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 امیدوارم در سال جدید شاد و پیشتاز باشید.
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 و یاایتال تونس، سعودی، عربستان در هاسال شود، ایحرفه اینویسنده کهآن از پیش تا کالفر اُاین

 توجه مورد بسیار شد، منتشر 8991 سال در که عمر و بِنی او کتاب نخستین. بود معلم ایرلند

 هایابکت المللی بین دفتر منتخب هایکتاب لیست به توانست و گرفت قرار ایرلندی خوانندگان

 سال در است، قبلی کتاب یدنباله که ببی و بنی. یابد راه (Honour List IBBY) نوجوانان

 دیپلم آن، پیرو که شد 0222 سال در( ایرلند کودک کتاب)بیستر ی جایزه نامزد و شد چاپ 8999

 در که است فاول آرتمیس او دیگر کتاب. آورد دست به 0228 سال در را بیستر ی جایزه افتخار

 برای نمایشنامه و کتاب چندین چنینهم کالفر. شد رو به رو جهانی تحسین با و چاپ 0228 سال

 .است نوشته کودکان

 فـهرسـت

 JuPiTeRآرا: وصفحه مدیر پروژه

 Leylaتایپیست: 

 Hermionویراستار: 

 (snap) طراح کاور و قالب: س.ف

 پیشگفتار

 فصل دوم فصل اول

 فصل چهارم فصل سوم

 فصل ششم فصل پنجم

 فصل هشتم فصل هفتم

 فصل دهم فصل نهم

 فصل دوازدهم فصل یازدهم

 موخره
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 پیشگفتار
 

 دار()قفل ی آرتمیس فاول: دیسک های روزانهقسمتی از یادداشت

ق اند. فعالً حای از جانب والدینم پیش رفتهترین مداخلههای کاری من بدون کوچکدر این دو سال گذشته تمام فعالیت
در  ام وی خاطرات گمشده جعل کردهام، از لئوناردو داوینچی یک دفترچهثالثه را به یک تاجر غربی فروختهمالکیت اهرام 
ام. اما مثل شان درآوردهها را از چنگام، و بخش عظیمی از طالهای عزیز جن و پریها به مزایده گذاشتهیکی از حراجی

نویسم، پدرم روی تخت ان برسد. همین حاال که این جمالت را میها به پایکه چیزی نمانده است دوران این آزادیاین
عد از آن گذراند. ببیمارستانی در هِلسینکی خوابیده است و دوران نقاهتِ پس از دو سال اسارت در دست مافیای روسیه را می

رل آمد و دوباره کنتزودی به هوش خواهد هوش باشد؛ اما بهشرایط سختی که پشت سر گذاشته، طبیعی است که هنوز بی
 اموال فاول را به دست خواهد گرفت.

شته ام ادامه دهم. شاید در گذهای غیرقانونی مخفیانهبا حضور پدر و مادرم در عمارت فاول، دیگر امکان ندارد بتوانم به فعالیت
ی جزم کرده است که خانوادهتر بود؛ اما مادرم شدیداً عزمش را این کارها چندان مهم نبود، چون پدرم خودش از من متقلب

 ی درستکاری باشد.فاول از این به بعد خانواده

اجنه هم  هایکنم بر و بچهام، که مسلماً مادر با آن موافق نیست، آخرین کارم خواهد بود. فکر نمیبه این ترتیب، کار فعلی
 م.ها هم چیزی نگویشان بیاید. پس بهتر است در این مورد به آنزیاد از آن خوش
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 بخش اول:

 حمله
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 فصل اول

 مکعب 

 
 لندن، نایتس بریج

 

ستوران شد، خودش در رزودی از بیمارستان دانشگاه هلسینکی مرخص میآرتمیس فاول تقریباً از اوضاع راضی بود. پدرش به
ر اش هم هو طرف معاملهفروشد، در انتظار یک ناهار خوشمزه بود، های لندن که غذاهای دریایی میفین، یکی از رستوراناِن

 رفت.لحظه ممکن بود از راه برسد. همه چیز درست طبق نقشه پیش می

خیالش راحت نبود، ولی در این مورد خاص حق داشت. طرف  وقتهیچاما خیال باتلر، محافظش، مثل او راحت نبود. گر چه، او 
 ترین مردان دنیا تبدیل شده بود.جاناز سختی آرتمیس، با از پا انداختن محافظان رقبایش بود که به یکی معامله

های فرار و نقاط امن محل را آسیایی، از بین میزهای رستوران کوچک دوری زد و راه ـی اروپایی مرد قوی هیکل دو رگه
 شناسایی کرد.

 «گوشیت تو گوشت هست؟»مرد از صاحب کارش پرسید: 

 آرتمیس آه بلندی کشید.

جا خطری جدی ما رو تهدید کنه. محض رضای خدا دست بردار، ما داریم کنم که اینقعاً فکر نمیآره باتلر! هست، گر چه وا ـ
 دیم.ی کامالً قانونی انجام میتو روز روشن یه معامله

ی پلیس موجودات زیر زمینی برداشته بودند. شدههایی ضدصدا بود که از کالهخودهای تکه تکه ها درواقع اسفنجها آنگوشی
از  ی آرتمیس مجبور شده بود با یک تیم کاملهای پرمخاطرهکه به خاطر یکی از نقشهتقریباً یک سال پیش، هنگامیباتلر 

ه های اجنه، ببها از دیگر فناوریی گرانگروه ضربت اجنه دست و پنجه نرم کند، این کالهخودها را به همراه یک گنجینه
اس بودند ها بسیار حسدادند. منافذ ریز این اسفنجهای نیروی ویژه پرورش میگاهها را در آزمایشغنیمت گرفته بود. این اسفنج

 شدند.طور خودکار بسته میرفت، بهکه دِسی بِل صدا از حد استانداردهای ایمنی فراتر میو هنگامی

 د.کننحمله می ها همیشه ناغافل به آدمگی آرتمیس! اما فراموش نکن که تروریستطور باشه که تو میشاید همین ـ

بله، ممکنه. ولی چرا باید یکی بخواد ما رو »کرد، جواب داد: طور که فهرست غذاهای رستوران را نگاه میآرتمیس همان
 «بکشه؟
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

های رستوران بود؛ فقط به این خاطر که به نظرش حرکاتش مرموز باتلر نگاه خشنی به خانمی انداخت که از معدود مشتری
 کم هشتاد سال را داشت.بود. زن بیچاره دست 

های زیادی داره. ممکنه ما هم وسط رگباری شاید هدفشون ما نباشیم. فراموش نکن که جان اِسپیرو مرد قدرتمندیه و دشمن ـ
 کنند گیر بیفتیم.که به طرف او شلیک می

هنوز زنده بودند. جان  بود که هر دو نفرشان آرتمیس سرش را تکان داد. مثل همیشه حق با باتلر بود، و برای همان هم
ها روریستی تاِسپیرو، یعنی همان آمریکایی که قرار بود با او مالقات کند، از آن افرادی بود که هر آن امکان داشت هدف گلوله

بود، با سوابقی مشکوک و متهم به ارتباطات پنهانی به مافیا. شایع بود که  ی قرار بگیرد. او یک میلیاردر موفق در حرفه
ی دست پیدا هایهای دیگر توانسته بود به چنین موفقیتبا به سرقت بردن نتایج تحقیقات شرکت "1فیشِن چیپس"کتش شر

 ای شیکاگو که بارها سعی کرده بود.کس نتوانسته بود چیزی را ثابت کند؛ حتی دادستان منطقهکند. البته هنوز هیچ

 ها آمد.یک پیشخدمت دختر با لبخندی جذاب به طرف آن

 ها رو هم بدم خدمتتون یه نگاهی بکنید؟بفرمایید، آقا پسر! دوست دارید صورت غذای بچه ـ

 ی آرتمیس ناگهان تیر کشید.شقیقه

صورت غذای ی خود ی شما ندارم، چون مطمئنم مزههاصورت غذای بچهای به دیدن ن عالقهنوانخیر مادموازل، به هیچ عـ 
که شما توی دم، مگر اینها غذا سفارش میه. من از روی همون صورت غذای بزرگتون از غذاهای توش خیلی بهترهابچه

 تون به کوچولوها ماهی ندید!رستوران

های آرتمیس همیشه همین تأثیر را روی مردم داشت. باتلر آهی لبخند پیشخدمت با حرکت عصبی عضله محو شد. جواب
کسی ممکن است قصد جان او را بکند؟ اول از همه، دست کم نیمی  خواهد بداند چهکشید و سقف را نگاه کرد. آرتمیس می

 های اروپا.ها و خیاطاز پیشخدمت

 «خیر قربان! هر چی شما امر بفرمایید.ن»بخت با تته پته گفت: پیشخدمت نگون

و  ات متنوعماهی و شمشیرماهی که خوب تفت داده بشه، اما خشک نشه. با سبزیجخوام از کوسهمن یه خوراک مخلوط میـ 
زمینی تازه.سیب

 نوشابه چی قربان؟!ـ 

 هاتون از آب لوله است، که به این ترتیب تأثیر آبآب معدنی. اگر مال ایرلند باشه، بهتره، و لطفا بدون یخ. چون مطمئناً یخ ـ
 بره.معدنی رو از بین می

                                                            

کند ولی معنای ها را تداعی میی انگلیسیزمینی سرخ کرده( غذای مورد عالقه)ماهی و سیب ، همان آهنگ اسم  
 است. "های شکستهچیپ"لغوی آن 
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

داد.  ی شش نجاتی میز شمارهپردهری رنگهای سریع به آشپزخانه برگشت و خودش را از دست این مشتپیشخدمت با قدم
نگاه  شد، دقیقاً همینوقت پیر نمیآشام آن فیلم هم که هیچآشامی دیده بود. شخصیت خونبار یک فیلم خوندخترک یک

 زد که در واقع پانصد سال سن داشت.ها حرف میسالجادوگرانه را داشت. شاید این بچه برای این مثل بزرگ

 کشید، لبخند زد.از وحشتی که ایجاد کرده بود، پیشاپیش به خاطر غذای لذیذی که انتظارش را می خبرآرتمیس بی

 «فکر کنم توی جشن پایان سال مدرسه نتونی کسی رو پیدا کنی که باهات برقصه.»باتلر گفت: 

 ببخشید؟ـ 

 تری داشته باشی.یمها لحن مالچاره نزدیک بود بزنه زیر گریه. بد نیست اگه بعضی وقتی بیدختره ـ

 کرد.آرتمیس تعجب کرد. معموالً باتلر درمورد مسائل شخصی اظهار نظر نمی

 جا خبری از جشن و رقص نیست، باتلر.بینی اینفعالً که می ـ

 مسأله رقصیدن نیست، مسأله ارتباطات فردیه. ـ

خوبی  صحبتام که بتونه همنوجوانی رو ندیدهارتباطات فردی؟ متأسفانه من تا به حال هیچ »ارباب جوان با تمسخر گفت: 
 «برای من باشه.

صحبت بودن را متذکر شود که درِ رستوران باز شد. یک مرد ریزقش با پوستی بُرنزه، به خواست تفاوت فردی و همباتلر می
 ها جان اِسپیرو و محافظش بودند.شاخ و دم وارد شدند. اینهمراه یک غول بی

 ر گوش اربابش چیزی زمزمه کند.باتلر دوال شد تا د

 نام نیست.هه زیاد خوشمواظب باش، آرتمیس! این گندهـ 

سال بود، اما مثل یک نوجوان الغر و فقط اِسپیرو با آغوش باز از بین میزها به طرف آرتمیس رفت. او یک آمریکایی میان
ی نود در معامالت بورس سود کالنی ی کرد، در دههی هشتاد، معماالت کِشتی مهای دههکمی بلندتر از آرتمیس بود. در سال

قدر دار پوشیده بود و آنبه جیب زد، و حاال هم که دور دورِ ارتباطات بود. اسپیرو یک کت و شلوار کتانی سفیدرنگ مارک
 ها جواهر نشان کرد.شد تمام تاج محل را با آنهایش کرده بود که میها و انگشتجواهرات به دست

 اش بلند شد تا به همکارش خوشامد بگوید.روی صندلی آرتمیس از

 آقای اسپیرو! خوش آمدید. _

 طوری؟هی، آرتمیس کوچولو! چه _

 آرتمیس دست مرد را فشرد و آن را تکان داد. با این کار جواهرات او مثل دم یک مار زنگی صدا کردند.

 خوبم. خوشحالم که آمدی. _
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 اسپیرو یک صندلی را بیرون کشید.

 رسونم.وقتی آرتمیس فاول امر کنه، اگه شده از اون سر دنیا هم خودمو می ـ

شان، کامالً با هم فرق داشتند. باتلر ظاهری ساده ی درشترودرباستی همدیگر را برانداز کردند. به جز جثهدو مرد محافظ، بی
سی داد توجه کاش اجازه میتر و ده سانتیو موقر داشت: کت و شلوار مشکی، سر تراشیده، و رفتاری که تا آنجا که قد دو م

شرت بدون آستین پوشیده بود و دو زد، یک تیوارد، موهای بلوند روشنی داشت که به سفیدی میکرد. تازهرا جلب نمی
هایی نبود که بتوان هایش کرده بود. به هیچ عنوان از آن تیپای مثل دزدان دریایی توی گوشای نقرهی حلقهگوشواره

 توجه بود.موشش کرد یا به او بیفرا

 «ام.تو زیاد شنیدهآرنو بِالنت! تعریف»باتلر گفت: 

ام ز باتلرها. شنیدها یکیباتلر! یعنی »اش گفت: ی کشدار زالندنوییبالنت سر جایش، پشت سر جان اسپیرو ایستاد و با لهجه
 «ام؛ امیدوارم الزم نشه ببینم واقعیت داره یا نه.ها هستید. البته این چیزیه که شنیدهشماها از بهترین

 ها بود.اش مثل صدای جیرجیرکاسپیرو خندید. صدای خنده

 ها نیست.جا جای این حرفمون هستیم. اینکنم. ما اآلن بین دوستانآرنو! خواهش می ـ

 آمد.کرد. بوی خطر میاش وزوز میاش مثل یک کندوی زنبور عسل در جمجمهباتلر زیاد مطمئن نبود. شَمّ سربازی اما

خیله خُب، دوست عزیزم! بهتره شروع کنیم. تمام »های نزدیک به هم و سیاهش به آرتمیس خیره شد و گفت: اسپیرو با چشم
 «زدم. زود باش بگو ببینم چی برام داری؟لَه میهراه از اون طرف اقیانوس اطلس تا اینجا داشتم لَ

 آرتمیس اخم کرد. امیدوار بود بعد از ناهار درمورد کار صحبت کنند.

 خوای یه نگاهی به صورت غذا بندازی؟نمی ـ

 هام خرابه.تونم چیزی بخورم. فقط قرص و مایعات. وضع رودهنه. نمی ـ

 «چسبیم به کار.باشه، پس می»ز گذاشت و گفت: آرتمیس یک چمدان کوچک آلومینیومی را روی می

ی یک سی دی پِلیر های چمدان را فشار داد و در آن را باز کرد. درون چمدان یک مکعب آبی رنگ به اندازهآرتمیس قفل
 کوچک بود که در بین اسفنج آبی رنگی قرار داده شده بود.

 های عینکش را با انتهای کراواتش پاک کرد.اسپیرو شیشه

 بینم؟جون! حاال این چیه که من دارم میخب بچه ـ

 آرتمیس مکعب درخشان را برداشت و روی میز گذاشت.

 تونه ببینه.آینده رو آقای اسپیرو. چیزی که هیچ کس دیگه نمی ـ
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 «ی کاغذه.ولی به نظر من که این فقط یه وزنه»جان اسپیرو به جلو خم شد و خوب نگاه کرد: 

 دید و با این کارش کفر باتلر را درآورد.آرنو بِالنت نخودی خن

 «که این طور. پس باید یه نمایش کوچولو بدیم.»آرتمیس مکعب را برداشت و گفت: 

های مکعب از هم باز شدند و دو بلندگو و یک ای را فشار داد و ناگهان دستگاه با صدای آرامی روشن شد. دیوارهبعد، دکمه
 ی نمایش کوچک نمایان شد.صفحه

 «خیلی خوشگله، اما من چهارهزار و پانصد کیلومتر راه رو با هواپیما اومدم فقط برای یه میکرو تلویزیون؟»یرو زیر لب گفت: اسپ

 آرتمیس سرش را تکان داد.

ه هر اطالعاتی تونی کوچولو میدرسته، میکرو تلویزیون، و در ضمن، کامپیوتر گویا، تلفن موبایل و خود خطایاب. این جعبه ـ
رو به  های لیزری یا های ویدئو، دیسکتونه دستگاهای، چه الکترونیک و چه غیرالکترونیک بخونه. میدر هر وسیلهرو 

ات اسکن ینهی ستونه از قفسهمیلی رو بازیابی کنه، یا هر کامپیوتری رو هَک کنه. حتی میکار بندازه، وارد شبکه بشه، هر ای
 سیمه.کنه، درضمن، بیین کنه. باتریش دو سال کار میبگیره و تعداد ضربان قلبت رو تعی

 های او را خوب هضم کند.اش حرفرف معاملهطآرتمیس مکث کرد تا 

 های اسپیرو در پشت عینکش بزرگ شدند.چشم

 منظورت اینه که، این جعبه...ـ 

است. تمام اون کامپیوترهای تو ج شدهای که در حال حاضر وجود داره، در مقابل این، قدیمی و از دور خاربله، هر فناوری ـ
 ارزشند.دیگه بی

 مرد آمریکایی پشت سر هم چند نفس عمیق کشید.

 طور؟طور؟... چهاما، چه ـ

 آرتمیس جعبه را برگرداند. در پشت آن یک حسگر مادون قرمز، خیلی آرام درحال ارتعاش بود.

ه از تونریزی بشه، میکه ازش بخوان بخونه، و اگر درست برنامهتونه هر چیزی رو کاره. میرازش تو اینه، یه حسگر همهـ 
 ای که بخوای اطالعات بگیره.هر ماهواره

 «اما این کار غیرقانونیه، مگه نه؟»اش را تکان داد و گفت: اسپیرو انگشت اشاره

سال دیگه هم وجود نخواهد  نه، نه. برای چیزی مثل این هنوز هیچ قانونی وجود نداره. دست کم تا دو»آرتمیس لبخند زد: 
طور زود درِ شرکت نپستِر تخته شد. اگه دیر بجنبی، همین بال سر تو هم که وارد بازار بشه. دیدید چهداشت؛ یعنی تا وقتی

 «آد.می

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

11 
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 ها از توانش خارج بود.هایش پوشاند. فهمیدن اینمرد آمریکایی صورتش را با دست

ها از تمام چیزهایی که ما در حال حاضر داریم جلوتره. تو که فقط ها، شاید هم قرنلفهمم، فناوری این دستگاه سامن نمی ـ
 طور تونستی این کار رو بکنی؟ی سیزده ساله بیشتر نیستی، آخه چهیه بچه

گفت که شانزده ماه پیش باتلر در نبردی تن به تن یک گروه گفت؟ میآرتمیس یک لحظه فکر کرد. در جواب او چه باید می
ها را تکه ربت نیروی پلیس موجودات زیرزمینی را شکست داده و کلی از فناوری اجنه را به غنیمت گرفته است؟ و بعد او آنض

 ی عجیب و غریب را ساخته است؟ قبول کنید که توضیح دادنش خیلی مشکل بود.ها این جعبهتکه کرده و با قطعات آن

 گیریم که من پسر خیلی باهوشی هستم؟طوره فقط فرض رو بر این بآقای اسپیرو! چه ـ

 های اسپیرو با این حرف تنگ شد.چشم

 کنی باهوش نباشی. در هر صورت، باید ثابت کنی.شاید هم اونقدرها که ادعا می ـ

 آرتمیس با سر تأیید کرد.

 ایه. موبایل داری؟درخواست کامالً عادالنهـ 

 «معلومه که دارم.»اسپیرو گفت: 

 میز گذاشت. موبایل آخرین مدل شرکت خودش فیشِن چیپس بود.و موبایلش را روی 

 کنم باید امن هم باشه.فکر می ـ

 اسپیرو با غرور سرش را تکان داد.

 بشی. با یه رمز پانصد بیتی. در نوع خودش بهترینه. امکان نداره بدون رمز بتونی وارد فیشن ـ 

 خواهیم دید. ـ

ی نمایش بالفاصله تصویری از تمام قطعات داخلی دستگاه را به گرفت. صفحهآرتمیس حسگر دستگاه را به طرف گوشی 
 نمایش گذاشت.

 «دانلود؟»صدای خشکی از بلندگوی آن گفت: 

 شه.تأیید می ـ

 تر از یک ثانیه کار تمام شد.در کم

 «دانلود به اتمام رسید.»جعبه با کمی تکبر گفت: 

 «م بیست میلیون دالر برای من آب خورده.شه، این سیستباورم نمی»اسپیرو متحیر گفت: 
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ا ارزش شد. دوست داری یه زنگی به خونه بزنی؟ یمتأسفانه دیگه بی»ی نمایش را به طرف او گرفت و گفت: آرتمیس صفحه
های های حسابی شمارهخوای از حسابت پول برداشت کنی؟ گر چه به نظر من کار درستی نکردی که همهشاید هم می

 «کارت نگه داشتی.وی یه سیمتو تبانکی

 مرد آمریکایی مدتی فکر کرد.

این یه حقه است. حتماً از قبل یه اطالعاتی درمورد موبایل من داشتی. البد قبالً یه طوری »دست آخر به این نتیجه رسید که: 
 «واردش شده بودی. ـطور فقط نپرس چه ـ

 آرتمیس سرش را تکان داد.

 شدم. آزمایش بعدی؟کامالً منطقیه. اگه منم بودم مظنون می ـ

 طور که با انگشتانش روی میز ضرب گرفته بود، دور تا دور رستوران را از نظر گذراند.اسپیرو همان

ی مجا، بگو توی یکی از اون نوارها چه فیلاون»ای بود، اشاره کرد و گفت: سرانجام به یک ردیف نوار ویدئویی که در قفسه
 «ضبط شده؟

 همین؟ ـ

 فعالً برای شروع، بله. ـ

که یکی را که برچسبی روی آن نبود، انتخاب کرد و نوار را ها را به هم ریخت، تا اینی آنو بالنت، نوارها را گشت و همهنآر
 هوا بلند کرد. ای را که روی میز بود، حدود یک سانتی متر درکاری شدهای کندهمحکم روی میز زد و کارد و چنگال نقره

 ی آبی را روی نوار فیلم قرار داد.جعبه، آرتمیس خیلی جلو خودش را گرفت تا چپ چپ به او نگاه نکند؛ در عوض

 ی پالسمایی بسیار کوچک ظاهر شد.تصویری از تمامی محتویات درونی نوار روی صفحه

 «دانلود؟»جعبه پرسید: 

 «م، نمایش.دانلود، ترمی»آرتمیس سرش را تکان داد و گفت: 

 تر از یک ثانیه انجام شد. قسمتی از یک سریال انگلیسی با کمی پرش به نمایش درآمد.دوباره عملیات در کم

ده. مهم نیست کیفیت خود نوار چی باشه، در هر صورت مکعبِ بین، اونو ترمیم نشون می با کیفیت »تمیس گفت: رآ
 «کنه.می

 مکعب چی؟ـ 

ام. قبول دارم، زیاد واضح نیست، اما ی کوچولوم گذاشتهمکعبِ بین. اسمی که خودم روی جعبه»کرد: آرتمیس دوباره تکرار 
 «بینه.کامالً مناسبه. یعنی مکعبی که همه چیزو می
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 .«امتحانش کن»اسپیرو نوار ویدئویی را از دست آرتمیس قاپید. آن را به طرف آرنو بالنت پرت کرد و به او دستور داد: 

 با کیفتی "خیابان کورونیشِن"بلوند، تلویزیون رستوران را روشن کرد و نوار را در دستگاه ویدئو قرار داد. سریال  محافظ مو
 نازل روی تلویزیون به نمایش درآمد. فیلم همان فیلم بود، اما کیفیتش زمین تا آسمان فرق داشت.

 «حاال قانع شدی؟»آرتمیس پرسید: 

 دستبندی که به دستش بود بازی کرد.مرد آمریکایی با یکی از چندین 

 تونی ببینی درسته یا نه؟کنم دولت منو زیر نظر داره. میتقریباً. فقط یه آزمایش دیگه. مدتیه که احساس میـ 

 آرتمیس یک لحظه فکر کرد، بعد حسگر همه کاره را نزدیک دهانش گرفت.

 ؟مکعب! آیا امواجی برای مراقبت روی این ساختمان متمرکز شده ـ

 دستگاه یک لحظه صدایی کرد.

متعلق به  ی رمز ی آمریکایی با شمارهی هشتاد کیلومتر. ماهوارهترین امواج یونی از سمت غرب و به فاصلهقوی ـ
 ی مرکزی اطالعات. زمان تقریبی رسیدن امواج، هشت دقیقه. چندین ردیاب نیروی ویژه هم هستند که اطالعات برای...اداره

ی قطع صدا را فشار داد. کامالً مشخص بود که قطعات که مکعب اطالعات دیگری را لو بدهد، سریع دکمهقبل از آن آرتمیس
ن اطالعات کرد. اگر ایتوانست فناوری موجودات زیرزمینی را هم شناسایی کند. باید برای این فکری میکامپیوترهای اجنه می

 یت اجنه را به خطر بیندازد.افتاد، ممکن بود امنبه دست شخص ناخلفی می

 زد. این نیروی ویژه دیگه چیه؟هی بچه؟! جریان چیه؟ جعبه داشت هنوز حرف میـ 

 هایش را باال انداخت.آرتمیس شانه

 دنبالته، کافیه. بری. همین که بدونی ها، تا پول ندی، جنس نمیبه قول شما آمریکایی ـ

 اسپیرو نفس عمیقی کشید.

فروشم. حتی حاضر شدن یکی از ی ارتش رو میکنند اسرار محرمانهاست. اوان به من مظنونند. چون فکر می پس  ـ
 شون رو بزارن که فقط رد منو بگیره.شگلوهای خاون پرنده

 «یا شاید هم رد منو.»آرتمیس گفت: 

 «تری.تو خطرناککه یا شاید هم رد تو رو. در حال حاضر مثل این»اسپیرو حرف او را تأیید کرد: 

 کرد.ها رفتار میایآمیز او را ندیده گرفت. باالخره یکی باید مثل حرفهآرنو بالنت با تمسخر نخودی خندید. باتلر حرکت توهین

 اسپیرو بند انگشتانش را به صدا درآورد؛ حرکتی که آرتمیس از آن متنفر بود.
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رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 جون، ما هشت دقیقه بیشتر فرصت نداریم؛ پس بهتره بریم سر اصل مطلب.بچه ـ

تمام حواس آرتمیس به اطالعاتی بود که همین چند دقیقه پیش جعبه درمورد نیروی ویژه لو داده بود، برای همین متوجه 
ی اش بردارد، آن هم در مقابل کسدقتی، نزدیک بود پرده از راز دوستان زیرزمینیسؤال اسپیرو نشد. به خاطر یک لحظه بی

 کرد.بروبرگرد از این اطالعات سوء استفاده میکه بی

 خوام، شما چی گفتید؟معذرت میـ 

 خوای؟گفتم برای این جعبه چه قدر می ـ

 «اوالً این مکعبه، نه جعبه. دوماً، فروشی نیست.»آرتمیس گفت: 

 آمد.جان اسپیرو چنان نفس عمیقی کشید که تمام بدنش باال 

جا تا چیزی رو نشونم بدی که فروشی نیست؟ هیچ معلومه فروشی نیست؟ منو از اون طرف اقیانوس اطلس کشوندی اینـ 
 جا چه خبره؟این

تیری که زیر کتش بود، حلقه کرد. دست آرنو بالنت هم به طرف کمرش رفت. تنشِ ی هفتباتلر انگشتانش را دور دسته
 ا به وجود آورد.هموجود، یک شکاف دیگر بین آن

 آرتمیس نوک انگشتان دو دستش را کنار هم گذاشت.

یا رو های دنکنی احمق نیستم. من کامالً به ارزش مکعبم واقفم. تمام پولآقای اسپیرو! جان! من اونقدرها هم که فکر می ـ
تونم هزار برابرش رو در ب میده. هر چه قدر هم که تو به من بدی، من با این مکعهم که جمع کنی، کفاف اختراع منو نمی

 عرض یک هفته دربیارم.

 «پس حرف حسابت چیه، فاول؟ چه پیشنهادی داری؟»اش گفت: های به هم فشردهاسپیرو از بین دندان

 مو وارد بازار نکنم.دم. به جای پول، حاضرم دوازده ماه صبر کنم و مکعبمن بهت دوازده ماه فرصت میـ 

بندهایش که اسمش روی آن حک شده بود. این دستبند را خودش برای بازی کردن با یک از دستجان اسپیرو شروع کرد به 
 تولدش به خودش هدیه داده بود.

 خوای یک سال اختراعتو مخفی کنی؟تو می ـ

له، صکه سقوط کنه، بفروشی و با سود حای کافی فرصت داری سهام شرکتت رو تا قبل از ایندرسته. اینجوری تو به اندازه ـ
 صنایع فاول رو بخری.

 اما چیزی به اسم صنایع فاول وحود نداره. ـ

 ای زد.آرتمیس لبخند خودخواهانه
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 خواهد داشت. ـ

 ی اربابش را فشار مالیمی داد. متلک گفتن به آدمی مثل جان اسپیرو کار خطرناکی بود.باتلر شانه

 داد.تاب بود و دستبندش را مرتب دور دستش تاب میی او نشده بود، چون سرگرم حساب و کاما اسپیرو متوجه طعنه

 «قیمتت چه قدره؟»سرانجام پرسید: 

 «خوام، یک تن طال.طال می»وارث اموال فاول در جواب گفت: 

 این همه طال؟ ـ

 هایش را باال انداخت.آرتمیس شانه

کنم این شندرغاز در مقابل چیزی که ممکنه از دست ده. فکر نمیقت ارزشش رو از دست نمیآد. هیچاز طال خوشم می ـ
 بدی، ارزشی داشته باشه.

ظ فاول با کرد؛ اما محافاپسیرو دوباره در فکر فرو رفت. باالی سرش آرنو بالنت بدون این که مژه بزند به باتلر خیره نگاه می
کاست. خیره شدن اش میگرفت چشمان خشک فقط از برتریزد. اگر درگیری در میهایش را به هم میمژه آرامش کامل 

 ها بود.به حریف، کار مبتدی

خوام، چی؟ اگه بخوام همین حاال برش دارم و با خودم ببرمش حاال اگه من اصالً این مکعب تو رو نمی»جان اسپیرو گفت: 
 «چی؟

 ی دو سانتی متر جلو آمد.ت ناگهان به اندازهی آرنو بالنی سینهقفسه

مکعب  تونستی ازش بکنی. فناوری اینی زیادی نمیمکعبو ببری، استفاده تونستیمیحتی اگر هم »آرتمیس لبخند زد: 

 «تر از چیزیه که متخصصین تو بتونند از اون سر در بیارن.بسیار پیشرفته

 رمقی زد.اسپیرو لبخند بی

تونی کنه، تو هر جا دلت بخواد میشن. حتی اگر چند سال هم طول بکشه. برای تو که فرقی نمیمطمئنم که موفق می ـ
 بری.

ه، ایکنه. رمز ورود زیرکانهآد، چون فقط با صدای من، عملیات رو شروع میبرم، اسرار مکعبِ بین هم همراه من می هرجامن  ـ
 طور نیست؟این

 ی پریدن شد.نوهایش را خم کرد و آمادهبانلر آهسته کمی زا

کنم. من یه تیم درست و حسابی توی فیشن چیپس برای خودم دست اش میحاضرم شرط ببندم که خیلی راحت رمزگشایی ـ
 ام.و پا کرده
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هنوز  تون یه تیم درست و حسابیه. چون به نظر من شماامیدوارم منو ببخشید که مثل شما معتقد نیستم تیم»آرتمیس گفت: 
 «چندین سال از فونتیکس عقبید.

دفعه از جایش پرید. اصالً از این متلک خوشش نیامد. فونتیکس تنها شرکت ارتباطاتی بود که قیمت سهامش از اسپیرو یک
 تر بود.فیشن چیپس بیش

دا کنن، جا رو پیی ایناهوارهکه امواج می کافی تفریح کردی. حاال نوبت منه. من باید تا قبل از اینخیله خب، بچه به اندازه ـ
 تون هستن.برم. اما آقای بالنت خدمت

 «دونی چه کار باید بکنی؟تو که می»ی محافظش زد و ادامه داد: بعد روی شانه

آرتمیس برای اولین بار از شروع مذاکرات، ناهار خوردن را فراموش کرد و حواسش رابه طور کامل به اتفاقاتی داد که در جریان 
 اش نبود.این قسمت جزء نقشهبود. 

مون پر از مردم عادیه. صالح نیست محافظ گید. ما در یک مکان عمومی هستیم و اطرافآقای اسپیرو، شما که جدی نمی ـ
تون ادامه بدید، من هم مجبور شما در چنین محلی با باتلر دست به یقه بشه. اما اگر اصرار دارید که به این رفتار مسخره

 جا بیرون ببرم.پوشی کنم و فوراً مکعبِ بین رو از اینیشنهادم چشمشم از پمی

یگه آد. تا چند سال دجون، من از تو خوشم میببین بچه»هایش را روی میز گذاشت و با صدای آرامی گفت: اسپیرو کف دست
 «ماشه رو بکشی؟ی یک نفر بذاری و ی یک تفنگ رو روی شقیقهشی. اما تو تا حاال شده لولهتو کپی خودم می

 آرتمیس جوابی نداد.

آد که باید جگر این کار رو داشته ها شرایطی پیش میکردم. اما بعضی وقتنه؟ خودم هم همین فکر رو می»اسپیرو ادامه داد: 
 «باشی. که متأسفانه تو نداری.

تا به  وضعیت شده بود. باتلر جلو آمد اش تا حاال فقط دو بار دجار اینآرتمیس زبانش بند آمده بود. از جشن تولد پنج سالگی
 زد.جای آرتمیس جواب دهد؛ با این تفاوت که او رُک حرف می

وقت ی باریک از وسط دونیمش کنم. اونتونم مثل یه شاخهقدر الف نزن. بالنت شاید گنده باشه، اما من میاسپیرو این ـ
 .شهدیگه کسی بین من و تو نیست. قبول کن که وضعیت جالب نمی

 اند.ها مالیدههایش را نشان داد که از جرم نیکوتین مثل این بود که مالس روی آناسپیرو لبخند زد و دندان

 اوه، منم نگفتم کسی بین ما نیست. ـ

ات نهی سیهای لیزری روی قفسهی قرمز تفنگهایی که وقتی ده تا نقطهباتلر دوباره احساس دلشوره کرد. از آن احساس
 اند. اسپیرو به آرتمیس رودست زده بود.دهد. معلوم بود که از قبل خودشان را آماده کردهکنند، به آدم دست میمیحرکت 

 «قدر ناهار تو طول کشیده؟کنم چرا اینهی، فاول. تعجب می»مرد آمریکایی گفت: 
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 اند.آرتمیس تازه متوجه شد که در چه دردسر بزرگی افتاده

*** 

یی را هاآورد و ناگهان تمام مشتریهایش را به صدا در میبه هم زدن اتفاق افتاد. اسپیرو بند انگشتهمه چیز در یک چشم 
شان بیرون کشیدند. آن پیرزن هشتاد ساله، حاال واقعاً با رووِلوری ها یا بلوزهایشان را از زیر کتهای، سالحفین بودندکه در اِن

گرفته  های تاشویی که در دسترسید. دو پیشخدمت با مسلسلطرناک به نظر میهای الغرش گرفته بود، بسیار خکه در دست
 بودند، از آشپزخانه بیرون دویدند. باتلر حتی فرصت نکرد نفسش را بیرون بدهد.

 اسپیرو نمکدان را برداشت و جلو آرتمیس گذاشت.

 کیش، و مات! من بردم، بچه! ـ

راه فراری وجود داشت. همیشه راهی وجود دارد. اما چیزی به ذهنش  آرتمیس سعی کرد تمرکزش را به دست آورد. حتماً
نرسید. رو دست خورده بود. بدجوری هم رو دست خورده بود. هیچ آدمیزادی تا آن موقع چنین رو دستی به آرتمیس فاول نزده 

 افتاد.بود. ولی خب، یک بار هم که شده این اتفاق باید می

جا رو پیدا کنن و سر و ای اینمن دیگه باید برم. اآلنه که اون امواج ماهواره»و ادامه داد: اسپیرو مکعب را در جیبش گذاشت 
ین دستگاه که اشون چی بود؟ نیروی ویژه؟ تا حاال اسم این یگان رو نشنیده بودم. اما به محض اینی اونا پیدا بشه. اسمکله

 «ی خوبی بود، بچه.نشنیده بودن. معاملهکنن کاش اسم منو رو کار بیندازم، اونا هستن که آرزو می

 رفت، چشمکی به محافظش زد.اسپیرو وقتی به طرف در می

 تو شد. ناپذیر نصیبتر وقت نداری، آرنو. باالخره به آرزوت رسیدی، نه؟ افتخار کشتن باتلر شکستشش دقیقه بیشـ 

 رین نیشش را نزند.بعد برگشت و به آرتمیس نگاه کرد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و آخ

 اوه، راستی، آرتمیس اسم دخترها نیست؟ ـ

ت کردند، ناپدید شد. پشبعد رفت و در میان انبوه گردشگرانی که از کشورهای مختلف آمده بودند و در خیابان گردش می
م شود و دسرش همان پیرزن در را قفل کرد. صدای چرخیدن کلید در سالن رستوران پیچید. آرتمیس تصمیم گرفت پیش ق

تونیم من مطمئنم که ما می»ها نگاه نکند، گفت: های سیاه سالحکرد به لولهطور که سعی میخودش شروع کند. پس همان
 «به توافق برسیم.

 آرتمیس، ساکت شو! _

 یک ثانیه طول کشید تا مغز آرتمیس این واقعیت را حالجی کند که باتلر به او دستور داده بود ساکت شود.

 د، چی فرمودید؟ببخشی _

 باتلر یک دستش را روی دهان اربابش گذاشت.
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 اند، اهل معامله نیستند.ایبینی، اینا حرفهساکت باش آرتمیس. مگه نمی _

 بالنت سرش را کج کرد و صدای تق و توق آن را درآورد.

ی ی اسپیرو تلفن زد، ما یکی یکایم تا تو رو بکشیم. به محض این که آقاجا جمع شدهدرست فهمیدی، باتلر. ما همه این _
 دونی؟ تو هم دیگه پیر شدی.شه تو گول خورده باشی. میافرادمونو وارد رستوران کردیم. باورم نمی

گذاشتند، حتی یک هفته قبل از آن توانست هر محلی را که در آن قرار مالقات میشد. زمانی میباتلر خودش هم باورش نمی
ه کمی بیشتر کر نظر داشته باشد. درست است که پیر شده بود، اما هنوز یک فرصت عالی برای اینجا را تأیید کنند، زیکه آن

 پیر شود، برایش باقی مانده بود.

 «طوره؟خیله خب، بالنت. فقط من و تو، تن به تن. چه»اش را له طرف بالنت گرفت و گفت: های خالیباتلر دست

کنی ر کنم رمز معروفیتت هم همینه. اما من مثل تو معروف نیستم. اگه فکر میبه به، چه از خود گذشته! فک»بالنت گفت: 
ی جا رو بدم، باید بگم که خیلی احمقی. اصالً معادلهحاضرم ریسک کنم و حتی یه درصد هم به تو شانس بیرون رفتن از این

 «ه تن هست، نه درگیری.میری. نه احتیاج به جنگ تن بکنم، تو هم میای نیست. من به تو شلیک میپیچیده

کرد؟ فقط کافی بود باتلر یک حرکت کوچک کند و بالنت خیلی آرام دستش را به طرف هفت تیرش برد. چرا باید عجله می
 شد.ها تیر به طرفش شلیک میوقت دهآن

 

کرد من دارم هایش خشک شده بود. پیش خودش فکر ی جوشان ایدهکه از کار افتاده بود. چشمهمغز آرتمیس مثل این
 شه.میرم. باورم نمیمی

ریچارد، »در همین لحظه، باتلر چیزی گفت. آرتمیس ترجیه داد فقط شنونده باشد. مرد محافظ با کلماتی شمرده و واضح گفت: 
 «سرانجام داد.دوکِ یورک، تن به جنگی بی

خرفاتیه گی؟ اینا دیگه چه مزهست چی می معلوم»پیچاند، گفت: تیرش میی هفتبالنت که داشت صدا خفه کنی را روی لوله
 «ها تعریف کنم.ناپذیر قاطی کرده؟ فقط صبر کن تا برای بچهکنی؟ نکنه باتلر شکستکه داری ردیف می

 اما پیرزن با این حرف در فکر فرو رفت.

 دونم.ریچارد، دوکِ یورک... من ماجراشو می _

طرف میز نصب شده بود؛ فقط یک نارنجک صوتی اجنه بود که در آندانست. این همان رمز شفاهی چاشنی آرتمیس هم می
چنان صدای مهیبی را مانند شکستن دیوار صوتی در تمام شد و آنوقت نارنجک منفجر میی دیگر الزم بود، و آنکلمه

دود؛ اما هرکس شد. این انفجار نه آتش داشت و نه ی گوش بود، منفجر میکرد که هر چه پنجره و پردهساختمان پخش می
گیری که در شعاع ده متری آن بود و گوشی توی گوشش نگذاشته بود، در عرض چند ثانیه دچار گوش درد وحشتناک و نفس

 ی دیگر الزم بود.شد. فقط یک کلمهمی
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 ی رووِلورش خاراند.پیرزن سرش را با لوله

رفتیم یادمون دادن. ریچارد، خواهرهای روحانی وقتی مدرسه میآد. این کلک رو کم یادم میریچارد، دوکِ یورک؟ داره کم _
 .2ودیمکمان حفظ کرده بهای رنگینسرانجام داد. این جمله رو برای به خاطر سپردن ترتیب رنگدوکِ یورک، تن به جنگی بی

ش ههایم باز کند. اگر دندانهایش را از هی آخر همین بود. آرتمیس درست به موقع به خاطر آورد که آروارهکمان. کلمهرنگین
 کرد.قند پودر میها را مثل خاکهداشت، امواج صوتی آنرا روی هم نگه می

چنان پرت کرد و به دیوارها کوبید ای منفجر شد و در یک چشم به هم زدن، تمام ان یازده نفر را آننارنجک با صدای خفه
رخورد هایی بودند که با وسایلی که در سالن بود، بشان آنترینشانسخواست به دوترین نقاط دنیا بفرستد. خوشکه انگار می

راست با دیوارهای بتونی برخورد کردند. با این برخورد، همه چیز شکست؛ البته هایی بودند که یکشان آنترینشانسکردند. بد
 نه دیوارهای بتونی.

که از شدت ضربه بکاهد، خودش را به چارچوب افظ برای اینمانند باتلر امن بود. مرد محجای آرتمیس در بین بازوهای خرس
رو چند های اسپیکشها به نسبت آدمتوانست پسر را با بازوهایش محکم نگه داشت. آنجا که میدری بسته کوبید و تا آن

اتِ ناهنجار، های ضداصوشان خرد خاکشیر نشد، و اسفنجهایشان پودر نشد، استخوانهایشانس دیگر هم آوردند. دندان
 شان را از سوراخ شدن، حفظ کرد.های گوشپرده

شان گرفته هایشان را محکم با دستهایها همه روی زمین افتاده بودند و گوشکشباتلر تمام اتاق را از نظر گذراند. آدم
از غالف کمرش بیرون  تیر زیگ زایرش راشدند. مرد محافظ، هفتها سبز نمیبودند. مطمئناً تا چندین روز جلو چشم آن

 کشید.

 «رم یه سری به آشپزخانه بزنم.جا بمون. من میهمین»به آرتمیس گفت: 

کردند. یا آرتمیس به پشتی یک صندلی تکیه داد و پشت سر هم چند نفس ضعیف کشید. در اطرافش همه از درد یا ناله می
 ها را از دست نداده بودند. اگر سریعه بود. هنوز تمام فرصتبار دیگر باتلر هر دو نفرشان را نجات دادکشیدند. یکفریاد می
که اسپیرو کشور را ترک کند، او را بگیرند. باتلر در بخش امنیت فرودگاه هیترو کردند، حتی ممکن بود تا قبل از آنعمل می

 شناخت.که در مونت کارلو محافظ شخصی بودند، میداشت که او را از زمانییک رابط به اسم سید کامنز

یک هیکل تنومند جلو نور خورشید را گرفت. البد باتلر بود که از وارسی آشپزخانه برگشته بود. آرتمیس که برخالف معمول 
 «باتلر! ما جداً باید درخصوص حقوق تو...»احساساتی شده بود، نفس عمیقی کشید و گفت: 

ی داشت. کف دست چپش دو اسفنج زرد رنگ مخروطی شکل که باتلر نبود. آرنو بالنت بود که در هر دو دستش چیزاما این
کنم. دونم تیراندازی داریم اینا رو تو گوشم میگوشیه. همیشه وقتی می»اش با آخ و تف گفت: های شکستهبود. از بین دندان

 تیر با صدا خفه کن.و در دست راستش یک هفت« فکر خوبیه، نه؟

                                                            
 Richard Of York Grave Battle in Vain جمله این است: 2

 V Violetبنفش  ؛I Indigoنیلی  ؛B Blueآبی  ؛G Greenسبز  ؛Y Yellowزرد  ؛O Orangeنارنجی  ؛R Redقرمز 
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 ه رو.رسم، بعد اون گوریلاول حساب تو رو می _

 تیرش را باال آورد، سریع هدف گرفت و شلیک کرد.آرنو بالنت هفت
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 فصل دوم

 هِوِن سراسری قفل 
 

 هِوِن، شهر موجودات زیرزمینی

 

تصات ای را به همراه آورد. مخکه آرتمیس اصال چنین خیالی نداشت، ردیاب امواج جاسوسی توسط مکعب، عواقب گستردهبا این
خواسته شده بود، بسیار نامشخص و نامحدود بود، به همین دلیل، مکعب مجبور شده بود جست و تجسسی که از مکعب 

 طور تا اعماق زمین.جویش را تا اعماق فضا گسترش دهد، و همین

کرد. ها استفاده میی گابلیندر زیرِ زمین، پلیس موجودات زیر زمینی داشت از تمام توان خود برای سرکوب شورش دوباره
های ها برای تصرف شهر، در زندان بودند. با وجود این، گروههای اصلی تا سه ماه پس از تالش نافرجام گابلینر مهرهتبیش

های ونلشان، هنوز در تی لیزری کندروندههای ممنوعهی کِل باقی مانده بودند که با سالحکوچک و منفردی از باند سه رئیسه
 زدند.خارج شهر هِوِن پرسه می

ای را که در دسترس بود برای شرکت در عملیات پاکسازی احظار کرده بودند تا تا قبل از شروع فصل فسر نیروی ویژههر ا
خواست گردشگران طالهایی را که برای تفریح جمع کرده گردشگری، کار را تمام کنند. شورای شهر به هیچ عنوان دلش نمی

که مرکز خریدِ بزرگ هِوِن دیگر امن نیست؛ چراکه عواید حاصل خاطر اینبودند در شهر آتالنتیس خرج کنند، آن هم فقط به 
 کرد.ها را تأمین میاز تجارت گردشگری، بیش از هجده درصد از درآمدهای پایتخت

ی او این بود که به سطح زمین برود و سروان هالی شورت هم از واحد شناسایی، برای کمک مأمور شده بود. معموالً وظیفه
های هایی را که به خود جرئت داده و بدون ویزا باال رفته بودند، دستگیر کند. اگر حتی یک نفر از این جن و پرییجن و پر

ی که همهخواست به او بهشت بگویند. اما تا زمانیهم نمی 3وقت دیگر خود هِوِنافتاد، آنمتمرد به چنگ قوم خاکی می
ی شان سرگرم نبوند، مأموریت هالی هم مانند بقیهی چشمبه لیس زدن کره "ولری هاقله"گاهِ های تبهکار در ندامتگابلین

 افسرهای نیروی ویژه بود، یعنی واکنشی سریع نسبت به هرگونه احساس خطر از جانب باند کِل.

ک ی که در یها را هنگامبرد. آنشان، به مرکز پلیس میآن روز، هالی داشت چهارگابلین شرور را برای رسیدگی به اتهامات
 شان برده بود، پیدا کرده بودند. شانس آورده بودند کههای باد کرده از پرخوری شب گذشته خوابفروشی کثیف، با شکماغذیه

 فروشی بود، در شرف فرستادنشان خودش را سریع به محل رسانده بود، چون دورفی که صاحب اغذیههالی برای دستگیری
 ی پر از روغن بود.به درون یک ماهیتابهدار ی فلساین گروه چهارنفره

                                                            
3 Heaven:بهشت  
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تر کرد، کسی نبود جز سرجوخه گِراب کِلب، برادر کوچکافسری که در ماشین هالی را برای عملیات پاکسازی همراهی می
ای از شخصیت صبور و ترین افسران نیروی ویژه. گراب متأسفانه هیچ بهرهسروان تِرابِل کِلب معروف، یکی از پرمدال

 دار برادرش نبرده بود.خویشتن

 «ی ناخنم زخم شد.گوشه آخرین گابلین رو که اومدم دستبند بزنم،»افسرِ زیر دست، نوک شستش را مکید و گفت: 

 مند نشان دهد.هالی سعی کرد خودش را به موضوع عالق

 گیره.خیلی درد می _

فت حرکت رمغناطیسی که به طرف مرکز پلیس میی ی نیروی ویژه در مسیر یک جادهها داشتند با یک وانت سرپوشیدهآن
کردند. در پشت وانت، چهار مجرم دستبند به دست نشسته بودند. البته استفاده از وانت برای حمل مجرمان در نیروی ویژه می

د. به همین نی پلیس را به آتش کشیده بودشان بسیاری از وسایل نقلیهمعمول نبود، اما باند کِل در جریان انقالب کوتاه مدت
ای را که یک موتور و یک اتاقک داشت، مصادره دلیل، نیروی ویژه مجبور شده بود برای حمل تعداد کم مجرمان، هر وسیله

راند که با شابلون و رنگ اسپری، نشان ی مخصوص فروش ساندویچ را میکند. در واقع، هالی داشت یک وانت سرپوشیده
ی تحویل ی نیروی ویژه فقط به درچههای تعمیرگاه وسایل نقلیهرفش زده بودند. گِنومبلوط مخصوص نیروی ویژه را در دو ط

 توانستند بکنند.ها درآورده بودند. متأسفانه درمورد بوی تند روغن سوخته کاری نمیغذا یک قفل زده بودند و اجاق

 «م.باید یه شکایت درمورد این تنظیم کن ی این دستبندها خیلی تیزه.لبه»اش را برانداز کرد و گفت: گراب انگشت زخمی

ی مغناطیسی هدایت وسیله را به طور خودکار به عهده داشت. اگر گراب هالی تمام حواسش را به جاده داده بود؛ گرچه جاده
ال از ا گرفت،تر ترابل از همه چیز ایراد میکرد، اولین یا حتی بیستمین شکایتش نبود. برادر کوچکاین شکایت را تنظیم می

های های این دستبندهای پِلکسی گالس، که به صورت دستکشکرد. کنارهخودش. اتفاقا در این مورد خاص، او واقعاً اشتباه می
اش لهصورت ممکن بود یک گابلین به کپالستیکی بدون انگشت و بدون هوا بودند، به هیچ عنوان تیز نبود، چون در غیراین

عی است که ها آتشین درست کند. طبیتکشش ایجاد کند تا اکسیژن به دستش برسد و گلولهبزند و یک سوراخ در آن یکی دس
 های آتیشین پرتاب کنند.اش گلولهی نقلیهها از پشت وسیلهخواهد گابلینکس دلش نمیهیچ

یرادگیر نو به اتونه مکس نمیی ناخن، به نظر کم اهمیته، اما هیچدونم که تنظیم شکایت به خاطر زخمی شدن گوشهمی _
 بودن متهم کنه.

 ایرادگیر؟! تو؟! زبونتو گاز بگیر. _

 گراب بادی به غبغبش انداخت.

 هر چی باشه، من تنها عضو گروه اصالح نیروی ویژه بودم که با باتلرِ آدمیزاد رو در رو شدم. _

رف ی داستان جنگ آرتمیس فاولش منصن دوبارههالی بلند بلند غرغر کرد. واقعاً امیدوار بود با این کار، گراب را از تعریف کرد
د شد. اما درواقع، این باتلر بود که گذاشته بوانگیزتر میکرد، ماجراهایش بلندتر و هیجانکند. هربار که گراب آن را بازگو می

 او برود، درست مثل ماهیگیری که یک ماهی کوچک به دردنخور را دوباره در آب بیندازد.
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 ی هالی شود.ل نداشت متوجه طعنهاما گویا گراب خیا

 «آرم. شب تاریکی بود...شو به خاطر میهنوز لحظه به لحظه»پس با حالت رمانتیکی شروع کرد: 

 های شهر خاموش شد.و انگار که کلمات او نیرویی جادویی داشته باشند، ناگهان تمام چراغ

 زده، رها کرد.ها را مستأصل در خط میانی بزرگراهی یخآنی مغناطیسی هم قطع شد و ها، بلکه برق جادهتنها چراغنه

 «تقصیر من که نبود، بود؟»گراب آرام گفت: 

های نوز خورشید که عیناً از روی نور سطح ی راهِ پیاده شدن از وانت بود. باالی سرشان، باریکههالی جوابی نداد، چون در میانه
رفتند. در آخرین لحظات، چشم هالی به تونل شمالی تاریکی می رو به ند وشدزمین بازسازی شده بودند، داشتند کم نور می

 یهای اضطراری که روی لبهافتاد و متوجه شد که در ورودی آن در حال چرخیدن و پایین آمدن است. به این ترتیب، چراغ
را با دنیای  م، داشت ارتباط هونپایینی در نصب شده بود، به طرف داخل تونل برگشتند. دری با کلفتی پنجاه متر فوالد محک

ی نقاط حساس شهر در حال پایین آمدن بودند. هون قفل شده بود. کرد. درهای دیگری مانند این نیز در بقیهخارج قطع می
فقط سه دلیل وجود داشت که ممکن بود شورا را وادار به قفل کردن سراسری شهر کند. سیل، قرنطینه، یا پی بردن آدمیزادها 

 ل هون.به مح

م، آمدند. سرانجاشد و نه کسی مریض بود. پس قوم خاکی داشتند میهالی اطرافش را نگاه کرد. نه کسی داشت غرق می
 ها به حقیقت پیوست.کابوس جن و پری

های نور خورشید که قبالً درخششی سفید و مالیم داشتند، تبدیل های اضطراری در باالی سرشان سوسو زدند و باریکهچراغ
ت ی مغناطیسی دریافی سازمانی با برق اضطراری ناچیزی که از طریق جادهآور شدند. وسایل نقلیهنوری نارنجی و وهم به

ترین ایستگاه برسند. شهروندان عادی چندان داد که به نزدیککردند به راه افتادند. این مقدار برق، کفاف آن را میمی
. همه شان پیاده شدندکردند. صدها نفر با دستپاچگی از خودروهایی راه را طی میها باید پیاده بقیهشانس نبودند. آنخوش

 کردند.ترین اعتراضی نمیقدر ترسیده بودند که کوچکآن

 سروان شورت! هالی! _

آمد، گفت: طور که به طرف وانت میکرد. هالی هماناین گراب بود. حتماً به خاطر این اتفاق هم از یگ نفر شکایت می
 «رجوخه! حاال وقت ترسیدن نیست. ما باید برای دیگران سرمشق باشیم...س»

ی افتاد، نطقش کور شد. تمام خودروهای نیروی ویژه از طریق جادهاما ناگهان به خاطر اتفاقی که داشت برای وانت می
یزان رساند. این می امنی میشان را به نقطهکردند که هم خودشان و هم محمولهمغناطیسی برقی معادل ده دقیقه دریافت می

ها که از خودروی سازمانی نیروی ویژه استفاده توانست دستبندهای دستکشی را بدون هوا نگه دارد. اما آنچنین میبرق، هم
دند با پرتاب کراند، چون داشتند سعی میها هم متوجه این موضوع شدهکردند؛ پس برق هم نداشتند. معلوم بود که گابلیننمی

 های آتشین راهی برای فرار باز کنند.ولهگل

 گراب که کالهخودش از دوده لکه لکه سیاه شده بود، خودش را از وانت بیرون انداخت.
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خوان درها رو آتش اند و حاال هم میدستبندها رو آب کرده»گرفت، گفت: ها فاصله میزد و از آنطور که نفس نفس میهمان
 «بزنند.

ترین مخلوق روی زمین را انتخاب کن و به او توانایی آتش ساختن با جادو را طبیعت بودند. کؤدن ها، شوخی کوچکگابلین
شدند. داشتند، به زودی در زیر فلز مذاب مدفون میها دست از به آتش کشاندن اتاقک فلزی وانت بر نمیبده. اگر گابلین

 مسلماً روش مناسبی برای فرار نیست، حتی اگر ضدآتش باشید.

 لی بلندگویی را که در کالهخودش بود روشن کرد.ها

 افتید.شه و خودتون گیر میآهای! شما که تو وانتید! دست از درست کردن آتش بردارید، وگرنه اون اتاقک آب می _

ی هایش پایین آمد. صورتی در پشت پنجرهبرای چند لحظه دود از منافذ اتاقک ببیرون زد و بعد وانت روی محور بین چرخ
 های توری آن بیرون آمد.ای از بین سوراخاتاقک نمایان شد و زبان دوشاخه

 آییم.هاش بیرون میکشونیم و راحت از بین آهن قراضهکنی ما احمقیم؟ ما این ماشینو به آتیش میاِلف، تو فکر می _

 هالی چند قدم جلوتر رفت و صدای بلندگویش را بلندتر کرد.

مثل  شه وهای آتشین ادامه بدید، سقف آب میطور به زدن گلولهآره، شما احمقید. اگه همینگم، گابلین. ببین چی می _
 ریزه. شاید شما ضدآتش باشید، اما ضدگلوله که نیستید.های تفنگ آدمیزادها، روی سرتون میفشنگ

 اش را لیسید و فکر کرد.های بدون مژهگابلین چشم

 سازیم. بعدش هم نوبت توئه.رست وسط این زندان میگی، اِلف! ما یه سوراخ دتو دروغ می _

 ی ماشین هم شروع کرد به تکان خوردن و کج و راست شدن.ها دوباره حمله کردند، بدنهکه گابلینبه محض این

 «کنه.نشانی خاموشش میشون باشی؛ آتشخواد نگراننمی»ی امنی گفت: گراب از فاصله

 .«ی اصلی برق که قعالً خاموشه، وصل نبودندنشانی به شبکههای آتشی که ماشینکرد، درصورتخاموشش می»هالی گفت: 

اش را روی جاده بگذارد، مقررات سخت ی سیار فروش غذا مانند آن وانت، باید حتماً قبل از آن که چرخ مغناطیسییک دکه
وانستند توش کننده وجود داشت که میی خامپذیرفت. در آن وانت هم چندین کپسول کف فشردهایمنی در برابر آتش را می

ض ها این است که به محترین چیز درمورد این کفتر از یک ثانیه از کف پر کنند. جالبتمام فضای درون ماشین را در کم
کند. ی مغناطیسی کار میها با برق جادهی آنترین چیز هم این است که کلید دکمهشوند، و غیر جالبتماس با هوا سفت می

 س برق که نباشد، کف هم نیست.پ

 هالی نوترینو دوهزارش را از غالف کمرش درآورد.

 زنم.خودم اآلن کلید رو می _
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توانست سعی کرد فلز آن را لمس جا که میسروان شورت نقاب کالهخودش را پایین آورد و از اتاقک وانت باال رفت. تا آن
اش طوری طراحی شده بودند که حرارت اضافی را پخش نیروی ویژهنکند، چون با وجودی که میکرو تارهای لباس سرهمی 

اقک ها به شدت، کف اتدادند. گابلینکنند، اما این میکرو تارها همیشه هم کاری را که برای آن طراحی شده بودند. انجام نمی
 کردند.ی آتشین به سقف پرتاب میخوابیده بودند و پشت سر هم گلوله

 «بندازش!»ها گرفت و دستور داد: اش را به طرف آنتیر لیزریفتهالی از بین دود، سر ه

جره دارش ره به طرف پنشان بود، صورت فلسها، که احتماالً سردستهها به او توجهی نکردند، اما یکی از آنسه تا از گابلین
بسیار  وبی کرده است. این کارکه با توری فلزی مسدود شده بود، برگرداند. هالی متوجه شد که گابلین تخم چشمش را خالک

 کرد.ی او را در باند کل که هنوز کامالً از هم نپاشیده بود، تضمین میاحمقانه، احتماالً ارتقای درجه

ی ما رو با هم بگیری، تونی همهتو که نمی»زد، گفت: اش بیرون میهای بینیطور که دود از دهان و شکافگابلین همان
 «کشه.ا تو رو میاِلف. باالخره یکی از م

دانست چرا. هالی ناگهان به خاطر آورده بود که به هنگام قفل شدن گفت، با وجودی که خودش هم نمیگالین درست می
داشت  کردند، زیرا امکانتواند تیراندازی کند. طبق قانون نباید از هیچ جریان قوی بدون حفاظی استفاده میکامل شهر نمی

 هون سوراخ شود.

 ه گابلین ثابت کرد که حق با اوست.مکث او ب

 «دونستم!می»های توری پرتاب کرد و فریاد زد: هدف از بین سوراخی آتشین را بیگابلین یک گلوله

ها، سقف با حالت های آتش به طرف نقاب هالی پخش شدند. باالی سر گابلینی آتش قرمز شد و جرقهتوری از شعله
 آمد.دیگر حتماً پایین میی خطرناکی تو رفت. تا چند ثانیه

رد. این ی نوترونیو بود، فرو کای که باالی لولهدار از کمربندش جدا کرد و پیکان آن را در پرتاب کنندههالی یک طناب پیکان
متوجه  کرد. به این ترتیب، هیچ حسگریکرد و هنگام پرتاب، حرارت چندانی تولید نمیپرتاب کننده با فنر مکانیکی کار می

 شد.آن نمی تیر

کند ها معموالً درست قبل از دستگیری دارند. همین معلوم میزده بود. احساسی که گابلینگابلین به شدت خوشحال و هیجان
 ها همیشه در زندان هستند.که چرا تعداد زیادی از آن

 خوای ما رو با سیخونک زدن بکشی، اِلف کوچولو؟!پیکان؟ تو می _

ش کنم شه خواهمی»ی جلو اتاقک بود، نشانه گرفت و گفت: کنندها که روی کپسول کفِ خاموشای ری برجستههالی گیره
 «ساکت باشید.

ول فرو رفت. طناب ی کپسها پرواز کرد و در بین شیار گیرهبعد، فنر را کشید و پیکان را پرتاب کرد. پیکان از باالی سر گابلین
 در طول اتاقک کشیده شد.
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 «بهم نخورد.»اش را برای هالی تکان داد و گفت: گابلین زبان دوشاخه

بیند در یک اتاقک در حال ذوب گیره کرده است، آن هم به هنگام قفل شود که میجا ثابت میها از همیناحمق بودن گابلین
 کند برنده خودش است.زند، اما باز فکر میسراسری شهر، و یک افسر نیروی ویژه به طرفش تیر می

 «بهت گفتم ساکت باش!»اب را کشید و گیره را انداخت و و دوباره گفت: هالی محکم طن

هشتصد کیلوگرم کف خاموش کننده با سرعتی معادل سیصد کیلومتر بر ساعت با انفجار از کپسولی پخش کننده بیرون ریخت. 
ارهای اتاقک به دیو سفت شدهها از فشار کف های آتشین در جا خاموش شدند و و گابلینالزم به گفتن نیست که تمام گلوله

های آن وراخاش از سچنان با فشار به توری پنجره چسبید که چشمان خالکوبی شدهمیخ شدند. گابلینی که سردسته بود، آن
 گوید.. اشتباه گفته بود، گر چه احتماالً نفهمیده بود چه میبابی، و آن یکی مامیبیرون زد. یکی داد زد 

تر از روی ناباوری بود تا درد. بعد از آن چیزی نگفت، چون دهانش پر شده بود از کف سفت شکه بی« آه.»سردسته گفت: 
ا آتش زدن خود سعی نکنید بتونی نفس بکشی. فقط کامالً ضدآتشه. پس بینگران نباش، منفذ داره، می»شده. هالی گفت: 

 «فرار کنید.

رفت. هالی کالهخودش را برداشت و با آستین ی ناخنش ور میشهوقتی هالی از روی وانت پایین آمد، گراب هنوز داشت با گو
ی داد رویش یک الیهدوده را از روی نقاب آن پاک کرد. مثالً نقاب این کالهخودها قرار بود نچسب باشند؛ شاید الزم بود می

 دیگر بکشند.

 «چی رو به راهه؟همه»گراب پرسید: 

 نباشید.بله، سرجوخه. همه چیز رو به راهه. خسته  _

 ی دلخور به خودش گرفت.گراب با وقاحت تمام قیافه

 مون قهرمان بازی دربیاریم.تونیم همهکردم، سروان. ما که نمیمن داشتم امنیت محل عملیات رو تأمین می _

ه مرکز ب توانست به حسابش برسد. فعالً بایدآورد. هالی بعد هم میطور بود برای هر کارش یک دلیلی میگراب همیشه همین
 فهمید چرا شورا شهر را بسته است.رفت و میپلیس می

ا خوان بهای ضداطالعات میکنن، حتماً بچهبه نظر من بهتره برگردیم قرارگاه. اگه آدمیزادها دارن حمله می»گراب گفت: 
 «من محاصبه کنن.

داری تا ها برنمیمونی و چشم از این زندانیجا میبرگردم قرارگاه. تو هم همین من کنم بهترهولی من فکر می»هالی گفت: 
 «تونی بکنی؟آیی، یا هنوز به خاطر اون ناخنت هیچ کاری نمیکنی از پسش برمیبرق دواره وصل بشه. فکر می

 اش جرئت هرگونه بحث را از گراب گرفت.ایموهای قرمز و کوتاه هالی ناگهان سیخ شد و چشمان گرد قهوه

 ی من. خیالت راحت باشه.بذارش به عهدهنه، هالی... سروان.  _
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 هالی با خودش گفت شک دارم، و به طرف مرکز پلیس دوید.

*** 

کرد. اش خیره نگاه میهای از کار افتادهشهر در هرج و مرج کامل بود. هر شهروندی که در خیابان بود، با ناباوری به دستگاه
ها در ای غیرقابل تحمل بود. آنی فاجعهشان به منزلههایموبایل تر، از کار افتادنهای جوانبرای بعضی از جن و پری

 کردند.ها روی زمین نشسته بودند و هق هق میخیابان

د. هایی دور یک چراغ جمع شده باشنمرکز پلیس پر بود از افراد کنجکاوی که برای پرس و جو آمده بودند، درست مثل شاپرک
د، ی ضروری هنوز برق داشتند و فعال بودنها و وسایل نقلیهشهر بود. البته بیمارستان جا یکی از نقاط روشندر آن لحظه، آن

 کرد.ی پلیس تنها ساختمان دولتی بود که کار میها قرارگاه نیرو ویژهاما به جز آن

در  دویدند و ازت میها پاییهالی از بین جمعیت راهش را باز کرد و وارد سرسرای قرارگاه شد. افراد بخش روابط عمومی از پله
 کردند: چرا برق قطع شده است؟رفتند تا پاسخگوی مردم باشند. آن روز همه فقط یک سؤال میبیرون می

ی که با عجله وارد اتاقِ شرایط بحرانی شده بود، همین سؤال نوک زبانش بود، اما آن را مطرح نکرد. کلیههالی هم هنگامی
 هر هفت نفر اعضای شورا قبل از او در اتاق جمع شده بودند. افسران، فرماندهان هر سه منطقه، و

 «اوه، آخرین نفر هم باالخره اومد.»رئیس شورا، آقای کاهارتز کفت: 

 «ی غیردولتی بود.خودرو من برق اضطراری نداشت. از وسایل نقلیه»هالی سعی کرد توضیح دهد: 

 اش را روی سرش صاف کرد.کاهارتز کاله مخروطی طسمی

 اند تا شما برسید.شون رو به تعویق انداختهی توجیهیالً برای بهانه آوردن وقت نداریم، سروان. آقای فُلی جلسهفع _

 ها، کنار ترابِل کِلپ نشست.هالی پشت میز سروان

 «گراب خوبه؟»ترابل در گوشش زمزمه کرد: 

 ی ناخنش زخمی شده.گوشه _

 «کنه.ظیم میحتماً یه اعتراض تن»ترابل آهی کشید و گفت: 

ی فنی نیروی ویژه بود و به یمن ابداعات امنیتی او بود که سنتور فُلی، با یک بغل پر از دیسک از در وارد شد. فلی نابغه
یر بودند. سنتور تأثکه این اقدامات دیگر بیها را کشف کنند. گر چه، مثل اینآدمیزادها هنوز نتوانسته بودند مخفیگاه جن و پری

زرگی ی پالسمایی که به بشان گذاشت و بالفاصله چندین پنجره روی یک صفحهها را در شیارهایاهرانه دیسکبا حرکتی م
 دیوار بود، باز شد.

و بر ی قفل سراسری شهر رمن به رئیس کاهارتز توصیه کردم که برنامه»فلی با سر و صدا گلویش را صاف کرد و گفت: 
 «اساس این اطالعات به اجرا بذارن.
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 ی کسانی که درفلی، فکر کنم من اآلن دارم از طرف همه»مکید، گفت: انده روت که یک سیگار قارچی خاموش را میفرم
ب بینم. البته، مطمئناً برای اسزنم. من که چیزی به جز چند تا خط و کلمات خرچنگ قورباغه نمیاین اتاق هستند حرف می

 «اج به کمی توضیحات واضح و صریح داریم.ی ما احتیباهوشی مثل شما قابل فهمه، اما بقیه

 فلی آهی کشید.

 ی کافی واضح بود؟بیب شدیم. حاال به اندازهاین که فهمیدنش راحته. واقعاً ساده است. بیب _

ک اصطالحی عامیانه بود به معنی شناسایی شدن. یبیب شدیم بیبدهنده به لرزه درآمد. بله بود. اتاق از صدای سکوتی تکان
 ها آن زیرند.میده بود که جن و پرینفر فه

 روت اولین کسی بود که صدایش درآمد.

 مون کرده؟بیببیب شدیم؟ کی بیببیب _

 هایش را باال انداخت.فلی شانه

 تر طول نکشید. هیچ عالمتی که قابل شناسایی باشه، نداشت. قابل ردیابی هم نبود.دونم، چند ثانیه بیشنمی _

 چی دستگیرشون شده؟ _

های های فیلم برداری و عکاسی پشتخیلی. همه چیز، هرچی توش شمال اروپا داریم. تمام اطالعاتی رو که توی دوربین _
 بوده رو به کامپیوتر خودش منتقل کرده. پاسدارمراقبتی 

اسایی کرده پا شنهای مراقبتی اجنه را در شمال اروخبر اسفباری بود. یک نفر، یا یک چیز، فقط در عرض چند ثانیه تمام پست
 بود.

 «آدمیزاد بوده یا از کرات دیگه؟»هالی پرسید: 

زادها تونم با اطمینان چیزی بگم. اگر هم فناوری آدمینمی»فلی به یک تصویر دیجیتالی از عالئم رادیویی اشاره کرد و گفت: 
دونم، هیچ آدمیزادی نتونسته به ا که من میجبوده، کامالً جدیده. این عالئمو تا حاال از هیچ جا دریافت نکرده بودیم. تا اون

تی های امنیچنان قفلای دست پیدا کنه. هر چی که هست، مثل یک کتاب باز، تمام اطالعات ما رو خونده. آنچنین فناوری
 «اند.هایی وجود نداشتهمن رو باز کرده که انگار اصالً همچین قفل

 یفات نداشت.ی تشراش را برداشت. حوصلهکاهارتز کاله رسمی

 حاال این برای مردم ما چه معنایی داره؟ _

تونه ی بد. این مهمان ناخوانده و مرموز ما میی خوب نوشت، هم یه فیلمنامهشه باهاش یه فیلمنامهگفتنش مشکله. هم می _
 ، بکنه.خواد درمورد ما کسب کنه و با تمدن ما هرکاری که اراده کردهر وقت اراده کرد، هر اطالعاتی که می

 «و فیلمنامه خوبه؟»ترابل گفت: 
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 فلی نفس عمیقی کشید.

 فیلمنامه خوبه همین بود که گفتم. _

*** 

ی هوا روی میز بود، از بوی گند سیگار و دود که یک تصفیه کنندهفرمانده روت، هالی را به دفترش احضار کرد. اتاق با این
ای الهکرد که فقط هبورد فرمانده حرکت میچنان با سرعت روی کیآن روت پر شده بود. فلی هم قبال آمده بود و انگشتانش

 شد.ها دیده میاز آن

دونم، اونم به این خاطر که اتفاقاً در همون لحظه من عالئم از یه جایی در لندن فرستاده شده. فقط همینو می»سنتور گفت: 
 «کردم.داشتم مونیتور رو نگاه می

 بورد برداشت و به عقب تکیه داد.هایش را از روی کیبعد دست

ونی ما های یشه باور کرد. یه جور فناوری مخلوطه. تقریباً شبیه سیستمنمی»داد، گفت: طور که سرش را تکان میهمین
 «مونه؛ گر چه نه کامالً، ولی دور هم نیست.می

 «این کار رو کرده. کیتر نگران اینم که این اتفاق افتاده، مهم نیست. من بیش طورچهفعالً این که »روت گفت: 

 «تونم بکنم، قربان؟من چه کمکی می»هالی پرسید: 

 ی لندن که روی نمایشگر پالسمایی دیواری بود، رفت.روت بلند شد و به طرف نقشه

مئناً خوام یه نفر رو در محل آماده داشته باشیم. مطیم، میبیب شدخوام تورو برای شناسایی بفرستم باال. اگر دوباره بیبمی _
رو  که روی نمایشگر ظاهر شدن، مختصات الزمها روببینیم. به محض اینتونیم اونتونیم عالئم رو ضبط کنیم؛ ولی مینمی

 «تونی تحقیقات رو شروع کنی.ذاریم و تو میدر اختیارت می

 هالی سرش را تکان داد.

 ره باال؟بعدی کی می باشه. تندرو _

ا بردند که هنگام باال رفتن به سطح زمین بهای نیروی ویژه برای ماگمای پرفشاری به کار میتندرو اصطالحی بود که بچه
از که کامالً با ی پروها، به این شیوههای معمولی سفینهجستند. خلبانها سود میمرغی شکل تیتانیومی، از آنهای تخمسفینه

 گفتند.می "تندرو سواری"گرفت و هیچ دستگاه خودکاری در آن مداخله نداشت، خصی صورت میابتکار ش

 ها نیست. باید با شاتل بری.تونی با اونا بری. تا دو روز دیگه هیچی تو چاهکمتأسفانه نمی»فلی جواب داد: 

 اما تمام شهر که قفله. _

ای نیست، باید ریسک کنیم. تو حتماً باید بری باال و ام. چارهنج برق دادهها نظامی و فرودگاه شاتلِ استونِ هِمن به ماهواره _
 ی تمدن ما بستگی به این داره.ها رو روشن بذاریم و منتظر عالئم باشیم. آیندهما هم باید دستگاه
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رتب اواخر بدجوری ماین « ی تمدن ماآینده»شد، حس کرد. این عبارت هایش گذاشته میهالی بار مسئولیتی را که روی شانه
 شد.تکرار می
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 فصل سوم

 انجماد 

 
 نایتس بریج

 

های ل ساقهجا را مثموج صدایی که از نارنجک باتلر تولید شد، درِ آشپزخانه را از جا کند و وارد آشپزخانه شد و وسایل استیل آن
های خیس را در اتاق پخش کرد و شیشههای تزئینی و خرده ریزهعلف به هوا پرتاب کرد. آکواریوم متالشی شد و سنگ

های باال، از بین ها با شاخککردند تا برای خوردن تازه بمانند، متعجب کرد. خرچنگداری میهایی را که در آن نگهخرچنگ
 ریزهای کف اتاق، تند و تند فرار کردند.خورده

ارها شان نرفت. فعالً لزومی نداشت با این کلر به سراغکارکنان آشپزخانه، گیج و خیس، اما زنده، روی زمین افتاده بودند. بات
 رسید.شان میوقت به حسابکرد، آنها احساس میخودش را خسته و عصبانی کند. اگر تهدید از جانب آن

ماند.  یطور بالتکلیف سرجایش باقهای زن بلند شد و راه افتاد، اما وقتی در بین راه با دیوار برخورد کرد، همینکشیکی از آدم
وجود  شد. باها دیده نمیهای زن را نگاه کرد. تا به تا شده بودند و تمرکز نداشتند. تهدید در آنمرد محافظ جلو رفت و چشم

بارها و بارها  شانای که به هنگام تعلیماتاین، باتلر سالح پیرزن را از دستش گرفت. همیشه باید کامالً مراقب باشید؛ جمله
اش را که عالمت دید خالکوبیاش در دانشگاه، نمایش آن روز را میاگر مادام کو، مربی کاراته آن را شنیده بود.

 کرد.اش بود، با لیزر پاک میالتحصیلیفارق

اش مثل دو استخوان داد. حس سربازیدیگر در اتاق خطری وجود نداشت. با وجود این، هنوز چیزی مرد محافظ را آزار می
اظت ی یک محافظ شخصی، حفترین وظیفهمهم اش افتاد.های مربیشد. باتلر دوباره به یاد حرفمی شکسته به هم ساییده

رفرماهای مادام کو همیشه از کا. کندوقت گلوله به مدیرتان برخورد نمیاز جان مدیرش است. اگر شما جلو او ایستاده باشید، هیچ

ر آن کرد که چرا دکند. باتلر تعجب میی نزدیک برقرار نمیرابطهر مدی کس با یککرد. چون هیچآنان با نام مدیر یاد می
 ها فرو کرده بود، چرا این یکی؟ گرلحظه باید این نصیحت خاص را به یاد بیاورد. از بین صدها پندی که مادام کو در مغز آن

ها کردن مدیرش، زیرپا گذاشته بود. دفاع رترین قانون دفاع شخصی را را با بیچه، کامالً مشخص بود. چون او اولین و مهم

در به آرتمیس قباتلر آن. ی دوستی برقرار نکنیدبه هیچ عنوان با مدیرتان رابطهشد، دومین قانون هم داشت نادیده گرفته می

 گذارد.هایش تأثیر میکم روی قضاوتوابسته شده بود که کامالً مشخص بود کم

عادی، کت و دامنی خاکی رنگ پوشیده و جلو رویش ایستاده. به نظر تمام مردم دنیا  دید که مثل یک زنباتلر مادام کو را می
 توانند چنان سریع ضربه بزنند که صدایدار، از هر ملیتی که باشند، میدار معمولی ژاپنی بود. اما چند زن خانهاو یک زن خانه
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سم تو یعنی خدمتکار، ولی تو هیچ خدمتی به مدیرت ی ننگ اسمت. ای ننگی. مایهباتلر! تو مایهفیش از آن شنیده شود؟ 
 کردی. تا تو بجنبی، مدیرت از دست رفته.کنی! با این استعدادی که تو داری، بهتر بود کفش تعمیر مینمی

ه دانست چه اتفاقی ممکن است افتاددوید. میشکافت و به طرف در آشپزخانه میباتلر انگار که در رؤیا سیر کند، هوا را می
ر ها اشتباه بزرگی بود، اما به هبالید، که در کار آنای بود. درست است که خیلی به خودش میباشدو آرنو بالنت یک حرفه

شان گوشی هایدهند امکان تیراندازی وجود دارد، در گوشها هم هر وقت احتمال میایای بود، و حرفهحال یک حرفه
 گذاشتند.می

ها، جلو هایش به سطح آنند، اما باتلر با خم شدن به جلو، و فشار آوردن کف الستیکی کفشهای رستوران لغزنده بودکاشی
کردند. صدای مکالمه بود. های سالم گوشش لرزشی غیرعادی را از سمت سالن دریافت میگرفت. پردهلیز خوردنش را می

 لی دیر شده بود.کرد. حتماً آرنو بالنت بود. پس دیگر خیآرتمیس داشت با یک نفر صحبت می

ای که افتاد. مغزش درست از لحظهی دو با مانع به خجالت میباتلر با چنان سرعتی از بین در دو لنگه گذشت که یک دونده
ی احتماالت. ذهن باتلر شدیداً درگیر یک فکر شده بود. جلوی های چشمش شدند، شروع کرد به محاسبهتصاویر وارد شبکیه

 فقط یک انتخاب باقی مانده بود، و بدون هیچ تردیدی، باتلر همان را برگزید. شد گرفت.آن را هم نمی

*** 

 تیر با صدا خفه کن بود.در دست راست بالنت، یک هفت

 اول تو، بعد اون گوریل گنده. _

نگار که شد. ای باتلر پیدا تیر را باال آورد، سریع هدف گرفت و شلیک کرد. معلوم نبود از کجا سر و کلهآرنو بالنت هفت
ی تر بود، امکان داشت الیاف محکمی که در جلیقهزمان در همه جاب اتاق باشد، در مسیر گلوله قرار گرفت. اگر فاصله بیشهم

ی تفلون دار مثل سیخ داغی که به داخل برف فرو کنند، ی کم، گلولهگرفت، اما از آن فاصلهاش بود، جلو آن را میضدگلوله
 ی باتلر، تا یک سانتی متری قلب فرو رفت. زخم کاری بود.ی سینهرد و از آن گذشت و در قفسهجلیقه را سوراخ ک

دوید، با فشار گلوله دست به دست هم داد و باعث شد باتلر محکم با آرتمیس برخورد حرکت خود مرد محافظ که با سرعت می
 شد. کند و او را به میز دسرها بزند. تمام هیکل پسرک زیر دسرها مدفون

الکتریکی  که جریاناش را از دست داده بود، اما هنوز نمرده بود. با اینتنفس باتلر خیلی ضعیف بود و تقریباً قدرت بینایی
 از مدیرت محافظت کن.مغزش به سرعت در حال از بین رفتن بود، یک فکر را هنوز در خودش نگه داشته بود: 

توانست ی پشت سر هم به طرفش شلیک کرد. اگر میبالفاصله شش گلوله آرنو بالنت از تعجب نفس عمیقی کشید و باتلر
رد. ها هدف را پیدا کرد و پیشانی بالنت را سوراخ ککرد. سرانجام یکی از گلولهببیند، حتماً از پراکندگی تیرهایش تعجب می

 ش پیوست.ی افراد گروهی مغزی قطعی. آرنو بالنت روی زمین، به بقیههوشی فوری بود و ضربهبی
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پیکر جمع کرد. فقط با دقت گوش کرد که صدای باتلر بدون توجه به دردی که داشت، پیکر نیمه جانش را مثل مشتی غول
ها، صدای دیگری در اتاق نبود. اگر یکی از ها روی کاشیشنود یا نه. به جز صدای کشیده شدن شاخک خرچنگحرکتی می

 کرد.آرتمیس باید خودش فکری میگرفت حمله کند، ها تصمیم میاین خرچنگ

آمد، چه آرتمیس در امان بود، چه نبود. اگر نبود، به هر حال باتلر هم در وضعیتی قرار نداشت که مفاد کاری از دستش برنمی
 چناپذیری برای او به همراه آورد. دیگر مسئولیتی در قبال هیقراردادش را به اجرا بگذارد. فهمیدن این واقعیت، آرامش وصف

اش، آن هم برای چند ثانیه. در هر صورت، آرتمیس هم برای او فقط یک مدیر نبود. او کس نداشت. فقط خودش و زندگی
کس چتوانست بکند. یعنی هیآمد، اما فعال که کاری نمیاش بود. شاید مادام کو از این طرز فکر خوشش نمیتنها دوست واقعی

 توانست بکند.نمی

*** 

های مختلف فرو رفته بود. کت ای و ژلههای خامههای پنیر و نانآمد، و حاال بین کیکز دسر خوشش نمیوقت اآرتمیس هیچ
انست توخورد که میو شلوارش که بی بروبرگرد از بین رفته بود. حتماً ذهن آرتمیس فقط حول و حوش همین امور تاب می

 د.تفاوت بوشد بیی صد کیلویی نمیبرابر وزن یک مرده پرهیز کند. اما دراز فکر کردن به اتفاقی که افتاده بود 

ظ که مرد محافی میز دسر رد بشود، حال آنی باتلر درواقع باعث شده بود که او از بین دو طبقهاز شانس آرتمیس، ضربه
مانع وارد شدن  هها قرار داشتند، افتاده بود. به نظر آرتمیس، این کیک شکالتی بود کی باالیی که بستنیخودش روی طبقه

دیدگی داخلی جدی شده بود. با وجود این، تردید نداشت که الزم است سری به یک متخصص مفاصل بزند. ضربه و آسیب
 ذاتاً قوی بود. "ترول"احتماالً باتلر هم همین طور. گر چه این مرد، مثل یک 

کرد، یک عالم کرم و ژله روی سرش که می ی محافظش بیرون کشید. با هر حرکتیآرتمیس به سختی خودش را از زیر تنه
 ریخت.می

هم قربانی  مو انتخاب کنم. حتی اگرکه جداً از این به بعد باید با دقت بیشتری طرفای معاملهمثل این»پسرک با غرولند گفت: 
 «گذره.ها اونا نشیم، روز سختی بهمون میدسیسه

 جان کف رسوران افتاده است.یدید آرنو بالنت بآرتمیس خیالش راحت شده بود که می

ام از این به بعد دنیا از شر یه جنایتکار دیگه خالص شد. باتلر، مثل همیشه تیراندازیت عالی بود. و در ضمن، تصمیم گرفته _
 شه، آره؟تر میی ضد گلوله بپوشم. فکر کنم این طوری کار تو هم کمی راحتهام جلیقهدر تمام مالقات

ای را که دید، مثل چماقی نامرئی به سرش کوبیده شد. نه به ه آرتمیس متوجه پیراهن باتلر شد. منظرهدر همین لحظه بود ک
 زد.خاطر سوراخی که در آن به وجود آمده بود، بلکه به خاطر خونی که از آن یرون می

 ای، پس جلیقه چی؟ای، تیر خوردهباتلر! تو زخمی شده _

ش را دانست. راستای، فیزیک میود بدهد. آرتمیس بهتر از بسیاری از دانشمندان هستهمرد محافظ جوابی نداد؛ مجبور هم نب
ود فرستاد. کامالً مشخص بها میبخواهید، او حتی گاهی اوقات هم مقاالت اینترنتی با اسم مستعار اِمسی اِسکوایِر برای آن
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ا تفلون روکش تر بگلوله برای قابلیت نفوذ بیشکه سرعت گلوله از قدرت تحمل جلیقه بیشتر بوده است. به احتمال قوی، 
 شده بود.

هایش را دور بدن محافظش حلقه کند و مثل یک برادر برایش اشک بریزد. اما خوایت دستقسمت اعظم وجود آرتمیس می
 گیری بود، نه احساساتی شدن.آرتمیس این حس را سرکوب کرد. حاال وقت تصمیم

 از هم پاره کرد. ی افکار آرتمیس راباتلر زنجیره

 «آرتمیس... تویی؟»های کوتاه و کلمات بریده بریده گفت: با نفس

 «بله، منم.»آرتمیس با صدای لرزانی جواب داد: 

 آد.کنه. مشکلی پیش نمینگران نباش، ژولیت از تو محافظت می _

 حرف نزن باتلر. آرام دراز بکش. زخمت جدی نیست. _

 رمقی زد. بعد به سرفه افتاد.بخند بیتوانست لجا که میباتلر تا آن

 کنم. فعالً آرام باش.خیله خب، جدیه. اما من یه فکری براش می _

 باتلر آخرین ذرات توانش را هم جمع کرد و دستش را باال آورد.

 خداحافظ آرتمیس، دوست من. _

 جلوشان را بگیرد.توانست هایش جاری شده بود. دیگر نمیآرتمیس دستش را گرفت، حاال دیگر اشک

 خداحافظ، باتلر. _

 فروغ مرد محافظ آرام بود.چشمان بی

 آرتمیس، به من بگو داماوویی. _

ی بود. های روساین اسم، دو چیز را به یاد آرتمیس آورد. اول این که اسم یار دیرینش، اسم یک جن نگهبان خانگی در افسانه
د. شان را برای مدیرهایشان فاش نکننوقت اسم کوچکلیم داده بودند که هیچی مادام کو تعالتحصیالن مدرسهو دوم، به فارق

وقت این قانون را زیر پا نگذاشته بود... مگر حاال که کرد. باتلر هیچاین کار برای برقرار روابطی به دور از احساس کمک می
 دیگر مهم نبود.

 «خداحافظ داماوویی. خداحافظ، دوست من.»پسرک با هق هق گفت: 

 شان افتاد، باتلر مُرد.هایدست

*** 
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 «نه!»آرتمیس بهت زده عقب رفت و فریاد زد: 

کرد هر دو با هم خواهند مرد. شاید دانست چرا، ولی همیشه فکر میشد. نمیطور تمام میاین درست نبود. نباید همه چیز این
ایی هنمود. آن هم در محلها غیر ممکن میغلبه بر آن به این خاطر که هر دو پا به پای هم با وقایعی رو به رو شده بودند که

ی رود با فشان فعال اروپاست، یا در کنارهفشان وسوویوس در ایتالیا که تنها آتشی کوه آتشعجیب و غیر عادی، مثل دهانه
ه ت سر هم گذاشتعظمت گنگ در هندوستان، ولی همیشه با هم، مثل دو دوست واقعی. و حاال بعد از آن همه ماجرایی که پش

 توانست به همین راحتی به دست یک گردن کلفت، یک محافظ درجه دو، از پا در بیاید.بودند، باتلر نمی

های زیرزمینی شهر هون آمده بود او را لت و پار باتلر یک بار دیگر هم نزدیک بود بمیرد. دو سال پیش که یک تِرول از تونل
استفاده از جادوی اجنه جانش را نجات داده بود. اما در آن لحظه هیچ جنی آن طرف کرده بود. در آن زمان هالی شورت با 
 نبود تا محافظ عزیزش را نجات دهد.

توانست به هر ترتیب شده با تر زمان در اختیار داشت، شاید میبود. اگر آتمیس کمی بیش« زمان»اش حاال دشمن واقعی
کند تا دوباره از جادویش استفاده کند. اما زمان رو به انتها بود. مغز باتلر حداکثر تا نیروی ویژه تماس بگیرد و هالی را متقاعد 

افتاد، و این کافی نبود، حتی برای مغز متفکری مثل مغز آرتمیس. آرتمیس باید ی دیگر به طور کامل از کار میچهار دقیقه
 دزدید.هم، میخرید، و شاید آورد، آن را میهر طور شده از یک جایی وقت گیر می

 فکر کن، پسر، فکر کن. از هر چی که در اختیار داری استفاده کن.

چ فایده است! به هیهایش را گرفت. او در یک رستوران بود، در رستورانی که پر از ماهی بود. بیآرتمیس جلوی باران اشک
جا چی داشت؟ یک اجاق، جا؟ ایناما این توانست کاری بکند.خورد! شاید اگر امکانات پزشک در اختیار داشت میدردی نمی
امل اش را هنوز کشویی، و مقداری وسایل آشپزخانه. حتی اگر وسایل الزم را هم در اختیار داشت، مطالعات پزشکیچند ظرف

 شدکه روشی وجود داشت که مینکرده بود. گر چه زمان برای انجام دادن هر عمل متداول قلبی، بسیار اندک بود. مگر این
 تر از چهار دقیقه عمل پیوند قلب کرد.در کم

ها بود و او باید هر طور شده آن را شدند. آرتمیس از دست خودش عصبانی بود. زمان علیه آنها به سرعت سپری میثانیه
زمان  توانستکرد. ناگهان فکری به سرعت یک تحریک عصبی در مغز آرتمیس جرقه زد. درست است که او نمیمتوقف می

 توانست جلو عبور باتلر از از میان آن بگیرد. البته کار خطرناکی بود، اما تنها شانسی بود که داشتند.متوقف کند، اما می را

دستی دسرها را باز کرد وآن را به طرف آشپزخانه کشید. در بین راه، چند بار مجبور شد به ها چرخآرتمیس با پا، قفل چرخ
ورژانس های اکردند، توقف کند. صدای آژیر آمبوالنسه روی زمین افتاده بودند و ناله میهایی ککشخاطر کنار کشیدن آدم

انده جا کشها را به آنآمدند. معلوم بود که صدای انفجار نارنجک صوتی آنها میشنید که در نایتس بریج به طرف آنرا می
ل دهد. یا ها تحویقابل قبول سر هم کند و به آن است. به این ترتیب، آرتمیس فقط چند لحظه فرصت داشت تا یک داستان

ای نبود، زیرا که رستوران پر از مشتری بود. تنها کاری که ماند. اثر انگشت هم مسئلهجا نمیشاید هم، بهتر بود که اصالً آن
 جا خارج شود.کرد، این نبود که تا قبل از رسیدن بهترین متخصصان لندن، از آنباید می
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های برقی و میز بزرگ وسط آشپزخانه پخش شده بودند. یک الً به هم ریخته بود و وسایل استیل روی اجاقآشپزخانه کام
 ند.کردهای دیوار باال میرفتند و خاویارها از سقف چکه میها از کاشیپرید، خرچنگشویی باال و پایین میماهی در ظرف

ت که برای هر رستوران غذاهای دریایی کامالً ضروری بود. آرتمیس خودش بود! در انتهای آشپزخانه یک ردیف فریزر قرار داش
 دستی تکیه داد و آن را به طرف انتهای آشپزخانه هل داد.اش را به چرخشانه

ها های بزرگ برای نگهداری چیزهای مختلف از آنترین فریزر، از نوع فریزرهای صندوقی بود که معموالً در رستورانبزرگ
آال و های آزاد و قزلی در را کشید و آن را باز کرد و فوراً شروع کرد به بیرون ریختن ماهید. آرتمیس دستهکردناستفاده می

 ها را پوشانده بودند.های یخ روی آنها که با خردهمارماهی

ها اره آنشد که دوبقدر پیشرفت کرده باشان بود. علم انجماد بیماران العالج، تا زمانی که علم آنسرمازایی. این تنها شانس
ی پزشکان در کل آن را نپذیرفته است، با این حال، شان کنند. درست است که جامعهرا از حالت انجماد خارج کرده، درمان

کنند، آن هم از طریق افرادی که به طرز عجیبی پول دارند و برای خرج ها دالر از این بابت درآمد کسب میسالیانه، میلیون
ار های بسیهای سرمازایی را معموالً با رعایت مشخصهان احتیاج به بیش از یک عمر زندگی دارند. اتاقکشهایکردن پول

سازند، اما در آن لحظه آرتمیس وقت توجه به استانداردهای معمول را نداشت. فعالً باید به هر ترتیبی ای میدقیق و پیچیده
های مغزی کرد. بر طبق این تئوری، تا زمانی که فعالیتغزیش منجمد میهای مشده کله باتلر را برای سالم نگه داشتن سلول

 ماند؛ حتی اگر ضربان قلبی وجود نداشت.شد، قائدتاً زنده میاو به طور کامل انجام می

که باالی در فریزش صندوقی قرار گرفت، بعد از یک دیس بزرگ استیل قدر جلو و عقب برد تا اینآرتمیس میز چزخدار را آن
شد، انداخت. جا تنگ بود، اما با کمی ها بخار آب ساطع میهایی که از آنبه جای اهرم استفاده کرد و بدن باتلر را به درون یخ

ها را روی رفیق عزیزش کپه کرد و بعد برای جلوگیری از هرگونه خم کردن پاها، سرانجام باتلر جا شد. آرتمیس خرده یخ
او  ای یخ بهروح باتلر از پشت الیهی انجماد، تنظیم کرد. چشمان بیوی چهار درجه زیر درجهی فریزر را رانهدام نسوج، درجه

 خیره شده بود.

 «گردم. راحت بخواب.من برمی»پسرک گفت: 

 شنید.صدای آژیرها دیگر خیلی نزدیک بود. آرتمیس حتی صدای تایرها را هم می

 «مقاومت کن، داماوویی.»آرتمیس زمزمه کرد: 

 کشوی فریزر را بست.و در 

*** 

آرتمیس از در پشتی رستوران بیرون رفت و در بین مردم محل و رهگذرانی که برای تماشا جمع شده بودند، ناپدید شد. پلیس 
احتماالً یک نفر را داشت که از جمعیت عکس بگیرد؛ به همین دلیل آرتمیس نه دست دست کرد، و نه حتی برگشت تا نگاهی 

 ی راهرو مانندش، پشت یک میز نشست.درعوض، یک راست به طرف فروشگاه بزرگ هَرودز رفت و در کافهبه رستوران کند. 
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گردد و پول کافی برای پرداخت یک فنجان که موفق شد پیشخدمت را قانع کند که دنبال مامانش نمیسرانجام بعد از آن
گیری سریع، یک شماره را ا درآورد و از بین مِنوی شمارهقیمت اِرل گِری را که سفارش داده بود، دارد، موبایلش رچای گران

 انتخاب کرد.

 «سالم، هر کسی هستی، زود باش، چون کار دارم.»طرف جواب داد: با دومین زنگ، یک مرد از آن

یش واین مرد، ستوان پلیس، کارآگاه جاستین بَری از نیو اسکاتلند یارد بود. صدای زمخت بَری به خاطر زخم چاقوی روی گل
گر جا نبود تا جلو خونریزی را بگیرد، دیی نود میالدی به هنگام یک درگیری به وجود آمده بود. اگر باتلر آنبود که اوایل دهه

 اش از گروهبانی به ستوانی ترفیع پیدا کند. حاال وقتش بود که او دِینش را به باتلر ادا کند.جاستین بَری وجود نداشت که درجه

 آرتمیس فاول هستم. کارآگاه بَری، _

 طوره؟طوره؟ همکار قدیمی من، باتلر چهآرتمیس! حالت چه_

 «متأسفانه، اصالً خوب نیست. احتیاج به کمک داره.»اش را مالید: آرتمیس پیشانی

 کنم.برای اون مرد بزرگ هر کاری که بگی می _

 ای؟درمورد شلوغی نایتس بریج شنیده_

 صدایی مثل پاره کردن کاغذی از دستگاه فکس شنید.مکث کوتاهی برقرار شد و آرتمیس 

بله، همین اآلن خبرش رسید. توی یه رستوران چند تا پنجره شکسته. خسارت مهمی وارد نشده، فقط چند تا توریست به  _
شه اگر ب ی محلی بوده، البتهکه یه جور زمین لرزهطور که در گزارش مقدماتی اومده، مثل اینان. اینخاطر صدا، موجی شده

 جا هستن. کار باتلر که نبوده، بوده؟های ما در حال حاضر اونباور کرد. دو تا از ماشین

 «فقط به افرادت بگو کاری به فریزرها نداشته باشن.»آرتمیس نفس عمیقی کشید: 

 چه درخواست عجیبی داری، آرتمیس! مگه تو فریزرها چیه که من نباید ببینم؟ _

بوط مو باور کن، به مرگ یا زندگی باتلر مرچیزی که غیرقانونی باشه، نیست. فقط حرف»قانع کند:  آرتمیس سعی کرد اوا را
 «شه.می

اون  خوایی اختیارت من نیست، اما از همین اآلن تمام شده فرضش کن. حاال کی میاین کار در حیطه»بری سریع گفت: 
 «چیزی رو که قراره من نبینم از توی فریزر دربیاری؟

 گاه فکر آرتمیس را خوانده بود.کارآ

 در اسرع وقت. برای این کار فقط دو دقیقه وقت الزم دارم. _
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جا هامونو هماهنگ کنیم. افراد پزشکی قانونی تا یک دوساعت دیگه اونباشه، فقط کافیه برنامه»بَری خوب فکر کرد و گفت: 
تضمین کنم که تا ساعت شش و سی دقیقه، کسی از افراد ما تونم تونم بکنم. اما میهستن. در رابطه با اونا من کاری نمی

 «طرفا نباشه. به این ترتیب تو پنج دقیقه فرصت داری.اون

 از کافی هم خیلی بیشتره. _

 حساب شدیم.خوبه. درضمن، به مرد بزرگ بگو دیگه بی _

 «گم.بله، کارآگاه بَری، حتماً بهش می»آرتمیس صدایش را صاف کرد: 

 «البته اگه چنین فرصتی به دست اومد.»اداممه داد: و پیش خودش 

*** 

ی سرمازایی عصر یخ، عمالً در خیابان هارلی لندن نبود، بلکه ساختمان اصلی آن درواقع به دور از انظار و در یک مؤسسه
که یک نفر به اسم  شد که صاحب آن،ی فرعی به نام دیکنز، واقع در جنوب بلوار پزشکان قرار داشت. اما این باعث نمیکوچه

ین افزار عصر یخ درج نکند. اعتباری مانند اخانم دکتر کانستِنس لِین بود، نشانی خیابان هارلی را روی تمام کاغذها و نوشت
، حاضرند بینندی اعیان و اشراف وقتی این کلمات جادویی را روی کارت یک مؤسسه میشد از دست داد. طبقهرا به راحتی نمی

 های بیمارشان را منجمد کنند.آتشی بزنند تا بدنبه هر آب و 

ای به جز این نداشت. عصر یخ یکی از سه هایی نبود که از این کارها خوشش بیاید، ولی خب، فعالً چارهآرتمیس فاول از آن
ی که اتر جملهکردند، و تنها مرکزی بود که جای خالی داشت. اگر چه، بیشمرکز سرمازایی بود که در آن شهر فعالیت می

 . واقعاً که!ی پیلهاجارهوجهش را جلب کرد. روی تابلوی نئون آن نوشته شده بود، ت

های آلومینیومی براق پوشیده شده بود و خود ساختمان کافی بود که آرتمیس احساس چندش کند. ورودی ساختمان با ورقه
 ی فضایی را تداعی کند.طوری بود که یک سفینهطراحی آن

ه رفتند. یعنی چه؟ پس فرهنگ بومی کجا رفتویژ عقب میدرها مثل درهای فیلم پیشتازان فضا، کشویی بودند و با صدای 
 گیرد؟ی ساخت بای مانند این توانسته بود در شهری تاریخی مثل لندن پروانهطور چیز بدقوارهبود؟ هنر اصیل کجا بود؟ چه

د که او ک کری قسمت پذیرش را به عهده داشت. آرتمیس شگوش، ادارهخانم پرستاری با لباسی کامالً سفید و کالهی سه
 کرد.های مصنوعی، هر کس دیگری هم که بود شک مییک پرستار واقعی باشد. با آن سیگار و ناخن

 ببخشید، خانم! _

 خواند، بلند کرد.ی شایعاتی که میپرستار به زحمت سرش را از روی مجله

 جون؟گردی، بچهچیه؟ دنبال کی می _

 هایش را مشت کرد.آرتمیس از حرصش دست
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 خواستم خانم دکتر لِین را ببینم. ایشون جراح این مرکزند، بله؟، میبله _

 پرستار خاکستر سیگارش را در یک زیرسیگاری که از خاکستر لبریز شده بود، تکاند.

 پذیرن.به خاطر تحقیق مدرسه که نیست؟ دکتر لِین گفته موارد مربوط به تحقیقو نمی _

 نخیر، تحقیق مدرسه نیست. _

 «گیرن؟بندن، میشونو وقتی هنوز پوشک میتو که وکیل نیستی، نه؟ از اون وکیالی نابغه که مدرک»وءظن پرسید: پرستار با س

 «نابغه، بله. وکیل، ابداً. مادموازل! من یه مشتری هستم.»آرتمیس آهی کشید: 

 ناگهان گل از رخ پرستار شکفت.

برم پیش ایشون. آقای محترم. چای میل دارید، یا قهوه؟ رو می اوه، مشتری، بله، پس چرا زودتر نگفتید؟ همین اآلن شما _
 تر؟یا شاید هم یک چیز قوی

 مادموازل، من فقط سیزده سالمه. _

 طور؟میوه چهآب _

 کنه.قرار میها رو بیهمون چای خوبه. اگر مارک اِرل گِری دارید، بهتره. البته بدون شکر. چون شکر بچه _

ی واقعی نوش جان کند و صدایش هم در نیاید، بدهای را از جانب یک مشتری پولگوشه کنایهپرستار که حاضر بود هر 
 آرتمیس را به یک اتاق انتظار که آن هم به سبک فضایی بود، راهنمایی کرد.

 فت.ی رآتمیس تازه نصف فنجان، از چیزی را که به هیچ عنوان اِرل گِری نبود، خورده بود که درِ اتاق دکتر لِین به کنار

 «بفرمایید تو.»زنی بلند قد با شک و تردید گفت: 

 «فرستید؟خودم بیام یا مثل پیشتازان فضا با امواج منو می»آرتمیس گفت: 

تر های دکهای مربوط به مدارک تخصیلی و تخصصهای مختلف. یک دیوار به طور کامل قابدیوارهای دفتر پر بود از قاب
ی در بقیه اند.بود که بسیاری از این مدارک را در عرض یک تعطیالت آخر هفته تهیه کردهپوشیده شده بود. آرتمیس مطمئن 

. حا عشق خواب استاینها، آرتمیس این جمله را خواند: های افراد مختلف بود. باالی آنهایی از صورتها عکسقاب

 ای نداشت.آرتمیس یک آن دلش خواست بیرون برود، اما متأسفانه چاره

ی پیانو. دار و انگشتان کشیده مثل یک نوازندهلِین پشت میزش نشست. او زنی بسیار جذاب بود با موهای قرمز حالتدکتر 
بود. لبخند خانم کانستِنس لِین بسیار زیبا بود. بیش از حد زیبا و بدون عیب. آرتمیس با « دیور»حتی لباس کارش هم مارک 

آن صورت زیبا درواقع کار یک جراح پالستیک است. مشخص بود که سرتاسر  تری نگاه کرد و متوجه شد که تمامدقت بیش
 زندگی این زن به کالهبرداری و تقلب گذشته است. آرتمیس خوشحال شد. جای درستی آمده بود.
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 گه شما مایلید مشتری ما بشید. بله؟خب، آقای جوان، تِیسی می _

 را مثل یک بادکنک برق انداخت. اش صورتشدکتر سعی کرد لبخند بزند، اما پوست کشیده

 «خودم شخصاً، خیر. اما مایلم یکی از واحدهای شما رو کرایه کنم. برای یه مدت کوتاه.»آرتمیس جواب داد: 

 کانستِنس لِین از کشو میزش یک جزوه بیرون آورد و دور چند عدد را با رنگ قرمز خط کشید.

 ها ما بسار باالست.قیمت _

ک تونیم همین حاال از بانای نیست. ما میپول به هیچ عنوان مسئله»حتی یک نگاه کوچک هم نکرد: آرتمیس به آن اعداد 
شه. تنها من در سوئیس پول برداشت کنیم. با یه تلفن، در عرض پنج دقیقه صد هزار پوند به حساب شخصی شما واریز می

 «چیزی که من الزم دارم، یکی از واحدهای شما، فقط برای یه شبه.

تواند بخرد. اما قم پیشنهادی از طرف آرتمیس بسیار وسوسه کننده بود. کانستِنس فکر کرد با این پول چه چیزهایی که نمیر
 که هنوز کامالً قانع نشده بود.مثل این

 ولی افراد صغیر اجازه ندارن درمورد اقوامشون تصمیم بگیرن. طبق قانون، مگه نه؟ _

 آرتمیس به جلو خم شد.

جا بکنم چندان قانونی نیست، اما ضرری هم برای کسی نداره. فقط خوام اینین. کانستنس عزیز! کاری که من میدکتر لِ _
 جا نخواهی دید. نه جسدی هست، و نهوقت منو اینشی. فقط تا فردا، و تو دیگه هیچیک شب، و بعد تو یک زن ثروتمند می

 مشکلی.

 اش رفت.دست دکتر به طرف چانه

 یک شب؟ _

 فهمی کی اومدیم و رفتیم.فقط یک شب. حتی نمی _

 ی کوچک از کشوی میزش برداشت و به دقت به صورتش نگاه کرد.کانستنس یک آیینه

 به بانکت تلفن کن. _

 

 جنوب انگلیس، اِستون هِنج

 

ودند. زیرا ص بسته بشدند. یکی در خود لندن؛ اما این یکی را به روی قوم خادو چاهک نیروی ویژه به جنوب انگلستان باز می
 ده بود.جا بنا کراش را به مساحت چهارصد و پنجاه متر مربع درست روی فرودگاه شاتل آنباشگاه فوتبال چِلسی زمین بازی
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گفتند. قوم خاکی درمورد منشأ این بنا چندین می 4آن یکی فرودگاه در ویلشایر بود، کنار جایی که آدمیزادها به آن اِستون هِنج
غیر است. اما پرستان متهای فضایی گرفته تا پرستشگاه بتها از محل فرود سفینهی آنهایی که دامنهرند. فرضیهفرضیه دا

تر است. اِستون هِنج درواقع محل فروش یک نوع غذای پهن بود که رکن اصلی آن را نان تشکیل ها جالبحقیقت از تمام این
 بود.ی پیتزا داد، یا به قول آدمیزادها؛ خانهمی

کنند می آیند، فراموشها وقتی اغلب برای گشت و گذار به باالی زمین مییک گِنوم به اسم باگ متوجه شده بود که توریست
شان ساندویچ بیاورند، برای همین هم او یک فروشگاه در کنار ترمینال تأسیس کرد. کار بی دردسر و راحتی بود. فقط همراه

تان باشد اسم خواستید در ساندویچها توقف کنید، یکی یکی موادی را که میر یکی از پنجرهتان کناکافی بود شما با ماشین
اش را از زنید شکم خود را پر کنید. البته، باگ مجبور شده بود کاسبیی بعد با گازهای بزرگی که به آن میببرید، و ده دقیقه

ر همه پنیکرده بودند، به زیرزمین منتقل کند. در هر صورت، آنهای کامل را شروع ها تازه گفتن جملهآن دوران که آدمیزاد
دجوری ها بها به هنگام پاک کردن پنجرهکنجا را نرم و چسبناک کرده بود. و حتی چند تا از شیشه پاکهم حسابی زمین آن

 زمین خورده بودند.

های مستمری ند ویزا بگیرند. این به خاطر فعالیتتوانستشهروندان عادی برای بازدید از محل تاریخی اِستون هِنج به سختی می
ها هایی که قبالً همیشه در استون هنج پِالس بودند، جن و پریبود که در آن محل در سطح زمین در جریان بود. البته هیپی

، لیس بودجا که یک افسر پدیدند، اما خوشبختانه این موضوع به روی جلد مجالت کشیده نشد. هالی از آنرا هر روز می
 خواست راهش را باز کند.مشکل ویزا نداشت. یک برق نشانِ نیروی ویژه کافی بود تا از وسط هر جایی که می

 کرد.ی ماگمایی در کار نبود، حتی افسر نیروی ویژه بودن هم کمکی نمیاما وقتی شعله

لی حاال که ماگامایی نبود تا تندرو چاهک استون هنج بیش از سه قرن بود که خاموش بود. حتی یک جرقه هم نداشت. ها
های اولین شاتلی را که در دسترس بود، از بلیت تمام که با یک شاتل تجاری باال برود.ای نداشت جز اینسواری کند، چاره

قبل خریده بودند، اما خوشبختانه درست در آخرین لحظات، یک نفر انصراف داد. به این ترتیب، هالی مجبور نشد یک مشت 
 یکی از مسافرها بزند.به 

ی تفریحی بسیار شیک بود که فقط پنجاه صندلی داشت. آن را انجمن دوستداران باگ از قبل رزرو این شاتل، یک سفینه
ها، که اغلب هم گِنوم بودند، زندگی خود را وقف شان دیدن کنند. این جن و پریکرده بودند تا از بنای تاریخی ولی نعمت

زمین  کردند و برای پیک نیک به باالیهر سال، در سالگرد اولین روز شروع کار باگ، یک شاتل کرایه میپیتزا کرده بودند و 
رفتند. غذای پیک نیک هم شامل پیتزا، نوشیدنی و بستنی با طعم پیتزا بود. الزم به گفتن هم نیست که در تمام طول روز، می

 داشتند.یهای الستیکی طرح پیتزاشان را از سرشان برنمچینعرق

ه هم خواندند، بی تمام از دو طرف بین دو گنوم که یک بند شعر پیتزایی میطوری شد که هالی شصت و هفت دقیقهاین
 فشرده شد.

                                                            
پیکر شده است. این بنای دایره شکل، از تعدادی سنگ غول ی تاریخی بسیار عظیم و تأثیرگذار که در دشتی وسیع واقعیک بنای نیمه مخروبه 4

 هایی به همان اندازه و به صورت افقی قرار داده شده است.ها سنگعمودی تشکیل شده که روی آن
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 پیتزا، پیتزا!

 اش بشه بهتر!روشو بکن پُرتر، تا مزه

 تر!خمیرش هم بگیر کلفت

 تر!تا زیرش بشه محکم

ه اندازه اش بوقت در زندگیکه خواندید بهتر نبودند. هالی هیچکدام هم از اینداشتنند. هیچبرای پیتزا صد و چهارده تا شعر 
 های فرودگاه استون هنج را دید، خوشحال نشده بود.ای که چراغلحظه

. لیاتما از معاف هایفروشگاه و تفریحی، –ی فرهنگی ی صدور ویزا، یک مجموعهترمینال فعلی بسیار بزرگ بود، با سه باجه
گفت: د، میدادنهای قوم خاکی بود که وقتی شکمش را فشار میهایی به شکل هیپیسوغات متدوالی که فعالً مد بود، عروسک

 «صلح رفیق! صلح.»

هالی با فشار راهش را از بین صف گمرک باز کرد و با آسانسوری که مختص حراست بود به سطح زمین رفت. این اواخر 
به  خواستندتر شده بود، چون قوم خاکی دورش را حصار کشیده بودند. آدمیزادها با این کار میراحت خارج شدن از اسون هنج
کنند تا تر توجه میشان بیششان محافظت کنند. عجیب است که این قوم خاکی همیشه به گذشتهخیال خودشان از میراث

 شان.حال

ی پرواز داد، ضامن هوا را کشید و به سرعت خودش رل به او اجازهکه اتاق کنتهایش را پشتش بست و به محض اینهالی بال
ها پنهان شود، با وجود این، صالح توانست پشت آنرا به ارتفاع دوهزارمتری رساند. آن باال پر از ابرهایی بود که او می

شان، ای آدمیزادها و ماشین آالتهتوانست او را ببیند. از دید چشمچیز نمیاش را روشن کند. حاال هیچدانست سپر پوششیمی
شان ها را به هنگام روشن بودن سپر پوششیتوانستند جن و پریها بودند که میها و دوگونه از میموناو نامرئی بود. فقط موش

 ببینند.

یرد. ده بگهایش بود، زد و گذاشت تا ماشین به جای او هدایت را به عهی کنترل خودکار را که در کامپیوتر بالهالی دکمه
روی  رنگیخصوص هنگام غروب که بسیار به آن عالقه داشت. لبخند کمخوشحال بود که دوباره باالی زمین آمده است؛ به

به  کرد. انگار او برای همینصورتش نقش بست. به رغم موقعیت خطرناکی که در آن قرار گرفته بودند، احساس رضایت می
 که باد به شدت به نقابش بوزد و او مستقیم به سمت خطر پرواز کند.یژه، و برای ایندنیا آمده بود؛ برای کار در نیروی و

 

 نایتس بریج

 

ی بین از کار افتادن قلب و مرگ مغزی، حدود چهار دقیقه است، شد که باتلر تیر خورده بود. عموماً فاصلهتقریباً دوساعتی می
توان افزایش داد. برای مثال، افرادی را که غرق د، این مدت را میاما اگر دمای بدن مریض به اندازه کافی کاهش پیدا کن
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شان حتی تا یک ساعت بعد هم با تنفس مصنوعی دوباره به زندگی دوباره برگرداند. توان پس از مرگ ظاهریاند میشده
رد، در های عصر یخ منتقل میکپیلهتلر را تا زمای که او را به یکی از کرد سرمای فریزر بتواند گردش خون باآرتمیس دعا می

ها را از هایی که آنعصر یخ یک واحد حمل و نقل هم داشت برای انتقال مشتری ییسرمازا حال سکون نگه دارد.
ها مجهز به تمامی امکانات جراحی و یک ژنراتور برق بود. درست های خصوصی جواب کرده بودند. این آمبوالنسبیمارستان

دانستند، اما به هر حال آمبوالنسش که از ا بسیاری از پزشکان، درمانی واهی و غیر قابل اعتماد میاست که سرمازایی ر
 باالترین استانداردهای تجهیزاتی و بهداشتی برخوردار بود.

 ایی سرمازای استوانهکه آرتمیس و دکتر کانستنس لِین در آمبوالنس یک دست سفید نشستند، دکتر به یک پیلهبه محض این
ها اینا هرکدام تقریباً یک میلیون پوند قیمت دارند. این آمبوالنس»شکل که در وسط آمبوالنس قرار داشت، اشاره کرد و گفت: 

اند. اگر از وسط یه میدان مین هم رد بشن، حتی یه خال هم بهشون رو هم برای ما سفارشی تو مونیخ ساختن. ضدگلوله
 «افته.نمی

 ای به کسب اطالعات نداشت.تمیس عالقهاستثنائاً همین یک بار آر

تونن یه کمی تندتر برن؟ همکار من دیگه وقت زیادی نداره. تا حاال صد و بیست و هفت خیلی خوبه، دکتر، اما اینا نمی _
 دقیقه گذشته.

 ای برای چین افتادن وجود نداشت.کانستنس لِین سعی کرد اخم کند، اما بین ابروهایش پوست اضافه

ت؟ تا به حال هیچ کس بعد از این مدت نتونسته دوباره به زندگی برگرده. البته، تا به حال هم هیچ کس رو بعد از دو ساع _
 اند.سرمازایی دوباره به زندگی برنگردونده

ترافیک نایتس بریج، مثل همیشه فشرده بود. فروشگاه هَرودز یک حراج یک روزه داشت و به همین دلیل، تمام آن راسته در 
یگر هم برای ی دی انبوده مشتریان مشتاقی بود که برای خرید از این فروشگاه لوکس صف بسته بودند. هفده دقیقهاصرهمح

 رسیدن به در اِن فین گذشت.

جا حضور نداشت، به جز یک نفر. کارآگاه جاستین بَری خودش کنار جلوی در طور که قول داده بودند، هیچ پلیسی در آنهمان
و در آفریقای ی زولگفت؛ از نژاد قبیلهطور که باتلر میداد. کارآگاه هیکلی بسیار درشت داشت. آنو کشیک میایستاده بود 

 های دورافتاده، کار چندان مشکلی نبود.جنوبی ود. تصور کردن او در کنار باتلر و در سرزمین

 ید.در کمال تعجب جایی برای پارک پیدا کردند و آرتمیس از آمبوالنس پایین پر

 «کنی می تونی کاری براش بکنی؟سرمازایی. فکر می»ی روی ماشین را خواند: بَری نوشته

 «پس تو فریزر رو نگاه کردی؟»آرتمیس گفت: 

نتونستم مقاومت کنم. کنجکاوی شغل منه. گر چه، حاال متأسفم که این کار رو کردم. مرد خیلی »کارآگاه سرش را تکان داد: 
 «خوبی بود.
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 «. من تصمیم ندارم هنوز ازش دست بکشم.هستمرد خیلی خوبی »اصرار گفت: آرتمیس با 

 ی عصر یخ راه بدهد.بَری کنار رفت تا به دو پزشکیار روپوش پوشیده

اگه  اند...اند، که به علت زمین لرزه موفق نشدهطبق گزارش افراد من، یه گروه سارق مسلح اقدام به سرقت از محل کرده _
خورم. فکر نکنم تو هم تمایلی داشته باشی برای روشن شدن این وضعیت مو میاقی افتاده باشه، من نشانواقعاً چنین اتف

 کمک کنی.

 های کاری مشترک ما موافق نبود. فقط یه ابراز عدم توافق خشن بود، همین.یکی از رقبای من با یکی از سیاست _

 و کی تیر اول رو زد؟ _

 تر دندوناش هم ریخته.موهای بلوند روشن، و خالکوبی روی گردن و بدنش. بیش آرنو بالنت. اهلِ زالندو، با _

 «کنم. از کجا معلوم، شاید گرفتیمش.ها پخش میاین مشخصاتو توی تمام فرودگاه»های آرتمیس را یادداشت کرد: بَری حرف

 «شلیک شده بود.باتلر زندگی منو نجات داد. اون گلوله به طرف من »هایش را مالید: آرتمیس چشم

 «آد؟شه. کاری از دست من برمیحالش خوب می»بَری سرش را تکان داد: 

 «دم. افسرها در محل حادثه با افراد مشکوکی برخورد نکردن؟تو اولین کسی هستی که بهت خبر می»آرتمیس گفت: 

 اش انداخت.بری نگاهی به دفترچه

م. شون کردیون خوب بود، ما هم ازشون چند تا سؤال کردیم و مرخصشفقط چندتا مشتری و کارکنان رستوران. همه حال _
 سارقین قبل از رسیدن ما فرار کرده بودن.

 شون برسم.ای نیست. همون بهتر که خودم به حسابمسئله _

 توجه باشد.ی پشت سرش در حال وقوع بود، بیبری خیلی تالش کرد تا به اتفاقاتی که در آشپزخانه

 جا یه قتل اتفاق افتاده.شه؟ فراموش نکن که ایننی ضمانت کنی این موضوع باعث دردسر من نمیتوآرتمیس، می _

 طلبید.های بری نگاه کرد، که این کار هم تالش زیادی میآرتمیس مستقیم به چشم

ده باشه و شلنگ زنکنم که تا فردا باتلر کارآگاه بری، وقتی جسدی در کار نباشه، تحقیقی هم در کار نیست. من تضمین می _
 دم که زنگ بزنه.کنه، بهش دستور میتو راحت میتخته بندازه. اگه خیال

 کنه.آره، می _

ای از یخ روی صورتش را پوشانده بود و انهدام نسوج باعث شده بود نوک پزشکیارها باتلر را روی برانکارد آوردند. هاله
 انگشتانش کبود شود.
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 بر بیاد، یه جادوگر واقعیه.هر جراحی که از پس این کار  _

 آرتمیس سرش را زیر انداخت و پایین را نگاه کرد.

 قرار هم همینه، کارآگاه بری! قرار هم همینه. _

*** 

تر ی باتلر را ماساژ می داد تا جذب دارو را سریعطور که سینههمان دکتر لِین تزریق گلوکر را در همان آمبوالنس انجام داد.
صورت، آبی که توی خونش هست، به صورت بلورهای نوک گیره. در غیر اینها رو میجلو تخریب سلولگلوکز »کند، گفت: 

 «کنه.ی سلول رو سوراخ میشه و دیوارهتیر منجمد می

کرده  ای رنگ مخصوص انجماد تنشی سرمازایی در باز دراز کشیده بود. قبالً یک دست لباس سرهمی نقرهباتلر در یک پیله
 های شکر روی بدنش چیده بودند.های یخ را مثل بستهیسهبودند و ک

و های اها چندان توجهی به حرفدهد، آنکانستنس در واقع عادت نداشت وقتی مراحل کار را برای مشتریانش توضیح می
 اپید.قش میکه بر زبانش جاری شوند، از دهانداشته باشند، اما این نوجوان رنگ پریده داشت اطالعات را حتی قبل از این

 تونه جلو این فرآیند رو بگیره.شه؟ گلوکز که نمیمگه آب در هر صورت منجمد نمی _

های بسیار ازهشه. اما در اندخب، بله. منجمد می»االنتقال بودن آرتمیس قرار گرفته بود گفت: کانستنس که تحت تأثیر سریع
 «مونه.اور میها شنکه خطری ایجاد کنه، بین سلولتر، و بدون اینکوچک

 «تره، متوجه شدم.هاش کوچکپس اندازه»آرتمیس به سرعت چیزی را در کامپیوتر قابل حملش وارد کرد و گفت: 

ها رو به طور کامل بشوییم، و بعد تزریق گلوکز فعالً یه اقدام موقته. اقدام بعدی جراحیه. ما باید داخل رگ»دکتر ادامه داد: 
. تونیم حرارت بدن بیمار رو تا منفی سی درجه پایین بیاریمگزین خون کنیم. به این ترتیب، میی نگهدارنده رو جاییک ماده

 «دیم.این کارها رو وقتی برگشتیم مؤسسه انجام می

 آرتمیس کامپیوترش را بست.

ز اون دیگه د اخوام اون تا چند ساعت دیگه در حالت سکون باقی بمونه. بعدیگه احتیاجی به این کارها نیست. من فقط می _
 کنه.فرقی نمی

جور نقدر پیشرفت نکرده که بتونه ایکه متوجه نیستی. در حال حاضر علم پزشکی اونمرد جوان! مثل این»دکتر لِین گفت: 
 «ها رو درمان کنه. اگر من هر چه زودتر عمل جانشینی کامل خون رو انجام ندم، شدیداً انهدام نسوج خواهیم داشت.جراحت

های لندن، به شدت تکان خورد. دست باتلر های فراوان خیابانهایش از روی یکی از چالهبا گذشتن یکی از چرخ آمبوالنس
 توانست ادعا کند که او زنده است.ناگهان پرشی کرد. برای یک لحظه آرتمیس می

 چیزها نباشید، دکتر.شما نگران این _
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 اما... _

کافیه چند بار این عدد رو پیش خودتون تکرار کنید. آمبوالنس رو بیرون  دکتر! صد هزار پوند پول کمی نیست. فقط _
 تون پارک کنید و دیگه کاری به کار ما نداشته باشید. فردا صبح ما رفتیم. هر دو تامون.ساختمون

 خوای بیای تو؟بیرون پارک کنیم؟ حتی نمی _

ن، حاضر نیست در هر محلی کار کنه. اما من خودم چند دقیقه مونه. دکتر... دکترِ منه، باتلر همین بیرون می»آرتمیس گفت: 
 «آم تو تا از تلفن شما استفاده کنم. باید یه تماس مهم بگیرم.می

 

 آسمان لندن

 

های کهکشان در زیر پای هالی گسترده بود. پایتخت انگلستان کالً به خاطر چهار فرودگاهی های شهر لندن مانند ستارهچراغ
 ای پرواز ممنوع بود. پنج سال پیش یک هواپیمایشد، برای افسرهای نیروی ویژه منطقهاپیما به آسمان بلند میها هوکه از آن

اِیرباس فرودگاه هیترو درست از کنار سروان تِرابل کِلپ گذشته بود و نزدیک بود او را به کشتن دهد. از آن زمان به بعد، باید 
شد که فرودگاه داشتند، مجوز پرواز صادر ه شامل پرواز بر فراز شهرهایی میهایی کخود فلی شخصا برای تمام مأموریت

 کرد.می

 هالی در میکروفن کوچک کالهخودش صحبت کرد.

 فُلی. پروازی که در مسیر من باشه، نیست؟ _

ی دیگه یه ا چند دقیقهاومدم. تصبر کن تا رادارا رو خوب ببینم، خُب. من جای تو بودم تا ارتفاع هزار و پانصد متر پایین می _
کنه، اما سیستم هدایتش ممکنه در کامپیوتر کالهخودت اختالل رسه. البته با تو برخورد نمیآد، بهت میکه از ماالگا می 

 ایجاد کنه.

که در ارتفاع مناسب قرار گرفت. در باالی سرش جت غول پیکر با صدای گوش خراشی های داد تا اینهالی شیبی به بال
 ی گوشش صد در صد پاره شده بودند.های فیلتر صوت استفاده نکرده بود، هر دو پردهر کرد. اگر هالی از اسفنجعبو

 خیله خب. از برخورد با یه هواپیمای مسافربری با موفقیت جلوگیری شد. _

 دیگه چی؟ _

 که موضوع مهمی باشه.گیرم، مگر اینکنیم. دیگه با تو تماس نمیحاال صبر می _

 ها زیاد انتظار نکشیدند. هنوز پنج دقیقه نشده فلی با برقراری تماس رادیویی، سکوت را شکست.آن اما

 هالی! یه چیزهایی داریم. _
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 اند؟دوباره پیدامون کرده _

 نه، یه چیزهایی از پاسدار... قطع نکن، می خوام یه فایل برای کالهخودت بفرستم. _

 نگارها بود.تصویر امواج صوتی آن شبیه تصویر زلزله یک فایل صوتی روی نقاب هالی ظاهر شد.

 های کسی رو پای تلفن استراق سمع کردی؟این دیگه چیه؟ صحبت _

 «فرسته.بار مصرفیه که پاسدار هر روز برای ما میدقیقاً نه. این یکی از یک میلیارد فایل یک»فلی گفت: 

های عهد دقیانوس آمریکایی و روسی را ها ماهوارهلی از طریق آنای از واحدهای جاسوسی بود که فی پاسدار مجموعهشبکه
رد. البته کزیر نظر داشت. عملکردشان هم به این صورت بود که تمامی ارتباطات تلفنی و مخابراتی آدمیزادها را کنترل می

شده  ریزیر طوری برنامههای تلفنی را گوش داد. برای همین کامپیوتکامالً مشخص است که عمال امکان ندارد تمام تماس
 شد.ها از یک سری کلمات کلیدی استفاده میکرد که در آنهایی را انتخاب میبود که فقط تماس

ی کامپیوتر درجه این تماس به وسیله شد،در یک مکالمه شنیده میو زیرزمین  5جن و پری، بهشت مثال اگر کلماتی مانند
شد، صورت بود که هر چه کلمات بیشتری در رابطه با قوم خاص شنیده میبندی هم به این شد. درجهبندی و ضبط می

 شد.تر میی اضطراری بودن آن تماس تلفنی هم بیشدرجه

 این تماس همین چند دقیقه پیش از لندن زده شده. پُره از کلمات کلیدی. تا به حال همچین چیزی نشنیده بودم.. _

 «بذارش.»هالی خیلی راحت به فلی دستور داد: 

 نما روی امواج صوتی حرکت کرد.یک پیکان کوچک عمودی مکان

قوم خاص. نیروی ویژه، جادو، بهشت، فرودگاه شاتل، باند کِل، »رفت، گفت: صدایی نامشخص که مرتب باال و پایین می
 «ترول، ایست زمانی، پلیس زیرزمینی، آتالنتیس.

 فقط همین بود؟ _

 تونه یه شرح کامل از ما بنویسه.لفن رو زده میکافی نبود؟ هر کسی که این ت _

 که فقط یک مشت کلمه است که پشت سر هم ردیف شده. هیچ معنی خاصی نداره.اما این _

ای ابطهکنم. ولی فکر کنم باید یه رآوری میرسی. من فقط اطالعاتو جمعهی! با بحث کردن با من به جایی نمی»سنتور گفت: 
 «افته.اشه. دو تا مورد نادر توی یه روز اتفاق نمیبا شناسایی ما داشته ب

 خیله خب، باشه. هیچ جای خاصی مشخص نشده؟ _

                                                            
 هِوِن، به معنی بهشتاشاره به شهر  5
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 قدر پیشرفت نکرده که بتونه تشخیص صدا کنه. ما فقطی سرمازایی در لندن زده شده. پاسدار هنوز اونتلفن از یه مؤسسه _
 دونیم که صدا از داخل این ساختمان بوده.می

 کی مرموز کی بوده که این تلفنو زده؟یعنی این خا _

 ی تایمز استفاده کرده.که از خط مستقیم جدول روزنامهتر اینعجیب _

 «اند؟های جدول امروز بودهشاید این کلمات، جواب»هالی با امیدواری گفت: 

 ها باشه، نبود.ای که مربوط به جن و پریی جواب رو هم کنترل کردم. هیچ کلمهنه، من بقیه _

 هایش را از حالت خودکار خارج کرد.هالی هدایت بال

 ی ما منظورش از این کار چی بوده. مختصات محلی مؤسسه رو برای من بفرست.رم ببینم این تماس گیرندهباشه، پس می _

لی ه فجا کگرفتند، و از آنمورد است. هر سال صدها تلفن مثل این را میزد که این هم فقط یک ترس بیهالی حدس می
ر حال ها دکرد که خاکیکرد، جداً باور میی جادو استفاده میبیماری سوءظن داشت، هر بار که یک نفر حتی یک بار از کلمه

ها کامپیوتری هم که جمالتی که این روزها و بازی های فانتزیاند. با این گرایش اخیر آدمیزادها به فیلمحمله به زیرزمین
هایی که شد. هزاران ساعت از وقت پلیس با شناسایی ساکنان محلرفت، بسیار استفاده میکار می ها بهی جادو در آنکلمه

شد که یک بچه داشته با کامپیوترش رفت، و همیشه هم معلوم میگرفت، هدر میجاها صورت میهای تلفنی از آناین تماس
 کرده.بازی می

ود داشته های بازاری هالیوی فلیمنامهول باشد، یا شاید هم یک نویسندهای یک جدتر احتمال داشت که این تلفن، جواببیش
به هر  اش تلفن کند. ولیکرده، یا حتی یکی از افراد نیروی ویژه خواسته یواشکی از سرکار به خانهیک داشتان سر هم می

 شدند.حال، آن روز هم مثل روزهای دیگر باید مطمئن می 

سرعت زیاد به طرف پایین شیرجه رفت. شیرجه رفتن برخالف قوانین نیروی ویژه بود.  هالی پاهایش را عقب کشید و با
 گرفت.های ناشناخته باید تدریجی و حساب شده انجام مینزدیک شدن به محل

شد، حس کتان را به عقب میهای پایتوانید فشار باد را که شستتواند داشته باشد وقتی نمیاما پرواز کردن چه لذتی می
 کنید؟

 

 ی سرمازایی عصر یخلندن، مؤسسه

در قهای زندگی یک نفر اینی مخصوص واحد حمل و نقل دوال شد. واقعاً چه قدر مسخره بود که اولویتآرتمیس روی پله
توانست تغییر کند. آن روز صبح تنها نگرانی او این بود که چه کفشی را با کت و شلوارش بپوشد، ولی در آن لحظه سریع می

ت وخامت تر به سمآید، واین مشخص نبودن، لحظه به لحظه بیشخص نبود که چه بر سر زندگی عزیزترین دوستش میمش
 شد.کشیده می

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

49 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

ای از یخ را از روی عینکی که از جیب کت محافظش برداشته بود، پاک کرد. این عینک، یک عینک معمولی آرتمیس الیه
روی دهنده بود که از یک کالهخود نیعینک خاص، مجهز به فیلترهای تطبیق نبود، چون دید باتلر هیچ مشکلی نداشت. این

جدا شده بود. یعنی همان فیلترهای ضد سپر پوششی. باتلر آن را از زمانی که هالی شورت نزدیک بود در عمارت فاول  ویژه
نیم؛ کیروی ویژه دردسر درست میداند؟ ما که مرتب برای نگفت کسی چه میروی او را بپرد، همراه خودش داشت. همیشه می

 یک روز دیدی فرمانده روت برکنار شد و کسی جایش آمد که دل خوشی از ما ندارد.

ر اساس ها فقط بتوانست باور کند که آنطلب بودند. او نمیها اصوالً مردمی صلحاما آرتمیس با او هم عقیده نبود. جن و پری
م دیگر ها دوست بودند. یا دست ک؛ حتی اگر یک خاکی باشد. و تازه، حاال دیگر آنآسیبی به او برسانند سوابق سوء یک نفر،

 دشمن نبودند.

ند، دهد. گر چه، دلیل هم نداشت که فکر ککرد آن تماس تلفنی نتیجه میآرتمیس بر اساس همین تصورات بود که فکر می
ی رمز، ن را زیر نظر داشتند و با استفاده از سیستم کلمهی امنیتی دولتی بودند که خطوط تلفنمی دهد. روی زمین چندین اداره

ند مسلماً توانستند چنین کاری بکنکردند. اگر آدمیزادها میمکالماتی که ممکن بود امنیت ملی را به مخاطره بیندازد، ضبط می
 توانست.ها جلوتر بود، میفلی هم که همیشه دو قدم از آن

سمت جلو ماشین رفت. درست ده دقیقه پیش تماس تلفنی برقرار شده بود. با فرض آرتمیس عینک را به چشمش زد و به ق
کند.  کشید تا نیروی ویژه عملیات روی زمین را شروعکه فلی بالفاصله دست به کار ردیابی شده باشد، دو ساعتی طول میاین

ن رکورد برای تریها، طوالنی. طبق گزارششد که قلب باتلر ایستاده بودبه این ترتیب، روی هم رفته تقریباً پنج ساعت می
برگشت عالئم حیاتی با تنفس مصنوعی، دو ساعت و پنجاه دقیقه بود که بر روی اسکی بازی انجام شده بود که در زیر بهمنی 

های آلپ مدفون و منجمد شده بود. تا آن هنگام هیچ کس سعی نکرده بود بعد از سه ساعت، عالئم حیاتی کسی را در کوه
 رگرداند. شاید چون دیگر لزومی نداشت.ب

آرتمیس به سینی غذایی که دکتر لِین برایش بیرون فرستاده بود نگاه کرد. اگر در موقعیت دیگری بود، از تمام چیزهایی که 
 گرفت. اما در آن هنگام این غذا حکم قوت الیموتی را داشت که او را تا رسیدن نیروی کمکی قفطدر پشقاب بود ایراد می

شت اش که شد، صدا کرد. پی خالیای چای از لیوان پالستیکی نوشید. چای گرم وارد معدهداشت. آرتمیس جرعهسرپا نگه می
ی خود تنظیمی که داشت، صداهای بیپ یا ویز کرد. گهگاهی از کامپیوتر آن طبق برنامهسرش در با صدای آرامی وز وز می

د جادوی اجنه که ببینکه در هِلسینکی در انتظار به هوش آمدن او بود؛ در انتظار این شد. آرتمیس به یاد پدرش افتادشنیده می
 کند...برای او چه می

 

 دار(، )قفلی آرتمیس فاول، دیسک ی روزانهاستخراج شده از دفترچه

 

م، اما بود که به خاطر داشت امروز پدرم با من صحبت کرد. بعد از دو سال، برای اولین بار صدایش را شنید. دقیقاً همان صدایی
 هیچ چیز دیگری مثل قبل نبود.
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گذشت؛ ولی او اش بر روی بدن خرد و خمیر او استفاده کرده بود، میدو ماه از زمانی که هالی شورت از جادو شفادهنده
 بود. هترین واکنشی نسبت به اطرافش، روی تخت بیمارستان هِلسینکی دراز کشیدحرکت و بدون کوچکطور بیهمان

 اش قویاش را هم به دست آورده باشد، چون امواج مغزیگتتند قائدتاً باید هوشیاریآوردند. به من میدکترها سر در نمی
ه ها باورکردنی نبود. این مرد با آن جراحاتی که برداشتزند. به نظر آنهستند. کامالً سال است و قلبش مثل قلب یک اسب می

 کرد؛ در صورتی که حاال عضالتش مثل عضالت یک جوانِ بیست ساله بودند.ت و پنجه نرم میبود، باید اآلن با مرگ دس

البته برای من قابل درک بود. جادوی هالی کل وجود پدرم را بازسازی کرده بود، به جز پای چپش که کاری برای آن 
بود. در وجود او زندگی دمیده شده  اش در سواحل مورمانسک، قطع شدهتوانست بکند، چون در جریان غرق شدن کشتینمی

 بود، چه در بدنش و چه در ذهنش.

ی دیگری نداشتم. فقط مانده بودم که این نیروی کرد. در هر صورت، چارهتأثیری که جادو روی بدن او داشت، مرا نگران نمی
ب شود. ناپذیر محسوای جیرانهتوانست ضربمثبت چه تأثیری بر ذهن پدرم خواهد داشت. تحولی مانند این، برای پدر من می

 اندوزی بنا شده بود.ی مالاش بر پایهزیرا او بزرگ خاندان فاول بود و اساس زندگی

جا که آن ترین عالئم حیاتی باشیم. ازشانزده روز تمام کار ما این بود که در اتاق پدرم در بیمارستان بنشینیم و منتظر کوچک
د، ترین نوسانی را نشان دادنها را بخوانم، صبح روزی که امواج مغزی پدرم کوچکدستگاه در این مدت یاد گرفته بودم عالئم

فوراً متوجه شدم. تشخیص من این بود که او به زودی به هوش خواهد آمد، برای همین پرستار را خبر کردم. ما را از اتاق 
هوشی، یک د؛ دو متخصص قلب، یک متخصص بیبیرون کردند تا جا برای تیم پزشکی که بیش از دوازده نفر بودند، باش

 جراح مغز، یک روان پزشک و چندین پرستار.

هایش را مالید و فقط یک کلمه گفت: های پزشکی نداشت. او خیلی راحت بلند شد، چشماما پدرم احتیاجی به مراقبت
 «آنجلین.»

که آور دیگر انتظار بکشیم تا اینی عذابین دقیقهبه مادر اجازه دادند که داخل برود. باتلر، ژولیت و من مجبور شدیم چند
 «خواد شما رو ببینه.همه بیایید تو. می»مادرم در را باز کرد و گفت: 

در این لحظه بود که ناگهان ترسیدم. پدرم، مردی که دو سال تمام سعی کرده بودم مثل او رفتار کنم، باالخره بیدار شده بود. 
 کردم؟کرد؟ یا این من بودم که باید به میل او عمل مین انتظار داشتم رفتار میگونه که مآیا حاال او هم آن

های دور تختش نگه داشته بودند. اولین چیزی که توجهم را جلب با تردید وارد اتاق شدم. آرتمیس فاول را به کمک بالش
. د یافته بودند، بلکه حالت صورتش استها نیست، چون قبالً تقریباً به طور کامل بهبوکرد صورتش بود. منظورم جای زخم

البال شده بود. بعد از آن مدت طوالنی دور پیشانی پدرم که معموالً از فکر و خیال زیاد پر از چین و چروک بود، صاف و فارق
 دانستم چه بگویم. اما پدرم مثل من مردد نبود.از هم بودن، حاال نمی

 «ای، یه مرد جوان.آرتی. مرد شده»د: هایش را به طرف من دراز کرد و فریاد زدست
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ها را فراموش کردم. چینیها و توطئهی آن نقشهفشرد، همهدر تمام آن مدتی که مرا به خود می به درون آغوشش دویدم و
 دوباره پدر داشتم.

 

 سرمازایی عصر یخ

 

های فیلتردارش به دقت به آن نقطه چشمهای آرتمیس با حرکت سریعی که روی دیوار دید، از هم گسیخته شد. به خاطره
رفت. یک افسر نیروی ویژه بود با بال و کالهخود و ی سوم، دوال دوال راه میی طبقهنگاه کرد. یک جن داشت روی پنجره

کلکش گرفته بود. فلی تلفن را استراق سمع کرده بود و یک نفر را  پس تجهیزات کامل، آن هم فقط بعد از پانزده دقیقه.
 کرد این جن لبالب پر از جادو باشد و حاضر باشد کمک کند.تاده بود تحقیق کند. حاال فقط باید آرزو میفرس

کرد که این افسر نیروی ویژه وحشت کند. یک حرکت اشتباه همان و شش کرد. نباید کاری میباید خیلی با دقت رفتار می
 ز اتفاقات آن روز داشته باشد، همان. این برای باتلر، یعنی مرگ.ای اترین خاطرهکه کوچکساعت دیگر بیدار شدن، بدون این

اد، العمل نشان دآرتمیس خیلی آرام درِ آمبوالنس را باز کرد، از آن پیاده شد و چند قدم در حیاط جلو رفت. جن سریع عکس
ون ی سبک پالتینش را بیرهزده و نگران، دید که او اسلحسرش را بلند کرد و حرکات او را زیر نظر گرفت. آرتمیس وحشت

 کشید و به طرف او گرفت.

 «تیراندازی نکن، من مسلح نیستم، به کمکت احتیاج دارم.»هایش را باال برد و گفت: آرتمیس دست

 های آرتمیس قرار گرفت.هایش را روشن کرد و آرام پایین آمد، تا جایی که نقابش هم سطح چشمجن بال

 «دوست مردم شما هستم. این من بودم که کمک کردم باند کِل دستگیر بشه. اسم من...نترس، من »آرتمیس ادامه داد: 

 اش آرام باال رفت.سپر پوششی جن خاموش شد و نقاب تیره

 «دونم اسمت چیه، آرتمیس.خودم می»سروان هالی شورت گفت: 

 «هالی. این تویی.»های او را گرفت و گفت: آرتمیس ناگهان شانه

جا چه خبره؟ غلط نکنم این تو بودی که اون تلفونو دونم که خودمم. معلومه اینخودم می»آدمیزاد را کنار زد: های هالی دست
 «زدی.

 دم.ها نیست. بعد برات توضیح میبله، بله. ولی اآلن وقت این حرف _

 هایش را زیاد کرد و تا ارتفاع سه متری باال رفت.ی سوخت بالهالی درجه

 حاال باید توضیح بدی. اگه به کمک احتیاج داشتی، چرا با تلفن خودت تماس نگرفتی؟ ینهم نه، آرتمیس. _
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 آرتمیس سعی کرد خودش را آرام کند و جواب او را بدهد.

 کردم بیایید.کنه. در ضمن، فکر نمیخودت به من گفتی که فلی دیگه ارتباطات منو کنترل نمی _

 «آمدم.هم نمیآره، شاید »هالی یک لحظه فکر کرد و گفت: 

 «ده.ای قایم شده و نگهبانی میپس باتلر کجاست؟ البد مثل همیشه یه گوشه»بعد ناگهان متوجه چیزی شد: 

 ی خاکی او را به کمک طلبیده است.اش دقیقاً به هالی گفت که چرا پسرهآرتمیس جواب نداد، اما حالت چهره

*** 

ی سرمازایی را باز کرد. باتلر درون آن دراز کشیده بود و یخی به قطر پیله ای را فشار داد و یک پمپ بادی، درِآرتمس دکمه
 دو سانتی متر رویش را پوشانده بود.

 «اوه، نه. چه اتفاقی افتاده؟»هالی آهی کشید و گفت: 

 جلو یه گلوله که به طرف من شلیک کرده بودند، ایستاد. _

اطرافیانت،  خصوص بهزنه. بههای کثیفت به مردم صدمه میین نقشهخوای بفهمی که اخاکی، تو کی می»جن با پرخاش گفت: 
 «که متأسفانه تو براشون مهمی.

 آرتمیس جوابی نداد. حرف حساب که جواب نداشت.

 ی مرد محافظ کنار کشید.ی یخ را از روی سینههالی یک کیسه

 چند وقته؟ _

 آرتمیس ساعت موبایلش را نگاه کرد.

 دقیقه کم و زیاد. سه ساعت. حاال یکی دو _

 ی باتلر گذاشت.ها را کنار زد و کف دستش را روی سینهسروان شورت یخ

 سه ساعت. مطمئن نیستم، آرتمیس. هیچ اثری از زندگی وجود نداره. هیچی. _

 ی سرمازایی به او نگاه کرد.طرف پیلهآرتمیس از آن

 تونی اونو شفا بدی.تونی هالی. تو میاما تو می _

 قدم عقب رفت.هالی یک 

 ایه.های حرفهی مورد حادی مثل این، احتیاج به ساحرهتونم. حتی برای موارد اولیهمن؟ نه، من نمی _

 اما تو پدرمو شفا دادی. _
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آد اینو بهت بگم، اما باتلر مرده. کرد. پدر تو نمرده بود. حتی در وضعیت بحرانی هم نبود. هیچ خوشم نمیاون فرق می _
 مرده.هاست که مدت

ای چرمی که دور گردنش آویزان بود، بیرون آورد. درست وسط سکه یک سوراخ گرد ی طال را از کیسهآرتمیس یک سکه
 بود.

ده. گفتی کنی کامالً به دستت پیوند خورآد؟ اینو به من دادی تا مطمئنم کنی انگشتی که باهاش تیراندازی میاینو یادت می _
 کنم با معرفت باشم.آره. سروان. منم حاال سعی میکه توی من وجود داره، به یادم می این سکه اون یه ذره معرفتی رو

 مسئله معرفت داشتن یا نداشتن نیست. مسئله اینه که این کار اصالً عملی نیست. _

 «خوام با فلی حرف بزنم.می»هایش روی پیله زد و فکر کرد. سرانجام گفت: آرتمیس مدت کوتاهی با انگشت

 «گیریم.زنم، فاول. ما از آدمیزادها دستور نمیمن از طرف قوم خاص حرف می»ا لحن تندی گفت: هالی ب

 «طوری ولش کنم. این باتلره.تونم همینکنم. نمیهالی، خواهش می»آرتمیس گفت: 

 ها را نجات داده بود.توانست. هر چه باشد، باتلر بیش از یک بار جان خیلی از آنهای هم نمی

 «باشه، ولی مطمئن باش خبرای خوشی برات نداره.»دست گوشی یدکی را از کمربندش در آورد و گفت: هالی یک 

 ی میکروفن را آن طوری تنظیم کرد که جلو دهانش قرار بگیرد.آرتمیس گوشی را روی ی گوشش نصب کرد و دسته

 کنی؟فلی؟ داری گوش می _

 «تره.آدمیزادها هم جالبهای شب رادیوهای کنی؟ از قصهشوخی می»جواب آمد: 

آورد، وگرنه آخرین شانس باتلر از دست ای می کنندهآرتمیس سعی کرد حواسش را خوب جمع کند. باید حتماً دلیل قانع
 رفت.می

 ست. قبول دارم که شاید نشه، اما چه اشکالی داره یه سعی کوچولو بکنیم؟شفاخوام یه تنها چیزی که من می _

کنی ساده نیست. شفا دان یه فرآیند بسیار پیچیده است. به هوش قدرها هم که فکر میخاکی، اون»گفت: سنتور در جوابش 
 .«ی ساحره الزم داریمو قدرت تمرکز زیادی احتیاج داره. درسته، هالی خیلی خوبه، اما برای مواردی مثل این ما یه تیم ورزیده

ی کافی دیر شده. باید همین اآلن، تا قبل از این که گلوکز  هم به اندازهوقت نیست. تا همین حاال»آرتمیس ناگهان فریاد زد: 
 «هاش از بین رفته.وارد جریان خونش بشه این کارو بکنیم. تا همین حاال هم نسوج انگشت

 «شاید هم نسوج مغزش.»سنتور گفت: 

 د، منجمد بوده.اش از وقتی این اتفاق افتانه، من بالفاصله دمای بدنشو پایین آوردم. جمجمه _

 خویم بدن باتلر رو سالم کنیم، در حالی که مغز نداشته باشه.مطمئنی؟ ما که نمی _
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 مطمئنم. مغز سالمه. _

 فلی برای مدتی طوالنی چیزی نگفت.

یرات سوء این شه. تأثبینی کنم نتیجه چی میتونم پیشآرتمیس، اگر هم قبول کنم این کار رو بکنم، به هیچ عنوان نمی _
ای مثل این روی هیچ آدمیزادی انجام بار باشه، چه برسه به مغزش. تا به حال عمل جراحیار حتی روی بدنش ممکنه فاجعهک

 نشده.

 فهمم.می _

فهمی؟ آیا آمادگی داری عواقب این شفا رو بپذیری؟ معلوم نیست با چه تعداد مشکالت فهمی، آرتمیس؟ واقعاً میمی _
شی. این تویی که بعدها باید از هر چیزی که از این پیله بیرون اومد نگهداری کنی. آیا حاضری این بینی نشده رو به رو بپیش

 مسئولیت رو بپذیری؟

 «پذیرم.بله، می»ترین تردیدی گفت: آرتمیس بدون کوچک

ودش . به ختونه اونو وادار به استفاده از جادوش کنهکس نمیخیله خب؛ پس فقط مونده که هالی تصمیم بگیره. هیچ _
 مربوطه.

 های جن نگاه کند.توانست در چشمآرتمیس سرش را زیر انداخت. نمی

 گی هالی؟ حاضری این کار رو بکنی؟ حاضری امتحان کنی؟چی می _

 ها را از روی پیشانی باتلر کنار زد. باتلر دوست خوبی برای او و مردمش بود.هالی یخ

 کنم.اما هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، کنم. تضمین نمیباشه، امتحان می _

 ی کافی وقت برایزانوهای آرتمیس نزدیک بود از خوشحالی خم شوند، اما خیلی زود خودش را کنترل کرد. بعدها به اندازه
 زانو زدن داشت.

 کنم که چه تصمیم سختی گرفتی.متشکرم، سروان. درک می _

 هالی به در آمبوالنس اشاره کرد.

کنم. در ضمن، هر اتفاقی که افتاد، هر صدایی که باید محیط استریل باشه. وقتی تمام شد خودم خبرت میبرو پایین.  _
 آیی تا خودم صدات کنم.شنیدی، داخل نمی

 هالی دوربین کالهخودش را باز کرد و آن را از باالی پیله آویزان کرد تا فلی دید بهتری از بیمار داشته باشد.

 طوره؟چه _
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تونم ببینم. سرمازایی. این فاول به عناون یه آدمیزاد، واقعاً نابغه است. متوجه ی باالیی رو میتنهخوبه. تمام نیم»فِلی گفت: 
 «شدی کمتر از یه دقیقه وقت داشت تا این نقشه رو بکشه؟ خاکی باهوشیه.

 شویی آمبوالنس خوب شست.هایش را در دستهالی دست

نم. کشه که دارم این کار رو میدونی، هنوزم باورم نمیی خودش دردسر درست نکنه. میقدرا باهوش نیست که برااما اون _
 یه شفای سه ساعته. فکر کنم اولین بار باشه.

 اگه بالفاصله دمای مغز رو به زیر صفر درجه رسونده باشه، دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما... _

 «اما چی؟»کرد، پرسید: هایش را با حوله خشک میهالی که تند و تند دست

ور تونیم به طکنه. اینا رو حتی ما هم نمیی زیست و میدان مغناطیسی خود بدن در روند انجماد اختالل ایجاد میاما چرخه _
 رده.دونه جراحتی مثل این، چه به سر باتلر آوکس نمیجا چیزی بیش از پوست و استخوان مطرحه. هیچکامل کنترل کنیم. این

 را زیر دوربین گرفت. هالی سرش

 کنیم؟فُلی، مطمئنی کار درستی داریم می _

زی های مغگذره به قیمت از دست دادن چند تا از سلولای که میکاش وقت برای بحث کردن داشتیم، هالی، اما هر ثانیه _
 گم چه کار کنی. اول از همه باید یه نگاهی به زخم کنیم.شه. من میدوست ما تمام می

ای از خون منعقد شده دور های یخ را کنار زد و زیپ آلومینیومی را باز کرد. سر زخم، کوچک و سیاه بود و دریاچهتههالی بس
 آن را گرفته بود.

 کنم.اصالً شانسی نداره. درست به زیر قلبش خورده. برات زوم می _

 ستفاده کرد.هالی نقاب کالهخودش را بست و برای بزرگ کردن تصویر زخم، از فیلترهای آن ا

 اش باشه.ی ضدگلولهکنم الیاف جلیقهتوی زخمش یه چیزی گیر کرده. فکر می _

 صدای غرولند فلی از پشت بلندگوها شنیده شد.

 ده.همینو کم داشتیم. عوارض می _

 فهمم.نمی نکنه که اون تو چیزی باشه یا نباشه؟ در ضمن، لطفاً از اصطالحات پزشکی استفاده نکنید. ممگه چه فرقی می _

اتلر را به طور های بباشه. یعنی در این شرایط فقط یه احمق ممکنه عملش کنه. اگر تو انگشتاتو توی زخم کنی، جادو سلول _
 میره.شه، ولی خب، میجوری باتلر ضدگلوله میکنه، اینکامل با همون الیاف ضدگلوله، دوباره تکثیر می

 منقبض شدند.هالی احساس کرد عضالت کمرش ناگهان 

 پس حاال من چه کار کنم؟ _
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 جا پخش بشه.تو باید یه زخم جدید ایجاد کنی تا جادو از اون _

 اش کنیم.طوره تکه تکههالی فکر کرد، آره، عالی شد. یه زخم جدید. چه

 ولی این که مثل سنگ سفته. _

ت خیلی ی کم، و به مدت استفاده کنی. روی درجهتونی از نوترینو دوهزارشو آب کنی. میی کوچک از بدنپس باید یه تکه _
 خواهیم بیدار بشه، کارش تمامه.کوتاه. اگه مغزش قبل از زمانی که ما می

 ی حداقل تنظیم کرد.هالی نوترینو را درآورد و آن را روی درجه

 کنی کجا رو آب کنم؟پیشنهاد می _

یژن به که اکسشه. باتلر باید قبل از اینیلی سریع پخش میی سینه رو. برای شفا آماده باش، حرارت خاون طرف قفسه _
 مغزش برسه، شفا داده شده باشه.

 «ام.که بگی، آمادهبه محض این»ی مرد محافظ نشانه گرفت: هالی سالح لیزری را به طرف سینه

 تر برو. فاصله تقریباً ده سانت باشه. دو ثانیه کافیه.یه کمی نزدیک _

برای جراحی استفاده  کرد که روز از نوترینو را باال زد و چند نفس عمیق کشید. کی فکرش را می هالی نقاب کالهخودش
 کرد.ی لیزر را شلیک میکنند؟ هالی ماشه را تا جایی که صدای کلیک اول شنیده شود، عقب کشید. کلیک دوم اشعه

 دو ثانیه؟ _

 آره، برو. _

ی سینه ی نوترینو ساطع شد و بر روی قفسهرت شعاع نور نارنجی رنگی از سر لولهی لیزر، به صو. حرارت متمرکز اشعهکلیک
ای منظم شد؟ یخ به شکل دایرههوش شده بود و با این شوک بیدار میباتلر کمی پخش شد. یعنی مرد محافظ فقط کمی بی

 ذوب شد و بخار غلیظی از آن تا سقف آمبوالنس باال رفت.

ط تر کن تا روی محیحاال اشعه رو باریک»ی اضطراری بودن موقعیت بود گفت: که نشان دهنده ایزدهفلی با صدای هیجان
 «تری متمرکز بشه.کوچک

 داد، اما در عوض برایتر کردن اشعه، قدرت آن را افزایش مییکبار هالی خیلی ماهرانه با شستش درجه اسلحه را تغییر داد.
 کرد.ی مشخصی تنظیم میآن طرف بیرون نزند، باید آن را دقیقاً روی درجهکه لیزر بدن باتلر را نشکافد و از این

 روی عمق ده سانت تنظیمش کردم. _

 شه.خوبه، ولی عجله کن، حرارت داره پخش می _
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بار گشت. هالی دوباره ماشه را فشار داد و اینی باتلر برمیی سینهشد و رنگ به قفسههای اطراف سوراخ آب میکم یخکم
 ی زخم بیرون زد.شت باتلر را به شکل یک هالل شکاف داد. یک قطره خون از بین لبهگو

 «کافیه.»فلی گفت: 

 هالی سالحش را در غالفش گذاشت.

 حاال چی؟ _

ی جادویی رو که داری بیرون بده. نذار خودش جاری بشه، با فشار بده هاتو اون تو فرو کن و تا آخرین قطرهحاال دست _
 بیرون.

وقت که بارها عمل شفا را انجام داده بود، هیچآمد. با اینوقت از این کار خوشش نمیصورتش را در هم کشید. هیچهالی 
ار ها را از پشت کنهایش را باال آورد و آنهایش را در داخل بدن کسی فرو کند. هالی شستتوانست عادت کند که دستنمی

 هم گذاشت و داخل شکاف فرو برد.

 «شفا.»شید و گفت: نفس عمیقی ک

هایی های آبی رنگ در اطراف زخم باتلر پخش شدند. بعد، مثل ستارههایش جاری شد و جرقهجادو با حرکتی سریع از انگشت
 که از آسمان به طرف افق کشیده شوند، به درون بدنش نفوذ کردند و ناپدید شدند.

 «تر هالی، یه فشار دیگه.بیش» فلی با اصرار گفت:

 های آبی رنگ پر جنب و جوش و متراکمی بود،تر. جریان جادو که ابتدا به صورت باریکهبار بیشدوباره زور زد، ولی اینهالی 
 شد.تر میتر و نازکرفت ضعیفتر رو به کاهش میهرچه بیش

 «دیگه تمام شد. حتی برای برگشتن به خانه هم جادو برای غیب شدن ندارم.»هالی نفس نفس زد: 

 «شه که بیا و ببین.خیله خب. حاال عقب بایست تا وقتی بهت بگم. چون حاال قیامتی به پا می»گفت: فلی 

اش سینه ی آمبوالنس عقب رفت. برای چند ثانیه اتفاق خاصی نیفتاد، اما ناگهان پشت باتلر خم شد و قفسههالی تا کنار بدنه
 شنید. هایش رابه شدت باال آمد. هالی صدای ترق و تروق مهره

 «قلبش شروع به کار کرد. این قسمت راحتش بود.»فلی گفت: 

ای های جادو به هم وصل شدند و پردهباتلر محکم کف پیله پایین آمد و خون از زخمی که تازه ایجاد شده بود، بیرون زد. جرقه
بخشید، ذرات وجودش جانی دوباره میطور که جادو به جزء جزء ی او تشکیل دادند. باتلر همینمشبک و لرزان برو روی باالتنه

زمان، رد. همکهای پیله برخورد میخورد و به کنارهای که در یک قوطی گیر افتاده باشد، سرجایش به شدت تکان میمثل مهره
 کرد.زد و سموم را از بدنش خارج میبخار از تمام منافذش بیرون می
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خیمی از بخار را به باال فرستاد. بخار به محض متراکم شدن در زیر قشر یخ هم بالفاصله شروع به محو شدن کرد و ابر ض
های یخ هم مثل بادکنک ترکیدند و هزران های آب شد و به صورت باران باریدن گرفت. کیسهسقف فلزی، تبدیل به قطره

ط یک ود که درست وسشان بود به دیوارهای اتاقک آمبوالنس برخورد کردند و کمانه کردند. مثل این بکریستالی که درون
 طوفان گیر کرده باشید.

 «حاال برو جلو!»فُلی در گوش هالی گفت: 

 چی؟ _

دیده بهای آسیره. باید سرشو صاف بگیری که جادو وارد سرش بشه و بافتبرو جلو. جادو داره در ستون فقراتش باال می _
شن. وقتی هم که یه چیزی یه بار شفا داده بشه، یطور کج بازسازی مها همینرو بازسازی کنه. اگه سرش کج باشه، بافت

 تونیم باطلش کنیم.دیگه نمی

 کنم.کار رو هم میای نیست، اینهالی فکر کرد: عالی شد. حاال باید سرش رو هم بگیرم. باشه، مسئله

ه با د. بدن آدمیزاد کخوردند، باز کرهای یخ که به نقابش میهای کیسهها و تکههالی به سختی راهش را از بین کریستال
 کرد.ی سرمازایی برخورد میابری از مه پوشیده شده بود، هنوز با شدت به اطراف پیله

ش شد و تمام بدنهایش به او هم منتقل میهای باتلر از طریق دستهایش را در دو طرف سر باتلر گذاشت. تکانهالی دست
 را به لرزه انداخت.

 !هالی محکم بگیرش! محکم بگیرش _

هالی روی پیله خم شد و تمام وزن بدنش را روی سر مرد محافظ انداخت. با وجود آن وضعیت آشفته و درهم و برهم، هالی 
 ای هم دارد یا نه.دانست که اصالً این کارها فایدهنمی

 «آد! خودتو محکم بگیر!داره می»فلی در گوشش گفت: 

اعصاب  ها رفتند، ازهای آبی به طرف چشمبعد صورت باتلر را پوشاند. جرقهکم جلو آمد و ابتدا گردن و ی مشبک جادو کمپرده
یدن اش شروع به چرخهایش را در حدقهچشم های باتلر ناگهان باال پریدند وبینایی گذشتند و در مغز او نفوذ کردند. پلک

ایی کدام معنهایی که هیچگفت. جمله ها مختلفهای طوالنی را به زبانکردند. دهانش هم به کار افتاد و پشت سر هم جمله
 نداشتند.

 «کنند.خواد مطمئن بشه خوب کار میکنه. میمغزش داره عضای مختلف بدن رو امتحان می»فلی گف: 

ها هم با پیچیدن و چرخیدن کشیده شدن آزمایش شد. تارهای مو ناگهان رشد کردند و ها و مفصلتوانایی تک تک ماهیچه
ای ببر بیرون ههایش مثل چنگالها از سر انگشتته تراشیده شده بود، با موهای پرپشت پوشیده شد. ناخنی باتلر که از کله

 اش بیرون زد.زدند و ریشی زمخت مثل مار پیچ خورد و از چانه
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خواهد آن توانست او را محکم بگیرد. پیش خودش تصور کرد که مثل گاوچران سوار یک اسب وحشی است میهالی فقط می
 ا رام کند.ر

. باتلر کم محو شدندشوند، پراکنده شدند و کمسوخته که همراه نسیم در هوا پخش میها مثل خاکسترهایی نیمعاقبت جرقه
 هایش آرام و سنگین بود.های یخی به عمق ده سانتی متر، فرو رفت. نفسهم سر جایش آرام گرفت و بدنش در آب و خرده

 «ت.موفق شدیم. زنده اس»هالی گفت: 

موقع نآد. و تازه، اوفعالً برای جشن گرفتن زوده. هنوز خیلی کار داریم. دست کم تا چند روز دیگه به هوش نمی»فُلی کفت: 
هم معلوم نیست که مغزش در چه وضعیتی باشه و چه مشکالتی داشته باشه که قابل مشاهده نیست. گر چه، فعالً برای حاال 

 «یه مشکل قابل مشاهده داریم.

 لی نقاب کالهخودش را باال زد.ها

 ای؟چه مشکل قابل مشاهده _

 خودت ببین. _

سروان شورت تقریباً وحشت داشت به چیزی که در آن پیله خوابیده بود، نگاه کند. این تصور که با چه موجود عجیب و غریبی 
 ی کج و معجوج ساخته بودند؟ اولینالخلقهها از باتلر یک آدمیزاد عجیبکرد. یعنی آنممکن است رو به رو شود، رهایش نمی

تر شده بود باتلر بود. خود سوراخ گلوله ناپدید شده بود، اما پوست در آن قسمت تیره یچیزی که هالی متوجه آن شد، سینه
 انگلیسی بود. شد. به نظر شبیه حرف وخطی قرمز که دورش سیاه بود، دیده می

ش بشه، گقدر زیاد نیست که باعث مرالیاف ضدگلوله است. جتماً یه مقداری از اونم بازسازی شده. خوشبختانه اون»فُلی گفت: 
 «تونه مسافت طوالنی بدوه.هاش چسبیده، دیگه نمیکنه، با وجود این الیاف که به دندهشو کند میاما نفس کشیدن

 این خط قرمز چیه؟ _

 اش نوشته شده بود.ی ضدگلولهای باشه که روی جلیقهزنم رنگ باشه. باید کی از حروف کلمهحدس می _

ی آن نوشته شده با رنگ قرمز روی سینه ای افتاده بود. حروف ی باتلر در گوشهههالی اطراف آمبوالنس را گشت. جلیق
 یک سوراخ وجود داشت. بود. درست در قسمت حرف 

ن روزها بین تونه بگه خالکوبیه. ایشد برای زندگیش بپردازه. میترین بهایی بود که میخُب دیگه، این کوچک»سنتور گفت: 
 «خاکیا خیلی مُد شده.

ای باشد که فُلی به آن اشاره کرده بود. یک چیز دیگر الی امیدوار بود که این پوست ضدگلوله همان مشکل قابل مشاهدهه
ه از تر گفته باشم، وقتی نگاهش به مویی ککه وقتی نگاه هالی به صورت مرد محافظ افتاد، فوراً نمود پیدا کرد، یا اگر دقیق

 دا کرد.صورتش سبز شده بود، افتاد، نمود پی
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 «آد.وای خدا! آرتمیس از این خوشش نمی»هالی آهی کشید و گفت: 

*** 

توانست زد. حاال که دوباره میاش تحت عمل جراحی جادو بود، در حیاط قدم میآرتمیس در مدتی که محافظ شخصی
ار جوید. آیا کذهنش را می یی برگی را بجود و جلو برود، گوشهاش را ادامه بدهد، شک و تردید مثل حلزونی که لبهنقشه

وقت شد، چه؟ مگر پدرش بعد از به هوش آمدن آشکارا تغییر نکرده بود؟ آرتمیس هیچکرد، اگر باتلر خودش نمیدرستی می
 کرد.شان را فراموش نمیوگویاولین گفت

 

 دار(، )قفلی آرتمیس فاول، دیسک های روزانهاز یادداشت

 

پر کنند. پدرم  های مکملسرسختانه معتقد بودند که باید بدن پدرم را با تزریق انواع ویتامیندکترهای بیمارستان هِلسینکی 
هم به همان اندازه سرسختانه معتقد بود که این کار لزومی ندارد؛ و وقتی هم یک فاول به کاری معتقد باشد، همان کار را 

 خواهد کرد.

م باخبر اط یه مدت کوتاهی به من فرصت بدید تا از حال و روز خانوادهکنم فقمن کامال خوبم. خواهش می»پدر مصرانه گفت: 
 «بشم.

ی پدرم داشتنی او قرار گرفته بودند، کوتاه آمدند و بیرون رفتند. من واقعاً از این شیوهدکترها که تحت تأثیر شخصیت دوست
د. او قبالً همیشه برای رسیدن به اهدافش وقت از آن استفاده کنهای فردی، سالحی نبود که پدرم هیچتعجب کردم. جاذبه

 شد.مثل بولدوزور از روی هر فرد احمقی که جرئت کرده بود و جلو او ایستاده بود، رد می

*** 

مبل نشسته  یاش گذاشته بود. مادر روی دستهشدهی کوتاه را زیر پای قطعپدر روی تنها مبل اتاق نشسته بود و یک چهارپایه
 درخشید.ی پوست سفید رنگش مثل ماه میبود و در آن پالتو

ک ی پام رو برای یناراحت نباش، آرتی. فردا قراره اندازه»کنم. برای همین گفت: پدر متوجه شد که من به پایش نگاه می
 «جا.آد اینپای مصنوعی بگیرن. دکتر هِرمان گروبِر از دورتموند با هواپیما می

 ها بود.کرد. از بهترینبا کاروان ورزشکاران آلمانی اعزام به المپیک کار می من قبال اسم گروبر را شنیده بودم. او

 گم یه پای ورزشکاری برام بذاره، برای دو سرعت.بهش می _

 کرد. اصالً شبیه پدرم نبود.شوخی می

 آنجلین موهای شوهرش را به هم ریخت.
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 نی کوچولو بود.تو رفتی اون فقط یه نیقدر اذیتش نکن. برای آرتی سخته. وقتی عزیزم، بسه دیگه، این _

 «موقع من یازده سالم بود.نی کوچولو، مادر. اونشه گفت نینمی»من گفتم: 

خلقی جای که این خوشترین زمان بود تا با هم صحبت کنیم، تا قبل از آنپدر با مهربانی به من لبخند زد. شاید حاال مناسب
 شگی بدهد.خودش را به همان رفتار خشک و خشن همی

 ام.پدر، از بعد از ناپدید شدن شما، همه چیز خیلی تغییر کرده. منم تغییر کرده _

 پدر خیلی جدی سرش را تکان داد.

 طور بوده؟بله پسرم، حق با توست. اوضاع چه _

 آه، بله، کار. این آن پدری بود که من به خاطر داشتم.

خانواده همه پُر هستند، و مطمئنم از موجودی اوراق بهادار هم رضایت خواهید های بانکی شید که حسابحتماً متوجه می _
دونید،، هجده درصد، در تجارت امروزی طور که میهمون داشت. در سال مالی گذشته، هجده درصد افزایش سرمایه داشتیم.

 نشدم پدر. ترین قصوری در نگهداری از اموال شماآد. من مرتکب کوچکیه موفقیت بزرگ به حساب می

یزیه های بانکی و بورس تنها چاما من درمورد تربیت تو قصور کردم، پسرم! اگه تو فکر کنی که حساب»آرتمیس پدر گفت: 
 «چیزها رو از من یاد گرفته باشی.ام. تو باید اینکه اهمیت داره، پس من حتما قصور کرده

 بعد من را به طرف خودش کشید.

ه دارم ای ککردم تنها وظیفهی فکر و ذکرم فقط کار بود. همیشه فکر میرای تو نبودم. همهآرتی من اصال پدر خوبی ب _
آور. اگه قرار باشه دونیم، یه امپراطوری خالف اخالق و شرمطور که هر دو تامون میاداره کردن امپراطوری فاوله. اونم همون

ای رو تجدید نظر کنم. جداً دلم میخواد همگی با هم زندگی تازههام ربایی درسی گرفته باشم، اینه که در اولویتاز این آدم
 شروع کنیم.

کردم، شعار هایی که در نبود پدرم مدام در ذهنم مرور میشنوم باور کنم. یکی از خاطرهتوانستم چیزهایی را که مینمی
. ولی حاال، او جلو روی من "نی قدرتطال یع" کرد: مان بود که پدر همیشه آن را تکرار میخانوادگی

 کرد. این جادو با پدر من چه کرده بود؟ی ضوابط خاندان فاول، پشت میداشت به همه

دیگر رو داشته باشیم، همه تا وقتی هم آرتی، طال همه چیز نیست، حتی قدرت هم نیست. ما، هر سه نفرمون،»پدر ادامه داد: 
 «چیز داریم.

 دلخور نبودم. من شوکه شده بودم، اما

 گفتید... نه، شما خودتون نیستید. شما یه آدم جدیدید.اما، پدر! شما که میشه می _
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نه، آرتی. یه آدم جدید نیست، همون آدم قدیمیه. همونی که من عاشقش شدم و باهاش ازدواج کردم، »مادر وارد صحبت شد: 
 «ایم.گذاشته بشه. و حاال دوباره خودش شده. ما دوباره یک خانوادهی اون ی خاندان فاول به عهدهکه مسئولیت ادارهقبل از این

 که دوباره با همند خوشحال بودند.به پدر و مادرم نگاه کردم. چه قدر از این

 ی عادی زندگی کند؟ی فاول مثل یک خانوادهیک خانواده؟ یعنی ممکن بود روزی خانواده

 

 سرمازایی عصر یخ

 

از آمبوالنس از آمبوالنس عصر یخ بلند شد، به زمان حال آمد. آمبوالنس شروع کرد به تکان آرتمیس با سر و صدایی که 
 خوردن و نوری آبی از زیر درش بیرون آمد.

یان ی هالی دوباره به دستش وصل شد، جرآرتمیس نترسید. او قبالً هم شفا دادن دیده بود. سال گذشته، وقتی انگشت اشاره
یخ را تکه تکه کرده بود، و تازه این فقط برای یک انگشت کوچک بود. تصورش را بکنید بدن  جادو چیزی در حدود نیم تن

تا چند دقیقه ادامه یافت و باعث ترکیدنِ دو تا از تایرهای  های شدیدآورد. تکانباتلر آن زخم عظیم چه خساراتی به بار می
طمئنا ها تعطیل بود، وگرنه دکتر لین مخوشبختانه مؤسسه شبها را به طور کامل لت و پار کرد. آمبوالنس شد و فنربندی چرخ

 کرد.مخارج تعمیر ماشین را هم به صورت حسابش اضافه می

 ها شدید، سرجایشها شهربازی، بعد از تکانعاقبت سر و صدا و هیاهوی ناشی از جادو فروکش کرد و ماشین مثل دستگاه
یه داده بود، خسته و تهی از جادو درِ عقب آمبوالنس را باز کرد. پوست طور که به چارچوب در تکآرام گرفت. هالی همان

 زد.ای رنگ جن از ضعف به زردی میقهوه

 «خُب؟ زنده است؟»آرتمیس پرسید: 

آورد. سروان شورت چند نفس هالی جوابی نداد. یک شفای سخت معموالً حالت تهوع و احساس کوفتگی شدید به همراه می
 ر عقب ماشین نشست.عمیق کشید و روی سپ

 «زنده است؟»پسرک دوباره پرسید: 

 «زنده؟ بله، زنده است. اما...»هالی سرش را تکان داد: 

 اما چی، هالی؟ به من بگو! _

 هالی به سختی کالهخودش را از سرش درآورد. کالهخود از دستش لیز خورد و روی زمین حیاط غلتید.

 آمد کردم.برمیمتأسفم آرتمیس. هر کاری از دستم  _
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 اش زده بود.موقع در زندگیشاید این بدترین حرفی بود که هالی تا آن

*** 

ی ویهی دستگاه تههای رنگی لغزنده شده بود. از توری شکستهآرتمیس داخل آمبوالنس رفت. کف اتاق از آب و کریستال
 زدند.رقه میشدند و جهای نئون سقف خاموش و روشن میزد و چراغمطبوع دود بیرون می

باتلر از  هایکرد. یکی از دستهایش مایعی چکه میی سرمازا خراب و شکسته در یک گوشه افتاده بود و از ژیروسکوپپیله
 آسایی را روی دیوار اتاقک ایجاد کرده بود.ی غولی پیله آویزان بود و سایهلبه

ایش، آرام ی نمقتی عالئم ضربان قلب را دید که روی صفحهکرد. آرتمیس وی سرمازا هنوز کار میهای پیلهتابلوی دستگاه
رفت، خیالش راحت شد. پس باتلر زنده بود، و این هالی بود که برای بار دوم این کار را کرده بود. اما مثل باال و پایین می

 که چیزی این جن پلیس را نگران کرده بود. مشکلی وجود داشت.این

سر  یله را نگاه کرد، فورا برایش مشخص شد که این مشکل چیست. موی تازه درآمدهکه داخل پیآرتمیس به محض این
ی سرمازا گذاشته بودند، چهل سال داشت، اما مردی که حاال باتلر، پر بود از تارهای خاکستری. زمانی که باتلر را در محفظه

 عت، او بیش از ده سال پیر شده بود.تر. در عرض سه ساجلو رویش بود، دست کم پنجاه ساله بود. یا شاید هم بیش

 هالی پشت سر آرتمیس ایستاد.

 «دست کم زنده است.»جن گفت: 

 آرتمیس سرش را تکان داد.

 شه؟کِی بیدار می _

 شاید چند روز دیگه. _

 «طور این اتفاق افتاد؟چه»پسرک یک دسته مو را از وری پیشانی باتلر کنار زد و گفت: 

 «دونه.دونم. این چیزها رو فُلی میدقیقاً نمی»نداخت: هایش را باال اهالی شانه

 آرتمیس گوشی یدکی را از جیبش درآورد و روی گوشش گذاشت.

 فُلی، هیچ نظری نداری؟ _

 ای هم الزم بود. برای شفایزنم غیر از جادوی هالی چیز دیگهراستش مطمئن نیستم. ولی حدس می»سنتور در جوب گفت: 
 ی پانزده سال.یات خود باتلر هم الزم بود، ظاهراً به اندازهکامل، کمی از نیروی ح

 شه کرد؟حاال هیچ کاری نمی _
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تر شتونم بگم که در آینده شاید بیشه، میشه باطل کرد. اگه این حرف باعث تسلی خاطرت میمتأسفانه، نه. شفا رو نمی _
دونیم مغزش در چه وضعیته. که، ما نمیدست داده و بدتر اینشو از از عمر طبیعیش هم عمر کنه. اما به هر حال، دوران جوانی

 تر کرده باشه.شو از یه دیسک پاک شده هم پاکشاید شفا ذهن

 آرتمیس آه عمیقی کشید.

 دوست عزیزم، من چه به سر تو آوردم؟ _

مه یرون برید. مطمئنم این هجا بتر از اینها نیست. هر دو نفرتون باید هر چه سریعفعالً وقت این حرف»هالی سریع گفت: 
 «سر و صدا حسابی توجه همه رو جلب کرده. وسیله داری؟

 نه. ما با یه پرواز عمومی اومدیم. بعد هم از فرودگاه هیترو یه تاکسی گرفتیم. _

 هایش را باال انداخت.هالی شانه

ام. من اآلن درمأموریتم؛ یه ت از دست دادهجا وقی کافی اینخواست کمک کنم، آرتمیس. اما تا حاال هم به اندازهدلم می _
 العاده مهم. باید برگردم سر کارم.مأموریت فوق

 ی سرمازا فاصله گرفت.آرتمیس از پیله

 هالی، درمورد مأموریتت... _

 سروان شورت آرام برگشت.

 خُب؟... _

 فُلی رد بشه؟های امنیتی طور نیست؟ یه چیزی تونسته از سیستماند، اینشما رو پیدا کرده _

فاول! ما باید »کشید، گفت: اش بیرون میپشتیی بزرگ آلومینیومی مخصوص استتار را از کولهطور که یک ورقههالی همین
 «بریم یه جایی مفصل با هم صحبت کنیم. یه جای خلوت.

ای ی آلومینیومی استتارکنندهرقهای از ابهام گذشت. هالی دو آدمیزاد را در وی بعدی برای آرتمیس در هالهچهل و پنج دقیقه
اش بیرون آورده بود، خوب پیچاند و هر سه نفرشان را یه یک کمربند ضدجاذبه وصل کرد. کمربند عمال وزن پشتیکه از کوله

 داد.ها را تا یک ششم میانگین آن بر روی زمین کاهش میآن

شد  ی شب بلند کنند. هالی مجبوررا با هم در آسمان تیره ها به سختی توانستند هر سه نفرحتی با وجود آن کمربند هم بال
 ی سوخت را تا انتها باز کند تا به ارتفاع صد و هشتاد متری از سطح دریا برسند.دریچه

 «خوام غیب بشم. سعی کنید زیاد تکون نخورید، وگرنه از اون باال می افتید پایین.می»هالی در میکروفنش گفت: 

ی کم محو شدند. ارتعاش هالد و به جای او فقط چند ستاره یا شمایی از هالی ماند که چشمک زدند وکمو بعد، ناگهان غیب ش
 های آرتمیس را به شدت لرزاند.از طریق کمربند به آن دو نفر هم منتقل شد و دندان
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ای شرهکرد شبیه ح آرتمیس که فقط صورتش از آلومینیم فویل بیرون بود و در معرض هوای شبانگاهی قرار داشت، احساس
ها یابانها را که در خبخشی آمد؛ این که باالی شهر پرواز کند و ماشینی لذتاش است. در ابتدا به نظر تحربهشده که در پیله

رفت دنبال کرد و خودشان را در جریان هوایی کردند، تماشا کند. اما بعد، هالی باد شدیدی را که به سمت غرب میحرکت می
 گذشت.که از روی کانال مانش میقرار داد 

زدند ناگهان دنیای آدتمیس تبدیل شد به نیست گاهی از باد سرد و گزنده، مسافران هوایی که از تعجب به خوشان سیلی می
طراف را های ای آلومینیومی رنگی آلومینیومی آویزان بود. ورقهحال در ورقهزده. در کنار او باتلر شل و بیو پرندگان شگف

کرد. این به هیچ وجه یک بازآفرینی زیبا از محیط اطراف نبود، اما های اصلی منعکس میکرد و به صورت رنگذب میج
ند، جلب رفتی کافی توجه مسافران یک پرواز شبانه را که روی کانال مانش به طرف ایرلند میتوانست به اندازهمسلماً می

 کند.

لومینیوم از دید رادارها نامرئیه؟ هیچ خوشم نمیاد یه خلبانِ جمبوجت منو با پشقاب ببینم، این آ»اش گفت: آرتمیس در گوشی
 «پرنده اشتباه بگیره.

 «گی. بهتره ارتفاع رو کم کنم، فقط محض احتیاط.راست می»هالی گفت: 

رد و شیب هایش را کج کبالکه این تماس رادیویی را برقرار کرده بود کامالً پشیمان بود. هالی ی بعد، آرتمیس از ایندو ثانیه
 تندی گرفت، و با سرعت زیاد هر سه نفرشان را درست تا باالی امواج پایین برد.

 «مون خوبه؟حاال ارتفاع»طبعی گفت: هالی با کمی شوخ

 دشان پاشید. آن شب اقیانوس متالطم بوهر سه با هم مماس امواج حرکت کردند و قطرات ریز آب به آلومینیم استتار کننده
که با امواج برخورد نکند، مجبور بود مرتب باال و پایین برود و خودش را با ارتفاع آب تطبیق بدهد. یک دسته و هالی برای این

های بزرگی در میان های تیره ناپدید شوند، قوسکه در زیر آبنهنگ گوژپشت وجود هالی را احساس کردند و قبل از آن
ی در آن اطراف نبود. پستانداران کوچک برای فرار از این هوای بد به سواحل ایرلند پناه های امواج خروشان زدند. دلفینکف

 برده بودند.

کردند قدر کم بود که حتی ارتعاش موتور را هم حس میاش با آن، آنی یک کشتی مسافربری گذشت. فاصلههالی از کنار بدنه
 ها بریزند.شان را روی آنها دوال شده بودند، استفراغکه روی نرده و چیزی نمانده بود که تعداد زیادی از مسافران دریازده

 «دست شما درد نکنه.»آرتمیس زیر لب غرغر کرد: 

 «قابلی نداشت.»هالی که تقریباً صدایش در آن همه سر و صدا گم شده بود، در جواب گفت: 

گذشت های ویکلو میرفت و از کوهطرف شمال میهای تفریحی راسلر گذشتند و خط ساحلی را که به ها از ترمینال کشتیآن
ه کار ها بزده شده بود. خالقیتی که در اختراع آن بالآور شگفتدنبال کردند. آرتمیس با وجود گیجی، از آن سرعت حیرت

لو ج شد به جیب زد. آرتمیس سریعها چه پولی میالعاده بود. فکرش را بکنید، از فروش حق ثبت آنرفته شده بود، خارق
 ها بود که باتلر را به این روز انداخته بود.خودش را گرفت. فروش فناوری جن و پری
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ها را از هم تشخیص دهد. شهر دوبلین در سمت شرق توانست مکانقدر سرعتش را کم کرده بود که آرتمیس میهالی آن
کرد. هالی شهر را دور زد و به سمت ت، روشن میرفای از نور زرد رنگ، بزرگراهی را که به طرفش میچمباتمه زده بود و هاله

ی اعیان نشین و کم جمعیت شمال شهر رفت. در وسط یک قطعه زمین وسیع و تاریک، یک ساختمان سفید رنگ قرار محله
 ی اجدادی آرتمیس بود، یعنی همان عمارت فاول.داشتکه با چندین نورافکن روشن شده بود. این خانه

 

 ایرلند، عمارت فاول

 

 .«حاال بگوببینم منظورت از اون حرف چی بود»که باتلر را صحیح و سالم روی تخت گذاشت، گفت: هالی بالفاصله بعد از آن

ی پهنی که در سرسرای عمارت قرار داشت، نشست. نسل اندر نسلِ فاول از میان تابلوهای ی راه پلههالی روی اولین پله
 نیروی ویژه میکروفن کالهخودش را روشن کرد. افسر کردند.نقاشی رنگ و روغن به او نگاه می

 کنم بعد دوباره باید گوشش بدیم.شه اینو ضبط کنی؟ احساس میفلی، می _

 آرتمیس شروع کرد به حرف زدن.

 ی مالقاتی که امروز بعد از ظهر داشتم شروع شد.تمام این ماجرا از وعده _

 ادامه بده. _

 اسپیرو، یکی از صاحبان صنایع آمریکا.یه مالقات کاری بود با جان  _

 کرد.های کیبورد را در گوشش شنید. حتماً فلی داشت سوایق اسپیرو را کنترل میهالی صدای دکمه

ای امنیتی هشه که آژانسجان اسپیرو، حتی بنا به معیارهای خود آدمیزادها هم آدم درستی نیست. سی سال می»سنتور گفت: 
های این خاکی، مخرب محیط ای دستگیرش کنن و بندازنش زندان. تمام شرکتکنن به بهانهآدمیزادها دارن سعی می

اند. فقط یه نمونه از کارهاش ایناست: جاسوسی صنعتی، آلودگی محیط زیست، آدم ربایی، اخاذی، ارتباط با مافیا. هر زیست
 «کار خالفی که فکرشو بکنی این آدم توش دست داشته.

 «خودشه. من با همین آقای اسپیرو قرار داشتم...آره، »آرتمیس گفت: 

اقیانوس  طرفخواستی بهش بفروشی؟ آدمی مثل اسپیرو این همه راه رو از اونچی می»فُلی وسط حرف آرتمیس پرید و گفت: 
 «آد که با تو چای و شیرینی بخوره.اطلس نمی

 آرتمیس اخم کرد.
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ونو در جریان گذاشتم که تصمیم ندارم از یه فناوری بسیار پیشرفته خواستم چیزی بهش بفروشم. فقط امن درواقع نمی _
 استفاده کنم؛ البته در مقابل پول.

 ای داشت.صدای فُلی در گوش آرتمیس لحن غیر دوستانه

 ای رو؟چه فناوری بسیار پیشرفته _

 آرتمیس یک لحظه تردید کرد.

 یادتون هست؟ ی صالح یک گرفت،اون کالهخودهایی رو که باتلر از جوخه _

 «اوه، نه.»هالی با عصبانیت غرغر کرد: 

های اونا یه مکعب ساختم. مکعبِ بین، یه من مکانیسم خود نابودگر کالهخودها رو از کار انداختم و با حسگرها و تراشه _
ردید، نتونید از ک مینی کامپیوتر. بعد هم خیلی راحت روی اون فقط یه مانع فیبر نوری نصب کردم تا اگر شما اوانو شناسایی

 دور کنترلش کنید.

 تو فناوری اجنه رو به آدمی مثل جان اسپیرو دادی؟ _

 «من بهش ندادم. خودش از من گرفت.»آرتمیس فریاد زد: 

 هالی با انگشت به پسرک اشاره کرد.

 ای که اونوپیرو از فناوریآد. چی فکر کرده بودی؟ که جان اسشده رو در نیار، اصالً بهت نمیها اغفالآرتمیس، ادای آدم _
 گذره؟کنه، میتبدیل به ثروتمندترین بشر روی زمین می

 «بیب کرد.پس این کامپیوتر بود که ما رو بیب»فلی گفت: 

ب هم امواج ای مکعبله، ناخواسته. اسپیرو از من خواست که ببینم کسی اونو زیر نظر داره یا نه. مدارهای اجنه»آرتمیس گفت: 
 «لیس شما رو ردیابی کردند.ی پماهواره

 «های بعدی رو بگیریم؟تونیم جلوی ردیابینمی»سروان شورت پرسید:  

 فهمه. وی ما میتأثیرند. دیر یا زود اسپیرو همه چیز رو دربارههای خود ما بیهای فعلی هِوِن، روی فناوریکنندهمنحرف _
 اون بذاره آب خوش از گلوی ما پایین بره.خوره که آدمی مثل وقتی این اتفاق بیفته، چشمم آب نمی

 آمیزی به آرتمیس نگاه کرد.هالی با حالت طعنه

 آره، مثل این یکی. _

 «رحمه!من به هیچ عنوان شبیه جان اسپیرو نیستم. اون یه قاتل بی»پسرک با اعتراض گفت: 

 «شی.یه چند سال به خودت مهلت بده، تو هم مثل اون می»هالی گفت: 
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 افتند.کشید. این آرتمیس فاول و هالی شورت را حتی اگر یک دقیقه با هم تنها بگذارند، به جان هم میفُلی آهی 

ای رفتار کن. اولین کاری باید بکنیم اینه که فرمان قفل سراسری رو لغو کنیم. بسه دیگه هالی، مثل یه حرفه»سنتور گفت: 
 «اسپیرو به اسرارش پی ببره.که و دومین الویت ما هم پس گرفتن مکعبه، قبل از این

 «ی کافی وقت داریم. مکعب قفل داره.به اندازه»آرتمیس گفت: 

 قفل داره؟ _

 ام.من برای هارد درایو اون یه رمز ابدی گذاشته _

 «یه رمز ابدی؟ جالبه.»فُلی گفت: 

مین، اسپیرو هیچ چهارچوبی نداره که ام. برای هزیاد سخت نبود. رمز بر اساس یه زبان کامالً جدیده که خودم اختراع کرده _
 بتونه به اون مراجعه کنه.

 هالی چندان هم به این حرف آرتمیس اعتماد نداشت.

 کشه که شکسته بشه؟و این رمز ابدی چه قدر طول می _

 آرتمیس از این حرف آن قدر تعجب کرد که یک ابرویش را باال داد.

 تر.ا وجود امکاناتی که اسپیرو در اختیار داره، یک کمی کمی ابدیت. البته در تئوری. اما ببه اندازه _

ی پر از ای که اسپیرو در اختیار داره فقط یه جعبهخوبه، پس در امانیم. اگه جعبه»هالی بدون توجه به لحن آرتمیس گفت: 
 «مصرفه، پس لزومی هم نداره که دنبالش بگردیم.مدارهای بی

 به آرتمیس برخورد.

کنه. ی اسپیرو اضافه میی اون، کلی به معلومات تیم تحقیقات و توسعهصرف نیست. فقط طراحی تراشهماصالً هم بی _
آد سراغم. ام، میکه مطلع بشه من زندهیه چیز حق داری، هالی! الزم نیست دنبال اسپیرو بگردیم. به محض این درمورد البته،

 مکعب بین رو به نمایش بگذاره. هایتون تواناییهر چی باشه، من تنها کسی هستم که می

 هالی سرش را با دو دستش گرفت.

هائیه جا حمله کنن. در همچین موقعیتای برای پیدا کردن تو به اینهای حرفهکشپس هر لحظه امکان داره یه تیم از آدم _
 که ما به کمک آدمی مثل باتلر احتیاج داریم.

 برداشت.اش آرتمیس گوشی تلفن دیواری را از روی پایه

  تر از یه باتلر داریم.مون بیشنگران نباش، ما توی خانواده _
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 فصل چهارم

 خانوادگی رسم 

 
 شمال آفریقا، تونس، صفاقس

 

 ها بود: یکها را دریافت هم کرد، ایناش درخواست کرد، که البته آنکادوهایی که ژولیت باتلر برای تولد هجده سالگی

کدام . هیچاراژگای گیر جودو، دو چاقوی سنگین مخصوص پرتاب، و یک فیلم از مسابقات کشتی جهانی حرفهی ضربهتنهنیم

 آرزوهای یک دختر نوجوان جایی داشته باشد.ها چیزهایی نبود که در فهرست ازاین

ید، بزند؛ رستوانست یک هدف متحرک را با هر سالحی که به فکرتان میها استثنایی بود. مثالً او میژولی در خیلی از مهارت
 شان شریک شود.توانست هنوز با مردم دوست نشده، در غم و شادیو یا می

تعلیم  ها را یاد نگرفته بود. ژولیت تقریباً از سن چهار سالگی تحتای کشتی و کاراته آنهالبته ژولیت فقط با تماشا کردن فیلم
جا انواع فنون برد و در آنبود. هر روز بعد از مهد کودک، داماوویی باتلر، خواهرش کوچکش را به سالن ورزش امالک فاول می

 ی مختلف را داشت. در سن دهمربند مشکی هفت رشتهداد. ژولیت در سن هشت سالگی دان سوم کرزمی را به او تعلیم می
 سالگی، کارش از کمربند گذشته بود.

کردند و شان در آکادمی دفاع شخصی مادام کو ثبت نام میی باتلر در روز تولد ده سالگیهای خانوادهطبق سنت، تمام مؤنث
گذراندند، و شش ماه بعدی را به محافظت از جا، شش ماه سال را به یادگیری فنون مربوط به محافظین شخصی میدر آن

های متمول در سراسر پرداختند. باتلرهای زن عمدتاً برای خدمت، نزد خانوادهتر بود، میمدیری که احتمال خطر برای او کم
نیمی دیگر را  و رفتند. ژولیت هم تصمیم گرفت هر دو کار را توأماً بکند. یعنی نیمی از سال را با آنجلین فاول بگذرانددنیا می

اش در اردوی مادام کو بپردازد. او اولین باتلر زن، و کالً پنجمین زنی بود که موفق شده بود های رزمیبه ارتقای مهارت
ر وقت بیش از پنج سال در یک کشور مستقامتحان بدنی را پشت سر بگذارد و در آکادمی ثبت نام کند. اردوهای مادام کو هیچ

علیماتش را در دو کشور سوئیس و اسرائیل گذرانده بود، اما خواهر کوچکش در منطقهی کوهستانی شدند. باتلر تنمی
 اُتسوکوشیگارا، در کشور ژاپن تعلیم دیده بود.

ا خوابید و تنهخوابگاه مادام کو با امکانات راحت و مجلل عمارت فاول بسیار متفاوت بود. در ژاپن، ژولیت روی حصیر می
 د جز دو لباس رزمی نخی و زبر، و غذایش هم فقط برنج و ماهی.مایملکش چیزی نبو

ترین رود ی شاگردان شش کیلومتر برای رسیدن به نزدیکشد. ژولیت و بقیههر روز، ساعت پنج و نیم صبح با دویدن آغاز می
تند و پخها را میکه ماهی نگرفتند. شاگردان بعد از آشان ماهی میی مربیجا با دست خالی برای صبحانهدویدند و در آنمی

رفتند. وقتی بستند و برای آوردن برف از کوه باال میشان میهای هشتاد لیتری خالی را به پشتکردند، بشکهبه او تقدیم می 
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ها را ه برفنقدر با پای برهبردند، و بعد آنغلتاندند و به اردوگاه میها را به پایین میکردند، آنشان را با برف پر میهایبشکه
زانه را های روتوانستند آموزشتوانست با آن حمام بگیرد. بعد از آن میشان میشدند و مربیکردند که آب میلگد کوب می

 شروع کنند.

شان ها تغییراتی داده بود و مخصوص محافظین شخصی طراحیشد که مادام کو شخصاً در آنها شامل فنون رزمی میآموزش
ا چنین آشنایی بشان نه دفاع از خود، بلکه دفاع از مدیرشان بود. شاگردان همترین هدفظینی که اصلیکرده بود، محاف

 د.آموختنگیران را هم میهای مذاکره با گروگانهای پیشرفته، فناوری اطالعات، تعمیر انواع وسایل نقلیه، و روشسالح

ی بسته باز کند و دوباره ببندد، هر وسیله های جهان را چشمسالح توانست نود درصد ازژولیت در روز تولد هجده سالگیش، می
 همان از را خودش اشاروپای –تر از چهار دقیقه آرایش کامل کند، و به رغم ژن مخصوص آسیایی ای را براند، در کمنقلیه
 .بالیدمی خودش به خیلی بزرگش برادر. بزند جا نژاد

ت وقشد، آنی عملیات رزمی در یک کشور خارجی بود. اگر در این امتحان هم قبول میآخرین مرحله از تعلیمات او، بازساز
رسختی تنها مظهر سی یک باتلر، نهکرد. این خالکوبی روی شانهاش نقش یک الماس آبی را خالکوبی میمادام کو روی شانه

های فردی، محافظی که نقش د. در کار مراقبتدادانش آموخته بود، بلکه چند وجهه و کامل بودن تعلیمات او را هم نشان می
 ای احتیاج نداشت.الماس آبی را بر خود داشت، دیگر به هیچ معرفی نامه

مادام کو برای سنجش مهارت ژولیت در این مقطع، شهر صفاقس را در تونس انتخاب کرده بود. مأموریت او هدایت مدیرش 
، کردچنینی را به مدیرش گوشزد میهای پرجمعیت اینحافظ، خطرات محلهی قدیمی شهر بود. معموالً مدر بازار روز محله

کنند و بهتر آن است که در عوض، محافظ خود را اما مادام کو متذکر شد که مدیرها هم معموال به این گوشزدها گوش نمی
عیت ار که ژولیت در همان وضبرای هر پیشامدی آماده کند. مادام کو تصمیم گرفت خودش شخصاً نقش مدیر را بازی کند. انگ

 ی کافی زیر فشار نبود.هم به اندازه

اش کمی تنگ کرد و تمام حواسش را هایش را در پشت عینک آفتابیالعاده گرم بود. ژولیت چشمهوا در شمال آفریقا، فوق
 رفت.روی آدم ریزنقشی متمرکز کرد که در بین جمعیت با سرعت راه می

 «کنی.وگرنه گُمم میعجله کن، »مادام کو گفت: 

 «شو ببین، مادام!خواب»ترین نگرانی گفت: ژولیت بدون کوچک

ی کافی چیز برای حواس پرت کردن بود. طالهای خواست با حرف زدن حواس او را پرت کند. گر چه، به اندازهمادام کو می
های های تونسی که در قابودند و قالیها آویزان کرده بدرخشانی که به طناب کشیده بودند و به مقدار زیاد جلوی دکه

آوردند. مردم کش به وجود میای را برای مخفی شدن یک آدمالعادههای فوقخوردند، همگی موقعیتشان تکان میچوبی
 کردند.شدند و منطقه را ناامن میدادند و به او نزدیک میشان جالب بود، همدگیر را هل میمحلی که این زن سفید پوست برای

 یک قدم اشتباه کافی بود تا مچ پایش پیچ بخورد و در امتحان قبول نشود.

ژولیت به طور غیر ارادی تمام این اطالعات را در ذهنش ارزیابی کرد و تک تک حرکات را از نظر گذراند. یک دستش را 
نگین ها را مثل راز روغن که رنگ ی پرکرد زد و از روی یک چالهی پسر جوانی که با نیش باز به اون نگاه میمحکم به سینه
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ری ی دیگی فقیرنشین، مادام کو را که در آن لحظه به کوچهپایان محلهکرد، پرید و در آن شلوغی بیکمان منعکس می
 ها بازار بود.پیچید، دنبال کرد. ناگهان، مردی جلو رویش سبز شد. او یکی از فروشندهمی

 «های خوب. تو بیا، من نشان داد!قالی»ت: ای گفمرد با فرانسوی دست و پا شکسته

 رفت. ژولیت خواست او را دنبال کند، اما مرد راهش را بسته بود.مادام کو هنوز داشت می

 کنم.نه، متشکرم. به قالی احتیاجی ندارم. من در فضای باز زندگی می _

 های احمد ببین.مادموازل! چه مسخره! شما شوخی کرد. بیا قالی _

 تر شده بود. ژولیت داشت مدیرشی مادام کو بیشها شدند و مثل پیچک دورشان پیچیدند. فاصلهکم متوجه آنکمجمعیت 
 کرد.را گم می

 مو بشکنم.گفتم نه. حاال بِکش کنار، آقای فرشی، مجبورم نکن ناخن _

دوباره  اش را نشان داد وکردند، دکهمرد تونسی که عادت نداشت از یک زن دستور بگیرد، تازه دوستانش هم داشتند تماشا می
 «من ارزان داد. بهترین قالی در صفاقس.»اصرار کرد: 

 ژولیت مسیرش را عوش کرد، اما جمعیت دوبار راهش را بست.

گناه بود که کرد مالحظه مرد را بکند، از کوره در رفت. تا آن لحظه مرد فقط یک محلی بیباالخره ژولیت که سعی می
 کان نامناسب و زمان نامناسب گیر او افتاده بود، اما...متأسفانه در م

 «بیا بریم!»اش را کرد، دستش را دور کمر دختر مو طالیی انداخت و گفت: ترین اشتباه زندگیمرد تونسی بزرگ

 هی، بدکاری کردی آقا فرشی! _

ید چه کس نفهمژولیت غیب شد. هیچتر از یک چشم به هم زدن در یک قالی که همان نزدیک بود پیچیده شد و احمد، سریع
 اتفاقی افتاد، تا این که ماجرا روی نمایشگر دوربین ویدئویی کمال، مرد مرغ فروش دیدند.

طور دختر گلو و کمربند احمد را گرفت، او را از روی ها تازه وقتی فیلم را با حرکت آهسته دیدند متوجه شدند که چهکاسب
یر ها فکر کرده بود یک نفر با کمان تفروش پرت کرد. یکی از طالفروشی قالیه طرف دکهزمین بلند کرد و تمام هیکل را ب

 انداخته است.

قدر ها آنهایش انجام داده بود. فروشندهدر یکی از کشتیپاپاهاک گیر آمریکایی به اسم بار یک کشتیاین حرکت را اولین

دارترین ماجرایی بود که اتفاق افتاد. فیلم کردند. آن سال این خنده ها خودشان را خیسخندیده بودند که حتی چند نفر از آن
دارترین ویدیئوی خانگی جهان فرستاده شد. سه هفته بعد، ی تلویزیونی خندهآن حتی جایزه برد و از طرف تونس به برنامه

 احمد به مصر مهاجرت کرد.
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های مبهوت جا سرعت از جا کنده شد و از بین فروشندهی دو برگردیم به ژولیت. محافظِ در حال آموزش، مثل یک دونده
خالی داد و مثل برق خودش را به پایین کوچه رساند. مادام کو احتماال زیاد دور نشده بود. او هنوز هم فرصت داشت تا 

 مأموریتش را به اتمام برساند.

 ود که برادرش قبالً به او اخطار کرده بود.ژولیت از دست خودش خیلی عصبانی بود. این دقیقاً از همان کارهای خطرناکی ب

ازی تونی حدس بزنی برای امتحان درس بازسوقت نمیهمیشه حواست به مادام کو باشه. هیچباتلر به او نصیحت کرده بود که 
 رده.ککه حواس یه شاگرد رو پرت کنه، یه گله فیل رو تو خیابون ول ام حتی یه بار برای اینچه خوابی برات دیده. شنیده

دم کرد، شاید هم یک آی قالی برای مادام کو کار میشد مطمئن بود. شاید آن فروشندهوقت نمیجا بود که هیچمشکل این
 گناه بود که فقط بیش از حد سماجت به خرج داده بود.بی

باالی سرشان از  کردند. بندهای رخت ازکوچه حاال باریک شده بود. برای همین مردم در یک خط و پشت سر هم حرکت می
شد. ها بخار بلند میها آویزان بودند و از گرما از آنطور شل به آنها همانطرف کشیده شده بود و عباها و چفیهطرف به آناین

الی داد کردند، جا خگشتند و فقط وقت تلف میها دوال کرد و تندتند از بین خریدارانی که فقط ول میژولی سرش را زیر آن
د، پریدند داشان بسته شده بود اجازه میجا که طنابی که به پایها در وسط کوچه از ترس رم کردند و تا آنبوقلمونو گذشت. 

 و فرار کردند.

هایی سه در همین لحظه، ژولیت ناگهان خودش را در یک فضای باز دید. یک میدان کوچک بود که دور تا دورش را خانه
ای یوههایی با تنباکوهای معطر مها طبقات باال لَم داده بودند و قلیانولیت، مردها در بالکنطبقه گرفته بودند. در باالی سر ژ

ش شده کشیدند، مفروی گرانی که یک حمام رومی را به تصویر میهای تکه تکهکشیدند. زیر پایش هم زمین با کاشیمی
 بود.

رده بود. سه مرد مزاحمش شده بودند. این مردها از فروشندگان در وسط میدان، مادام کو دوال نشسته بود و زانوهایش را بغل ک
های ایهای سیاه نیروهای ویژه را پوشیده بودند و با اعتماد به نفس و دقت خاص حرفهمحلی نبودند. هر سه نفرشان لباس

 شتند.ککردند. این دیگر امتحان نبود. آن مردها جدا داشتند مربی او را میتعلیم دیده به او حمله می

برو برگرد یگرفتند، بها را میژولیت طبق قوانین خودشان، مسلح نبود. اگر به هنگام قاچاق اسلحه به یک کشور آفریقایی آن
 شدند.به زندان ابد محکوم می

نند خواستند بکها و پاهایشان برای کاری که میسید که دشمنان هم سالحی ندارند، گر چه دستخوشبختانه، به نظر می
 مال کافی بود.کا

ر مادام رسید. اگر آن سه مرد توانسته بودند بی مستقیم به جایی نمیجا بداهه پردازی کلید موفقیت بود. مسلماً با حملهدر این
 ی معمولی بودند. حاال وقت کاری غیرمعمول بود.کو غلبه کنند، پس حتما چیزی بیش از رقیب معمولی در یک مبارزه

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

73 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

ید و بند لباسی را که سر راهش بود، گرفت و کشید. قالب طناب یک آن مقاومت کرد، اما بعد از دیوار ژولیت ناگهان سریع دو
هایی که روی آن بودند، روی زمین کشیده شدند. ژولیت ها و مالفهگچی کنده شد. طناب پشت سر ژولیت شل شد و قالیچه

 داد چرخید و پشت سر مردها قرار گرفت.ازه میجا که بلندی طناب اجطور که سر طناب در دستش بود، تا آنهمان

 «هی، آقا پسرها!»ژولیت فریاد زد: 

را پیاده  اشتوانست نقشهشدند، بهتر میها نبود، بلکه برای این بود که اگر رو در رویش میفریادش به خاطر جلب توجه آن
 کند.

ن، دورِ ها سنگیها و مالفهس، برگشتند. فرشمردها درست به موقع برای نوش جان کردن یک سیلی از فرش پشم شتر خی
کردند خودشان را آزاد کنند، پیچیدند و طناب نایلونی هم دور خوردند و سعی میها که مرتب تکان میدست و پاهای آن

 تر از یک ثانیه، کار هر سه نفرشان تمام شده بود.خورد. در کمشان تاب میگردن

 «دام کو.ما»اش گشت و فریاد زد: ها به دنبال مربیتوانند بکنند، در بین لباسنمیژولیت وقتی مطمئن شد مردها کاری 

 لرزید و روسری نازکش را روی صورتش کشیده بود.اش روی زمین نشسته بود و میپیرزن با آن لباس سبز زیتونی

حرکت ضربه فنی کردم. حاضرم شرط مادام! دیدید چه کار کردم؟ اون احمقا رو با یه »ژولیت به زن کمک کرد تا بلند شود: 
، فکر کنم دونیدگه راز موفقیت تو همینه. میای ندیده بودند. فی البداهه بود. باتلر همیشه میببندم تا حاال همچین صحنه

 «شونو پرت کرد. سبز براق. رد خور نداره...ی چشم حواسسایه

د. چاقو را خود مادام کو در دست داشت، که در واقع مادام ی چاقویی کنار گلویش بوژولیت ناگهان سکوت کرد، چون تیغه 
 کو نبود، بلکه یک زن چینی ریزنقش دیگر بود که لباس سبز زیتونی پوشیده بود. این یک دام بود.

 «تو مُردی.»زن گفت: 

 «بله، وقتی تو بمیری، مدیرت هم مرده. و در ضمن شما رد شدید.»مادام کو از سایه بیرون آمد و گفت: 

: آمیز باشد، گفتکرد لحن صدایش احترامطور که سعی میژولیت کف دو دستش را کنار هم گذاشت و تعظیم کرد. همان
 «ای بود.ی موذیانهمادام! حقه»

 اش خندید.مربی

 البته که بود. زندگی همینه دیگه. چه انتظاری داشتی؟ _

 اونا که کامالً شکست خوردند. ها چی؟ اونا رو که یه اردنگی زدم درِ...کشاما اون آدم _

 مادام کو ادعای او را با حرکت دستش رد کرد.

ای بود که های آکادمی ما بودند. راستی، این چه مسخره بازیالتحصیلکش نبودند، بلکه سه نفر از فارقشانس بود. اونا آدم _
 با اون طناب درآوردی؟
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 «گن بند رخت.بود. بهش می 6های کشتی کَچیکی از کلک»ژولیت گفت: 

 ت.ی ما کافی نیسکه شانس آوردی. شانس در حرفهقابل اعتماد نیست. تو موفق شدی، فقط برای این»زن ژاپنی گفت: 

 «ی توی بازار چی؟ درست توی صورت من ایستاده بود. از پس اون که برآمدم.فروشنده»ژولیت گفت: 

 مادام کو با انگشت روی پیشانی ژولیت زد.

 کردی؟چه کار باید می تو . یک بار هم که شده فکر کن.ساکت، دختر _

 تر دوال شد.ژولیت کمی بیش

 کردم.باید قوراً اونو سر به نیست می _

 ترین ارزشی نداشت.دقیقاً. در مقایسه با امنیت مدیرت، جان اون کوچک _

 «گناه رو بکشم.خودی مردم بیتونم بیمن نمی»ژولیت با اعتراض گفت: 

ها را داری، اما اراده و دونم، بچه. و برای همینم هست که تو هنوز آماده نیستی. تو تمام مهارتمی»آهی کشید: مادام کو 
 «دقت عمل نداری. شاید سال دیگه.

دمی. التحصیل در تاریخ آکاترین فارققلب ژولیت فرو ریخت. برادرش الماس آبی را در هجده سالگی به دست آورده بود؛ جوان
ای نداشت. مادام کرد. اعتراض هم هیچ فایدهسطح او باشد. حاالل باید دوازده ماه دیگر تالش میدوار بود او هم همژولیت امی

 داد.گرفت تغییر نمیوقت تصمیمی را که میکو هیچ

 آمد. هازن جوانی که ردای شاگردهای آکادمی را پوشیده بود و چمدان کوچکی در دست داشت، با عجله از کوچه به طرف آن

 «اند.ای با شما تلفن کردهمادام، با تلفن ماهواره»دختر تعظیمی کرد و گفت: 

 مادام کو گوشی تلفن را که به طرف او گرفته بودند، گرفت و چند ثانیه با دقت گوش داد.

 «یه پیغام از طرف آرتمیس فاول.»سرانجام گفت: 

 نقض غیرقابل بخشش قوانین تشریفات بود.خواست کمرش را راست کند، اما این ژولیت خیلی دلش می

 بله، مادام؟ _

 پیغام اینه: داماوویی بهت احتیاج داره. _

 ژولیت ابروهایش را در هم کشید.

                                                            
 کشتی کچ یک نوع کشتی خاص آمریکاست که پیاده کردن هر فنی در آن آزاد است و هدف فقط به خاک زدن حریف است. 6
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 منظورتون اینه که باتلر به من احتیاج داره؟ _

رو  . من فقط دارم چیزینه. منظورم اینه که داماوویی به تو احتیاج داره»ترین اثری از احساسات گفت: مادام کو بدون کوچک
 «کنم.که به من گفته شده تکرار می

خراش گوش پزشکیی دندانها مثل صدای متهکند و صدای پشهناگهان ژولیت احساس کرد که آفتاب روی سرش سنگینی می
وقت  باتلر هیچ خواست بکند این بود که راست شود و تمام راه را تا فرودگاه بدود.شده است، و حاال تنها کاری که دلش می

ن توانست به خودش اجازه دهد به آتوانست این را باور کند. حتی نمیکه... نه، نمیگفت، مگر ایناسمش را به آرتمیس نمی
 فکر کند.

 اش زد و فکر کرد.مادام کو روی چانه

 اساتی هستی.تو هنوز آماده نیستی. نباید اجازه بدم بری. برای یه محافظ شخصی واقع شدن هنوز خیلی احس _

 «کنم.مادام، خواهش می»ژولیت گفت: 

 ی طوالنی دیگر هم فکر کرد.مربی دو دقیقه

 خیله خب. برو. _

 ای برسد که راهش را سد کند.ژولیت قبل از تمام شدن پژواک آخرین کلمه، رفته بود. حاال خدا به داد فروشنده
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 پنجمفصل 

 میمون و آهنی مرد 

 
 شیکاگو، سوزن اسپیرو

 

موزین شش جا یک ماشین لیالمللی اُهِیر در شیکاگو رفت. از آنجان اسپیرو با یک هواپیمای کنکورد از هیترو به فرودگاه بین
یک برج هشتاد و شش طبقه با نمایی از فوالد براق و شیشه  در او را به سوزن اسپیرو در مرکز تجاری شهر برد. سوزن اسپیرو

ات گفتند. دفاتر و مرکز تحقیقدر آسمان شیکاگو باال رفته بود، به آن سوزن شکاگو می جا که مثل یک سوزنبود و از آن
ی هشتاد و شش محل اقامت خود اسپیرو بود که آسانسور اسپیرو بین طبقات پنجاه تا هشتاد و پنج واقع شده بود. طبقه

 خصوصی و باند هلیکوپتر داشت.

 .زده بود، نتوانسته بود تمام راه را بخوابداش بسیار هیجانچک در کیف دستیجا که از داشتن آن مکعب کوجان اسپیرو از آن

زده آزار چه تواناهایی دارد، به همان اندازه هیجانی به ظاهر بیسرپرست کارکنان فنی او هم وقت اسپیرو به او گفت این جعبه
ی شبانه، شود. شش ساعت بعد او برای یک جلسهدوان رفت تا دست به کار پیدا کردن رمز مکعبِ بین شد، و بالفاصله دوان

 دوان به اتاق کنفرانس برگشت.دوباره دوان

 «فایده است.بی»مرد محقق که اسمش دکتر پیرسون بود، گفت: 

فکر نمیکنم، پیرسون درواقع، این چیز کوچک هر چیزی هست به جز »اسپیرو لیوانی را که در دستش بود سر کشید و گفت: 
 «ای.فایدهنظر من در این معادله این تویی که بی فایده. بهبی

خلق اسپیرو حسابی تنگ بود. آرنو بالنت تازه به او تلفن زده بود و زنده بود فاول را خبر داده بود. وقتی اسپیرو بداخالق بود، 
 شدند.آوردند، از روی زمین محو میمردم اگر خیلی شانس می

رای شما هایی نبود که بی فرد سومی را که در اتاق بود، حس کند. این زن، از آن زنتوانست سنگینی نگاه خیرهپیرسون می
یندازد، گرفت او را از پنجره بیرون بدانست که اگر جان اسپیرو تصمیم میتان عصبانی شود. پیرسون میمهم نباشد از دست

ه او ای را امضا کند کچ مشکلی هم سوگند نامهکه در این امر به او کمک کند، بی هیاین فرد خاص حاضر بود عالوه بر این
 خودش از پنجره پریده است.

 «این وسیله...»پیرسون کلماتش را با دقت انتخاب کرد: 

 مکعبِ بین. اسمش مکعب بینه. بهت گفته بودم، پس اسم خودشو بگو. _
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 ه.ی بسیار زیادی داره، اما قفل دارهایی بالقوهبدون شک مکعبِ بین بین توانایی _

 باری بود.ی حقارتی نوبل، تجربهی جایزهاسپیرو قاشق لیوانش را به سر مرد محقق پرتاب کرد. برای یک برنده

 دم؟شو بشکن. مگه من برای چی به شماها پول میپس برو قفل _

 پیرسون احساس کرد که ضربان قلبش تندتر شد.

 ستنی نیست.کنید، ساده نیست. این رمز، شکقدرها هم که فکر میاون _

وقت کنم. اونبذار ببینم، من سالی دویست میلیون خرج بخش تو می»اسپیرو به صندلی چرمی جگری رنگش تکیه داد و گفت: 
 «تونی یه رمز مسخره رو، که یه پسر بچه گذاشته، پیدا کنی؟تو نمی

بعدی او حکم  یشود، فکر نکند. جملهیکرد به صدایی که از برخورد بدنش با پیاده رو خیابان بلند مپیرسون داشت سعی می
 مرگ و زندگیش را داشت.

تونه این رمز رو بشکنه. کس نمیشه. با لحن صدای خود آرتمیس فاول هم رمزگذاری شده. هیچمکعب با صدا روشن می _
 غیرممکنه.

 اسپیرو جوابی نداد، همین عالمت این بود که پیرسون ادامه دهد.

ز ابدی. گن رمکنند. بهش میشبیه به این شنیده بودم. محققین ما دارند درموردش تحقیق می من قبال درمورد یه چیزی _
ها بار عوض کرد، تازه، غیر از این، با یه زبان ناشناخته هم رمزگذاری شده. ما حتی شه تا میلیونجور رمزها رو میترتیب این

 این، حتی ممکنه هیج وقت باز نشه. اگر فاول مرده باشه، البته جوری اونو به انگلیسی مطابقت بدیمو رمزی مثلدونیم چهنمی
 میره.زنم، آقای اسپیرو، اما مکعب بین هم با اون میمتأسفم که این حرفو می

ی دهانش گذاشت. آن را روشن نکرد. دکترهایش سیگار را برای او غدقن کرده بودند، البته جان اسپیرو یک سیگار را در گوشه
 مؤدبانه.

 اگر فاول زنده باشه؟و  _

 اندازند، بگیرد.طور یک طناب نجات را که به طرفش میدانست چهپیرسون می

 تر از شکستن یه رمز ابدیه.اگر فاول زنده باشه، شکستن اون بسیار آسان _

 «های بعدی ما رو بشنوی.تونی بری. فکر نکنم بخوای صحبتخیله خب، دکتر، می»اسپیرو گفت: 

ی زنی که کنار میز ایستاده بود نگاه کرد به چهرههایش را جمع کرد و با عجله به طرف در رفت. سعی میبادداشتپیرسون 
توانست خودش را گول بزند که هنوز وجدانش پاک است و اگر وقت میشنید، آنها را نمیهای بعدی آننکند. اگر صحبت

ی ی پلیس شناسایتوانست او را در صف افراد مظنون ادارهوقت نمیآندید، هم زنی را که در اتاق کنفرانس بود درست نمی
 کند.
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*** 

 «مثل این که مشکل داریم.»ای پوشیده بود، گفت: اسپیرو به زنی که کت و دامن تیره

اعت سهای پاشنه بلند سیاه و حتی زن سرش را تکان داد. هر چه او پوشیده بود سیاه بود. کت و دامن سیاه، بلوز سیاه، کفش
 روی مچش هم سیاه براق بود. "رادو"مچی 

 هایی که من دوس دارم.آره. ولی از اون مشکل _

ارال رابط جان کرد. کی تبهکار آنتونِلی را اداره میی مرکز شهر خانوادهی اِسپَتز آنتونِلی بود که شعبهکارال فِرازِتی دخترخوانده
یکاگو بودند. اسپیرو خیلی زود متوجه شده بود که در شغل او، متحد شدن با اسپیرو و آنتونِلی بود که قدرتمندترین مردان ش

 مافیا یعنی شکوفا شدن.

پسره فاول رو گیر بیاری و  ینا به نظر من تو فقط یه راه داری.»اش را نگاهی کرد و گفت: های مانیکور شدهکارال ناخن
 «قدر بهش فشار بیاری که رمز رو بگه.اون

 وشش را پکی زد و در این مورد فکر کرد.اسپسرو سیگار خام

 مونه.دقرها هم ساده نیست. این بچه تو کارش خیلی وارده. عمارت فاول مثل یه دژ میاون _

 کارال لبخند زد.

 زنیم. درسته؟که ما داریم راجع به یه پسر سیزده ساله حرف میمثل این _

 «شه. در هر صورت، مشکل زیاد داریم.الش میتا شش ماه دیگه چهارده س»لسپیرو با حالتی دفاعی گفت: 

 مثالً؟ _

 هاشو خورد کرده.طور این فاول تمام دندانآرنو مجروح شده. معلوم نیست چه _

 «آخ!»کارال صورتش را در هم کشید و گفت: 

 تونه جلو یه نسیم بایسته، چه برسه به رهبری یه عملیات.حتی نمی _

 آوره.شرم _

پزشکی هم برن. یک خرج حسابی روی دست من مام افراد منو از کار انداخته. همشون باید دنداندر واقع، این بچه ت _
 انداخته. نه، برای این کار به کمک دیگران هم احتیاج دارم.

 دوست داری قراردادشو با ما ببندی؟ _
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زنند. من به شند از یه کیلومتری تو چشم میحتماً. اما باید افراد مناسبی باشند... ایرلند به جای قدیمیه. اگه خیلی ورزیده با _
پول یا  جا.کسانی احتیاج دارم که بتونند خودشونو جای مردم عادی جا بزنند و یه بچه رو راضی کنند تا همراه اونا بیاد این

 مُفته.

 کاررال چشمک زد.

 خوره، آقای اسپیرو.دونم چی به دردتون میمی _

 که جلب توجه کنن؟ی کار بربیان، بدون اینهایی که از عهدهشند، دارید؟ آدمطوری باهایی که اینپس شما آدم _

 بینم، شما به یه مرد آهنی و یه میمون احتیاج دارید.طور که من میاین _

کرد، میمون هم به هرجایی که دانست. مرد آهنی اسلحه را حمل میاسپیرو سرش را تکان داد. معنی این اصطالح مافیا را می
 رفت.دسترسی به آن مشکل بود، می

 .ترین جلب توجهی در ایرلند نکنند. اما ارزان نیستندکنم که کوچکجوری داریم. تضمین میما توی دفاترمون دو تا مرد این _

 «کارشون خوبه؟»اسپیرو پرسید: 

 شد. های پیشینش کار گذاشته بود، نمایانکارال لبخند زد و یاقوت ریزی که روی یکی از دندان

 «اند.اوه، البته، کارشون خوبه. بهترین»در جواب اسپیرو گفت: 

 

 ی جوهرمرکز تجاری شیکاگو، سالن خالکوبی لکه

 

اش نقش یک جمجمه بود که طرحش را خودش داده بود، و خیلی هم به آن کرد. خالکوبیلوفِرز مگوایِر داشت خالکوبی می
کرد، خواست آن را روی گردنش بزند. اینکی بِرتُن، همان مردی که خالکوبی میبالید که میقدر به آن میبالید. در واقع آنمی

ی خواست یک مظنون را شناسایی کند، خالکوباو ارا تغییر دهد، چون اگر پلیس می بعد از کلی بحث موفق شده بود تصمیم
 .«زنشپس روی بازوم بباشه، »کرد. لوفِرز کوتاه آمده و گفته بود: ها کمک میتر به آنروی گردن از یک تابلوی اسم هم بیش

ه باشد. اش را داشتنمانده بود که رنگ طبیعی کرد. دیگر جای زیادی از پوستش باقیلوفرز بعد از هر کار، یک خالکوبی می
 همین نشان می داد که لوفِرز مگوایِر چه قدر در کارش خوب است.

مستعار  جا آمده بود. او خودش اسماسم اصلی لوفِرز، آلوشِس بود و با کشتی از یک شهر قدیمی ایرلند به اسم کیلکِنی به آن
تر از است و هم کفش راحتی، بیش "عالف"کرد لوفرز که هم به معنی فکر میلوفرز را برای خودش انتخاب کرده بود، چون 

اشد. وقتی ها یک گانگستر بآلوشس که اسم یک قدیس است، حالت مافیایی دارد. لوفرز همیشه آرزو داشت که مثل توی فیلم
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با آغوش باز او را پذیرفت. در  با شکست رو به رو شد، به شیکاگو آمد. مافیای شیکاگو 7تالشش برای تشکیل مافیای سِلتی
واقع، یکی از افرادشان مثل خرس او را در بغل گرفت و چالند! لوفِرز آن مرد را به همراه شش نفر از رفقایش به بیمارستان 

قدرها هم بد نست. نام لوفرز پنج ساعت پس از پیاده فرستاد. برای کسی که یک متر و نیم قد دارد، آن« رحمتِ مادر مقدس»
 بگیران مافیا بود.ن از هواپیما در فهرست حقوقشد

افیا های مآمد. تخصصش سرقت و جمع کردن قرضو حاال، بعد از دو سال و چندین، بهترین مرد آهنی آنتونِلی به حساب می
 ای نبود. ولی خُب، لوفرز هم یک یک متر و نیمی معمولی نبود.بود. برای یک آدم یک متر و نیمی، خطِ کار معمولی

 «آد؟اینکی، از کفشام خوشت می»لوفرز به پشتی صندلی قابل تنظیم مخصوص خالکوبی تمیه داد و گفت: 

له باشد. توانست تهایش نشود. با لوفرز باید خیلی مراقب بود. حتی یک سؤال ساده هم میاینکی پلک زد تا عرق وارد چشم
 یک جواب اشتباه همان و زانو زدن و عذرخواهی کردن همان.

 شون چیه؟آد، اسمآره، خوشم می _

 «لوفرز! لوفرز، احمق! یعنی کفش راحتی. هم اسم خودم.»گانگستر ریزنقش فریاد زد: 

 آره، لوفرز، یادم نبود. هم اسم خودت. _

 لوفرز پیشرفت کار را روی بازویش نگاه کرد.

 ای؟هنوز که کار با سوزنو شوراع نکرده _

 «خواستم یه سوزن نو بذارم.ام. همین اآلن میها رو کشیدهنم. ازه خطکاآلن شروع می»اینکی جواب داد: 

 گیره؟درد که نمی _

یاد درد نه، ز»خوام سوزن تو بازوت فرو کنم. اما بلند گفت: گیره، ابله! من میاینکی با خودش فکر کرد البته که درد می
 «زنم.کننده به بازوت میحسگیره، یه بینمی

 «گیره.بهتره درد نگیره. وگرنه خودت هم دردت می»دیدآمیزی گفت: لوفرز با حالت ته

های مافیا کار اینکی بود. در آن ایالت او بهترین زد. تمام خالکوبیطور حرف نمیکس به جز لوفرز مگوایِر با اینکی اینهیچ
 بود.

 ی کثیف هماهنگی نداشت.هکارال فرازِتی در را هل داد و وارد شد. کت و دامن خوش دوختش اصالً با آن مغاز

 سالم، آقایون. _

                                                            
7 Celtم. -ها هستند : نام نژادی که برخی از مردم ایرلند و اسکاتلند و وِلز و نورماندی از اعقاب آن 
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 آمدند.ی جوهر نمیها زیاد به لکهاینکی گل از گلش شکفت. معموال خانم

 سالم، خانم کارال. _

 گذاشت.ی رئیس هم احترام میلوفرز ناگاهن پرید و ایستاد. حتی به دخترخوانده

 دونی بیاید.این آشغالخانم فِرازتی، چرا احضارم نکردید؟ لزومی نداشت شما به  _

 وقت نبود. خیلی ضروریه. باید همین حاال راه بیفتی. _

 افتم. کجا باید بریم؟چشم، راه می _

 ایرلند. عمو پَت مریضه. _

 اش را چین انداخت.لوپرز پیشانی

 عمو پَت؟ من که عمو پَت ندارم. _

 کارال با نوک کفش پاشنه بلندش به او زد.

 خیلی هم مریض، فهمیدی؟گفتم مریضه، لوفرز.  _

 باالخره دوزاری لوفرز افتاد.

 اوه، بله فهمیدم. پس حتماً باید بهش سر بزنم._

 قدر بده که باید هر چه زودتر ببینیش.دقیقاً. حالش اون _

 لوفرز با یک کهنه جوهرهای روی بازویش را پاک کرد.

 ریم فرودگاه؟ام. یه راست میخیله خُب، من آماده _

 گانگستر کوچولو چشمک زد.کارال به 

 بله، فقط باید سر راه برادرت رو هم برداریم. _

 «اما من که برادر ندارم.»لوفرز گفت: 

 مونه.ش مثل میمون میی عمو پَت رو داره و قیافهمعلومه که داری. همونی که کلید خونه _

 «هان. اون برادر!»لوفرز گفت: 

*** 
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لینکی شد. در کزده میهای آمریکا بهتق رفتند. لوفرز هنوز از را ارتفاع بلند ساختمانلوفرز و کارال با لیموزین به طرف شر
ود. ی روستایی زندگی کرده بی یک طبقهتر نبود. خود لوفرز هم تمام عمرش در یک خانههیچ ساختمانی از پنج طبقه بیش

کودکی  ها جا بزند، گفته بود که دورانش را مثل آنکه خودوقت این را به دوستان گانگسترش نگفته بود. برای اینالبته هیچ
 های مختلف گذشته است.اش در پرورشگاهو جوانی

 «میمون کیه؟»لوفرز پرسید: 

 کرد. موهایش کوتاه روغن زده بود.ی یک جاپودری مرتب میاش را در آیینهکارال فِرازتی داشت موهای مشکی پر کالغی

ره. نه ویزا الزم دارید، نه مدارک، نه یه داستان دور تر پیش میجوری کارها راحتندیه. اینجدیده. مو دیگِنس. مثل تو ایرل _
 رن خونه.و دراز برای پوشش دادن شما. دو تا کوتوله که برای تعطیالت می

 «منظورت چیه، دو تا کوتوله؟»لوفرز از این حرف عصبانی شد: 

ازه کنم به خودتون اجکنید، آقای مگوایِر؟ چون فکر نمیدارید صحبت میشما با کی »کارال در جعبه پودر را محکم بست: 
 «بدید با این لحن با من صحبت کنید.

 زد.اش جلو رویش چشمک میرنگ لوفرز پرید. زندگی

 شنوم.ی کوتوله حساسیت دارم. تمام زندگیم دارم این کلمه رو میببخشید، خانم فِرازتی. من به کلمه _

م چی صدات کنن؟ آسمان خراش؟ تو کوتاهی لوفرز، بهتره اینو بپذیری. تمام حُسنت هم همینه. پدربزرگم خواستی مردمی _
های خودشو به اثبات برسونه. برای همین هم خواد تواناییتر از یک مرد کوتاه نیست که میگه، هیچی خطرناکهمیشه می

 هست که این شغل رو داری.

 طوره.آره، همین _

 اش زد.ی شانهکارال آرام رو

 یکی، تو یه غولی.خوشحال باش، لوفرز. در مقایسه با اون _

 «قدر کوتاهه؟جدا؟ پس او مو دیگِنس بدبخت دیگه چه»لوفرز از این حرف خیلی خوشش آمد. 

قدر کوتاه هست که بشه براش پوشک گذاشت و گذاشتش دونم دقیقاً چند سانتی متره. ولی اونکوتاهه. نمی»کارال گفت: 
 «توی کالسکه.

 آمد.کم داشت از این مأموریت خوشش مینیش لوفرز باز شد. کم

*** 

کرد مو دیگنس روزگاری ایام خوشی داشت. تا همین چهار ماه پیش در یک آپارتمان پِنت هاوس در لُس آنجلس زندگی می
وری اموال مجرمین، ضبط شده بود و آی جمعو بیش از یک میلیارد پول در بانک داشت. اما حاال تمام اموالش توسط دایره
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دانند در پرداخت گرفت. اِسپَتز آنتونِلی هم که همه میکرد و کارمزدی پول میخودش هم برای مافیای شیکاگو کار می
توانست شیکاگو را ترک کند و به لس آنجلس برگردد، های کارمزدی چه قدر ناخن خشک است. البته مو همیشه میمأموریت

ی جنایت برگردد. واقعیت این بود که مو ک گروه ضربت پلیس به اسم خودش، فقط منتظر او بود تا به صحنهجا یاما آن
دیگنس دیگر هیچ جا امنیت نداشت، چه باالی زمین و چه زیر زمین، چون مو دیگنس در واقع همان مالچ دیگامز، دورف 

 بود.مبتال به جنون دزدی و متواری از دست پلیس موجودات زیرزمینی 

مالچ یک دورف تونل کن بود که به این نتیجه رسیده بود برای یک عمر زندگی در معادن ساخته نشده است. پس، از استعداد 
ازار ها در بشان و فروختن آنبهایها از شر اموال گراناش در کار دیگری استفاده کرد، یعنی خالص کردن خاکیکنیتونل

ه به محل زندگی دیگران، به معنی از دست دادن جادو بود، اما این برای مالچ مهم نبود. در سیاه اجنه. البته ورود بدون اجاز
 شد حالش به هم بخورد.ها قدرت جادویی زیادی نداشتند و جادو کردن هم همیشه باعث میهر صورت، دورف

تا ته باز شان را هایتوانند آروارهیها مکند. آنآل میها را برای دزدی ایدهها خصوصیات ظاهری زیادی دارند که آندورف
شان، از تمامی مواد کانی مفید زدوده کنند و در عرض یک ثانیه چند کیلو خاک را ببلعند. این خاک به محض ورود به معده

مکند، ب شان آبچنین این توانایی را دارند که از سوراخ منافذ پوستها همآید. آنها بیرون میشود وبعد از طرف دیگر آنمی
خورد. این منافذ در صورت لزوم کار های فرو ریخته بسیار به دردشان میای که به هنگام گیر کردن در زیر تونلویژگی
ای ها را به عنوان وسیلهدهند که هر سارقی در بین ابزارش یکی از آنی بسیار محکمی را هم انجام میهای مکندهبادکش

دار است، درست شبیه سبیل های جانای از شاخکها که در واقع شبکهباالخره، موی دورف کارآمد و راحت دراختیار دارد. و
 ها تا گرفتن امواج صوتی از پشت دیوار یک تونل.توانند هرکاری انجام دهند، از گیرانداختن سوسکها که میگربه

ی او ه فرمانده جولیوس روت پیگیری پروندهکها یک ستاره سرشناس بود، تا اینها در دنیای زیرزمینی جن و پریمالچ مدت
افتاد. اخیراً هم که به خاطر دزدیدن چند شد که او مرتب به زندان میرا به عهده گرفت. از آن زمان، بیش از سیصد سال می

ر زمین شمس طال از طالهایی که نیروی ویژه در ازای آزادی سروان هالی شورت پرداخته بود، در حال فرار بود. دیگر در زی
هیچ جای امنی برای او وجود نداشت، حتی در بین هم نوعان خودش. برای همین، مالچ مجبور شده بود خودش را یک آدمیزاد 

 شد از مافیای شیکاگو قبول کند.جا بزند. و برای گذران زندگی، هر کاری را که می

لب کرد، جهر کسی را که اتفاقاً زیر پایش را نگاه می خود را آدمیزاد جا زدن خطراتی را هم به همراه داشت. البته، قدش توجه
کنند، ها در هر صورت، تقریباً برای اعتماد نکردن به همه، یک دلیل پیدا میکرد، اما مالچ خیلی سریع متوجه شد که خاکیمی

تر هم بود. اما امن خواهد باشد، قد، وزن، رنگ پوست، مذهب. در واقع به نوعی، متفاوت بودن از دیگران،حاال هر چه می
. سوزدشان میکه در عرض سه دقیقه پوستاند، به طوریها شدیداً به نور حساستری بود. دورفخورشید، مشکل بزرگ

شد در ساعت روز از خانه رفت، اما گاهی اوقات هم که مجبور میها بیرون میخوشبختانه کار مالچ طوری بود که معموالً شب
هایی از پوستش را که بیرون بود، با کرم ضد آفتاب قوی و نجام دهد، حتماً سانت به سانت از قسمتخارج شود و کاری را ا

 پوشاند.طوالنی مدت می

د. ای ساخته شده بوهای قهوهمالچ یک آپارتمان زیرزمینی اجاره کرده بود که متعلق به اوایل قرن بیستم بود و از سنگ
های کف اتاق خواب را کنده بود و چیزی ه نظر دورف، خیلی هم خوب بود. او چوبساختمان احتیاج به تعمیر داشت، اما ی
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ها حدود دو تن خاک زراعی و کود دور کف خاکی آن خالی کرده بود. دیوارها خودشان از قبل پوسیده بودند و رطوبت از آن
ساعت حشرات شروع کرده بودند به باال و  ها را تغییر دهد. در عرض چندباال رفته بود، برای همین احتیاجی نبود که مدل آن

ها را با موهای ریشش گرفت. پایین رفتن از در و دیوار اتاق. مالچ هم در گودالی که برای خودش کنده بود، لم داد و سوسک
ر زده س ی راحت و دوست داشتنی! نه تنها آپارتمان شبیه یک تونل شده بود، بلکه اگر پلیس موجودات زیرزمینیآه، خانه، خانه

 رسید، او در یک چشم به هم زدن پنجاه متر زیر زمین بود.از راه می

 شد که چرا آن روز به محض شنیدن صدای در، به طرف آن دویده است.در چند روز آتی، مالچ پشیمان می

*** 

ی داشت کرد، کارال فرازتاش را نگاه خیز بیرون آمد و تلویزیون آیفونِ تصویریاش سینهیک نفر در زد. مالچ از تخت تونلی
 کرد.ی برنجی در مرتب میموهایش را در کوبه

قدر بود که بتواند به ایالت دیگری ی رئیس؟ خودش شخصاً؟ پس حتماً کار مهمی بود. احتماالً کارمزدش هم آندخترخوانده
ه زیرزمینی رد او را پیدا کند، ب که پلیس موجوداتشد که در شیکاگو بود و این مدت برای اینبرود. حاال نزدیک سه ماه می

شد. اگر مجبور بود باالی زمین زندگی کند، الاقل جایی وقت از ایاالت متحده خارج نمیآمد. گر چه او هیچنظر کافی می
 ماند که تلویزیون کابلی و کلی آدم پولدار برای دزدی داشته باشد.می

 ی آیفون را فشار داد.مالچ دکمه

 پوشم.لطفاً یک دقیقه صبر کنید. دارم لباس میخانم فرازتی  _

 «زود باش، مو.»کارال داد زد: 

 دار و ناخوشایند بود.صدایش در بلندگوی ارزان قیمت، خش

 خود پشت این در هدر نده.عمر منو بی _

و را به لباس ازمینی برای خودش درست کرده بود، پوشید. جنس این ی سیبهای کهنهمالچ روبدو شامبرش را که با گونی
ا که هایی رطور عجیبی راحت بود. مالچ سریع ریشش را شانه زد تا سوسکانداخت. بهگاه هِوِن میهای ندامتیاد لباس خواب

 لولیدند، بیرون بریزد، بعد در را باز کرد.در آن می

یک نفر دیگر هم پشت در بود، اما  جا بود، نشست.کارال فرازتی از کنار او گذشت و وارد سالن شد و روی تنها مبلی که آن
. یک ستهی دید لنز تلویزیون مدار بتغییر زاویهطوری ایستاده بود که دوربین آیفون او را نگرفته بود. مالچ به ذهنش سپرد: 

 حتی اگر سپر پوششی نداشت. توانست دزدکی از آن دوربین عبور کند و داخل شود،جن می

ها گانگسرهای که این آدمداز کرد؛ یک حرکت مخصوص افراد مافیا. فقط به خاطر اینی چشم، مالچ را برانمرد از گوشه
 ای هم داشته باشند.ادبانهشد رفتار بیکش بودند، دلیل نمیآدم

 «دیگه صندلی نداری؟»آدمیزاد کوچک به دنبال خانم فرازتی وارد سالن شد و گفت: 
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 مالچ در را بست.

 یرم مغزهزنه و منم میهای من هستین. معموالً برونو بهم زنگ میدرواقع، شما اولین مهمانآد. برای من زیاد مهمان نمی _
 اوراق فروشیش.

ند که او گفتداشتند. میهای دزدی را در آن نگه میبرونو اوراقی، مسئول محلی مافیا بود و محل کارش انباری بود که ماشین
 میزش بلند نشده است.پانزده سال تمام، در طول ساعات کاری از پشت 

 «آد.ای. کپک و خرخاکی. قشنگه، خوشم میجا پیاده کردهچه سبک جالبی این»لوفرز با طعنه گفت: 

 ی سبزرنگی از رطوبت کشید.مالچ دستش را با اشتیاق روی رگه

 شونند.پوها پشت کاغذ دیواری بود. عجیبه، مردم روی چه چیزهایی رو میجا اومدم، این کپکوقتی من این _

 کارال فرازتی یک شیشه عطر وایت پِتالز از کیفش درآورد و در هوای اطرافش اسپری کرد.

 خب دیگه، حال و احوال کافیه. مو، یه کار مخصوص برات دارم. _

 ی مرطوب دیگر پیدا کند و یک مدتیشدهتوانست یک خرابمالچ سعی کرد آرام باشد. شانس آورده بود. شاید با پول آن می
 جا بگذراند.با خیال راحت در آن را

 آد؟این از اون کارهائیه که اگه خوب انجامش بدی، پاداش خوبی هم گیرت می _

 «نه. این از اون کارهاییه که اگه خوب انجامش ندی، پاداش اسفباری گیرت میاد.»کارال گفت: 

 شد یک سؤال مؤدبانه کرد؟مالچ آهی کشید. نمی

 حاال چرا من؟ _

 تی لبخندی زد و یاقوتش در آن فضای نیمه تاریک برقی زد.کارال فراز

به  خصوصکنم توضیح بدم، بههایی که استخدام میدم، مو. گر چه، من عادت ندارم به آدمبه این یکی سؤالت جواب می _
 میمونی مثل تو.

 اش هیچاند. البته این فراموشیها چه قدر سنگدلکرد که این خاکیمالچ آب دهانش را قورت داد. گاهی اوقات فراموش می
 کشید.وقت زیاد طول نمی

 ان.تو رو به خاطر اون کار تمیزی که با تابلوی وَن گوک کردی واسه این کار انتخاب کرده _

 ها حتی سگ هم نداشتند.بازی بچگانه بود و نگهبانمالچ متواضعانه لبخند زد. زنگ خطر موزه یک اسباب

 که، پاسپورت ایرلندی داری.و در ضمن، به این خاطر  _
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یک گِنوم فراری که درنیویورک مخفی شده بود، با یک دستگاه کپی که از پلیس موجودات زیرزمینی دزدیده بود، برای او یک 
 آمد. برای همین تصمیمتر خوشش میها بیشپاسپورت ایرلندی چاپ کرده بود. مالچ از بین آدمیزادها، همیشه از ایرلندی

 شود.ی دردسرش میدانست که این کار بعدها مایهها باشد. اما نمیکی از آنگرفته بود ی

 ه.مونخصوص، توی ایرلنده. معموالً کارهای ایرلند مشکله، اما برای شما دو نفر مثل مرخصی یا حقوق میاین کار به _

 «این هالو کیه؟»مالچ با سر به لوفرز اشاره کرد: 

 دانست اگر فرازتی یک اشاره کند، این مرد او را در جا خواهد کشت.مالچ میتر شد. نگاه چپ چپ لوفرز خشن

دفو کنی، لوفرز هم هاین هالو، لوفرز مگوایِره، همدست تو. توی این کار، مرد آهنی اونه. این کار دو قسمته. تو در رو باز می _
 جا.آره اینمی

خواست در آن مشارکت داشته باشد. سرقت چیست، و اصالً دلش نمیدانست معنی این اصطالح . مالچ میجاآره اینهدفو می
رصت توانست در اولین فتواند این مأموریت را رد کند. اما میدانست که نمییک چیز بود و آدم دزدی یک چیز دیگر. مالچ می

نگی های قشلت فلوریدا باتالقهای جنوبی آمریکا برود. گویا ایابه دست آمده، مرد آهنی را قال بگذارد و به یکی از ایالت
 داشت.

 «خب، هدف کی هست؟»مالچ با حالتی که انگار این مسئله اهمیت دارد، پرسید: 

 «یه چیزایی رو حتماً باید از حاال بدونی.»لوفرز گفت: 

 بذار خودم حدس بزنم: یه چیزهایی به من مربوط نیست. _

 کارال فرازتی یک عکس را از جیب کتش در آورد.

کنی. در حال حاضر این عکس تنها چیزیه که ما داریم. عکس یه خونه تر احساس گناه میتر بدونی، کمه قدر کمهر چ _
 کنی.جا، خودت محل رو شناسایی میاست. وقتی رفتی اون

د. ومالچ عکس را گرفت. چیزی که در عکس دید، مثل انفجار گازی که در هوا پخش شود، او را تکان داد. این عمارت فاول ب
 فرستادند.ای را برای دزدیدن آرتمیس میبنابراین، هدف آرتمیس بود و این مردآهنی کوچکِ عقده

 فرازتی احساس کرد که از چیزی ناراحت شده است.

 مشکلی پیش اومده، مو؟ _

 مالچ به خودش گفت، نذار از صورتت معلوم بشه، نذار توی صورتت بخونند.

هایی رو که توی محوطه کار های خطر و نورافکنتونم زنگجا میش کامله. از همیننه. فقط... فقط معلومه که امنیت_
 ای نیست.اند، ببنم. کار سادهگذاشته

 «دادم.اگه ساده بود که خودم انجامش می»کارال گفت: 
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 لوفرز یک قدم جلوتر آمد و به پایین و به مالچ نگاه کرد.

 جریان چیه، کوچولو؟ برای تو خیلی سخته؟ _

ت یک نفر وقخورد، آنکرد که او به درد این کار نمیتر تصمیم بگیرد. اگر کارال فرازتی فکر میالچ مجبور بود هر چه سریعم
داد. ی آرتمیس، به خودش راه نمیترین تردیدی برای بردن مافیا به درون خانهفرستادند. کسی که کوچکدیگر را جای او می

ها تواند و بگذارد چنین اتفاقی بیفتد. پسرک ایرلندی در جریان شورش گابلیندید نمیمیمالچ واقعاً برایش عجیب بود که 
رد، کجان او را نجات داده بود و برای این کار، خودش را مثل یک دوست به خطر انداخته بود. کاری که وقتی به آن فکر می

مه چیز توانست مطمئن شود هرد. این تنها راهی بود که نیکگرفت. نه، او باید این کار را قبول میشدیداً تحت تأثیر قرار می
 رود.طبق نقشه پیش نمی

هی، من از خودم مطمئنم. تا حاال ساختمانی ساخته نشده که مو دیگنس نتونه واردش بشه. فقط مطمئن نیستم که این  _
 لوفرز به درد این کار بخوره.

 ی دورف را گرفت.لوفرز چنگ زد و یقه

 ین حرف چیه، دیگنس؟منظورت از ا _

کرد، اما شاید در آن لحظه بد نبود کاری کند مالچ معموالً از توهین کردن به کسانی که ممکن بود او را بکشند خودداری می
ر قلمداد آمد، مقصخصوص اگر قرار بود او را به خاطر اشتباهاتی که پیش میتا لوفرز آدمی عجول و کم طاقت به نظر برسد. به

 کند.

 آی؟خوام بدونم از پس بزن بزن هم بر میکه یه میمون کوتوله باشه، عجیب نیست، اما یه مرد آهنی کوتوله؟ من می این _

اش مثل یک تابلوی پر نقش و نگارِ گوبلن، پر از خالکوبی لوفرز، دورف را رها کرد و پیراهن خودش را جر داد و باز کرد. سینه
 بود.

 ها رو بشمار. زود باش، بشمارشون.م، دیگنس! خالکوبیآقدر از پس کار بر میمن این _

 خوای به این آدم اعتماد کنی؟تو میگفت، مالچ نگاه معنی داری به کارال کرد. این نگاه می

یوارها. زنه تا بوی این دتر حال آدمو به هم میی تِستوسترون بیشجا بوی گند هورمون مردانهدیگه کافیه. این»کارال گفت: 
 «شو ندارید، بگید تا یه گروه دیگه رو ردیف کنم.ر برای ما خیلی مهمه. اگه شما دو تا عرضهاین کا

 های بلوزش را بست.لوفرز دکمه

 دیم. از همین حاال این کار رو تمام شده به حساب بیارید.چشم، خانم فرازتی. ما انجامش می _

ها به هیچ عنوان ناراحتش نکردند. در این بیست و پنج سال عمرش حشرهکاروال بلند شد و چندهزارپا را از روی کتش انداخت. 
 آورتر از این دیده بود.های چندشصحنه
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 تو جمع کن. ما توی لیموزین منتظرتیم.شنوم. مو سریع لباس بپوش و وسایلخوشحالم که اینو می _

 ی مالچ زد.لوفرز با آرنج به سینه

 بریمت.یآییم مپنج دقیقه. بعد خودمون می _

خواب  توانست زمین کف اتاقها را تماشا کرد که از آپارتمان بیرون رفتند. این آخرین شانسش برای در رفتن بود. میمالچ آن
 زود.که حتی کارال فرازتی متوجه غیبتش شود، در یک قطار باشد که به طرف جنوب میرا بجود و قبل از آن

دند. های بدی بوها جنکه دورفجور کارها کامالً برخالف طبیعت او بود. نه اینینمالچ خیلی جدی به این موضوع فکر کرد. ا
که سودی برای او داشته باشد. کمک کردن به آرتمیس فاول دقیقاً نه، فقط او عادت نداشت به دیگران کمک کند، مگر این

اشت، و بعد هم البد نوبت فروختن شیرینی یک عملِ ایثارگرانه بود. مالچ به خودش لرزید. در آن لحظه فقط همین را کم د
 برای دخترهای پیشاهنگ بود.
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 فصل ششم

 فاول عمارت به حمله 

 
 دار()قفلدیسک  -های آرتمیس فاول از یادداشت

 

باالخره پدرم به هوش آمد. مسلماً خیلی خوشحال شدم، ولی هنوز از آخرین جمالتی که آن روز به من گفت، گیجم. او گفته 
 «آرتی، نه طال، نه قدرت، هیچ کدوم هیچ ارزشی ندارن. ما سه تا، تا وقتی همدیگه رو داشته باشیم، همه چیز داریم.»بود: 

 زدم. به همینفهمیدم. باید خودم تنها با او حرف میطور زیر و رو کرده باشد؟ باید مییعنی امکان داشت جادو پدرم را این
باتلر خواستم تا مرا با مرسدس بنزی که کرایه کرده بودم به بیمارستان داشگاه خاطر صبح روز بعد، ساعت سه صبح، از 

 هلسینکی برگرداند.

 «داری نیست.زیاد هم کتاب خنده»خواند. او گفت: پدر هنوز بیدار بود و در نور چراغ مطالعه، جنگ و صلح را می

اش را نداشت. پدر کتاب را بست و گفت: حوصلهباز هم شوخی کرده بود. من سعی کردم لبخند بزنم، اما صورتم اصالً 
 «منتظرت بودم، آرتی! باید با هم حرف بزنیم. چند تا موضوع هست که باید اونا رو فیصله بدیم.»

 «بله، پدر! موافقم.»من که کنار تختش ایستاده بودم، با حالتی رسمی گفتم: 

 ای از اندوه رنگ باخت.ناگهان لبخند پدر با هاله

شناسه. کردم اصال منو نمیطور بودم. گاهی اوقات حتی فکر میآد منم با پدرم همینخشک و رسمی! یادم میچه قدر  _
خوام راجع به خودمون حرف بزنیم همیشه از این وحشت داشتم که همین بال سر من و تو هم بیاد. برای همینه که اآلن می

خوام درمورد کار حرف و سهام، یا خرید و فروش یه شرکت. نمی مون، نه درمورد بورسهای بانکیپسرم! نه در مورد حساب
 خوام فقط درمورد تو حرف بزنم.بزنم، می

 و این همان چیزی بود که من از آن وحشت داشتم.

 من؟ ولی پدر! فعالً شمایید که اهمیت دارید، نه من. _

 شم که مادرت غمگین نباشه.شاید، اما من وقتی خوب می _

 «گین نباشه؟غم»من پرسیدم: 

 دانستم کجا هستیم.انگار نمی
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ی اروپا تماس های حقوقیم در چندین نقطههای معصوم رو بازی نکن. من با چند تا از رابطقدر نقش آدمآرتمیس! این _
 ام. از قرار معلوم، در نبود من، تو خیلی فعال بودی. خیلی خیلی فعال.گرفته

 کند، یا از دستم عصبانی است.نستم او دارد از من تعریف میداهایم را باال انداختم. نمیمن شانه

 گرفتم. برام جالب بود با وجودیتا همین چند وقت پیش، من کامالً تحت تأثیر این کارهای عجیب و غریب تو غریب می _
و ین کارها برداری. تخوام که دیگه دست از اقدر جسوری. ولی حاال آرتی، من به عنوان پدرت از تو میکه یه بچه هستی، این

خواد بعد از تعطیالت برگردی به مدرسه و مون میطور مادرت، دلای و باید مثل یه بچه هم رفتار کنی. من، و همینیه بچه
 ی من.تو بخونی و کار کردن و پول در آوردنو بذاری به عهدهدرس

 اما، پدر! _

ول ی فاام که خانوادهام. من به مادرت قول دادهاز تو معامله کردهتر آرتی! به من اعتماد کن. هر چی باشه، من خیلی بیش _
ای به من داده و من به هیچ عنوان از این به بعد در راه راست قدم بردارن. منظورم تمام افراد خانواده است. خدا عمر دوباره

ی ی آبرومند. از حاال به بعد دیگه اسم خانوادههایم. یه خانوادخواد اونو با حرص زدن هدر بدم. ما حاال دیگه یه خانوادهدلم نمی
 خوره. خُب، موافقی؟نامی پیوند میفاول با درستکاری و نیک

 «موافقم.»من گفتم: 

 و محکم با او دست دادم.

 

 عمارت فاول

 

. بعد از آمدهایش را باز کرد. در خانه بود. آرتمیس روی مبل، کنار تختش خواب بود. پسرک به نظر صد ساله میباتلر چشم
آن همه ماجرا که از سر گذرانده بود، زیاد هم عجیب نبود. گر چه، حاال دیگر همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسیده بود، 

 همه چیز.

 «کسی خونه نیست؟»مرد محافظ گفت: 

 آرتمیس فوراً بیدار شد.

 باتلر! تو دوباره برگشتی پیش ما. _

 انداخت. برایش واقعا کار سختی بود. اشباتلر به زحمت چینی به پیشانی

 برام خیلی عجیبه. اصالً انتظار نداشتم دیگه تو... یا بقیه رو... دوباره ببینم. _

 آرتمیس از پارچ آبی که کنار تخت بود یک لیوان آب ریخت.
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 بیا، دوست عزیزم! فعالً فقط استراحت کن. _

ی سخت کرد، اما فقط این نبود. قبالً هم شده بود که بعد از یک مبارزهمیباتلر خیلی آرام آب نوشید. خیلی احساس خستگی 
 احساس کوفتگی کند، اما این انگار از اعماق وجودش بود.

 آرتمیس، چه اتفاقی افتاده؟ من اصالً نباید زنده باشم، اما اگر هم زنده باشم، باید همین حاال تمام بدنم شدیداً درد کنه. _

 ه رفت و بیرون را تماشا کرد.آرتمیس به طرف پنجر

 باِلنت به تو تیر زد. زخمش کاری بود. هالی هم دم دست نبود که کمک کنه، برای همین من منجمدت کردم تا اون بیاد. _

 باتلر ناباورانه سرش را تکان داد.

 آالها نشده باشم، هان؟ی قزلامیدوارم حاال قیافه _

 لبخندی بر روی لب نداشت.برگشت تا دوستش را ببیند،  آرتمیس وقتی

 اما عوارض داشته. _

 عوارض؟ _

 آرتمیس نفس عمیقی کشید.

شد بازده کار رو پیش بینی کرد. فلی اخطار کرد که ممکنه از تحمل بدن تو خارج باشه، اما من شفای دشواری بود، نمی _
 اصرار کردم ادامه بدیم.

 باتلر از روی تخت بلند شد.

 ای به جز استفاده از یک روش غیر معمول نداشتی.ام. در هر صورت، تو چارهنشده. من زندهآرتمیس، حاال که چیزی  _

ن. بیا، خودتو آماده ک»ی کوچک دسته صدفی را از کشو برداشت و گفت: اما آرتمیس هنوز قوت قلب نگرفته بود. یک آیینه
 «یه نگاه توی این بنداز.

 هایش را گرفت.را جلو داد و با دو انگشت، پف زیر یکی از چشماش باتلر نفس عمیقی کشید و نگاه کرد. چانه

 هوش بودم؟مگه من چند وقت بی _

 

 پیمااقیانوس در بوئینگ 
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فرز بگذارد قدر سر یه سر لومالچ به این نتیجه رسیده بود که بهترین راه برای به انجام نرساندن این مأموریت این است که آن
افی فرصت ی کی او بود، ولی متأسفانه به اندازهد. عصبانی کردن مردم یکی از استعدادهای بالقوهتا از عصبانیت دیوانه شو

 آورد.گیری از آن را به دست نمیبهره

شان کردند. بلیتشدند، نگاه میکنار هم نشسته بودند وابرها را که با سرعت از زیرشان رد می دو مرد کوچک در یک 
 ...«8خب، اسپیلرز»کرد، گفت: مزه میاش را مزهطور که نوشابهزایای کار برای آنتونِلی. مالچ هماندرجه یک بود؛ یکی از م

 لوفرز! _

 ها چیه؟. جریان این خالکوبیلوفرزاوه، بله،  _

اد. این دی خون بود، به او نشان هایش دو قطرهجای چشمای رنگ را که بههایش را تا باال زد مار فیروزهلوفرز یکی از آستین
 های خودش بود.هم یکی از طراحی

 زنم.بعد از هر کار، یکی می _

 «کنی؟اوه، پس اگه آشپزخونه رو هم رنگ کنی، یه خالکوبی می»مالچ گفت: 

 نه کار اون جوری، احمق! _

 پس کار چه جوری؟ _

 «حتماً باید برات هِجی کنم تا بفهمی؟»هایش را به هم فشار داد: لوفرز دندان

 دار قاپ زد.یک بسته بادام زمینی را از میز چرخدار مهمانمالچ 

 ای نداره. من سواد درست و حسابی ندارم. با همین انگلیسی ساده توضیح بدی کافیه.نه، فایده _

 کنه.وقت هالوها رو استخدام نمیقدر احمق باشی! اِسپتز آنتونلی هییچامکان نداره تو این _

 «مطمئنی؟»گفت:  آمیزی زد ومالچ چشمک شیطنت

 ای پیدا کند.لوفرز از بیرون پیراهنش را گشت، به این امید که اسلحه

 تری یا من.شه تو زرنگوقت معلوم میی دهر! اونصبر کن تا این کار تمام بشه، آقای عالمه _

 .9آره، به همین خیال باش، بوتس _

 لوفرز! _

                                                            
 دمپایی 8
 چکمه 9
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 حاال هر چی. _

ایم کرد. خیلی راحت بود. هنوز هیچی نشده مردک گانگستر از کوره در رفته بود. فقط ی هواپیما قمالچ خودش را پشت مجله
 چند ساعت دیگر همنشینی با مالچ کافی بود تا دهان لوفرز مگوایر کف کند.

 

 فرودگاه دوبلین

 

برای  اند کهعادیآمد فقط دو شهروند که اتفاق خاصی بیفتد از گمرک ایرلند رد شدند. به نظر میمالچ و لوفرز بدون این
سر داشته  های ناجوری دراند. به تنها چیزی که شبیه نبودند، یک تیم مافیا بود که فکر و خیالتعطیالت به کشورشان آمده

ته ای دست داشریزی شدهای در جرم برنامهطور چنین چیزی امکان داشت؟ چه کسی شنیده بود که کوتولهباشند. آخر چه
رفته شان را نگهنوز کسی مچ قدر وارد بودند کهها در کارشان آند هم به این خاطر بود که کوتولهباشد؟ هیچ کس. ولی شای

 بود!

ها ها موقعیت مناسب دیگری در اختیار مالچ قرار داد تا همکارش را از کوره در ببرد. مأمور بازرسی پاسپورتبازرسی پاسپورت
 لندی مالچ نکند، یا در واقع، به کوتاهی آن.ای به بکرد تا اشارهداشت تمام سعی خودش را می

 اید خانواده را ببینید؟خُب، آقای دیگنس، تشریف آورده _

 «دونید، اقوام مادر من اهل کیالرنی هستند.طوره. میبله، همین»مالچ سرش را تکان داد: 

 اوه، جداً؟_

 یا در واقع، اِ، جدی؟ باید مثل خودشون گفت، نه؟ _

 شدید.باید هنرپیشه میخیلی خوبه. شما  _

 ایم؟چه جالب. از کجا فهمیدید ما هنرپیشه _

 کشید.شد و نفس راحتی میی دیگر ساعت کارش تمام میمأمور کنترل پاسپورت زیرلب غرغری کرد. تا ده دقیقه

 کردم...راستش، نفهمیدم. داشتم شوخی می _

رفی کنیم. اسم نمایش سفیدبمایش شب کریسمس بازی میآخه من و دوستم آقای مگوایر، توی این سفر نقشی هم در ن _
 کنم، همون کوتوله باهوشه. ایشون هم نقش دابی خِنگه.و هفت کوتوله است. من نقش داک رو بازی می

 مأمور کنترل پاسپورت به زور لبخند زد.

 خیلی خوبه. بعدی لطفاً. _
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آقای مگوایر انگار اصالً برای این نقش ساخته شدن. منظورمو البته، »ی صف بشنوند گفت: که همهمالچ با صدای بلند، طوری
 «فهمید که.می

 «کشمت! خالکوبی بعدی تویی. خالکوبی بعدی تویی!می»لوفرز همان جا در ترمینال، کنترلش را از دست داد. فریاد زد: 

 چ کرد.شد، نُچ نُطور که لوفرز در میان شش هفت نفر از مأمورهای حراست ناپدید میمالچ همان

 قدر عصبانی؟ها. آدم و ایناز دست این هنرپیشه _

*** 

اش، آزاد ی ثبت احوال شهر محل زندگیبار تماس تلفنی با ادارهلوفرز را سه ساعت بعد، بعد از یک بازرسی کامل و چندین
رمزش را باال آورده بودند، ها پدال گاز و تای که از قبل سفارش داده بودند و مخصوص آنکردند. مالچ در یک ماشین کرایه

 منتظرش بود.

جوری ادامه بدی، مجبور شه. اگه بخوای اینی دردسر میاین اخالق عوضی تو باالخره مایه»ای جدی گفت: دورف با قیافه
 «شم به خانم فرازتی تلفن کنم.می

 «جا بریم تا بعد.راه بیفت. فعالً از این»ای گفت: مرد آهنی با صدای گرفته

تو شم کلهها در بیاری، مجبور میبار آخرت باشه. اگه یه بار دیگه از این مسخره بازیه، تا بعد. اما بهت گفته باشم، اینباش _
 بین دندونام خورد کنم.

ان، رسید تعدادشها شبیه یک سنگ قبر بود و به نظر میهای همکارش شد. هرکدام از آنلوفرز برای اولین بار متوجه دندان
توانست تهدیدش را عملی کند؟ لوفرز به این نتیجه ط برای یک دهان، بیش از اندازه باشد. یعنی دیگنس واقعاً میآن هم فق

رسید که، نه. او فقط بعد از آن بازجویی طوالنی در دفتر پلیس فرودگاه، کمی عصبی شده بود. گر چه، حالت خاصی در لبخند 
داد هایی که مرد آهنی ترجیه میان و در عین حال بسیار هولناک داشت. تواناییهای پنهدورف بود. حالتی که نشان از توانایی

 طور پنهان باقی بمانند.همان

*** 

کرد، لوفرز هم با موبایلش چند تلفن زده بود. بی هیچ دردسری با چند نفر از دوستان تبهکار در مدتی که مالچ رانندگی می
ای کن و دو گوشی را داده بود که برایش در یک کیفِ پارچهتیر با صدا خفهاش تماس گرفته بود و ترتیب دو هفتقدیمی

بگذارند و در پشت یک تابلوی خروج از اتوبان، که در ابتدای خیابان عمارت فاول نصب شده بود، پنهان کنند. دوستان لوفرز 
 زنند.های بازار سیاهِ ارز سر و کله ببا داللحتی کارت اعتباری هم برای او تهیه کرده بودند. به این ترتیب، دیگر نیازی نبود 

 ها را کنترل کرد.لوفرز که دوباره بر اعصابش مسلط شده بود، در همان ماشین، طرز کار و دقت سالح

 «خب، مو! تو...»لوفرز گفت: 
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ست. که گفته ا ای است که تا به حالترین لطیفهی ساده، مضحکی هم قافیهو با تمسخر خندید، انگار که این چند کلمه
 طور هم بود.البته همین

 ات چیه؟تو نقشه _

مگه تو رئیس نیستی؟ من چرا نقشه بکشم؟ نقشه کشیدن کار توئه. من فقط »که چشم از جاده بردارد، کفت: مالچ بدون این
 «کنم.یه راه برای تو رفتن پیدا می

لکه فاول جوان هم وقتی حرف زدنم باهاش تمام شد، متوجه تنها تو، بگم، نهدرسته، رئیس منم، و ببین کِی دارم بهت می _
 شه.این موضوع می

 «طرف ما یه پسر بچه است؟فاول جوان؟ »خبر است، گفت: مالچ با حالتی گه انگار از همه جا بی

 که برخالف دستور بود، مجبور شد برخی از اطالعات را فاش کند.لوفرز با این

ی اش داره که خانم فرازتولی. آرتمیس فاول، وارث خاندان تبهکار فاوله. اون یه چیزی تو کلهی معمآره، اما نه یه پسر بچه _
 .اش هست، بریزه بیرونخواد. کار ما اینه که به این توله سگ حالی کنیم به نفعشه با ما بیاد و هر چی تو کلهاونو می

کرد که جا بکشد. در عین حال نباید کاری هم میبه این گذاسشت کارتر شد. نباید میی انگشتان مالچ دور فرمان تنگحلقه
 کارال فرازتی فکر کند لوفرز بی عرضه است و یک تیم دیگر را بفرستد.

دانست چه کار کند. فقط باید قبل از لوفرز خودش را به او برساند. تنها چیزی که الزم داشت، یک احتماال آرتمیس خودش می
وقت وقت به فکر خریدن موبایل نیفتاده بود، ولی خب، هیچتوالت بود. اشتباه کرده بود که هیچموبایل و یک مالقات کوتاه در 

یرجیرک توانست رد جیر جیر یک جبود. این سنتور میهم کسی را نداشت که به او تلفن کند. به عالوه، باید مواظب فلی هم می
 را هم بگیرد.

 «جا چند روز طول بکشه.شاید شناسایی اینبهتره بایستیم یه چیزایی بخریم. »لوفرز فگت: 

 ام. مثل آب خوردنه.الزم نیست. من با محل آشنام. وقتی جوون بودم، یه بار به این خونه دستبرد زده _

 ای نکرده بودید، چون...و شما قبالً به این مسئله اشاره _

 کرد، نشان داد.حرکت میی کامیونی که وسط جاده ای به رانندهادبانهمالچ با دست عالمت بی

ه. شکنم. کارمزد هم که بر اساس سختی مأموریت تعیین میطوریه. من کارمزدی کار میدونی کار من چهخودت که می _
 کردند.جا رسیده، ده هزار چوق از دستمزدم کم میگفتم قبالً پام به اینکردم و میکه لب تر میبه محض این

 کردند. حاضر بودند هر کلکی سوار کنند تا شایدها همیشه درمورد سختی کار مبالغه میبود. آنلوفرز بحث نکرد. حق با مالچ 
 تر صاحب کارشان را تیغ بزنند.چند دالر بیش

 تونی ما رو ببری تو؟پس می _
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 برم.تو رو می گردم بیرون،ببرم تو. بعد بر می خودموتونم می _

 «جا ول باشم.که توی روز روشن اینتره تا اینطوری که راحتینچرا من با تو نیام؟ ا»ولفرز با شک گفت: 

تونی با من بیایی، فقط به شرطی که ناراحت نشی یک کیلومتر از توی رم تو. ثانیاً، البته که میاوالً من تا شب نشه نمی _
 ی فاضالب رد بشی.لوله

 لوفرز حتی با فکر کردن به آن هم پنجره را پایین کشید.

 ن بگو.ترین اتفاقی افتاد، به مخودت برو. بعد برگرد دنبال من. ولی از طریق گوشی با من در تماس باش. اگه کوچکباشه،  _

 مالچ یک گوشی را در گوش پشمالویش فشار داد و میکروفن آن را به جلو لباسش وصل کرد.

 ذارم قرار مالقات مهم شما با یه بچه به هم بخوره.چشم قربان. رئیس. نمی _

 پیچید، آرام سوت کشید.طور که در سر لوفرز میتلک مالچ همینم

 «خوای کاری کنی که من دیر به قرارم برسم.نمی به هیچ عنوان. و تو منمدرسته، رئیس »مرد کوتوله گفت: 

اند، سها به خلق و خوی افراد بسیار حساکرد تا موهای ریشش فر نخورند. موهای دورفمالچ باید خیلی حواسش را جمع می
باه کرد. تا به حال نشده بود که موهای زبر مالچ اشتجویی که تقریبا تمام منافذ این آدمیزاد تراوش میخصوص به حس کینهبه

 کنند. این شراکت سرانجام خوشی نداشت.

*** 

 ی دیوار امالک فاول پارک کرد.مالچ ماشین را در سایه

 «جاست؟مطمئنی که این»لوفرز پرسید: 

 ی آهنی پر نقش و نگار اشاره کرد.انگشت تپلش به دروازهمالچ با 

 ؟عمارت فاولبینی که نوشته جا رو میاون _

 آره. _

 پس حتماً خودشه. _

 فهمید.ی مستقیمی مثل این را میحتی لوفرز هم طعنه

 تو، وگرنه...کنی، بکن، فقط منو ببر اوندیگنس هرکاری می _

 داد. هایش را به او نشانمالچ دندان

 وگرنه چی؟ _
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 شه.وگرنه خانم فرازتی شدیداً عصبانی می _

بازنده  پرانی، این اوست کهاش را با لحن مالیمی کامل کرده بود، چون کامالً متوجه شده بود که در این نبرد متلکلوفرز جمله
 است. لوفرز جداً تصمیم گرفت هر چه زودتر درس خوبی به این مو دیگنس بدهد.

 «خوایم خانم فرازتی متوجه بشن.ولی ما نمی»مالچ گفت: 

ای که باال برده بودند، پایین پرید و کیف ابزارش را از صندوق عقب برداشت. در این کیف، ابزرا دزدی او مالچ از روی صندلی
 ، امیدوار بود ازای که در نیویورک دارشت، خریده بود. گر چهخر اجنهها را از دوست مالبود که همگی غیرقانونی بودند و آن

 ها احتیاجی پیدا نکند.کدام از آنهیچدر راهی که تصمیم داشت از آن وارد عمارت شود، به

 ی ماشین زد.ی پنجرهمالچ به شیشه

 لوفرز با صدای قژ و قژ آن را پایین کشید.

 چیه؟ _

 مونی تا من بیام و ببرمت.جا مییادت باشه، همین _

 دی؟تو داری به من دستور میشبیه یه دستوره، دیگنس!  _

 «کنم.من؟ من دستور بدم؟ حتی فکرشم نمی»هایش را به طور کامل به او نشان داد و گفت: مالچ تمام دندان

 لوفرز پنجره را با صدای قژ و قژ باال کشید.

 «آره، بهتره نکنی.»ی محکم قرار گرفت، گفت: ها دیواری از شیشهکه بین او و آن دندانبه محض این

*** 

کم داشت دوباره شبیه خودش در داخل عمارت فاول، باتلر تازه کوتاه کردن موها و اصالح صورتش را تمام کرده بود و کم
 شد. البته خود پیرترش.می

 «گفتی الیاف ضدگلوله؟»اش را معینه کرد و گفت: ی سینهباتلر پوست تیره

وی زخم گیر کرده بودند. جادو اونا رو عیناً بازسازی و تکثیر کرده، بنا به ظاهراً مقداری از الیاق ت»آرتمیس سرش را تکان داد: 
قدر متراکم نیست که ضد گلوله باشه، مگر برای گذاره، اما اونی فلی، این نسج جدید روی نفس کشدنت تأثیر میگفته
 «های کالیبر کوچک.گلوله

 «تونم از تو محافظت کنم.، من دیگه نمیآرتمیس، همه چیز عوض شده»های پیراهنش را بست. باتلر دکمه

زنه. تصمیم داره بعد از ی من بدجوری داره به همه آسیب میهای خودخواهانهمن احتیاجی به محافظت ندارم. این نقشه _
 که کارمون با اسپیرو تمام بشه، بچسبم به درسم.این
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نی کنی. آرتمیس، بیتونی نتیجه رو پیشکه از حاال میینکنی، مثل اوقتی کارمون با اسپیرو تمام بشه؟ یه جوری صحبت می _
 کردم تا حاال دیگه اینو فهمیدی.جان اسپیرو مرد خطرناکیه. فکر می

تونیم ام. با این نقشه میریزی کردهی تازه طرحگیرم. یه نقشهام، دوست عزیزم. باور کن دیگه اونو دست کم نمیفهمیده _
 ها همه مستلزم اینه که هالی قبول کنهسره کنیم؛ البته اینهم کار آقای اسپیرو رو یک هم مکعبِ بین رو پس بگیریم،

 مون کنه.کمک

 راستی هالی کجاست؟ من باید حتماً ازش تشکر کنم. دوباره. _

 «زنی کجا.رفته مراسم آئینی رو به جا بیاره. حتماً خودت حدس می»آرتمیس از پنجره بیرون را تماشا کرد: 

جا ها اولین بار هالی را در یک محل مذهبی اجنه در جنوب شرقی ایرلند دیده بودند. هالی در آنرش را تکان داد. آنباتلر س
 کرد. به نظر اواستفاده نمی دیدنی آورد. گر چه خود هالی از کلمهداشت مراسم آئینی مربوط به احیای قدرت را به جا می

 تر به واقعیت نزدیک بود.بیش دزدیدن

 موقع استراحت کنی.کنم تا اونباید تا یک ساعت دیگه برگرده. توصیه می _

ی عمارت رو خوب بگردم. بعید نیست اسپیرو تا حاال تونم استراحت کنم. فعالً باید همههم می بعد باتلر سرش را تکان داد.
 دونه.جا اعزام کرده باشه. کسی چه مییه تیم به این

کرد. آرتمیس ها امنیتی اتاق کنترل وصل میفرمان دیواری رفت که اتاق او را به سیستم مرد محافظ به طرف یک تابلوی
اراتن را ها حکم یک دو می باتلر، حتی باال رفتن از پلهدارد. با این نسج جدید سینهای قدم بر میدید که او با چه سختیمی

 برای او داشت.

ار بسته را ببیند. های مدزمان تصویر تمام دوربینتوانست همبه این ترتیب می ی نمایشگر تابلو را چند قسمته کرد.باتر صفحه
 ی نمایش بزرگ کرد.آمد؛ به همین خاطر آن را روی تمام صفحهتر از بقیه جالب به نظر مییکی از تصویرها بیش

 «آد بهمون سر بزنه.به، به. بببین کی داره می»باتلر نیشخندی زد و گفت: 

 آورد.ی نمایشگر رفت. یک آدم خیلی کوچک داشت جلوی درِ پشتی آشپزخانه ادا درمیف صفحهآرتمیس به طر

 «خواست این دورف رو ببینم.مالچ دیگامز. چه قدر دلم می»آرتمیس گفت: 

 ی نمایشگر اصلی منتقل کرد.باتلر تصویر مالچ را به صفحه

 خواد تو رو ببینه؟چرا می اونآره، ولی  _

*** 
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که ماجرا را تعریف کند، با آه و ناله تقاضای یک ساندویچ کرد. از شانس بد مالچ، آرتمیس از آن قبل میشه،دورف مثل ه
داوطلب شد ساندویچ را برای او آماده کند. بعد از چند دقیقه آرتمیس با یک پشقاب که محتوای آن چیز قابل توصیفی نبود، 

 از آشپزخانه بیرون آمد.

 «درست کردن هم خیلی کار سختیه.این ساندویچ »پسرک گفت: 

های بزرگش را تا ته باز کرد و تمام محتویات بشقاب را در دهانش خالی کرد و یک جا قورت داد. بعد از چند دقیقه مالچ آرواره
 جویدن، یک دستش را تا مچ در دهانش کرد و یک تکه استخوان بوقلمون را بیرون آورد.

 «ل بزن.تر خردی دیگه بیشدفعه»مالچ گفت: 

 که متوجه باشد میکروفنی را که به آن وصلهایی را که روی لباسش ریخته بود تکاند، و با این کار، بدون اینبعد خرده نان
 بود، روشن کرد.

 «خوش اومدی.»آرتمیس گفت: 

طمئناً نجات بدم. م ی خاکی. من این همه راه از شیکاگو اومدم که جون تو روباید خیلی از من ممنون باشی، پسره»مالچ گفت: 
 «گم ساندویچ، منظورم یه ساندویچ واقعیه.ارزش یه ساندویچ درست و حسابی رو داشت. و وقتی می

 شیکاگو؟ جان اسپیرو تو رو فرستاده؟ _

 دورف سرش را تکان داد.

کنند من یکه من یه دورفم. فکر مدونن کنم. البته، اونا اصال نمیی آنتونلی کار میتقریباً، اما نه مستقیماً. من برای خانواده _
 فقط یه دزد شب کارم که توی کارم حرف ندارم.

 ه که ثابت کنه.کنای شیکاگو معتقده که آنتونلی با اسپیرو در ارتباطه. یا شاید هم بهتره بگیم، سعی میدادستان منطقه _

کارم یه طوری تو رو راضی کنه که همراه ما جا و بعد همحاال هر چی. در هر صورت، نقشه اینه که من یه طوری بیام این _
 بیای شیکاگو.

 باتلر روی میز دوال شد.

 حاال همکارت کجاست، مالچ؟ _

 ای، گنده. زیرزمین شایع شده بود که مُردی.بینم زندهبیرون دروازه. یه آدم کوچولو و عصبانیه. راستی، خوشحالم که می _

 «مرده بودم، ولی حاال بهترم.»فت، گفت: رطور که به طرف اتاق کنترل میباتلر همان

*** 
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 کرد یک وقتی به دردشی کوچک را از جیب بغلش درآورد. در این دفترچه او هر متلکی را که احساس میلوفرز یک دفترچه
ها می بینیم، از خصوصیات بارز یک گانگستر خوب، استفاده از طور که همیشه در فیلمکرد. همینخورد، یادداشت میمی

 اش را سریع نگاهی کرد و با رضایت لبخند زد.جمالت قصار است. لوفرز صفحات دفترچه

 اوت. لَری فِریگامو. بانکدار فاسد.  حاال وقتشه که حساب بانکی تو رو ببندیم، برای همیشه.

 ژوئیه. دیوید اِسپینسکی. هکِر کامپیوتر. ی کامپیوتر تو همین حاال پاک شد. متأسفم، ولی حافظه

 ژوئیه. مورتیِ نانوا.  که این خمیر رو باید باز هم ورز داد.مثل این

 چیز به درد بخوری بود. از کجا معلوم، شاید یک روز خواست خاطراتش را بنویسد.

خندید. اول فکر کرده بود که میمون دارد با او حرف اش شنید، هنوز داشت با خودش میلوفرز وقتی صدای مو را در گوشی
 دهد.بعد متوجه شد که این به اصطالح همکارش دارد بند را آب می اما زند،می

 «ی خاکی. من این همه راه از شیکاگو اومدم که جون تو رو نجات بدم.باید خیلی از من ممنون باشی، پسره»دیگنس گفت: 

 ش کرده بود میکروفن دارد.قدر احمق بود که حتی فراموکرد و آنطرف کار میجان او را نجات بدهد؟! مو داشت برای آن

 وقت پولی را که به عنوان ودیعهدزدیدند، آنای را میلوفرز از ماشین پایین آمد و به دقت آن را قفل کرد. اگر ماشین کرایه
کرد. یک در ورودی کوچک در دیوار مزدش کم میدادند و خانم فرازتی هم آن را از دستماشین پرداخته بود، به او پس نمی

ی اصلی وجود داشت که مو دیگنس از آن وارد شده بود و آن را باز گذاشته بود. لوفرز با احتیاط از آن رد شد دروازهکنار 
 ی درختان حرکت کند، با سرعت به طرف ساختمان عمارت رفت.طور که مواظب بود در سایهوهمان

ه باشد، ای قرار گرفتترین شکنجهکه تحت کوچکنشان را بدون ایکرد. او داشت تمام نقشهدر گوشش، مو هنوز پرچانگی می
کند. اصالً انگار این دیگنس از همان اول برای گذاشت. کامالً معلوم بود که این کار را کامالً داوطلبانه میدر اختیار فاول می

الچ جیبی. از قرار معلوم این می ایرلندی کار می کرد. و تازه، مو در واقع مو نبود، بیکه مالچ بود. واقعاً که چه اسم عپسر بچه
های کوتوله اسم یک گروه گانگستری جدید بود. تر بود. شاید دورفبود. این دیگر از همه عجیب "ی اجنهدورف کوتوله"یک 

 اسمی نبود که در دل رقبا وحشتی ایجاد کند. های کوتولهدورفهای گانگستری نمی خورد. گر چه، زیاد هم به اسم گروه

*** 

در خیابان جلو عمارت، به سرعت از کنار یک ردیف درخت غان پوست سفیدِ تزئین شده و یک تکه زمین صاف مخصوص لوفرز 
 رفتند. لوفرز زیر لب غرغر کرد.نما راه میبازی گوی و حلقه، گذشت. دو طاووس زیبای نر با ناز و افاده در اطراف یک آب

 گفتند.ها برکه میزیونی، به اینهای تزئین باغِ تلوینما! قبل از این برنامهآب

پستی از  هایتحویل بستههای پستی کجاست که این تابلو را دید: ی تحویل بستهطور مانده بود که دریچهلوفرز همان

های تیرش را کنترل کرد و پاورچین پاورچین از روی ریگبار دیگر صدا خفه کن وتیرهای هفت. متشکرم. لوفرز یکدر عقب

 به طرف پشت ساختمان رفت.کف خیابان 
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*** 

 «این دیگه چه بوئیه؟»آرتمیس هوا را بو کشید: 

 «ببخشید، بوی منه.»مالچ سرش را از پشت در یخچال بیرون آورد و با دهان پر گفت: 

 با این حرف، مقدار زیادی غذا از دهانش بیرون ریخت.

ه دادم. فکر کن یه تیکه گوشت رو کزدم، بدتر از این بو میآوره، ولی اگه اینو نمیدونم، خیلی چندشکرِم ضدآفتابه. می _
 ده.روی یه تخته سنگ داغه کباب کنن، چه بویی می

 چه مثال قشنگی. _

 «ی فِراند.ایم، حتی در زمان سلسلهاند. ما همیشه زیرزمین زندگی کردهها مخلوقات زیرخاکیدورف»مالچ گفت: 

 کردند.ها و آدمیزادها مشترکاً روی زمین زندگی میحکومت او جن و پری فراند اولین پادشان اجنه بود. در زمان

خسته  کم از این زندگیها دارم کمحساس بودن به نور باعث شده زندگی در بین آدمیزادها سخت بشه. صادقانه بگم، تازگی _
 شم.می

 «آخی، بمیرم واست.»صدایی گفت: 

 تیر بسیار بزرگ را سر باال در دست گرفته بود.ه بود و یک هفتاین لوفرز بود. او کنار در آشپزخانه ایستاد

 طرفی، خیلی خوب توانسته بود بر اعصابش مسلط بتشد.به نظر مالچ، در کمال بی

 که به تو گفته بودم بیرون منتظر بمونی.مثل این _

بیام، درِ  ی فاضالبالزم نبود از لوله کامالً درسته، گفته بودی. اما من تصمیم گرفتم بیام تو. و حدس بزن چی شد؟ اصالً _
 پشت ساختمان چهارتاق باز بود.

 سایید. صدایش مثل کشیدن ناخن روی تخته سیاه بود.هایش را به هم میکرد، دندانمالچ هر وقت فکر می

 
ادشو پسره پیدا شد. تازه اعتمی این اوه... آره، آره، واقعا شانس آوردم. منم از این فرصت استفاده کردم، اما بدبختانه سروکله _

 جلب کرده بودم که تو یه دفعه اومدی تو.

 «دونم، میکروفنت روشنه. خودم همه چیز رو شنیدم، آقای مو. یا شاید هم بهتره بگم مالچ، دورف کوتوله.آره، می»لوفرز گفت: 

عث دردسرش شده بود. گر چه، شاید بار دیگر دهان گشادش بامالچ تمام آن غذاهای نیمه جویده را یک جا قورت داد. یک
هایش را تا ته باز کند و این مرد کوچولوی عصبی را قورت بدهد. توانست از دردسر نجاتش بدهد. فقط کافی بود آروارههم می
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کوبد. تاق بطرف اها را هم خورده بود. یا شاید هم یک انفجار ناگهانی گاز دورفی کامل بود تا او را به آنتر از ایناو قبالً بزرگ
 اش شلیک نشود.که گاز را در کند، تیری از اصلحهبود که قبل از آنفقط باید امیدوار می

 «کنی.آره کوچولو، بیا بگیرش. ببینم چه کار می»تیرش را بیرون کشید و گفت: لوفرز متوجه نگاه مالچ شد. گلنگدن هفت

 زد. اما دورانای نمین است. تازه وارد، طبق دستور به او صدمهدانست که جانش در اماکرد. او میآرتمیس هم داشت فکر می
اری از قدر ضعیف بود که کجا بود، آنکس هم نبود که کمکی به او بکند. باتلر حتی اگر آنمالچ به پایان رسیده بود و هیچ

آورد. خود آرتمیس هم که ا میاش را به جها داشت مراسم آئینیای بسیار دور از آنآمد. هالی هم در فاصلهدستش بر نمی
 وقت در برخوردهای فیزیکی بهترین نبود. اما در مذاکره که بهترین بود.هیچ

 آرتمیس شروع کرد.

 .ای به دوستم نزنی..که صدمهگم، اما به شرطی اینجا هستی. به خاطر رمز مکعب. بهت میدونم تو برای چی اینمن می _

 آرتمیس تکان داد. تیرش را به طرفی هفتلوفرز لوله

 افته.ها زیاد میدی. شاید هم مثل یه دختر زدی زیر گریه. از این اتفاقهر وقت از تو پرسیدم، جواب می _

 گم. فقط تیراندازی نکن.خیله خب، هر چی که بخوای بدونی بهت می _

 اش را قورت داد.لوفرز خنده

 تونی روی حرف من حسابزنم. میآی، منم به بَنی بشری صدمه نمیحتماً خیلی هم خوبه. تو آروم و بی سر و صدا با می _
 کنی.

 زد و نفسش به شماره افتاده بود.باتلر وارد آشپزخانه شد. صورتش از عرق برق می

 مونیتور رو خوب نگاه کردم. ماشین خالیه، اون یکی مَرده باید... _

کته بازی در نیاری، وگرنه سجز تو، بابابزرگ. حاال بهتره قهرمان جا باشه. این خبر برای همه قدیمی شده بهاین»لوفرز گفت: 
 «کنی.می

اید شان را نجات دهد. شگشت تا با آن کاری بکند؛ و جانگردد. دنبال چیزی میآرتمیس چشمان باتلر را دید که دور اتاق می
ود. بود و هنوز از از آن عمل جادو کامال بهبود نیافته ب توانست این کار را بکند، اما باتلر امروز پانزده سال پیرترباتلرِ دیروز می

 وضعیت واقعاً ناامیدکننده بود.

 «تونی دست و پای بقیه رو ببندی. بعد من و تو با هم بریم.می»آرتمیس یک دفعه گفت: 

 لوفرز با دست، محکم به سر خودش زد.

 ت کنم که دیگه بشم یه هالوی کامل.اوه، چه فکر خوبی! اون وقت شاید با یه چیزهای دیگه هم موافق _
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ای رویش افتاد. وقتی برگشتف دختری را دید که در چارچوب در ایستاده است. یک در همین لحظه لوفرز احساس کرد سایه
نویسد. این کار از همان اول با تک این اتفاقت مسخره برای او صورت حساب میشاهد دیگر. کارال فرازتی به خاطر تک

 ع شده بود.بدشانسی شرو

 «ای نکنی.خیله خب، دختر خانم. تو هم برو پیش بقیه. و حواست باشه، کار احمقانه»لوفرز گفت: 

ده بود، ز ی براقهایی که سایهاش انداخت و با آن پلکدختری که کنار در ایستاده بود، موهایش را جمع کرد و روی یک شانه
 چشمکی زد.

 «کنم.احمقانه نمیوقت کارهای من هیچ»دختر گفت: 

تیر را گرفت و با یک حرکت سریع و خیلی ماهرانه آن ی هفتی لوفرز کشید. دختر لولهبعد دستش را جلو آورد و روی اسلحه
 که با آن میخ بکوبند.خورد، مگر اینشد، خم کرد. اسلحه دیگر به هیچ دردی نمیرا از قسمتی که به قنداق وصل می

 فت.لوفرز ناگهان عقب عقب ر

 خوام اتفاقی زخمیت کنم. یه دفعه دیدی تیر در رفت.هی، هی. مواظب باش. من نمی _

 کرد.طور فکر میالبته فقط او این

 خاصیت ادامه داد.لوفرز به شاخ و شانه کشیدن با تکه فلز بی

 گم.بروعقب، دختر کوچولو. فقط همین یه بار می _

 باال آورد و تکان داد.تیر را تا زیر بینی مرد ی هفتژولیت لوله

 زنی؟کنی؟ با این به من تیر میمثال چه کار می _

 لوفرز با چشمان چپ شده، به تکه فلز خیره شد.

 هی، مثل این که... _

 های آشپزخانه خورد.اش زد که به کابینتتیر به سینهی هفتچنان محکم به لولهاما ژولیت آن

 کرد، و بعد به دختر که هنوز در چارچوب در ایستاده بود.هوش نگاه مالچ اول خیره به گانگستر بی

 هی، باتلر! غلط نکنم این باید خواهرت باشه. _

 «آره، درسته. ولی از کجا فهمیدی؟»مرد محافظ ژولیت را بغل کرد و گفت: 
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 فصل هفتم

 دنیا هاینقشه بهترین 

 
 عمارت فاول

 

کنفرانس عمارت نشستند و به دو مونیتوری که ژولیت از اتاق نگهبانی وقت مشورت بود. همان شب، گروه پشت میز اتاق 
خش ها پی فرمانده روت و خودش را برای آنآورده بود، چشم دوختند. فلی هم فرکانس مونیتورها را پیدا کرده و تصاویر زنده

 کرد.می

آرتمیس در برود که هالی برگشت و با یک  جا بود. تازه می خواست از زیر این لطفمالچ با اینکه تمایلی نداشت، هنوز آن
 سیلی او را روی صندلی انداخت.

 دود سیگار روت تمام صفحه را پوشانده بود.

 اند.جا جمعمثل این که تمام اراذل و اوباش این _

 کرد.ها استفاده میروت برای صحبت کردن به نگلیسی از همان زبان موروثی جن و پری

 آد.من از اراذل و اوباش خوشم نمیحاال حدس بزنید که چی؟  _

شد اش را در وسط میز کنفرانس گذاشته بود، برای همین تمام کسانی را که در اتاق حضور داشتند، میهالی گوشی و چشمی
 دید.

 تونم توضیح بدم.فرمانده، من می _

حات تو که توضی کنما احساس میدونم چرتونی توضیح بدی. اما عجیبه، نمیبندم که خیلی هم خوب میالبته، شرط می _
 اندازم داخل کمدم.ی تو رو میتونه روی من تأثیری داشته باشه و باالخره من آخر این شیفت، درجهاصال نمی

 آرتمیس سعی کرد وساطت کند.

 جاست چون من با یه ترفند کشوندمش باال.در واقع، فرمانده، هالی... سروان شورت این _

 خوان ناهار میل کنند؟اند؟ میجا موندهممکنه بفرمایید چرا ایشون هنوز اون گی؟ پساِ، راست می _

 ای به بار بیاد.فرمانده، اآلن وقت گوشه و کنایه زدن نیست. موقعیت حساسیه. هر آن ممکنه فاجعه _
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 روت ابری از دودی سبز رنگ را بیرون داد.

 شخصی جناب عالی نیستیم، آقای فاول.کارهای شما آدمیزادها به خودتون مربوطه. ما پلیس  _

ایم. آرتمیس همون کسیه که ما رو ما چه بخوایم، چه نخوایم، درگیر شده»ای پاک کرد و گفت: اش را با سرفهفلی سنه
 «بیب کرد. تازه جولیوس، از این بدتر هم هست.بیب

 س حتماً مسئله جدی بود.روت برگشت و به سنتور نگاه کرد. فلی او را با اسم کوچک صدا کرده بود. پ

 خیله خب، سروان. مختصر و سریع توضیح بده. _

 اش فایل یک گزارش را باز کرد.هالی در کامپیوتر مچی

ی پاسدار ضبط شده بود، برای انجام مأموریتی به دیروز من در پاسخ به یکی از مکالماتی که توسط سیستم هشداردهنده _
ول فرستاده بود، همون خاکی که در جریان سرکوب شورش باند کِل با پلیس موجودات سطح زمین اومدم. پیام رو آرتمیس فا

زیرزمین همکاری کرده بود. باتلر، همکار فاول، یه دستور یک خاکی دیگه، به اسم جان اسپیرو، به شدت زخمی شده بود و 
 فاول از من برای شفای اون، تقاضای کمک کرده بود.

 شویی رو کردید.رات، تقاضای مراحل حقوقی برای به اجرا گذاشتن خاطرهکه شما رد کردید و طبق مقر _

 ی مونیتور داغ کرده است.هالی حاضر بود قسم بخورد که صفحه

ها، من شفا رو انجام دادم و بعد، باتلر و فاول رو به گیر باتلر در جریان کودتای گابلینهای چشمخیر. با وجه به همیاری _
 وندم.شون برگردمحل سکونت

 کنم نگو که اونا رو پرواز دادی.فقط خواهش می _

 ی آلومینیومی استتار کامالً پوشوندم.ای نبود قربان. اونا رو توی ورقهچاره _

 هایش را مالید.روت شقیقه

الها رو سر ین بمون توی اینترنتیم. هالی! چرا؟ چرا افقط یک پا. اگر فقط یکی از پاهای اونا بیرون مونده باشه، تا فردا همه _
 آری؟من می

 توانست بگوید؟هالی جوابی نداد. چه می

 ایم. یه عوضیه.بگیرهای اسپیرو رو هم گیر انداختهباز هم هست قربان. ما یکی از حقوق _

 تو رو دیده؟ _

 ست.خیر. اما شنیده که مالچ گفته یه دورف کوتوله _

 «بفرست خونه.شویی بکن و مهم نیست. اونو یه خاطره»فلی گفت: 
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 گرده تا کارشو تمام کنه. به نظر من باید بفرستیمشکشه. احتماالً دوباره برمیها هم نیست. این مرد یه آدمبه این سادگی _
 طوری ولش کرد.شه همینیه جای دیگه، نمی

ره از جرا رو به یاد بیاشه این ماشویی کن و هر چیزی رو که باعث میبخش بهش بزن، بعد خاطرهباشه. یه آرام»فلی گفت: 
 «ذهنش پاک کن. بعد بفرستش یه جایی که کاری از دستش برنیاد.

 که آرام شود، چند پک محکم به سیگارش زد.فرمانده برای این

 خیله خب. حاال جریان این کاوشگری که ما رو پیدا کرده چیه؟ اگر فاول باعث این کار بوده، پس دیگه آماده باش تمامه؟ _

 های اجنه رو از آرتمیس دزدیده.ن آدمیزاده که شرکت داره، جان اسپیرو، یکی از فناوریخیر. ای _

 «که آرتمیس هم قبالً از ما دزدیده بود.»فلی گفت: 

 این جناب اسپیرو شدیداً دنبال به دست آوردن رمز این فناوریه و اصال براش مهم نیست از چه راهی این کار رو بکنه. _

 ونه؟دو کی رمز رو می _

 تونه مکعب بین رو راه بندازه.آرتمیس تنها کسیه که می _

 جا هست که به من بگه این مکعب بین چیه؟کسی این _

 فلی این کار را به عهده گرفت.

عات این کامپیوتر تر قطآرتمیس یه چیزهایی از وسایل قدیمی نیروی ویژه رو وصله پینه کرده و یه ریز کامپیوتر ساخته. بیش _
ترین شه گفت که تقریباً پنجاه سال از پیشرفتهرزمین دیگه خیلی قدیمیه، اما در مقایسه با استانداردهای آدمیزادها، میدر زی

 های اونا جلوتره.فناوری

 «ارزه.ها میو بنابراین، میلیون»فرمانده اضافه کرد: 

 فلی حرف او را تأیید کرد.

 ارزه.ها میو بنابراین، قطعاً میلیون _

 مند شد.ان مالچ عالقهناگه

 ها؟ دقیقاً چند میلیون؟میلیون _

 روت باالخره یک نفر را پیدا کرد تا سرش داد بزند و خودش را خالی کند.

تو ببند، زندانی! این به تو مربوط نیست. تو بهتره فعالً حواست به این باشه که از این چند نفس آخرت در هوای آزاد دهن _
 دی. که امیدوارم یه ترول باشه.سلولیت توی زندان، دست میین موقع داری به هملذت ببری، چون فردا هم
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 اما مالچ دهانش را نبست.

جالت شه تو از زیر ختر. یادت باشه، هر وقت پای فاول به میون بیاد، اون کسی که باعث میهی، جولیوس، یه کمی یواش _
که آرتمیس بریزه، منم حتماً توی اون نقش دارم. و احتماالً  ایخواهی قِسر در بری، منم. شک ندارم هر نقشهمعذرت

 ترین قسمتش هم مالِ منه.خطرناک

 رنگ صورت روت از قرمز به سرخ آتشین تغییر کرد.

 ات اینه که از این زندانی هم استفاده کنی؟خب، آرتمیس، تو برنامه _

 بستگی داره. _

 به چی؟ _

 نه. به این که تو هالی رو به من بدی یا _

سر روت در پشت مهی از دود سیگار ناپدید شد. با آن سر فروزان سیگار، شبیه یک قطار بخاری شده بود که از داخل یک 
 تونل بیرون بیاید.

 «اصالً عالمت خوبی نیست.»سنتور گفت: 

 قدر آرام شد تا بتواند حرف بزند.سرانجام، روت آن

 که این میز گرد تشکیل بشه، من چه قدر از سلسلهدونی فقط برای اینیچ میهالی رو به تو بدم؟ خدایا به من صبر بده. ه _
 ام؟مراتب اداری رو زیر پا گذاشته

 فکر کنم، خیلی زیاد. _

م با تو تونستی یک کوه. اگه به خاطر جریان باند کِل نبود، حتی نمیفهمی، آرتمیس؟! به اندازهی یک کوه. میبه اندازه _
 های آتالنتیس.فرستند به فاضالبمووع درز پیدا کنه، منو یک راشت میحرف بزنم. اگه این 

 «شنیدم.احتماالً من نباید این چیزها رو می»ی مونیتور زد و گفت: مالچ چشمکی به صفحه

 فرمانده توجهی به او نکرد.

 فقط سی ثانیه وقت داری، آرتمیس. منو قانع کن. _

 تاد.آرتمیس بلند شد و درست جلو مانیتور ایس

کنه. اسپیرو فناوری اجنه رو در اختیار داره. بعیده که بتونه از اون استفاده کنه، ولی محققین اون رو با فناوری یونی آشنا می _
با استفاده  دونههای دیگه یا محیط زیست قائل نیست. خدا میاین مرد بیماری خود بزرگ بینی داره. هیچ احترامی برای انسان
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چه دستگاه وحشتناکی بسازه. تازه، بی برو برگرد این امکان هم وجود داره که این فناوری جدید باعث بشه از این اطالعات، 
 افته.اون پناهگاه شما رو پیدا کنه، و اگر چنین اتفاقی بیفته، زندگی تمام موجودات، چه روی زمین و چه زیر زمین، به خطر می

ربین خودش خارج شد و در مونیتور فلی ظاهر شد. سرش را نزدیک روت صندلی چرخدارش را حرکت داد و از دیدرس دو
 گوش سنتور گرفت و با صدای بسیار یواشی چیزی را زمزمه کرد.

 «فرسته خونه.اوضاع خرابه. منو با شاتل بعدی می»هالی گفت: 

انیه، آید. بعد از چند ثدانست که بدون مساعدت اجنه از پس جان اسپیرو برنمیآرتمیس با نوک انگشتانش روی میز زد. می
 فرمانده دوباره در مونیتور خودش ظاهر شد.

تونیم ریسک کنیم و موقعیتی در اختیار آدمی مثل اسپیرو قرار بدیم که ما رو ردیابی کنه. هر چه قدر موضوع جدیه. نمی _
یم یه تیم پشتیبانی رو بدم. یه تتر ترتیب هم که امکانش کم باشه، به هر حال این امکان وجود داره. من باید هر چه سریع

 رسم.کنم و خدمتش میاصالح کامل تجهیز می

دونید گروه اصالح ی شهری؟ فرمانده! شما که مییه تیم کامل؟ اونم توی منطقه»هالی با لحن اعتراض آمیزی گفت: 
 «کنم.اند. نذارید فاجعه به بار بیاد. منم سعی خودمو میطوریچه

کشه. تا من تأیید این عملیات رو بگیرم، چهل و هشت ساعت طول می»الی کمی فکر کرد و گفت: روت درمورد پیشنهاد ه
ازه بدم تونم اجتونم یکی دو روز کارهای تو رو انجام بدم تا کسی متوجه غیبتت نشه، اما نمیقدر وقت داری. من میتو همین

ی کافی کار داره. اما دیگنس اگه دوست داشته ه اندازهفلی رو هم داشته باشی. فلی خودش برای ردیف کردن این عملیات ب
 های دزدیشو کاهش بدم، اما اون هنوز بهتونه کمک کنه، بستگی به خودش داره. من شاید بتونم چند تایی از اتهامباشه می

د، گروه یتونم بکنم همینه که گفتم. اگر شما شکست بخورهای طال تحت تعقیبه. تنها کمکی که میخاطر دزدیدن شمش
 شه.اصالح وارد عمل می

 «قبول.»آرتمیس گفت: 

 روت نفس بلندی کشید.

 فقط یه شرط داره. _

 «شویی کنی، درسته؟خوای خاطرهکردم. میفکرشو می»آرتمیس گفت: 

ید اکنیم، پس بشی. در این ماجرا ما با تو همکاری میکم برای مردم ما یه دردسر جدی میدرسته، آرتمیس! تو داری کم _
 شویی موافقت کنید.تو و گروهت با خاطره

 و اگه نکنیم؟ _

 شی.شویی میی ب رو اجرا کنیم، که در هر صورت تو خاطرهشیم نقشهبعد مجبور می _
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 ی تخصصیه...فرمانده، قصد توهین ندارم، ولی این یه مسئله _

 فلی دخالت کرد.

کنه، و هالی تمام خاطرات یک مقطع زمانی مشخص رو پاک میشویی کلی، که یکی خاطره شویی هست.دو جور خاطره _
ای که در کیفش داره انجام بده. و یکی دیگه که خاطره شویی تنظیم شده است با با وسیله تونه خیلی راحت این کار رومی

ت خطر اف تره، و درضمن،بره. این یکی خیلی محدودتر و در عین حال تخصصیهای مشخصی رو از بین میکه فقط خاطر
کنیم. من در سیستم کامپیوتر تو هم یک ی شما از خاطره شویی تنظیم شده استفاده میتره. ما برای همهدر اون کم 

. کنهها باشه، حذف میکنم که به طور خودکار هر فایلی رو که مربوط به جن و پریها رو پیاده میی حمله به دادهبرنامه
ی اجنه باشه، از بین ببرم. ات بزنم، تا اگر چیزی یادآور خاطرهیک دوری توی خونه اج دارم کهی تو هم احتیدرضمن، به اجازه

 ترین خاطره یا مدرکی از مردم قوم خاص نداری.شی، کوچکعمالً تو وقتی فردای روزعملیات از خواب بیدارمی

 زنی.تو داری درمورد خاطراتِ تقریباً دو سال حرف می _

 تونه خیلی راحت جاهای خالی رو پر کنه.دی. مغز تو میی خاطرات این دو سال رو از دست نمینگران نباش، همه _

تصمیم سختی بود. از یک طرف، اطالعات آرتمیس در مورد قوم خاص، حاال دیگر قسمت وسیعی از ساختار ذهنی او را 
 به خطر بیندازد. توانست زندگی این مردم راداد. از طرفی دیگر، او بیش از این نمیتشکیل می

 «کنم.باشه، پیشنهاد شما رو قبول می»مرد جوان سرانجام گفت: 

 سوزی کوچک که نزدیک دستش بود، انداخت.ی زبالهروت سگارش را در یک کوره

 خیله خب، پس قرارهامونو گذاشتیم. سروان شورت، یه کانال رو تمام وفت باز بذار. _

 بله قربان. _

 هالی؟ _

 فرمانده.بله،  _

 دی.تو از دست میدفعه دیگه اگه اشتباه کنی، شغلتو خوب جمع کن. اینحواس _

 «فهمم، قربان.می»هالی گفت: 

 اوه، و زندانی؟ _

 مالچ آهی کشید.

 منظورت منم، جولیوس؟ _

 روت اخم کرد.
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 ای محکم آماده کن.تونی دوباره فرار کنی، پس خودتو برای غذای سرد و دیوارهدیگه تمام شد، مالچ. نمی _

های شلوار تونلش را باز کرد و ماتحتش را به طرف فرمانده گرفت. در دنیای مالچ ایستاد و پشتش را به مونیتور کرد. دکمه
 ها هست.تر فرهنگطور که در بیشها، نشان دادن ماتحت نهایت توهین بود، هماندورف

 شود داد؟این، مگر چه جوابی میفرمانده روت ارتباط را قطع کرد. به حرکت زشتی مثل 

 

 کنیا، غرب واجیر

 

 کرد باید حتماً آن را با چیزیقدر دردش عجیب بود که احساس میلوفرز مگوایر با سردرد وحشتناکی از خواب بیدار شد. آن
تیغی که یک جوجه ستمقایسه کند، شاید الزم باشد بعداً آن را برای کسی تعریف کند. باالخره به این نتیجه رسید که مثل این ا

 «م.ام یادداشتش کنبد نیست، باید تو دفترچه»طرف بدود. پیش خودش فکر کرد: طرف و آناش اینعصبانی داخل جمجمه

 «دفترچه دیگه چیه؟»بعد فکر کرد: 

 «هام داشت.هام، اسمم یه ربطی به کفشمن کی هستم؟ کفش»اش این بود: فکر بعدی

افتد. هویت قبلی فرد چندین دقیقه معلق به هوش آمدن و بازگشت حافظه، همین اتفاق می همیشه به هنگام اولین لحظات
شه شود و برای همیهای بیرونی جدید جایگزین آن میکه محرککند خودش را به تأیید برساند، تا اینماند و تالش میمی

 کند.مغلوبش می

 هایش را در تمام بافت نرم مغزش فرو کرد.ه در رفت و تیغاش بود از کورای که در کلهتیغیبوفرز بلند شد و جوجه

 «آخ.»هایش گرفت و زیر لب گفت: کرد، با دستلوفرز سرش را که به شدت درد می

 جا آمده بود؟طور به اینطور باشد؟ او کجا بود؟ و اصالً چهاما چرا باید این

هایی را که روی پوستش بود به خاطر آورد، اما مغزش خالکوبیهایش را از باال تا پایین نگاه کرد. یک لحظه لوفرز دست
 چرخید. هایشای سفید رنگ، دورِ دستتصاویر ذهنی به سرعت ناپدید شد، چون پوستش پاک بود. نور خورشید مثل صاعقه

بودند، پوشانده های را که دور از او ای رنگ، روی تیپهها زمین خشک و پر از خار بود. خاک رس قهوهاطرافش تا دوردست
بود و قرص طالیی رنگ خورشید، زمین براق را پر از ترک کرده بود. در میان امواج گرما، دو نفر با حرکاتی موزون مثل 

 دویدند.ها میپلنگیوز

ی باریک و یک مردها قوی هیکل و بسیار قد بلند بودند و بیش از دو متر قدداشنتد. هرکدام یک سپر بیضی شکل، یک نیزه
 بایل داشتند.مو

 های رنگی تزئین کرده بودند.شان را با مهرههایشان بود و گوششان تا گردنموهای
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 اند. مردها کفش نایک پوشیده بودند.های چرمی پوشیده شدهلوفرز روی پاهایش پرید. پاهایی که متوجه شد با صندل

 «کمک. کمکم کنید.»لوفرز فریاد زد: 

 د و با همان حرکات موزون، آرام به طرف گانگستر کیج و پریشان رفتند.مردها مسیرشان را تغییر دادن

 «ای؟جامبو، برادر. گم شده»ها پرسید: یکی از آن

 «ببخشید، من سواحلی بلد نیستم.»لوفرز با زبان سواحلی روانی گفت: 

 «طور. اسمت چیه؟که این»مرد نگاهی به رفیقش کرد و دوباره پرسید: 

 «نورو.»ز، اما زبانش گفت: مغز لوفرز گفت لوفر

 ، اهل کجایی؟آناتوکاوَپیخب، نورو،  _

 آمدند.ها را بگیرد، از دهانش بیرون میکه لوفرز بتواند جلو آنکلمات قبل از آن

 جا باشم.تون. من باید اونخوام با شما بیام. به دهکدهدونم اهل کجام، اما مینمی _

ی اندازه رسید بهکوچک خیره نگاه کردند. رنگش عوضی بود، درست، اما به نظر میی جنگجویان کنیایی از باال به غریبه
 ها عاقل است.آن

 ی رئیس دهکده را گرفت.آن یکی که بلندتر بود، از کمربند پوست پلنگش موبایلش را جدا کرد و شماره

 جامبو، رئیس. من بادی هستم. ارواح زمین یکی دیگه برامون فرستادند. _

 ید و سرتاپای لوفرز را نگاه کرد.بادی خند

 بله، خیلی الغره، اما قویه، و لبخندی به بزرگی یه موز پوست کنده داره. _

خواست یتر کرد. بنا به دالیلی، تنها چیزی که در دنیا مکننده است، لبخندش را کشیدهکه این معیاری تعیینلوفرز به خیال این
 ابتدایی داشته باشد. این بود که به این دهکده برود و زندگی

 ها زندگی کنه.ی قدیمی مُبلغتونه توی کلبهآرمش. میباشه رئیس، می _

 باید موبایل را به کمربندش وصل کرد.

 ریم، دنبالمون بیا و سعی کن عقب نیفتی.خیله خب، برادر نورو. ما داریم می _

اش ندریهای بها دوید، صندلشناسند، به دنبال آناسم نورو میجنگجوها با چابکی دویدند. لوفرز، که از این به بعد او را به 
 داد.زدند. باید حتماً ترتیب یک جفت کفش نایک را برای خودش میزیر پاهایش لق می
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کرد و اتفاقات را مرحله به مرحله گزارش که دیده شود پرواز میها سروان هالی شورت بدون اینپنجاه متر باالی سر آن
 کرد.می

ی سازگاری با محیط، با موفقت سپری شد. اثری از شخصیت جایی انجام شد. مرحلهجابه»خودش گفت: ی در میکروفن کالههال
 «شه.بار زیر نظر گرفته میای، موضوع هر یک ماه یکشود. اما به منظور پیشگیری از هرگونه حادثهاولیه دیده نمی

 طرف خط بود.فلی در آن

ید. رسی سوخت را تا آخر باز کنید به پرواز امشب میمراجعت کنید. اگر دریچه« ای »به فرودگاه شاتل عالیه، سروان. فوراً  _
 تا چند ساعت دیگر در ایرلند خواهید بود.

ی برای شد. هالی پرواز با سرعت بسیار زیاد به کسی داده نمیاحتیاجی نبود چیزی را دو بار به هالی بگویند. معموال اجازه
 کرد. یمتنظ ای برخورد نکند، رادارش را فعال کرد و کرنومتری را که روی کالهخودش بود،با پرندهکه این

 «تونیم رکورد سرعت هوایی رو بشکنیم.حاال، بذار ببینیم می»فلی گفت: 

 رکوردی که هشتاد سال پیش جولیوس روت به جا گذاشته بود.
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 :دومبخش 

 حملهضد 
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 فصل هشتم

 حمله ضد 

   

 آرتمیس حسابی گول خورد!

 

 دار()قفل ی آرتمیس فاول، دیسک های روزانهاز یادداشت

 

کرد، انگار که برای یک کت و شلوار جدید اش قالب گرفتند. در تمام مدت او شوخی، میامروز از پدر برای پای مصنوعی
ام و یک ای تراشیدهکرد. فقط دیدم بهانهاخالقی او هم به من سرایت کنم که خوشگیرند. اذعان میهایش را میاندازه
 برم.ام و از بودنش لذت میی اتاق بیمارستان نشستهگوشه

 هم در داشت. تازه، معموالًدر گذشته اصالً اینطور نبود. قبال یک نفر برای اینکه پدرم را مالقات کند باید دالیل موجهی می
ز کند و ی فاول رو بادلیل درِ کتابخانهتوانست بیکس نمید. هیچدسترس نبود. حتی اگر هم بود، وقتش بسیار محدود بو

 کنم در کنار او زیادی نیستم. و این احساس بسیار خوبی است.دفعه وارد شود. اما حاال، احساس مییک

با من  فقط های فلسفی بودند، نه مالی. در گذشته، اوهای خردمندانه کند، اما حاال این نطقپدرم قبال هم دوست داشت نطق
 کرد.ی تایمز مالی صحبت میهای سهام در روزنامهدر مورد آخرین قیمت

یا که مقدار طال در دننگاه کن، آرتمیس. همه چیز سقوط کرده. اما نرخ طال ثابت باقی مونده. به خاطر این»گفت: به من می
آمد به این جمالت گهربار گوش کنم. ولی یمن هم خوشم م« تونی طال بخر و جمع کن.جایی که میمحدوده. پسر، تا اون

 های پدرم برایم سخت است.حاال انگار فهمیدن حرف

های مخصوص راه رفتن را انجام می داد، من روی تخت بیمارستان در سومین روز به هوش آمدنش، وقتی پدرم داشت نرمش
 کند.خوابم برد. بیدار که شدم، دیدم غرق در تفکر، مرا نگاه می

 «تونم یه چیزی بهت بگم، آرتی؟می» او گفت:

 که جه خواهم شنید، سرم را تکان دادم.با تشویش از این

ام، ادهاندوزی هدر دمو فقط به مالدر مدتی که زندانی بودم، در مورد زندگیم خیلی فکر کردم. فکر کردم که چه قدر زندگی _
آد یهای کمی پیش ما اطرافیانم داره. در زندگی یه مرد، فرصتکه متوجه باشم این کار چه عواقبی برای خانواده یبدون این
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دم. ام به این مبارزه تن بتا خودشو عوض کنه که کار درست رو انجام بده. یا به قولی، یه قهرمان باشه. من تصمیم گرفته
 خوام خودمو عوض کنم.می

از پدر بشنوم، نبود. آیا این شخصیت واقعی او بود، ای بود که من عادت داشتم های بخردانهاین جمالت از نوع ان سخنرانی
 یا تأثیر جادوی اجنه بود؟ یا شاید هم، هر دو؟

 کنه.وقت تغییر نمیکردم دنیا هیچوقت این کار رو نکردم. همیشه فکر میمن قبالً هیچ _

 ور شده بود.ها شعلهچشمهای پدر پر از شور و شوق بود. انگار اشتیاق جدید در آن

خواد مو مغتنم بشمرم. دلم میهای زندگیخواد فرصتاند. دلم میهای من تغییر کردهحاال همه چیز تغییر کرده. اولویت اما _
 یه قهرمان باشم، قهرمانی که هر پدری باید باشه. کسی که جرئت کرده و خودشو تغییر داده.

 پدر روی تخت، کنار من نشست.

همراه من باشی؟ وقتی اون فرصت در اختیار تو هم قرار گرفت، حاضری مثل یه  طور آرتی؟ حاضری توی این سفرتو چه _
 قهرمان رفتار کنی؟

 دانم.دانستم جواب چیست. هنوز هم نمینتوانستم پاسخی بدهم. نمی

 

 آرتمیس فاول

 

زانو نشست و مراقبه طور که باتلر به او آموخته بود، چهار آرتمیس دو ساعت تمام خودش را در کتابخانه حبس کرد و همان
گفت تا در ضبط صوت دیجیتالی محرک به صدایی که روی قالیچه در کنارش کرد. هر از گاهی، فکری را با صدای بلندی می
یت ریزی شوند. این مرحله برای موفقی برنامهدانستند که نباید مزاحم پروسهبود، ضبط شود. باتلر و ژولیت به خوبی می

تی بود. آرتمیس این توانایی را داشت که یک موقعیت فرضی را در ذهنش مجسم کند و پیامدهای شان بسیار حیامأموریت
میس را های آرتتوانست ایدهترین مزاحمتی میاحتمالی را محاسبه کند. وضعیّت آن تقریباً شبیه حالت خواب بود و کوچک

 مثل بخاری به هوا بفرستد.

 رایتر را به دست هرکدام از اعضای گروه داد.د. او سه سی دی ریسرانجام آرتمیس خسته، اما راضی بیرون آم

ها به جزئیات مأموریت شما اشاره شده. وقتی تمام ها رو مطالعه کنید. در این فایلخوام به دقت این فایلمی»آرتمیس گفت: 
 «برید.ها رو از بین میمطالب رو حفظ کردید، دیسک

 ها رو گرفت.هالی دیسک

 ذاریم.چه جالب. ما اینا رو تو موزه مییه سی دی.  _
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 «تونید استفاده کنید.توی کتابخونه چند تا کامپیوتر هست. از هر کدوم که بخواهید می»آرتمیس ادامه داد: 

 دست باتلر خالی بود.

 دی، آرتمیس؟به من نمی _

 آرتمیس صبر کرد تا بقیه بروند.

 نم و فلی اونا رو از کامپیوتر بگیره.خوام ریسک کگم. نمیدستورهای تو رو شفاهی می _

 باتلر آه بلندی کشید و خودش را روی مبل چرمی کنار شومینه، انداخت.

 بری، مگه نه؟منو با خودت نمی _

 ی مبل نشست.آرتمیس روی دسته

 ی خیلی مهم برات دارم.نه، دوست قدیمی من. اما یه وظیفه _

نم هنوز که احساس کام. لزومی نداره فقط برای اینسالی رو پشت سر گذاشتهدونم دوران میانآرتمیس، من می»باتلر گفت: 
 «مفیدم، برای من کار درست کنی.

که ای نداریم جز اینآمیز بود، ما چارهی من موفقیتشویی. اگه نقشهشه به خاطرهنه، باتلر این کار حیاتیه. مربوط می _
 خوام کاری بکنم که یه چیزی ازکه جلو این کار رو بگیرم. برای همین، می خودمونو تسلیم اونا کنیم. من هیچ راهی ندارم

های ما رو از قوم خاص دوباره زنده کنه. فلی یه بار به من گفت که بین فلی جان سالم به در ببره. یه چیزی که خاطرهزیر ذره
 تونه منجر به یادآوری کامل بشه.یه محرک خیلی قوی می

کرد. گر چه، جای تعجب نداشت؛ او اش هنوز درد میاش را در هم کشید. سینهجا شد و از درد، چهرهباتلر روی مبل جا به 
 درواقع دو روز مرده بود و بعد دوباره زنده شده بود.

 «پیشنهادی نداری؟»آرتمیس پرسید: 

 شو بده.کنم فلی احتمالکننده از خودمون به جا بذاریم. البته فکر میما باید چند تا رد گمراه _

کنم. بعد به محض فرستم، اما بازش نمیمیل هم برای خودمون میکنم. یه ایحتماً. یه فایل مخفی توی سِرور باز می _
 آد.هامونو نگاه کردیم، تمام این اطالعات دوباره به خاطرمون میمیلبار ایکه برای اولیناین

 آرتمیس یک کاغذ تا شده را در دست دوستش گذاشت.

پنوتیزم در ای از زیر هیهای آفتابی آیینهکنند. قبال با اون عینککنند و ازمون سؤال میبرو برگرد ما رو هیپنوتیزم میبی _
 ها توی اینه.ی دیگه احتیاج داریم. دستورالعملتونیم. برای همین به یه نقشهبار دیگه نمیرفتیم. این

 باتلر نقشه را خواند.
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 جور کارهاست.شناسم. توی کشور بهترین آدم برای اینوی لیمِریک میامکانش هست. من یکی رو ت _

دونیم، توی یه دیسک وارد کنیم. تمام مدارک، عالیه. درضمن، ما باید هرچیزی را که از قوم خاص می»آرتمیس گفت: 
 «ام.جا نوشتهرو اون ی منو هم فراموش نکن. تمام ماجراهای روزانهها، همه چیز. یادداشهای ویدئویی، تمام طرحفیلم

 «بعد این دیسک رو کجا قایم کنم؟»محافظ سابق پرسید: 

 س طالیی را که از اجنه گرفته بود از دور گردنش باز کرد.آرتمیس سکه

 شه، به نظر تو چی؟ی این میفکر کنم یه دیسک لیزری، درست اندازه _

 باتلر سریع مدال طال را در جیب کتش گذاشت.

 شه.میالبته که  _

*** 

ام ن ها غذایی آماده کرد. غذای مفصلی نبود، فقط پیراشکی سبزیجات به همراه قارچ و یک نوع پلوی ایتالیایی بهباتلر برای آن
ی باران خزه تفت داده شده بود، ریزوتو، و کرم کارامل برای دسر. مالچ یک سطل کرم و سوسک خرد شده را که در سرکه

 ترجیح داد.

 «هاشونو دیدند؟همه فایل»کتابخانه برگشتند، آرتمیس پرسید:  وقتی گروه به

 «آره، اما به نظرم اومد چند جای مهمش حذف شده.»هالی گفت: 

طوری کنم اینهایی رو دارید که به خودتون مربوطه. من فکر میکس تمام نقشه رو به طور کامل نداره. فقط قسمتهیچ _
 بودم، آماده کردید؟ تره. تجهیزاتی رو که ذکر کردهمطمئن

 اش را روی فرش خالی کرد.هالی محتویات کوله پشتی

دئو و های استتاری، میکروفن و گوشی و فیلم ویی کامل از تجهیزات نظارتی نیروی ویژه، که شامل آلومینیوم فویلیه بسته
 شه.های اولیه میی کمکیه جعبه

ما از محاصره به بعد در ی لیزری که ی نیروی ویژه و سه اسلحهردهنخوی دو کالهخود دستبه عالمه»باتلر اضافه کرد: 
 «ی مکعب که در آزمایشگاهه.های اولیهاختیار داریم و البته یکی از نمونه

 سیم را به مالچ داد.آرتمیس گوشی تلفن بی

 تونیم شروع کنیم.خیله خب. پس می _

 

 سوزن اسپیرو
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کرد. مردم فکر د و با حالتی ناامیدانه به مکفبِ بین که روی میزش بود، خیره نگاه میجان اسپیرو در دفتر مجللش نشسته بو
تر پول دانند. آدم هر چه قدر بیشها چیز زیادی از این زندگی نمیکنند اگر جای او بودند چه زندگی راحتی داشتند، اما آنمی

کارمند داشت که همگی چشم به دست او دوخته بودند.  تنها در آن ساختمان هشتصد او ترزیر فشار است.داشته باشد، بیش
دو  خواستند، مهد کودک، وقت استراحت و قهوه خوردن، حقوقی درمانی میخواستند، بیمهها هر سال اضافه حقوق میآن

وقتی  خصوصشد؛ بهبرابر برای اضافه کاری، و خدایا! حتی سهام بورس. گاهی اوقات، اسپیرو حتی متوجه گذشت زمان نمی
ر شد. این روزها اگجوری دیگر روزگارش سیاه میانداخت. اینکه یک کارمند مزاحم مشکل آفرین را از این پنجره بیرون می

 کند.که به زمین برسد، در بین راه به وکیلش تلفن میانداختی؛ قبل از آنیک نفر را از پنجره بیرون می

داد، یک ای را داشت که کفاف تمام عمر را میاین مکعب حکم معاملهداد. اما این مکعب به تمام آرزوهایش جواب می
رد. واقعاً توانست جلویش را بگیچیز نمیتوانست این اسباب بازی کوچک را به کار بیندازد، دیگر هیچخانه بود. اگر میضراب

های لیزری های جاسوسی، سالحههای دنیا همه در اختیارش بودند. آن وقت او کنترل کامل روی ماهوارهیچ چیز. ماهواره
 شد.های تلویزیونی را داشت. او فرمانروای مطلق دنیا میتر، ایستگاههای مخابراتی، و از همه مهمارتش، شبکه

 منشی اسپیرو از قسمت پذیرش زنگ زد.

 خوان شما رو ببینند، قربان.آقای بالنت می _

 ی آیفون کوبید.اسپرو روی دکمه

 فرستش تو و بهش بگو بهتره سرشو بندازه زیر و بیاد تو.باشه، مارلین، ب _

ی گذشت، واقعاً سرش را زیر انداخته بود. این درها خودشان به اندازهداد و از بین آن میبالنت وقتی در دولنگه را فشار می
ی از ی بارزها نمونهدر اعماق اقیانوس دزدیده بود. آن تایتانیکی ها را از کشتی غرق شدهآور بودند. اسپیرو آنکافی، رعب

 یک قدرت نامعقول بودند.

اش پر از کبودی که خیلی سخت بود وقتی پیشانیآرنو بالنت حاال اصال مثل زمانی که در لندن بود، مغرور نبود. شاید برای این
 بگیرد. ای به خودشی متکبرانهبود و در دهانش هیچ چیزی به لثه نبود، قیافه

 های گودش اخم کرد.اسپیرو با آن چشم

 چند تا از دندونات شکسته؟ _

 هایش گذاشت.بالنت با احتیاط دستش را روی آرواره

 هاشون داغون شده.شون. دُشتُر هفت ریشههمه _
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آرتمیس فاول رو کردم، آرنو؟ من حقت بود. دیگه من باید چه کار می»که احساس همدردی کند، گفت: اسپیرو بدون این
رمورد خوام دوباره اون مزخرفاتو ددرسته گذاشتم کف دستت، ولی تو باز هم گند زدی. حاال بگو ببینم چه اتفاقی افتاد. نمی

 «خوام.زمین لرزه بشنوم. من واقعیتو می

 ی لبش آویزان بود، پاک کرد.بالنت یک قطره از آب دهانش را که از گوشه

دونم شی. یه شیژ شدادار. اما باتلر، مژده. خودم بهش تیر ژدم. اِمشان نداره ی منفژر شد. شه میمن شه نفهمیدم. شه شیژ _
 ژنده باشه.

 «شه؟اَه، خفه شو. سرم درد گرفت. این دندونای مصنوعی تو کی درست می»اسپیرو فریاد زد: 

 شه.هام تموم میامروز بعد اژ ژُهر کارِ لشه _

 شی! که به تو گفتم خفهمثل این _

 ببخشید، رئیس. _

نتونلی ی آآرنو! تو باعث شدی من توی موقعیت بدی قرار بگیرم. به خاطر بی عرضگی تو مجبور شدم یه گروه از خانواده _
دونی ه. میکار به اونا هم تعلق بگیررسه که باید درصدی از ایناستخدام کنم. کارال دختر باهوشیه. دیر یا زود به این نتیجه می

 خوره؟د میلیون برای من آب میاین چن

 توانست سعی کرد خودش را ناراحت نشان دهد.جایی که میآرنو تا آن

ها رو به خودت نگیر، بالنت. این کارها دیگه تأثیری روی من نداره. اگه باالخره موفق نشم، ی توله سگتو رو خدا قیافه _
 ی.دتو غیر از دندونات خیلی چیزهای دیگه رو هم از دست می

 آرنو تصمیم گرفت موضوع را عوض کند.

 مُتخششای شما نتونستن این مکعبو کار بنداژن؟ _

نه. فاول حسابی مهر و مومش کرده. براش رمز ابدی، یا یه همچین »اسپیرو دستبند طالیش را دور مچش تاب داد و گفت: 
 .«چیزی گذاشته. این پیرسون احمق نتونسته حتی یه صدای بیق هم ازش در بیاره

 درست در همین لحظه، کامالً غافلگیرانه، صدای انسانی از توری بلندگوی بسیار ریز مکعبِ بین بلند شد.

 «شنوید، آقای اسپیرو؟کنم. صدای منو میآقای اسپیرو؟ از ایرلند با شما صحبت می»صدا گفت: 

اش د فیلم ترسناکی ببیند و از روی صندلیموقع نشده بوزده شود. تا آنها وحشتجان اسپیرو مردی نبود که به این راحتی
اش زمین بیندازد. کیفیت صدا باورنکردنی بود. اگر بپرد. اما صدایی که از آن بلندگو درآمد، نزدیک بود او را از روی صندلی

 تان ایستاده است.کند درست جلوی رویبستید، حاضر بودید قسم بخورید کسی که صحبت میهایتان را میچشم

 واین من ژواب بدم؟خمی _
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 طوری با این حرف بزنم.دونم چهبهت گفتم خفه شو! در هر صورت، من که نمی _

ارها رو جعبه ی کشنوم. لزومی نداره شما کاری بکنید. فقط حرف بزنید، بقیهآقای اسپیرو، من صدای شما رو می»صدا گفت: 
 «کنه.خودش می

 ی نمایش مکعب ظاهر شد.اسپیرو دید که یک صداسنج دیجیتالی روی صفحه

 دازی؟طور تونستی این جعبه رو کار بنکه ارتباط برقرار شد. حاال، بگو ببینم تودیگه کی هستی؟ چهخب دیگه، مثل این _

حبت ای دارید صدونم شما با چه جور جعبهآقای اسپیرو، اسم من مو دیگنسه. من میمون تیم کارال فرازتی هستم. من نمی _
 فقط یه تلفن قدیمی دستمه. کنید، من کهمی

 پس کی شماره رو برات گرفته؟ _

یه پسر بچه که یه شالگردن دور گردنش بسته. من کلی باهاش حرف زدم تا متقاعدش کنم خیلی مهمه که با شما صحبت  _
 کنم.

 تو از کجا فهمیدی که باید با من صحبت کنی؟ اسم منو کی به تو داده؟ _

 دید من با مرد آهنی چه کار کردم، خودش همه چیز رو برام تعریف کرد. کههمین پسره. بعد از این _

 داد.ای دیده باشد، باید به آنتونلی خسارت میاسپیرو آهی کشید. گر مرد آهنی صدمه

 مگه تو چه بالیی سر مرد آهنی آوردی؟ _

 گیره.ها رو هدف نمیشه. فقط تا مدتی دیگه بچهحالش خوب می _

 ای بزنی، دیگنس؟زمه به همکار خودت صدمهچرا فکر کردی ال _

 طور که آرتمیس گفته بود در ذهنش مرور کند.مالچ کمی مکث کرد تا ترتیب اتفاقات را همان

ای آقای اسپیرو، جریان از این قراره که، به ما دستور داده بودند این بچه رو همراه خودمون بیاریم آمریکا. اما لوفرز یه دفعه _
تیر به طرف این و اون. به نظر من این کارش خیلی اشتباه بود، برای همین ت و شروع کرد به گرفتن هفتاز کوره در رف

فت. خواستم، برام گجلوشو گرفتم. متأسفانه با خشونت. در هر صورت، بچه به قدری ترسید که خودش هر چیزی رو که می
 زنم.جا هستم و دارم با شما حرف میحاال هم که این

 هایش را به هم مالید.ستاسپیرو د

 دم.کار خودم شخصاً پاداش خوبی بهت میکار درستی کردی، دیگنرس. برای این _

 متشکرم، آقای اسپیرو. شما به من لطف دارید. _

 جاست؟حاال اون بچه، فاول، اون _
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 جاست، کنار من. یک کمی رنگش پریده، اما حتی یه خراش هم بهش نیفتاده.همین _

 «گوشی رو بده بهش.»های ناامیدی در او محو شده بود، دستور داد: ی نشانهحاال همهاسپیرو که 

 لرزید.روح بود، اما آشکارا میصدای آرتمیس سرد و بی

 اسپیرو، منم. _

 داد.اسپیرو دستش را در هوا مشت کرد؛ طوری که انگار داشت گردن آتمریس را فشار می

ستی، بچه. دید بهت گفتم، تو دل و جرئت این کارها رو نداری. درست برعکس من. که دیگه به خودت مغرور نیمثل این _
 فهمی؟گم خالصت کنه. منظور منو که میخوام به من ندی، به مو میاگه چیزی رو که می

 بله، کامالً واضح و روشن. _

 خوبه. _

ر شود، اما جوید تا خمیقدر میاین سیگار را آن هایش کند و آن را تف کرد.اسپیرو ته سیگار بسیار بزرگ کوبایی رو با دندان
 کرد.روشن نمی

 حاال، حرف بزن. چه کار کنم تا این جعبه کار کنه؟ _

 لرزید.تر از قبل میصدای آرتمیس حاال بیش

های ی دور بعضی از قسمتتونم از فاصلهقدرها هم ساده نیست، آقای اسپیرو. رمز مکعب بین از نوع رمز ابدیه. من میاون
که رمز رو به طور کامل از کار بیندازم ، یا چیزهایی مثل اینا رو، اما برای اینی اونو کار بیندازم، مثل تلفن، دستگاه ساده

 ا...ججا، جلو روی خودم باشه. اگه بتونی مکعب رو بیاری اینتا از تمام تواناهایی مکعب بشه استفاده کرد، باید این

 قدر احمقم؟ فکر می کنیمن دوباره اینکنی من اینفکر می جا دست نگه دار، فاول. واقعاًهمین»د: اسپیرو سیگار را تف کر
کنی، توی سوزن جا این کار رو میگردونم اروپا؟ کور خوندی! اگه قراره اینو کار بندازی، همینقیمت رو برمیفناوری ذی

 «اسپیرو!

 ام؟اما وسایل آزمایشگاهی _

 کنی.جا میهای دنیا. این کار رو همیندارم. آزمایشگاه هم دارم. یکی از بهترین آزمایشگاهجا وسایل من این _

 باشه، هر چی تو بگی. _

کنی و سریع دونم داری، تا ته پر از سوخت میدرسته، بچه. هر چی من بگم. همین حاال اون هواپیمای جتی رو که می _
 هلیکوپتر منتطرته.جا یه آی فرودگاه اُهِیر. اونپری میمی

 ای ندارم.ی دیگهکه چارهمثل این _
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 های منو شنیدی؟ی حرفدرسته بچه، نداری. اگه کارتو خوب انجام بدی، شاید منم گذاشتم بری. دیگنس، تو هم همه _

 واضح و روشن، آقای اسپیرو. _

 جا.کن که پسره رو صحیح و سالم برسونی اینخوبه. من روی تو حساب باز می _

 شده فرض کنید.از همین اآلن انجام _

 تماس قطع شد.

 «حاال باید جشن بگیریم.»اسپیرو با خودش خندید و گفت: 

 های آیفون کوبید.دوباره روی دکمه

 هاش.های آشغال بدون کافئین؛ از اون درست و حسابیمارلین، یه فنجان بزرگ قهوه بفرست تو. نه از اون قهوه _

 کترتون گفته...اما، آقای اسپیرو، د _

 کند.اسپیرو صبر کرد تا خود منشی متوجه شود با چه کسی بحث می

 ببخشید، قربانو همین اآلن، قربان. _

 هایش را در پشت سرش، در هم فرو کرد.اش به عقب تکیه داد و انگشتاسپیرو روی صندلی

 شده. این بچه دیگه مثل موم تو دستمه.که اوضاع رو به راه بینی، بالنت. با وجود خرابکاری تو، مثل اینمی _

 بله، قژبان. خیلی هم اشتادانه، قژبان. _

 اسپیرو خندید.

 های کارتونی.خفه شو، دلقک. حرف زدنت شده مثل شخصیت _

 آره، عژیبه قژبان. _

 هایش را لیسید.اش را بیاورند، پیشاپیش لبکه قهوهاسپیرو قبل از آن

خیلی ساده لوحه. باورش شد که گفتم اگه کارتو خوب انجام بدی، منم شاید گذاشتم بری!  ست،که نابغهاین بچه با این _
 حسابی گول خورد.

 ی جالبی نشد.بالنت سعی کرد بخندد. اصالً منظره

 آژه، آقای اشپیژو. حشابی گوژ خورد. _
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 عمارت فاول

 

 شان گذاشته باشند، برافروخته شده بود.یای که ممکن بود براآرتمیس تلفن را قطع کرد. صورتش از وحشت تجسم تله

 «کنید؟شما چی فکر می»پرسید: 

 «کنم، اون بُرد.من فکر می»باتلر جواب داد: 

 «حسابی هم برد. ببینم تو هواپیمای جت داری؟ امیدوارم آشپزخونه هم داشته باشه.»مالچ اضافه کرد: 

 ی او در این عملیات خاص بود. هالی و مالچ خوشحالاین آخرین وظیفهها را با ماشین بنتلی به فرودگاه دوبلین برد. باتلر آن
 ها رنگی است، پشت ماشین، کنار هم نشستند.که شیشهاز این

شان در ردیف جلو صاف نشستند. ژولیت با باتلرهای خواهر و برادر، طبق معمول با کت و شلوارهای مشکی و خوش دوخت
های خانوادگی کامالً مشهود بود، دش را از آن حالت خشک در آورده بود. شباهتکراوات صورتی و آرایش زیاد، لباس خو

 های برجسته از حدقه بیرون زده که همیشه مراقب بودند، همیشه.های گوشتالو، و همان چشمهمان بینی باریک و لب

ن. اونا دیگه نیروی ویژه استفاده کخوره. از یه صاعقه افکن ی سنتی به دردت نمیتوی این سفر اسلحه»باتلر به ژولیت گفت: 
 «احتیاجی به پر کردن ندارن. هدف گیریشون هم دقیقه، مرگبار هم نیستند. از جایی که قایم کرده بودم، دو تا به هالی دادم.

 باشه، دام. _

 باتلر از بزرگراه وارد خروجی فرودگاه شد.

ه شه. دیگشه، توی کارش غرق میوقتی محافظ شخصی میها بود کسی منو با اسم کوچک صدا نزده بود. آدم دام. مدت _
 خوای؟کنه. ژولیت، تو مطمئنی این زندگی رو میزندگی و عالیق شخصی خودشو فراموش می

زد. ی تزئینی از سنگ یشم میبافت و در انتهای هر گیسش یک حلقهژولیت داشت موهایش را در دو طرف صورتش می
 های تزئینی، ولی خطرناک.حلقه

 کنه.در حال حاضر، کار حفاظت شخصی منظور منو تأمین می کنم؟ تمرین مردم روی تونممی کجا دیگه –

 باتلر صدایش را پایین آورد.

دونه، و راستش رو نامه است که آرتمیس مدیر تو باشه. اون اسم کوچک تو رو میدونی که این کامالً خالف تفاهممی _
 آد.تو خوشش میکنم یکمی هم از بخوای، فکر می

 ی یشم را چندین بار کف دستش زد.ژولیت حلقه

 آد.این که دائمی نیست، موقته. من هنوز محافظ شخصی هیچکس نیستم. مادام کو از روش کار من خوشش نمی _
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 «کنم. اینو دیگه از کجا گیر آوردی؟تعجب نمی»ی یشم اشاره کرد گفت: باتلر به حلقه

 ژولیت لبخند زد.

 گیرن.ها رو دست کم میدمه. یه غافلگیری کوچولو برای کسانی که زنفکر خو _

 باتلر به طرف محل پیاده کردن مسافرها پیچید.

ی ژولیت، فکر کن. اسپیروآدم خطرناکیه. ببین چه بالیی سر من اومده، تازه اگه مایه»دست خواهرش را گرفت و گفت: 
رم ها حیاتی نبود، امکان نداشت بزاقدر برای آدمیزادها و جن و پرییت اینخودستایی نیاشه، من بهترین بودم. اگر این مأمور

 «بری.

 «حواسم هست.»ژولیت دستش را روی صورت برادرش گذاشت و گفت: 

ها از محل عبور عابر پیاده گذشتند. هالی با سپر پوششی روسپشن، چند متر باالی جمعیت مسافرانی که بعضی برای کار و آن
ی کِرِم ضدآفتاب مالیده بود وبا بوی بد آن هر آدم بدشناسی کرد. مالچ هم یک الیهرفتند، پرواز مییالت میبعضی برای تعط

 زد.راکه در صد متری او بود، به هم می

 ی آرتمیس گذاشت.باتلر دستش را روی شانه

 افته؟اتفاقی که برات نمی _

 «کنم یکی از اعضای بدنم کمه.ارم نیستی، احساس میدونم. وقتی تو کنواقعا نمی»آرتمیس شانه باال انداخت: 

 کنه، ولی به هر حال یه باتلره.کنه. روش کارش با بقیه فرق میژولیت ازت محافظت می _

 دوست عزیزم، این دیگه آخرین مأموریته. بعد از این دیگه احتیاجی به محافظ شخصی نیست. _

 هم هیپنوتیزم کنه.تونست از پشت مکعب، اسپیرو رو کاش هالی می _

 آرتمیس سرش را تکان داد.

د، که ذهن مقاومی مثل اسپیرو رو هیپنوتیزم کننکردیم، اجنه برای اینفایده است. حتی اگه با اون ارتباط هم برقرار میبی _
اشه. از دور خارج بخواد درمورد این مرد ریسک کنم. این آدم باید کامالً هیچ دلم نمی باید ارتباط چشم در چشم داشته باشند.

 تونه خطرناک باشه.حتی اگه اجنه اونو به یه جای دیگه بفرستند، باز هم می

 گیره؟شه؟ اینطور که گفتی باید خیلی پیچیده باشه. مطمئنی میات چی مینقشه»باتلر پرسید: 

 ی غیرمعمول.آرتمیس به او چشمک زد؛ یک حرکت سبکسرانه

 ام.ه نابغهمطمئنم. به من اعتماد کن. من ی _

*** 
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ژولیت هواپیمای جت را روی اقیانوس اطلس هدایت کرد. هالی روی صندلی کمک خلبان نشست و از تجهیرات آن تعریف 
 کرد.

 «ی قشنگیه.پرنده»هالی گفت: 

 بندم به گَرد هواپیماهای شماهابد نیست، خانم جن. گر چه شرط می»ی هدایت خودکار را روشن کرد و گفت: ژولیت دکمه
 «رسه.هم نمی

های نیروی ویژه حتی جا برای وول خوردن یه کرم هم نیروی ویژه با راحت طلبی و تجمل مخالفه. توی شاتل»هالی گفت: 
 «نیست.

 جا یه کرم وول بخوره.البته اگه الزم باشه اون _

 هالی خلبان را خوب برانداز کرد.

 تو رو دیدم، یه دختر بچه بودی. باری کهخریندرسته. هی! توی این دو سال تو خیلی خوب بزرگ شدی. آ _

 ژولیت لبخند زد.

ی من به کشتی گرفتن با مردهای گنده تر این مدت وقتدر عرض دو سال اتفاقات زیادی میتونه بیفته. گر چه، بیش _
 پشمالو گذشته.

ی  منظرهکنن. اصالًزنی بهت حمله میوی مغرور توی یه اتاق بیهای اجنه رو ببینی. دو تا گِنوم باد کردهپس باید کشتی _
 فرستم.جالبی نیست. دیسکش رو برات می

 فرستی.نه، نمی _

 شویی را به خاطر آورد.هالی خاطره

 فرستم.حق با توئه، نمی _

*** 

هی، آرتمیس. یادت »گفت. مالچ با دهان پر از خاویار گفت: در قسمت مسافران، مالچ داشت از روزهای خوش گذشته می
 «آد اون روزی رو که نزدیک بود با انفجار گاز سر باتلر رو از تنش جدا کنم؟می

 آرتمیس نخندید.

 آد. تو همیشه توی هر چی کار عوضیه، بهترینی.آره مالچ، یادم می _

 جا.شو بخوای اتفاقی بود. من فقط عصبی بودم. حتی نفهمیدم کِی آدم به اون گندگی اومده اونراست _

 مون بده.ات کار دستترسیدم مشکل معدهراحت شد. می خوبه، خیالم _
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ات تو مرکز تحقیقات کوبویی سوراخ بشه؟ اگه به خاطر من نبود، تو اآلن دست کم اون دفعه رو هم یادته که نذاشتم کله _
 تونید بدون من کارهاتونو انجام بدین؟ی هاولر زندانی بودی. ببینم، شماها نمیتوی قلعه

 لیوان یک جرعه آب معدنی نوشید.آرتمیس از یک 

 کنم.از قرار معلوم، خیر. البته، فقط به امید رسیدن اون روزه که دارم زندگی می _

 ها آمد.ها گذشت و به طرف آنهالی از راهرو بین صندلی

 شینیم.ی دیگه میآرتمیس، بهتره آماده بشی. تا سی دقیقه _

 فکر خوبیه. _

 لی کرد.هالی تجهیزاتش را روی میز خا

 خب، حاال چی داریم؟ یک میکروفنِ مخصوص گلو و یه دوربین چشمی. _

 دار را جدا کرد و آن را به گردنی چسبای را که شبیه یک چسب زخمِ گرد بود، برداشت. بعد الیهسروان نیروی ویژه وسیله
 آرتمیس چسباند. ماده به محض چسبیدن رنگ پوست او را به خودش گرفت.

ه. شاید شه گفت نامرئیی گیاهی یا همون التِکس. تقریباً مییه میکروفن از جنس الستیک خام، شیره»اد: هالی توضیح د
ی ایکس هم هست. برای همین غیر قابل فقط یه مورچه که از گردنت باال بره متوجهش بشه، وگرنه، هیچ کس. ضد اشعه

 فانهمتأس کنم.ی کالهخودم ضبط میو من اونو تو تراشهگیره ردیابیه. هر چیزی رو که در شعاع ده متری گفته بشه، می
تونی یتونیم صدای تو رو بشنویم، ولی تو نمتونیم خطر نصب گوشی رو تقبل کنیم. خیلی مشخصه. برای همین، ما مینمی

 صدای ما رو بشنوی.

 آرتمیس آب دهانش را قورت داد و میکروفن را که روی سیب گلویش نصب شده بود، حس کرد.

 و دوربین؟ _

 ذارم.اآلن می _

 هالی کی لنز را از ظرف کوچکی که مایعی در آن بود، درآورد.

است. وضوح باال، تصاویر دیجیتالی و قابل ضبط، امکان گزینش چندین فیلتر مختلف، از جمله این دستگاه یه معجزه _
 فیلترهای حساس به حرارت، و قابلیت بزرگنمایی.

 «زنی.کم داری مثل فلی حرف میتو هم کم»مرغ را از دهانش بیرون کشید و گفت:  مالچ استخوان خالی یک ران

 «آور باشه، ولی رنگش عسلیه.این شاید از نظر فناوری اعجاب»آرتمیس که به لنز خیره شده بود، گفت: 

 های منم عسلیه.معلومه که عسلیه، چون چشم _
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دونی، آبیه. این دوربین چشمی به درد من طور که میهای من همینچشمهای تو عسلیه، هالی. ولی خیلی خوبه که چشم _
 خوره.نمی

 کنی، خاکی؟ نابغه تویی، تو باید یه راهی پیدا کنی.چرا اینجوری به من نگاه می _

 شه.جا. اسپیرو متوجه میای برم اونتونم با یه چشم آبی و یه چشم قهوهمن که نمی _

 کردی. حاال دیگه دیره.کردی، باید فکرشو میبه میهمون موقع که داشتی مراق _

 اش کشید.آرتمیس دستش را روی بینی

 جا منم. فکر کردن کار منه، نه تو.گی. عقل کل اینالبته، درست می _

 هالی با بدگمانی چپ چپ به او نگاه کرد.

 گی، خاکی؟به من متلک می _

 ت.مالچ استخوان مرغ را در ظرفی که کنارش بود انداخ

. کننده نیستاین مهمی، اصال برای من دلگرم شو بخوای، آرتی، خراب کردن به این زودی، اونم توی یه کاری بهراست _
 گی، باهوش باشی.قدر که مرتب به دیگران میامیدوارم تو همون

کنیم و از افتند. خیله خب، ریسک میباهوشم، چون مطمئنم که به وحشت می چه قدرام که من هیچ وقت به کسی نگفته _
 آرم.ای میکنیم. شاید شانس آوردیم و اسپیرو متوجه نشد. اگه شد، خودم یه بهانهدوربین چشمی عسلی استفاده می

 هالی دوربین را روی نوک انگشتش گذاشت و آن را زیر پلک آرتمیس قرار داد.

 جا با جان اسپیرو در نیفتی.ت بود، آرتمیس! فقط امیدوارم اوناین تصمیم خود _

 

 المللی اُهِیرفرودگاه بین

 

های هالوژن هلیکوپتر، باند فرودگاه را روشن کرده و باد تند ی هواپیماهای مخصوص منتظرشان بود. چراغاسپیرو در آشیانه
د، از هم باز قیمتش پیشیده بووی کت و شلوار سفید گرانهایش چاک پالتوی یقه پوستی را که اسپیرو رناشی از چرخش پره

 کرده بود. صحنه کالً خیلی سینمایی بود.

 «تنها چیزی که کم داریم، موسیقی متنه.»امد، فکر کرد: های هواپیما پایین میطور که از پلهآرتمیس همان

ای اسپیرو تکون بخور، بچه. آق»آرتمیس فریاد زد: ای سر طبق نقشه، مالچ نقش گانگسترها را بازی کرد. با ژست متقاعدکننده
 «رو منتظر نذار.
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را بازی کند. نقش چندان « زدهی وحشتبچه»اما به خاطر آورد که قرار است نقش  آرتمیس نزدیک بود جوابش را بدهد،
 ای نبود. فروتن بودن برای آرتمیس فاول واقعا کار سختی بود.ساده

 «گفتم، تکون بخور.»وضوع تأکید کند، پسرک را محکم هل داد و تکرار کرد: که بر اهمیت مدورف برای این

ی نبود. ی معمولی آخر را سکندری خورد ونزدیک بود با آرنو بالنت خندان برخورد کند. این خنده، یکه خندهآرتمیس چند پله
 را با سوهان کامالً تیز کرده بودند. هاهای قبلی آرنو بالنت، یک دست دندان مصنوعی چینی بود که نوک آنبه جای دندان

 .بود شده کوسه –ی آدمیزاد مرد محافظ، درست مثل یک دورگه

 هایش شد.بالنت متوجه نگاه آرتمیس به دندان

 آد؟ یه دست دیگه هم دارم. اون یکی کامال صافه، واسه خرد کردن.خوشت می _

بگیرد که دوباره به یاد نقشش افتاد. لبخند جای خودش را به های آرتمیس شکل نزدیک بود یک لبخند تمسخرآمیز روی لب
 اشت.گذهایش را بر اساس تأثیری کذاشت که بالنت معموال روی مردم عادی میالعملهای لرزان داد. پسرک مبنای عمسلب

 اسپیرو گول نخورد.

ده فاول بزرگ به این راحتی خرد شکنم آرتمیس بخشید که من شک میکنی، پسرجون. اما میآفرین، خوب نقش بازی می _
 باشه. آرنو، هواپیما رو بگرد.

ها آرنو با خشونت سرش را تکان داد و وارد هواپیمای خصوصی شد. ژولیت در لباس مهمانداران هواپیما، داشت پشت صندلی
خت ی پاشنه بلند برایش سهاکه به خاطر ورزش زیاد بدنش انعطاف زیادی داشت، راه رفتن با آن کفشکرد. با اینرا صاف می

 بود.

 «خلبان کجاست؟»اش فریاد زد: بالنت با آن هیکل گنده

 «اند.ارباب آرتمویس خودشان هواپیما رو هدایت کردند. ایشون از یازده سالگی خلبان بوده»ژولیت گفت: 

 اِ، جداً؟ سنش که قانونی نبوده. _

 دش گرفت.ی معصومانه به خوتوانست قیافهجا که میژولیت تا آن

 کنم.دونم، قربان. من فقط پذیرایی میمن درمورد سن قانونی چیزی نمی _

بالنت غرغری کرد و نگاه سریعی به اطراف انداخت. سرانجام، تصمیم گرفت حرف مهماندار را بپذیرد. شانس آورد، چون اگر 
و دوم،  داد.های یشمش ترتیبش را میآن حلقهدو چیز ممکن بود اتفاق بیفتد. اول، ژولیت با  گرفت آن را نپذیرد،تصمیم می

گرفت. البته هالی خیلی ها قایم شده بود، با نوترینوی دوهزارش او را هدف میهالی که در یکی از کمدهای باالی صندلی
تر فکن مناسبه اچاره را هیپنوتیزم کند، اما بعد از کاری که او با باتلر کرده بود، استفاده از صاعقتوانست فقط مرد بیراحت می

 بود.
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 بالنت سرش را بیرون آورد.

 کس نیست به جز یه مهماندار احمق.هیچ _

خوای خوای باور کن، میجاها هستند. دیگنس، میکردم. گر چه مطمئنم یه جایی همینفکرشو نمی»اسپیرو تعجب نکرد: 
 یاد.خواسته بکه میاون اومده فقط برای این جا اومده.باور نکن، این آرتمیس فاول از ترس قلدری مثل تو نیست که این

 گیری اصالً تعجب نکرد. کامال طبیعی بود که اسپیرو شک کند.آرتمیس از این نتیجه

منو  یانگیز تهدیدم کرد جمجمهی نفرتجام چون این کوتولهفهمم منظورت از این حرف چیه. من ایننمی»آرتمیس گفت: 
اومدم؟ مکعبِ بین که برای تو قابل استفاده نیست، منم خیلی راحت نه من برای چی باید میکنه. وگرهاش خرد میبین آرواره

 «تونستم یکی دگه واسه خودم بسازم.می

 های او گوش نکرد.اسپیرو به حرف

یم خودت جا، خیلی پاتو از گلآره، آره، هر چی تو بگی، بچه. اما بذار منم یه چیزی بهت بگم. وقتی تصمیم گرفتی بیای این _
ی زمینو داره. ما تجهیزاتی داریم که حتی ارتش نداره. به محض درازتر کردی. سوزن اسپیرو بهترین تجهیزات امنیتی کره

کس. تونه بیاد و بهت کمک کنه. هیچکس نمیجا پشت سرت بسته بشه، دیگه خودتی و خودت. هیچکه درهای ایناین
 فهمیدی.

 ها موافق هم باشد.های اسپیرو را فهمیده بود، ولی این به آن معنا نبود که با آنآرتمیس سرش را تکان داد. او حرف

ال داشت که آدمیزادها اص تجهیزاتیجان اسپیرو شاید تجهیزاتی را در اختیار داشت که ارتش هم نداشت، اما آرتمیس فاول  
 دیدند.نمی

*** 

 که در مرکز تجاری شهر بود، برد.ها را به سوزن اسپیرو کوپتر اختصاصی سیکورسکی، آنهلی

تر آشنا کوپخراش بود، فرود آمدند. آرتمیس با هدایت هلیآسمانکوپتر که بام دار مخصوص فرود هلیها روی یک باند پایهآن
، تکوپتر را بر روی باند مرتفعی که در نوسان اسبود، برای همین کامالً متوجه بود که چه قدر مشکل است در چنین بادی هلی

 فرود آورد.

 در یه همچین ارتفاعی سرعت باد خیلی خطرناکه. _

خودش ی کالهاورد روی تراشهآرتمیس این جمله را خیلی خودمانی گفت. هالی حتماً اطالعاتی را که از این طریق به دست می
 کرد.ضبط می

 ن سوزن سرعت باد تا نود کیلومتر بر ساعتدونم. باالی ایخودم می»ها مجبور شد فریاد بزند: خلبان به خاطر سرو صدای پره
 «رسه. این باند فرود، مواقعی که هوا توفانیه تا نه متر هم جا به جایی داره.هم می

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

130 
 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 اسپیرو غرغری کرد و با سر به بالنت اشاره کرد. آرنو به جلو خم شد و محکم به کالهخود خلبان زد.

 «ی اصلی ساختمان هم بهش بدی.قشهخفه شو، احمق. فقط مونده ن»اسپیرو با پرخاش گفت: 

ای وجود نداره. هر کسی که به شهرداری مراجعه محض اطالع بهت بگم آرتی، که هیچ نقشه»بعد رو به آرتمیس کرد و گفت: 
ش ای که وجود داره، پیی مربوط به این ساختمان به طور مرموزی ناپدید شده. تنها نقشهشه تنها پروندهبکنه، متوجه می

 «خودی خسته نکن.پس همکارهاتو با گشتن توی اینترنت بی خودمه.

قدر هم بار در اینترنت گشته بود؛ گر چه، واقعاً انتظار نداشت که اسپیرو تا اینتعجبی هم نداشت. آرتمیس قبالً خودش چندین
 فکر باشد.بی

بود  های امنیتی بگیرد که ممکنگاههمه از سیکورسکی پیاده شدند. آرتمی مراقب بود دوربین چشمی را به طرف تمام دست
آید، ارزش میهای یک راه پله که به نظر بیشان شود. باتلر در گذشته به اوگفته بود که حتی جزئیاتی مثل تعداد پلهبعداً الزم

 ریزی یک عملیات حیاتی باشد.تواند در برنامهمی

اس های مدار بسته در تمام نقاط حسرمزدار، پایین برد. دوربینها را از باند مرتفع هلیکوپتر تا مقابل یک در یک آسانسور آن
بام را پوشش دهند. اسپیرو جلوتر از همه به طرف صفحه کلید رفت. آرتمیس یک آن کار کذاشته شده بودند تا کل پشت

ود با وج نمایی کرد. به این ترتیبسوزشی را درچشمش حس کرد و ناگهان دوربین چشمی دیدش را تا چهار برابر بزرگ
 ای که روی صفحه کلید افتاده بود، خیلی راحت توانست رمز ورود را تشخیص دهد.ی زیاد و سایهفاصله

 آرتمیس خیلی آرام زمزمه کرد و ارتعاش میکروفن را در گلویش احساس کرد.

 امیدوارم گرفته باشی. _

 ت.متری بینی آرتمیس قرار گرفی دو سانتیاصلههای تیزیش در فآرنو بالنت زانوهایش را خم کرد. به این ترتیب، دندان

 زنی؟ببینم، با کی حرف می _

 «که متوجه نیستی ما کجاییم؟ی هشتادم با کی باید صحبت کنم؟ مثل اینمن؟ توی طبقه»آرتمیس گفت: 

 ی پسرک را گرفت و او را بلند کرد.بالنت یقه

 ده.های ما گوش میداره به حرف شاید یه میکروفن یه جایی مخفی کردی و همین اآلن یکی _

ام، احمق گنده؟ این آدمکش مینیاتوری شما که در تمام مدت نگذاشته یه لحظه از جلو چشمش آخه کجام میکروفن گذاشته _
 دور بشم. حتی توی توالت هم دنبالم اومده.

بیفته پایین، خودتم توی یه چشم به هم زدن کنم. اگه این بچه از این باال خواد... میهی، تو، آقای هر کار... دلم... می _
 تره.دنبالش رفتی، چون این بچه از یه ارتش محافظ شخصی هم برای من با ارزش
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تا وقتی  قدر با ارزش نیستی. منتو تا ابد این»بالنت آرتمیس را پایین گذاشت و با لحن تهدید آمیزی در گوشش زمزمه کرد: 
 «مونم.ی بختت افول کنه، منتظرت میستاره

ظ جا دکتر پیرسون به همراه دو محافی هشتاد و پنجم رفتند، در آنها با یک آسانسور که دور تا دورش آیینه بود، به طبقهآن
. شان، متوجه شد که این دو نفر مثل آن یکی محقق نیستندی دیگر منتظرشان بود. آرتمیس فقط با یک نگاه در چشمورزیده

 های نگهبان نژاد رات وایلر پاچه بگیرند.ترین سؤالی، مثل سگجا بودند که بدون کوچکاین آنها فقط برای در واقع این

 ها را صدا کرد.اسپیرو یکی از آن

 دونی اگه کارمند آنتونلی رو سر به نیست کنیم، چه قدر باید بهش بدیم؟پِکس، می _

 خورد.هایش هم تکان مید، لبکرطور که ذهنی فکر میپکس یک لحظه به این موضوع فکر کرد. همین

 هزار تا و واسه میمون پونزده هزار تا.آره، یه دقیقه صبر کن، فهمیدم. واسه مرد آهنی بیست _

 هاست، درسته؟این برای مرده _

 مرده یا عدم نتونستن. منظورم... عدم توان... عدم... سر به نیست... _

تو و چیپس برید پیش کارال فرازتی و بهش بگید به خاطر تیمش سی و خوام خیله خب دیگه، بسه. حاال می»اسپیرو گفت: 
 «زنم.مَن در دریای کارائیب تلگرام میپنج هزارتا بهش بدهکارم که فردا صبح به حسابش تو جزایر کی

. شما امببخشید، چرا سی و پنج هزارتا؟ من که هنوز زنده»ترین نگرانی، فقط از روی کنجکاوی پرسید: مالچ بدون کوچک
 «فقط باید بیست هزارتا برای لوفرز بدید، مگه این که بخواید پونزده هزار تا به من پاداش بدید.

تونم شه کرد؟ این معامله سود کالنی برای من داره. من نمیمو، چه می»ی مالچ زد: اسپیرو با تعجب آهی کشید و روی شانه
ی ول کنم جورتونم تو رو همیننشده باشه؛ در هر صورت من نمی ریسک کنم. شاید تو چیزی دستگیرت شده باشه، شاید هم

 «نی.کام بزاری. مطمئنم که شرایط منو درک میهای دیگهتا بری این اطالعات محرمانه رو در اختیار فونِتیکس یا رقیب

 هایش را که شبیه سنگ قبر بودند، نشان داد.های مالچ به لبخند پهنی کشیده شد و دندانلب

د کرد دونی، این پسره پیشنهازنی. میکنم، اسپیرو. تو یه آدم موذی هستی که از پشت خنجر می، خیلی خوب درکت میآره _
 اگه آزادش کنم دو میلیون دالر بهم بده.

 «کردی، رفیق.باید پولو قبول می»داد، گفت: آسای پکس هل میطور که مالچ را به درون بازوهای غولآرنو بالنت همان

 کشیدند، دست از حرف زدن برنداشت.که در راهرو او را میحتی وقتیدورف 

 فهمی؟ خیلی هم گود.اسپیرو، به نفعته که قبرمنو گود بکنی، می _

 ی یک شکاف باریک، تنگ کرد.هایش را اندازهاسپیرو چشم

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

132 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 کنید.که برید پیش فرازتی، یه قبر خیلی گود براش میها؟ قبل از اینشنیدید بچه _

تی ی امنیها باید قبل از وارد شدن به محدودهر پیرسون گروه را به طرف گاوصندوق بزرگ اتاقی، راهنمایی کرد. اما آندکت
 کردند.اتاق کوچک عبور میاصلی، از یک پیش

 شنودهای خصوص از نوعجا شنود داشته باشیم. بهخواهیم اینلطفا روی بالشتگ اِسکنر بایستید. ما نمی»پیرسون گفت: 
 «الکترونیکی.

 آرتمیس روی بالشتک قدم گذاشت، که زیر پایش مثل یک اسفنج فرو رفت و فورانی از کف را روی پاهایش پاشید.

های بره. در حال حاضر ما داریم یه سری آزمایشکف ضد آلودگیه. هر ویروسی رو که همرات باشه، از بین می»پیرسون گفت: 
ی ه هر وسیلهتونپذیره. این کف در ضمن میحیط نسبت به هر نوع مرضی بسیار آسیبدیم، برای همین مبیولوژیک انجام می

 «جاسوسی رو که توی کفشته، از کار بندازه.

 پس از آن، یک اسکنر متحرک آرتمیس را با نور بنفشی احاطه کرد.

ی ایکس و فلزیاب رو اشعه حرارت،یکی از اختراعات خودمه. یه اسکنر چند منظوره. من امواج تشخیص »پیرسون ادامه داد: 
ی اونا رو روی این کنه و بعد همهدهنده تجزیه میام. درواقع موجی از نور بدن تو رو به اجزای تشکیلبا هم ادغام کرده

 «ده.جاست، نشون میی نمایشی که اینصفحه

 شد. آرتمیسرعت ترسیم میی پالسمایی کوچک، یک مدل سه بعدی از خودش را دید که با سآرتمیس بر روی صفحه
 کند، هوشمند باشند.نفسش را در سینه حبس کرد و دعا کرد که ابزار فُلی به همان اندازه که خود سنتور فکر می

 ی نمایش، یک چراغ قرمز کوچک روی قسمت جلوی کت آرتمیس خاموش و روشن شد.روی صفحه

 «جا چی داریم؟اینآهان، ببینم »دکتر پیرسون یک دکمه را خاموش کرد و گفت: 

 ی کت آرتمیس را باز کرد و یک تراشه، میکروفن و باتلری بسیار کوچکی را نشان داد.بعد دکمه

 کرده.آفرین! چه میکروفن مخفی کوچکی. آقای اسپیرو، این دوست جوان ما داشته جاسوسی ما رو می _

 ی برای پز دادن به دست آورده است.جان اسپیرو اصالً عصبانی نشد. اتفاق خیلی هم خوشحال شد که موقعیت

بینی، بچه. تو شاید توی یه کارهایی نابغه باشی، اما جاسوسی کردن، کار منه. امکان نداره بتونی چیزی رو از چشم من می _
 شه.پنهان کنی. هر چه زودتر اینو بفهمی، زودتر کارمون تموم می

ترین نوسانی کروفن مخفی قالبی را پیدا کردند، اما آن اصلی کوچکآرتمیس از روی بالشتک پایین آمد. کلکش گرفته بود. می
 تر بود.در دستگاه ایجاد نکرده بود. پیرسون باهوش بود، اما فُلی باهوش

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

133 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

جا مجهزتر بود. به هر سانتی متر مکعب از ی گوشه و کنارهای پیش اتاق را نگاه کرد. سیستم امنیتی آنآتمریس خوب همه
ی ومی این اتاق کوچک یک دستگاه امنیتی یا مراقبتی نصب کرده بودند. به نظر آرتمیس حتی یک مورچهدر و دیوار آلومینی
 جا شود، چه برسد به دو آدمیزاد، یک اِلف و یک دورف.توانست یواشکی وارد آننامرئی هم نمی

 تازه اگر این دورف از دست پکس و چیپس جان سالم به در ببرد.

ها پر از صفحه کلید است، اند، و روی آنجای که از آلیاژ کرومهم جالب بود. اکثر این درها از آن در ورودی گاوصندوق اتاق
دارن است و معموالً نمایی هستند. اما درِ گاوصندوق ها فقط برای گول زدن سهامآیند. البته اینبه نظر خیلی با ابهت می

تری دید ی تیتانیومی فقط یک قفل کامپیومیس روی در دو لنگهی اضافی نداشت. آرتاسپیرو حتی یک نوک سوزن هم وسیله
ی پیچیده را در صفحه کلید این قفل هم وارد کرد. درهای قطور یک متری، آرام که آخرین مدل بود. اسپیرو چند سری شماره

 کنار رفتند تا یک مانع دیگر را نمایان کنند. در دوم را.

شده  تصور کن که تو یه دزدی و به هر ترتیبی که»کند، گفت: و نمایشی را اجرا میاسپیرو انگار که یک بازیگر تئاتر است 
تی بالشتک جوری تونسهای الکترونیکی و درهای بسته عبور کنی. بعد، فکر کن یکتونستی وارد ساختمون بشی و از چشم

های غیرممکنه، ولی خب، بعد هم زهها معجی اینحسگر رو هم گول بزنی و اولین در گاوصندوق رو هم باز کنی. گرچه همه
 «کار کنی؟خوای چهندازی. حال اگه تصور کن تو تمام این کارها رو کردی، با این میها رو از کار میی اون دوربینمثالً همه

ای ی فلزی کوچک قرمز که روی زمین جلو در بود، ایستاد. بعد یک شستش را روی یک اسکنر ژلهاسپیرو روی یک صفحه
اسپیرو.  منم، رئیس. جان»ی چپش را کامل باز کرد و شمرده و واضح گفت: ایی اثر انگشت گذاشت و با دست دیگر حدقهشناس

 «سریع باز شو.

ی چشم چپ اسپیرو فیلم گرفت و تصویر آن را وارد کامپیوتر کرد. یک اسکنر زمان چهار اتفاق افتاد. یک اسکنر از شبکیههم
 ی صوتی، طنین و حالت صدای او را به دقت بررسیکنندهسکن گرفت و یک تجزیه و تحلیلاثر انگشت، از شست راستش ا

های خطر غیرفعال شدند و درِ ثانویه آرام کنار رفت و که کامپیوتر تمام این اطالعات را تأیید کرد، زنگکرد. به محض این
 قیمت و شیک هویدا شد.یک گاوصندوق اتاقی بزرگ بسیار گران

 ای از جنسکز اتاق، بر روی یک یک ستون کوتاه از جنش استیل، مکعب بین قرار داشت. مکعب در جعبهدرست در مر
ای، یا همان پلکسی گالس قرار داشت و دست کم شش دوربین روی سطوح مختلف آن زوم کرده بودند. دو پالستیک شیشه

 اجنه، یک حایل انسانی به وجود آورده بودند.محافظ قوی هیکل، پشت به پشت هم ایستاده بودند و در جلو این فناوری 

 اسپیرو نتوانست جلو متلک گفتنش را بگیرد.

 بر عکسِ تو، من خوب بلدم از مایملکم مراقبت کنم. در تمام این دنیا مشابه این گاوصندوق وجود نداره. _

 نیروی امنیتی زنده توی یه اتاق بدون منفذ؛ جالبه! _
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ی مهکنیم. هها رو ساعت به ساعت تعویض میاند. در ضمن، ما محافظدیده انی مرتفع آموزشاین آقایون در مناطق کوهست _
کننند. چی خیال کردی؟ فکر کردی من حاضرم برای گاوصندوقم و برای تنفس از اونا استفاده می اونا هم مخاذن اکسیژن دارند

 سوراخ هواکش بزارم؟

شه جام. تو بردی. پس میبینی من اینه خودنمایی نیست. فعال هم که میاسپیرو، احتیاجی به این هم»آرتمیس اخم کرد: 
 «حاال دیگه به کارمون برسیم؟

ی پلکسی گالس ی کلیدی که روی ستون قرار داشت، وارد کرد. دیوارهای جعبهاسپیرو سری آخر اعداد را هم روی صفحه
 ار داشت، برداشت.از هم باز شدند و اسپیرو مکعب را از روی اسفنجی که روی آن قر

 «ای؟ اصالً لزومی به این کارها نبود.روی کردهکنی خیلی زیادهفکر نمی»آرتمیس گفت: 

 ی یه تاجر دزد پیدا شد و ترتیب غنیمت باارزش منو داد.از کجا معلوم؟ شاید سر و کله _

 ای را به اسپیرو انداخت.ی از پیش تعیین شدهآرتمیس دلی به دریا زد و طعنه

خوام با دوستای جن و پری خودم پرواز کنم و جا دزدی؟ البد فکر کردی میآم ایناً، اسپیرو؟ واقعا فکر کردی من میجد _
 ی تو رو غیب کنم؟جا و با جادو و جنبل جعبهبیام این

 اسپیرو خندید.

ای که معجزهجا. مگه ایننتونی بیاری ایخوای میهای جن و پری خودت هرچندتاشونو که میآرتی کوچولو، از اون دوست _
 اتفاق بیفته و این مکعب از سر جاش تکون بخوره.

*** 

شد وحاال که برادرش در آن طرف دنیا به دنیا آمده بود، خودش از هنگام تولد یک شهروند آمریکایی محسوب میژولیت با این
های لهجه یوقفهی شیکاگو و همسرایی بیپیچیدهخوشحال بود که دوباره به کشور زادگاهش آمده است. این ترافیک به هم 

ها و ها و دود هواکشخراششد احساس آرامش کند. او عاشق آسمانداد، بلکه باعث میتنها آزارش نمیچند فرهنگه، نه
جا آن ،فروشان کنار خیابان بود. اگر روزی این امکان را داشت که برای همیشه در جایی مستقر شوددار دستهای خندهمتلک

 حتما ایاالت متحده بود، و البته در ساحل غربی آن، جایی که آفتاب باشد.

گشتند. هالی عقب خودرو نشسته بود و روی های خاموش، دور سوزن اسپیرو میژولیت و هالی در یک وانت استیشن، با چراغ
 کرد.اشا میفرستاد، تمها مینقاب کالهخودش فیلمی را که آرتمیس با دوربین چشمی برای آن

 هایش را در هوا بلند کرد.ناگهان پیروزمندانه مشت

 «چه خبره؟»ژولیت پشت چراغ قرمز توقف کرد و پرسید: 

 «رن مالچ رو خاک کنند.خوبه. دارن می»جن، نقابش را باال زد و جواب داد: 
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 کنند.عالیه. آرتمیس هم گفته بود که می _

 آرتمیس رو دعوت کرد به ساختمانش.اسپیرو هم همین حاال تمام دوستای جن  _

ها ورود به اماکن آدمیزادها را بدون دعوت یا ی جن و پریبرای کلیه "کتاب"ساز بود. این یکی دیگر یک اتفاق سرنوشت
ای بیخراکه قوانین اجنه را زیر پا بگذارد وارد ساختمان شود و هر توانست بدون اینفراخوان، ممنوع کرده بود. هالی حاال می

 خواست، به بار آورد.را که می

 «تونم از کسی که به برادرم تیر زده انتقام بگیرم.عالی شد. دیگه رفتیم تو. حاال می»ژولیت گفت: 

ه من قبالً هایی رو سوار کرده کها رو داره. اسپیرو کلکترین سیستم امنیتی خاکیقدر تند نرو این ساختمان پیچیدههی! این _
 ا اونا برخورد نکرده بودم.وقت بهیچ

 ژولیت سرانجام جای پارکی مقابل درِ چرخان سوزن اسپیرو پیدا کرد.

 ی اسب کوچولوی ما کاری نداره، مگه نه؟این کارها که واسه _

 آره، ولی فُلی قرار نیست به ما کمک کنه. _

طوری ازش بخوای. به این داره که تو چهدونم، اما این بستگی می»اش را روی در زوم کرد و گفت: ژولیت دوربین چشمی
 «خواره واسه دردسر.موجود باهوشی مثل فُلی، تنش می

هیکل و قدبلند که کت و شلوار مشکی پوشیده بودند، در همین لحظه، سه نفر با عجله از ساختمان خارج شدند. دو مرد قوی
و  کنند. هیچ امیدی به فرار نبود. پِکسدی را اجرا میرسید دارند یک رقص ایرلنتر بود و به نظر میو یکی که خیلی کوچک

 کنند، گرفته بودند.تر از دو حیوان گورکن که بر سر یک استخوان نزاع میچیپس او را محکم

 اینم از مالچ. بد نیست دنبالش برم. شاید الزم شد کمک کنم. _

 رد.ها را باز کای، آنهایش را پشتش محکم بست وبا فشار دکمههالی بال

 رم. تو حواست به آرتمیس باشه.شون میمن از باال دنبال _

ی ی دید آرتمیس ناگهان روی صفحهژولیت از یک کالهخود دیگر، سیم رابطی را به یک کامپیوتر دستی وصل کرد. زاویه
 نمایش ظاهر شد.

 کنی مالچ احتیاج به کمک داره؟جداً فکر می _

 شود.هالی شروع کرد به لرزیدن تا نامرئی 

 رم تا اون بالیی سر اون دوتا خاکی نیاره!مالچ؟ من دارم می _

*** 
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 رساند.در داخل گاوصندوق، اسپیرو داشت نمایش را برای مهمان بزرگوارش به پایان می

خوام یه داستان کوچولو برات تعریف کنم. یه آرتی، می»اسپیرو مکعب بین را از روی بالشتک فشاری برداشت و گفت: 
کرد وقتشه دیگه بزرگ بشه. برای همین به خودش اجازه داد تو کار یه مرد خیلی مهم ی ایرلندی بود که فکر میپسربچه

 «دخالت کنه.

 گه آرتی.من نگو آرتی، پدرم به من می آرتمیس با خودش گفت، به

کارهای اون دخالت کرد. آمد کسی تو کارهاش دخالت کنه. برای همین، اونم توی اما این مرد مهم، هیچ خوشش نمی _
کشید، به زور کشیدند توی دنیای واقعی. حاال این بچه باید تصمیم خودشو بگیره، زد و جیغ میهه رو همونطور که لگد میبچه

شو توی یه خطر جدی بندازه؟ هان، آرتی، خواد خودش و خانوادهگه، یا میخواد میآیا اون به ین مرد مهم چیزی رو که می
 ومه؟تصمیمش کد

ذیرند این ترها خیلی سخت بود که بپشد. معموال برای بزرگاسپیرو داشت با بازی کردن با آرتمیس، اشتباه بزرگی مرتکب می
های تواند جداً خطرآفرین باشد. آرتمیس هم سعی کرده بود با پوشیدن لباسی رنگ و رو پریده میی سیزده سالهپسربچه

اش، از این موضوع سوءاستفاده کند. او حتی در هواپیمایش تمرین کرده بود تا با حالتی یمعمولی، به جای کت و شلوار همیشگ
گی نداشت، ها با آن یکی هماهنلوحانه به اسپیرو نگاه کند، اما نگاه کردن به اسپیرو وقتی رنگ یکی از عنبیهوار و سادهمظلوم

 کار بسیار مشکلی بود.

: کردند، گفتتق صدا میخوردند و تقهای جدیدش به هم میطور که دندانانبالنت سیخونکی به پشت آرتمیس زد و هم
 «آقای اسپیرو ازت یه چیزی پرسیدند.»

 «کنم.جام، مگه نه؟ پس یعنی هرکاری شما بخواید من میمن این»آرتمیس گفت: 

 اسپیرو مکعب را روی یک میز استیل دراز که در گنار گاوصندوق قرار داشت، گذاشت.

 خوام اینه که رمز ابدی این مکعب رو کار بندازی و کار کنی که این مکعب همین حاال به کار بیفته.که من از تو می چیزی _

 شد.ردنی میتر باور کتوانست کاری کند که خیس عرق شود. به این ترتیب، عصبانیتش بیشآرتمیس آرزو کرد که کاش می

 کنی ساده نیست.قدرها هم که فکر میهمین حاال؟ اون کار اون _

 ها آرتمیس را محکم گرفت و در چشمانش زل زد.اسپیرو شانه

 ی کارها رو بسپاری به ما.ی رمز رو تایپ کنی و بقیهقدرها هم ساده نیست؟ فقط کافیه کلمهشه بگی چرا اونمی _

 آرتمیس چشمان دو رنگش را از نکاه اسپیرو برگرداند و به زمین خیره شد.

سازند که غیرقابل برگشت باشه. من باید یه زبان کامل مز مشخصی وجود نداره. رمز ابدی رو طوری میی رهیچ کلمه _
 بسازه. ممکنه چند روز طول بکشه.
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 هیچ یادداشتی برنداشتی؟ _

 که بهش کلک بزنم، نذاشت هیچی با خودم بردارم.چرا، روی دیسک. توی ایرلند. میمون از شما از ترس این _

 ی کامپیوترت وصل بشیم؟از اینجا مستقیم به حافظهتونیم نمی _

تونیم با هواپیمای من برگردیم ایرلند. رفت و برگشت فقط دارم. ما میهامو فقط روی دیسک نگه میچرا، ولی من یادداشت _
 کشه.هجده ساعت طول می

 اسپیرو به این پیشنهاد حتی فکر هم نکرد.

شه؟ طور از ما استقبال میدونه توی ایرلند چهدارم، همه چیز در کنترل منه. کی میکه تو رو اینجا فراموش کن. تا وقتی _
 شه. هر چه قدر هم که طول بکشه.جا انجام مینه، این کار همین

 «باشه.»آرتمیس آهی کشید: 

 ی پلکسی گالسش گذاشت.اسپیرو مکعب را در جعبه

که  کارو نکنی، همون بالییورق کنی، و اگه اینرو مثل یه پیاز ورقبازی شب خوب بخواب بچه! چون فردا باید این اسباب _
 آد.سر مودیگنس اومد، سر توام می

ی کند. درواقع، اگر قرار بود کسآرتمیس به هیچ عنوان از این تهدید نترسید. مطمئن بود که هیچ خطری مالچ را تهدید نمی
 ی پِکس و چیپس.کلفت بودند، یعندوتا گردنبه دردسر افتاده باشد، آن
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 فصل نهم

 پیشرفته تجهیزات 

   
 ی صنعتی مالت هاوس، یک زمین خالیجنوب شیکاگو، منطقه

 

د کردند، از صجان اسپیرو مسلماً پِکس و چیپس را برای مشاوره استخدام نکرده بود. روزی که برای استخدام مصاحبه می
ر ها خواستند به هها یک گردو دادند و ازآنشد. به هر کدام از آننفری که متقاضی این شغل بودند، فقط یک کار خواسته 

خواهند آن را خرد کنند. فقط دو نفر موفق شدند. پِکس اول به طرف گردو چند ثانیه شلیک کرد. بعد کف روشی که می
روی میز گذاشت،  برانگیزتر را انتخاب کرد. او گردو راهایش را روی هم زد و آن را پهن کرد. چیپس یک روش بحثدست

چاره گردو را خرد کرد. هر دو نفرشان در دم اش را از پشت سر گرفت و با پیشانی مرد بیکنندهاسبی مرد مصاحبهموی دم
اسخدام شدند، و خیلی زود موقعیت خودشان را به عنوان قابل اعتمادترین زیردستان آرنوبالنت برای کار کردن درون سازمانی، 

ه اجازه نداشتند از شیکاگو خارج شوند، چون این کار مستلزم نقشه خواندن بود که پِکس و چیپس اصال به تثبیت کردند. البت
 خوردند.درد آن نمی

دند و مالچ کشیی سیمان متروکه، در زیر نور ماه از مالچ بیگاری میدر آن لحظه پِکس و چیپس داشتند در پشت یک کارخانه
 کند.ی یک دورف بود، در خاک رُس خک و سفت، میهم داشت گودالی را که به اندازه

م جواب اش را منقبض کرد تا غیرمستقیبعد عضالت سینه« گن پِکس؟تونی حدس بزنی واسه چی به من میمی»پِکس گفت: 
 را گفته باشد.

ی یزدونم، مخفف چچه می»زمینی را که همیشه در حال خوردن آن بود، باز کرد وگفت: چیپس یک بسته چیپس سیب
 «نیست؟

 مثالً چی؟ _

 «دونم. شاید فرانسیس.چه می»چیپس دوباره تکیه کالمش را تکرار کرد. 

 طور ممکنه پِکس مخفف فرانسیس باشه؟فرانسیس؟ آخه چه _

 هایش را باال انداخت.چیپس شانه

 وقت نفهمیدم واسه چی.کردند بابی. هیچدونم. من عمو رابرت داشتم که همه صداش میچه می _
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ی ین سر و سینهاش عضالنیه. واسه اپوک! یعنی کسی که سینهشه، کلهمخفف پِکتورال می»پِکس نفس بلندی کشید و گفت: 
 «گن پِکس.عضالنیه که به من می

های احمقانه بدتر از کندن گودال بود. مالچ بدجوری وسوسه مالچ در گودال، زیر لب غرغر کرد. گوش کردن به این خوشمزگی
که از نقشه سرپیچی کند و خودش را در خاک الیه الیه بیندازد و ناپدید شود. اما آرتمیس تأیید کرده بود که در این شده بود 

لفت بدون کدوتا گردنشد و اینمرحله از برنامه به هیچ عنوان از نیروی جن و پری استفاده نکنند. اگر اون ناگهان ناپدید می
 خت.ریهم می شان بههایکرد و نقشهها شک میوقت اسپیرو بدحوری به آندند، آنکرکه هیپنوتیزم شوند، فرار میاین

 مند بود که این بازی را ادامه دهد.از قرار معلوم، چیپس عالقه

 «گن چیپس؟حاال تو حدس بزن واسه چی به من می»چیپس پاکت چیپس را پشتش پنهان کرد و گفت: 

 را بلد بود.اش را مالید. این یکی کار پِکس پیشانی

 تونم بفهمم.نگو، نگو. خودم می _

 مالچ سرش را از گودال بیرون آورد.

تین هایی هسترنی خاکیخوره. شما دو تا خنگخوره. چیپس، جون چیپس زیاد میاحمق کؤدن! واسه این که چیپس زیاد می _
 م.م مجبور نیستم به اراجیف شما دو تا گوش کنکجوری دستکنید؟ اینکشید و راحتم نمیام. چرا منو نمیکه تا به حال دیده

شان به خودشان بود که تقریباً آن مرد کوچک را در گودال فراموش کرده قدر حواسپِکس و چیپس شوکه شده بودند. آن
م. کناوه، نه، خواهش می»شان نمانده بود، چیزی جر بودند. به عالوه، عادت نداشتند از دهان قربانیانی که چیزی به مرگ

 بشنوند.« خدایا! نه.

 «ببینم، منظورت از اراجیف چیه؟»پِکس لب گور دوال شد و گفت: 

 گید.یعنی همین چیزها که شما می _

 نه، منظورم اینه که معنیش چیه؟ _

 مالچ خیلی هم خوشحل شد که توضیح بدهد.

 یعنی مهمل، مزخرف، چرت و پرت، حرف مفت. حاال خوب فهمیدی؟ _

 ا فهمید.چیپس معنی آخری ر

 کنی، فسقلی؟حرف مفت؟ هی، این که توهینه. تو داری به ما توهین می _

 هایش را به هم زد و ادای دعا کردن را درآورد.مالچ دست

 شان افتاد!وای خدای من باالخره دوزاری _
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مرتب  دو آدم زنده بودند کههیکل، مانده بودند که در مقابل این ناسزا گویی چه واکنشی نشان دهند. در دنیا فقط دو مرد قوی
یقیِ شان بود. با بلند کردن صدای موسکردند: یکی آرنو بالنت، و دیگری جان اسپیرو. اما این جزئی از شغلها توهین میبه آن

 شنیدند.ها را نمیتوی سرشان، آن

 «ها رو تحمل کنیم؟ببینم، ما باید این بددهنی»پکس از همکارش پرسید: 

 ید بهتره به آقای بالنت تلفن کنیم.دونم. شاچه می _

 ترین دشمنان جامعه بودند.مالچ از عصبانیت خرخر کرد. اگر حماقت جرم بود، این دو نفر بزرگ

 کاری که شما باید بکنید اینه که منو بکشید. قرار همین بود، مگه نه، فقط منو بکشید و قال قضیه رو بکنید. _

 کنی؟ بکشیمش؟چیپس، چی فکر می _

 «آره دیگه. بکشیمش. دستور، دستوره.»س یک مشت چیپس فلفلی را که در دهانش بود، جوید و گفت: چیپ

 «کردم.ولی اگر جای شما بودم، خودمو یه کشتن ساده نمی»مالچ با اعتراض گفت: 

 نمی کشتی؟ _

 اینو دارم.البته که نه. بعد از آن همه توهینی که به شعور شما کردم؟ نه، نه، من استحقاق بدتر از  _

 زد، ببینید.هایش بیرون میی پکس از گوشتوانید دودی را که به خاطر داغ کردن کلهجا هم میکنم از همینفکر می

 دیم هیچ کس به ما توهین نکنه!آره، فسقلی! حق با توئه. ما باید بدتر از اینا با تو بکنیم. ما اجازه نمی _

 مالچ زحمت تصحیح جمله را به خودش نداد.

 درسته. من خیلی بددهنم و هر بالیی که سرم بیاد حقمه. _

یم بدتر تواند از یک تیراندازی مستقفرما شد و پِکس و چیپس به فکر رفتند که چه چیزی میبعد از آن، سکوت کوتاهی حکم
 ها فرصت داد، بعد خیلی مؤدبانه پیشنهادی کرد.باشد. مالچ یک دقیقه به آن

 کردم.نده به گور میاگه من بودم، خودمو ز _

جوری من زنی. اینکنی و خاکو چنگ میزنده زنده خاک کنیم! این که خیلی بده. تو حتما داد و فریاد می»چیپس شوکه شد: 
 «بینم.ها کابوس میشب

لی ودم هیچ تکونی نخورم و آروم بخوابم کف گورم. به هر حال، این حق منه. من گفتم شما دو تا یه جفت تک سلقول می _
 های کرومانیون ما قبل تاریخ هستید.ی انسانیافتهتکامل

 کِی گفتی؟ _
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 گم.در هر صورت، حاال که دارم می _

به گور  کنیم؟ تو رو زندهکار میدون چیباشه، آقای دیگنس. حال می»گرفت، گفت: تر تصمیم میپکس که همیشه عجوالنه
 «کنیم.می

 «ای چه ترسناک!و»مالچ با کف دو دستش به صورتش زد: 

 خودت خواستی، دوست عزیز. _

 آره، خودم خواستم. _

کس تا به حال جرئت نکرده به من بگه یه تیکه سلول هیچ»پکس با عصبانیت یک بیل دیگر را چنگ زد و برداشت: 
 «ی کرومانی.شدهتکمیل

 «بندم نگفته.نه. شرط می»که کمک کرده باشد، خودش توی قبرش دراز کشید و گفت: مالچ برای این

 آورد. در عرض چند دقیقه، هیکلاش به کتش فشار میریخت و عضالت ورزیدهها را میزد و خاکپکس با عصبانیت بیل می
 مالچ کامال با خاک پوشیده شده بود.

 «چاره.وحشتناکه، وحشتناک. مردک کوچولوی بی»چیپس کمی دلش سوخت: 

 «صیر خودش بود. به ما گفت... گفت از اون چیزها.آره، ولی تق»اما پِکس اصال پشیمان نبود: 

 دونی، اونی که خیلی ترسناکه.مونه. میاما... زنده به گور کردن خیلی وحشتناکه. مثل اون فیلم ترسناکه می _

 ام. همونی که آخرش هم یه چیزهای ترسناکی نوشت؟آره فکر کنم اونو دیده _

 تر منو ترسوند.بیشها شو بگم، اون نوشتهآره، همون. راست _

 «ها نیست.نگران نباش. دوست عزیز. تو این فیلم از اون نوشته»پکس با بیل روی خاک نرم کوبید و گفت: 

 شان رفتند. چیپس هنوز کمی ناراحت بود.هر دو با هم به طرف اتومبیل شِورولت

 تره.دونی، وقتی واقعیه، خیلی از فیلم واقعیمی _

 ود به بزرگراه ممنوع نکرد و ماشین را وارد بزرگراه کرد.پکس توجهی به تابلوی ور

 فهمی.واسه بوشه. توی فیلم بوی چیزها رو نمی _

 «دیگنس حتماً خودش آخرش پشیمون شده.»اش را باال کشید: چیپس آب بینی

 عجیب نیست. _
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کرد. خنده. ولی حتما داشت گریه میمیخورد، انگار که داره هاش داشت تکون میکرد. شونهآخه دیدم داشت گریه می _
 ایه که وقتی زنده به گورش کنن، بخنده؟منظورم اینه که کدوم دیوونه

 کرده.حتماً داشته گریه می _

 «کرده.آره، حتما داشته گریه می»چیپس یک بسته چیپس پنیری را باز کرد و گفت: 

*** 

 هایی بودند. گر چه شانسخاکی که خورد، خفه شود. واقعا که چه دلقکی قدر خندید که نزدیک بود با اولین لقمهمالچ آن
 کردند.آورده بودند که دلقک بودند، وگرنه حتما باید روش اعدام خودشان را انتخاب می

یاید. باال ب ایهای باز، مستقیم تا ده متری پایین رفت و بعد به سمت شمال تغییر مسیر داد تا در انبار متروکهمالچ با آرواره
فرستادند. در مناطق ساختمانی، همیشه باید کند، موهای ریشش در تمام جهات عالئم صوتی میطور که تونل را میهمین

هم  کنند؛ آنها را خاک میشان آنها بنا به عادتمراقب بود. در این مناطق همیشه یا حیوانات هستند، یا چیزهایی که خاکی
ها رید. چیزهایی مثل لوله، چاه فاضالب، یا شایعات ساختمانی که که او بارها ناخواسته آندرست در جایی که انتظارش را ندا

گر خصوص اچیز هم بدتر از این نیست که چیزی وارد دهان یک نفر شود که اصال انتظارش را ندارد، بهرا گاز زده بود. هیچ
 چیز وول هم بخورد.آن

نند. اند که همین کار را بکها برای این به دنیا آمدهبسیار خوبی داشت. اصال دورف زند، احساسکه دوباره تونل میمالچ از این
ی های بینشد، هوا از شکاف سوراخهای تیز کنده میخاک خوب بود و بدن مالچ خیلی زود دور برداشت: خاک کوددار با دندان

 زد.شد، و مواد زاید از انتهای دیگر بدن بیرون میبه داخل کشیده می

وهای آنتنی مالچ به او گفتند در روی سطح زمین، هیچ ارتعاشی وجود ندارد. برای همین لگدی زد و به سمت باال چرخید تا م
 اش خودش را از تونل به بیرون پرتاب کند.ی دورفیهای گاز معدهماندهبا استفاده از آخرین باقی

 هالی یک متر باالی زمین او را در هوا گرفت.

 ین گاز دیگه چی بود؟اَه، اَه. ا _

 «جا بودی؟کار کنم؟ جبر طبیعته دیگه. تو تمام این مدت اینخُب چه»که عذرخواهی کند، گفت: مالچ بدون این

 آره، برای احتیاط، که اگه اوضاع از کنترل خارج شد، کمک کنم. راستی، نمایش جالبی اجرا کردی. _

 هایش تکاند.مالچ خاک رُس را از لباس

 تونست منو از خرحمالی راحت کنه.تا تیر نوترینو میفقط چند  _

نیم، مگه عمل ک نقشهما هم باید دقیقا طبق  این جزء نقشه نیست.»هالی ادای آرتمیس را درآورد و با صدای ترسناکی گفت: 
 «نه؟
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 صل کرد.اش وهای دورف انداخت و او را با قالب کمربند ضدجاذبهی آلومینیومی استتار روی شانهبعد یک ورقه

مون حتی خوش آد.اند. ما از پرواز خوشمون نمیها مخلوقات زیرخاکیشه زیاد باال نری؟ باشه؟ دورفمی»ماچبا نگرانی گفت: 
 «آد زیاد بپریم باال.نمی

 ها را باال کشید و به طرف مرکز شهر پرواز کرد.ی سوخت آنهایش را روشن کرد و درجههالی بال

 کنی.ی افسرهای پلیسو میکنم که تو مالحظهاحساسات تو رو می یقدر مالحظهمن همون _

 تر بود.کش دومتری خاکی ترسناکرنگ مالچ پرید. مسخره است که به نظر دورف، این اِلف قد کوتاه از آن دو آدم

 دار بشه، همین حاال...ام که باعث شده احساسات تو جریحههالی! اگه من کاری کرده _

 اش را تمام کند، چون شتاب زیادشان کلمات را به داخل گلویش برگرداند.همالچ نتوانست جمل

 

 سوزن اسپیرو

 

آرنو بالنت آرتمیس را به سلولش برد؛ سلول راحتی که حمام خصوصی و تلویزیون هم داشت. قفط یک دو چیز کم بود: پنجره 
 ی در.و دستگیره

توی اون رستوران چه اتفاقی افتاد، اما اگه فقط سعی کنی اون دونم من نمی»بالنت دستی روی سر آرتمیس کشید و گفت: 
 «خورم.تو میکنم و گوشتتو غِلفتی میجا هم تکرار کنی، پوستکار رو اون

های تیزش را به هم سایید و دوال شد تا دوباره در گوش آرتمیس چیزی بگوید. آرتمیس صدای به هم بالنت مخصوصا دندان
 شنید.کرد، میای که ادا میهر بخش از کلمه هایش را باخوردن دندان

گه. به هر حال، تو واسه همیشه مهم نیستی، واسه همین، اگه من تو بودم، مواظب اصال برام مهم نیست رئیس چی می _
 رفتارم با خودم بودم.

 «شدم.دور و قایم میرفتم یه جای خیلی وقت من تو بودم. و اگر من تو بودم، میاگه تو من بودی، اون»آرتمیس گفت: 

 ها ببیند.توانست حقیقت را در آنهای بالنت نگاه کرد، بنابراین، او میآرتمیس مستقیم در چشم

 آد سراغت. و باید بگم که خیلی هم از دستت عصبانیه.برای این که باتلر داره می _

 بالنت چند قدم عقب رفت.

 مُرد. خودم خونو دیدم.های خودم دیدم که امکان نداره، بچه! من با چشم _
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 آرتمیس لبخند زد.

 آد سراغت.من که نگفتم زنده است، فقط گفتم داره می _

 خوای حواس منو پرت کنی. آقای اسپیرو قبالً در این مورد به من اخطار داده بود.ها میتو با این حرف _

 که از آرتمیس چشم بردارد، به طرف در رفت.بالنت بدون این

 سی، بالنت، باتلر که حاال تو جیب من نیست. فعال چند ساعتی، یا شاید هم چند روزی وقت داری.خواد بترنمی _

شمرند، تر شد. جوجه رو آخر پاییز میچنان در را به هم کوبید که چارچوب آن به لرزه افتاد. لبخند آرتمیس پهنآرنو بالنت آن
 آقای بالنت.

اش بریزد. واقعیت این بود که او کمی نگران بود. د تا آب فشار روی پیشانیآرتمیس زیر دوش ایستاد و آب داغ را باز کر
ر ی یک شیریزی یک نقشه در فضای امن و امن خانه یک چیز بود و به اجرا درآوردن همان نقشه در حالی که در النهطریح

ف نکرده بود، اما در این چند روز، وقت اعتراکه هیچای، یک چیز دیگر. آرتمیس مشکل دیگری هم داشت. با اینگیر افتاده
که زحمتی به خودش بدهد، در لندن به او رودست زده بود. اعتماد به نفسش را تا حدی از دست داده بود. اسپیرو بدون این

زند، می سالنه قدمخیال و سالنههای ناامین یک شهر ناآشنا بیلوح که در کوچه پس کوچهآرتمیس مثل یک گردشگر ساده
 ی او شده بود.تلهوارد 

ها ترین برنامهیانهتوانس موذچینی کند، دسیسه چینی کند، میتوانست توطئههایش مطلع بود. او میآرتمیس به خوبی از توانایی
ی ماهرانه و بدون نقص نبود، اما این اواخر، خبری از انگیزتر از به اجرا درآوردن یک نقشهکاری هیجانرا طراحی کند. هیچ

قدر خصوص بعد از آن اتفاقی که برای باتلر افتاد. دوست عزیز او تا یک قدمی مرگ رفته بود و آنهای گذشته بود. بهپیروزی
 آرتمیس را نگران کرده بود که ناچار شده بود فکر به حالش بکند.

ته باشد. و ای داشتار شایستهگرفت و امیدوار بود که آرتمیس رفکرد. پدرش به زودی او را زیر نظر میهمه چیز باید تغییر می
کرد. گردان میاش را از او رویوقت به احتمال قوی این آرتمیس پدر بود که رفتارهای شایستهکرد، آنکار را نمیاگر او این

طور، آرتی؟ حاضری توی این سفر همراه من باشی؟ وقتی اون فرصت در اختیار تو چهآرتمیس سخنان پدرش را به خاطر آورد. 
 هم قرار گرفت، حاضری مثل یه قهرمان رفتار کنی؟تو 

 آرتمیس هنوز برای این سؤال پاسخی نداشت.

*** 

اش روی آن گلدوزی شده بود. اسپیرو حضورش را به آرتمیس آرتمیس روبدوشامبری را پوشید که حروف اول اسم رباینده
 کرد.بسته که مرتب او را زیر نظر داشت، یادآوری میتنها با این حروف طالیی، بلکه با یک دوربین حساس به حرکتِ مدار نه

آرتمیس حواسش را روی کاری پرخطر و دشوار وارد شدن به گاوصندوق اسپیرو و به سرقت بردن مکعبِ بین، متمرکز کرد. 
ریزی کند. البته یاش را پتوانست براساس این اطالعات برنامهفعال بسیاری از تدابیر امنیتی اسپیرو را شناسایی کرده بود و می
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ها ناآشنا و ابتکاری بودند، اما او هم در عوض از امتیاز داشتن فناوری اجنه برخوردار بود، به احتمال قوی تعدادی از این دستگاه
طور کمک فُلی. البته درمورد کمک این یکی فقط امیدوار بود، چون به سنتور امر شده بود که کمکی نکند. ولی اگر و همین
کرد، آرتمیس تقریباً د شدن به سوزن اسپیرو را مثل یک کار آزمایشی برای محک زدن فناوری آدمیزادها اجرا میهالی وار

 تواند جلو خودش را بگیرد و دخالت نکند.مطمئن بود که سنتور نمی

نگذاشته  نطور که هالی گفته بود، پوشش لَتِکس میکروفآرتمیس روی تخت نشست و خیلی عادی گردنش را خاراند. همان
 کند. شد احساس آرامشکه در زندانش تنها نیست، باعث میای به آن بزند. به هر حال، دانستن اینبود دوش گرفتنش صدمه

هایش لالعمداد، آرتمیس مجبور نبود برای ارسال دستورترین ارتعاشات هم واکنش نشان میجا که میکروفن به کوچکاز آن
 بلند صحبت کند.

که این ره، البته با فرضشب بخیر، دوستان! همه چیز دقیقا طبق نقشه پیش می»ه دوربین، آرام زمزمه کرد: آرتمیس پشت ب
د. مطمئنم های اسپیرو رو داشته باشیکلفتمالچ بدونه زنده برگرده. فکر کنم الزمه بهتون هشدار بدم که انتظار برخورد با گردن

ر نظر دارند. ایشون تصمیم دارند با نابود کردن همکارهای من احساس امنیت های اطراف رو زیکه افراد اون تمام خیابان
شو به من نشون دادند. امیدوارم شما هر چیزی رو که به دستی تمام امکانات امنیتیآقای اسپیرو در کمال گشاده کاذب کنند.

فاده جور عملیات استکه برای اینای کنم اصطالح عامیانهکرده باشید. فکر می ضبط کنه،موفقیت عملیات ما کمک می
 «خوام انجام بدید، همینه.باشه؛ کاری که من از شما می دزدیکنند، می

کرد کلمات را کامالً واضح ادا کند. این خیلی مهم بود که اعضای گروه، کرد و سعی میآرتمیس خیلی آرام زمزمه می 
شد فجر میفشان فعال منافتاد، تمام نقشه مثل یک آتشاتفاق نمی های او را کلمه به کلمه متوجه شوند. اگر ایندستورالعمل

 فشان نشسته بود.ی این آتشو در آن لحظه آرتمیس درست روی دهانه

*** 

ی برای کار تنها یک پاداش پنج هزار تایپکس و چیپس خیلی سر حال بودند. وقتی که به سوزن برگشته بودند، آقای بالنت نه
، ی خارجی سوزنهای مداربستهها واگذار کرده بود. دوربیناده بود، بلکه یک مأموریت دیگر هم به آنها دمو دیگنس به آن

یک خوردو وانت استیشن سیاه را که درست مقابل در ورودی پارک شده بود، شناسایی کرده بودند. این خودرو سه ساعت 
ا کردن جای پارک، بیش از یک ساعت ساختمان را دور زده داد که برای پیدجا بود و بازبینی نوارها نشان میشد که آنمی

 .ی مشکوک باشند. این هم بی بروبرگرد مشکوک بودها هشدار داده بود که مراقب وسایل نقلیهاست. آقای اسپیرو قبالً به آن

گید یکشه، بهش ممی جا و اگه دیدید چیزی اون تو نفسروید اونمی»اش در اتاق نگهبانی دستور داد: بالنت از روی صندلی
 «کشی؟ی کی داری بیرون ساختمان من نفس میبه اجازه

. فقط در را باز ی عملیاتیتوانستند بفهمند؛ نه سؤالی، نه ابزار پیچیدهایی بود که پکس و چیپس میاین از نوع دستورالعمل
در با مشت قسانسور سر به سر هم گذاشتند و آنکن، همه را تا دم مرگ بترسان، بعد در را ببند. ساده بود. دو گردن کلفت در آ

 حس شد.شان بیهای هم زدند که بازوهایبازوی
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زنیم، امشب یه پول حسابی به جیب می»حسی دربیاورد، گفت: ها را از بیمالید تا آنهایش را میطور که ماهیچهپکس همان
 «همکار عزیز!

حتماً  یکی همآره، اونم چه پولی. واسه این»کرد، با اشتیاق گفت: توانست بخرد فکر میکه می ییها چیپس هم که به 
 «شه...دن. دست کم پنج هزار تا. روی هم مییه پاداش حسابی می

 ای سکوت برقرار شد.کردند، چند ثانیهشان حساب میهایهمینطور که هر دو مرد داشتند با انگشت

 «شه.پول حسابی می یه»سرانجام پکس گفت: 

 شه.آره، یه پول حسابی می _

*** 

رد، خیلی کاش را روی در چرخان سوزن تنظیم کرده بود. البته اگر از دوربین کالهخود اجنه استفاده میژولیت دوربین چشمی
کرده بود.  که تغییرتر بود، اما متأسفانه در این یک سال اخیر، سرش خیلی رشد کرده بود. البته این تنها چیزی نبود راحت

دار شده بود. البته او هنوز یک محافظ شخصی کامل نبود، ی دراز لق لقو به تبدیل به یک ورزشکار عضلهژولیت از یک بچه
 شد، چند چروک در شخصیتش.هنوز چند چروک بود که باید با اتو صاف می

ی یک انهای جدی، شانه به شفکر کرده بود که با قیافه توانست بکند. ابتداژولیت باتلر یک آدم اهلِ دل بود، کاریش هم نمی
یس از او خواسته شود. تا این که آرتمحوصلگی دیوانه میانگیز بایستد، اما بعد فکر کرده بود که از بیمدار مستبد نفرتسیاست

ه همه یشگی نبود. آرتمیس برود. اما این شغل هماش سر نمیوقت در کنار آرتمیس فاول حوصلهبود برایش کار کند. آدم هیچ
یکاگویی گرفت. البته اگر بعد از شای را در پیش میگفته بود که این آخرین کارش است. بعد از شیکاگو او زندگی آبرومندانه

 وجود داشت.

 یعتحرکت نشستن، اصالً در طبیعت ژولیت نبود. همین طباین کار مراقبت هم خیلی خسته کننده بود. یک گوشه ساکت و بی
دختر! سعی کن »گفت: ناآرام باعث شده بود که در آکادمی مادام کو در چند درس مردود شود. مربی ژاپنی مرتب به او می

 «جا ساکن شو.ی خلوت وجودت رو پیدا کن و در اونآرامش داشته باشی. نقطه

گیرد. اش را بود مدام جلو خمیازهکرد، مجبور بژولیت همیشه وقتی مادام کو تعالیم مربوط به حکمت کونگ فو را شروع می
ی خلوت خودش را پیدا کرده بود و در آن ساکن شده بلعید. باتلر برای همیشه نقطهها را با تمام وجودش میبرعکس، باتلر آن

 خواست کسی را که در آن لحظه برای آرتمیس تولید خطرآمد که میبیرون می ی خلوتنقطهبود. در واقع، فقط زمانی از این 
 کرده بود، خرد و خاکشیر کند. شاید هم برای همین بود که او خالکوبی الماس آبی را داشت و ژولیت نداشت.

 زدند.شان بود و با مشت به بازوهای هم میهایدو مرد قوی هیکل از سوزن بیرون آمدند. مردها لبخند پهنی روی لب

 «آن.سروان شورت، دارن می»بود، گفت: سیم هالی تنظیم شده سیمی که روی فرکانس بیژولیت در بی

 «دریافت شد. چند نفرند؟»هالی از محل استقرارش در باالی سوزن اسپیرو جواب داد: 
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 دو نفر. گنده و احمق. _

 احتیاج به حمایت داری؟ _

 تونی باهاشون چند کلمه حرف بزنی.آم. تو وقتی برگشتی، میمنفیه. خودم از پسشون برمی _

 شون.آم پایین. در ضمن، ژولیت! نکُشیکه با فلی صحبت کردم میی دیگه به محض اینپنج دقیقهباشه، من تا  _

 دریافت شد. _

سیم را چرخاند، آن را خاموش کرد و به قسمت عقب خودرو رفت. سر راهش یک دسته تجهیزات مخصوص ی بیژولیت دکمه
که شاید آن دو قلدر توانستند او را از پا بیندازند. چنین احتمالی مراقبت را زیر یک صندلی تا شده هل داد، فقط به این خاطر 

کرد. ژولی کتش را درآورد و یک کاله کننده را پنهان میوجود نداشت، اما اگر برادرش بود، از روی احتیاط، این وسایل متهم
د، باز کرد و خودش را از آن بیرون رو بوی عقب را که رو به پیادهبال را برعکس روی سرش گذاشت. بعد پنجرهدار بیسلبه

 کشید.

*** 

آید. های سیاهش واقعاً هم مشکوک میبا آن پنجره خودرو پکس و چیپس از خیابان گذشتند و به طرف خورد مشکوک رفتند.
 کردند.شان را سیاه میهای خودروها پنجرهقدرها هم نگران این موضوع نبودند. این روزها خیلیاما آن دو نفر، آن

 «کنی؟چی فکر می»پکس از همکارش پرسدید: 

 «کنم احیاجی هب در زدن نیست.فکر می»چیپس انگشتانش را مشت کرد: 

شان هم همین بود. چیپس اگر ناگهان یک خانم جوان گر چه، معموال روش پکس سرش را تکان داد و حرف او را تأیید کرد.
 از لوالیش بکند. شد، خیال داشت در را یک جااز پشت ماشین ظاهر نمی

وز که وقت نیست. بابا امرگردید؟ جالبه، مردم همیشه با اون کار دارند، اونم هیچشما آقایون دنبال بابای من می»دختر گفت: 
 «جا نیست. منظورم اینه که نه جسما و نه روحاً.این اصالًدیگه 

دختر  . این«چی گفتی؟»شان را به هم زدند. پلک زدن یک واکنش جهانی است و به معنی هایزمان پلکپکس و چیپس هم
ی دو مرد محافظ معلوم بود، اصالض نفهمیده بودند طور که از قیافهکرد، یا شاید هم همانبا این حرف زدنش آدم را گیج می

شدند. چیپس که در لحن دختر توهین را سماً و روحاً جمعاً بیش از پنج بخش میی جگوید. هر چه باشد، دو کلمهاو چه می
 «این ماشین مال توئه؟»احساس کرده بود، پرسید: 

مالِ منه. چون در این دنیا، هر کس حق داره چیزی از آن خودش »اش را دور انگشتش تاب داد و گفت: دختر موی دم اسبی
ها دوست دارند همه چیز رو به تملک خودشون در بیارند. ا، درسته آقایون؟! و متأسفانه آدمهداشته باشه. یه دنیاست و یه آدم

گر چه، حتماً شما هم با من موافقید که تملک، خیال باطلی بیش نیست. حتی جسم ما هم در تملک ما نیست، چه برسه به 
 «طور نیست، آقایون؟!این پرورونیم.اشیاء دور و بر ما. ما فقط رؤیای تملک دنیا رو در سرمون می
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ا این ماشین مال توئه ی»اش را دور کردن دختر حلقه کرد و فریاد زد: پکس که از کوره در رفته بود، شست و انگشت اشاره
 «نه؟

 ی کافی هوا نبود که بتواند حرف بزند.دختر فقط سرش را از باال به پایین تکان داد. در گلویش به اندازه

 اون تو هست؟ حاال خوب شد. کسی _

 این بار سر از چپ به راست حرکت کرد.

 پکس خیلی کم انگشتانش را شل کرد.

 تون چند نفرند؟خانواده _

بزرگ، با سه قلوها؛ بو، مو، تا. بابا، مامان، بابابزرگ و مامانهفت»دختر با حداقل هوایی که در گلویش بود، آرام زمزمه کرد: 
 «جو. رفتن سوشی بخورن.

 آفرین باشند.توانستند مشکلراحت شد. سه تا بچه سه قلو و دو تا پدربزرگ و مادربزرگ نمیپکس خیالش 

 شیم. در رو باز کن، بچه.منتظرشون می خیله خب، _

 «سوشی؟ یه غذای چینیه با ماهی نپخته، نه؟ تا حال خوردی؟»چیپس گفت: 

 ه بود.چرخاند، گرفتپکس هنوز گلوی دختر را که داشت کلید را در قفل می

 آره، یه بار از سوپر مارکت خریدم. _

 خوب بود؟ _

 آره. ولی انداختمش تو ماهیابه و ده دقیقه سرخش کردم تا قابل خوردن شد. _

ی خودرو دختر در ماشین را باز کرد و داخل رفت. پکس و چیپس هم دنبال او رفتند. پکس مجبور شد برای باال رفتن از پله
ندانی وقت به یک زترین اشتباهش همین بود. یک محافظ شخصی تعلیم دیده هیچا کند؛ بزرگگردن دختر را یک لحظه ره

 ی ناشناخته شود.ی نقلیهدهد جلو جلو وارد یک وسیلهدست بسته اجازه نمی

 دختر ناگهان اتفاقی تلوتلویی خورد و با دو زانو روی موکت کف خودرو افتاد.

 «کرده خیلی خوب باشه.مین سرخزفکر کنم این سوشی با سیب»پکس گفت: 

 ی مرد خورد.ی سینهبعد پای دختر از پاشت باال آمد و مجکم به قفسه

 «اِ ببیخشید، اتفاقی بود.»دختر پایش را راست کرد و گفت: 
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توانست دویست کیلو هیکل می طور یک شاهزاده کوچولوی نازنازیچیپس فکر کرد حتما خیال کرده است. وگرنه چه
 را زمین بزند. ایماهیچه

 «شه؟... امکان نداره.تو.. تو همین حاال... مگه می»مردک با تته پته گفت: 

 «چرا، امکان داره.»هایش چرخید گفت: ژولیت مثل یک بالرین روی نوک پنجه

سط وسنگ رها شده باشد، دست به گل سری که از سنگ یشم بود، با نیروی گریز از مرکز چرخید و مثل سنگی که از قالب
 دو چشم چیپس برخورد کرد. چیپس عقب عقب تلوتلو خورد و روی یک مبل چرم مصنوعی افتاد.

چرخیدند و روی مهاجمش ثابت شده بودند. ی چشمش دیگر نمیگشت. دو کرهپشت سر ژولیت، نفس پکس داشت بر می
 «دونی چیه؟سالم. می»ژولیت روی او دوال شد و گفت: 

 «چیه؟»پکس گفت: 

 «سوشی رو نباید سرخ کرد.»ف دو دستش محکم به دو طرف سر مرد بزن بهادر زد و گفت: دختر با ک

 شویی بیرون آمد.بست، از دستهای روی شلوار تونلش را میمالچ همینطور که دکمه

 حیف، چه چیزی رو از دست دادم! _

*** 

هر به این منطقه به خاطر مسیر حلقه مانند کرد. مردم این شی تجاری شیکاگو پرواز میهالی در سیصد متری باالی منطقه
لی ی طرح کها برای تهیهگفتند. هالی به دو دلیل آن باال بود. اول، آنزد، حلقه میخط آهن هوایی که تمام منطقه را دور می

 د.نخواست با فلی تنهایی صحبت کی ایکس احتیاج داشتند. و دوم، هالی میسه بعدی سوزن اسپیرو به یک اسکن اشعه

هالی یک عقاب سنگی را که روی یک مجتمع آپارتمانی متعلق به اوایل قرن بیستم قرار داشت، انتخاب کرد و روی سر آن 
سپر  شد، وگرنه ارتعاش ناشی استکرد و بعد از چند دقیقه از روی محل نشستنش بلند میپایین آمد. باید حواسش را جمع می

 کرد.میی سنگی را خرد اش مجسمهپوششی

 اش شنیده شنیده شد.صدای ژولیت در گوشی

 آن.سروان شورت، دارن می _

 «دریافت شد، چند نفرند؟»هالی جواب داد: 

 دو نفر. گنده و احمق. _

 احتیاج به حمایت داری؟ _

 تونی بهاشون چند کلمه حرف بزنی.آم. تو وقتی برگشتی، میمنفیه. خودم از پسشون برمی _
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 شون.آم پایین. در ضمن، ژولیت! نکُشیکه با فلی صحبت کردم میی دیگه به محض اینج دقیقهباشه، من تا پن _

 دریافت شد. _

تر بینیهالی لبخند زد. ژولیت واقعاً آدمیزاد جالبی بود. او درست مثل برادرش بود، فقط با این تفاوت که کمی غیر قابل پیش
زد، رف میی تعیین شده حانست دست از وراجی کردن بردارد و بیش از ده ثانیهتوبود. حتی به هنگام تعقیب و مراقبت هم نمی

نقض مقرراتی که امکان نداشت برادرش تحمل کند. ژولیت یک نوجوان شاد بود. یک بچه. واقعاً حقش نبود که آرتمیس پای 
ها د خیلیشندی چیزی بود که باعث میی ایرلهایش بکشاند. اما انگار در وجود این پسربچهاین این دختربچه را هم به نقشه

تمام قید و بندها را رها بگذارند. برای مثال، خود او در شانزده ماه گذشته به خاطر این پسر با یک ترول جنگیده بود، تمام 
کرد تا از ی او را شفا داده بود، و در اقیانوس منجمد شمالی شیرجه زده بود و حاال هم داشت خودش را آماده میافراد خانواده

 دستور مستقیم فرمانده روت سرپیچی کند.

 ی پلیس موجودات زیرزمینی، انتخاب کرد.هالی یک طول موج مناسب را برای تماس با اداره

 دی؟فلی، داری گوش می _

 برای چند ثانیه خبری نشد، اما بعد صدای سنتور از میکرو گوشی کالهخود شنیده شد.

 کنم، با من حرف بزن، یه چیزی بگو.می پارازیت داره، من دارم طول موج رو تنظیم میهالی، قطع نکن. صدات یک ک_

 های ترسناک ترس رو تو دل همه تلنبار کردن.کنم. یک، دو. یک، دو. ترولامتحان می _

 گذره؟ها خوش میخوبه، درست شد. کامالً صافه، بگو ببینم، توی سرزمین خاکی _

 د، نگاه کرد.هالی به شهر که زیر پایش بو

 آد.خوره، خوشت میاش شیشه است آهن و کامپیوتر. به درد تو میشه، خاکه. همهچیزی که اینجا پیدا نمی _

کنه که کت و شلوار پوشیده اند، حاال فرقی نمیها رو هر کاری بکنی بازم خاکیآد. این خاکیاوه، نه. هیچ هم خوشم نمی _
یف شد که اش تکراریه. حهای ما همهشونه. برنامهچیز خوبی که این آدمیزادها دارند، تلویزیونباشند یا لُنگ بسته باشند. تنها 

شون هشون اثبات شد و همی تیمسارهای گابلین تمام شد. راستی، باید از تو ممنون باشم. تمام اتهاماتی محاکمهپخش زنده
 است.گناهکار شناخته شدند. اجرای حکم ماه دیگه

 ی هالی چنگ انداخته بود، رهایش کرد.ی که به معدهاحساس نگران

 شه.که اوضاع باالخره داره عادی میگناهکار. خدیا متشکرم. مثل این _

 قاه خندید.فلی قاه

تو داره. اگه ما نتونیم اون ماسماسَکی رو که آرتمیس ساخته از اسپیرو  عادی؟ فعالً عادی شدن اوضاع کامالً بستگی به _
 اید اوضاع عادی رو ببوسی و بذاری کنار.پس بگیریم، ب
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گفت. زندگی هالی از زمانی که ترفیع گرفته بود و از قسمت منکرات پلیس زیرزمینی به نیروی ویژه منتقل سنتور درست می
 ه بود؟دنبود. اما آیا او واقعاً به دنبال یک زندگی عادی بود؟ اصالً به همین خاطر نبود که تقاضای انتقال دا عادیشده بود، 

 «حاال چرا تماس گرفتی؟ نکنه هوای وطن کردی؟»فلی پرسید: 

 «نه.»هالی گفت: 

ی اخیرش کرده بود، به ندرت به یاد که آرتمیس او را وارد توطئهگفت. دلش تنگ نشده بود. سروان از زمانیو راست هم می
 افتاد.هِوِن می

 به راهنماییت احتیاج دارم. _

ببینم منظورت کمک کردن که نیست؟ یه نظرم فرمانده روت گفته بود، مقررات مقرراته. تو هم گی؟ راهنمایی؟ جدی می _
 دن.کنی که بهت دستور میکاری رو می

 هالی آه کشید.

 درسته، فلی. مقررات مقرراته. جولیوس هم از همه بهتر با مقررات آشناست. _

 میزند اعتقاد ندارد.حرفی که  فلی حرف هالی را تکرار کرد، گر چه معلوم بود به

 درسته، جولیوس از همه بهتر با مقررات آشناست. _

 العاده پیشرفته است.تونستی کمکی کنی. سیستم امنیتی اسپیرو فوقالبته، احتماالً تو هم نمی _

 فلی از عصبانیت خُرخُر کرد. خرخر یک سنتور هم چیزی نیست که کسی دلش بخواهد بشنود.

 اون چی داره؟ البد چند تا قوطی و یه سگ. وای، چه قدر ترسیدم. آره، حتماً. مگه حاال _

 ته.های خیلی پیشرفهایی هست که من تا حاال ندیده بودم. دستگاهطور بود. توی این ساختمان دستگاهکاشکی همین _

را از مرکز  شای روشن شد. فلی تصویری نقاب کالهخود هالی با جرقهی نمایش کوچک کریستال مایع در گوشهیک صفجه
فرستاد، کاری که قانوناً به هنگام یک عملیات غیر رسمی مجاز به انجام آن نبود. معلوم بود که سنتور پلیس برای او می
 کنجکاو شده است.

 «خوای بکنی.دونم چه کار میخوب می»فلی یک انگشتش را تکان داد و گفت: 

 «چیه. دونم منظورتنمی»ای گفت: ی معصومانههالی با قیافه

تو  ه پیشرفته است.العادتونستی کمکی کنی. سیستم امنیتی اسپیرو فوقالبته، احتماالً تو هم نمی»سنتور ادای هالی را درآورد: 
 «خوای کاری کنی که من تحریک بشم. ولی کور خواندی، هالی. من احمق نیستم.هات میبا این حرف

 ای رک و راست حقیقتو بهت بگم؟خوباشه، شاید هم این منم که احمقم. حاال می _
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 اِ، پس باالخره تصمیم گرفتی حقیقتو بگی. این روش جدید پلیس زیرزمینیه. _

مونه. بدون کمک تو امکان نداره بتونیم بریم تو. حتی آرتمیس هم اینو اعتراف کرده. سوزن اسپیرو مثل یک دژ واقعی می _
فقط کافیه از طریق امواج رادیوی ما رو راهنمایی کنی، شاید هم از طریق  ما از تو توقع اسلحه یا نیرو مازاد اجنه نداریم.

 خوایم اینه که ارتباط رو قطع نکنی.دوربین. تنها چیزی که از تو می

 «شه رفت تو، آره؟ حتی آرتمیس هم اینو اعتراف کرده؟نمی»اش را خاراند: فلی چانه

 کاری بکنیم.تونیم بدون کمک فلی نمی»اون دقیقاً اینو گفت:  _

 اش منعکس نشود.سنتور خیلی سعی کرد تا احساس رضایتش در چهره

 فیلم هم دارید؟ _

 هالی یک کامپیوتر قابل حمل کوچک را از کمربندش باز کرد.

 فرستم.کمی فیلم گرفته. همین حاال برات میآرتمیس از داخل سوزن یه _

 خوام.طرح کلی ساختمان رو هم می _

 توانست ببیند که او کجاست.از چپ به راست حرکت داد. به این ترتیب، فلی می هالی کالهخودش را

 ی دیگه توی کامپیوتر توئه.ی ایکس یه اسکن بگیرم. تا ده دقیقهبه خاطر همین من اومدم این باال تا با اشعه _

ه بود. فلی ش به مرکز پلیس رسیدای الکترونیکیاش شنید. این صدای زنگ کامپیوتر بود. نامهفای صدای زنگی را درگوشی
 فایل را باز کرد.

های کدوم مهم نیستند. فقط صبر کن و ببین من با این دوربینها که هیچها. اینهای رمزدار. دوربینخیله خب. قفل _
دی دام، آهان، یه شیم. دام، دی دام، دی دام، ذاریم روی دور تند و از راهروها رد میکنم. حاال فیلمو میمداربسته چه کار می
ای حرارتی. هی لیزر حساس به گرما. دوربینبیوتیک. حسگرهای حرکتی. اشعههای فشاری، کف آنتیگاوصندوق. بالشتک

 ای شناسایی اثر انگشت.تشخیص صدا، شبکیه، و اسکنرهای ژله

 «برای یه خاکی، خیلی خوبه.»فلی مکث کوتاهی کرد، بعد گفت: 

 «تر از دوتا قوطی و یه سگه.منم که گفتم. می بینی، یه خرده بیش»کرد: هالی هم با او موافقت 

 کنید.گه. بدون من خراب میفاول راست می _

 کنی؟خُب، کمک می _

 گذاشت.فلی باید قبل از هرکاری قرار و مدارهایش را می

 دم...چیز تعهدی نمیدرمورد هیچ _
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 خُب؟ _

 . اما اگه اتفاقی افتاد...ذارمی نمایشو باز میبراتون یه صفحه _

 قبول دارم. _

 کنم.هیچ تضمینی نمی _

 دم.هیچ تضمینی. قبول. منم یه صندوق هویج بهت می _

 ی سوسک.دو تا. به یک جعبه عصاره _

 قبول. _

 «شه؟هالی، دلت براش تنگ می»مقدمه پرسید: خواست بکند، سرخ شد. فلی بیصورت سنتور از سؤالی که می

 ورد.هالی یکه خ

 «شه؟برای کی دلم تنگ می»دانست، گفت: که میبا این

هاشو پاک کنیم. بعد از اون دیگه شیم خاطرهخب معلومه، اون پسره، فاول. اگه همه چیز طبق نقشه پیش بره، مجبور می _
 انگیز خارج از برنامه. یه زندگی آروم. همین.های غیرعملیه، نه ماجراهای هیجاننه خبری از نقشه

 «شه.نگ نمینه. دلم براش ت»تواند او را ببیند، صورتش را از نگاه فلی برگرداند و گفت: دانست سنتور نمیکه میهالی با این

 هایش، حقیقت را گفت.اما چشم

*** 

مدل  ی یکی ایکس، اطالعات الزم را برای تهیهکه اسکنر اشعههالی سوزن را چندین بار با ارتفاعات مختلف دور زد تا این
 سه بعدی جمع کرد. هالی یک کپی از فایل را برای فلی به مرکز پلیس ارسال کرد و بعد به خودروشان برگشت.

 «شون.فکر کنم بهت گفتم نکشی»هالی باالی سر مرد گانگستر که کف خودرو افتاده بود، دوال شد و گفت: 

کمی م؟ یه دفعه وسط بزن بزن از دستم در رفت. کافیه یهسخت نگیر، جن! خب چه کار کن»هایش را باال انداخت.: ژولیت شانه
 «رنگتو براش بفرستی و ردش کنی بره.های آبیاز اون جرقه

 شکلی که روی پیشانی چیپس بود، کشید.هالی انگشتش را دور کبودی دایره

 «د.شون کنده شکدیدی. اصالً بهشون مهلت ندادم. یکی به این یکی به اون و کلکاشکی بودی و می»ژولیت گفت: 

کند، ی قهوه را تمیز میهالی یک تک جرقه را از انگشتش به طرف کبودی فرستاد. جرقه آن را مثل دستمالی که یک لکه
 پاک کرد.
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 شون از نوترینو استفاده کنی.هوش کردنتونستی برای بیمی _

 شد تفریح کرد.موقع که نمینوترینو؟ اون _

 رش برداشت تا خیلی جدی رو به باال و به آدمیزاد جوان نگاه کرد.سروان شورت کالهخودش را از س

تفاقی که خصوص با اای. بهکردم خودت تا حاال متوجه شدهقرار هم نبود تفریح کنیم. این که بازی نیست، ژولیت! فکر می _
 برای باتلر افتاد.

 لبخند ژولیت محو شد.

 جوریه.برای کنار اومدن با مشکالتم ایندونم بازی نیست، سروان. فقط، روش من خودم می _

 هالی نگاهش را از او برگرداند.

 ای.پس شاید شغل مناسبی برای خودت انتخاب نکرده _

م گفت خودتای. باتلر میهاست که شغل مناسبی برای خودت انتخاب نکردهشاید خود تو هم مدت»ژولیت جوابش را داد: 
 «شی.ها غیر قبال کنترل میوقتبعضی

ی ضخیم کرم ضدآفتاب به خودش مالیده بود. نیمه شب بود، اما دورف بار یک الیهشویی بیرون آمد. اینمالچ از دست
بح توانست با خیال راحت، صوقت میشد، آنشد، که احتماالً هم میخواست ریسک کند. اگر این ائتالف از هم پاشیده مینمی

 روز بعد فرار کند.

وقت با کسی که از نوع خواد زحمت بکشید، چون من هیچکنید، نمیاگه دارید به خاطر من دعوا می ها! جریان چیه؟خانم _
 شم.خودم نیست، دوست نمی

 تنشی که ایجاد شده بود، مثل یک بادکنک سوراخ، خالی شد و خوابید.

 «ی مو.خوابشو ببینی، گلوله»هلی گفت: 

 «شم.دوست نمی کنهوقت با کسی که توی یه کپه تپاله زندگی مینم هیچدم کابوس ببینم. مترجیح می»ژولیت اضافه کرد: 

 ها ناراحت نشد.اما مالچ اصالً از این متلک

ها تفاوت نشون بدید. اشکالی نداره، من معموالً همین تأثیر رو روی خانمکنید خودتونو بیشما هر دوتاتون دارید سعی می _
 دارم.

 «ندارم. آره، شک»هالی با نیش باز گفت: 

 ایشنمی دوربین کالهخودش را روی سروان نیروی ویژه یک میز تاشو را باز کرد وکالهخودش را روی آن گذاشت. بعد دکمه
 ای از خطوط نئون سبز رنگ در هوا شروع به چرخیدن کرد.بعدی سوزن اسپیرو را نشان دهد. شبکیهی سهگذاشت تا نقشه
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جا. ره تو. از اینکنه و میی هشتاد و پنجم راهشو باز میاینه. گروه یک، از دیوار طبقهخیله خب، همه گوش کنند. نقشه  _
 جا.ره تو. از اینکوپتر میگروه دو، از در باند هلی

ار، کداد. با ایناش بود، نشان میی نمایش کامپیوتر مچیها را با زدن بر روی نقاط مشابهی که روی صفحههالی ورودی
 شد.ی نارنجی رنگ ظاهر میی شناور، یک نقظهنقشهزمان روی هم

فلی قبول کرده کمک کنه. به این ترتیب در تمام مراحل از طریق امواج رادیویی همراه ماست. ژولیت، این کامپیوتر مچی  _
ر هر اطالعاتی رو اویاش نداشته باش، ما با تصکاری با حروف اجنه تونی با استفاده از این با در ارتباط باشی.پیش تو باشه. می

ذاریم. فقط حتماً یه گوشی بذار، چون صدای کامپیوتر رو باید قطع کنی. فقط همینو کم داریم که تو الزم داری در اختیارت می
موقع دربیاد. اون تو رفتگی کوچکی که زیر صفحه نمایشه، یه میکروفنه. میکروفن بسیار حساسیه، حتی که صدای کامپیوتر بی

 گیره، پس لزومی نداره داد بزنی.صداها رو هم میترین کوچک

 ی یک کارت اعتباری بود، به مچ دستش بست.ژولیت کامپیوتر کوچک را که به اندازه

 افراد هر گروه چه کسانی هستند و کارشون چیه؟ _

 هالی جلو رفت و وارد تصویر سه بعدی شد. نورهای نئون چرخان، بدنش را در بر گرفتند.

ها، گروه دو هم سراغ جعبه. ساده است. ره سراغ از کار انداختن سیستم گاوصندوق و کپسول اکسیژن محافظیگروه یک م _
 هر گروه شامل دو نفر. تو و مالچ. من و آرتمیس.

 ثلم اون، نه. من باید حتماً با آرتمیس باشم. اون مدیرمه. اگه برادرم بود،»داد گفت: طور که سرش را تکان میژولیت همان
 «چسبید. من باید همین کار رو بکنم.چسب بهش می

 هالی از بین تصویر سه بعدی بیرون آمد.

آد، تونی از دیوارها باال بری. در هر گروه حتماً باید یه جن باشه. اگه خوشت نمیتونی پرواز کنی و نه میشه. تو نه مینمی _
 تونی بهش بگی.وقتی دیدیش می

ده شد فهمید. تازه متوجه شهای آرتمیس را همیشه مدتی بعد میطور باشد. نقشهباید هم همینژولیت اخم کرد. تازه فهمید. 
ر کند. همین که ددانست که اعتراض میچون می ی نقشه را در ایرلند با او در میان نگذاشته بود.بود که چرا آرتمیس همه

ی مأموریت هنوز در راه بود، و ترین مرحلهاما سختی کافی بد بود. این شش ساعت گذشته از هم جدا بودند، به اندازه
 کدام از باتلرها در این مرحله همراه آرتمیس نبودند.هیچ

 هالی دوباره میان تصویر سه بعدی رفت.

رو  جا، این فیلم ویدئوییشید. اونی هشتاد و پنجم وارد ساختمان میرید و از طبقهگروه یک، تو و مالچ، از سوزن باال می _
 ذارید.ی مدار تلویزیون مدار بسته کار میرو

 هم پیچیده بود، باال گرفت. هالی چیزی را که شبیه یک سری مفتول به
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تونه تصاویر ی دور، از کنترل خارج کنه. از طریق این، فلی میتونه از فاصلهاز جنس الیاف نوریه. هر سیستم ویدئویی رو می _
خواد آدمیزادها ببینند، تونه هر تصویری رو که میهای ما نشون بده. درضمن، میهای ساختمونو روی کالهخودتمام دوربین

ض هایی که بحاوی گاز مخصوصی هستند، تعویها رو کپسولهای نگهبانبراشون بفرسته. غیر از این کار، شما باید کپسول
 کنید.

 ژولیت فیلم ویدئویی را در جیب کتش گذاشت.

که گروه یک اعالم کردن که مسیر رم تو اتاق آرتمیس. به مح اینجا میشم. از اونرد میمن از سقف وا»هالی ادامه داد: 
 «ریم سراغ مکعبِ بین.امنه، من و آرتمیس می

 «یه جوری میگی انگار خیلی ساده است.»ژولیت گفت: 

 «وقت هم نیست.گه. هیچطوری میهمیشه همین»ی بلندی کرد و گفت: مالچ خنده

 

 پیروبیرون سوزن اس

 

های رزمی، آموزش دیده بود. او یاد گرفته بود که چگونه بر درد و خواب غلبه کند. ی مختلف ورزشژولیت باتلر در هفت رشته
چه ممکن بود ای را، اعم از جسمی و روحی، تحمل کند. اما هیچ آموزشی او را برای رویارویی با آنتوانست هر شکنجهاو می

 مان پیش بیاید، آماده نکرده بودوهنگام وارد شدن به آن ساخت

ها ی کوری نداشت و در هر چهارطرفش، بیست و چهارساعته مردم در رفت و آمد بودند، به همین خاطر، آنسوزن هیچ زاویه
زدیک توانست نجا که میرو شروع کنند. ژولیت ماشین را تا آنشان را از همان پیادهکه باال رفتنای نداشتند به جز آنچاره

سقف  یآلومینیومی استتار هالی پوشاندند و از دریچه یدیوار آورد و آن را دوبله پارک کرد. بعد، دوتایی خودشان را در ورقه
 ی مالچ وصل بود.خودرو بیرون رفتند. ژولیت به کمربند ضد جاذبه

 «دی.بوی گند می»ژولیت روی کالهخود مالچ زد و گفت: 

 ای که در گوشش بود، شنید.ای استوانهفرستندهجواب مالچ را ژولیت از طریق 

ی رهدی، دختدم. این تویی که بوی گند میبه نظر تو، شاید، اما به نظر یک دورف ماده، من بوی خوش یه نر سالم رو می _
 خاکی! به نظر منم بوی گند تو بدتر از جورابیه که دوماهه شسته نشده.

 هالی سرش را از دریچه بیرون آورد.

کنید؟ ما وقت نداریم. ژولیت! اون مدیر تو ساکت! هر دوتاتون! مگه یادتون رفته چه کار دارید می»ی آرام زیر لب گفت: خیل
ها یه اتاق اون باال زندانیه و منتظره که من برم پیشش. اآلن ساعت چهار و پنج دقیقه است. تقریباً یه ساعت دیگه نگهبان
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تر وقت ام. پنجاه و پنج دقیقه بیشجا افتادن هیپنوتیزم نکردهقلدری رو هم که این شن و تازه من هنوز این دوتاعوض می
 «خود هدرش ندید.ها بینداریم. با این بحث

 کنی؟بری تمامش نمیاصالً چرا تو ما رو با خودت باال نمی _

تونه عملیات بخوره، تیم دیگه میهای نظامی. وقتی از هم جدا باشیم، اگر یه تیم شکست به خاطر یکی از اولین تاکتیک _
 تره.خوره. جدا باشیم امکان موفقیت بیشرو پیش ببره. ولی اگه با هم باشیم و گیر بیفتیم، کل عملیات شکست می

ها را به او هم آموزش داده تر بگیرد. دختر اجنه حق داشت، گر چه اینلحن جدی هالی باعث شد ژولیت هم موضوع را جدی
 دقتی کرده بود.این اتفاق تکرار شده بود، در یک موقعیت بسیار حساس بیبودند. دوباره 

 گیرم.مو میخیله خب. بریم دیگه. نفس _

ا فشار هایش را بها باقی مانده بود، مکید. بعد دستآن هایش را به دهانش چسباند و هر رطوبتی را که در منافذمالچ کف دست
 «بر کن... حاال بریم.یه دقیقه ص»از دهانش جدا کرد و گفت: 

اش را خم کرد و با یک پرش تا دو متری دیوار سوزن اسپیرو باال پرید. ژولیت هم که به او وصل بود، انگار دورف پاهای قوی
که زیر آب باشد و وزنش سبک شده باشد، همراه او باال رفت. تنها اشگال استفاده از کمربند ضد جاذبه این است که به خاطر 

شود. کمربندهای ضد جاذبه را برای دم کنترل روی اعضا و حرکات بدن، و گاهی نیز فضازدگی در فرد ایجاد میوزنی، عبی
 ی زنده، و مسلماً آدمیزادها.جان طراحی کرده بودند، نه برای اجنهتر اشیاء بیحمل راحت

 ی سوراخ یک میخ باز شده بودند وندازهاش به امالچ چندین ساعت بود که چیزی ننوشیده بود. به همین خاطر، منافذ دورفی
های تیره رنگ عبور چسبیدند. دورف از روی شیشهزدند و به سطح دیوار خارجی سوزن اسپیرو میبا سر و صدا مک می

دند، ی آلومینیومی استتار پوشیده شده بوچسبید. با این که هر دو نفرکامالً با ورقههای فلزی میکرد و فقط به قسمتنمی
توانند شخص پوشانده شده را به طور کامل نامرئی کنند. هزاران های استتار نمیز خطر شناسایی وجود داشت. این ورقههنو

باران  داد، اما یککرد و به اطراف بازتاب میها را تجزیه میها به کار رفته بود، تصویر آنحسگر بسیار ریزی که در بافت آن
 حسگرها شود.سبک کافی بود تا باعث اتصالی بین 

ترین عمقرفت، اما خیلی زود حرکاتش ریتم آرامی گرفت. انگشتان نرم دست و پاهایش حتی کممالچ ابتدا خیلی سریع باال می
چسبیدند. موهای ریش که از زیر گرفتند، هنگامی که شیاری وجود نداشت، منافذ دورف به سطح دور میشیارها را هم می

 ید چرا؟پرسگشتند. ژولیت باید میخوردند و روی دیوار به دنبال چیزی مید، مرتب تکان مینقاب کالهخود بیرون زده بو

 گرده؟های دیوار میکنه؟ دنبال ترکقدر عجیبه. چه کار داره میاین ریش تو چه_

 «ارتعاشات، حسگرها، جریان الکتریسیته، مأمورها.»مالچ با بد خلقی خرخر کرد: 

 ها هدر دهد.اهد نیرویش را با تکیمل کردن جملهخومعلوم بود که مالچ نمی

 حسگرهای حرکتی پیدامون کنند، کار تمومه. با استتار، بی استتار. _

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

158 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

ژولیت همکارش را به خاطر این طرز حرف زدن سرزنش نکرد. او حق داشت خودش را با توضیحات اضافی خسته نکند. هنوز 
 راه زیاد مانده بود، ان هم سرباالیی.

ولیت هار را بگیرد. پاهای ژتر شد، زیرا دیگر چیزی نبود که جلو آنها همجوار گذشتند، شدت باد بیشه از ساختمانهنگامی ک
اش خورد. ژولیت به ندرت در زندگیگرنی که به دور گردن دورف باشد، در هوا تاب میبه عقب کشیده شده بود و مثل شال

افتاد، به هیچ عنوان تحت کنترل او نبود. در چنین موقعیتی، تمام آن ی که میتا این حد احساس درماندگی کرده بود. اتفاقات
 ها کامالً ناکارآمد بودند. حاال زندگیش تمام و کمال در دستان مالچ بود.مورش

ودش ها را به سمت خگذاشتند. باد با چنگال آنی مبهمی از شیشه و استیل، یکی یکی پشت سر هم میطبقات را با هاله
 شان کند.این احتمال وجود داشت که به درون تاریکی شب پرتاب»شید و هر آکمی

 «تونم خیلی ادامه بدم.جوری نمیجا نمناکه. اینبه خاطر باد، سطح این»زد، گفت: دورف همانطور که نفس نفس می

ریز شبنم بود. باد مرطوب به های ژولیت دستش را دراز کرد و یک انگشتش را روی دیوار کشید. دیوار لغزنده و پر از دانه
بلند  های ریزی از سطح آنشد میکروحسگرهایش اتصالی کنند و جرقهکرد و باعث میی آلومینیومی استتار برخود میورقه

اریکی شب ای شکل در تهایی دایرههایی از ورقه به طور کلی از بین رفته بود. از بیرون مثل این بود که انگار تکهشود. قسمت
 سفرش را به شدت تکان دهد.قدر بود که یک دورف خسته و همباشند. خود ساختمان هم در نوسان بود. حرکتش آن معلق

 ی باریک باال کشید و نقابی هشتاد و پنجم قفل شد. مالچ خودش را روی حاشیهی طبقهسرانجام انگشتان دورف دور لبه
 کالهخودش را به طرف ساختمان گرفت.

ای چاره د.کننی متحرک و یه حسگر لیزری رو شناسایی میهای نقابم دو تا موجود زندهیابخوب نیست. موجاین اتق اصالً  _
 که بریم سراغ یه اتاق دیگه.نداریم جز این

ن ها امکای پرید و با پاهای محکمش روی آن فرود آمد. هر چه باشد این شغلش بود. دورفمالچ مثل یک بز کوهی روی لبه
دادند. ژولیت هم با احتیاط، حرکات او را تقلید کرد. حتی آکادمی شان نمیکه هلچیزی بیفتند، دست کم تا وقتینداشت روی 

 بینی چنین شرایطی را بکند.توانست پیشمادام کو هم نمی

 ای رسید که از آن راضی بود.سرانجام، مالچ به پنجره

 «خب. باالخره، یه حسگر که باتریش تمام شده باشه پیدا کردیم. خیله»ی مارچ را از طریق گوشی شیند: ژولیت صدای خسته

سی ی الکتریکی هست، نه ککنم، پس نه وسیلههیچ ارتعاشی حس نمی»ی پنجره چسبیدند: موهای ریش دورف به شیشه
 «آد امن باشه.کنه. به نظر میصحبت می

شیشه فوراً آب شد و به صورت مایعی تیره رنگ روی اش را روی شیشه ریخت، ی سنگ دورفیمالچ چند قطره از جالدهنده
 که تا تعطیالت آحر هفته کسی متوجه آن این سوراخ نشود حتی احتیاج به شانس هم نبود.فرش اتاق ریخت. برای این

 «اوه پس بوی گندت مال این بود.»ژولیت گفت: 
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 یت اتاق را بررسی کند.مالچ به خودش زحمت جواب دادن به متلک را نداد، در عوض ترجیه داد امن

به وقت آدمیزادها ساعت چهار و بیست دقیقه است. از برنامه عقبیم. »سنج نقاب کالهخودش را نگاهی کرد و گفت: مالچ زمان
 «زود باش بریم.

 ژولیت از سوراخ پنجره به داخل اتاق پرید.

ن یه باتری کنه که با تمام شدسیستم امنیتی میطورند. این اسپیرو چنیدن میلیون خرج های همشون همینخاکی»مالچ گفت: 
 «شه.کوچولو به راحتی بالاستفاده می

ی روشن آن را فشار داد. چراغ پلیس زیرزمینی را از کمرش باز کرد، چاشنی ایمن آن را کنار زد و دکمه ژولیت نوترونیو 
 «ایم.ما که هنوز وارد نشده»ت، گفت: رفطور که به طرف در میکوچکی از سبز به قرمز تغییر رنگ داد. همین

 «وایسا دوربین!»مالچ ناگهان دست او را گرفت و خیلی آرام گفت: 

ژولیت خشکش زد. دوربین را فراموش کرده بود. هنوز یک دقیقه نشده بود که وارد ساختمان شده بودند و او اشتباه کرده بود. 
 دقت کن، دختر! دقت کن.

هخود، مسیر ی کالای که در کنج دیوار بود، گرفت. فیلتر یونیزه کنندهطرف دوربین مدار بسته مالچ نقاب کالهخودش را به 
 چرخش دوربین را مثل جریان آبی به رنگ طالیی براق، مشخص کرد. هیچ راهی برای دسترسی به دوربین وجود نداشت.

 «های دوربین هم پشتشه.کشیی کوری وجود نداره. سیمهیچ نقطه»مالچ گفت: 

تر توی پس فقط باید یه کمی بیش»هایش را باال انداخت و انگار که فهمیدن این موضوع خیل ساده باشد، گفت: ژولیت شانه
 «ی استتار بچسبیم به هم.این ورقه

 تصویر فلی ناگهان روی کامپیوتر مچی ژولیت ظاهر شد.

 های استتار توی تلویزیون تأثیری ندارند.ورقهخواد به هم بچسبید. ولی متأسفانه تون میتونید هر چه قدر دلمی _

 چرا ندارند؟ _

تره. تا حاال تصویر یه تلویزیون دیگه رو از طریق تلویزیون خودت دیدی؟ های آدمیزادها حساسها از چشمهای دوربینچشم _
 ی اینیرمون روی صفحههای استتاری از راهرو رد بشیم، تصوکنه. اگر ما با اون ورقهها رو تجزیه میدوربین پیکسل

 شه که با پروژکتورهای قدیمی گرفته شده.های مدار بسته درست مثل تصویری میتلویزیون

 ژولیت به صفحه ی کامپیوتر روی مچش نگاه کرد.

 ای نیست، فلی؟ نکنه کف اتاق هم یه کف پوش اسیدی پهن شده؟چیزی دیگه _

 ی من!ندازهفکر نکنم. این اسپیرو باهوش هست، اما نه به ا _
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قیقه تونی یه تصویر تکراری بندازی روی دوربین؟ فقط کافیه یه داسب کوچولو، حاال نمی»ژولیت در میکروفن کامپیوتر گفت: 
 «یه سیگنال اشتباه براشون بفرستی.

 اش را روی هم ساییدو.های اسبیفلی از حرصش دندان

جریان  تونم این کار رو بکنم. درتونم. تا توی خود ساختمان نباشم نمیکنند؟ نخیر، نمیارزش میقدر منو بیخدایا! چرا این _
 های ویدئویی رو باید کار گذاشت. خودتون باید این کار رو بکنید.جا بودم. فیلمی عمارت فاول هم من خودم اونمحاصره

 کنم.طور شد، منفجرش میحاال که این _

ط کل ها رو از کار بندازی، یا احتماالً ازتباشاید بتونی با نوترینو یکی از دوربینکردم. اگه من جای تو بودم این کار رو نمی _
 شبکه رو با هم قطع کنی، اما فراموش نکن که بعدش باید با آرنو بالنت پشتک وارو بزنی.

اما در حال  کار کند، دانست چهژولیت از عصبانیت به قرنیز دیوار لگد زد. با اولین مانع، متوقف شده بود. احتماال برادرش می
ها را از دوربین جدا کرده بود، اما همین راه کوتاه، حکم طرف اقیانوس اطالس بود. فقط یک راهرو شش متری آنحاضر او آن

 ی شکسته را داشت.یک کیلومتر شیشه

 کند.های پشت شلوارش را باز میژولیت متوجه شد که مالچ دکمه

 لگن هم برای آقا کوچولو پیدا کنیم. واقعا که وقت مناسبی برای این کارهاست.آره، عالیه. حاال البد باید یه  _

هت های تو رو ندم. فقط اینو بگیرم که جواب گوشه کنایهمن خیلی دارم جلوی خودمو می»مالچ کف اتاق دراز کشید و گفت: 
 «آره.میآد چی هایی که ازشون خوشش نمیدونم اسپیرو سر اون بدبختبگم که من می

 ژولیت نزدیک او زانو زد، البته نه زیاد نزدیک.

 ی بعدیت با این شروع بشه: من یه نقشه دارم.امیدوارم جمله _

 دورف باسنش را به طرف دوربین گرفت و تکان داد.

 البته که دارم. _

 گی.جدی نمی _

 کامالً. خیلی هم روی حرفم مصرم. _

 مد.آواقعیت این بود که گاهی اوقات این دورف به نظرش خیلی بامزه می ژولیت نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.

های یکشتونیم بریم سراغ سیموقت میافته، اوناش بگرده، کار ما راه میاگه این دوربین فقط بیست درجه روی پایه _
 پشتش.

 خواید این کار رو... با نیرو باد بکنید؟و شما هم می _
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 دقیقاً. _

 کنی؟چی کار میپس صدا رو  _

 مالچ چشمکی زد.

ی پامو فشار ای ام. تنها کاری که تو باید بکنی، اینه که تا بهت گفتم، انگشت کوچیکهبدون صدا، اما مرگبار. من یه حرفه _
 بدی.

ارکت حاال برای مش فرسایی که در بد آب و هواترین مناطق دنیا دیده بود،ژولیت احساس کرد با وجود آن همه تعلیمات طاقت
 ی هوایی اصالً آمادگی ندارد.در این حمله

 منم حتماً باید شرکت کنم؟ به نظر من که این عملیات تک نفره است. _

 بر طبق آن باسنش را تنظیم کرد. مالچ از پشت به هدف نگاه کرد

ک کنه. که توپ رو شلیکه بتونم روی هدف متمرکز بشم، احیاج به توپچی دارم این یه انفجار خیلی دقیقه. من برای این _
ی ریزی کردند. هر قمست از پا به یه قسمت از بدن در ارتباطه. برای مثال انگشت کوچیکهها پایهرو دورف شناسیعلم واکنش

 شه به...پای چپ مربوط می

 «خیله خب، باشه. فهمیدم.»ژولیت خیلی سریع گفت: 

 پس دست به کار شو. _

 هایجا پنج انگشت پشمالوی کوچک در چهتورد. جوراب جای انگشت نداشت و در آنی مالچ را کشید و در آژولیت چکمه
 خوردند.شان وول میهای پای آدمیزادها، سر جایکامالً غیر ممکن برای انگشت

 تنها راهش همینه؟ _

 مگه این که تو فکر بهتری داشته باش. _

ار، موهای سیاه و مجعد اطراف انگشت، با محبت کنار ژولیت با احتیاط انگشت کوچک را در مشتش گرفت. به محض این ک
 رفتند تا او به مفصل برسد.

 حاال؟ _

 اش را لیسید و جریان هوا را امتحان کرد.دورف انگشت اشاره

 آد!صبر کن... خوبه، باد نمی _

 «فعالً نه.»ژئلیت زیر لب گفت: 

 «خیله خب، فشار بده.»مالچ به دقت روی هدفش تنظیم کرد و گفت: 
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ژولیت نفسش را حبس کرد و انگشتانش را دور مفصل محکم کرد. فشار باعث شد پای مالچ چند بار باال بپرد. دورف به رغم 
ای گیری کند. فشار از پا باال رفت، از میان دو کفلش گذشت و با صدای خفهتمام تالشش را کرد تا درست هدف هااین تکان

که امواج آب در اطرافش باشد، در اتاق شلبیک شد. ژولیت ای از گرما، مثل اینهالهمنفجر شد. موشکی از هوتای فشرده، با 
 انداز مقایسه کند.توانست به انفجار یک خمپارهاین صحنه را فقط می

 «چرخشش زیاد بود. زیادی پُرش کردم.»مالچ با غر و لند گفت: 

 شد، به طرف سقف رفت.ز اطرافش کنده میهایی از آن مثل پیاز اچرخید و الیهطور که میتوپ بادی همین

 «برو طرف راست. یه خرده برو راست.»مالچ با التماس گفت: 

کرد  ی دوربین اصابتتر هدفش به دیوار برخورد کرد. خوشبختانه، بعد کمانه کرد و به جعبهطرفموشک عجیب یک متر آن
 شان ایستادند وهای حبس شده سر جایو دزد، با نفسو آن را مثل پشقابی که مثل یک عصا بچرخد، دور خودش چرخاند. د

 تماشا کردند. سرانجام دوربین بعد از شش بار چرخیدن، ایستاد.

 «خُب؟»ژولیت گفت: 

طور که روی ی دوربین را با نقاب کالهخودش کنترل کرد. سرانجام نفس راحتی کشید و همینمالچ بلند شد و جریان یونیزه
شانس آوردیم. جداً شانس آوردیم. درست یه مسیر از این وسط برامون »زد، گفت: شد میا خارج میههایش که دود از آنکفل

 «باز شده. خیلی وقت بود که اژدر پرتاب نکرده بودم.

 ژولیت نوار فیلم ویدئویی را از جیبش در آورد و آن را طوری مقابل کالهخودش گرفت تکان داد که فلی بتواند آن را ببیند.

 کنه دیگه، مگه نه؟های کهنه بپیچم. همین جوری کار میاال فقط باید اینو دور یکی از اون سیمخب، ح _

جوری نخیر خانم خاکی! این»دانند، آهی کشید و گفت: ای که قدرش را نمیاش در نقش نابغهفلی با همان حالت همیشگی
ز مفتول ته است که من کارایی اونو با استفاده از یه سری ریی بسیار پیچیده از فناوری بسیار پیشرفکنه. این یه قطعهکار نمی

ام. طبیعیه که انرژی الزم برای آوری افزایش دادهکنه و هم کار گیرنده، در حد اعجابکه هم زمان هم کار فرستنده رو می
 «کنه.ها، تأمین میهای خود خاکیکار کردن رو هم با انگل شدن به سیستم

 «بله، طبیعیه.»هایش باز مانده بود، گفت: مالچ که از تعجب چشم

ها در یمش با تمام سها متصل شده. خوشبختانه لزومی نداره حسگر چند کارهباید مطمئن بشی که کامال به یکی از سیم _
 تماس باشه، فقط یکی کافیه.

 شون سیم ویدئوییه؟حاال کدوم _

 شون.خب... همه _

 ژولیت زیر لب غرغر کرد.
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 های کهنه بپیچم کافیه؟باالخره، اگه فقط اینو دور یکی از اون سیمپس  _

 «ها باید با سیم تماس داشته باشند.فاعدتاً بله. اما محکم بپیچ. تمام مفتول»سنتور گفت: 

 ها را اتفاقی انتخاب کرد، و فیلم را دور آن پیچید.ژولیت دستش را دراز کرد، یکی از سیم

 خوبه؟ _

ی که روز های نمایشکه در زیر زمین، صفحهه فلی در انتظار دریافت تصویر بود، سکوت برقرار شد، تا اینای کدر چند لحظه
 ی فلی بودند، پشت سر هم یکی یکی روشن شدند.مونیتور پالسمای چند تصویره

 عالیه، حاال هم چشم داریم، هم گوش! _

 «پس بریم. فیلمو راه بنداز.»ژولیت مشتاقانه گفت: 

 ور شد یک سخنرانی دیگر کند.فلی مجب

روی فیلم  کنه ازتر از گذاشتن یه فیلمه. من باید به طور کامل هر چیزی رو که حرکت میکار خیلی پیچیدهخانم جوان! این _
ه بینند، دقیقا همون چیزیه که هست، فقط با این تفاوت کپاک کنم. به عبارت دیگه، تصاویری که اونا توی اتاق مراقبت می

ید مدام یه قسمت شید. باتون باشه، به هیچ عنوان نباید بدون حرکت باشید وگرنه قابل رؤیت میحواس پس توش نیستید.شما 
 تون رو تکون بدید، حتی اگه شده انگشت کوچیک پا رو.از بدن

 ژولیت نگاهی به ساعت دیجیتالی کامپیوتش انداخت.

 چهار و سی دقیقه. باید عجله کنیم. _

 ترین راه بریم.های امنیتی، راهرو بعدیه. باید از نزدیککنترل سیستمآره، اتاق  _

 ژولیت با انگشت، مسیر راه را در هوا ترسیم کرد.

 رسیم.ریم. بعد سمت راست، بعد میاز این راهرو می _

 مالچ از کنار ژولیت رد شد و به طرف دیوار رفت.

 بود.ترین راه، دختر خاکی. منظورم میان بر گفتم نزدیک _

هایی از شد افق را تماشا کرد و از کف تا سقف با قفسههایش میآن اتاق درواقع یک دفتر کار بسیار شیک بود که از پنجره
 ها را با زحمت جلو کشید و روی دیوار پشت آن، چند ضربه زد.جنس پوب کاج پوشیده شده بود. مالچ یکی از قفسه

 گچ خالیه، کاری نداره. _

 «لی خرابکاری داره، دورف. آرتمیس گفت نباید اثری از خودمون به جا بذاریم.خی»ژولیت گفت: 
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 کنم.نگران نباش. من موقع چیز خوردن زیاد کثیف نمی _

 ی یک تور بسکتبال رساند.هایش را تا ته باز کرد و سوراخ دهانش را به اندازهمال آرواره

بار اد درجه باز شده بود یک گاز بسیار بزرگ به دیوار زد و آن را کند. یکی باور نکردنی صد و وهفتبعد با آن دهان که تا زاویه
 ی بزرگ گچ به پودر تبدیل شود.های سنگ قبری کافی بود تا تکهروی هم آمدن آن دندان

 «کمی ئشکه. قورت ئائنش شخته. اِ»مالچ با دهان پر گفت: 

ی کوچک از دهانش بیرون بیفتد، به دفتر بعدی وارد شد. یک تکه که حتیبا سه گاز دیگر، از دیوار رد شدند. مالچ بدون این
 ی چوبی را سر جایش کشید تا سوراخ پوشیده شود.ژولیت هم دنبالش رفت، اما قبل از وارد شدن به اتاق، قفسه

هنی معمولی. ی آدفتر بعدی زیاد آبرومندانه نبود. یک آلونک دلگیر که معلوم بود جای معاون است؛ بدون پنجره، با چند قفسه
ها را جا به جا کند. مالچ کنار در زانو زد و موهای ریشش را به ی خروجی مجبور شد کمی قفسهژولیت برای پوشاندن حفره

 چوب آن چسباند.

کنم یزنه. فکر نمای حرف نمیای نیست. پس کس دیگهیه کمی لرزش هست که احتماال به خاطر کمپرسوره. چیز دیگه _
 خطری باشه.

بخوای  های ساختمونو دارم. اگهتونستی از منم بپرسی. من حاال تصویر تمام دوربینمی»فلی در گوشی کالهخود مالچ گفت: 
 «تر از دوهزارتاست.بدونی، تعدادشون بیش

 ازت متشکرم که ما رو در جریان آخرین اطالعات گذاشتی. خب، حاال همه چیز در امن و امنه؟ _

 کس نیست به جز یه نگهبان که پشت میز راهرو ورودی نشسته.منه. توی این طبقه هیچالعاده هم ابله. فوق _

 اش برداشت.پشتیژولیت دو قوطی خاکستری از کوله

 کشه.تر از یه دقیقه طول نمیخورم. بیشی من. هر چی باشه من از این راه نون میاین یکی رو بذارید به عهده _

ار هایی که در کنصدا در راهرو جلو رفت. ردیف چراغاش خیلی راحت و بیهای کف الستیکیژولیت در را باز کرد و با چکمه
ها، تنها نوری که وجود داشت، نوری بود که از موکت کار گذاشته بودند، مثل باند فرودگاه راهرو را روشن کرده بود. غیر از آن

 زد.زیر درهای فرار بیرون می

رسد. بعد از اش بود به او گفت که اگر بیست متر دیگر برود، به میز نگهبانی میوتر مچیمانندی که روی کامپیی طرحنقشه
های اکسیژن های اکسیژن قفل نباشد. گر چه، چرا باید باشد؟ کپسولی کپسولتوانست امیدوار باشد که قفسهآن، فقط می

ک شد فوقش یک تذکر کوچها هم پیدا مینگهبانی یکی از آیند. اگر سر و کلهمعموالً جزو چیزهای خطرناک به حساب نمی
 داد.به او می
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امی که کرد. هنگژولیت مثل یک پلنگ سیاه، آرام و با احتیاط در راهرو جلو رقت. خوشبختانه موکت صدای پایش را خفه می
ا ببیند. نست نگهبان رتواجا میبه آخرین پیچ راهرو رسید، روی زمین دراز کشید و از پایین خیلی آهسته سرک کشید. از آن

ه جلو میز ای کتاقی، در قفسههای گاوصندوق اهای اکسیژن نگهبانطور که پِکس زیر هیپنوتیزم گفته بود، کپسولهمان
 نگهبانی بود، قرار داشتند.

طور مینهی بسکتبال در یک تلویزیون کوچک بود. ژولیت داد، که او هم سرگرم تماشای مسابقهفقط یک نگهبان کشیک می
 که درست زیر قفسه رسید.کم جلو رفت تا اینروی شکمش کم

 نگهبان پشتش به او بود و تمام حواسش روی بازی متمرکز شده بود.

این دیگه »ی یک یخچال بزرگ بود، متوجه چیزی روی مانیتور نگهبانی شد و گفت: ناگهان نگهبان، که بدون اغراق به اندازه
 «چیه؟

 «تکون بخور!»ژولیت گفت: فلی سریع در گوش 

 چی؟ _

 تکون بخور! تصویرت افتاده روی مونیتور. _

 د.وقت فراموش کنژولیت شستش را تکان داد. فراموش کرده بود یک جایش را مرتب تکان دهد. باتلر امکان نداشت هیچ

ان داد. ور را گرفت و محکم تکباالی سر ژولیت، نگهبان از همان روش عهد دقیانوس تعمیر سریع، استفاده کرد، یعنی مونیت
 تصویر تا فوراً ناپدید شد.

 «آرن.های ما هم اختالف به وجود میای لعنتی. توی سیستمهای ماهوارهاز دست این تلویزیون»نگهبان زیر لب غرغر کرد: 

ا باال برد تاطانه دستش رتر، خیُلی محاش لیز خورد و پایین آمد. باتلر جوانی بینیژولیت احساس کرد یک قطره از روی تیغه
مسماست، یکمی ب هاهای اکسیژن بدلی را آرام در قفسه گذاشت. البته استفاده از لفظ اکسیژن برای این کپسولو کپسول

 ها اکسیژنی وجود نداشت.چون در این کپسول

 ژولیت نگاهی به ساعتش اندخت. خیلی دیر شده بود.

 

 باالی سوزن اسپیرو

 

کرد و منتظر بود هر آن به او مهلت بدهند. واقعیت این بود که او اصالً ی شش متری سوزن پرواز میهالی داشت در فاصله
ی تمدن اجنه به این مأموریت بستگی شد. اگر آیندهآمد، چون مرتب دستخوش تغییرات میاز این عملیات خوشش نمی

 زد.نداشت، حتماً از شرکت کردن در آن سر باز می
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کرد و مثل دو تا بچه مدام با ای عمل میلی در طول شب بدتر هم شد. تیم یک داشت کامالً غیر حرفهی هاحال و حوصله
تر در واقع فقط کمی از یک بچه بزرگ او کردند. گر چه، اگر بخواهیم درمورد ژولیت منصفانه قضاوت کنیم،هم جر و بحث می

 داد.م قد نمیهای تاریخ هاش حتی به کتاببود، در صورتی که مالچ، بچگی

کردند، از تعجب یکه کرد و با هر پیشرفت جدیدی که میسروان روی نقاب کالهخودش عملیات گروه یک را تعقیب می
 ها را عوض کند.خورد. سرانجام، و با وجود آن همه مشکل که پیش آمد، ژولیت موفق شد کپسولمی

ی ی پیشرفت در مرحلهکنم، ما در مرحلهجلو. تکرار میپیش به »ها حرف بزند، گفت: کد مثل ارتشیمالچ که سعی می
 «خطرناکی با رمزی مخفی هستیم.

توانست از طریق خندید که هالی خط او را قطع کرد. اگر وضعیت خطرناکی پیش می آمد، فلی میداشت می دورف هنوز
 رد که مثل یک موشک بسیار بزرگ رو بهتصویر نقابش او را در جریان بگذارد. هالی در زیر پایش، سوزن اسپیرو را نگاه ک

تر کرده انگیز آن را بیشفضا نشانه رفته بود. مه رقیق صبحگاهی که اطراف طبقات پایینی آن را فرا گرفته بود، حالت وهم
س را یکوپتر پایین آمد. بعد فایل ورود آرتمهایش را در حالت فرود قرار داد و خیلی آرام روی سکوی فرود هلیبود. هالی بال

از بام را بکرد تا درِ پشتبه سوزن، روی نقاب کالهخودش باز کرد و سرعت آن را در قسمتی که اسپیرو رمز ورود را وارد می
 کند، آهسته کرد.

 «متشکرم، آقای اسپیرو.»داد، با نیش باز گفت: ها را فشار میطور که دکمههالی همان

ی هر شش پله بودند، روشن شدند. به فاصلههای خودکاری که در راهصله چراغترین صدایی، کنار رفت و بالفادر بدون کوچک
های ی کوری وجود نداشت، گرچه این مسئله برای هالی مهم نبود. زیرا دوبینمتر، یک دوربین کار گذاشته شده بود. نقطه

شان در هاینوعی باشند که تعداد فریمکه از توانستند جنی را که سپر پوششی داشت، شناسایی کنند، مگر اینآدمیزادها نمی
ها تشخیص ها را باید تک تک و به صورت عکس ببینند تا اجنه را در آنالعاده زیاد باشد. تازه در آن صورت هم فریمثانیه، فوق

 ت.دهند. تا آن هنگام تنها یک آدمیزاد توانسته بود این کار را بکند. یک ایرلندی، که در آن زمان دوازده سال داش

زمان یک فیلتر تشخیص لیزر آرگون را روی نقاب کالهخودش روشن کرد. این کار هالی پرواز کرد و از راه پله پایین رفت هم
گذاری شده باشد و متأسفانه زمانی این را محض احتیاط کرد، چون امکان داشت کل ساختمان با شعاع متقاطع لیزری عالمت

شت قدر جرم داآمد، زیرا حتی یک جن با سپر پوششی هم آنخطر به صدا در می هایشد که یکی از زنگمسئله مشخص می
ها به حسگرش شود. با روشن شدن فیلتر، فضای مقابل هالی به که حتی برای یک هزارم ثانیه مانع رسیدن یکی از آن شعاع

شوند، با چنین ارد گاوصندوق میهای لیزری نبود. هالی مطمئن بود زمانی هم که ورنگ بنفش در آمد، اما خبری از شعاع
 مشکلی روبرو نخواهند شد.

 هالی به پرواز کردنش ادامه داد و به طرف در آسانسور تمام استیل براق رفت.

جایی ی هشتاد و چهارمه، گاوصندوق هشتاد و پنج، پنت هاوس اسپیرو هشتاد و شش، یعنی همونآرتمیس طبقه»فلی گفت: 
 «که ما هم هستیم.

 طوره؟یوارهای داخلی چهوضعیت د _
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ارهای اند. البته به جز دیواند که با فوالد براق و چوب تزئین شدههای گچیده، اغلب قالبسنج نشون میطور که طیفاین _
 اند.های مهم که از فوالد تقویت شدهاتاق

 بزار ببینم چی شد؛ اتاق آرتمیس، بعد گاوصندوق و بعد هم پنت هاوس اسپیرو._

 فرستمش برایام. همین حاال میترین راه رو روی نقشه مشخص کردهدرسته، سروان. اما نگاران نباش، من کوتاه کامالً _
 کالهخودت.

 میل دارد.ی نقاب هالی روشن و خاموش شد و به او اطالع داد که اییک لحظه بعد، آیکونی به شکل پر در گوشه

 «نامه، باز.»هالی در میکروفن کالهخودش فقط گفت: 

 ای از خطوط سبز رنگ در جلو دید هالی ظاهر شد که مسیرش را با خط قرمزی مشخص کرد.شبکه

 ای در کار نیست.تونی از این مسیر بری. امنه. حملهمی _

 گم.شم. جدی میالبته فعالً. اما اگه حمله کردند، از دستت خیلی دلخور می _

ی هشتاد و پنج رفت. خط قرمز، او را هالی وارد اتاقک آهنی شد و به طبقهرفت. خط قرمز مستقیم به طرف آسانسورِ باز می
 به بیرون آسانسور و در مسیر راهرو راهنمایی کرد.

 هالی درِ یکی از دفترها را که در سمت چپش بود، امتحان کرد. در قفل بود. تعجبی هم نداشت.

 افته؟رم روی فیلم نمیکه قفل رو باز کنم، باید ظاهر بشم. مطمئنی تصویبرای این _

 «البته که مطمئنم.»فلی گفت: 

 ها لب ورچیده است.ی سنتور را مجسم کند که مثل بچهتوانست قیافههالی می

اش را خاموش کرد و یک شاه کلید را از کمربندش باز کرد. حسگرهای این شاه کلید، تصویری را که به هالی سپر پوششی
فرستاد و به طور خودکار کلید مناسب را انتخاب ای که درآن بود میگرفت، به تراشهمی ی ایکس از طرز کار قفلکمک اشعه

لید خوردند که سوراخ کهایی میکرد. حتی قادر بود کلید را هم در قفل بچرخاند. البته این شاه کلیدها فقط به درد قفلمی
 کردند.ها استفاده میهنوز از آنها شان، خاکیداشتند. کلیدهایی که متأسفانه به رغم نامطمئن بودن

 هنوز پنج ثانیه نشده، در باز بود.

 «پنج ثانیه. باید یه باتری نو براش بذارم.»هالی گفت: 

ی نود درجه چرخید و مستقیم خط قرمزی که روی نقاب هالی بود، او را به طرف وسط دفتر راهنمایی کرد، و بعد با یک زاویه
 به طرف کف اتاق نشانه رفت.

 آرتمیس درست این زیره، آره؟ _
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 اش مفرسته، خوابیده.آره. با توجه به تصاویری که از دوربین چشمی _

 است؟گفتی دیوارهای سلولش از جنس فوالد تقویت شده _

 درسته. ولی توی دیوارها و توی سقف، حسگر نیست. پس فقط کافیه با نوترینو کف اتاق رو بسوزونی و بری پایین. _

 «که فقط همین، آره؟»دوهزارش را درآورد و گفت:  هالی نوترینو

ی هوا بود، کنار زد. کف اتاق در زیر فرش، تیره رنگ و از های تهویهبعد قسمتی از فرش را که در نزدیکی یکی از دریچه
 جنس فلز بود.

 «ذاری. این خیلی مهمه.یادت که نرفته، ردی به جا نمی»فلی در گوش هالی گفت: 

بق جا بیارم بیرون. باید طخورم. فعالً باید اونو از اینی اینو بعداً میغصه»ویه را روی مَکش گذاشت و گفت: ی تههالی درجه
 «بندی برنامه برم جلو.زمان

ی نوترینو را طوری تنظیم کرد که فلز کف اتاق را به راحتی برید. دود بدبویی از فلز مذاب بلند شد و بالفاصله هالی میزان اشعه
 ی هوا مکیده شد و در هوای شیکاگو پخش شد.ی تهویهق دریچهاز طری

جا فقط این»طور که عرق از صورتش روان بود، زیر لب غرغر کرد: هالی با وجود سیستم تنظیم هوای کالهخود، همان
 «آرتمیس نیست که مُخه.

 شه آژیر خطر اطفای حریق به کار نیفته.ی هوا باعث میآفرین! تهویه _

 «بیدار شده؟»ریدن دو سانتی متر آخر مربع نیم متری دست برداشت و پرسید: هالی از ب

 کنه.های لیزری رو تماشا میکنه، مثل یه آدمیزاد قرن نوزدهمی که برشهای از حدقه دراومده تماشا میداره با چشم _

 تکه فلز مربع شکل که به نخی وصل بود، دور خودش چرخید.

 «اندازه؟دا راه نمیاگه بیفته سر و ص»فلی گفت: 

 «فکر نکنم.»کرد، گفت: طور که افتادن فلز را تماشا میهالی همان
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 فصل دهم

 چلفتی پا و دست 

 
 سوزن اسپیرو، سلول آرتمیس فاول

 

کرد. او سریع از حالت چهارزانویی که گرفته که اولین شعاع لیزر از میان سقف عبور کرد، داشت مراقبه میآرتمیس هنگامی
اش پوشید و چند بالش را روی زمین، کنار هم قرار داد. یکی دو ثانیه بعد، یک تکه فلز در آمد و یک بلوز روی پیژامه بود،

شان افتاد، بلند نشد. صورت هالی در سوراخ هایی که رویمربع شکل از سقف پایین افتاد و صدای برخوردش به خاطر بالش
 ظاهر شد.

 «خواستی منو غافلگیر کنی؟می»گفت: ها اشاره کرد و آرتمیس به بالش

 «االنتقال!قدر سریعخوبه، فقط سیزده سال و این»سروان نیروی ویژه سرش را تکان داد و گفت: 

 ی مطبوع استفاده کردی.زنم برای مکیدن دود، از سیستم تهویهو در ضمن، حدس می _

 شناسیم.میدیگه رو دقیقاً. فکر کنم ما دو تا دیگه خیلی خوب داریم هم _

 هالی یک طناب را از در کمربندش باز کرد و سر آن را داخل اتاق انداخت.

 ای رو که بهش وصله، دور کمرت ببند تا بکشمت باال.اون گیره _

 کشید.آرتمیس همان کاری را که به او گفته بودند، کرد. چند لحظه بعد او داشت از سوراخ خودش را باال می

 «کنند؟فلی هنوز به ما کمک میآقای »آرتمیس پرسید: 

 «پرسی؟چرا خودت نمی»ای شکل کوچک را کف دست آرتمیس گذاشت و گفت: هالی یک گوشی استوانه

 ی فوق مدرن اعجازآور را در گوشش قرار داد.آرتمیس وسیله

 زده کنی؟خوای منو حیرتخب، فلی. نمی _

 همید.فهای او را میمالید. آرتمیس تنها کسی بود که واقعا سخنرانیهایش را به هم سنتور در زیر زمین، در شهر هِوِن، دست

طور افتادن سقف رو، تنها شما رو از فیلم پاک کردم، و همینآد، پسر خاکی. من نهگم خیلی خوشت میاز چیزی که می _
 بلکه یه آرتمیس بدلی هم ساختم.
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 «طوری؟گی؟ چهیه بدل؟ جدی می»آرتمیس که حسابی کنجکاو شده بود، پرسید: 

استیو زرگ فرار بها دارم. از فیلم های آدمیزادها رو توی یکی از فایلکاری نداشت. من یه عالمه از فیلم»فلی متواضعانه گفت: 
 «شو عوض کردم.ای رو که توی زندان انفرادی بود، گرفتم و لباسکوئین، صحنهمک

 پس صورتش چی؟ _

اومدی هِوِن داشتم. این دو تا رو با هم تدوین کردم و بعد دیگه، بفرما! آرتمیسی رو  ی پیشفیلم بازجویی تو رو که دفعه _
 شویی.فرستمش دستساعت دیگه میکنه. فعال بدلت خوابه، ولی نیمکه ساختم هر کاری رو هر وقت که بخوام می

درن. نیروی پلیس میلیون میلیون خرج گن اعجاز علم مواقعاً که. به این می»کرد، گفت: هالی همانطور که طناب را جمع می
 «شویی؟کنه و تو تنها کاری که بلدی اینه که یه بچه خاکی رو بفرستی دستبخش تو می

تون کنم؟ اگه جولیوس بفهمه دارم کمکدونی چه لطف بزرگی دارم بهتون میای به جای دستت درد نکنه است، هالی؟ می _
 «آد.کنم که حسابی خونش به جوش میمی

 کنی.که جناب هم دقیقاً برای همین داری این کار رو می _

ترین سر و صدایی به طرف در رفت و با یک ضربه آن را باز کرد. راهرو خالی و ساکت بود، البته به جز هالی بدون کوچک
ی دهکوچک شهای فلوئورسنت. یک قسمت از نقاب کالهخود هالی فقط تصاویر ها و وزوز ریز چراغصدای بَم چرخش دوربین

 زنی بودند.داد. در حال حاضر هشت نگهبان در آن طبقه در حال گشتهای امنیتی اسپیرو را نشان میدوربین

 هالی در را بست.

 ها تعویض بشن، برسیم به اسپیرو.که نگهبانزود باش، باید راه بیفتیم. باید تا قبل از این _

 کرد. آرتمیس فرش را روی سوراخی که کف اتاق بود، پهن

 ای؟جای آپارتمانش رو پیدا کرده _

 اش اسکن بگیریم.درست باالی سرمونه. باید بریم باال و از شست و شبکیه _

 ی آرتمیس تغییر کرد. البته فقط برای یک لحظه.ناگهان حالت چهره

 اسکن. آره. هر چه زودتر این کار رو بکنیم بهتره. _

 کاسه بود؟ای زیر نیمپسر ندیده بود. یعنی کاسه هالی قبالً این حالت را در صورت آدمیزاد

 «چیزی هست که تو به من نگفته باشی؟»هالی گفت: 

 ی بدون احساس همیشگی داد.حالت غیرعادی، سریع ناپدید شد و جایش را به همان قیافه

 کنی حاال وقت مناسبی برای استنطاق کردن باشه؟نه، سروان شورت. هیچی. واقعاً فکر می _
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 انگشتش را با تهدید جلو صورت آرتمیس تکان داد. هالی

 کنم.وقت فراموش نمیآرتمیس! اگه بخوای سر به سر من بذاری، اونم وسط عملیات به این مهمی، هیچ _

 «کنم.من که می»آرتمیس با شیطنت گفت: 

*** 

ان گذاشته قدر نگهببود که در آن ردیف اینآپارتمان اسپیرو درست در امتداد سلول آرتمیس بود. به همین خاطر، کامالً منطقی 
آمد تمام حرکاتش را کسی تمام مدت زیر نظر داشته باشد. برای همین در آن سمت باشند. اما جان اسپیرو اصال خوشش نمی

 دوربینی کار نگذاشته بودند. از ساختمان هیچ

اخبر شون بآد کسی از رازهای کثیفشان نمیخوش بین،های قدرتِ خودبزرگطبق معمول! این دیوانه»فلی زیر لب گفت: 
 «بشه.

 «کنه.که یکی این وسط داره خودشو تبرئه میمثل این»اش را روی سقف متمرکز کرد و گفت: هالی با نوترینواش لیزر فشرده

ی ه اشعهکیک تکه از سقف کاذب، مثل یخی که در آب جوش بیندازند، آب شد، پوشش فلزی باالی آن نمایان شد. هنگامی
 ی کافیهای فلز مذاب روی فرش ریخت و مثل اسید آن را خورد. وقتی سوراخ به اندازهلیزر سقف اتاق را شکافت، قطره

 بزرگ شد، هالی اشعه را خاموش کرد و دوربین کالهخودش را به طرف باال داد تا فضای باالی سوراخ را شناسایی کند.

 ی نمایش دیده نشد.چیزی روی صفحه

 ی مادون قرمز، روشن.شعها _

 ها سفید بود.ی آنیک ردیف کت و شلوار که به چوب لباسی آویزان بودند، ظاهر شدند. رنگ همه

 کمد لباسه. ما توی کمد لباسیم. _

 «عالی شد. با نوترینو بخوابونش.»فلی گفت: 

 . ساعت بیست دقیقه به پنج صبحه.هستخودش خواب  _

 شه.خب، پس مطمئن شو بیدار نمی _

ای را از کمربندش کند و آن را در ای دوربین کالهخود را در سر جایش برگرداند. بعد یک کپسول نقرههالی با فشار دکمه
 سوراخ گرفت.

 فلی برای آرتمیس توضیح داد.

 دونی. این کپسولِ خواب سنگین آوره.حتماً نمی _

 با گاز؟ _
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 نه. امواج مغزی. _

 «خب؟»ت: آرتمیس که کنجکاو شده بود، گف

 کنه. وقتی منفجر بشه، هر کسی که نزدیکشکنه و بعد اونو مرتب بازسازی میدرواقع طول موج امواج مغزی فرد رو پیدا می _
 مونه، تا وقتی که کپسول تمام بشه.باشه، در هروضعیتی که هست باقی می

 ذاره؟ردی از خودش نمی _

 بینی، شورا هر چه قدر هم که به من بده، بازم کمه.به هیچ وجه. در ضمن، عوارض بعدی هم نداره. می _

 شد، تمام شد.شمارش معکوس هالی، که از روی ساعت نقاب کالهخودش انجام می

 خیله خب. تا خواب سنگین آور تمام نشده، کامالً خوابه. بریم. _

در کمدش ساخته بودند. هالی و تمام اتاق خواب اسپیرو هم مثل کت و شلوارهایش سفید بود، به جز سوراخی که با لیزر 
آرتمیس از سوراخ باال رفتند و خودشان را روی یک فرش پرز بلند کشیدند. بعد، از کمد بزرگ بیرون آمدند و وارد اتاقی شدند 

 های سفید.پرده ی سفید ودرخشید. مبلمان فوق مدرن بود، و البته سفید. با اثاثیهکه همه چیزش در تاریکی می

 پر کرده بود، تماشا کند. صبر کرد تا تابلویی را که یک دیوار کامل را هالی یک لحظه

 جا رو.هی، این _

 فید.شبح ستابلو رنگ و روغن، و سر تا سر سفید بود. یک لوح کوچک برنجی زیر آن بود که رویش نوشته شده بود، 

ها را کنار زد ابریشمی آن کشیده بود. هالی مالفههای اسپیرو روی یک تشک بزرگ ژاپنی خوابیده بود و خودش را بین مالفه
 و اسپیرو را برگرداند و به پشت کرد.

 ند.انگیز باشهایش هم مثل افکار زمان بیداریش شوم و نفرتحتی در خواب هم صورت این مرد بدجنس بود؛ انگار که خواب

 «ی خوبی باش.بچه»هالی با شستش پلک چپ اسپیرو را باال زد و گفت: 

ای ذخیره کرد. انتقال این فایل به اسکنر دوربین کالهخود هالی از چشم اسپیرو اسکن گرفت و اطالعات را روی تراشه
را ای بود. اما اسکن گرفتن از شست اسپیرو به آن سادگی نبود. زیگاوصندوق و گول زدن سیستم امنیتی کامپیوتر، کار ساده

ای بود و با فرو رفتن انگشت در آن، حسگرهای بسیار ریزش حتی به کنر ژلهکرد، یک اسای که آن را شناسایی میوسیله
های اثر انگشت هم می گشتند. کاری که یک تصویر ساده قادر به انجام آن نبود. تصویر ترین شیارها و حلقهدنبال کوچک

ی های اولیهمکی کالتِکس، که در جعبهبود. آرتمیس پیشنهاد کرده بود که با استفاده از یک باند زخم حتماً باید سه بعدی می
شد و از همان التِکسی بود که میکروفن را یه گلوی آرتمیس چسبانده بودند، مشکل را حل کنند. ی افراد پلیس پیدا میهمه

گشت الب از انوقت یک قکردند این بود که یک تکه از باند را یک لحظه دور شست اسپیر بپیچند؛ و آنتنها کاری که باید می
 ی پانزده سانتی متر از آن پاره کرد.او داشتند. هالی از کمرش یک حلقه باند را برداشت و نواری به اندازه
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 «فایده نداره.»آرتمیس گفت: 

 قلب هالی یک آن فرو ریخت. پس این بود. همان چیزی که آرتمیس به او نگفته بود، این بود.

 چی فایده نداره؟ _

 ای رو گول بزنه.ژله تونه اسکنرالتِکس. نمی _

 هالی از روی تشک پایین آمد.

ی هاوقت این کارها رو نداریم. التکس از آخرین مولکولی هم توی شیار ماآرتمیس! من وقت این کارها رو ندارم. یعنی  _
 برداری کامل و بدون نقص.کنه. یه گردهپوستشه گرده برداری می

برداری کامل، اما معکوس. مثل نگاتیو یه عکس. جایی که باید شیار باشه، ردهدرسته، یه گ»آرتمیس سرش را پایین انداخت: 
 «برجستگیه.

 «دارویت!»هالی از ناراحتی فحش داد: 

گفت. اسکنر، التکس را به عنوان یک اثر انگشت کامالً متفاوت شناسایی گفت. البته که درست میپسر خاکی درست می
 الهخود از عصبانیت قرمز شد.های هالی در پشت نقاب ککرد. گونهمی

 دونستی.دونستی، خاکی. تمام این مدت میتو می _

 آرتمییس کتمان نکرد.

 طور یه نفر دیگه نفهمیده.کنم که چهتعجب می _

 پس چرا دروغ گفتی؟ _

ی رو اچون این اسکنرهای ژله»طرف تخت رفت. دست راست اسپیرو را گرفت و بلند کرد و گفت: آرتمیس دور زد و به آن
 «شه گول زد. حتماً باید خود شست واقعی رو ببینند.نمی

 «خوای چه کار کنم؟ اینو قطع کنیم و با خودمون ببریم؟حاال می»هالی با عصبانیت گفت: 

 ی کافی جوابگو بود.سکوت آرتمیس به اندازه

 خوای شست اینو قطع کنم؟ عقل از سرت پریده؟چی؟ تو از من می _

 صبر کرد تا عصبانیت هالی فروکش کند.آرتمیس با حوصله 

 شه دوباره وصل کرد، مگه نه؟شو میاین فقط برای یه مدت محدوده. بعد شست گم.سروان، خوب گوش کن ببین چی می _

 هالی دو دستش را باال برد.
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ی. فرمانده حق اام تو عوض شدهکردهتو ببند. منو باش که فکر میکنم، فقط اون دهنخفه شو، آرتمیس. خواهش می _
 داشت. ذات این آدمیزادها هیچ وقت عوض بشو نیست.

 آرتمیس دوباره به اصرار کردنش ادامه داد.

 کنه.چهار دقیقه. ما فقط چهاردقیقه فرصت داریم تا بریم و گاوصندوقو باز کنیم و برگردیم. اسپیرو حتی احساس هم نمی _

 آورد.سرش فشار میشود وبه هالی احساس کرد انگار کالخودش کوچک می

 ات اینه؟چرا به من نگفتی، آرتمیس، چرا نگفتی نقشه _

 کردی؟گفتم، تو موافقت میای نداشتم. مجبور بودم دروغ بگم. اگه بهت میهالی، فکر کن. من چاره _

 کنم.نه، همین حاال هم نمی _

 «ای وجود نداره.دیگه سروان، تو مجبوری. هیچ راه»رنگ صورت آرتمیس مثل رنگ دیوارها سفید شد: 

 ی مزاحمی را بزند، با دستش به آرتمیس اشاره کرد که ساکت شود.هالی انگار که پشه

 دی؟های احمقانه گوش میفلی، تو هم به این حرف _

ست ت از دتر یه شسها به نظر احمقانه بیاد، اما اگه تو فناوری ما رو پس نگیری، ما خیلی خیلی بیشهالی، شاید این حرف _
 دیم.می

 دونی عواقب قانونی این کار چیه؟شه. فلی، تو طرف کی هستی؟ اصال هیچ میباورم نمی _

 سنتور ناگهان زد زیر خنده.

ی جا فراتر از دستگاه قضائیه. نه گزارشی در کاره، نه تأییدیهعواقب قانونی؟ سروان، عملیات ما یه عملیات سرّیه. کار ما این_
 کنه.شیم. حاال یه شست کم یا زیاد توفیری نمیمون اخراج میهمه رسمی. اگر برمال بشه،

 اش زد.هالی کنترل هوای کالهخودش را روشن کرد و جریانی از با سرد را به پیشانی

 آیم؟ش بر میآرتمیس، مطمئنی از عهده _

ای نداریم. در هر صورت، چارهآره. مطمئنم. »ی روانی را پشت سر هم ردیف کرد: دهندهی آرامشآرتمیس سریع چند جمله
 «به هر حال باید امتحان کنیم.

ن کار خوام ایشه میباورم نمی»هالی از روی تشک رد شد و نزد آرتمیس رفت. خیلی آرام دست اسپیرو را بلند کرد و گفت: 
 «رو بکنم.

هایش در پشت پلک، همان مالعملی نشان نداد، حتی مثل افراد خواب، زیر لب چیزی زمزمه نکرد. فقط چشاسپیرو عکس
 های سریع هنگام خواب عمیق را کردند.حرکت
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شد گفت که یک انگشت را قطع کرد و بعد جادو کرد و آن هالی سالحش را در آورد. البته فقط در تئوری به همین راحتی می
جای زخم را هم محو کند. گر  تواندشود و تزریق جادو حتی میکه هیچ آسیبی وارد نمیرا دوباره سر جایش چسباند؛ و این

بار چنینی استفاده شود. آرتمیس داش یکچه، مسئله فقط این نبود. موضوع این بود که قرار نبود از جادو برای کارهای این
 کرد.دیگر از قوم خاص به سود منافع شخصی خودش استفاده می

ی. انس خیلی باال. باید یه برش خیلی تمیز بهش بدیه اشعه به طول دوازده سانت کافیه. با فرک»فلی در گوش هالی گفت: 
 «گیره.تونو نمیتر وقتاگه یه کمی جادو هم قاطیش کنی بد نیست. یک دو دقیقه بیش

 آرتمیس پشت گوش اسپیرو را نگاه کرد.

 آفرین. چه باهوش. _

 «چیه؟ دیگه چه خبره؟»هالی زیر لب با عصبانیت گفت: 

 «ی نیست. ادامه بده.چیز مهم»آرتمیس عقب رفت و گفت: 

 اند، چهار دقیقه است. بعد از آن هیچ تضمینیهای علمی برای پیوند یک عضو قطع شده تعیین کردهمدت زمانی که در کتاب
 د.زنها و اعصاب آن را پس میخورد، اما انتهای ماهیچهوجود ندارد که عضو، آن را بپذیرد. درست است که پوست پیوند می

 تمرکز و پرقدرت لیزر از نوک نوترینو، انعکاسی از نور قرمز رنگ روی مالهخود هالی دیده شد.همزمان با تابش م

 «فقط یه برش کافیه. یه برش تمیز.»آرتمیس گفت: 

 هالی چپ چپ به اونگاه کرد.

 خوای نصیحت کنی.خصوص اگه میحرف نزن، خاکی! اصال. به _

 کند.نشینی میواقعی کسی است که به نظر عقبی آرتمیس کوتاه آمد. در نبردها هم همیشه برنده

 اش را دور شست اسپیرو چرخاند و جریان عیفی از جادو را به طرف دست آدمیزاد فرستاد.هالی شست و انگشت اشاره

 درعرض چند ثانیه آن قسمت پوست چنان سفت شد که خطوط روی آن ناپدید شدند و ماهیچه را به همراه خودش کشید.

 «ی ایکس.فلیتر. اشعه»وفنش گفت: هالی در میکر

پوست  ها و مفاصل در زیرفیتلر نقاب کالهخود تغییر کرد پشت سر آن همه چیز، از جمله دست اسپیرو، شفاف شد. استخوان
نگشت شد از روی بند اها احتیاج داشتند یک اثر انگشت بود، پس برش را میبه وضوح قابل رؤیت بودند. تنها چیزی که آن

 ها را درست روی هم تطبیق دهد.ی قسمتتواند همهاد. چون به هنگا اتصال دوباره، فشارِ تنها بدون وجود بند، نمیانجام د

کرد. می هوشی بهتر تأثیراش نگه داشت. کپسول خواب سنگین آور از هر داروی بیهالی نفس عمیقی کشید و آن را در سینه
طور که مانچه هدرد کشیدنش باشد، بروز نداد. یک برش کامالً صاف، چنان ترین تکان یا لرزشی که نشان ازاسپیرو کوچک

 کرد؛ به طوری که حتی یک قطره خون هم نچکید.ها را هم مسدود میرفت، رگجلو می
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 آرتمیس انگشت قطع شده را در یک دستمال که از کمد برداشته بود، پیچید.

 کارِت عالی بود. _

اهرو ی هزار و پانصد متر ری هشتاد و پنجم رفتند. در آن طبقه هم تقریباً به اندازهکمد به طبقهآرتمیس و هالی دوباره از راه 
ندوق که درِ گاوصریزی شده بود، به طوریها به دقت برنامهدادند. مسیر آنبود که چهار نگهبان دو به دو مرتب در آن گشت می

شید. کحدود صد متر طول داشت و طی کردنش هشتاد ثانیه طول می ها بود. راهرو گاوصندوقهمیشه در دیدرس یکی از گروه
ها ها در آن روز خاص، چیزشدند. خوشبختانه دو تا از نگهبانپیچیدند و وارد راهرو میها میدر آخرین ثانیه، زوج بعدی نگهبان

 گرفتند.شان را از فلی میها آن روز دستورهایدیدند. آنی دیگری میرا از زاویه

 رسند به پیچ راهرو.های عزیز ما دارند مییله خب. دوستخ _

 ها همشون یه ریختند. سرشون کوچیکه و گردن ندارند.مطمئنی اینا خودشونند؟ این چاقوکش _

 زنه.هاشون کامالً واضح داره برق میمطمئنم. عالمت _

بدون  توانستندزنند که میل مسافرینی میگذاری کرده بود که به وسایهایی عالمتهالی، پکس و چیپس را با همان مهره
دیدند، به رنگ نارنجی بازرسی گمرک و کنترل گذرنامه، عبور کنند. این مهرها را وقتی با فیلترهای مادون قرمز می

 درخشیدند.می

 هالی، آرتمیس را که جلوش بود هل داد و از در بیرون فرستاد. _

 و کنایه حرف نزنی.خیله خب دیگه، برو. حواست باشه با گوشه  _

 ای به این خطرناکی، تمایلی به طعنه زدن نداشت.احتیاجی به گوشزد نبود. حتی آرتمیس فاول هم در اجرای نقشه

ته شان به شکل یک مثلث برجسهایهای دو نگهبان در زیر بغلپیکر دوید. کتآرتمیس مستقیم به طرف دو نگهبان غول
 تیرهای بزرگ با کلی گلوله.. از آن هفتتیرشان بودشده بود. حتماً جلد هفت

 «اند؟مطمئنی کامالً هیپنوتیزم شده»کرد، پرسید: آرتمیس از هالی که داشت باالی سرش پرواز می

تونم نویسی. اما اگه بخوای، میسیاه تمیز چیز میقدر خالی بود که انگار داری با یه گچ رو یه تختهالبته. مغزشون این _
 کنم.شون هم بهوشبی

 «نه. بهتره ردی باقی نذاریم.»زد، گفت: نفس میآرتمیس همانطور که نفس

شان هایکردند و تواناییهای کودکان بحث میهای داستانتر شده بودند و داشتند در مورد شخصیتپکس و چیپس نزدیک
 کردند.را مقایسه می

 «تونه ده تا اردنگی هم به اون بارنیِ بنفش بزنه.بخواد میترسونه. اگه کاپیتان هوک با اون ابهتش همه رو می»بِکس گفت: 
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جور چیزها فهمی. بارنی خودش دوست نداره خشن باشه. اردنگی زدن و اینتو اصالً بارنی رو نمی»چیپس آهی کشید و گفت: 
 «که مهم نیست، مردونگی مهمه.

رده بود ک هیپنوتیزمها را طوری دیدند؟ هالی آناید میکه آرتمیس را ببینند، درست از کنارش گذشتند. چرا بها بدون اینآن
ها نشان که خودشان کسی را به آندیدند، متوجه کس دیگری نشوند، مگر اینکه به غیر از افراد همیشگی که در آن طبقه می

 دهند.

یچند؛ ها از پپچ راهرو بپنگهبانشان بود و تقریباً چهل ثانیه مانده بود که زوج بعدی حاال اتاقک نگهبانی درست رو به روی
 زوجی که هیپنوتیزم نشده بودند.

 کار باید بکنی.دونی که چههالی، فقط یه کمی بیشتر از نیم دقیقه فرصت داری. می _

شد های حرارتی لباسش را باال برد و تا جایی که دقیقاً با دمای اتاق یکسان شدند. این کار باعث میهای حلقههالی درجه
ایی کردند، گمراه شوند و او را شناسهای لیزری که جلو در گاوصندوق به صورت ضربدری یکدیگر را قطع میای از شعاعشبکه

تک توانست موجب فعال شدن بالشترین جریان هوا میهایش را روی یک پرواز آرام، تنظیم کرد. کوچکنکنند. بعد، حرکت بال
دست، خودش را روی دیوار جلو کشید و سعی کرد از مسیری برود که کالهخودش به  فشاری شود که زیر پایش بود. هالی با

قدر گفت حسگری در آن کار نگذاشته شده است. بالشتک فشاری به علت جا به جایی هوا کمی لرزید، اما این لرزش آناو می
 نبود که حسگر آن را فعال کند.

 صبرانه او را تماشا کرد.آرتمیس بی

 الی! فقط بیست ثانیه مونده.زود باش، ه _

ود اش با در، در حدی بکشید، زیر لب چیزی گفت که قابل نوشتن نیست. حاال فاصلهطور که خودش را جلو میهالی همان
 توانست آن را لمس کند.که می

 «فایل سوم فیلم اسپیرو.»هالی در میکروفنش گفت: 

قلید کند. هالی حرکات اسپیرو را عیناً تد که رمز گاوصندوق را وارد میکامپیوتر کالهخود، قسمتی از فیلم اسپیرو را نشان دا
کرد. در داخل درِ فوالدی، شش پیستون بسیار قوی حرکت کردند و درِ تعادلی آرام روی لوالهیش کنار رفت و باز شد. تمام 

قابش، ظاهر شد. فقط سه مانع  های خطری که در خارج از گاوصندوق کار گذاشته بودند، به طور قرمز روشن در باالیزنگ
 ای، اسکنر شبکیه و قفل صوتی.دیگر باقی مانده بود. اسکنر ژله

های شد، چون شایع شده بود که کامپیوترهای فلی فرماناین قسمت عملیات به خاطر دخیل بودن صوت، بسیار پیچیده می
دهنده است. هالی چسب طر اشتباه خود جنِ فرمانفهمند. گر چه خود سنتور اصرار داشت که این به خاصوتی را اشتباه می

 پوشاند، کند.ی فرمان کالهخود را میای را که بر روی مچش صفحهپارچه
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ای هالی اول تصویر سه بعدی تخم چشم اسپیرو را در یک ارتفاع تقریباً یک متر و نیمی پخش کرد. اسکنر شبکیه، اشعه
ود ساطع کرد. ظاهراً قانع کننده بود، زیرا اولین قفل را باز کرد. هم زمان، مترحک را برای خواندن تخم چشم مجازی از خ

 های قرمز، سبز شد.یکی از چراغ

دومین مرحله، تولید صدا از طریق یک فایل صوتی مناسب یرای فریب دادن دستکاه کنترل صدا بود. این دستگاه بسیار 
هایی فریب داد. البته، منظور ضبط صوت آدمیزدهاست، چون کپی شد آن راپیشرفته بود و تنها با یک ضبط صوت عادی نمی

 دنشانهای بوگندو، که در واقع تمام بگرفتند، قابل تمیز از صدای واقعی نبود. حتی کِرمهای دیجیتالی فلی میکه میکروفن
ها، ات برای کلکسیونری حشرشدند. فلی در آن ایام مشغول مذاکره با یک مرکز تهیهها جذب میگوش هستند، به طرف آن

 ها بود.برای بستن قرارداد با آن

 «منم، رئیس، جان اسپیرو. سریع باز شو.»هالی فایل صوتی را از طریق بلندگوی کالهخود پخش کرد: 

رفت، گکم نگرانی در آن شکل میی دو از کار افتاد. یک چراغ دیگر سبز شد. آرتمیس با صدایی که کمزنگ خطر شماره
 «مون تموم شده.خواستم یادآوری کنم که تقریباً وقتید، سروان. فقط میببخش»گفت: 

ی فلزی قرمز رنگی که روی زمین بود، ایستاد. آرتمیس دستمال را از دور انگشت باز کرد، از کنار هالی رد شد و روی صفحه
بز، مایشگر زنگ خطر آن با رنگ ساو انگشت را روی اسکنر فشار داد. ژل سبز رنگی به درون شیارهای انگشت نفوذ کرد و ن

 کم این انگشت واقعی بود.روشن و خاموش شد. پس عمل کرده بود. البته که کرده بود. دست

 اما اتفاق دیگری نیفتاد. در باز نشد.

 ی آرتمیس زد.هالی با مشت به شانه

 خب؟ رفتیم تو؟ _

 کنه.ظاهراً خیر. در ضمن، مشت زدن هم کمکی به تمرکز من نمی _

تو به فهای مغزی معروسلول اون فکر کن، پسر! فکر کن.رتمیس با دقت به میز فرمان نگاه کرد. کجا را اشتباه کرده بود؟ آ
تر شود یک پایش را جلو آورد و سنگینی بدنش را از روی پای عقبش برداشت. که به در دوم نزدیکآرتمیس برای این کار بنداز.

 زی قرمز رنگ جیر جیر صدا کرد.ی فلبالفاصله، در زیر پایش صفحه

 و چنگ زد و هالی را گرفت.« خودشه!»آرتمیس گفت: 

 این صفحه فقط برای این نیست که جای ایستادن رو تعیین کنه. به وزن هم حساسه. _

ین ترتیب، ا شد و آنقدر بود که وزنه را اغفال کند. بهها با هم تقریباً به اندازهی اسپیرومیآرتمیس درست گفت. مجموع جرم آن
شد فریب داد. در دوم هم در مقابلشان بر روی وقت نمیی مکانیکی است. کامپیوتر را هیچمعلوم بود که این یک وسیله

 شیاهایش آرام گرفت.

 آرتمیس انگشت را به هالی داد.
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 آم.شه. منم پشت سرت میتو برو. فرصت اسپیرو داره تمام می _

 «ر نیای؟و اگ»هالی انگشت را گرفت و گفت: 

 کنیم.ی دوم رو اجرا مینقشه

 هالی خیلی آرام سرش را تکان داد.

 امیدوارم مجبور نشیم این کار رو بکنیم. _

 منم امیدوارم. _

راست به طرف زندان پِلکسی که توجهی به جواهرات و اوراق بهادار کند، یکآرتمیس وارد گاوصندوق بزرگ شد. بدون این
قوی هیکل، مثل دو گاو نر، سر راهش بودند. هر دو ماسک اکسیژن زده بودند و به طرزی  گالس مکعب رفت. دو نگهبان

 حرکت ایستاده بودند.غیر عادی آرام و بی

 ببخشید، آقایون. از نظر شما که اشکالی نداره من مکعب آقای اسپیرو رو قرض بگیرم؟ _

شان بود. های اکسیژنای بود که در کپسولکنندهخاطر گاز فلجکدام از مردها جوابی ندادند، حتی پلک هم نزدند. حتماً به هیچ
ه مرهمی بود که بسیار شبی گازی که در ترکیب آن از زهر یک نوع عنکبوت پرویی استفاده شده بود. ترکیب شیمیایی این گاز

ارد در گوشش خواند، وکردند. آرتمیس رمزی را که فلی کننده استفاده میحسهای آمریکای جنوبی به جای داروی بیبومی
ترین صدایی در اطراف ستونی که روی آن قرار داشت، پایین ی پلکسی گالس، بدون کوچککرد و بالفاصله چهار طرف جعبه

 هیچ حفاظی رها کردند. آرتمیس دستش را برای برداشتن مکعب دراز کرد.آمدند و مکعبِ بین را بی

 

 اتاق خواب اسپیرو

 

واب اسپیرو شد. اسپیرو هنوز در همان وضعیتی که هالی او را ترک کرده بود خوابیده بود و منظم و هالی از کمد وارد اتاق خ
را نشان داد و کماکان به شمردن ادامه داد. درست به موقع  کشید. زمان سنج نقاب کالهخود هالی عدد عادی نفس می

 آمده بود.

دست اسپیرو تنظیم کرد. دست اسپیرو به نظرش سرد و مریض حال آمد. هالی دستمال را با احتیاط باز کرد و انگشت را روی 
نمایی نقاب کالهخودش استفاده کرد. تا آن جا که از آن که شست قطع شده را از نزدیک ببیند، از فیلتر بزرگهالی برای این

 ند.ی انگشت کامالً روی هم منطبق شده بودتوانست ببیند، به نظرش دو نیمهی نزدیک میفاصله

های ی انگشت اسپرو فرو رفتند. رشتههای جادو از نوک انگشتانش جاری شدند و در هر دو نیمه و جرقه« شفا.»هالی گفت: 
ی خشک شده بیرون زد و محل را به هم جوش دادند و پوست تازه از میان پوست کهنه« دِرماپی»و « دِرم»آبی رنگ جادو، 
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های عجیب خوردن. بخار از منافذ آن بیرون زد و ابری از مه را در ه لرزیدن و تکانبریدگی را پوشاند. انگشت شروع کرد ب
م ی استخوانی مرد را هکه سینهای شروع کرد به لرزیدن، به طوریاطراف دست اسپیرو به وجود آورد. دست به طرز وحشیانه

 ه دو نیم شود، اما بعد، مرد ناگهان روی تختچنان قوسی برداشت که هالی ترسید ببه لرزه انداخت. ستون فقرات اسپیرو آن
 افتاد. در تمام این مراحل، قلبش حتی از زدن یک ضربه هم شانه خالی نکرد.

ی لرزان روی بدن اسپیرو حرکت کردند و به طرف پشت گوش او رفتند، یعنی دقیقاً همان جایی که ی پراکندهچند جرقه
به سرعت  یها را برگرداند و متوجه زخمی هاللی شکل شد که به وسیلهگوش آرتمیس نگاه کرده بود. هالی کنجکاو یکی از

 ها استفاده کرد.در حال محو شدن بود. هالی از نقاب کالهخودش برای زوم کردن روی یکی از زخم

 فلی، به نظرت این چیه؟ _

 «تر بشن. شاید هم...د تا جوانانشونو کشیدهمون آقای اسپیرو پوست صورتعمل جراحی. شاید دوست»سنتور جواب داد: 

شاید هم این اسپیرو نیست. آرتمیس! این اسپیرو نیست. »رفت، جمله را کامل کرد: طور که روی کانال آرتمیس میهالی همان
 «شنوی؟ آرتمیس، جواب بده.این یه بدله. می

 توانست.خواست، یا شاید هم، نمیآرتمیس جوابی نداد. شاید چون نمی

 

 گاوصندوق

 

 کرد، با صدای فیس کنارآرتمس دستش را به طرف جعبه دراز کرد و در همان لحظه، یک دیوار کاذب که با فشار باد کار می
ز آن قدر پهن بود که یک برش هندانه به راحتی ارفت. پشت دیوار، جان اسپیرو و آرنو بالنت ایستاده بودند. لبخند اسپیرو آن

 شد.رد می

تونی ها شرط بسته بودند که تو نمیآفرین، ارباب فاول! بعضی»هم زد و جواهراتش را به صدا در آورد: هایش را به اسپیرو دست
 «تا این مرحله پیش بری.

 بالنت یک اسکناس صد دالری از کیف پولش در آورد و آن را به اسپیرو داد.

 ف جمع شرط بدنی نکنی.جوری درس خوبی گرفته باشی که دیگه برخالخیلی متشکرم، آرنو. امیدوارم این _

 آرتمیس با حالتی متفکرانه سرش را تکان داد.

 اونی که توی اتاق خوابه، یه بدله. _

یکی دو تا جراحی کوچیک شدیم مثل سیبی که از وسط دو  با ام، کوستا. قالب سرمون کامالً شبیه همه.آره. پسر خاله _
 اند.نصفش کرده
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 یم کردی که اثر انگشت اونو شناسایی کنه.ای رو طوری تنظپس حتماً اسکنر ژله _

نی تا حاال چند دوانگیزی، آرتی! میتونی جلو بری. تو واقعاً حیرتخواست ببینم تا کجا میفقط برای یه شب. خیلی دلم می _
هم  زطور که معلومه، سیستم من هنوشون نتونستند وارد گاوصندوق بشن. اینکدوماند، اما هیچتا متخصص امتحان کرده

وستا طوری تونستی بیای این تو؟ کتر افراد تیم امنیت باید اونا رو برطرف کنند. راستی، تو چهخطاهایی داره که هر چه سریع
 رو هم که با خودت نیاوردی.

 جزء اسرار کاریه. _

 ی کوتاه پایین آمدو وارد گاوصندوق شد.اسپیرو از یک پله

شون فهمیم. باید چند تایی دوربین باشه که نتونستی دستکاریرو دوباره دیدیم، میها مهم نیست. در هر صورت، وقتی فیلم _
 کار رو نکردی. آرنو بگردش ببین گوشی داره؟کنی. اما از یه چیزی مطمئنم. این که بدون کمک این

 خرد کرد. اشزیر چکمه در عرض چند ثانیه، آرنو گوشی را پیدا کرد. بعد آن را با حالتی پیروزمندانه کند و کپسول کوچک را

 اسپیرو آهی کشید.

 نظیری که اآلن خرد کردی، از تمام پولی که تو در طولی الکترونیکی کوچولوی بیمن مطمئنم آرنو، که قیمت اون وسیله _
 ام؟دونم چرا هنوز تو رو نگه داشتهدونم آرنو! جداً نمیتر بود. من نمیزندگیت درآوردی، بیش

هایش حاال از جنس پلکسی گالس بود و تا نیمه با روغنی آبی رنگ پر شده بود و هم کشید. دندانبالنت صورتش را در 
 ی خوفناکی شده بود.تبدیل به آلت قتاله

 متأسفم، آقای اسپیرو. _

 «آد سراغت.شی، دوست دندون باز من، چون باتلر داره میتر از اینم میمتأسف»آرتمیس گفت: 

 تر رفت.عقببالنت ناخودآگاه یک قدم 

 ات بترسونی. باتلر مرده. خودم دیدم که افتاد.های قلمبه سلمبهتونی منو با این حرففکر نکن می _

ی، که تو به باتلر تیر زدطور که من ترتیب وقایع رو به خاطر دارم، بعد از اینشاید دیدی که افتاد، اما دیدی که مرد؟ اون _
 اونم به تو تیر زد.

 «شانسی زد.»اش کشید: های شقیقهوی بخیهبالنت دستش را ر

لو وقت جلو خودش نگفتم. چون من عادت ندارم جام. البته اینو هیچترین تیراندازیه که تا حاال دیدهشانسی زد؟ باتلر قابل _
 دیگران از محافظم تعریف کنم.

 رص تو رو در بیاره، آرنو. سیزده سالشاین پسره خوب بلده ح»اسپیرو که از جواب آرتمیس خوشش آمده بود، خندید و گفت: 
 «هستی. ایگیره. یه خرده جرئت داشته باش، مرد! یعنی تو حرفهتر نیست اما به راحتی زدن پیانو تو رو به بازی میبیش
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 بالنت سعی کرد بر خودش مسلط شود، اما انگار شبح باتلر روی صورتش سایه انداخته بود.

 شتکش برداشت.اسپیرو مکعبِ بین را از روی بال

ای نداره. تو دوباره غافلگیر شدی و من بردم. گر خندونه، اما فایدههات منو میای، آرتی. این حاضر جوابیتو خیلی بامزه _
ای داشت، ولی برای من آموزنده بود. در هر صورت، حتماً کننده بود. درسته که عملیات پایان مفتضحانهچه، خیلی سرگرم

 تمام شد. از حاال به بعد تو تنهایی، منم وقت یه بازی دیگه رو ندارم!متوجه شدی که بازی 

 عالمت قبول شکستش بود. آرتمیس آه بلندی کشید که

 که بهم نشون بدی رئیس کیه.ها همه برای این بود که به من درس بدی، مگه نه؟ فقط برای ایناین _

تر باشه، رند. من قبول دارم که هر چی دشمنِ آدم باهوشکشه تا یه چیزهایی رو یاد بگیها طول میدقیقاً. بعضی _
 ی.تونی حریف من بشفهمیدی که نمیکه من تقاضامو از تو مطرح کنم، میباید قبل از این تره. توهاش هم بزرگخودخواهی

 ند.س کتوانست سنگینی جواهرات آن را حی پسر ایرلندی گذاشت. آرتمیس میاش را روی شانهاسپرو دست استخوانی

ام ر ندیدهی کامپیوتکنی. شیرین زبوین هم نداریم. من تا حاال یه نابغهحاال خوب گوش کن، بچه! قفل این مکعبو باز می _
دارم، کنی، یا منم دست از این اخالق خوشم بر میکه یه راه در رو برای خودش نذاشته باشه. با همین حاال قفل اینو باز می

 اد همچین کاری بکنم.کنم دلت بخوکه فکر نمی

اش نقشه یترین مرحلهی نمایش تخت آن نگاه کرد. این حساسآرتمیس مکعب آبی رنگ را در دو دستش گرفت و به صفحه
 کرد که اسپیرو باور کند دوباره از آرتمیس فاول پیشی گرفته است.بود. باید طوری رفتار می

 .زود باش، آرتی. همین حاال باید این کار رو بکنی _

 های خشک شده اش کشید.آرتمیس دستش را روی لب

 کنم. فقط یه دقیقه بهم فرصت بده.حیله خب، می _

 «من مرد دست و دلبازی هستم، آرتی. دو دقیقه وقت داری.»ی آرتمیس را نوازش کرد و گفت: اسپیرو آرام شانه

 بعد با سر به بالنت عالمت داد.

 یه بمب دیگه منفجر کنه. کوچولومونخوام دوست آرنو، بیا جلو. نمی _

آرتمیس کنار یک میز تمام استیل نشست و مکعب را باز کرد. به این ترتیب، قطعات داخلی آن نمایان شد. بعد، تند تند یک 
 ار،ها بیرون کشید. با این کدسته فیبر نوری پیچیده در هم را دستکاری کرد و یکی از الیاف آن را به طور کامل از میان آن

 تر از یک دقیقه، آرتمیس مکعب را کار انداخت.ارتباط مکعب با کامپیوتر مرکزی پلیس زیرزمینی قطع شد. در کم

روع به پایان در سرش شکه آرتمیس چیزی بگوید، از خوشحالی گشاد شدند و رؤیای ثروتی بیچشمان اسپیرو قبل از این
 چرخیدن کرد.
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 خوام.خبرهای خوش میخبرهای خوش به من بده، آرتی. من فقط  _

ا ای جز زیر پخورده را به خودش گرفت، انگار که واقعاً تحت فشار است و چارهی افرادش شکستتر قیافهآرتمیس بیش
 گذاشتن غرورش ندارد.

 کنه. فقط...ام. داره کار میمن راهش انداخته _

 بندند، به صدا درآورد.ها میه گردن گربههایی که بهایش را تکان داد و دستبندهایش را مثل زنگولهاسپیرو دست

 تر نباشه.های کوچولو موچولو بیشفقط؟! به نفعته این از اون فقط _

صرفاً با الگوی صدای خود من رمزگذاری  برگردونمش. ورژن  نه، واقعاً چز مهمی هم نیست. فقط باید دوباره به ورژن  _
 تر هم قابل اعتماده.تره، کمجا به کمی عاطفیاز اون شده. ورژن 

 زنی، نه مادربزرگ من.تر؟ تو داری راجع به یه جعبه حرف میعاطفی _

 من یه جعبه نیستم! _

آن را به  کرد،این را فلی، که حاال صدای جدید جعبه بود، گفت. آرتمیس هنگامی که فیبرهای نوری مکعب را دستکاری می
 ی فلی وصل کرده بود.کامپیوتر شخص

 ام.طور که آموزش دیدهکنم، همانی منحصر به فرد از یک هوش مصنوعی هستم. من زندگی میمن یک نمونه _

 «حاال فهمیدی منظورم چیه؟»آرتمیس که خودش هم جا خورده بود، گفت: 

 کردند که ظن اسپیرو برانگیخته شود.کرد. نباید کار میروی میسنتور داشت زیاده

 هایش است.سپیرو طوری به مکعب نگاه کرد که انگار یکی از نوچها

 دی؟زدن یاد میببینم، تو داری به من حرف _

 مکعب جواب نداد.

شنیداری  یتونه به هر سؤالی که در محدودهکه نمیکه جواب بده، باید با اسمش صداش کنی. اینبرای این»آرتمیس گفت: 
 «شنوه، جواب بده.حسگرهاش می

 خب، حاال اسمش چیه؟ _

را  ایهای محاورهکرد؛ اما آرتمیس هیچوقت این نوع عبارتاستفاده می واقعاً کهژولیت معموالً در چنین مواقعی از اصطالح 
 ترین جواب است.رسید که این مناسببرد. گر چه آن لحظه به نظر میبه کار نمی

 اسمش مکعبه. _
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 دی؟دن یاد میخیله خب، مکعب. تو داری به من حرف ز _

 دهم.من هر چیزی که در توان پردازشگرم باشد، به شما یاد می _

 هم مالید و جواهراتش را مثل امواج دریا به هنگام غزوب آفتاب برق زدند. هایش را بهها با خوشحالی دستاسپیرو مثل بچه

مو زیر ای این ساختمانبهم بگی ماهواره تونیخواد بهمون یاد بده. مکعب، میخب، پس بذار ببینم، این کوچولو چی می _
 نظر داره یا نه؟

ها را روی توانست او را مجسم کند که اطالعات مربوط به ماهوارهی کوتاه ساکت شد. آرتمیس میفلی برای یک لحظه
 آورد.ی نمایشش میصفحه

اهای های ارتش ناپلئون جتر از توپشهای یونی، این ساختمان خودش بیدر حال حاضر، فقط یکی. گر چه بر اساس ردیابی _
 دیگر را مورد اصابت امواج قرار داده.

 اسپیرو نگاه تندی به آرتمیس کرد.

 «رد.شه بعداً درستش کی شخصیتش خرابه. برای همین میخواستم ردش کنم بره. میتراشه»آرتمیس سریع توضیح داد: 

 اشد.همتایش بد دهن بخواست جن تکنولوژیکی بیدلش نمیپذیرفت. هیچ  اسپشرو سرش را تکان داد و حرف آرتمیس را

 مکعب، پس اون گروه نیروی ویژه چی؟ توی لندن منو زیر نظر داشتند، حاال چی؟ _

است که  ای لبنانگروه نیروی ویژه نیست. یک کانال تلویزیون ماهواره»طور که آرتمیس به او گفته بود، گفت: فلی همان
 «رسد.جا نمیشان تا اینامواج کند.ری پخش میهای کامپیوتتر بازیبیش

 خوام شماره سریال اون ماهواره رو بدونم.خیله خب، مکعب، اونا رو فراموش کن. حاال فقط می _

 ی نمایشش را نگاه کرد.فلی صفحه

 .ی بذارید ببینم، ایاالت متحده. ثبت شده به اسم دولت مرکزی با شماره _

 را محکم مشت کرد.اسپیرو هر دو دستش 

 آفرین درسته. من خودم قبالً به این اطالعات دست پیدا کرده بودم. مکعب، توی امتحان قبول شدی. _

 مرد میلیاردر طماع، بعد از این حرف، شخصیتش در حد یک بچه تقلیل پیدا کرد و شروع کرد به باال و پایین پریدن دور اتاق.

 خوام به یه جشن مفصل برم.ام و میکنم یه لباس رسمی پوشیدهام! احساس میدهها جوان شآرتی! باور کن انگار شال _

 جداً؟ _

 های یکی دیگه رو کش برم؟پول یا کنم،دونم از کجا شروع کنم. یه راهی برای پول درآوردن برای خودم پیدا مینمی _
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 آرتمیس به زور لبخند زد.

 کامِته...خواد بکن. حاال دیگه دنیا به هر کار دلت می _

 اسپیرو آرام مکعب را نوازش کرد.

 کنم.اش استفاده میطوره. و منم از ذره به ذرهدقیقاً. دقیقاً همین _

 در همین لحظه، پکس و چیپس اصلحه به دست از راه رسیدند و کنار در گاوصندوق بزرگ ایستادند.

 «آقای اسپیرو! این تمرین بود؟»پته گفت: پکس با تته

 .اسپیرو خندید

نگاه کن، باالخره سواره نظام ما هم از راه رسید. ولی متأسفانه کامالً دیر. نه خیر، این تمرین نیست. و منم با تمام وجود  _
 طور یتونسته از دست شما در بره.خوام بدونم این آرتمیس کوچولو چهمی

شده است که البته برای مغزهای هیپنوتیزم چنان خیزه به آرتمیس نگاه کرد که انگار همین حاال ظاهر محافظ قوی هیکل آن
 طور هم بود.ها، همینی آنشده

تونیم همین حاال ببریمش بیرون و یه کمی دونم، آقای اسپیرو. ما که ندیدیمش. در هر صورت، اگه بخواید میمن نمی _
 گوشمالیش بدیم.

 ی کوتاه.اسپیرو خندید. یک خنده

 مصرفید و این پسره نیست.طوره؟ در حال حاضر شما دو تا بیچه مصرفبیی شما دو تا کؤدن یه اسم جدید دارم. من واسه _
جا بایستید و ادای دو تا آدم خطرناک رو در بیارید، وگرنه دو تا محافظ کچل دیگه رو جای گم؟ پس همونفهمید چی میمی

 کنم.شما استخدام می

 ی نمایش مکعب نگاه کرد که انگار کس دیگری در اتاق نیست.به صفحه اسپیرو بعد طوری

رت از بیست سال دیگه از عمر من باقی مونده باشه. بعد از اون دیگه برام مهم نیست چی به سر دنیا بیاد، فکر نکنم بیش _
کم. ی آخر بماین سیاره رو تا قطره خوام خونای دارم و نه وارثی. پس چرا باید به فکر آیندگان باشم؟ میمن که نه خانواده

 تونم بیارم.تونم این کار رو بکنم. حاال دیگه هر بالیی سر هر کسی که بخوام میو با این مکعب، می

من اگه »شوند، گفت: طور این کلمات از دهانش خارج میشد خواند خودش تعجب کرده که چهپکس که در چشمانش می
 «باید بکنم چیه.دونستم اولین کاری که بودم می

 اسپیرو خشکش زد. عادت نداشت کسی وسط حرفش بپرد.

 خریدی؟کردی، کؤدن؟ واسه خودت یه دکه میخب، اگه تو بودی چه کار می _
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سپیرو هاست که اینا دارند خطاهای صنایع اکردم. سالهای شرکت فونتیکس رو یه تنبیه حسابی مینه، اون بچه»پکس گفت: 
 «کنند.اونو تحقیر میکنند و رو بزرگ می

ه کرد، بلکه به این خاطر ککه پکس راستی راستی داشت اظهار نظر میتنها به خاطر اینی مهیجی بود. نهواقعاً که لحظه 
 اظهار نظرش راستی راستی خیلی هم خوب بود.

 ی نفرتی دیرینه را در چشان اسپیرو روشن کرد.این پیشنهاد جرقه

 وری؟طده، اما چهساز مسخره به من لذت نمیی نابود کردن اون آشغال تلفنچیز به اندازهیچفونتیکس. ازش متنفرم. ه _

 حاال نوبت چیپس بود.

 ها.العاده زیاد، یا یه چیزی تو همین مایهکنند. یه باتری با عمر فوقی جدید فوق سری دارند کار میام روی یه ایدهشنیده _

ها فهمید، با سوار شدن آنود. اول که پکس، حاال هم چیپس. البد موضوع بعدی که میکه اسپیرو از قافله عقب بمثل این
 بود. با این همه خودش را از تک و تا نینداخت.

کنند یه کپی هایی که دارند روشون کار میخوام وارد پایگاه اطالعاتی فونتیکس بشی و از تمام طرحمکعب، می»اسپیرو گفت: 
 «بگیر.

ترنت وصل شون هم به اینکنه. حتی در مرکز تحقیقاتآقای رئیس. فونتیکس در یک سیستم بسته کار مینه توان کرد،  _
 نیستند. من باید در خود ساختمان باشم.

 خوشحالی اسپیرو ناپدید شد.

 گه؟این چی می _

 ی کوتاهی کرد و گلویش را صاف کرد.آرتمیس سرفه

که همه چیز حسگرش رایانه رو لمس کنه، یا دست کم کامالً ه، مگر اینتونه از یه سیستم بسته اسکن بگیرمکعب نمی _
یر اش هم کامالً محصوره. زکه آزمایشگاه تحقیقات و توسعهترسه، به طورینزدیکش باشه. فونتیکس خیلی از هَکرها می

ام چند بار سعی کرده دونم، چون خودممیل هم ندارند. اینو میچندین طبقه صخره و سنگ محکم دفن شده. اونا حتی ای
 هکش کنم.

 اما مکعب ماهواره رو که پیدا کرد، مگه نه؟ _

 تونه ردشو بگیره.کنه. وقتی برنامه پخش کنه، پس مکعب هم میاون ماهواره داره برنامه پخش می _

 «پس، الزمه که من خودم برم فونتیکس.»کرد، گفت: طور که با زنجیر دستبندش بازی میاسپیرو همان

 «کنم. فقط به صرف انتقام شخصی نباید اقدام به این خطرناکی کرد.من شخصاً همچین پیشنهادی نمی»میس گفت: آرت
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 «آرم.ها رو براتون میآقای اسپیرو، اجازه بدید من برم. من اون طرح»بالنت یک قدم جلو آمد و گفت: 

 ها را جوید.تامین در دهانش ریخت و آنی یک مشت قرص ویاسپیرو از قوطی دارویی که در جیبش بود، به اندازه

ای ندارم که کنترل مکعبو به دست یه نفر دیگه بدم. از کجا معلوم از پیشنهادت متشکرم، آرنو، اما من به هیچ عنوان عالقه _
 تونی سیستم زنگ خطر فونتیکس رو از کار بندازی؟هایی که ازش نکنند؟ مکعب، نمیکه وسوسه نشند و چه سوء استفاده

 اش شلوارش را سوراخ کنه؟تونه با گاز معدهیه دورف می _

 چی گفتی؟ _

 ام.شید. من خودم قبالً سیستم فونتیکس را از کار انداختهی فنی بود. شما متوجه نمیاِم... هیچی. یک جمله _

 آی؟ها چی، مکعب، از پس اونا هم بر مینگهبان _

 داخلی اونا رو هم به هم بریزم.ی امنیتی تونم برنامهمشکلی نیست. می _

 که چی بشه؟ _

دونم، طبق قانون ایالت شیکاگو غیرقانونیه، اما زیرکانه است. نه عوارضی ها. میآور در مخازن بخار هوای هواکشگاز خواب _
 ه.ذاره. قابل ردیابی هم نیست. فرد متجاوز تا گیر بیفته دو ساعت وقت دارداره و نه اثری از خودش به جا می

 ی بلندی کرد.اسپیرو خنده

 شون کن.دیم. زود باش، مکعب، دست به کار شو، بزن داغونهای ترسو نشون میحاال به این فونتیکسی _

 «ها!برین الال، فونتیکسی»آمد، گفت: فلی با خوشحالی که به نظر کامالً واقعی می

 داره.فقط یه کامپیوتر قفل های فونتیکسه،خوبه. حاال مکعب، تنها چیزی که بین ما و طرح _

قدر کوچک باشه تا با اون بشه اندازه گرفت من با چه ام ننداز. تا حاال کسی واحدی از زمان اختراع نکرده که آنخنده _
 شم.سرعتی وارد هارد دیسک فونتیکس می

 «د.آکم داره از این خوشم میدونی چیه؟ کممی»اسپیرو مکعب را به کمربندش وصل کرد و گفت: 

قدم آقای اسپیرو، من جدی معت»ای گفت: ی صادقانهآرتمیس برای آخرین بار برای اینکه وضعیت را جدی جلوه دهد، با قیافه
 «که این فکر خوبی نیست.

 واسه همینه که»کردند، به طرف در رفت و گفت: طور که جواهراتش جرینگ جرینگ صدا میقاه خندید و هماناسپیرو قاه
 «ودم ببرمت.خوام با خمی
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 ی صنعتی شیکاگو، مرکز تحقیقات و پژوهش فونتیکسناحیه

 

هایی که در گارارژ بزرگش داشت، یک لینکن بسیار قدیمی را که پالکی قالبی داشت، انتخاب کرد. او اسپیرو از بین ماشین
قدر کهنه بود که اصالً به نظر آنکرد. این ماشین خواست از دست پلیس در برود، از این ماشین استفاده میهر وقت می

 شد.گرفت، چیزی دستگیرش نمیآمد. حتی اگر پلیس از پالک آن عکس مینمی

د نگهبانی شجا به راحتی میطرف خیابان، مقابل ورودی اصلی مرکز تحقیقات و پژوهش فونتیکس پارک کرد. از آنبالنت آن
بود، دید. آرنو یک دوربین تاشو را از داشبورد ماشین برداشت و ای نشسته را که پشت میزش در آن طرف در چرخان شیشه

 آن را روی نگهبان تنظیم کرد.

 مثل یه بچه خوابیده. _

 «کنی کافی باشه؟تر از دو ساعت وقت داریم. فکر میخوبه. کم»ی آرنو زد و گفت: اسپیرو روی شانه

تونیم در عرض ربع ساعت بریم تو و بیایم س ما هم میکنه، خوب باشه، پاگه این مکعب همون قدر که خودش ادعا می _
 بیرون.

 «این یه ماشینه، نه یکی از اون همکارهای خالی بند تو.»آرتمیس با لحن سردی گفت: 

 اش به پشت سرش نگاه کرد. آرتمیس روی صندلی عقب، بین پکس و چیپس لِه شد.بالنت از باالی شانه

 چی شده یه دفعه شجاع شدی؟ _

 «شه؟دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. مگه بدتر از این هم می»هایش را باال انداخت: شانهآرتمیس 

*** 

جا که یک در عادی هم کنار در چرخان بود. مکعب، زنگ خطر را از کار انداخت و متجاوزین وارد تاالر وردی شدند. از آن
 ها ندوید.شان به طرف آنکردنزنگ خطری به صدا در نیامد، هیچ نگهبانی هم برای دستگیر 

اش همراهش بود، و اسپیرو با خیال راحت و خوشحال در راهرو جلو رفت. خیالش راحت بود، چون دوست تکنولوژی نو یافته
رفت، داد. آسانسور مخصوصی هم که مستقیم به آرمایشگاه تحقیقاتی میخوشحال بود، چون سرانجام فونتیکس را شکست می

گرفتند اش، خیلی زود در مسیر رفتن به آرمایشگاهی قرار میقاومتی نکرد. به این ترتیب، اسپیرو و دار و دستهدرمقابل مکعب م
 که هشت طبقه زیر زمین قرار داشت.

ی دایناسورها دونستید تپالهریم زیرزمین. پیش استخونای دایناسورها. راستی، میداریم می»ی بلندی کرد و گفت: پکس خنده
 «شه به الماس؟د میلیون سال تبدیل میبعد از چن
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آمد، اما اسپیرو آن لحظه خیلی سر حال ای مثل این، از نظر اسپیرو جرم نابخشودنی به حساب میهای احمقانهمعموالً حرف
 بود.

 دونستم. پس شاید بد نباشه از این به بعد حقوق تو رو به تپاله بدم.نه پکس، نمی _

 اش هم که شده بهتر است از این به بعد دهانش را ببندد.پکس دید به خاطر منافع مالی

بود. برای مکعب، ای هم نکرد، که حتی ژلهی ایمنی آزمایشگاه، یک اسکنر بود که اثر انگشت شست را شناسایی میتنها وسیله
منی، بردن میزان ای جا حتی برای باالاسکن کردن اثر انگشت و بعد انداختن آن روی حسگر اسکنر، مثل آب خوردن بود. آن

 یک قفل رمزی هم کار نگذاشته بودند.

 «کردم.چه قدر راحت. باید چند سال پیش این کار رو می»اسپیرو با خوشحالی گفت: 

 اش را پنهان کند.فلی نتوانست دلخوری

 جا برسیم.نم که تا ایها ر دادتونستید یه دستت در نکنه هم به من بگید. هر چی باشه، این من بودم که ترتیب نگهبانمی _

 اپسیرو مکعب را جلو صورتش گرفت.

 زنم خرد و خاکشیرت کنم، یعنی ازت متشکرم.همین که نمی _

 «کنم، لطف دارید.خواهش می»فلی با غرولند گفت: 

ها آن اند، حتی یکی ازهوشها همگی بیآرنو بالنت نگاهی به مونیتورهای نگهبانی انداخت. کامالً مشخص بود که نگهبان
 که ساندویچش را در دهانش کرده بود، فرصت نکرده بود آن را گاز بزند.

به شما  آور روی زیبائیه. حقشه فونتیکس حتی صورت حساب گاز خوابآقای اسپیرو، باید اعتراف کنم که واقعاً صحنه _
 پرداخت کنه.

در تاریکی سه گوش دیوارها خاموش و روشن  های فیلمبرداریاسپیرو نگاهی به سقف انداخت. چندین چراغ قرمز دوربین
 شدند.می

 های اتاق فیلمو ببریم؟گردیم، فیلممکعب، قراره قتی برمی _

ها فیلم تون رو از روینخیر، قرار نیست کاری بکنیم، چون من تصویر شما و دوستان»ی ماهر گفت: فلی مثل یک هنرپیشه
 «کنم.پاک می

 ای خائن. مکعب، مگه»ایش را گرفته بودند و در هوا آویزان بود، زیر لب غرغر کرد: هآرتمیس که پکس و چیپس زیر بغل
 «من تو رو درست نکردم؟ کی تو رو به وجود آورده؟

. طال یعنی قدرت. منم دارم دقیقاً همان کار خب، بله. ولی فاول، تو منو عین خودت درست کردی. _
 دادی.کنم که تو به من یاد رو می
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 اسپیرو با محبت دستش را روی مکعب کشید و آن را نوازش کرد.

 ام.وقت نداشتهمونه که هیچمن عاشق اینم. برای من مثل برادری می _

 «کردم شما یه برادر دارید.اِ؟ ولی من فکر می»ی او غریب نبود، گفت: چیپس با حالت متعجبی که چندان هم برای قیافه

 «خواسته داشته باشم.. برای من مثل برادریه که همیشه دلم میخیله خب»اسپیرو گفت: 

دی پیچ های کلفت مار ماننسِروِر کامپیوتر فونتیکس درست در وسط آزمایشگاه قرار داشت و از هارد درایو غول پیکر آن کابل
 و تاب خورده بودند و به طرف میزهای کامپیوتر رفته بودند.

 را از کمربندش باز کرد.اسپیرو دوست بسیار عزیز جدیدش 

 خوای بذارمت؟مکعب، کجا می _

 کنه.ی کارها رو میام خودش بقیهفقط خیلی آرام منو بذار روی سِروِر. حسگر همه کاره _

 ی نمایش کوچک مکعبِ بین ظاهر شدند و شروع به حرکت کردند.هایی روی صفحهاسپیرو اطاعت کرد. چند ثانیه بعد، طرح

 اند. از حاال دیگه خبریدیگه تو چنگ من»هایش را مشت کرد و فریاد زد: که موفق شده است، دستاین اسپیرو خوشحال از
 «کشیدند، نیست.شونو به رُخم میکردند و قیمت سهامها که کلفت و گوشه بارم میمیلاز اون ای

 «ی فونتیکس هم در اختیار ماست.ههای تا ده سال دیگتکمیل انتقال اطالعات. پروژه»ای گفت: فلی با لحن متکبرانه

 ای در آغوش گرفت و تکان داد.اسپیرو مکعب را مثل بچه

کعب، جوری تا منتشر شدن خبر مهای فونتیکس رو قبل از خودشون وارد بازار کنم. اینتونم مدل بعدی گوشیعالی شد. می _
 ام.یه چند میلیونی به جیب زده

ه بحران رو جا با یاِم، آقای اسپیرو. فکر کنم این»کرد، گفت: نیتورهای نگهبانی نگاه میدر این لحظه، آرنو که با دقت به مو
 «ایم.به رو شده

 «بحران دیگه یعنی چی؟ بالنت! تو که دیگه سرباز نیستی. درست حرف بزن.»اسپیرو با عصبانیت گفت: 

 بیند، تغییر دهد.را که می تواند چیزیمرد زالندنویی، محکم روی مانیتور زد. انگار با این کار می

 یعنی یه مشکلی پیش اومده، یه مشکل بزرگ. _

 های آرتمیس را گرفت.اسپیرو چنگ زد و شانه

 فاول، بگو ببینم چه کار کردی؟ نکنه... _

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

191 
 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

ده ش اما هرگونه اتهامی که ممکن قرار بود به آرتمیس زده شود، قبل از ادا شدن، به فراموشی سپرده شد. اسپیرو متوجه چیزی
 بود.

 طوریه؟ چرا دو رنگه؟های تو چرا اینچشم _

 اش جواب را داد.آشامیآرتمیس با همان لبخند خون

 ، اسپیرو.10تا تو رو بهتر ببینم _

سرش  ی کالهی کهنگهبانی که در سرسرای ورودی فونتیکس خواب بود، ناگهان از خواب پرید. او ژولیت بود که از زیر لبه
 کرد تا مطمئن شود اسپیرو کسی را برای نگهبانی در راهروها نگذاشته باشد.می نگاه میگذاشته بود، زیر چش

ه ی دوم بهالی بعد از دستگیری آرتمیس در گاوصندوق اسپیرو، پرواز کرده بود و خودش و ژولیت را برای اجرای نقشه
شویی جا فقط دو نگهبان بودند که یکی دستآوری در کار نبود. آنفونتیکس رسانده بود. راستش را بخواهید، هیچ گاز خواب

ی کرانهدانست. او در تمام این مدت به شرفته بود و دیگری هم برای گشت به طبقات باالتر رفته بود. البته اسپیرو این را نمی
و پفش به هوا ا خر هفیلمی که در سیستم فونتیکس گذاشته بودند، یکی از اقوام فلی را تماشا کرده بود که در لباس نگهبان

 بلند شده بود.

 ی سه رقمی پلیس را گرفت.ژولیت گوشی تلفن رومیزی را برداشت و شماره

 نه... یک... یک...

*** 

اسپیرو با احتیاط دو انگشت اشاره و شستش را به طرف یک چشم آرتمیس برد و دوربین چشمی را درآورد. بعد آن را از نزدیک 
 ی آن کار گذاشته بودند، شد.ی که روی سطح فرو رفتهبه دقت نگاه کرد و متوجه مدارهای

 «ی الکترونیکیه. جالبه، این دیگه چیه؟یه وسیله»اسپرو آرام زیر لب گفت: 

 اش روان کرد.ی اشکی را روی گونهآرتمیس پلکش را به هم زد و قطره

 جا نیستم.چیز مهمی نیست. اصالً فکر کن وجود نداره. درست مثل من که این _

 صورت اسپیرو از عصبانیت کج و کوله شد.

 جا هم نمیری تا وقتی من بگم.جایی، فاول، درست و کامل. از اینتو این _

                                                            
گوید: قرمزی به گرگ که جای مادربرزگش در تخت خوابیده بود میقرمزی آمده است. هنگامی که شنلی شنلر افسانهای است که داین جمله 10
 م. -« تا تو رو بهتر ببینم.»دهد: گرگ جواب می« طوری شده؟هایت اینمادربزرگ چرا چشم»
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 ای که نابخشودنی بود.ی رئیسش زد؛ حرکت صمیمانهبالنت آرام روی شانه

 جا رو نگاه کنید.رئیس، آقای اسپیرو. الزمه شما حتماً این _

*** 

و را ی ضربت پلیس شیکاگها فونتیکس را در آورد. زیر کت، او یک یونیفرم مخصوص جوخهژولیت کت مخصوص نگهبان
کرد پوشیده بود، چون هر آن امکان داشت در مرکز تحقیقات و پژوهش فونتیکس، اوضاع خطرناک شود و شغل او ایجاب می

 ر شد.هان شد و منتظر شنیدن صدای آژیهای سالن ورودی پنای ببیند. بعد، پشت یکی از ستونترین صدمهکه نگذارد کوچک

*** 

هایی که در ی تصویرها تغییر کرده بودند. دیگر نگهباناسپیرو به مونیتورهای اتاق نگهبانی آزمایشگاه ماتش برده بود. همه
نشان  اشدند. در عوض، نمایشگر فیلم اسپیرو و رفقایش رشان برده بود، دیده نمیشان خوابهایگوشه و کنار روی دستگاه

دیده  که اثری از آرتمیس در این فیلمشوند؛ البته با یک تفاوت بسیار مهم، و آن اینداد که با قلدری وارد فونتیکس میمی
 شد.نمی

 «نی.کی ما رو از روی فیلم پاک میطوری شد؟ تو که گفتی تصویر همهمکعب، پس چرا این»اسپیرو دستپاچه گفت: 

 گیرم.ود تحت تأثیر محیط اطرافم قرا میدروغ گفتم. آخه من خیلی ز _

 اسپیرو مکعب را محکم روی زمین کوبید. اما هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد.

 «از جنس پلیمر سخته. تقریباً نشکنه.»آرتمیس دوال شد و ریز کامپیوتر را برداشت: 

 «برعکس تو.»اسپیرو با پرخاش گفت: 

 آرتمیس بین پکس و چیپس، مثل یک عروسک بود.

 کنه.ای، این شمایید که توی فیلمید. مکعب برای من کار میکه هنوز متوجه نشدهمثل این _

 چه عالی، پس ما تو فیلمیم. پسر جون، تنها کاری که من باید بکنم اینه که یه سَری به اتاق نگهبانی بزنم و فیلمو بردارم. _

 کنی راحت نیست.قدرها هم که فکر میاین کار اون _

 نوز معتقد بود که راهی برای فرار وجود دارد.اسپیرو ه

 خواد جلو منو بگیره؟ تو کوچولو؟جداً؟ مثالً کی می _

 «نه، اون کوچولوها.»آرتمیس به نمایشگر اشاره کرد و گفت: 

*** 
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بود. رمای شهر ترین کارفتنها هر چه نیرو داشت با خودش آورد، بلکه کلی هم قرض گرفت. فونتیکس بزرگپلیس شیکاگو نه
. وقتی از کردهای مالی کالن میی پلیس کمکی بزرگی بود که به صندوق خیریهبگذریم از اینکه یکی از پنج مؤسسه

 تماس گرفته شد، گروهبان کشیک خبر را در سر تا سر شهر پخش کرد. ی ها با شمارهساختمان آن

کوبیدند، دو گروه ضربت داشتند به درهای فونتیکس میهنوز پنج دقیقه نشده بود که بیست یونیفرم پوش و یک تیم کامل 
های هم جوار موضع گرفته بودند. کردند و هشت تک تیرانداز روی پشت بام ساختمانکوپتر باالی ساختمان پرواز میهلی

 جا خارج شود که نامرئی باشد.توانست از آنفقط در صورتی کسی می

ی مونیتورها متوجه افراد نفوذی شد، و کمی بعد از آن، صدای که روی صفحهنگهبان فونیتکس تازه از گشتش برگشته بود 
 کوبیدند.شان به در میهاییک گروه از افراد پلیس شیکاگو را شنید که با قنداق تفنگ

 ها باز کرد.مگهبان سریع در را به روی آن

ن اند، چون از جلو ماند. حتماً تونلی چیزی زدهدهاجازه وارد ساختمان شخواستم بهتون زنگ بزنم. یه عده بیهمین حاال می _
 رد نشدند.

مللی هِرالد الی بینتر تعجب کرد. او تازه داشت بخش ورزشی روزنامهنگهبانی که در دستشویی بود، حتی از آن یکی بیش
 تاقک توالت شدند.کرد که دو مرد بسیار خشنِ تا دندان مسلح، محکم در را باز کردند و وارد اتیریبیون را تمام می

 «کارت؟»ها که ظاهراً حتی وقت گفتن یک جمله کامل را هم نداشت، فریاد زد: یکی از آن

 اش را با دست لرزان باال گرفت.نگهبان کارت شناسایی

 «جا بمونید، قربان.همین»آن یکی افسر پلیس به او توصیه کرد: 

 که البته لزومی به گفتن آن نبود.

آرام بیرون آمد و خودش را بین افراد گروه ضربت جا داد. او هم مانند بهترین افراد گروه، تفنگش را به ژولیت از پشت ستون 
ها با برخورد به یک مشکل ها شد. یورش آناطراف نشانه گرفت و فریاد زد و در عرض یک چشم به هم زدن جرئی از آن

 ه وجود داشت، و آن هم مسیر آسانسور بود.جا فقط یک راه برای دسترسی به آزمایشگاکوچک، متوقف شد. آن

 دو نفر از افسرها درِ آسانسور را با اهرم به زور باز کردند.

م باال که تونیم آسانسور رو بیاریحاال چه کار کنیم؟ باید تصمیم بگیریم. اگه برق رو قطع کنیم، نمی»ها گفت: یکی از آن
 «جاییم.شند که ما اینوقت اونا متوجه میباال، اون باهاش بریم پایین. اگه هم اول آسانسور رو بیاریم

 هایش راه را باز کرد و خودش را به جلو گروه رساند.ژولیت با شانه

م، بعد شما برق کنها برم پایین. وقتی رسیدم پایین، در آسانسور رو منفجر میببخشید، قربان. اجازه بدید من از طریق کابل _
 رو قطع کنید.
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 ترین به این پیشنهاد نشان نداد.فرمانده کوچک

 ی کافی وقت دارند که به طرف آسانسور شلیک کنند. اصالً ببینم، تو کی هستی؟نه، خیلی خطرناکه. اونا به اندازه _

 ژولیت یک قالب کوچک را از کمربندش گرفت، آن را به کابل آسانسور وصل کرد و در چاهک پرید.

 «من جدیدم.»، گفت: شدطور که در تاریکی ناپدید میهمان

*** 

در آزمایشگاه، اسپیرو و همراهانش محو تماشای مونیتورها شده بودند. فلی نمایشگرها را طوری تنظیم کرده بود تا اتفاقاتی را 
 داد، مستقیماً پخش کنند.که در طبقات باال رخ می

 «طوری شد؟اینطوری کوپترهاشون و تجهیزات کامل. آخه چهگروه ضربته، با هلی»بالنت گفت: 

 زد.اش میاسپیرو مرتب با کف دست به پیشانی

 کرد، مگه نه؟اش نقشه بود. فکر کنم مو دیگنس هم واسه تو کار مینقشه بود. همه _

کردی که خواستم، تو قبول نمیدونستند. اگه من مستقیماً ازت میطور پکس و چیپس، گر چه خودشون نمیبله، و همین _
 جا.بیای این

 طور این کار رو کردی؟ این غیر ممکنه.طور؟ چهما چها _

 آرتمیس به مونیتورها نگاه کرد.

دونستم که تو توی گاوصندوق سوزن اسپیرو منتظر منی تا کلک منو بکنی. تنها کاری که باید بینی که هست. من میمی _
 انداختم.در خارج از محیط خودت به دام می جا،کردم و و رو اینکردم این بود که از نفرتت از فونتیکس استفاده میمی

 افتی.اگه من گیر بیفتم، خودتم می _

 کنند.ها به راحتی اینو ثابت میام. فیلمجا نبودهوقت اینغلطه. من هیچ _

 «جایی!اما تو این»اسپیرو که اعصابش حسابی به هم ریخته بود، فریاد زد: 

 شد.زد، آب دهانش پرتاب میطور که حرف میهمانتمام بدن اسپیرو به رعشه افتاده بود و 

 خوام بزنمش.تیرو بده به من. میکنه. آرنو، اون هفتات اینو ثابت میآره. بدن مرده _

طور که به او دستور داده بودند عمل کرد. اسپیرو با دستان لرزان سالح دانست امیدی وجود ندارد، اما همانکه میبالنت با این
 شان در نزدن به هدف معروف بود.گرفت. پکس و چیپس هر کدام سریع به یک طرف دویدند. رئیسرا نشانه 

 «تو همه چیز منو از من گرفتی. همه چیزمو.»اسپیرو نعره کشید: 
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 آرتمیس به طرز عجیبی آرام بود.

 جا نیستم.فهمی، جان مگر بهت نگفتم؟ من اصالً اینکه نمیمثل این _

 فسی تازه کند.آرتمیس مکث کرد تا ن

کار ی شذارند. اسم اِلههتوی لندن حق با تو بود، این اسمو معموالً روی دخترها می آرتمیس.و یه چیز دیگه. درمورد اسمم،  _
دن که کنند و استعداد از خودشون نشون میهاست. اما گاهی اوقاتت بعضی از مردها به قدری در شکار پیشرفت مییونانی

 شن. منم از همون مردها هستم. آرتمیس شکارچی. من تو رو کار کردم.ن اسم میالیق استفاده از ای

 و ناگهان ناپدید شد.

*** 

ی پیش هم هالی تمام راه را از سوزن اسپیرو تا ساختمان فونتیکس بر فراز اسپیرو و رفقایش پرواز کرده بود. همین چند دقیقه
 ود.ی ورود به آن را گرفته بهی از ساختمان فونتیکس سؤال کند، اجازهوقتی ژولیت تلفن کرده بود تا در مورد بازدید گرو

 ترین صدایش با راهنمای بازدیدکنندگان حرف زده بود.ترین و جذابژولیت با شیرین

 آقا، اشکالی داره اگه من دوست نامرئیم رو با خودم بیارم؟ _

 «تونی پتوی خوابتم بیاری.البته که نداره، عزیزم،. اگه دوست داری می»راهنما جواب داد: 

 ها داخل شده بودند.و آن

ار ی پسر خاکی احتمال خطر بسیکرد. در نقشهجا آرتمیس را که زیرش بود، دنبال میکرد و از آنهالی نزدیک سقف پرواز می
ود، به که شروع شینوقت همه چیز قبل از اگرفت در سوزن به او تیراندازی کند، آنزیاد بود. اکر اسپیرو ناگهان تصمیم می

 رسید.پایان می

دارد  جا که امکاناش را تا آنبینی کرده بود، اسپیرو هوس کرده بود لذت بردن از پیروزیطور که آرتمیس پیشاما نه، همان
، بلکه دترغرق شود. اما این پیروزی به هیچ عنوان از نبوغ او نبوآمیزش، بیشتر کند و در سرمستی ناشی از نبوغ جنونطوالنی

از آرتمیس بود. این آرتمیس بود که تمام این عملیات را از ابتدا تا انتها، رهبری کرده بود. حتی فکر او بود که پکس و چیپس 
 کنند تا پیشنهاد حمله به فونتیکس را مطرح کنند. هیپنوتیزمرا 

کند.  توانست شلیکگیری کرده بود، اما نمیفکه در آسانسور باز شد، هالی آماده بود. او سالحش را پر کرده بود و هدهنگامی
 کرد تا به او عالمت دهند.باید صبر می

که انگیز تمام شود. اما درست در آخرین لحظه، هنگامیخواست غمکه سرانجام این ماجرا میآرتمیس خیلی طولش داد. مثل این
 کند، آرتمیس حرف زد. خواست دستوری را که به او داده بودند زیر پا بگذارد و شلیکهالی می

 اون مرد منم، آرتمیس شکارچی. من تو رو شکار کردم. _
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 آرتمیس شکارچی.عالمت همین بود، 

ی تنظیم سوخت بالش را فشار داد و پایین آورد و ارتفاعش را به یک متر رساند. بعد آرتمیس را به طنابی هالی سریع درجه
ه ی آلومینیومی استتار را رویش انداخت. بوصل بود، متصل کرد و یک ورقهاش که قابل جمع شدن بود و به کمبرند ضدجاذبه

 این ترتیب، به نظر تمامی کسانی که در اتاق بودند مثل این بود که پسرک غیب شده است.

 «م باال.رفتی»توانست صدایش را بشنود، گفت: که آرتمیس نمیی تنظیم سوخت را تا انتها باال برد و با اینهالی درجه

کرده  گذشتند، جا خوشهایی که از بین طبقات میها و کانالها صحیح و سالم در بین سیمهنوز یک ثانیه نشده بود که آن
 بودند.

 ها، جان اسپیرو دیوانه شده بود.زیر پای آن

موقع ا آنپیرو بود. تاین امکان نداشت. او جان اس اما هایش را چند بار به هم زد. پسرک رفته بود. به همین راحتی.اسپیرو پلک
 کس به جان اسپیرو رو دست نزده بود!هیچ

 «کجاست؟»ها گرفته بود، گفت: تیر را رو به آنطور که هفتاسپیرو به طرف پکس و چیپس برگشت و همان

 «هان؟»اراده با هم گفتند: دو محافظ هر دو بی

 کارش کردید؟گفتم آرتمیس فاول کجاست؟ چه _

 جا کنار هم ایستاده بودیم.ی اسپیرو. ما که هر دوتامون اینکاریش نکردیم، آقا _

 کردید. پس ردش کنید بیاد.فاول گفت شما واسه اون کار می _

 آورد.کم داشت جوش میی پکس کمکله

 خصوص این سرش که سوراخ داره.تیر چیز خطرناکیه، بهآقای اسپیرو، مواظب باشید، هفت _

پیدات  بردارد نیستم. باالخرعآرتمیس فاول، فکر نکن تمام شده. من دست»گرفت و فریاد زد: اسپیرو سرش را به طرف سقف 
 کنم!دم که پیدات میدم، بهت قول میکنم، بهت قول میمی

هدف شلیک کردن به طرف مونیتورها و سقف، که یکی از تیرها درست از کنار آرتمیس طور بیاسپیرو بعد شروع کرد همین
 رد شد.

وند. ها هم در این تفریح شریک شدانستند چه خبر است، فکر کردن شاید بد نباشد آنکه درست نمیچیپس با این پکس و
 شان را بیرون کشیدند و شروع کردند به تیراندازی به طرف سقف آزمایشگاه.تیرهایپس هفت

و بتواند ر فسخ شده بود. امکان نداشت اسپیربالنت در این تفریح شرکت نکرد. به نظر او در این شرایط قرارداد استخدامش دیگ
بندی دیوار آلومینیومی کرد. پس به طرف قاباز این مخمصه جان سالم به در ببرد. باید خودش فکری به حال خودش می
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ه ها از جایش کنده شد. پشت آن فضایی بهای آن. یکی از قابگوشتی برقی شروع کرد به باز کردن پیچرفت و با یک پیچ
 ها گیر افتاده بودند.کشی بود و بعد یک دیوار از بتون یک دست. راه فراری نبود. آنمتر سیمی پنج سانتیازهاند

در همین لحظه، از پشت سرش صدایی از طرف آسانسور آمد. ژولیت روی سقف اتاقک آسانسور پریده بود و خودش را جمع 
 کرده و نشسته بود.

 «کنه.منه، اما اسپیرو داره به طرف سقف تیراندازی میما جامون ا»اش گفت: هالی در گوشی

 ژولیت اخم کرد، مدیرش در خطر بود.

 با نوترینو کلکشو بکن. _

 شون پرونده سازی کنه.تونه علیههوش باشه، میرسه اسپیرو بیتونم. اگه وقتی پلیس مینمی _

 شم.باشه. پس خودم دست به کار می _

 ت برسه.منفیه، صبر کن تا گروه ضرب _

 کنم.ی کارها رو من میهاشونو بده، بقیهنه. تو فقط ترتیب اسلحه _

ی کوچک روی سقف آسانسور ی یک چالهی سنگ دورفی به ژولیت داده بود. ژولیت به اندازهمالچ یک شیشه جالدهنده
ید و سریع دوال شد تا در صورتی ی داغ انداخته باشند، آن را آب کرد. ژولیت توی اتاقک پرای که در تاهریخت که مثل کره

 که بالنت به طرف آسانسور تیراندازی کرد، به برخورد نکرد.

 ی سه.با شماره _

 چی؟ _

 ی سه شلیک کن.با شماره _

 باشه. _

 کرد، دراز کرد.ای که درِ آسانسور را باز میژولیت دستش را به طرف دکمه

 یک. _

 گیری کرد.گیری خودکار نقاب کالهخودش، هر چهار هدف را با هم هدفهدفهالی نوترینواش را برداشت و با سیستم 

 دو. _

اش را خاموش کرد. ارتعاش حاصل از سپر پوششی ممکن بود باعث تر تیراندازی کند، سپر پوششیکه دقیقهالی برای این
 ی استتار پنهان شود.ورقهای همراه آرتمیس زیر هایش اصابت کند. فقط کافی بود چند ثانیهشود تیر به بدن هدف
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 سه. _

 ژولیت دکمه را فشار داد. هالی سریع چهار بار پشت سر هم ماشه را کشید.

تر از یک دقیقه اسپیرو و رفقایش را تر وقت داشت، چون هالی در کمآرتمیس برای حرکت بعدیش از یک دقیقه هم کم
ل که صدای شلیک گلوله، و بعد هم داد و فریاد و آه و بخش نبود؛ اوگیری و خلع سالح کرد. شرایط چندان رضایتهدف

ی بعد از تیراندازی. از طرفی هم، چه وقتی بهتر از حاال برای اجرای حرکت آخر این مرحله از نقشه؟ آن هم یک حرکت ناله
 بسیار حیاتی.

کعب لکسی گالس را از زیر مبورد پای که هالی ارتعاشش را متوقف کرد تا تیراندازی کند، آرتمیس یک کیدرست در لحظه
را هک کرد؛  های بانگی اسپیروبیرون کشید و شروع کرد به تایپ کردن. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که آرتمیس تمام حساب

شماره  یمَن در دریای کارائیب. همهها را. از مؤسسات مالی ریز و درشت در آمریکا گرفته تا جزایر کیتای آنتمام سی و هفت
ی موجودی او دسترسی داشت. مکعب، سریع کل های مختلف، پشت سر هم ردیف شدند. آرتمیس حاال به همهحساب

های امانت مختلف که از طریق شبکه میلیارد دالر آمریکا، تازه بدون احتساب محتویات صندوق /موجودی را حساب کرد: 
ی فاول را دوباره به موقعیت قبلی که خانوادهر. برای اینها وجود نداشت. دو و هشت دهم میلیارد دالامکان دسترسی به آن

 ی پولدار ایرلندی بودند برساند، کافی بود.خود که یکی از پنج خانواده

خواست اجرای انتقال را کامل کند، دوباره جمالت پدرش را به خاطر آورد. پدری که ای که میاما آرتمیس درست در لحظه
 زگردانده بود.قوم اجنه او را به آغوشش با

طور آرتی؟ حاضری توی این سفر همراه من باشی؟ وقتی اون فرصت در اختیار تو هم قرار گرفت، حاضری مثل یه تو چه
 قهرمان رفتار کنی؟

 . طال یعنی قدرت.آیا او واقعاً به این چند میلیارد دالر احتیاج داشت؟ البته که داشت. 

 حاضری خودتو عوض کنی؟ آرتی، حاضری مثل یه قهرمان رفتار کنی؟واقعاً؟ واقعاً طال یعنی قدرت؟ 

 هایش را مشت کرد. خُب، حاالهایش را به هم فشار داد و دستتوانست بلند فریاد بزند، فقط دندانجا که نمیآرتمیس از آن
رای این کار بگیرد. آرتمیس سریع ده درصد به عنوان حق کم دستمزد خوبی بکه قرار است مثل یک قهرمان باشد، پس دست

ه مبادا ناپذیر هم کرد، کالمللی ریخت. انتقال را برگشتمیلیارد کسر کرد و بقیه را به حساب سازمان عفو بین /یابنده از 
 بعدها در تصمیمش متزلزل شود.

ستگی آمیز، بداد. اما موفقیت این عمل جسارتانجام می کار آرتمیس هنوز تمام نشده بود. یک کار خوب دیگر هم بود که باید
 قدر سرگرم تماشای نمایش هالی و ژولیت باشد که متوجه هم کردن سیستمش توسط آرتمیس نشود.به این داشت که فلی آن

ار چند ین کریزی کرد. اآرتمیس وارد سایت پلیس موجودات زیرزمینی شد و رمز گشایش را برای پیدا کردت رمز ورود برنامه
بخش بود و او خیلی زود در حال پرواز در اش را تلف کرد، اما نتیجه رضایتی باارزش دیگر از آن یک دقیقهثانیه

های مربوط به مشخصات مجرمین، فایلی را که های پلیس موجودات زیرزمینی بود. آرتمیس از بین فایلمیکروسایت
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ه جا به بعد، دیگر دنبال کردن رد الکترونیکی، کدیگنس را. از این ی مالچخواست پیدا کرد، یعنی گزارش کامل دستگیرمی
ای بود. آرتمیس تاریخ حکم را طوری تنظیم کرد که به روز شد، کار سادهنهایتاً به حکم بازرسی محل سکونت مالچ منتهی می

ی جهاشت و محکومیت بود، باطل و از درهای بعدی که شامل بازداز دستگیری مالچ تغییر کند. به این ترتیب، تمام حکم بعد
 توانست او را از زندان بیرون بیاورد.شد. یک وکیل خوب با سه شماره میاعتبار ساقط می

مالچ  البته آقای»کرد، زیر لب زمزمه کرد: شد و مکعب را به کمربند هالی وصل میطور که از سیستم خارج میآرتمیس همان
 «دارم. دیگنس، بنده هنوز با شما کار

هخودش که بهتر ببیند، کالشد تشخیص داد. برای اینچنان سریع از آسانسور بیرون آمد که اعضای بدنش را نمیژولیت آن
ی یشمی که به سرش زده بود، مثل قالبی که به انتهای چوب ماهیگیری وصل را قبال درآورده بود. به همین خاطر، فقط حلقه

 ت.گذاشباشد، پشت سرش رد به جا می

را پیاده  خطرای معقول و بیداد. او حتماً نقشهآمیز نمیوقت تن به عملی چنین مخاطرهدانست باتلر اگر بود، هیچژولیت می
خواست کرد. به همین دلیل هم بود که باتلر خالکوبی آبی رنگ الماس را داشت و او نداشت. ولی شاید ژولیت اصال نمیمی

 خواست روش خاص خودش را داشته باشد.. شاید میکه این خالکوبی را داشته باشد

ه شان را که سوختهایگیری هالی درست بود، چون دو مرد محافظ داشتند دستژولیت سریع موقعیت را ارزیابی کرد. هدف
بود،  هکوبید. فقط بالنت که روی زمین افتادی لوس ننر، پاهایش را به زمین میمالیدند و اسپیرو داشت مثل یک بچهبود می

 رفت.تیرش میداشت به طرف هفت

 شد.های ژولیت میسطح چشمکه مرد محافظ روی چهار دست و پایش بود، تقریباً همبا این

 «خوای بهم فرصت بدی الاقل بایستم؟نمی»مرد پرسید: 

 «نه.»ژولیت گفت: 

ینی بالنت ی بکرد. یشم درست به تیغه ی یشم را مثل سنگی که گولیاتِ غول را بر زمین انداخت، به طرف مرد پرتابحلقه
برخورد کرد و آن را شکافت و عمالً برای چند دقیقه قدرت بینایی را از او گرفت. همین مدت کوتاه برای پلیس شیکاگو کافی 

کند،  تبود تا از چاهک آسانسور پایین بیایند. بالنت دیر از دور خارج شده بود. ژولیت انتظار داشت در این لحظه احساس رضای
 کند.وقت آدم را خوشحال نمیاما تنها حسی که داشت، ناراحتی بود. خشونت هیچ

اداش خوبی گرفتند، آقای اسپیرو پپکس و چیپس فکر کردند بهتر است کاری بکنند. شاید اگر جلو اقدامات بعدی دختر را می
 های مشت کرده دختر را دوره کردند.داد. پس با دستها میبه آن

 ها تکان داد.نگشتش را به طرف آنژولیت ا

 بخشید، آقایون. اما شما باید بخوابید.می _

 تر کردند.شان را تنگمردهای قوی هیکل توجهی به او نکردند و در عوض حلقه محاصره
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 گفتم بخوابید. _

 العمل خاصی دیده نشد.باز هم عکس

شون باید دقیقاً از همون کلماتی که من با اونا هیپنوتیزمالعمل نشون بدن که عکسبرای این»هالی در گوش ژولیت گفت: 
 «کردم استفاده کنی.

 «گه، بخوابید.طوره، باشه. آقایون، بارنی میحاال که این»ژولیت آهی کشید و گفت: 

د، اما نکردند. هنگام افتادن نزدیک بود به اسپیرو برخورد کنکه روی زمین ولو شوند، خر و پف میپکس و چیپس قبل از این
ها نشد، حتی هنگامی که گروه ضربت به گفت، اصالً متوجه آنخورد و زیر لب کلمات نامفهومی میاسپیرو که حرص می

 زد.هایش دستبند زدند، هنوز داشت با خودش حرف میدست

قطارهاتو به همکنم. تو هم وقتی برگشتیم قرارگاه باهات صحبت می»ی گروه ضربت با لحنی جدی به ژولیت گفت: فرمانده
 «خودتو. هم ندازی،خطر می

 «دفعه زد به سرم، قربان.دونم چرا یهبله قربان. نمی»های پشیمان را گرفته بود، گفت: ی آدمژولیت که قیافه

بعد سرش را بلند کرد و باال را نگاه کرد. مه رقیقی، مثل جریانی از هوای گرم به طرف چاهک آسانسور حرکت کرد و در آن 
 دید شد. دیگر مدیرش در امان بود.ناپ

*** 

اش را کار انداخت. بعد صدای بلندگوی میکروفنش را به حداقل رساند و هالی سالحش را در جلدش گذاشت و سپر پوششی
 «بریم دیگه.»گفت: 

. باید حتماً است ی آلومینیومی استتار را کامل دور آرتمیس پیچاند و خاطر جمع شد که جایی از بدنش بیرون نماندههالی ورقه
رزش جزئی کسی ل یحت آمدند،جا میی افراد پلیس و خبرنگارها به آنکه بقیهرفتند. هنگامیجا میتا آسانسور خالی بود از آن

 شان ضبط شد.هایهوا هم در فیلم

م توانسته بود بر اعصابش بردند. او سرانجاها پرواز کردند تا از اتاق خارج شوند، اسپیرو را هم بیرون میکه آنهمان زمانی
 مسلط شود و آرام بگیرد.

 «ند.کنها همه چیزو ثابت میبینید، وکیلاند. حاال میواسه من پاپوش دوخته»ای گفت: ی معصومانهاسپیرو با قیافه

ان. گهدار، جخدان»کردند، در گوشش آرام زمزمه کرد: که از کنار او پرواز میآرتمیس نتوانست جلو خودش را بگیرد و هنگامی
 «ها در نیفتی ها!دیگه با بچه نابغه

 اسپیرو مثل یک گرگ تیر خورده به طرف سقف زوزه کشید.

*** 
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ت ی مسابقات گراند پِری پشها بود و مثل یک رانندهطرف خیابان، رو به روی مرکز تحقیقات فونتیکس منتظر آنمالچ آن
تاه را با چسب ی کوی نارنجی رنگ نشسته بود و یک تختهیک جعبهوانت استیشن ژست گرفته بود. مالچ پشت فرمان، روی 

 طرف تخته را با چسب به پدال گاز بسته بود.به پایش بسته بود. آن

 «چی؟ زدی؟ حاال اگه بخوای ترمز کنیبهتر نبود پاتو به پدال گاز چسب نمی»ژولیت اختراع او را نگاه کرد و با نگرانی گفت: 

 «خوام امتحان رانندگی بدم؟را ترمز کنم؟ مگه میترمز؟ چ»مالچ خندید: 

 ها را ببندند.شان بردند تا آنشان را به طرف کمربندهایهایزمان دستدر ردیف پشت خودرو، ژولیت و آرتمیس، هم

 

  

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

202 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

 فصل یازدهم

 نامرئی مرد 

 
 عمارت فاول

 

ند. از پانزده باری که مالچ سعی کرد از دست هالی فرار ککه اتفاق خاصی بیفتد، به ایرلند رسیدند. البته به جز گروه بدون این
شویی غافلگیر کردند و از آن به بعد ی سنگ دورفی در دستجمله بار آخر که او با یک چتر نجات و یک شیشه جالدهنده
 دیگر هالی نگذاشت یک لحظه هم از جلو چشمش دور شود.

 ها بود.باتلر جلو در ورودی عمارت، منتظر آن

 اید. حاال دیگه من باید برم.تون زندهبینم همهآمدید. خوشحالم که می خوش _

 آرتمیس دستش را روی بازوی او گذاشت.

 ولی دوست من تو در وضعیتی نیستی که جایی بری. _

 اما باتلر تصمیمش را گرفته بود.

 کنم.حساس آرامش میجوری اشم. ایناین دیگه آخرین مأموریته، آرتمیس. باید برم. اگه نرم تحقیر می _

 بالنت؟ _

 آره. _

 «اما اون که توی زندانه.»ژولیت گفت: 

 «دیگه نیست.»باتلر سرش را تکان داد: 

 آرتمیس دید که محافظش در تصمیمش مصمم است.

 پس الاقل هالی رو با خودت ببر. شاید بتونه کمکت کنه. _

 باتلر به جن چشمک زد.

 کنم.من که رو کمکش حساب می _

*** 

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


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

203 

 

رمز ابدی: سومجلد  فاول آرتمیس  

بود که  شان هم اینپلیس شیکاگو، آرنو بالنت را تنها با دو افسر پلیس در یک خوردو حمل محکومین گذاشته بود. دلیل
اند. اما وقتی خودرو را در ده کیلومتری جنوب شیکاگو ردر های زندانی را با دستنبد و پاهایش را با غل و زنجیر بستهدست

 شد، نظرشان تغییر کرد. طبق گزارشبسته بود و هیچ اثری از زندانی دیده نمیحالی پیدا کردند که دست و پای افسرها 
طرف دستبندهاشو عین کاغذ پاره کرد و عین تیر اومد به طرف ما. حتی فرصت نکردیم از جامون »گروهبان ایگی لِبوفسکی: 

 «تکون بخوریم.

ست که داندار شده بود. او میسوزن اسپیرو شدیداً لکه ای کارکشته عمل نکرده بود. غرور او درآما آرنو بالنت مثل یک حرفه
 ی« روبِلی ال»که مدتی بعد ی کامپیوتری محافظان شخصی پخش خواهد شد. کما اینخیلی زود خبر این خفت در شبکه

 «ترتیب آرنو با رودست خوردن از یک بچه مفنگی داده شد.»طور نوشت: دهن لق در سایت سربازان مزدور شبکه این

های خشن است، از نخودی توانست تصورش را بکند که از این به بعد هرگاه در اتاقی قدم بگذارد که پر از آدمالنت میب
 گرفت.که انتقام توهینی را که آرتمیس فاول به او کرده بود را میها چه زجری خواهد کشید. مگر اینهای آنخندیدن

ندارد. برای  تر فرصتاش را به پلیس شیکاگو لو دهد، چند دقیقه بیشنشانیکه اسپیرو دانست تا قبل از آنمرد محافظ می
 های خطی به فرودگاه اُهِیر رفت.همین سریع چند دست دندان اضافی در ساکش گذاشت و با اتوبوس

خوشحال  خیلی اند،ای را که از شرکت اسپیرو گرفته بود، مسدود نکردهدر فرودگاه وقتی متوجه شد مقامات هوز کارت اعتباری
توانست جا میشد و با آن یک بلیط درجه یک هواپیمای کنکورد با خط هوایی انگلیس به مقصد فرودگاه هیترو لندن خرید. از آن

ها رفته های مسافربری راسلِر وارد ایرلند شود؛ درست مثل پانصد گردشگر دیگری که برای دیدن سرزمین لِپرکانبا قایق
تونست خیلی راحت جواب بدهد؛ البته در صورتی که مسئول کنترل پاسپورت در ای نبود و میپیچیدهی بودند. اصالً نقشه

 سبزی که در مونت کارلو همراه باتلر محافظ شخصی بود.هیترو اتفاقاً سید کامِنز نبود، یعنی همان کاله

آمدند. مرد متشخصی که رو به روی او  های خطر در سر کامِنز به صدا درکه بالنت دهانش را باز کرد، زنگبه محض این
بش. های عجیخصوص آن دندانکرد، بهایستاده بود، دقیقاً با مشخصاتی که باتلر برای او فکس کرده بود، مطابقت می

ای را که زیر میزش بود فشار داد. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که یک تیم بخشید، ولی واقعاً مسخره بودند. کامنز دکمهمی
 ی بالنت را از دستش قاپیده و او را بازداشت کرده بودند.ل از گارد امنیتی فرودگاه، گذرنامهکام

المللی بین یشمارهکه فرد بازداشت شده را زندانی کردند، تلفن موبایلش را در آورد و یک رئیس حراست فرودگاه به محض این
 را با آن گرفت. تلفن دو بار زنگ خورد.

 ی فاول، بفرمایید.وادهمنزل مسکونی خان _

اره، ای دهای مسخرهخوای. دندونجا اومده که شاید همونی باشد که تو میباتلر؟ منم، سید کامِنز، از هیترو. یه مردی این _
اتلندیارد شو از اسکها رو داره. کارآگاه جاستین بِری که چند روز پیش مشخصاتی زالندوالییبا یه گردن پر از خالکوبی. لهجه

 گفت شاید تو بتونی شناساییش کنی.فرستاد، می

 «هنوز پیش شماست؟»محافظ پرسید: 
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 کنند.های فرودگاست. همین حاال دارند درموردش تحقیق میآره. توی کی از بازداشتگاه _

 کنی چه قدر طول بکشه؟فکر می _

تیمش که بفرسده. برای اینزی نشون نمیای باشه، کامپیوتر چیگی حرفهحداکثر چند ساعت. اما اگه اینطور که تو می _
 اسکاتلندیارد باید خودش اعتراف کنه.

 بینمت.تا نیم ساعت دیگه کنار ورودی سالن پرواز می _

 باتلر این را گفت و فورا تلفن را قطع کرد.

رساند؟ گر جا با به آنتوانست در عرض نیم ساعت از ایرلند خودش رطور میسید کامِنز به موبایلش خیره نگاه کرد. باتلر چه
کردند، کارلو با هم کار میکه در مونتها پیش، هنگامیدانست، این بود که باتلر سالچه، مهم نبود. تنها چیزی که سید می

 چندین بار جانش را نجات داده بود، و حاال وقتش بود که او دینش را ادا کند.

*** 

 ستاده بود.باتلر سی و دو دقیقه بعد، در کنار در ورودی ای

 داد، او را خوب برانداز کرد.طور که با دوستش دست میسید کامِنز همان

 تغییر کردی. پیرتر شدی. _

نگینه. این کارها دیگه برای من س»رفت: اش گذاشت که با نفس نفس زدنش باال و پایین میباتلر کف دستش را روی سینه
 «فکر کنم وقتشه بازنشسته بشم.

 جا رسوندی؟طوری خودتو اینتونی بگی چهمی _

 «راستش، نه. بهتره که ندونی.»باتلر کراواتش را مرتب کرد و گفت: 

 باشه. _

 حاال اون کجاست؟ _

 کامِنز جلو افتاد و از بین انبوه گردشگران و رانندگان تاکسی راهش را باز کرد و به طرف پشت ساختمان رفت.

 جا ممنوعه.درسته که با هم دوستیم، اما ورود افراد مسلح به ایناز این طرف. ببینم، تو که مسلح نیستی؟  _

ی ها با آسانسور مخصوص حراست به طبقهآن« مطمئن باش. من با مقررات آشنام.»باتلر کتش را از دو طرف باز کرد و گفت: 
 نور طوالنی گذشتند.دوم رفتند و بعد از یک راهرو کم

 «جاست.خب دیگه، رسیدیم. اون»ل اشاره کرد و گفت: ی مستطیل شکسرانجام سید به یک پنجره
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طرف شیشه آرنو بالنت را دید که پشت یک میز کوچک از جنس ی دوطرفه بود. باتلر در آناین پنجره در واقع یک آیینه
 زد.حوصلگی با انگشت روی آن میفورمیکا نشسته بود و با بی

 خودشه؟ همونیه که توی نایتس بریج بهت تیر زد؟ _

 هایی که ماشه را کشیده بود.باتلر با سر تأیید کرد. همان مرد بود، با همان صورت لَش و همان دست

که  هاییات زیاد هم به آدمدی، و صادقانه بگم، قیافهاین که شناساییش کردی، خوبه، اما تو داری علیه اون شهادت می _
 آد.اند نمیتیر خورده

 «تونم برم تو و...نمی»گذاشت:  ی دوستشباتلر دستش را روی شانه

 اش را تمام کند.کامنز حتی نگذاشت او جمله

ال، شد. ولی به هر حتر میشد بری، به نفع من بود، چون کارم کمتونی. البته اگه میتونی. به هیچ عنوان نمینه، نمی _
 اعترافی که تو بگیری، توی دادگاه قابل دفاع نیست.

 .باتلر حرف او را قبول کرد

 شه.خوام ببینم چی میجا بمونیم، چی؟ اشکالی نداره؟ میفهمم، اگه اینمی _

 ای که انگار خودش هم موافق است.کامنز مشتاقانه پذیرفت، به گونه

 خواد بمون. فقط باید برات مجوز بگیرم.نه، اشکالی نداره. هر چه قدر دلت می _

مون بهش وقت دستباتلر، نرو تو. اگه بری، دیگه هیچ»به باتلر کفت:  کامنز چند قدم در راهرو جلو رفت. بعد برگشت و رو
 «جا هم پر از دوربینه.رسه. به هر حال، ایننمی

 زد.بخشی به او تحویل داد، عملی که معموالً از او سر نمیباتلر لبخند اطمینان

 بینی.مطمئن باش. سید. تو منو تو اون اتاق نمی _

 «کنی...جوری نگاه میها، وقتی اینخوبه. عالیه. فقط بعضی وقت»کامنز نفس راحتی کشید: 

 ام.تر شدهام. پختهام. حاال دیگه یه آدم دیگهمن عوض شده _

 «خوره.من که چشمم آب نمی»کامنز خندید: 

ود که هالی فته باش در فضا پیچید. کامنز هنوز نرشد، صدای خندهطور که در پیچ راهرو از نظر ناپدید میبعد برگشت و همین
 در کنار پای باتلر ظاهر شد.

 «ها.دوربین»ی لبش گفت: مرد محافظ از گوشه
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 جا که ایستادم، جام خوبه.شونو کنترل کردم. درست همینشعاع تمام _

را  یاش بیرون کشید و آن را روی زمین پهن کرد. بعد یک فیلم ویدئویپشتیی استتار آلومینیومی را از کولههالی یک ورقه
 گذشت.دور کابلی پیچاند که از روی دیوار بیرونی اتاق زدانی می

کنه. باشه، تمام شد. فلی تصویر ما رو از روی فیلم پاک می»شنید، گفت: اش میر که صدای فلی را در گوشیطوهالی همان
 «دونی که چه کار باید بکنی؟از حاال دیگه نه تصویر ما رو دارند، نه صدامونو. می

را دوباره  دانست که آنها قبالً نقشه را مرور کرده بودند، اما هالی مثل یک سرباز کارکشته الزم میر سرش را تکان داد. آنباتل
 مرور کند.

داکثر شی. تا دوستت برگرده، حاندازی روی خودت و دست به کار میشم، تو یکی دو ثانیه بعد آلومینیوم رو میمن غیب می _
 دو دقیقه دقت داری.

 فهمیدم. _

 «موفق باشی.»هالی گفت: 

 و به شدت لرزید و از طیف قابل رؤیت خارج شد.

. با این هایش انداختباتلر کمی صبر کرد. بعد، دو قدم به سمت چپ رفت. سپس آلومینیوم را برداشت و آن را روی سر و شانه
دید هر از گاهی قسمتی از بدن او که در هرو بود، میرفت، کامال نامرئی بود، اما اگر کسی در راوضعیت اگر او معمولی راه می

ای جز این نداشت. خواست سریع عمل کند، چارهزد. به هر حال، چون میحال تکان خوردن بود از زیر آلومینیوم بیرون می
 باتلر چفت در را عقب کشید و داخل شد.

هامی نگه توانستند او را بدون هیچ اتدارند. مگر تا کی میدانست که دلیلی برای بازداشتش نآرنو بالنت اصالً نگران نبود. می
ای روحی یتوانست از دولت انگلیس به خاطر ضربهدادند، میدارند؟ مطمئناً نه بیش از این. چون اگر بیش از این طولش می

 اند، شکایت کند.که به او وارد کرده

های قدیمی بازجوها بود. اول النت آهی کشید. این یکی از حقهمتر باز شد، و بعد دوباره بسته شد. بی نیمدر به اندازه
کردند تا او فکر کند کمک رسیده اس. بعد، وقتی کسی وارد گذاشتند زندانی چند ساعتی انتظار بکشد، بعد در را باز میمی

 شد.تر میی شکستش نزدیکشد و به نقطهتر مأیوس و خرد میشد، زندانی بیشنمی

 «آرنو بالنت!»نبود از کجاست، خیلی آرام گفت:  صدایی که معلوم

 بالنت دیگر روی میز ضربه نزد.

گم. ا، جدی میهها خیلی قدیمی شده، بچهاین دیگه چیه؟ تو اتاق بلندگو گذاشتین؟ این کلک»با لحن تمسخرآمیزی گفت: 
 «دیگه خیلی قدیمیه.
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 «صفیه کنم.مو باهات تام که حسابمن اومدم سراغ تو. اومده»صدا گفت: 

دار داده ی ایرلندی به او هشکه آن پسرهکرد. از وقتیآرنو بالنت آن صدا را شناخت. از زمانی که در شیکاگو بود به آن فکر می
ها همه مهمالت است و چیزی به اسم روح وجود ندارد، اما در بود که باتلر روزی به سراغش خواهد آمد. درست است که این

 گوید باور کند.کرد هر چه را که میفاول چیزی وجود داشت که آدم را وادار می ی آرتمیسنگاه خیره

 باتلر؟ تویی؟ _

 «اوه، پس منو یادته.»صدا گفت: 

 آرنو یک آن لرزید، اما نفس عمیقی کشید و سعی کرد خودش را آرام کند.

؟ مثل کار کنم؟ هانخواید چهخورم. مثالً میمیها رو خبره، اما فکر نکنید من گول ین کلکجا چهدونم اینببینید، من نمی _
 شناسم؟اید که صداش مثل... مثل یکیه که من میکه یکیو گیر آوردهیه بچه بزنم زیر گریه فقط واسه این

 جام.آرنو این کلک نیست. من این _

 تونم ببینمت؟جایی، پس چرا من نمیجدی؟ اگه این _

 خوب نگاه کن. تونی منو ببینی، آرنو؟مطمئنی نمی _

کس. از این موضوع مطمئن بود، اما ناگهان نوری، جا نبود. هیچبالنت با چشمان باز به دقت اتاق را نگاه کرد. کس دیگر آن
 ای که موج بردارد، در اتاق حرکت کرد.مثل آیینه

 اوه، پس باالخره منو دیدی. _

 «دیدم، موجی از گرما بود. که اینم البد از هواکش و اینا بود.من چیزی ندیدم. تنها چیزی که »بالنت با صدای لرزانی گفت: 

 «اوه، جداً؟»باتلر گفت: 

و آلومینیوم را از رویش کنار زد. به نظر بالنت مثل این بود که او ناگهان از هوا بیرون آمده باشد. مردک ناگهان از جایش پرید 
 اش را به طرف دیوار پرتاب کرد.و صندلی

 ستی؟خدایا! تو چی ه _

باتلر خیلی آرام زانوهایش را دوال کرد و برای حمله آماده شد. درست است که او حاال پیرتر بود، و کندتر، اما جادوی جن و 
ا تر بود. ژولیت با کمال میل حاضر بود این کار رکه او از بالنت بسیار باتجربهکرد، مضافاً اینهایش را جبران میپری ضعف

 اما بعضی از کارها را آدم باید خودش شخصاً به اتمام برساند.به جای او انجام دهد، 

 جا منتظرند که تو رو ببینند.ها اونام که تو رو ببرم خونه. خیلیآرنو، من راهنمای توام. اومده _

 «خ... خ... خونه؟ منظورت چیه خونه؟»بالنت با تته پته گفت: 
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 باتلر یک قدم جلو آمد.

های دیگه رو جایی که خیلیخوای بری. همونچیه، آرنو. خونه. همون جایی که همیشه خودت میدونی منظورم خودت می _
 فرستادی. از جمله منو.

 بالنت انگشت لرزانش را به طرف باتلر گرفت.

 تونم بکشمت.فهمی؟ من یه بار تو رو کشتم، یه بار دیگه هم میدست از سرم بردار، می _

 ید.باتلر با صدای ناخوشایندی خند

تونی دوباره بکشی. گر چه، خود مردن چیز وحشتناکی نیست. بعد از اونه که جاست، آرنو. آدم مرده رو نمیاشتباهت همین _
 وحشتناکه.

 بعد از اون؟ _

 «ام، و مطمئن باش تو هم خواهی دید.منظورم جهنمه، آرنو. من اونو دیده»باتلر گفت: 

 که باتلر ناگهان از غیب ظاهر شده بود.خصوص بعد از آنبهحاال دیگر بالنت کامالً متقاعد شد بود. 

 بالنت زد زیر گریه.

یدی دستور دادم. خودت که شنخواستم به تو تیر بزنم. فقط دستورهای اسپیرو رو انجام میتقصیر من نبود، باتلر. خودم نمی _
 کنم، همین. تصمیمش با اونه.رو اون داد. من فقط تیراندازی می

 ی بالنت گذاشت.ش را روی شانهباتلر دست

 تو باور کردم، آرنو. تو فقط دستورها رو انجام دادی.حرف _

 آره، درسته. _

 شم تو رو با خودم ببرم.اما فقط این کافی نیست. تو باید وجدانت رو هم پاک کنی. اگه این کار رو نکنی، مجبور می_

 «طوری این کار رو بکنم؟طوری؟ چهچه»، گفت: بالنت با التماس و با چشمانی که از گریه سرخ شده بود

 گردم.ذاری، وگرنه من بر میپیش مراجع قانونی به گناهانت اعتراف کن. هیچ چیزی رو جا نمی _

 بالنت مطیعانه سرش را تکان داد. در هر صورت، زندان بهتر از جهنم بود.

اده شه تا خودتو نجات بدی. اگه ازش استفتیارت گذاشته میکنم. این تنها فرصتیه که در اخیادت باشه، من دارم تماشا می _
 گردم.نکنی، من بر می

 لرزیدند، از دهانش بیرون افتادند و روی زمین تاب خوردند.های بالنت که از ترس میدندان
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 ژم.کنم، قول میمشمئن باش. اعشراف می _

 اند.ی آلومینیومی را برداشت و خودش را کامل با آن پوشباتلر ورقه

 حواست به حرفات باشه، وگرنه جات تو جهنمه. _

 ی آلومینیومی را برداشت و داخل کتش چپاند. چند ثانیه بعد، سید کامنز با یک مجوز از راه رسید.باتلر وارد راهرو شد و ورقه

 کامنز چشمش به آرنو بالنت افتاد که گیج و منگ وسط سلولش ایستاده بود.

 باتلر، چه کار کردی؟ _

هاتو نگاه کن. اون یه دفعه زد به سرش و شروع کرد به حرف زدن با هوا. هی داد و فریاد چی؟ من کاری نکردم. فیلم _
 خواد اعتراف کنه.کرد که میمی

 خواد اعتراف کنه؟ به همین راحتی؟می _

حساس ری تو اسکاتلندیارد. ازدم به جاستین بقبول دارم عجیبه، ولی همینه که گفتم. اگه من جای تو بودم، یه زنگی می _
 کنه.های ناتمام رو روشن میهای بالنت تکلیف خیلی از پروندهکنم حرفمی

 کامنز با سوءظن به او چپ چپ نگاه کرد.

 دونی.گی، میهایی که میتر از اینکنم تو خیلی بیشمنم احساس می _

های خودت بهت ثابت شه کسی رو متهم کرد. فیلمنمیمن از هیچی خبر ندارم. فقط با احساس کردن که »باتلر گفت: 
 «ام.کنند که من پام رو تو اون اتاق نذاشتهمی

 دن؟مطمئنی اونا دقیقاً همینو نشون می _

 «مطمئنم.»لرزید، نگاه کرد و گفت: ی سید کامنز میباتلر به قسمتی از هوا که در باالی شانه
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 فصل دوازدهم

 شوییخاطره 

   
 

 فاولعمارت 

 

تر از ها بود، بیشهای وِلش که در خالف جهت آنموقع و باد شرقی تپهبرگشت از فوردگاه هیترو به خاطر هوای توفانی بی
های عمارت فاول را لمس کردند، افراد پلیس که هالی و باتلر سرانجام پایین آمدند و زمینیک ساعت طول کشید. هنگامی

 بردند.ی فاول میکردند و به خانهشویی را در خیابان حمل میشب، ماشین خاطرهزیرزمینی با استفاده از تاریکی 

 ای رنگ یک درخت غان تکیه داد.ی نقرهی هالی باز کرد و به تنهباتلر خودش را از کمربند ضدجاذبه

 «حالت خوبه؟»هالی پرسید: 

ر الیاف ضدگلوله است. درسته که اگه یه روزی با یه خوبم. به خاط»مالید جواب داد: اش را میطور که سینهمرد محافظ همان
 «ذاره.تونه جلوشو بگیره، اما بدجوری روی تنفسم تأثیر میی کالیبر پایین بهم تیر بزنند، میاسلحه

 «از حاال دیگه باید زندگی آرامی داشته باشی.»اش را جمع کرده و گفت: های ماشینیهالی بال

ینی بِنتلی کرد که ناگهان به سپر ماشرزمینی شد که داشت شاتلش را در پارکینگ پارک میباتلر متوجه یک خلبان پلیس زی
 فاول زد.

 «زندگی آرام! آره، حتماً.»رفت، زیرلب گفت: طور که به طرف پارکینگ میباتلر همان

بود. ژولیت  جا منتظرشکه از خلبان پیکسی زهرچشم کوچکی گفت، به کتابخانه رفت. آرتمیس و ژولیت آنباتلر بعد از این
 هایش خالی شد.چنان برادرش را محکم بغل کرد که تمام هوای ریهآن

تر از صد سال هم عمر کنم. هنوز تونم راحت بیشاند که میقدر خوب درستم کردهمن خوبم، خواهر کوچولو. اجنه اون _
 تونم مواظب تو باشم.می

 «ش رفت؟طور پیکارها چه»آرتمیس فکر و ذکرش کار بود: 

خیلی خوب. هر کاری که توی »ی هوا بود، باز کرد و گفت: ی تهویهباتلر درِ یک گاوصندوق دیواری را که پشت یک درچه
 «فهرست نوشته بودی انجام دادم.
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 اونی که سفارش داده بودم چی؟ _

 ی گرد کوچک را روی میزی که رومیزی ماهوت داشت، چید.باتلر شش شیشه

هایی که توی نامه نوشته بودی عمل کرد. توی این همه سالی که العملشناختم، طبق دستورریک میطرفی که توی لیمِ _
، چون به شونو بگیرهاند تا جلو پوسیدگیهای خاصی گذاشهکار کرده تا حاال، همچین چیزی نساخته بود. اینا رو توی محلول

کنم درست در آخرین لحظه اونا رو برای همین پیشنهاد می شن.اند که به محض تماس با هوا فوراً اکسیده میقدری نازک
 مون بذاریم.توی چشم

 عالیه. البته به احتمال قوی من تنها کسی هستم که به اینا احتیاج دارم، اما محض احتیاط بهتره همگی بذاریم. _

ی ها رو روهای جن و پریو و فایلی تهای روزانهمن تمام یادداشت»اش گرفت و گفت: ی طالیی را از بند چرمیباتلر سکه
ی طل اونو پوشوندم. متأسفانه اگه به دقت وارسی بشه، مشخصه، یه مینی دیسک لیزری کپی کردم، بعد با یه الیه از ورقه

 «ره.ی طال رو آب کنند، تما اطالعات روی دیسک از بین میولی در صورتی که ورقه

 «خوایم. رد انحرافی هم گذاشتی؟هم همینو می ما»آرتمیس بند چرمی را پشت گردنش گره زد: 

ی انترنتی هم چند مگابایت اجاره کردم. ببخشید، ولی سر میل گذاشتم که هنوز باز نشده، توی یه سایت ذخیرهبله. یه ای _
 کردم ممکنه کمی بهمون کمک بکنه، توی البیرنت باغ چال کردم.خود یه جعبه از اشیاء و اسنادی رو که فکر می

 رتمیس سرش را تکان داد.آ

 خوبه. به این فکر نکرده بودم. _

 کرد.باتلر از این تمجید خوشش آمد، اما آن را زیاد جدی نگرفت. آرتمیس همیشه فکر همه چیز را می

 ژولیت برای اولین بار حرف زد.

 اجنه یه کمی آرامش داشته باشند. ها از ذهن ما پاک بشه. بذار ایندونی، شاید بهتر همون باشه که این خاطرهآرتمیس، می _

 «اند.ها قسمتی از هویت مناین خاطره»آرتمیس در جواب فقط گفت: 

 ها را انتخاب کرد.هایی را که روی میز بود، نگاهی کرد و دو تا از آنبعد شیشه

و پاک های ما رکه خاطرهاند صبرانه مشتاقخیله خب، دوستان. دیگه وقتشه که اینا رو بذاریم. مطمئنم که قوم خاص بی _
 کنند.

*** 

یچیده در های فیبر نوری پشان را به اتاق کنفرانس آوردند و یک عالمه الکترود و کابلهایافراد تیم فنی فلی، دم و دستگاه
ی شد که امواج مغزنمایش پالسمایی وصل می کشیدند. هر کابل به یک صفحهطرف اتاق میطرف اتاق به آنهم را از این

این بود که  کردکرد. اگر نخواهیم خیلی تخصصی بگوییم، کاری که فلی میی قابل رؤیت میا تبدیل به اطالعات دوگانهر
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انگیزترین قسمت کل این کرد. و مطمئناً شگفتهای آن را پاک میخواند و غلطهای آدمیزادها را مثل یک کتاب میخاطره
 د.کرها پر میهای خالی شده را با آنکرد و محلهای جایگزینی را تولید میاطرهفرآیند هم این بود که خود مغز آدمیزادها خ

اه شویی رو با یه کیت میدانی هم که در خارج از آزمایشگتونستیم خاطرهما می»که بیماران وارد شدند، گفت: فلی به محض این
ین طوری تمام اتفاقاتی که در ادن کل خاطراته. اینهای میدانی برای پاک کرشه انجام بدیم، ولی کیتو در محل استفاده می

ناپذیری به احساسات ی جبرانکه بگذریم، از لحاظ روحی ضربه کار، از شه. اینشش ماه گذشته افتاده، از ذهن شما پاک می
خاص مربوط  به قوم هایی رو پاک کنیم کهکنه. پس بهتره که ما از گیت آزمایشگاهی استفاده کنیم و فقط خاطرهشما وارد می

 «کنیم.اید، به طور کامل پاک میها گذراندهکه محکم کاری کرده باشیم، روزهایی که رو که شما با جن و پریشه. برای اینمی

 کردند. کننده پاکشان را با مواد ضدعفونیهایهای تکنیسین، شقیقهآرتمیس، باتلر و ژولیت دور میز نشستند و گِنوم

 «کردم که...داشتم فکر می»باتلر گفت: 

 «دونم. درمورد پیر شدنت، درسته؟خواد بگی، خودم مینمی»سنتور سرش را تکان داد: 

 «شویی کنید.ی اونا رو خاطرهتونید همهدونند. شما که نمیها منو یه مردچهل ساله میخیلی»باتلر سرش را تکان داد: 

طوری یه کمی از کنیم. اینبرداری میهوشی، با لیزر یه الیه از صورتت الیهبیخودم قبالً فکرشو کردم، باتلر. وقتی که تو  _
 شه. یه جراح زیبایی هم آوردیم که به پیشونیت دیوئر تزریق کنه تا پیشونیت صاف بشه.تر میهای پوستت کمچروک

 دیوئر؟ _

 «نیمکگیریم و به جای دیگه تزریق میچربیه. از یه جای دیگه بدن می»سنتور فت: 

 باتلر زیاد از این فکر خوشش نیامد.

 گیرید؟گیرید، میاین چربی رو که از پشت من نمی _

 «خب، از پشت تو، نه.»فلی کمی این پا و آن پا کرد و گف: 

 منظورت چیه؟ _

ت داین هستری دارند. یه معدنچی توی پالها عمر طوالنیتحقیقات نشون داده که در بین تمام نژادهای جن و پری، دورف _
 «تر از باسن یه دورف؟صاف»گه: ای که میالمثل رو نشنیدهتر از دو هزار ساله. تا حاال این ضربگن سنش بیشکه می

تو داری به من »کرد، با دست هل داد و گفت: باتلر ناگهان تکنیسینی را که داشت یک بالشتک الکترود را به سرش وصل می
 «رف رو به پیشونی من تزریق کنند؟گی که قراره چربی باسن یه دومی

 هایش را باال انداخت.فلی شانه

ل هایی هستند که حاضرند برای یه تزریق دیوئر پوها پیکسیبهاییه که برای جوان شدن باید بپردازی. توی ساحل غربی _
 کالنی بپردازند.
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 «من پیکسی نیستم.»اش گفت: ها به هم فشردهباتلر از بین دندان

ی که هایشون کنی، و یه رنگدیم که در آینده اگه خواستی موهاتو بلند کنی، با اونا رنگی مخصوصی بهم میهاما ژل _
 پوشونه.ات رو میی ناشی از بازسازی سلولی پوست سینهرنگ تیره

وان ظر جوقتی که از خواب بیدار شدی، درسته که از درون پیری، ولی خب، از بیرون به ن»سنتور بعد سریع اضافه کرد: 
 «آی.می

 «همین هم خوبه.»آرتمیس گفت: 

ی های دورف با دستبند بسته بود و قیافهکشید، وارد شد. دستطور که مالچ را پشت سرش میدر همین لحظه، هالی همان
 العاده ناراحتی داشت.فوق

 «حاال این کارها الزمه؟ یعنی ما با هم دوست بودیم.»مالچ با آه وناله گفت: 

 «گردم.گردم، یا اصالً بر نمیمو ازم گرفتند. فرمانده گفت یا با تو بر میدرجه»پرخاش گفت: هالی با 

 خیله خب، منم در عوض چربی اهدا کردم، مگه نه؟ _

 «کنم... نه.خواهش می»باتلر آهی کشید و گفت: 

 ژولیت نخودی خندید.

 ره.نگران نباش، داداشی. یادت می _

 «ش کنید.هوزود منو بی»باتلر گفت: 

 «کنم، قابل نداشت.خواهش می»مالید، زیر لب غر غر کرد: طور که باسنش را میمالچ همان

 هالی دستبند دورف را باز کرد، اما از کنارش تکان نخورد.

 خواست با شما خداحافظی کنه.جا چون این میما اومدیم این _

 «گه، خداحافظی کن.خب دیخیله»اش به مالچ زد و او را هل داد: هالی با شانه

 ژولیت چشمک زد.

 خداحافظ، بوگندو. _

 خداحافظ متعفن. _

 حواست باشه دیوارهای سیمانی رو نخوری. _

 آد.خیالت راحت باشه. به نظرم کار جالبی نمی»مالچ ادای دندان درد در آورد و گفت: 
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 دونه؟ شاید یه روزی دوباره همدیگه رو دیدیم.کی می _

 شان بودند.اشاره کرد که سرگرم روشن کردن هارد درایوهای هامالچ به تکنیسین

 شه.بار میاگر هم دیدیم، خدا پدر اینا رو بیامرزه که برای اولین _

 باتلر خم شد تا هم قد دورف شود.

 ها هم نگرد.دوست کوچولوی من، مراقب خودت باش، دور و بر گابلین _

 مالچ به خودش لرزید.

 دونم.ره، خودم میاین که دیگه گفتن ندا _

 کشید، ظاهر شد.ی نمایش باالرونده که یک افسر پلیس داشت آن را پایین میصورت فرمانده روت روی یک صفحه

فهمم این همه ابراز احساسات به چه خواید با هم ازدواج کنید؟ من نمیمگه شما دو تا می»فرمانده با عصبانیت فریاد زد: 
 «آد!دیگه شما حتی اسم این زندانی رو هم یادتون نمیی خوره. تا ده دقیقهدردی می

 «الین هستند.فرمانده آن»که احتیاجی به گفتنش نبود، گفت: ها با اینیکی از تکنیسین

نم. مگه کجولیوس، خواهش می»ی نمایش نصب شده بود، نگاه کرد و گفت: مالچ به دوربین کوچکی که که در کنارصفحه
 «اند؟ این لحظات برای اینا لحظات حساسیه.شونو مدیون منزندگی دونی این آدمیزادهانمی

 تر شده بود.ی روت به خاطر دریافت بد تصویر، پررنگرنگ سرخ چهره

که مطمئن بشم این جا فقط برای اینام اینترین اهمیتی نداره. من آمدهاین لحظات حساس شما برای من کوچک _
دونم که شناسم. میشه. هر چی باشه، من این دوست عزیزمون، فاول رو خوب میمیدردسر تموم شویی راحت و بیخاطره

 کاری توی آستینش داره.همیشه چند تایی شیرین

 «قدر بدبین بودن هم دیگه آزاردهنده است.جدی، فرمانده؟ این»آرتمیس گفت: 

ی آن ماندههایی در ذهنش دارد تا پستماً نقشهدانستند که او حاش را بگیرد. همه میاما پسرک ایرلندی نتوانست جلوی خنده
ها را پیدا کند، و احتماالً، آخرین رقابت آن دو هم ی پلیس زیرزمینی بود تا آنخاطرات را دوباره به خاطر بیاورد. این وظیفه

 بود.

 آرتمیس بلند شد و به طرف مالچ دیگنس رفت.

ا هم ی خوبی بتونستیم آیندهشه. ما میر دلم برای کارهای تو تنگ میتها، من از همه بیشمالچ، از بین تمام جن و پری _
 داشته باشیم.

 «گی، با اون مُخی که تو داری استعداهایی که من دارم.آره، راست می»اش گرفت: مالچ کمی گریه
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 «اید.که هر دوتاتون هم بویی از شرافت نبردهخصوص اینبه»هالی اضافه کرد: 

ی زمین در امان نبود. حیف شد، چه موقعیتی رو از دست هیچ بانکی توی کره»حرف هالی ادامه داد: دورف بدون توجه به 
 «دیم.می

 ت.اش خیلی اهمیت داشی بعدی نقشهتواند خودش را صمیمی نشان دهد. این کار در مرحلهجا که میآرتمیس سعی کرد تا آن

تم یه خواسیانت کردی، درواقع از جانت مایه گذاشتی. برای همین میی آنتونلی خدونم تو وقتی به خانوادهمالچ، من می _
 چیزی بهت بدم.

 خته شد.کم برانگیی اعتماد و به دور از هرگونه منافع شخصی بود، کمی تخیل مالچ با این مکالماتی که فقط بر پایهقوه

 کرد.ود و خطر مرگ منو تهدید میای بگم. گر چه، حق با توئه. حرکت بسیار شجاعانهاحتیاجی نیست، جدی می _

دونم که این قابلی نداره، اما خب، برای من دقیقاً. من می»ی طالیی که که دور گرنش بود، باز کرد و گفت: آرتمیس سکه
ش تو خواد پیی دیگه، دیگه برای من مفهومی نداره. دلم میخواستم نگهش دارم، ولی دیدم تا چند دقیقهخیلی باارزشه. می

 «. فکر کنم که هالی هم موافقه. یه یادگاری کوچک از ماجراهایی که با هم داشتیم.باشه

 «وای، این نیم مثقال طالست! عالیه! آرتمیس، تو جداً سنگ تمام گذاشتی.»ی طال را محکم گرفت و گفت: مالچ سکه

 «سنجند!مالچ، همه چیز ور که با پول نمی»آرتمیس دست دورف را محکم فشرد: 

ه خاطراتی تونه یزنی. این سکه میجوری درواقع با یه سیخ دو تا کرم رو میاین»ی کوچک کرد و گفت: هی به سکهفلی نگا
 «رو توی ذهن زنده کنه. البته، احتمالش خیلی کمه، ولی امکانش هست.

 و اون یکی کرم؟ _

 مالچ یه چیزی داره که توی زندان بهش نگاه کنه. _

 ضوع فکر کرد.ای به این موروت چند ثانیه

را جلسه ی دیگه با شوتونه نگهش داره. حاال اون زندانی رو ببرید توی شاتل و دیگه تمومش کنید. من ده دقیقهباشه، می _
 دارم.

برند واقعاً ناراحت شده است. اما بیند دورف را میکه میهالی، مالچ را بیرون برد. آرتمیس در کمال تعجب متوجه شد از این
 رفت.شان به زودی برای همیشه از بین میی دوستیآن ناراحتیش برای این بود که خاطرهتر از بیش

ها و ها ریختند. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که به شقیقههایی که به یک الشه حمله کنند، روی آنها مثل مگستکنیسین
ی نمایش گذشت و به یک صفحهل اعصاب میهای آدمیزادها، الکترود وصل شده بود. الکترودهای هر نفر از یک مبدمچ

 های نمایش رژه رفتند.ها روی صفحهشد. خاطرهپالسمایی وصل می

 فلی تصاویر را به دقت بررسی کرد.
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گرده. من برای شانزده ماه پیش تنظیم کرده بودم، ولی درواقع از سه سال پیش باید شروع تر از اینا بر میبه خیلی قبل _
 گیریش رو شروع کنه.ی گروگانرتمیس دوباره نقشهخوام آینم کنیم.

 «آفرین، فلی. امیدوار بودم حواست به این نباشه.»آرتمیس با لحن تلخی گفت: 

 «من حواسم به خیلی چیزهای دیگه هم هست.»سنتور به او چشمک زد: 

 ی نمایش باالرونده به لبخند باز شد.ی دهان روت روی صفحهتصویرِ دانه دانه

 شو ببینم.خواد قیافدونی چه قدر دلم میبگو، فلی. نمیبهش  _

 اش یک فایل را باز کرد.فلی روی کامپیوتر دستی

 حدس بزن چی دیدیم؟ ها تو رو نگاه کردیم.میلما ای _

 بگو، چی؟ _

دیدیم  کردیم کهها پیدا کردیم که آماده بود برای باز شدن. یه جست و جویی هم توی اینترنت یه فایل درمورد جن و پری _
 دند.ها بوهای جن و پریمیل تو یه سایت چند مگابایتی اجاره کرده، که توی اون هم باز فایلبه به، یکی با نشانی ای

 «کنید.کردم. مطمئنم که درک میباالخره باید سعی خودمو می»که خجالت بکشد، گفت: آرتمیس بدون این

 هایش را باال انداخت.لوح شانههای سادهثل آدمم یسآرتم ای برای گفتن نداری؟حرف دیگه _

 ترید.چی بگم؟ شما از من خیلی باهوش _

ی ابزارش یک دیسک لیزری کوچک برداشت و آن را در درایو یک کامپیوتر متصل به شبکه که روی میز بود، فلی از جعبه
 قرار داد.

اتی ویروسی منفجر کنم. این ویروس فقط به اون خوام توی کامپیوتر تو، یه بمب اطالعفقط محض احتیاط، من می _
شند. درضمن، این ویروس تا شش ماه آینده هم سیستم تو رو زیر نظر زنه که مربوط به قوم خاص میهایی صدمه میقایل

 جوری به ما کلک بزنی.داره، که مبادا بخواهی یه

 کنم.من فراموش میکه زنی فقط برای اینها رو به من میتو هم داری تمام این حرف _

 «دقیقاً.»هایش را به همزد: فلی چهار دست و پا کمی جلو آمد و دست

 ی فلزی که همراهش میکشید، داخل شد.هالی در را فشار داد و با یک صندوقچه

 ببینید چی پیدا کردند. اینو توی باغ چال کرده بودند. _

ونسی ریخت. چندین دیسک کامپیوتری و کپی شده از هالی در صندوقچه را باز کرد و محتویات آن را روی فرش ت
 ی آرتمیس روی فرش پخش شد.های روزانهیادداشت
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 «ای نیست که بخوای بگی؟چیز دیگه»ها را برداشت و نگاه کرد: فلی یکی از دیسک

طع ی یکی قرساندند یکاش میهایی که خون را به زندگی گذشتهبالید. شاهرگآرتمیس حاال دیگر زیاد به خودش نمی
 شدند.می

 اینا رو یادم رفته بود. _

 ای نیست؟طوره. چیز دیگهحتماً همین _

 آرتمیس رویش را به طرف میز کرد و دست به سینه شد.

 کنید.البد اگه بگم نه باور نمی _

 ی نمایش را به لرزه انداخت.چنان به شدت خندید که صفحهروت آن

ته تونیم نداشطور انتظار میهمه بالیی که سر مردم ما آوردی، چهطمینان داریم. بعد از اوناوه، نه آرتمیس ما کامالً به تو ا _
ه عینک آفتابی دفعه تو دیگچند تا سؤال ازت بکنیم و این هیپنوتیزمخوایم بعد از باشیم؟ حاال اگه از نظر شما اشکالی نداره، می

 نداری که بزنی.

بار بود که یناثر کند. این اولی هالی را بیکنندهای نگاه هیپنوتیزمهای آیینهبا عینکآرتمیس شانزده ماه قبل موفق شده بود 
 زد، اما آخرین بارش نبود.ها کلک میاو به جن و پری

 خیله خب، پس دست به کار بشید. _

 «دونی چه کار کنی.سروان شورت، خودت می»روت فریاد زد: 

 ش را مالید تا جریان خونش را به گردش بیندازد.هایهالی کالهخودش را برداشت و نوک گوش

شید، پس بار نیست که شما هیپنوتیزم میکنم و چند تا سؤال ازتون بپرسم. این اولین هیپنوتیزم خوام شما رو من فقط می _
شه ید، باعث میکنکنید که آرامش خودتونو حفظ کنید. اگر سعی کنید مقاومت دونید که هیچ دردی نداره. بهتون توصیه میمی

 های مغزیتون از بین بره.تونو از دست بدین یا حتی سلولحافظه

مام این کنم که وقتی دوباره از خواب بیدار شدم، تیه دقیقه صبر کن. ببینم، من درست فکر می»آرتمیس دستش را بلند کرد: 
 «ماجرا دیگه تمام شده؟

 «ی ماست.آره، آرتمیس. این آخرین خداحافظ»هالی لبخند زد: 

 اش، کامالً آرام بود.رغم هیجانات درونیصورت آرتمیس علی

 خواستم بگم.خب، پس چند تا چیز هست که می _

 رغم میلش کنجکاو شده بود.روت علی
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 فقط یه دقیقه، فاول، بعد اون شب خوش. _

وش وقت فرامیکی رو هیچدارم. کاش اینخیله خب. اول، متشکرم. من به برکت وجود قوم خاص، حاال خانواده و دوستانم رو  _
 کردم.نمی

 «جوری بهتره. باور کن.آرتمیس، این»ی او گذاشت: هالی دستش را روی شانه

 آرید؟باری که منو دیدید. اون شب رو به خاطر میخوام به گذشته فکر کنید، و به اولینتون میو دوم، از همه _

احساس را به خاطر آورد که در کنار محلی مقدس در جنوب ایرلند به او حمله کرده هالی یک آن به خودش لرزید. آدمیزاد بی
ود، هایش گذشته بکرد که با چه زحمتی از یک انفجار مهلک، که درست او نوک بالوقت فراموش نمیبود. فرمانده روت هیچ

 کرد، صورت گرفته بود. درهالی مذاکره میجان سالم به در برده بود. فلی با آرتمیس هم از طریق فیلمی که در مورد آزادی 
 انگیزی بود.آن زمان او واقعاً موجود نفرت

اگه شما این خاطرات و تأثیراتی را که قوم خاص روی من داشتند رو پاک کنید، من احتماالً دوباره همان »آرتمیس ادامه داد: 
 «خواید؟شم. شما واقعاً همین رو میآدم می

همه انداخت. آیا مسبب اصلی این همه تغییر در آرتمیس، قوم خاص بود؟ و حاال هم آیا این قوم خاص  این فکر لرزه به اندام
 شود او دوباره همان آدم قبلی شود؟است که باعث می

یعنی ممکنه؟ آرتمیس راه درازی رو طی کرده تا عوض بشه. یعنی ما این حق »ی نمایش نگاه کرد: هالی برگشت و به صفحه
 «ه این همه تغییر رو نادیه بگیریم و زیر پا بذاریم؟رو داریم ک

کردم این حرف و بزنم، اما همچنی بفهمی نفهمی، منم از این وقت فکر نمیگه. همیچآرتمیس درست می»فلی هم گفت: 
 «آد.تر خوشم میی جدید بیشنمونه

 ی کامپیوتری را باز کرد.ی نمایش یک پنجرهروت روی صفحه

روان، با در نظر گرفتن تمام احتماالت، این گزارش رو برای ما فرستاده. اونا معتقدند احتمال بازگشت بسیار  انجمن برادران _
 گیره.ش شدیدا تحت تأثیر خصوصیات مثبت قرار میضعیفه، چون فاول از جانب باتلرها و خانواده

ناس ششه بگید از کی تا حاال دکترهای روانانجمن برادران روان؟ منظورت آرگون و رفیقاشه؟ می»هالی با اعتراض گفت: 
 «اند؟ساحره قابل اعتماد شده

هالی، »افتاد. پس خیلی آرام گفت: روت دهانش را باز کرد تا فریاد بکشد، اما از این کار منصرف شد؛ اتفاقی که معموالً نمی
 «ما نداره.ی آرتمیس ربطی به ی فرهنگ ما در خطره. خالصه کنم، آیندهدر حال حاضر، آینده

 آور شد.دهان هالی تبدیل به یک خط مورب رعب

 ها هستند.اگه اینطوره، پس ما هم به همان بدی هستیم که خاکی _
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 ها را به همان روال همیشگی ادامه دهد.فرمانده تصمیم گرفت مکالمه

 های سخت گرفتن. نهگم سروان. فرمانده بودن یعنی در شرایط سخت تصمیمخوب گوش کن چی می»روت نعره کشید: 
 «مون قطع نشده، این آدمیزادها رو هیپنوتیزم کن.گی. پس همین حاال تا ارتباطخفه خون گرفتن و کاری رو کردن که تو می

 بله، قربان. هر چی شما دستور بفرمایید، قربان. _

 هایش نگاه کرد.هالی درست جلو آرتمیس ایستاد و با دقت به چشم

 بینی.بینم، گر چه مطئمنم تو منو مییگه تو رو نمیخداحافظ، هالی. من د _

 آرتمیس سعی کن آرام باشی. چند تا نفس عمیق بکش. _

 .هیپنوتیزمآور وقتی هالی دوباره حرف زد، طنین صدایش بم و کامالً گرفته بود؛ یعنی همان طنین خواب

 خوب کلکی به اسپیرو زدیم، نه؟ _

 «کنم.آخرین ماجراجویی بود. دیگه کسی رو اذیت نمیآره. »آلود لبخند زد: آرتمیس خواب

 رسید؟ها از کجا به فکرت میاین نقشه _

 «ی فاول به ارث رسیده.های قبلی خانوادهفکر کنم، استعدادهای ذاتیه. از نسل»های آرتمیس روی هم افتاد: پلک

 داری، از دست ندی.ها هایی رو که از جن و پریبندم حاضری هر کاری کنی تا خاطرهشرط می _

 تقریباً هر کاری. _

 پس بگو ببینم، چه کار کردی؟ _

 «هیچی، فقط چند تا کلک کوچولو زدم.»آرتمیس لبخند زد: 

 «چه کلکی؟»هالی پافشاری کرد: 

 تونم بگم. رازه.نمی _

 «داریم.بگو، آرتمیس. هر دومون با هم این راز رو نگه می»تر کرد: هالی طنین صدایش را غلیظ

 «گی؟ها نمیگی؟ به جن و پریبه کسی نمی»ی آرتمیس زد: رگ شقیقه

 ی نمایشی که روت روی آن بود نگاه کرد. روت به او عالمت داد که ادامه بدهد.هالی با احساسی از گناه به صفحه

 گن. این یه رازه بین من و تو.نه، نمی _

 باتلر یه صندوقچه توی الیبرنت باغ قایم کرده. _
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 دیگه؟ _

 شه.تونم غافلگیرش کنم تا حواسش پرت بجوری میمیل فرستادم. ولی امیدوارم فلی پیداش کنه. اینمن برای خودم یه ای _

 چه زرنگ. چیزی هم هست که امیدوار باشی فلی پیدا نکنه؟ _

 ای زد.ی موذیانهآرتمیس خنده

اونو ویروسی  تونهام. فلی نمیی اینترنتی قایم کردهذخیرهباتلر یه صندوقچه توی باغ چال کرده، منم یه فایل تو سایت  _
 جا فایل دارم. وقتی من اطالعات اون فایلزنه که یادآوری کنه اونمیل به من میکنه. پشتیبان سایت، شش ماه دیگه یه ای

 آد.گرده و خاطرات گذشته یادم میام بر میرو بازیابی کردم، به احتمال قوی حافظه

 ؟بازم هست _

 ها هیچ مفهومی برای من نداره.ای آخرین امیدمه. اگه سنتور پیداش کنه، دنیای جن و پرینه. سایت اجاره _

 ی نمایش، یکی دو بار پرید.تصویر روت بر روی صفحه

ا تهاشونو پاک کنید. تمام مراحل باید ضبط بشه. من شون کنید و خاطرههوششه. بیمون داره قطع میخب دیگه، ارتباط _
 شه که کار آرتمیس تمام شده.فیلم رو نبینم، باورم نمی

 فرمانده، بد نیست از بقیه هم چند تا سؤال کنیم. _

ای آخرین امید اونا بوده. الکترودها رو کار بندازید و برنامه رو منفیه، سروان. فاول خودش همه چیز رو گفت. سایت اجاره _
 اجرا کنید.

 برداشت و ناپدید شد.تصویر فرمانده، چند موج 

 «بله قربان.»هالی گفت: 

خوام نده. میتر به طلوع خورشید نموشنیدید فرمانده چی گفت؟ شروع کنید. چند ساعت بیش»بعد رو به افراد تیم فنی گفت: 
 «تا قبل از اون کارمون روی زمین تموم شده باشه.

شان هایبند طلقی مخصوص خواب را از بستهاشند، بعد یه چشمشان محکم بها الکترودها را امتحان کردند تا سرحایتکنیسین
 بیرون آوردند.

 «ذارم.من می»بندها را گرفت و گفت: هالی چشم

 «رحمی.کا خیلی دلدونی؟ حفاظت از افراد، شغل خشنیه. تو برای اینمی»هالی کش سر ژولیت را باز کرد: 

 «رو فراموش نکنم. کنم نصیحتتسعی می»ژولیت آرام سرش را تکان داد: 

 من مراقبتم. _
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 «بینمت.هام میتوی خواب»ژولیت لبخند زد: 

بند بند بود فشار داد. ترکیبی از نورهای هیپنوتیزم کننده که از قسمت چشمی چشمی کوچکی را که روی چشمهالی دکمه
تر از پنج ثانیه تحت تأثیر قرار داد و زد ژولیت را در کممی بخش که از واشرها بیرونشد، به همراه داروی آرامساطع می

 هوش کرد.بی

ه هم برسند، ی او ببند در پشت سر تراشیدهکه بندهای چشمباتلر نفر بعدی بود. افراد گروه فنی مجبور شده بودند برای این
 ها گره بزنند.ای کش به آنتکه

 سالم رو ازی بیدار شدم تمام خاطرات خوش چهلوقت آدکار نکنه. خوشم نمیحواست باشه فلی خراب»مرد محافظ گفت:  
 «دست داده باشم.

 «کنه.کار میدونه داره چهنگران نباش، فلی دقیقاً می»هالی با اطمینان گفت: 

 تونه روی من حساب کنه.خوبه. در ضمن، یادت باشه هر وقت قوم خاص به کمک احتیاج داشت، می _

 «مونه.یادم می»کرد: هالی دکمه را فشار داد و زیر لب زمزمه 

شانی این بار هیچ فکری به پیجا که قبالً او را هیپنوتیرم کرده بودند، کامالً آرام بود. برای اولینآرتمیس آخرین نفر بود. از آن
 ی معمولی است.کرد یک آدمیزاد سیزده سالهپسر چین نینداخته بود. اگر هالی شناختی از او نداشت، فکر می

 «شه کرد؟ دستور، دستوره.چه می»گفت:  هالی رو به فلی

 اش از حالهای آرتمیس گذاشت و دکمه را فشار داد. چند ثانیه بعد، پسرک جوان روی صندلیبند را روی چشمهالی چشم
ی نمایشی که پشت سرش بود، شروع به حرکت کردند. در زمان رفت. بالفاصله، خطوطی با حروف جن و پری بر روی صفحه

نوشتند، اما خواندن خطوط مارپیچ بسیاری از چن و پری ها را به سرگیجه ها به صورت مارپیچ میراند، جن و پریپادشاهی فِ
 انداخت.می

ببینم چی  خوامکار شدم، میای بیآغاز حذف. اما یه کپی بگیرید. اگه یه بار چند هفته»هایش فرمان داد: فلی به تکنیسین
 «بشه.قدر عوضی باعث شده این بچه این

 شد، تماشا کرد.ی نمایش نشان داده میهالی زندگی آرتمیس را که به صورت نمادهای سبز رنگ بر روی صفحه

یوالیی خصوص اگه همون هتونه. بهآد. اگر اون تونسته یه بار ما رو پیدا کنه، حتماً دوباره هم میولی به نظر کار درستی نمی _
 «باشه که قبالً بود.

 بورد تایپ کرد.زم را روی یک کیفلی دستورهای ال

 ایم.دفعه دیگه ما آمادهشاید. ولی این _

 «شدیم.حیف شد. تازه داشتیم با هم دوست می»هالی آهی کشید: 
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 «که بخوای با یه افعی دوست بشی.آره حتماً. مثل این»سنتور با غرولند گفت: 

 شت آن پنهان کرد.هالی ناگهان نقاب کالهخودش را پایین کشید و چشمانش را در پ

 می تونیم با هم دوست باشیم. شرایط باالجبار ما رو کنار هم قرار داده بود، همین...وقت نمیدرسته، حق با توئه. ما هیچ _

 ی او زد.فلی آرام روی شانه

 ری؟هاتو باال بگیر. حاال کجا داری میآفرین دختر خوب! گوش _

 کنم. احتیاج به هوای تازه دارم.خوام یه کمی پرواز رم تارا. میمی _

 گیره.تو میی پرواز نداری. روت درجهاما تو اجازه _

 «جام.برای چی؟ مگه یادت رفته؟ قرار نبود کسی بدونه من این»هایش را روشن کرد و گفت: هالی بال

در ورودی عمارت گذشت و به بعد بلند شد و با قوس مالیمی در راهرو پرواز کرد. هالی فقط با جند سانتی متر فاصله از 
ی شب اوج گرفت. برای یک لحظه هیکل الغرش در پرتو بدر ماه روشن شد، ولی بعد با لرزشی که از سرعت در آسمان تیره

 ی دید آدمیزادها خارج بود، ناپدید شد.دامنه

ی بدترین وقات حتی از عهدهها گاهی ااند. آنقدر احساساتیها که چهفلی دور شدنش را تماشا کرد. از دست این اِلف
خراج وقت هالی را اگیرند. اما روت هیچشان تصمیم میکه با احساساتآیند، فقط برای اینها نیروی ویژه هم بر میمأموریت

سی به ها را پیدا کند، چه ککند، چون هالی یک پلیس به تمام معناست. از این گذشته، اگر آرتمیس فاول روزی دوباره آننمی
 تواند قوم خاص را نجات دهد؟هالی میجز 

*** 

خورد. او وری روی نیمکت نشسته بود که باسن ملتهبش مالچ در زندان کوچک شاتل نشسته بود و به حال خودش غصه می
 قدرها هم ساده نبود.با آن تماس پیدا نکند، ولی این کار آن

حداقل  خواستندها میکی که به پلیس زیرزمینی کرده بود، آنراستش، اوضاع اصالً بر وفق مراد او نبود. با وجود آن همه کم
ید، رسطور هم که به نظر میبرای یک دهه او را به زندان بیندازند. آن هم فقط برای دزدیدن چند شمش طالی ناقابل، و این

که شاتل در سکویش در های فوالدی و لیزری محصور شده بود و تا هنگامیامکان فرار وجود نداشت. دور تا دورش با میله
شد، اوضاع به همین منوال ادامه داشت. بعد از آن هم یک مسیر کوتاه به مرکز پلیس، شنیدن حکم، اردوگاه هِوِن قفل می

ه اگر هایش خاکستری شوند، یعنی همان اتفاق شومی ککه ریشجا ماندن تا وقتیانتقال به زندان با تدابیر امنیتی شدید، و آن
 آمد.ها باشد، به سرش میشد بیش از پنج سال خارج از تونلیروزی مجبور م

ی اما یک امیدواری کوچک وجود داشت، یک کورسوی بسار ضعیف. مالچ خیلی جلوی خودش را گرفت تا وقتی همه
یش را با هابرند، صبر کند و بعد خیلی عادی، دست راستش را باز کند و شقیقهشان را از شاتل بیرون میها وسایلتکنیسین
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کرد خواندن یادداشت کوچکی بود که کف دستش مخفی کرده اش ماساژ دهد. اما درواقع کاری که میشست و انگشت اشاره
 که به هم دست داده بودند، به او رد کرده بود.بود. همان یادداشتی که آرتمیس فاول هنگامی

 فتی، به وکیلت بگو نگاهی به تاریخ حکمکه زندان رمالچ دیگامز! من هنوز با تو کار دارم. به محض این
ی طال اصلی بازرسی از غارت بیندازد. وقتی آزاد شدی، چند سالی سرت به کار خودت باشد، بعد سکه

 را برایم بیاور. ما دو تا با هم شکست ناپذیریم.

دوست و حامی تو،

 آرتمیس فاول دوم.

راً اش فوهای آسیاب دورفیکاغذ را به درون دهانش مکید. دندان مالچ یادداشت را مچاله کرد، دستش را جلو دهانش گرفت و

 مدرک جرم را نابود کردند.

ها طول توانس ماهاش میاش نفس عمیقی کشید. هنوز وقت جشن گرفتن نبود. حتی یک مرور کوچک پروندهمالچ با بین

 ها، اما جای امیدواری بود.بکشد، شاید هم سال

 ناپذیر بودند.ی آرتمیس مشت کرد. آن دو با هم شکستسکهها را به دور دورف انگشت
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 موخره

 
 دار()قفل ی آرتمیس فاول، دیسک های روزانهیادداشت

 

طور این فکر قبالً به مغزم خطور نکرده بود. کنم که چهام را یادداشت کنم. در واقع، تعجب میام خاطرات روزانهتصمیم گرفته

 نظیرش نهایت استفاده را بکنند.های بیهای بعدی فاول از ایدهکارهایش را ثبت کند تا نسلمتفکری مثل من باید 

اند، اما برای عوامل قانون که ها برای بازماندگان من باارزشالبته، باید خیلی مراقب این مدارک باشم. درست است که این

 ترند.اند، باارزشکردن مدرک علیه من همیشه در پی جمع

که از روسیه فرار کرده، خیلی تغییر کرده است. تمام فکر و ذکرش تر است. از زمانیپنهان کردن این دفترچه از پدرم، مهم تازه،
 در باشد رحاض جهانی معتبر بانک هیچ کنمنمی فکر. واهی تصورات و افکار مشت یک –شده درست کاری و ازخودگذشتگی 

 هب هم من و است، من اختیار در خانواده دارایی حال، هر به. کند باز حساب کسی برای خودگذشتگی از و درستکاری ازای
 – اندها خالف قانونتر این نقشهام. بیشمبتکرانه های بدیع وکنم، با همان نقشهآن محافظت می از امهمیشگی روش

 .است غیرقانونی یمخفیانه کارهای همین در واقعی منفعت. طورندهمین همیشه هابهترین

انیانم ی انتخاب قربام معیارهایم را در زمینههای پدر و مادرم قائلم، تصمیم گرفتهولی، فقط به خاطر احترامی که برای ارزش
المللی های بینی طبیعی جهان هم که شده، چند تایی از این شرکتکنم بد نباشد برای حفظ موازنهتغییر دهم. فکر می

سی که با این کار به کها کمک کنم. نه اینتصمیم گرفته ام به روش خودشان، به آنپیکر ورشکسته شوند. در واقع غول
ن تغییر شود. اصالً و ابداً فکر نکنید متری ریخته میبینند اشک کمهایی که صدمه میآسیب نبیند، نه، فقط، برای این آدم

تری خیر، هدف من فقط این است که سودهای کالن نم،خواهم به نفع فقرا کار کهود مدرن میام و مثالً مثل رابینموضع داده
 هایم به جیب بزنم.بداریاز کاله

پدرم تنها کسی نیست که عوض شده. باتلر هم یک شبه چند سال پیرتر شده است. ظاهرش تقریباً مثل همیشه است، ولی 
 ا من تصمیم ندارم کسی را بهکند کسی متوجه نشود. امکامالً مشخص است که کندتر شده است؛ گر چه خودش سعی می

که جداً جای او استخدام کنم. باتلر یک خدمتکار وفادار است در امور ضد اطالعاتی تجربیات ذی قیمتی دارد. احتماالً هنگامی
گوید محافظت از افراد شغلی نیست که به یک محافظ احتیاج داشته باشم، ژولیت مرا همراهی خواهد کرد، گر چه او هم می

رود تا در یک باشگاه کُشتی ثبت نام کند. از حاال ی آینده او به ایاالت متحده میتمام عمر به آن ادامه دهد. هفته بخواهد
ی یَشم. تنها امیدم به این است که در آزمون رد شود، که شک دارم. هر چه باشد، او یک باتلر اسم خودش را گذاشته شاهزاده

 است.
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افزار ها را انجام بدهم. اخیراً با نرمایی هستم که بتوانم بدون کمک محافظ شخصی هم آنهطبیعتاً در حال تکوین برنامه
ه از قدر ارتقا دهم کافزار را باید آنکنم. این نرمهای بانکی مختلف را به حساب خودم منتقل میام موجودی حسابپیشرفته

شوند. می ی کامپیوترها مجهز به ورژن ماه دیگر، همه تر باشد. تا ششکاران کامپیوتری پیشرفتهی تبههای همهبرنامه
 وقت نوبت من است که استعدادم را در کپی شاهکارهای نقاشی به همه نشان دهم.آن

ام، مثل دانم چرا به چیزهایی که موضوع تخیلی دارند، کشش پیدا کردهها نمیها عالقه داشتم، اما تازگیقبالً به امپسیونیست
 ها را باید موقتاً کنار بگذارم، زیرا امروزهکشید. اما این پروژهها میهای تخیلی و افسانهآرتور رَکِم برای کتابتصاویری که 

 ام.متوجه شدم که خودم قربانی یک توطئه شده

ه کام. درست یک لحظه قبل از آنامروز خیلی غیرعادی شروع شد. وقتی بیدار شدم، هنوز هیچی نشده حس کردم خسته
 اندوزی از دستهایم را باز کنم، به طور عجیبی احساس قانع بودن کردم، انگار که تمام شور و اشتیاقم را برای مالمچش
ام. این اتفاق قبالً نیفتاده بود. شاید هنوز در حال و هوای جادویی خواب عجیبی بودم که شب قبل دیده بودم، یا شاید هم داده

ثیر گذاشته بود. در هر صورت، هر دلیل که داشته، باید خیلی مراقب باشم که در آینده به طرز فکر مثبت جدید پدرم بر من تأ
ام را از دست چنین نشوم. با این وضعیت روحی پدرم، اصالً صالح نیست که من هم ارادههای اینهیچ عنوان دچار لغزش

فاول هم برای پیشرفت، بزهکاری است. ی بدهم. من باید مثل همیشه اشتیاقم را به پیشرفت حس کنم. روش خانواده
. 

چک از شستم، دو شیء بسیار کوشویی صورتم را میتری افتاد. وقتی که داشتم کنار دستی بعد، اتفاق عجیبچند دقیقه
لکه یک تنها این، باند. نه ها دو لنز رنگی نیمه پوسیدههای دقیق در آزمایشگاه مشخص کرد که آنهایم افتادند. بررسیچشم

ای منعکس کننده هم به پشت لنزها اضافه شده بود. چه ابتکار جالبی. شک ندارم که کار یک استاد ماهر است. الیه از ماده
الً که اصترین اطالعی درمورد لنزها ندارم، و ایناند؟ خیلی عجیب است، با وجودی که کوچکها را ساختهاما با چه هدفی این

ی تاریک آن پنهان شده ی خودم، و در پشت الیهجا در کلهکنم جواب همینکنند، احساس مین چه کار میهای مدر چشم
 است.

دند. این شان پیدا کرهایای در چشمحاال تصورش را بکنید که چه قدر تعجب کردم وقتی ژولیت و باتلر هم از این لنزای آینه
اختراع خود من باشند، به همین دلیل، به هیچ عنوان نباید این رقیب ناشناخته را توانند اند که حتی میلنزها به قدری ماهرانه

 دست کم بگیرم.

ک آشنا گذرم. باتلر در لیمِریک یترین سر نخ هم سرسری نمیکنم. حتی از کوچکبروبرگرد پیدا میمن این آدم خطاکار را بی
ت. او شاید از این کاردستی جاسوس ما سر در بیاورد. های چشمی و غیرچشمی اسدارد. یک نفر که متخصص انواع عدسی

 نویسم، باتلر در راه لیمریک است.همین حاال که دارم می

اش شود. تا چند روز دیگر، پدرم با وجدان آگاه نویافتهبه این ترتیب، فصل جدیدی در زندگی آرتمیس فاول دوم شروع می
ز و یک انگیجا فقط به یک مرکز کامپیوتر رقتزی خواهد فرستاد. در آنروی شبانهبازخواهد گشت. کمی بعد مرا به مدرسه

ی های جسمام ظاهراً دیگر برای فعالیتانگیزتر است، دسترسی خواهم داشت. محافظ شخصیآزمایشگاه که از آن هم رقت
 بسیار پیر است و یک رقیب ناشناخته هم دارم که چیزهای عجیب و غریب در بدنم کار گذاشته است.
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را از  کشید و خودشها را میام. اگر یک فرد عادی بود، حتماً کرکرهفرسایی روبرو شدهکنید با مشکالت طاقتالبد فکر می
قت هم وکار فاول، و هیچکرد. اما من یک فرد عادی نیستم. من آرتمیس فاول هستم، آخرین عضو خاندان تبهدنیا پنهان می

هایم گذاشته است. هر که باشد، برای این گستاخی فهمم چه کسی آن لنزها را در چشماز راهم برنخواهم گشت. باالخره می
ترین مانعی پیش هایم بدون کوچکوقت دیگر نقشهبهای زیادی خواهد پرداخت. هر وقت از شر این مزاحم خالص شدم، آن

کس مانند آن را ندیده است. دنیا نام کنم که تا به حال هیچهای سرکشم را رها میچنان افسار بزهکاریخواهند رفت. آن
 آرتمیس فاول را برای همیشه به خاطر خواهد سپرد.

 

 

 .پایان جلد سوم
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