحافظی سراغ

 _راهرو شدند و نزدیک بود از در جلو خارج بشوند که 

 «بچه ها! لطفاً یه لحظه صبر کنین!»

خانم جین جانسن تند تند و تلق تلق ، با کفش های پاشنه بلندش به طرف شان می آمد. لپ هایش گل 

 انداخته بود و چشم هایش برق می زد.

شما دو نفر یه چیزی رو باید بدونید. درسته مشتری این بانکید، اما دیگه قرار نیست »او با عصبانیت گفت: 

 «کسی  براتون پیغام ببره و بیاره.

 مارک و کورتنی به هم نگاه کردند. نمی فهمیدند او از چه صحبت می کند.
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 «ممکنه منظورتونو بفرمابیید.»کورتنی پرسید: 

پاکت کاغذ قهوه ای رنگی را به آن ها داد که اندازه پاکت خرید بود و ته اش ام کمی خانم جین جانسن 

 لک شده بود.

وقتی شما رفتید توی زیرزمین، یک نفر اومد توی بانک و ازم خواست اینو به شما بدم. »بعد توضیح داد: 

 «این کار درستی نیست. توی بانک نباید کسی پاکت بو دار بیاره.

 کاوی پاکت را گرفت.کورتنی با کنج

 «اون کی بود؟»مارک گفت: 

 «نمی دونم. نپرسیدم. مگه بهتون نگفتم، من که پیک نیستم.»خانم جین جانسن گفت: 

کورتنی با احتیاط در پاکت قهوه ای را باز کرد و به داخلش نگاهی انداخت. سه تا جعبه ی سفید، یک 

آن را به مارک نشان داد. او با مشاهده ی داخل  بطری نوشابه و دو تا قوطی چای سرد داخل پاکت بود.

پاکت مثل کورتنی گیج شد. داخل پاکت تکه کاغذ تا شده ای هم بود. مارک آن را بیرون آورد و بلند 

هیچ وقت برای سیب زمینی سرخ کرده های گاردن پولتری دیر نیست. توی پارک محلی »خواند: 

 «به جای امضا فقط نوشته: ب.»ت: مارک به کورتنی نگاه کرد و گف« منتظرتونم.

 آیا ممکن بود؟

 «چی می شد ما حرف های هم رو می فهمیدیم؟»خانم جین جانسن پرسید: 

کورتنی دستش را داخل پاکت کرد و یکی از جعبه های سیب زمینی سرخ کرده را بیرون آورد و به دست 

 «چرا نشه. بفرمایید. نوش جانتان.»خانم غرغروی بانک داد و گفت: 

مارک و کورتنی از بانک بیرون دویدند و خانم جین جانسن را با یک پاکت سیب زمینی سرخ کرده چرب 

تنها گذاشتند. او نزدیک بود جعبه را در سطل آشغال بیندازد، اما بوی هوس انگیزش نگذاشت. نفس 

چرب و چیلی عمیقی کشید و به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی نگاهش نمی کند، بعد با آن بسته 

 پشت میزش برگشت.
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مارک و کورتنی از بانک بیرون آمدند و وارد خیابان شدند و به طرف پارک دویدند. خیابان پر از مغازه های 

 کوچک و رستوران و کتاب فروشی بود. آن جا پاتوق بچه ها بود، اما چون اول روز بود، هنوز خلوت بود.

شناختند. قبالًها به جای آن پارک، یک ساختمان بود. بعد آن  پارک کمی پایین تر بود. همه آن جا را می

 ساختمان را خراب کردند و به جایش، چمن و درخت کاشتند و نیمکت گذاشتند.

 کورتنی اول وارد پارک شد و به اطراف نگاه کرد.

کسی آن جا تقریباَ خالی بود و آشنایی آن اطراف دیده نمی شد. وقتی مارک وارد پارک شد، چشمش به 

افتاد، که بابی نبود. قدش از بابی بلند تر و سنش بیش تر بود.موی کوتاه بلوند و تیغ تیغی داشت و عینک 

آفتابی بزرگی به چشمش زده بود.قیافه اش شبیه اسکیت بورد باز های هیپ هاپ نیویورک بود، نه شبیه 

 بابی پندراگن استونی بروک. مارک و کورتنی با احتیاط به طرفش رفتند.

 «تو اینو برامون فرستادی؟»کورتنی پاکت چرب را باال گرفت و پرسید: 

آن پسر روی نیمکت نشسته و آرنج هایش را روی پشتی نیمکت گذاشته بود. او بی آن که به آن ها نگاه 

 «فکر کنم جواب سؤالمو گرفتم.»کند، خیلی آرام گفت: 

 «چه سؤالی؟ _چه »مارک پرسید: 

 «سی منو می شناسه یا نه؟این که ک»او جواب داد: 

بعد عینک آفتابی اش را برداشت و مستقیم به چشم های مارک و کورتنی نگاه کرد و زد زیر خنده و گفت: 

 «تازگی روزنگاشت خوب خوندین؟»

 وای بله، او خود بابی بود.
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 زمین دوم

ی شان را به هم گره کردند. هیچ مارک و کورتنی کامالَ شوکه شده بودند. بابی باال پرید و هر سه دستها

کس حرفی نمی زد. هیچ کلمه ای نمی توانست احساساتشان را توصیف کند. باالخره بابی ایستاد و خندید 

 «باید ساکت باشیم. بهتره کسی منو نشناسه.»و گفت: 

 «باور کن نشناختمت. خیلی بزرگ تر...»کورتنی با خوشحالی گفت: 

« خیلی بزرگتر شدی.»و به کورتنی نگاه بیش تری کرد و گفت: « شدید. خوب، شما هم بزرگ»بابی گفت: 

 کورتنی مطمئن نبود باید بخندد یا قرمز شود. اما هم خندید، هم قرمز شد.

 «آقا نزدیک یک ساله شما ها روندیدم. تولدت مبارک، مارک.»بعد خندید و گفت: « آخ.»بابی فریاد کشید: 

 «بی.ممنون، عجب هدیه جال»مارک گفت: 

 «چرا موهات بور شده؟»کورتنی پرسید: 

م. سال  قبل از برگشتن از زمین اول، از سلمونی هتل خواستم برام بورش کنه. فکر کردند دیوونه شده»

 «این چیز ها مد نبوده. اما نمی خواستم کسی اینجا منو بشناسه. 7391

 «من ازت یک میلیون سؤال دارم.» مارک گفت: 

 «یم یه جای دیگه. این جا االن شلوغ میشه.بیاین بر»بابی گفت: 
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رفتند که پارک جنگلی بزرگی بود و در آن می توانستند  58هر سه نفر قدم زنان به طرف النگ آیلند ساند

دور از چشم دیگران ال به الی درخت ها باشند و کسی مزاحمشان نباشد. سه تایی به جای دورافتاده ای 

 نشستند. زیر سایه درخت ها رفتند و دور هم

بهترین سیب زمینی »بابی دوباره یک مشت سیب زمینی سرخ کرده برداشت و ملچ ملوچ خورد و گفت: 

کورتنی و مارک دلشان نمیخواست سیب زمینی بخورند. می خواستند به بابی نگاه کنند « دنیا. هر دنیایی.

 با خوردن تلف می کردند.که جلویشان بود. با آن همه حرفی که برای گفتن داشتند نباید وقتشان را 

 «از کجا می دونستی ما توی بانکیم؟»مارک پرسید: 

حساب کردم اگر روزنگاشت منو روز تولدت گرفته باشی، یعنی یکشنبه گذشته، امروز صبح اولین روزیه »

 «که می تونی برگردی و اونا رو توی صندوق امانات بگذاری.

 «آفرین.»مارک گفت: 

 «شانس آوردم.»بابی گفت: 

 «چی شد اومدی خونه؟ نوشته بودی، می ری ویالکس.»کورتنی پرسید: 

 بابی جواب این سؤال را نداد. انگار از چیزی ناراحت بود.

 «برنامه ام بود که برم اونجا. اما آخرین لحظه نتونستم.»باالخره جواب داد: 

 «سنت دین جای دیگه ای رفته؟»کورتنی پرسید: 

 «یاج به استراحت داشتم.نه بابا، فقط احت»بابی گفت: 

 «حق داری.»کورتنی گفت: 

                                            

58 . Long Island Sound 
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البته فقط این نبود. هرچی بیش تر درباره مسافر ها یاد می گیرم، بیش تر پندراگن بودنو فراموش می »

کنم و بیش تر می ترسم. احساس میکنم دارم عوض می شم. شاید هم باید همین طور باشه، اما من از این 

 «موضوع خوشحال نیستم.

ه به هم نگاه کردند. درست بود. زمان او را عوض کرده بود. بابی، مارک و کورتنی را به خوبی به یاد هر س

 داشت، اما آن دو نفری که جلویش نشسته بودند، آن هایی نبودند که او به خاطر داشت.

از کجا انگار الزم بود واقعیت ها رو بررسی کنم. نمی خواستم فراموش کنم که کی هستم و »بابی گفت: 

اومده م. فکر کردم چند روزی این دور و بر بپلکم تا آروم بشم. شما االن همه چیز منو می دونین. دیگه از 

 «خودتون برام بگین. اشکالی نداره چند روزی با هم باشیم؟

 «جدی می گی؟عالیه!»کورتنی فریاد کشید: 

 «و خانواده ت تحقیق می کنند. اما خطرم داره. هوز عده ای دارند در مورد تو»مارک اضافه کرد: 

آره حدس می زدم، وقتی شما منو نشناختید، فکر نمی کنم کس دیگه ای بتونه منو »بابی خندید و گفت: 

 «بشناسه.

 «این هفته پدر مادرت می رن فلوریدا، نه؟»کورتنی از مارک پرسید: 

 «فکر کنم می رن.»او با دو دلی جواب داد: 

 «تنهایت می گذارند؟»بابی خنده ای کرد و گفت: 

و زیر لب گفت: « هی، من دیگه پانزده سالمه. اونا به من اعتماد دارند.»مارک حالت دفاعی گرفت و گفت: 

 «خونه ی خاله م دو تا چهار راه اون طرف تره.»

 «عالیه. بابی می تونه پیشت بمونه!»کورتنی گفت: 

 «اشکالی نداره؟»بابی به مارک نگاه کرد و گفت: 

 «دیوونه شدی؟ از خدامه!»ی فکر کرد و بعد با خنده گفت: مارک کم
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هفته بعد بابی سعی کرد هر چیزی مربوط به مسافر بودنش را از سرش بیرون کند. این چند روز بخصوص، 

 می خواست وانمود کند که همان بابی پندراگن ساده است.

ن جا می آمد و هر سه ساعت ها می گذراندند. کورتنی به آ -آن ها بیش تر وقتشان را در خانه مارک می

نشستند و درباره مسائل مختلف حرف می زدند. آن ها برای بابی می گفتند که چه گروه هایی االن 

دیدند، موسیقی گوش می  -پرطرفدارند و کدام ها دیگر طرفدار ندارند. آن ها فیلم کرایه می کردند و می

چه های مدرسه را می کردند که کی با کی دوست شده کردند، دائم تلویزیون تماشا می کردند و غیبت ب

 است.

کورتنی برای بابی از مسابقات قهرمانی سافتبال تعریف کرد که عضوش بود و مارک قابلیت های روبات 

جنگنده اش را به نمایش گداشت که باعث شده بود در مسابقه علمی ایالتی نفر اول شود. مارک به او گفت 

 نده به دانشگده مهندسی برود، تا شاید بتواند وارد حوزه ی علوم فضایی بشود.که دلش می خواهد در آی

آن ها حتی برای تحقیق به کتابخانه شهر هم رفتند. بابی می خواست بداند عاقبت جینکس السن و وین 

ی فارو چه شده است. اطالعات کتابخانه زمین دوم یک میلیونیوم کتابخانه زمین سوم بود، اما همان هم کاف

بود. آن ها فهمیدند وین فارو مدت زیادی زندگی نکرد تا از پیروزیش بر ماکس رز لذت ببرد. او در ژوئن 

 در عملیات سرقت بانک کشته شد و راز سقوط هیندنبرگ را با خود به گور برد. 7391سال 

در جنگ جهانی  اطالعاتی که درباره جینکس پیدا کردند، بهتر بود. بابی خیلی خوشحال شد زیرا فهمید او

با لباس مبدل مردانه به نیروی هوایی پیوسته، چند مأموریت انجام داده، بمب هایی روی سر آلمان ها 

انداخته و نشان لیاقت در پرواز دریافت کرده است. جینکس در مِین ازدواج کرد و سه فرزند آورد. به 

 آرزوهایش رسید و همان جا دوران بازنشستگی اش را گذراند.

ا پیتزا، اسپاگتی، غذای چینی، بستنی، برگر و برگر و برگر خوردند. یک روز در میان هم مرغ سرخ آن ه

خوردند و سیب زمینی سرخ کرده گاردن پولتری می خریدند. یک روز هم کنار دریا رفتند و  -کرده می

بتواند آن جا سافت بال کورتنی بازی سافت بال را به آن ها نشان داد. او آرزو داشت به کالج بزرگی برود که 

و فوتبال بازی کند. البته او فوتبال را از همه بیش تر دوست داشت. دلش می خواست روزی عضو تیم ملی 

 بشود.
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وقتی در خیابان اصلی راه می رفتند ناراحت می شدند که هیچ کس بابی را نگاه نمی کرد و نمی شناخت. 

ا دوچرخه به طرف ساحل می رفتند که چراغ راهنمایی فقط یک نفر از نزدیک آن ها را دید. سه تایی ب

را دیدند، همان افسری که به پرونده ناپدید شدن  59قرمز شد. آن ها پشت چراغ ایستاده بودند که هیرش

 پندراگن رسیدگی می کرد. او با اتومبیلش درست کنار آن های ایستاد.

. او خندید و برای هیرش دست تکان داد. بابی قلب مارک از ترس نزدیک بود بایستد. اما کورتنی آرام بود 

که نمی دانست او کیست، دست و پایش را گم نکرد. وقتی چراغ سبز شد، هیرش بدون نگاه مجدد به آن 

 ها رفت. بابی دیگر مثل گذشته اش نبود.

 سه نفری در طول یک هفته به اندازه یک سال خوش گذراندند. شب ها بیش از سه ساعت نمی خوابیدند.

فقط یک کار ممنوع بود و آن این که هیچ کس حق نداشت کوچک ترین اشاره ای به مسائل مربوط به 

مسافر ها بکند. استثنائی وجود نداشت. چند بار مارک می خواست به موضوع اشاره کند، اما بابی وانمود 

ند هیچ چیز مهم کرد صدایش را نشنیده است. مارک متوجه شد و دیگر حرفی نزد. آن ها وانمود می کرد

نیست. این همان   60ی مسابقه ی یانکی ها و رد ساکس -تر از فیلم هایی که کرایه می کردند یا نتیجه

 چیزی بود که بابی الزم داشت. او به این ترتیب تجدید قوا کرده، احساس می کرد انسان است.

نمی گذراند، اتفاقاً به او خوش می اما بعد از چند روز، بابی بی قرار شد. نه برای این که اوقات خوشی را 

گذشت، اما چه فایده که می دانست این وضعیت موقتی است. وقتی کامالً خستگی اش در رفت، تغییرات 

توانست، چون می  -در او ظاهر شد و فکرش به جهت دیگری رفت. هرچه سعی می کرد فراموش کند، نمی

 ک و خون بکشاند.دانست سنت دین جایی نقشه می کشد تا دنیا را به خا

مارک احساس بابی را درک می کرد. یکی دو روز بابی این حالت را داشت، اما بعد دوباره بهتر شد. سپس 

مارک متوجه شد که بابی زیاد حرف نمی زند و ذهنش میلیون ها کیلومتر از خودش دورتر است، اما می 

رد از او چیزی بپرسد و نمی خواست آن ترسید، نشان بدهد که این قدر به بابی توجه دارد. جرأت نمی ک

 هفته خراب بشود.

                                            

59 . Hirsch 

60 . Red sox:  تیم بیسبال بوستون – م 
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بعد یک شب، وقتی دو نفری در اتاق مارک بودند و می خواستند بخوابند، مارک به خود جرأت داد و 

 موضوع ممنوعی را به میان کشید.

 «بابی؟ من میخوام دستیار بشم.»او با دودلی گفت: 

این بار بابی حرف « چی؟ این دیگه از کجا به فکرت رسید؟»بابی از شنیدن این حرف غافلگیر شد و گفت: 

 مارک را قطع نکرده بود و همین باعث شد مارک حرفش را ادامه بدهد.

تو دستیار ها رو می شناسی؟ همونایی که به مسافر ها کمک می کنند. اونا توی قلمرو ها زندگی »او گفت: 

 «نند مسافر ها از جایی به جای دیگه برن.می کنند و لباس به ناودان ها می یارن و کمک می ک

 «دونم. تا به حال اونا رو ندیدم. -آره. می دونم. اما هیچی درباره شون نمی»بابی گفت: 

 «ولی اونا یه جایی هستند.»مارک گفت: 

 -او به دنیای واقعیت بازگشته بود. بابی می دانست دیگر نمی« آره، باید باشند.»بابی بدون اشتیاق گفت: 

 اند آن را نادیده بگیرد. تعطیالت تمام شده بود. زمان از سر گرفتن بازی فرا رسیده بود.تو

چرا، »او نفس عمیقی کشید و لحظه ای دیگر صبر کرد و بعد دوباره به حالت مسافریش برگشت و گفت: 

 «مارک؟ چی باعث شده بخوای دستیار بشی؟

. نمی شه همین طوری دست روی دست گذاشت به دالیل مختلف. می خوام کمک کنم»مارک جواب داد: 

و نشست و هیچ کمکی نکرد در حالی که یک نفر هست که می خواد دنیا رو ساقط کنه و به بهترین 

 «دوستت آسیب برسونه. خوندن روزنگاشت های توخیلی چیز ها رو عوض کرده.

ند روز دیگه تو و کورتنی به مسخره است. تا چ»بابی سرش را تکان داد. او متوجه منظور مارک شد و گفت: 

 «دبیرستان دیویس گریگوری می رین. ازت می خوام قضییه مسافر بودنو فراموش کنی و به زندگیت برسی.

 «اما تو نمی تونی این کارو بکنی.»مارک گفت: 

 «نه، نمی تونم»
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دانست  و پیش از آن که حرف بزند، مکثی کرد، چون می« یک دلیل دیگه هم هست.»مارک اضافه کرد: 

 «من تو رو مأیوس نمی کنم. کاری رو که اسپیدر کرد من نمی کنم.»موضوع حساسی است. بعد گفت: 

اسپیدر منو مأیوس نکرد. او فقط چیزی رو که مهم بود، نمی »بابی اخم هایش را در هم کشید و گفت: 

 «دید.

ن همیشه پشتت هستم. در می دونم. می خوام بدونی که م»مارک متوجه شد که زیاده روی کرده و گفت: 

 «هر شرایطی.

 «نظر کورتنی چیه؟»بابی پرسید: 

راجع به این موضوع بخصوص با هم حرفی نزدیم. مطمئنم وقتی فرصتی برای طرحش پیش »مارک گفت: 

 «بیاد، اونم استقبال می کنه. تو که کورتنی رو می شناسی.

گم. ببینم چی کار می تونم بکنم. اگر فرصتی چی ب»بابی خندید. آره، او کورتنی را می شناخت. او گفت: 

 «پیش اومد که دیدم می تونید این کارو بکنید بهتون می گم.

همین برای مارک کافی بود. حاال امیدوار شد که باالخره می تواند در مأموریت های بابی به او بپیوندد. آن 

 شب نتوانست بخوابد زیرا یکسره به آینده فکر می کرد.

انست بخوابد، اما او دلیل دیگری داشت. او می دانست وقتش در زمین دوم به سر آمده است. بابی هم نتو

می دانست باید به جای دیگری برد و کاری را به انجام برساند که برایش مقدر شده بود. فردا با دوستانش 

رسید. اما به  خداحافظی می کرد و به بازی بر می گشت. وقتی سعی می کرد بخوابد این چیز ها به ذهنش

این راحتی چرتش نمی برد و وارد رویا هایش نمی شد و در این میان فکری از بین افکار دیگرش 

 خودنمایی می کرد...

سنت دین که بود؟ می خواست چه کار کند؟ اگر او را پیدا می کرد، قدرتش به قدری بود که بتواند 

 شکستش بدهد؟
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 زمین دوم

ا چند تا ساندویچ ساالمی به خانه مارک رفت تا سه تایی با هم به ساحل بروند. فردا صبح زود کورتنی ب

فقط دو روز از تعطیالت تابستانی مانده بود و از هفته آینده باید به دبیرستان دیویس گریگوری می رفتند. 

ی شدند وقتی مدرسه شروع می شد، زندگی دوباره تغییر می کرد. نه تنها از راهنمایی وارد دبیرستان م

بلکه بابی هم از آن جا می رفت. چاره دیگری نبود. گویی چند روز باقی مانده، پایان دوره ای از تاریخ بود. 

 او می خواست حداکثر استفاده را از آن چند روز ببرد.

 اما قرار نبود این طوری باشد.

مرتبه های پیش که به  همین که وارد خانه ی مارک شد این را فهمید. حال و هوای خانه عوض شده بود.

آن جا می آمد، آن دو یا نینتندو بازی می کردند یا بازی های تلویزیون را تماشا می کردندو یا درباره 

موسیقی حرف می زدند. امروز خانه آرام بود. بابی و مارک در اتاق نشیمن نشسته بودند و صحبت می 

 همه در رختکن دلهره دارند. کردند. فضای خانه سنگین بود. مثل قبل از شروع بازی که

 «امروز می ری، نه؟»او از بابی پرسید: 

 بابی سرش را تکان داد.

پس این طور. دفعه دیگه از طریق روزنگاشتت ازت خبر می »کورتنی کنار او روی کاناپه مشست و گفت: 

 «گیریم.
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 «شاید.»بابی گفت: 

ین که بابی پایش را از خانه بیرون بگذارد، سکوتی آزار دهنده حکمفرما شد. آن ها می دانستند به محض ا

زندگی شان رسماً عوض می شود. آن هفته خیلی به آن ها خوش گذشته بود، اما به زودی همه چیز تمام 

 می شد.

 همان موقع تلفن زنگ زد.

 و گوشی را برداشت.« شاید بابا، مامانم باشند.»مارک گفت: 

 «رک دایموند هستید؟سالم شما ما»صدای کلفتی از پشت تلفن گفت: 

 «بله، شما؟»مارک صدا را نشناخت، اما گفت: 

 «شما منو نمی شناسی، مارک. اسم من وینسنت ون دایکه.»

 «گانی؟»مارک با تعجب فریاد کشید: 

 «گانی؟»بابی از روی صندلی بلند شد و گوشی را از دست مارک گرفت و گفت: 

 «سالم، منم، فسقلی. تعطیالت خوش می گذره؟»

 «شده؟ تو کجایی؟ حالت خوبه؟ چی»

 «وای، وای، یواش تر. همه چیز رو به راهه. من اینجا در زمین دومم.»گانی خنده ای کرد و گفت: 

 «آره فهمیدم. اما کجایی؟ تو این جا چه کار میکنی؟»

 «بابی، الزمه ببینمت. همین حاال. جایی هست که همدیگرو ببینیم؟ هر جا بگی میام.»گانی گفت: 

 «گانی می خواد منو ببینه. می تونه بیاد این جا؟»به کورتنی و مارک نگاه کرد و گفت:  بابی

 «نمی شه. پدر و مادرم االنه که پیداشون بشه.»مارک گفت: 

 «مامانم خونه س.فکر نمی کنم قبول کنه.»بابی به کورتنی نگاه کرد، اما او سرش را تکان داد و گفت: 
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 «و کجایی؟گانی ت»بابی فکری کرد و گفت: 

 «نیویورک ام.»

 «پس این آدرسو یادداشت کن. من توی استونی بروکم، کوچه لیدن پلیس، پالک دو.»

مارک و کورتنی به هم نگاه کردند. آن ها می دانستند لیدن پلیس، پالک دو کجاست. آن ها هفته گذشته 

رگ شده بود. اما حاال خالی بود. مخصوصاً از آن طرف نرفته بودند. آن جا آدرس خانه بابی بود که در آن بز

 خانه ی آن ها بعد از ناپدید شدن بابی پندراگن ناپدید شده بود.

 «پیداش می کنم. تا یه ساعت دیگه می بینمت.»گانی گفت: 

 «بابی پرسید مطمئنی همه چیز رو به راهه؟

 و گوشی را گذاشت.« اون جا می بینمت.»گانی گفت: 

نداره بری اون جا؟ منظورم اینه که از رفتن به اون جا ناراحت نمی  مطمئنی اشکالی»کورتنی پرسید: 

 «شی؟

 «اتفاقیه که افتاده. کاریش نمی شه کرد.»بابی شانه هایش را تکان داد و گفت: 

از خانه مارک تا پالک دوی کوچه لیندن پلیس راه زیادی نبود. بنابراین تا وقتی گانی بیاید، کلی وقت 

د ساندویچ های ساالمی را بخورند. دور میز آشپزخانه نشستند و غذا خوردند و داشتند.پس تصمیم گرفتن

 به جای این که در باره ی گانی حرف بزنند، راجع به مسائل دیگری حرف زدند.

 «وقت رفتنه.»باالخره بابی بلند شد و گفت: 

 مارک و کورتنی نمی دانستند چه کار کنند. یعنی وقت خداحافظی رسیده بود؟

 «پس بعداً توی روزنگاشتت برامون بنویس گانی باهات چی کار داشت.»فت: مارک گ

 «چرا؟ شما هم باهام بیاین.»بابی پرسید: 

 قلب مارک داشت از توی دهانش بیرون می آمد.
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 «مطمئنی؟»کورتنی پرسید: 

 «البته که مطمئنم. من که چیزیم از شما پنهان نیست.»بابی جواب داد: 

آمدند و از خیابان های خلوت به طرف کوچه لیندن پلیس رفتند. مرتبه پیش، بعد  سه تایی از خانه بیرون

از ماجرای دندارن، بابی به قصد دیدن خانواده اش به این محل آمد. آگاهی از این واقعیت که خانه و 

خانواده اش دیگر وجود ندارند، برایش خیلی دردناک بود. هر سه می دانستند بازگشت مجدد به آن جا 

 یلی سخت است.خ

از خانه مارک تا آن جا فقط پنج دقیقه راه بود. وقتی بابی جلوی زمین خالی ایستاد، هیچ کس حرفی نزد. 

خار و خاشاک آن جا را پر کرده و فضای آن مکان کوچک را بیش تر محزون کرده بود. بابی خواست وارد 

م نگاه کردند. اشک در چشمان بابی حلقه زمین خالی شود، اما در پیاده رو ایستاد. مارک و کورتنی به ه

 زده بود.

اتومبیلی پشت سرشان بوق زد. سه نفری برگشتند و لیموزین سیاهی را دیدند که کنار جدول پارک می 

کرد. هر سه با کنجکاوی به هم نگاه کردند. آن ها اصالً منتظر چنین چیزی نبودند. اما وقتی در پشت باز 

راسخ از آن بیرون آمد. او کت و شلوار و کراوات ساده مشکی پوشیده بود که شد، گانی ون داک استوار و 

 معلوم نبود مد چه سالی است.

 او خنده کنان به سویشان آمد و به آن ها صبح بخیر گفت.

بابی، گانی را به دوستانش معرفی کرد و خواست دوستانش را به گانی معرفی کند که گانی با خنده گرمی 

من اینا رو می شناسم. کورتنی چتویند و مارک دایموند. از آشنایی تون »رد و گفت: حرف او را قطع ک

 «خوشوقتم.

 همگی با هم دست دادند.

 «شما قهرمان منید.»کورتنی با احترام گفت: 

 «جدی؟»گانی با تعجب پرسید: 

 «هر کس زمینو از نابودی نجات بده، از نظر من قهرمانه.»
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 گانی خندید.

 «کالی نداره که ما هم اومدیم؟ چون شما با هم کار دارید.اش»مارک پرسید: 

 «خیلی هم خوبه که شما اینجایید.»گانی با اطمینان به آن ها گفت: 

مارک و کورتنی به هم نگاه کردند. خیلی عجیب بود. گانی چه حرفی می خواست بزند که به آن دو نفر هم 

 بستگی داشت؟

 «چه خبر شده؟ التاری بردی؟» بابی به لیموزین اشاره ای کرد و گفت:

نه بابا. وقتی تو در زمین اول هتلو ترک کردی، دوستی برای دیدنت اومد. اون می »گانی خندید و گفت: 

گفت چیز مهمی هست که می خواد بهت بگه و می خواست چیزی هم بهت بده. بهش گفتم که تو رفتی، 

 «اما من می تونم پیغامتو بهش برسونم.

 «ون کی بود؟ا»بابی پرسید: 

فسقلی، وسط حرفم نپر. بگذار داستانو برات تعریف کنم. خالصه اون دست بردار نبود. می »گانی گفت: 

گفت می خواد با خودت صحبت کنه. وقتی باالخره بهم گفت که موضوع چیه، فهمیدم چرا این قدر اصرار 

 محض دیدنت بسته شو بهت بدم. داره تو رو ببینه. بهش گفتم مطمئن نیستم که برگردی، و قول دادم به

 «اون چی هست؟»بابی پرسید: 

صبر داشته باش. بنابراین به ناودان رفتم که تو رو پیدا کنم. اما وقتی این جا به زمین دوم رسیدم، فکری »

خیلی دلش می خواست تو رو ببینه هنوز زنده س یا نه.  7391به نظرم اومد. نمی دونستم، اونی که سال 

 «گوشی آب دادم تا مطمئن شدم هنوز زنده است و در نیویورک زندگی می کنه.یک کم سر و 

 «شوخی می کنی؟ چند سالشه؟»بابی پرسید: 

 «حول و حوش نود سال. به دیدنش رفتم و خودمو معرفی کردم.»

 «وقتی شما رو دید تعجب نکرد که چرا از دفعه قبل یک روزم پیر تر نشدید؟»کورتنی پرسید: 
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اون فکر می کنه پدر بزرگم بوده که اون موقع توی هتل کار می کرده. بهش گفتم پدر »د: گانی جواب دا

بزرگ اون پیشخدمتی رو که اسمش پندراگن بود، دیگه ندید، اما فراموششم نکرد. بهش گفتم اون بسته رو 

ردم. تو نوه به پسرش داده و پسرش اونو به من داده و منم باالخره رد نوه پندراگن رو گرفتم و پیداش ک

 «اون پیشخدمتی، بابی.

 «اون باور کرد؟»بابی پرسید: 

 «چرا نکنه؟ خیلی طبیعیه. خیلی طبیعی تر از اونیه که فکرشو می کنی.»گانی خندید: 

 «حاال اون کی هست؟»بابی پرسید: 

 «این اتومبیلشه.»و به طرف لیموزین اشاره کرد و گفت: « خودت ازش بپرس.»گانی گفت: 

 «خودشم اینجاست؟»عجب پرسید: بابی با ت

 «برو. باهاش حرف بزن. فقط یادت باشه تو؛ تو نیستی. تو نوه تی.»گانی گفت: 

 و با احتیاط به طرف اتومبیل رفت.« آهان...»بابی گفت: 

راننده که کت و شلوار سیاه پوشیده بود، از صندلی جلو بیرون پرید و به طرف پشت ماشین رفت و در 

سرش را توی ماشین کرد و به کسی که روی صندلی پشت نشسته بود، کمک کرد بیرون  پشت را باز کرد.

بیاید. مردی که پشت اتومبیل نشسته بود، واقعاً پیر بود. اگر بابی یک روزش بود، آن پیر مرد صد روزش 

ن،معلوم بود. او کت و شلوار کرم پوشیده و کراوات زرد زده بود. هر کس که بود با آن لباس کرم و لیموزی

بود که پولدار است. راننده به او عصایی داد تا به کمک آن بیرون بیاید. اما وقتی بیرون آمد، دیگر به کمک 

 کسی احتیاج نداشت. شاید پیر بود، اما هنوز سر حال بود.

یستاد. وقتی به پیاده رو آمد، به سر تا پای بابی نگاه کرد. وقتی نگاهشان با هم تالقی کرد، پیر مرد صافتر ا

ظاهراً پیر مرد خودش را اصالً پیر نمی دانست. بابی او را نشناخت و فکر هم نمی کرد که بشناسد. وقتی به 

 چشم های هم نگاه کردند، بابی چیز عجیبی در چشم های او احساس کرد.

 «اسمت چیه، پسر؟»پیر مرد با صدای گوشخراش، اما محکمی گفت: 
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 «بابی پندراگن.»تکان می داد، نگاه کرد و گفت: بابی به گانی که سرش را به گرمی 

مثل پدر بزرگت. اسم من پیتر نلسونه، هرچند فکر نمی کنم اسم منو تا به حال شنیده »پیر مرد گفت: 

 «باشی.

آقای نلسون، شما راه زیادی اومدین تا منو ببینید. می خواین چیزی راجع به پدر »بابی با احترام گفت: 

 «بزرگم بهم بگین؟

برگردد و گفت:  7391لسون لحظه ای به دور دست نگاه کرد. خاطراتش را زیر و رو می کرد تا به سال ن

پندراگن جوان، من آدم موفقی هستم. هم از نظر کارم هم از نظر خانواده ام و هم از نظر زندگی ام. اما از »

هایی کردم که خجالت می کشم  اول این کارو نداشتم. در جوانی کار هایی کردم که ازشون شرمنده ام. کار

درباره شون حرف بزنم. اما اون کار ها مال اون زمان ها بود و من تونستم اونا رو پشت سر بگذارم. ولی باید 

 «از یه نفر تشکر کنم... از پدر بزرگ تو.

به بابی نمی فهمید آن مرد از چه حرف می زند. سعی کرد به خاطر بیاورد در زمین اول چه کرده که کمک 

 کسی محسوب می شده، اما هیچ چیز دستگیرش نشد.

 «می دونی، پدر بزرگت زندگی منو نجات داد.»پیر مرد ادامه داد: 

 بابی حسابی گیج شده بود.

 «من در راه اشتباهی افتاده بودم. پدر بزرگت به من شانس دوباره داد.»مرد گفت: 

ام داستان های زیادی تعریف می کرد، اما هیچ ببخشید. پدر بزرگم بر»بابی حرف او را قطع کرد و گفت: 

 «وقت درباره نجات دادن زندگی کسی برام چیزی نگفت.

تعجبی نداره. اون همین تیپی بود. اما زندگی منو نجات داد. در این مورد هیچ شک و شبهه ای »مرد گفت: 

 «وجود نداره.

 «چه طوری؟»بابی که دیگر داشت دیوانه می شد، گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  329 د

 

نمی دونم چه جوری باید بهت بگم. گذشته ها گذشته. پدر »لحظه ای در فکر رفت و گفت:  آقای نلسون

بزرگت اون روز زندگی دو نفرو نجات داد. یکیش زندگی من بود، یکیش زندگی مردی به اسم ماکس رز. 

ت می دونی، من می خواستم ماکس رز رو بکشم، اما پدر بزرگت جلومو گرفت. بعد ماکس رز به پدر بزرگ

دستور داد به من شلیک کنه، اما اون این کارو نکرد. زندگی من توی دستاش بود و اون جونمو درسته بهم 

برگردوند. من از اونجا فرار کردم و دیگه برنگشتم. نزدیک شدن تا اون اندازه به مرگ، زندگیمو عوض کرد. 

 «باید از پدر بزرگت تشکر کنم.

ق تری به پیر مرد کرد و تازه متوجه بینی باریک و نگاه تیز او شد. همه چیز به خاطر بابی آمد. نگاه دقی

یعنی امکان داشت؟ بله. او همان آقای گانگستر نگران بود. هر چند خیلی پیر شده بود، اما خودش بود. 

 همانی بود که در مترو به او و اسپیدر حمله کرده و آن ها را تا هتل دنبال کرده بود. وقتی بابی به او نگاه

 می کرد، به یاد نگاه حراسانش افتاد. انگار همین دیروز بود.

او گانگستر را نشانه گرفته بود، در حالی که ماکس رز به او دستور می داد، شلیک کند. او تپانچه را در 

دستش احساس می کرد و می دانست می تواند جان یک انسان را بگیرد. اما بابی اسلحه را انداخته بود و 

 رار کرده بود.گانگستر ف

حاال همان مرد این جا بود و از او تشکر میکرد. پیر مرد دستش را جلو برد تا با بابی دست بدهد و گفت: 

توانستم. اما حاال می توانم از نزدیک ترین کس  -خواستم شخصاً از او تشکر کنم، اما آن روزها نمی -می»

 «او تشکر کنم.

حاال یادم اومد. منظورم داستانیه که پدر بزرگم برام گفته بود. می » بابی با مرد دست نداد، اما به او گفت:

 «تونم ازتون چیزی بپرسم؟

 «خواهش می کنم.»پیر مرد دستش را انداخت و گفت: 

 «پدر بزرگم می گفت اولین باری که شما رو دید، در غار ایستگاه متروی برونکس بود.»بابی گفت: 

 «خیلی سعی کرده م اونو فراموش کنم.»نلسون سرش را پایین انداخت و گفت: 

 «خب، سعی کن یادت بیاد. اونجا چی کار میکردی؟»بابی قاطعانه گفت: 
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گذشته خوشایندی »پیر مرد چشم هایش را جمع کرد و سعی کرد خاطراتش را به یاد بیاورد و گفت: 

ی به ما خط می داد. او نیست. ما سه نفر بودیم. من و شریکم، تونی و یکی دیگه.غریبه ای که یادمه خیل

 مدت زیادی عضو گروه ما نبود.

 بابی فهمید او خود سنت دین بوده است.

اون ما رو از تونل توی غار برد و یه چیزی بهمون گفت. چی بود؟ درسته. فکر کنم گفت »نلسون ادامه داد: 

 «کلروکس... می دونی، شبیه اون چیز هایی که پاک کننده است.

 را صدا زده است.« کلرال»را می گوید. او سنت دین بوده، و  بابی فهمید چه چیزی

بعد اتفاق وحشتناکی افتاد. تونل مثل روز چهارم ماه ژوییه روشن شد. اون به تونی گفت که مسلسلشو »

توی تونل بگیره و شلیک کنه. تونی دیوانه بود. خیلی راحت به هر چیزی شلیک می کرد. بنابراین توی 

 «رد. در یک چشم به هم زدن روشنایی ناپدید شد. هیچ چیز مشخص نبود.روشنایی هم شلیک ک

 اما برای بابی مشخص بود. آن گلوله ها به طرف ناودان شلیک شده و دایی پرس را کشته بودند.

بعد خودش فرار کرد. اون به ما گفت مدتی بایستیم و اگر کسی توی تونل اومد اونو »نلسون ادامه داد: 

 «به وین فارو نزدیک نشه. سؤالت همین بود؟ بترسونیم و بگیم

 «پس شریکت توی تونل شلیک کرد؟ تو نکردی؟»بعد پرسید: « تقریباً»بابی گفت: 

 «نه، کامالً یادمه. من هدفو ندیدم. تونی شلیک کرد.»او محکم گفت: 

 «ذیرم.از طرف پدر بزرگم تشکر تو رو می پ»بابی نفس راحتی کشید، بعد دستش را جلو برد و گفت: 

پیر مرد با بابی دست داد. آن قدر محکم دست داد که انگار بیست سالش بود. بابی خوشحالی را در چشم 

های او دید. باالخره توانسته بود از مردی تشکر کند که جانش را نجات داده بود. البته او نمی دانست در 

 واقع با همان مرد دست می دهد، نه نوه اش.

 «خیلی متشکرم.متشکرم. »نلسون گفت: 



 

 

د  ن /پ ن گ ا د  ر ل مسج گ/ و ن ج ن  و د ب ی  ا ی ن  330 د

 

راستی، یه چیز »بعد دست بابی را رها کرد و به طرف اتومبیلش رفت، اما یک مرتبه برگشت و گفت: 

و دستش را توی جیب کتش کرد و یک بسته کوچک بیرون آورد که در کاغذی قهوه ای پیچیده « دیگه.

 شده بود.

بهت بدم. باعث شرمندگیه که به این چیزیه که می خواستم به عنوان تشکر از پدر بزرگت »او گفت: 

 «خودش ندادم، اما امیدوارم تو قبولش کنی.

 «ممنون. حتماً.»بابی با خوشحالی گفت: 

 «آقای ون دایک، شما با ما می یاین به شهر؟»نلسون بسته را به بابی داد، بعد به گانی نگاه کرد و گفت: 

 «بله آقای نلسون. چند دقیقه منتظرم می مونید؟»گانی گفت: 

سپس به سمت اتومبیلش برگشت و « مونیم. -هر چقدر بخواهی منتظرت می»آقای نلسون جواب داد: 

 راننده او را کمک کرد که سوار بشود.

 بابی به دوستانش نگاه کرد که همه مکالماتشان را شنیده بودند.

 «باورم نمی شه.»مارک گفت: 

 «چی بهت داد؟»کورتنی پرسید: 

 «بازش کن.»گانی لبخندی زد و گفت:  بابی به گانی نگاه کرد.

 «خیلی قدیمی به نظر نمی رسه.»بابی کاغذ قهوه ای را پاره کرد و گفت: 

 «قدیمی ام نیست. دیروز گرفتمش.»گانی گفت: 

بود. بابی کاغذ قهوه ای را کامالً پاره کرد. توی  7391بابی خندید. او راست می گفت. دیروز گانی در سال 

 شکلی بود. او به گانی نگاه کرد. گانی به او چشمک زد. بابی آن را باز کرد... آن جعبه سیاه مربع

  «وای، پسر!»مارک از تعجب فریاد کشید: 

 کورتنی زد زیر خنده.
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 «حاال فهمیدی چرا این همه راهو تا این جا اومده م تا اینو بهت بدم.»گانی گفت: 

 نگشتر بود همان انگشتر مسافری خودش.بابی آن چه را می دید باور نمی کرد. وسط جعبه یک ا

اون می گفت بعد از سقوط شریکش از باالی برج تونسته انگشترو برداره. از نظر اون »گانی توضیح داد: 

 «برگردوندن این انگشتر حداقل کاریه که می تونه در قبال نجات جونش برات انجام بده.

 «آفرین. برگشتیم سر جای اولمون.»کورتنی گفت: 

ن به بعد بابی می توانست روزنگاشت ها را مثل سابق برای مارک بفرستد. بابی نمی توانست جلوی از ای

خنده اش را بگیرد. به نظرش کار دنیا مثل دایره بود. او انگشتر را از جعبه بیرون آورد و دستش کرد. همین 

 که انگشتر توی انگشتش رفت، روشن شد. بابی دستش را فوری جلو برد.

 «چی شده؟»ید: مارک پرس

 «او... اون فعال شده.»بابی گفت: 

 «واقعاً منظورت اینه که این دور و بر دروازه هست؟»کورتنی پرسید: 

جوابش فوری آمد. سنگ خاکستری انگشتر درخشید و برق زد. بعد پرتو نوری از انگشتر تابید و تصویری 

یک دختر بود. موهای طالیی اش را پشت جلوی آن ها ظاهر شد. دختری در هوا شناور شد. درواقع آن سر 

 سرش دم اسبی کرده بود و عینک کوچک زردی به چشم داشت.

 «صبر کن ببینم.»کورتنی گفت: 

 «آره. صبر کن.»مارک هم گفت: 

 «آجا کیلیان.»بابی با تعجب زیر لبی گفت: 

 «کی؟»گانی پرسید: 

 «مسافر ویالکس.»

 «اهات تماس بگیرم.کجایی؟ خیلی سعی کردم ب»تصویر آجا پرسید: 
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 «داستانش طوالنیه.»بابی جواب داد: 

 «نمی خواد داستانتو بگی، پندراگن. بهتره برگردی ویالکس.»آجا جواب داد: 

 «چرا؟»بابی پرسید: 

 «_نمی خوام بگم اشتباه کردم. شاید هشدار کاذب باشه اما »سر آجا گفت: 

 «خوب بگو.»بابی پرسید: 

خب! به نظرم سنت دین احتماالً از سیستم محافظتی رد شده. اون این جا در  بسیار»آجا با عصبانیت گفت: 

 «ویالکسه.

 «یعنی می گی سیستم محافظتی کامل تو به اون کاملی که باید نیست؟»بابی خندید و گفت: 

 «می یای یا نه؟»آجا با عصبانیت گفت: 

 «دارم می یام.»بابی جواب داد: 

 یرش توی انگشتر بابی رفت و همه چیز طبیعی شد.و تصو« وقتتو تلف نکن.»آجا گفت: 

 «خب، خیلی عجیب بود.»کورتنی گفت: 

 «تو هم می یای؟»بعد به گانی نگاه کرد و پرسید: « فکر کنم باید برم به ویالکس.»بابی گفت: 

مگه می شه چنین فرصتی رو از دست بدم. از آقای نلسون می خواهیم ما رو تا »گانی با لبخند گفت: 

 «کس برسونه.برون

 «این چند روز خیلی بهم خوش گذشت.»بابی به مارک و کورتنی گفت: 

 «صبر نکن تا یه سال بگذره بعد بیای. سعی کن زودتر بیای.»کورتنی گفت: 

 مارک و گانی همدیگر را بغل کردند و بعد گانی و بابی به طرف لیموزین رفتند.

 «؟یادت نره چی بهت گفتم، باشه»مارک به بابی گفت: 
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 «باشه.»بابی گفت: 

چه طوری فسقلی؟ منظورم اینه که... حواست »وقتی او و گانی به طرف اتومبیل رفتند، گانی پرسید: 

 «کجاست؟

احساس می »بابی بالفاصله جواب نداد. می خواست مطمئن بشود که درست حرف می زند. سپس گفت: 

 «چنین اتفاقی بیفته. کنم سنت دین در زمین اول بر من غلبه کرد. دیگه نمی گذارم

 گانب پوزخند زد.

 «به چی می خندی؟»بابی پرسید: 

 «فسقلی، داری مثل داییت حرف می زنی.»گانی بلند تر خندید و گفت: 

بابی هم خندید. بعد هر دو پشت اتومبیل نشستند. بابی پنجره را باز کرد تا بتواند برای آخرین بار 

 اد، بابی دستش را بیرون برد و برایشان تکان داد.دوستانش را ببیند. وقتی ماشین راه افت

وقتی لیموزین سرعت می گرفت و دور می شد و دست بابی از پنجره اش تکان می خورد، مارک و کورتنی 

 تا آخرین لحظه او را تماشا کردند.

 «شما درباره چی حرف می زدید؟»کورتنی پرسید: 

بهت  می گم. قول می دهم بابی پندراگن رو زود تر  خیلی چیز ها. یکی شو»مارک خنده ای کرد و گفت: 

 «از اونی که فکرشو می کنی می بینی.

لیموزین از آن ها دور شد و بابی دستش را به داخل ماشین برد. اتومبیل به خیابان اصلی رسید و از نظر 

 ناپدید شد.

 

 ادامه دارد      
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ا به در صورت تمایل به همکاری با تیم تایپ دوران اژده

 پروفایل من به آدرس:

http://forum.dragon-

age.ir/members/noora1363-18/ 

 مراجعه فرمایید.
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