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 مقدمه
 

ارسال شده است. باور بر این است که این  horsesense.nomwww1. از طریق اینترنت اجنه، در سایتاین مقاله 

شود، گرچه هرگز چنین امری اثبات نشده است. تقریباً تمامی ، مشاور فنی نیروی ویژه اداره می2سایت توسط سنتور فلی

 ی پلیس اجنه، در تناقض است.رسمی منتشر شده توسط روابط عمومی نیروی ویژه جزئیات گزارش زیر، با گزارش

ایم. اظهارنامه نیروی ویژه، از را شنیده 3ی زیتو پروبهای رسمی ارائه شده حول حوادث اسفناک موسسهی ما گزارشهمه

یق را وارونه جلوه داده، و تصمیمات یک اند تا حقالحاظ جزئیات دقیق و ملموس، چیزی برای گفتن ندارد و در آن ترجیح داده

 ال ببرند.سؤافسر زن را زیر 

زدنی از خود بروز داده و اگر مهارت ، رفتاری مثال4هالی شورتدانم که افسر مورد بحث یعنی سروآنمن به دالیل قاطع، می

بایست ان شورت، نیروی ویژه میکردیم. بجای قربانی کردن سرواو در میدان عمل نبود، تلفات جانی بیشتری را مشاهده می

 به او مدال دهد.

 آدمیزادها موضوع اصلی در این پرونده خاص هستند.

بیشتر آدمیزادها حتی آنقدر هوش ندارند که بتوانند پایشان را درست توی شلوارشان بکنند. اما آدمیزادهای مشخص و مشهوری 

ها وجود یک شهر ن و عصبی شدن من هم بشود. اگر آنرسد که حتی بتواند باعث نگراهستند که هوششان به حدی می

ر آدمیزادها حریف تترین سعی خود را خواهند کرد تا ساکنان آن را استثمار کنند. بیشزیرزمنی اجنه را کشف کنند، مطمئنا بیش

ذارند. ا را پشت سر بگهتکنولوژی برتر اجنه نمی شوند، اما آدمیزادهایی وجود دارند که تقریباً آن قدر باهوش هستند که جن

 کنم.فکر کنم همه بدانیم در مورد کی صحبت می

 خاص،های من حک شده است که این آدمیزاد در تاریخ اجنه، تنها یک آدمیزاد از ما سبقت گرفته است. و واقعاً در ته سم

 بزهکار نابغه ایرلندی. 5لوفا آرتمیستر از یک پسر معمولی است: چیزی بیش

تفاده کشید، تا این که سرانجام با اسبا رقصی شادمانه، نیروی ویژه را از این قاره به آن قاره به دنبال خود می آرتیِ نیم وجبی

 از تکنولوژی اجنه، اطالعات مربوط به وجود ما از مغز او پاک شد.

                                                            
 دریافت و شعور اسبی 1

2 Folay 
3 Zito Probe 
4 Holly Short 
5 Artemis fowl 
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ر مردمان ند یک بار دیگر سداد، در این فکر بود که نکسنتور فلی با استعداد، همان موقع که دکمه پاک کردن ذهن را فشار می

طور همان اش را برگرداند؟ وی آن حافظهاجنه کاله رفته باشد. آیا پسر ایرلندی، چیزی به جا گذاشته بود تا بتواند به وسیله

 که بعدها معلوم شد، البته که گذاشته بود.

جود ما را هم فراموش کرده بود، برای یک کند، اما از آن جا که اصالً وآرتمیس فاول، نقشی مهم در اتفاقات بعدی بازی می

 بار هم که شده، تالش نکرد از مردم ما دزدی کند. نه، عقل کل ماجراهای این قسمت، واقعا یک جن است.

فلی  های بازیگر اصلی هستند؟ واضح است، کهانگیز دو دنیا درگیر است؟ چه کسانی جنبنابراین چه کسی در این افسانه غم

 شد دست به کار عقبن بخش است. اگر به خاطر او و ابتکارهایش نبود، نیروی ویژه خیلی زود مجبور میقهرمان واقعی ای

کرد، ی ماجرا، سنتور فلی بود. هر بار او بود که معماها را حل میهای شهر بشود. قهرمان ستایش نشدهها از دروازهراندن خاکی

 کردند.گشتند، افتخارات را درو میوی زمین ول میهای شناسایی و پاکسازی که برای خودشان راما تیم

رین افسران تهالی شورت قرار دارد، یعنی همان افسری که شهرتش زیر تیغ است. هالی یکی از بهترین و باهوشسپس سروآن

 یهاترین لحظههای بکر در سختنیروی ویژه است. کسی که خلبان زاده شده، و از استعدادی خاص در طرح ریزی نقشه

 عملیات برخوردار است.

البته او هیچ تبحری در اطاعت از دستورها ندارد، و همین اخالقش بیش از یک بار او را به دردسر انداخته است. هالی جنی 

است که در تمامی حوادث مربوط به آرتمیس فاول در مرکز ماجرا قرار داشته. این دو تقریباً دوست شده بودند، تا زمانی که 

روی ویژه دستور داد تا ذهن آرتمیس را پاک کنند، و آن هم درست وقتی که او داشت به یک پسر خوب تبدیل می شورا به نی

 شد.

 ترین فرمانده کل در نیروی ویژه.هم در این جریانات نقش داشت. جوان 6دانیم، فرمانده جولیوس روتهمان طور که همه می

ها به سالمتی عبور داده. جنی نیست که بشود راحت با او کنار آمد، اما گاهی اناو الفی است که اجنه را از میان بسیاری از بحر

 آید.اوقات از بهترین فرماندهان، دوستان خوبی در نمی

 هم سزاوار یادآوری باشد. 7فکر کنم مالچ دیگامز

عاشق دزدی، دورف مبتال به  تا همین اواخر، مالچ زندانی بود اما بار دیگر توانست راهش را به بیرون حفر کند. این موجود

های او در این ماموریت میلی در بسیاری از ماجراهای آرتمیس نقش داشته است، گرچه هالی از کمکنفخی است که با بی

. و البته آمدخرسند بود. اگر به خاطر مالچ و عملکرد بدنی خاص او نبود، اتفاقاتی بسیار بدتر از چیزی که رخ داد، پیش می

 ه افتاد، به خودی خود به قدر کافی بود.اتفاقاتی ک

                                                            
6 Julius Root 
7 Mulch Diggums 
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تن ها، که برای دست یافی گابلینای که پشتیبانِ مالِی دار و دستهقرار دارد. همان پیکسی 8در قلب این پرنودنه، اپال کوبوی

 کردند، او بود.تالش می 9به شهر هون

 های لیزری روبرو شده بود.اپال با حبس ابد پشت میله

هایش به دست هالی شورت دچارش شد، بیرون ود، البته اگر او از کمایی که در حین خنثی شدن نقشهشهمین طور هم می

 بیاید.

بستری بود او هیچ پاسخی  10های پنبه کوب در کلینیک جی. آرگونحدود یک سال تمام، اپال کوبوی در یک سلول با دیواره

ذا ای غای حرف نزد، لقمهداد. در تمام آن مدت او کلمهنمی گر، پزشک هایی که سعی در احیای او داشتند، نشانبه افسون

گفتند که این یک نمایش است! اپال کما را ها میها پاسخی نداد. در ابتدا اولیای امور مشکوک بودند، آننخورد و به محرک

ند. ترین افراد هم متقاعد شدگذشت، حتی بدبینها میکند تا از پیگرد قانونی در امان باشد. اما در حالی که ماهتقلید می

تواند. هر جنی چنین کاری بکند، واقعا خُل تواند برای نزدیک به یک سال تظاهر به کما کند. مطمئنا نمیکس نمیهیچ

 ...11شودمی

 

  

                                                            
8 Opal Koboi 
9 Haven City 
10 J.Argon 

 اشاره به اسم فصل اول 11
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 فصل اول

 12یک خل واقعی 
 

 

 کلینیک جی. آرگون، شهر هون، موجودات زیرزمینی، سه ماه قبل

و تنها شد. آرگون و کارمندان روانشناس اان دولتی نبود. هیچکس مجانی آنجا بستری نمیکلینیک جی. آرگون یک بیمارست
کردند که قدرت پرداخت حق ویزیت را داشته باشند. از میان تمامی بیماران ثروتمند کلینیک، اپال کوبویی ای را درمان میاجنه

، برای خودش سرمایه امور اضطراری کنار گذاشته بود؛ تر از یک سال قبل از اینکه محاکمه شودمتمایز بود. او چیزی بیش
ای تنها به این دلیل که ممکن بود زمانی بیمار شده و نیاز به پول برای پرداخت هزینه درمان داشته باشد. حرکت هوشمندانه

ردند. تری منتقل می کقیمت اش او را به جایی با امکانات ارزانبود. اگر اپال این سرمایه را ترتیب نداده بود، مطمئناً خانواده
یش را هاآمدند و واکنشتوانست آب دهانش را جمع کند و تمام مدت فقط میالبته برای کوبوی که تمام سال گذشته نمی

بررسی می کردند، امکانات تفاوت چندانی نداشت. دکتر آرگون حتی شک داشت زمانی که یک ترول غول پیکر درست روبروی 
 اش مشت بکوبد، اپال متوجه شود.ینهاو، مثل گوریل، به س

برای  13های بواکلپول، تنها دلیل برای متمایز بودن اپال نبود. کوبوی بیمار مشهور کلینیک آرگون بود. بعد از تالش گابلین
ونر یبه دست گرفتن قدرت، نام اپال کوبوی تبدیل به رسواترین نام چهار سیالبی در دنیای زیرزمین شد. به هر حال پیکسی میل

برقرار کرده و جنگی سه طرفه در شهر هون به راه انداخته بود. کوبوی  14ای با افسر ناراضی نیروی ویژه برایر کادگیونرابطه
 کرد.به نژاد خودش خیانت کرده بود و حاال ذهن خودش، به او خیانت می

حاصره م ن پیکسی را زیر نظر داشتند،ترین حرکات ایها که کوچکدر شش ماه اول حبس کوبوی، کلینیک با دوربین رسانه
کردند. سوابق تمامی کارمندان بیمارستان بررسی شده و به همه شده بود. نیروی ویژه، بصورت شیفتی از سلول او حفاظت می

 کردند.چپ چپ نگاه می

د که او گرفت تا مطمئن شونقرار می هیچکس استثنا نبود. حتی شخص دکتر آرگون در معرض آزمایشات تصادفی 
رد، نه تنها کفرار می داد. اگر او از کلینیک آرگونکند. نیروی ویژه به کوبوی هیچ شانسی نمیهمان کسی است که ادعا می

 شد.گرفتند، بلکه یک تبهکار واقعاً خطرناک در شهر هون از بند رها میها مورد تمسخر دنیای اجنه قرار میهمه آن

شدند. به جز آن، از یک ها نزدیک میر صبح تعداد کمتری کارمند پشت دوربین به دروازهگذشت، هاما همانطور که زمان می
تا تماشاچی، انتظار داشتند چقدر بتواند به یک بیمار مدهوش خیره شود؟ به تدریج کارمندان نیروی ویژه از یک دوجین به شش

                                                            
12 Obsessedسی که بر روی موضوعی شدیدا تمرکز کند هم می دهد، که ممکن است این معنا مورد نظر بوده باشد.، معنای ک 

13 B'wa Kell 
14 Briar Cudgeon 
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د برود؟ در توانآوردند که اپال کوبوی به کجا میل میو سرانجام به یک افسر تنها در هر شیفت، کاسته شد. اولیای امور دلی
 بیست و چهار ساعت شبانه روز یک دوجبین دوربین روی او تمرکز کرده بودند.

او مورد بازرسی قرار  یک جستجوگر خواب زیر جلدی، در پوست باالی بازوی او کار گذاشته شده و چندین بار در روز، 
توانست بایستد توانست بکند؟ پیکسی ما بدون کمک حتی نمیبرد، با او چکار میرا بیرون میگرفت. و حتی اگر کسی اپال می

 تر از خطوط صاف است.گفتند امواج مغزی او، چیزی اندکی بیشو سنتورها می

مانی که . از زکردها به نام او اشاره میکند و اغلب در میهمانیشد دکتر آرگون به بیمار ممتاز خود خیلی افتخار میگفته می
اپال کوبوی در کلینیک پذیرفته شد، تقریباً مد شده بود که هر کسی خویشاوندی تحت درمان داشته باشد. تقریباً تمامی 

وانست تهای قرار گرفته در لیست ثروتمندان، عمویی دیوانه در اتاق زیر شیروانی داشتند. حاال آن عموی دیوانه میخانواده
 ر کنار تجمالت، دریافت کند.ها را دبهترین مراقبت

های داخل ای کاش تمام اجنه بیمارستان به اندازه اپال کوبویی سر به زیر بودند. تمام چیزی که او نیاز داشت تعداد کمی لوله
ها پرداخت شده بود. دکتر آرگون ی آنی او، خیلی بیش از هزینهوریدی و مانیتور بود که در صورتحساب درمانی شش ماهه

کشید. شد، نیروی ویژه او را به پای میز محاکمه میوقت بیدار نشود. چون زمانی که بیدار میقانه آزرومند بود که اپال هیچمشتا
شد. نه هر شد، ثروت او به اضافه سرمایه کنار گذاشته شده برای کلینیک، مصادره میو زمانی که به جرم خیانت محکوم می

های نازک و حجم زیاد برای همه بهتر بود، مخصوصاً برای خودش. بخاطر جمجمه کشید،چه خواب اپال بیشتر طول می
یکی  شد، کامالً ممکن بود که خاطراتش درها بودند. و حتی اگر اپال بیدار میها مستعد ابتال به انواع بیماریمغزشان، پیکسی

 از کشوهای مغز بزرگش، محبوس باقی بماند.

کرد کرد، اما احساس میداد. او دیگر بعنوان یک درمانگر عمل نمیخود را انجام میهای دکتر جی آرگون، هر شب گشت
 برای کارکنان خوب است که حضور او را درک کند.

گیرد، خودشان هم بیشتر انگشتشان را روی نبض نگه با انگشتش نبض می 15فهمیدند که جربال آرگوناگر باقی دکترها می
 داشتند.می

گذاشت. به طریقی دیدن اینکه پیکسی کوچک در میان بندهای نگهدارنده خود خوابیده ا برای آخر کار میآرگون همیشه اپال ر
خورد. بخشید. اغلی در پایان یک روز سرشار از پریشانی، او حتی به زندگی بدون دردسر اپال غبطه میاست، به او آرامش می

زش به سادگی برای اعمالی غیر از عملکردهای حیاتی خاموش شد، مغچند زمانی که ماجراها چیزی فرای توان پیکسی می
جز  کردند. اما بهکشید و گاهگاهی مانیتورها رویایی قرار گرفته در میان امواج مغزی او را ثبت میشد. او هنوز نفس میمی

 ها و اهداف، اپال کوبوی دیگر وجود نداشت.آن، با تمام نیت

احساس اضطرابی بیشتر از همیشه داشت. همسرش به این بهانه که در دو سال در یک شب سرنوشت ساز، جربال آرگون 
گذشته او سر جمع شش کلمه هم با او حرف نزده، تقاضای طالق کرده بود. شورا تهدید کرده بود که بخاطر تمام پولی که او 

مناً او در قسمت ران خود احساس های دولتی او را قطع می کند؛ و ضآورد، کمکاز طریق مشتریان مشهور و جدید تو در می

                                                            
15 Jerbal Argon 
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قط ها فگفتند احتماالً تمام اینرسید هیچ میزان از جادو، قادر به درمان آن نیست. جادوگرها میکرد که به نظر میدردی می
 کردند که این موضوع بامزه است.ها فکر میدر ذهنش است. آن

مار گذشت، جداول پالسمای هر بیها میدرحالی که از اتاقآرگون لنگ لنگان به سمت بخش شرقی کلینیک به راه افتاد، و 
 شد.خورد، دچار لرزش میرا بررسی کرد. هر بار که پای چپش به زمین می

ی ساکن، گرد و غبار را جارو های الکتریسیتهبیرون اتاق اپال بودند و با برس 16دو پیکسیِ سرایدار، مروال و دسکانت بریل
ها منظم، صبور و مصمم بودند. وقتی یک پیکسی تصمیم به آمد. آنای در میتخدمان خارق العادهها مسکردند. از پیکسیمی

ا با هشود. به عالوه، آنتوانستید با خیال راحت مطمئن باشید که آن کار درست انجام میگرفت، میانجام دادن کاری می
رف نگاه کردن به یک پیکسی، خیلی از افراد را شاد های بچگانه و سرهای نامتناسب و بزرگ خود، بامزه بودند. صصورت

 ها درمانگران متحرک بودند.کرد. آنمی

 «عصر به خیر پسرها. بیمار محبوبمون چطوره؟» آرگون گفت:

 مرو، که از برادر دوقلویش بزرگتر بود، از آن طرف بُرُس نگاهی به او انداخت.

 «ردم داره شصت پاش رو تکون میده، اما این فقط حقه نور بود.. کمی پیش فکر ک17مثل همیشه، مثل همیشه جری» گفت:

آرگون خندید، اما این خنده اجباری بود. او دوست نداشت جری نامیده شود. به هر حال اینجا کلینیک او بود، او سزاوار مقداری 
ه دو سال، کل ساختمان را بدون مانستند، و برادران بریل برای نزدیک باحترام بود. اما سرایدارهای خوب مثل خاکه طال می

ها هم تقریباً برای خودشان مشهور بودند. دوقلوها بین اجنه خیلی کمیاب بودند. مروال و لکه و کثیفی نگه داشته بودند. بریل
ت ها در چندین برنامه تلویزیونی شرکای بودند که اخیر در شهر هون اقامت کرده بودند. آندیسکانت تنها دوقلوی پیکسی

 از نظر رتبه بود. که باالترین شوی دوستانه شبکه  18ده بودند؛ شامل کانتوکر

سر وظیفه نگهبانی خود بود. وقتی آرگون به اتاق اپال رسید، سرجوخه کامالً جذب  19ی نیروی ویژه، گراب کلپسرجوخه
 کرد.کرد. آرگون او را سرزنش نمیفیلمی شده بود که از طریف عینک ویدیویی خود تماشا می

 ها کاری خسته کننده بود.نگهبانی از اپال کوبوی، تقریباً به اندازه تماشای رشد ناخن

 «فیلم جالبیه؟» دکتر با خوش مشربی پرسید:

 «می.های زیر چشهاست. پُره از تیراندازی و نگاههای وسترن آدمبد نیست. یکی از فیلم» گراب عینک را برداشت و گفت:

 دی، من هم قرضش بگیرم، هان؟شه وقتی تمومش کرمی _

                                                            
16 Marvall and Descant brill 
17 Jerry 
18 Canto 
19 Grub Kelp 
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 دم.یی مخصوص هم بهتون مها خیلی گرون قیمته. من یه پارچهآدم مشکلی نیست دکتر. اما خیلی مواظبش باش. دیسک _

آورد. این افسر نیروی ویژه نسبت به اموالش خیلی حساس بود. او تا آرگون سرش را تکان داد. حاال گراب کلپ را به یاد می
نیک ی کلیهایش راخط انداخته بود، به هیأت مدیرهشکایت نامه در مورد یک میخ بیرون زده از زمین که چکمه همین حاال دو

 نوشته بود.

داد که دائما با مواردی که سنسورهای آرگون جدول کوبوی را بررسی کرد. نمایشگر پالسمای روی دیوار مواردی را نشان می
شد. هیچ تغییری نبود؛ او هم چنین انتظاری نداشت. تمامی اعضای حیاتی روز می متصل به گیجگاه او منتقل می کردند، به

کردند و فعالیت مغزش در حد مینیمم بود. اندکی زودتر، حوالی عصر رویایی دیده بود، اما حاال ذهنش آرام او طبیعی کار می
وی، رفته در بازویش به او اطالع داد که اپال کوببود و سرانجام، انگار که نیاز داشت کسی به او بگوید، جستجوگر خواب قرار گ

همان جایی است که قرار است باشد. معمواًل جستجوگرهای خواب در سرقرار می گرفتند، اما جمجمه پیکسی برای هر نوع 
 جراحی موضعی، بیش از حد شکننده بود.

ی نار رفت تا اتاقی بزرگ با کفی که به آرامجربال کد شخصی خود را در صفحه کلیدِ درِ محافظت شده وارد کرد. در سنگین ک
تپید را نشان دهد. دیوارها از پالستیک نرم بودند و صداهای آرام طبیعت، از بلندگوهای قرار نورهای وضعیت روی آن می

 ریخت.های هموار به پایین میها پخش می شد. در آن لحظه، یک آبشار از فراز صخرهگرفته درگوشه

هایی از ژل داشتند و به طور خودکار، با هر حرکت بدن ها بالشتکل کوبوی در مهاری کامل، معلق بود. تسمهدر میان اتاق، اپا
توانست بطور خودکار طوری به راه بیفتند که او را مانند یک افتاد که اپال بیدار شود، مهار میتنظیم می شدند. اگر اتفاق می

 به خود یا فرار کردنش بشود. شبکه به دام بیندازد و مانع از صدمه زدن او

های ها به خوبی با پیشانی کوبوی تماس دارند. او یکی از پلکهای مانیتور را بررسی کرد و مطمئن شد که آنآرگون گیرنده
ای مدادی را در مردمک او انداخت. مردمک اندکی منقبض شد، اما اپال چشمانش را پیکسی را بلند کرد و نور چراغ قوه

 برنگرداند.

 «خوب، چیزی هست که امروز به من بگی، اپال؟ یه فصل سرآغاز برای کتابم؟» دکتر با مالیمت پرسید:

یاورد که توانست دلیل بشد، او میآرگون صحبت کردن با اپال را دوست داشت، بلکه او بتواند بشنود. زمانی که او بیدار می
 قبالً با او دوستی به هم زده است.

 هیچی؟ حتی یه خبر؟ _

 طور که در طول یکسال این کار را نکرده بود.اپال عکس العملی نشان نداد. همان

 «هوم، خب! شاید فردا، نه؟» کرد گفت:ی درون جیبش، درون دهان کوبوی را پاک میی پنبهآرگون با آخرین گلوله

 چکی ظاهر شد.اپال روی صفحه کوی پنبه را روی بالشتک اسفنجی متصل به تخته دستش کشید. چند ثانیه بعد نام او گلوله

 «گه.هرگز دروغ نمی » انداخت گفت:آرگون که گلوله را به سطل آشغال می
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 با آخرین نگاه به بیمارش، جربال آرگون به سمت در برگشت.

 «خوب بخوابی اپال.» تقریباً با عالقه مندی گفت:

 ود. کوبوی هیچوقت اینچنین تحت تسلط نبوده است.دوباره احساس آرامش کرد، درد رانش را تقریباً فراموش کرده ب

 ها بیدار شود. سرمایه کوبوی در امان بود.او قصد نداشت به این زودی

 تواند در اشتباه باشد.می 20حیرت انگیز است که چقدر یک گنوم

ای رهایع از تفکر، جایی که هر خاطاپال کوبویی در کما نبود، اما بیدار هم نبود. او جایی در میانه قرار داشت، شناور در دنیایی م
 ترکید.حبابی از نور رنگارنگ بود که به آرامی در میان آگاهی او می

تر ، استاد کمای تطهیر کننده بود. نظریه شوییم این بود که سطحی عمیق21از اوایل نوجوانی، اپال یکی از شاگردان گوال شوییم
 دارد.کردند، وجود از خوابی که بیشتر اجنه تجربه می

توانست به وضعیت کمای تطهیر کننده برسد. اپال در سن چهارده سالگی، به ها سال نظم و تمرین، فرد میاغلب بعد از ده
 اولین وضعیت کمای تطهیر کننده خود رسید.

سیسه چینی دتوانست زمان خواب را به فکر کردن بگذارند، یا در بعضی موارد، به فایده کمای تطهیر کننده این بود که جن می
کردند. کمای اپال چنان کامل بود که مغزش تقریباً ای پیدا میهای دوران بیداری، نیروی دوبارهکردن و همچنان تمام حس

توانست سنسورها را گول بزند، و از غذا خوردن که از طریق وریدی و حمام رفتن به کمک کس شد. او میاز جسمش جدا می
ترین رکورد کمای عمدی چهل و هفت روز بود. اپال برای یازده ماه تحت این حالت . طوالنیدیگری، اصالً خجالت زده نشود

 داد، گرچه قصد نداشت این وضعیت را بیش از این ادامه دهد.بود و باز هم ادامه می

پشتیبان دارد.  ههای او ملحق شد، تشخیص داد که نیاز به یک نقشزمانی که اپال کوبوی به نیروهای برایر کادگیون و گابلین
ها برای براندازی نیروی ویژه هوشمندانه بود، اما همیشه این شانس وجود داشته که چیزی اشتباه از آب در بیاید. برنامه آن

ن توانست از طریق آهای زندان بگذراند. تنها راهی که میشد، اپال قصد نداشت باقی عمرش را پشت میلهاگر این طور می
ا انجام دهد، این بود که همه فکر کنند او هنوز محبوس است. بنابراین اپال شروع به آماده سازی تدارکات فراری تر و تمیز ر

 کرد.

کمای  شد که اگر وادار به استفاده ازشد، سرمایه برای کلینیک آرگون بود. اینطوری میاولین چیزی که باید ترتیب داده می
شود. گام دوم، قرار دادن دو تا از قابل اعتمادترین افرادش در کلینیک بود میشد، به جای مناسبی فرستاده تطهیر کننده می

تا به فرار احتمالی او کمک کنند. سپس او شروع به خارح کردن میزان زیادی از طالهایش از کار و کاسبی کرد. اپال 
 خواست یک تبعیدی فقیر باشد.نمی

                                                            
20 Gnome .که در اصل باید نوم )بدون گ( خوانده شود 

21 Gola Schweem 

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

 
 

12 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

بود که جای آن را در اتاقک پنبه کوب  22ب دادن آفرینش یک کلونخودش بود و ترتی گام نهایی، اهدای مقداری از  
شد که طرف ، حدود پانصد سال می23شده، بگیرد. کلون سازی کاماًل غیرقانونی بود، و از زمان اولین آزمایشان در آتالنتیس

کامل  اختن یک کلونقانون اجنه قدغن شده بود. کلون سازی به هیچ طریقی یک علم کامل نبود. دکترها هرگز موفق به س
ای بودند که قدرت مغزیشان، تنها برای برآورده کردن ها تنها پوستهرسیدند، اما آنها به نظر خوب میشدند. کلونجنی نمی

ها جرقه زندگی حقیقی را از دست می دادند. یک کلون کامالً رشد یافته، به چیزی بیشتر عملکردهای پایه بدن کافی بود. آن
 ، منتها فرو رفته در کما شباهت نداشت. عالی بود.از فرد اصلی

ی کافی از صنایع کوبوی، دور ساخته شده بود و آنقدر سرمایه به آن منتقل ای داشت که به اندازهاپال آزمایشگاهی گلخانه
ی بود. زرگسالکرده بود که پروژه برای دوسال فعال بماند؛ دو سال، که زمان دقیق برای رسیدن یک کلون از خودش به مرز ب

ویژه  شد. نیرویای المثنی از خودش سر جایش قرار داده میخواست از کلینیک آرگون فرار کند، نسخهسپس، زمانی که می
 فهمید که او فرار کرده است.هرگز نمی

رایر خائن د بهمانطور که بعدها معلوم شد، او خوب کرده بود که از پیش برای چنین موقعیتی برنامه ریزی کرده بود. ثابت ش
ها مطمئن بودند که خیانت او، به سقوط اپال منجر شده. حاال اپال هدفی داشت بوده است و گروه کوچکی از جنیان و انسان

داد، چون باید به هدفش دست که بخاطر آن اراده راسخ خودش را جمع کرده بود. او تا زمانی که الزم بود، این کما را طول می
ها مسئول شکست او بودند. به زودی او از این کلینیک وت، هالی شورت و آن انسان، آرتمیس فاول. آنکرد. فلی، رپیدا می
بخشید. کرد و به خودشان، از همان ناامیدی میشد و با آنهایی که چنین ناامیدی را به او تحمیل کرده بودند مالقات میآزاد می

ردمش، ها به ماش اقدام کند: معرفی خاکیرای دومین بخش از نقشهتوانست بخوردند، او میزمانی که دشمنانش شکست می
آن هم به روشی که به وسیله چندین ذهن پاک کردن، قابل پوشاندن نباشد. زندگی مخفیانه اجنه تقریباً داشت به پایان 

 رسید.می

 بخشید.ساسی گرم و نرم میآزاد کرد. فکر انتقام گرفتن، همیشه به او اح 24مغز اپال کوبوی مقداری اندورفینِ شادی

 برادران بریل دکتر ارگون را دیدند که لنگ لنگان راهرو را پشت سر گذاشت.

 «ه.ابل» ای پاک کند، زمزمه کرد:کرد تا کمی گرد و غبار را از گوشهکه از دسته تلسکوپی جاروی خود استفاده می 25مِرو

اسه پودر کاری رو تجزیه و تحلیل کنه. تعجبی نداره که تونه یک کحرف دل منو زدی. جری پیر حتی نمی» گفت: 26سنت
 «فهمید.کنه. اگه یه ذره از روانشناسی حالیش بود، میهمسرش داره ترکش می

 «خب حاال در چه حالیم؟» مرو جاروبرقی را روی زمین لو کرد:

                                                            
22 eClonموجود زنده ی شبیه سازی شده ی ژنتیکی ، 

23 Atlantis 
24 Endorphins .پپتیدی که به طور طبیعی در بدن ساخته می شود و آستانه ی درد را در بدن باال می برد 

25 Merv 
26 Scant 

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

 
 

13 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

 «هشت و ده دقیقه.» سنت ماه سنج خود را چک کرد و گفت:

 ی؟خوبه. در مورد سرجوخه کلپ چ _

تر کنه. این پارو عالیه. ما باید همین امشب بریم. ممکنه نیروی ویژه واسه شیفت بعدی یه آدم باهوشهنوز داره فیلم نگاه می _
 شه.تر میبفرسته و اگه یه کم دیگه صبر کنیم، کلون یه اینج دیگه بزرگ

 های جاسوسی رو بررسی کن.حق با توئه. دوربین _

شانده های پاره و آب پاش پوهای قدیمی، دستمالرسید و با کهنهر چرخی دستی سرایدار به نظر میسنت در چیزی را که به نظ
های جارو برقی، مانیتوری رنگی که چندین تصویر را نشان شده بود را بلند کرد. پنهان شده زیر یک سینی محتوی دهانک

 داد قرار داشت.می

 «خب؟» مرو زمزمه کرد:

ل قبل از زندانی شد که اپاهای کوچکی تغذیه مید، بلکه تمام تصاویر را بررسی کرد. تصویر از دوربینسنت بالفاصله جواب ندا
های جاسوسی، در واقع مواد ارگانیک مهندسی ژنتیک شده ها را در سرتاسر کلینیک قرار داده بود. این دوربینشدن خود، آن

 بودند.

ا کردن به های زنده دنیا و کامالً غیرقابل پیدی کلمه، زنده بود. اولین ماشینفرستادند، به معنی واقعبنابراین تصویری که می
 های لوازم جاسوسی.دست ردیاب

 «کسی غیر از اون سرجوخه احمق نیست.فقط کارکنان شب. تو این بخش، هیچ» سرانجام گفت:

 در مورد قسمت پارکینگ چی؟ _

 خالیه. _

رو  خوایم اپال کوبویبرادر. اآلن وقتشه. هیچ راه برگشتی نیست. بریم؟ میخیلی خب، » مرو دستش را دراز کرد و گفت:
 «برگردونیم؟

 گون خود فوت کرد.ای موهای سیاه را از روی چشمان گرد و پیکسیسنت دسته

ه. رکنه تا حال ما رو بگیآره، چون اگر اون خودش برگرده، یه راهی پیدا می داد گفت:درحالی که دست برادرش را تکان می
 «ریم.پس آره، می

 مرو یک دستگاه کنترل از راه دور از جیبش بیرون آورد.

ی سونیکس نصب شده در دیوار کنجی کلینیک تنظیم شده بود، که آن هم های یک دستگاه گیرندهدستگاه مطابق فرکانس
می ها متصل بود. بالون دوغالی خود، به بالونی معلق از اسید باالی مکعب قدرت در بخش پارکینگ و در جعبه آشبه نوبه

ل، برای مرو ها در عصر روز قبباالی مکعب پشتیبانی، در زیرزمین قرار گرفته بود. بعنوان سرایداران کلینیک، قرار دادن بالون
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بل از وصل شدند، قها نابود میای بود. البته کلینیک آرگون به شبکه اصالی هم متصل بود، اما اگر مکعبو سنت کار ساده
 آمد.جریان اصلی، دو دقیقه قطع برق پیش می

 نیازی به مقدمات دست و پاگیر دیگری نبود. به هر حال، اینجا یک کلینیک پزشکی بود، نه یک زندان.

مرو نفسی عمیق کشید، پوشش امنیتی را کنار زد و دکمه قرمز رنگ را فشار داد. ریمون کنترل فرمانی مادون قرمزی ساطع 
ها هم، ها را منفجر کرد و بالونها امواج صوتی بیرون فرستادند که بالونسونیکس را فعال کرد. گیرنده کرد که دو گیرنده

 های قدرت کلینیک خالی کردند.محتویات اسیدی خود را روی مکعب

های کنها کاماًل خورده شده بودند و تمام ساختمان در تاریکی فرو رفت. مرو و سنت به سرعت عیبیست ثانیه بعد، مکعب
 دید در شب زدند.

در همان لحظه که برق قطع شد، نوارهای نورانی سبز رنگ به آرامی شروع به برق زدن روی زمین کرده و راه را به سمت 
راند و مرو مستقیم به سمت ها نشان دادند. مرو وسنت به سرعت و با هدف به راه افتادند. سنت چرخ دستی را میخروجی

 رفت.سرجوخه کلپ می

 های ویدیوویی را از چشمانش برداشت.راب عینکگ

 «هی! اینجا چه خبره؟» او که از تاریکی ناگهانی جا خورده بود گفت:

م، گفته مونند. به دکتر آرگونها مثل کابوس میقطع برق. اون کابل» مرو با تلوتلوخوردنی ناشیانه و عمدی به او خورد و گفت:
 «خواد رو تعمیرات پول خرج کنه.های سازمانی خوشگل مشگل هست، هیچ کس نمیاما تا وقتی که بحث خرید اون ماشین

زد. او منتظر بود تا بالشتک آغشته به داروی خواب آوری که به پراب چسبانده بود، مرو برای درد و دل کردن با او حرف نمی
 عمل کند.

بگو. من برای دانشجویان جدید تو میدان پلیس  در موردش به من» زد گفت:تر از حد معمول پلک میگراب که ناگهان بیش
ای هم تشنه هست؟ گراب شق و رق شد، و بر اثر سِرُمی که در تمامی بدنش پخش کنم. واقعاً تشنمه. کس دیگهسخنرانی می

از بیهوشی  ایشد. او هیچ خاطرهشده بود، بیهوش شد. افسر نیروی ویژه بر اثر آن دو دقیقه خوابیده و سپس ناگهان هوشیار می
 شد.ماند، و خوشبختانه متوجه تغییر زمان هم نمیدر یادش نمی

 «برو.» سنت خیلی مختصر گفت:

 قبل از آن مرو رفته بود. به آسانی او کد مخصوص دکتر آرگون را در صفحه کلید در اتاق اپال وارد کرد.

 های یکها این کار را با فشار دادن دکمهچون ساعت تر از آن چیزی که خود آرگون بتواند انجام داد،او این عملیات را سریع
د که شدنشد، اما برادران بریل مطمئن میصفحه کلید دزدی در آپارتمانش تمرین کرده بود. کد آرگون هر هفته عوض می

هفته،  یهاها در میانهوقتی آرگون در حال گشت زدن است، نزدیک در اتاق اپال مشغول تمیز کردن باشند. معموالً پیکسی
 آوردند.کد کامل را به دست می
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نوار نوری که با استفاده از باتری روشن بود، با نور سبز چشمک زد و در به کنار رفت. اپال کوبوی به آرامی جلوی روی او 
 ای عجیب و غریب، در مهارهای خود آویزان بود.معلق بود و شبیه یک حشره گیر افتاده. در پیله

دستی پایین آورد. به تندی حرکت کرد و با دقتی تمرین شده، آستین اپال را باال زده و جای زخم باالی  مرو او را تا روی چرخ
 بازویش را جایی که جستجوگر خواب کاشته شده بود پیدا کرد. او توده سخت را میان انگشت شصت و سبابه خود گرفت.

 «چاقو.» درحالی که دست آزادش را دراز می کرد گفت:

را به او داد. مرو نفس عمیقی کشید، آن را حبس کرد و شکافی به عمق یک اینچ در گوشت اپال ایجاد کرد. سنت وسیله 
انگشت اشاره خودش را در شکاف فرو کرد و کپسول الکترونیکی را بیرون کشید. کپسول با سیلیکون روکش شده و به زحمت 

 یک قرص مسکن را داشت.اندازه

 «این رو درست کن.» دستور داد:

 سنت روی زخم خم شد و دو شصتش را در دو انتهای آن قرار داد.

 «شفا.» زمزمه کرد:

دیگر های پوست به یکهای آبی رنگی از جادوی اجنه دور انگشتانش حلقه زد و درون زخم ناپدید شد. در چند ثانیه، لبهو جرقه
داد که این جا روزگاری زخمی بوده است، جای پیوند خوردند و تنها جای زخم صورتی کمرنگی به جا گذاشتند که نشان می

 زخم تقریباً هیچ فرقی با جای زخمی که پیش از آن وجود داشت، نداشت.

 ود.ها قبل خشک شده بجادوی خود اپال، چون در وضعیتی نبود که بتواند یک مراسم تامین نیروی کامل را برگزار کند، ماه

 «ار شدنه. بیدارشو بیداشو.دوشیزه کوبوی. زمان بید» مرو به تندی گفت:

 او کامالً اپال را از میان مهارها آزاد کرد.

رد. اش چند ضربه زد و صورتش را سرخ کپیسکی بیهوش با بی حالی روی دریچه چرخ دستی تمیز کردن افتاد. مرو به گونه
 میزان نفس کشیدن اپال اندکی افزایش پیدا کرد، اما چشمانش بسته باقی ماند.

 «تکونش بده.» سنت گفت:

مرو از جیب داخل کتش یک باتون لرزاننده با نشان نیروی ویژه بیرون کشید. آن را روشن کرد و با آن آرنج اپال را لمس کرد. 
 شد.بدن پیکسی به سرعت متشنج شد و اپال کوبوی به هوشیاری پرتاب شد: خواب آلودی که کابوس شبانه بیدار می

 «یانت کردی!کادگیون! تو به من خ» فریاد زد:

 «دوشیزه کوبوی! ماییم! مروال و دسکانت! وقتشه.» های او را گرفت:مرو شانه

 های گشاد به او خیره شد.اپال با چشم
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 «بریل؟» بعد از چند نفس عمق گفت:

 درسته. مرو و سنت. باید بریم. _

 بریم؟ منظورت چیه؟ _

 «ت داریم.اینجا رو ترک کنیم. حدود یک دقیقه وق» مرو با اصرار گفت:

 «وسنت. باید بریم. مرو»اپال سرش را تکان داد و گیجی بعد از بیهوشی را از خود دور کرد. 

 «درسته. کلون آماده است.» مرو به او کمک کرد تا از روی دریچه چرخی دستی بلند شود:

ی نسخه المثنی از اپال کوبو سنت روپوشی فلزی و مهر و موم شده را از روی انتهای قالبی چرخ دستی کنار زد. درون آن یک
که لباس بیماران مبتال به کمای کلینیک آرگون را پوشیده بود، قرار داشت. ذره ذره کلون کامالً با او یکسان بود. سنت ماسک 

 اکسیژنی را از روی صورت کلون برداشت، او را به حالت خوابیده در آورد و شروع به قرار دادنش در میان بندها کرد.

 «عالیه. من واقعاً اینقدر خوشگلم؟» کرد گفت:با بند انگشتانش پوست کلون را نواز میاپال که 

 «اوه، آره. همین قدر وشاید هم بیشتر.» مرو گفت:

 «تونه من رو ببینه.های اون بازند! میها! چشماحمق» ناگهان اپال فریاد زد:

 «اراحت نشید، خانم.ن» سنت که ته قالبی چرخ دستی را روی بانوی خود می کشید گفت:

 به زودی، این کمترین نگرانی فلی خواهد بود. _

 اپال ماسک اکسیژن را روی صورتش نصب کرد.

 «زنیم.بعداً. بعداً حرف می» با صدایی که از درون پالستیک، گرفته به نظر می رسید گفت:

ها طول بکشد تا ت. ممکن بود ساعتکوبوی که از همین میزان تقالی اندک هم خسته شده بود، به خوابی عادی فرو رف
پیکسی هوشیاری خود را دوباره به دست بیاورد. بعد از کمایی به آن طوالنی، حتی این خطر هم وجود داشت که اپال هرگز 

 به هوشمندی سابق خود نشود.

 «زمان؟» مرو گفت:

 «سی ثانیه وقت مونده.» سنت نگاهی به ماه سنج خود انداحت و گفت:

ها را درست همانطوری که قبالً بودند را به پایان رساند. فقط مکثی کرد تا قطره عرقی را از روی تمسه مرو سفت کردن
 پیشانی خود کنار بزند، سپس با استفاده از چاقوی جراحی شکاف دیگری ایجاد کرد و جستجوگر خواب را درون آن قرار داد.

ست، مرو لوازم پاک کردن را دوباره با نظم روی بخش قالبی چرخ بهای جادویی میوقتیکه سنت زخم را با جریانی از جرقه
 چید.دستی می
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دزدم و جاش ایه که رئیسم رو از یک کلینیک میهشت ثانیه، هفت. بخاطر خدا، این آخرین دفعه» سنت با بی صبری گفت:
 «کنم.رو با یه کلون پر می

 سرجوخه گراب کمی خم شد، پس به سرعت به هوشیاری بازگشت.

 ای هم تشنه هست؟هی... چی بود؟ من واقعاً تشنمه. کس دیگه _

 مرو عینک دید در شب را در چرخ دستی چپاند و قطره عرقی را از روی پلک چشمش کنار زد.

 شم. سردردهای وحشتناک.موضوع هوای اینجاست. همیشه دچار از دست دادن آب بدن می _

ها روشن شدند، و یکی یکی تا انتهای م همینطور. به محض اینکه چراغمن ه» گراب برآمدگی بینی خود را گرفت و گفت:
 راهرو سوسو زدند.

 «ها برای ما مدارهای جدید بخرند. ام ... برادر؟ریم. نگرانی تموم شد. شاید حاال اونما می» سنت خندید و گفت:

 کرد.ها هماهنگ میزدن چراغهایش را با چشمک آمد و تقریباً گامدکتر آرگون با سرعت درون راهرو پیش می

 «رانت بهتر شده جری؟» مرو گفت:

 ها را ندیده گرفت.های سخت پیکسیهای گشاد و نفسآرگون با چشم

 «سرجوخه کلپ ... کوبوی، اون؟ اون ... ؟» او با نفس نفس گفت:

 گراب چشمانش را گرداند.

 دی، آویزونه. یه نگاه بنداز.آروم باش دکتر. دوشیزه کوبوی هنوز همون جایی که تو ترکش کر _

 های حیاتی را بررسی کرد.آرگون کف دستش را روی دیوار قرار داد و اول کار کرد اندام

 تغییری پیدا نکرده، تغییری پیدا نکرده ... دو دقیقه کوتاهی اما ... عیبی نداره. خیلی خب ... _

 «گیرم باهاتون حرف بزنم.مورد سردردهایی که میبهتون که گفتم و حاال که شما اینجایید، باید در » گراب گفت:

 «یه گلوله پنبه نیاز دارم. سنت، تو یکی داری؟» آرگون او را کنار زد وگفت:

 «متاسفم جری. ندارم.» هایش ضربه زد و گفت:سنت به جیب

 «به من نگو جری!» زد، فریاد زد:جربال آرگون که روپوش چرخ دستی پاک کردن را کنار می

 «ها باشه.ی پنبه باید یه جایی همین طرفند تا گلولهچ» گفت:

این یه جعبه سرایداریه، بخاطر خدا ... » ریخت:های عرق ازمیان موهای فرو ریخته روی پیشانی پهن و گنومی او فرو میدانه
» 
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 کشیدند.گشتند و روی ته قالبی آن چنگ میهای کلفت او در میان موارد درون چرخ دستی میانگشت

های پنبه را و قبل از اینکه او بتواند بخش مخفی یا تصاویر جاسوسی را پیدا کند، کنار زد و درحالی که یک لوله از گلولهمر
 «بفرمایید دکتر. موجودی یک ماه. خودت با باهاش خفه کن.» زد گفت:قاب می

 آرگون کورکورانه یک گلوله از بسته بیرون کشید و بقیه را دور انداخت.

هیچ وقت  گه ... هیچ وقت دروغ نمی » کرد زمزمه کنان گفت:ه کد خودش را در صفحه کلید وارد میدرحالی ک
 «گه ... دروغ نمی

 او به درون اتاق هجوم برد و با خشونت گلوله را به درون دهان کلون کشید. برادران بریل سرجایشان ماندند.

 تونند تغییر کنند، اما ...یها مفکر کنم من فقط یه کم بدبین بودم. صورت _

 «گه.هیچ وقت دروغ نمی » مرو و سنت همزمان گفتند:

 «فکر کنم دکتر آرگون نیاز به تعطیالت داره.» گراب دوباره عینک ویدئویی خود را زد و گفت:

 «گی؟تو داری به من می» راند با خنده گفت:مرو که چرخ دستی را به سمت آسانسور اصلی می

 ال، بهتره ما بریم برادر. باید علت قطع برق رو پیدا کنیم.به هر ح _

 «تونه باشه؟نظری نداری که مشکل چی می» سنت در طول راهرو به دنبال او راه افتاد و گفت:

 یه حسی دارم. بذار از بخش پارکنیگ و زیرزمین شروع کنیم. _

 هر چیزی که تو بگی. به هرحال، تو برادر بزرگتری. _

 «تر. این رو فراموش نکن.و باهوش» رد:مرو اضافه ک

درون  وار قلبشانها به رفتن در راهرو ادامه دادند و شوخ طبعی هشیارانه آنها، علت اصلی لرزش زانوها و تپش دیوانهپیکسی
 کرد.قفسه سینه را پنهان می

تند شان به راه نیفتادند، نتوانست خانههای اسیدی را ناپدید نکردند و درون کامیون به سمهای بمبها نشانهتا زمانی که آن
 نفس راحتی بکشند.

 در آپارتمانی که مرو با سنت در آن شریک بود، او کوبوی را از درون محل مخفی و مهر و موم شده خود بیرون آورد.

رخشان و ها دآن ها از بابت اینکه قوه هوشی اپال پایین نرفته باشد، ناگهان از بین رفت. چشمان رئیسهای آنتمام نگرانی
 مواظب بود.

او  با وجود اینکه ذهن« خب! زود بگین ببینم اوضاع از چه قراره.» شد گفت:درحالی که او لرزان از روی چرخ دستی بلند می
 کرد، ممکن بود روزها طول بکشد تا یک ماساژور الکتریکی عضالت او را به وضع طبیعی برگرداند.کامالً کار می
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 «ها، جراح، همه چیز.همه چیز سر جاشه. پول» ای کوتاه قرار بگیرد و گفت:د تا روی کاناپهمرو به او کمک کر

خوبه، خوبه. و در مورد » که روی میز قهوه خوری قرار داشت نوشید و گفت: "آب هسته "اپال با ولع، مستقیم از یک کوزه 
 «دشمنانم چی؟

ل بودند، به جز اینکه پیشانی مرو اندکی بلندتر بود. مرو همیشه فرد ها هر دو تقریباً یک شکسنت کنار برادرش ایستاد. آن
 تر بود.باهوش

 «هواشون رو داشتیم، همونطوری که خواسته بودید.» سنت گفت:

 «خواسته بودم؟» اپال نوشیدن را متوقف کرد وگفت:

 «ود.دستور داده بودید. البته که دستور داده بودید. منظورم همین ب» من گفت:سنت با من

ای انجام نداده ام، هیچ کار خودسرانهامیدوارم برادران بریل زمانی که من خواب بوده» چشمان کوبوی باریک شد وگفت:
 «باشند.

ایم. نه، نه دوشیزه کوبوی. ما برای خدمت کردن زنده» سنت اندکی سرش را خم کرد و درحالی که تقریباً تعظیم می کرد گفت:
 «فقط برای خدمت کردن.

 «الند.ها خوب و خوشحکنید که خدمت کنید. حاال، دشمنانم. مطمئنم که همه اونبله. و شماها تا زمانی زندگی می» ال گفت:اپ

 شه. اون برای عضویت در شورا کاندید شده.اوه بله. جولیوس روت بعنوان فرمانده نیروی ویژه قدرتمندتر و قدرتمندتر می _

 ند یک گرگ زد.ای، مانند لبخاپال لبخند شریرانه

 شورا. چه راه درازی تا سقوط. و هالی شورت؟ _

های اجرایی. از زمانی که شما به کما فرو رفتید، شش تا ماموریت شناسایی موفق انجام داده. اسمش برگشته سر ماموریت _
 گیرند قرار گرفته.توی لیست کسانی که ترفیع درجه به سرگردی می

ام شغل ده. تصمیم گرفتهتونم ازش مطمئنم بشیم، اینه که این ترفیع رخ نمیه میجدی جدی سرگرد! حداقل چیزی ک _
 هالی شورت رو داغون کنم، جوری که از شدت خفت و رسوایی بمیره.

 «دم یه بالی حسابی ... سنتور فلی مثل همیشه نفرت آوره. پیشنهاد می» سنت بریل ادامه داد:

ا هوشمندی افته. اون تنها باید بنه. فعال هیچ اتفاقی برای فلی نمی» ش را قطع کرد:اپال یک انگشت ظریف را بلند کرد و حرف
شکست بخوره. دو بار در زندگیم، کسی بر من پیشدستی کرد. هر دو بار هم این فلی بوده. تنها کشتن اون نیاز به هیچ نبوغی 

 «خوام اون ضربه بخور، پست بشه و تنها بمونه.نداره. من می

 «کشمش.بعد می» هایش را به هم کوبید و ادامه داد:تصور چنین آینده ای خیلی خوشنود شده بود، دستاو که از 

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

 
 

20 
 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

ما ارتباطات آرتمیس فاول رو دید زدیم. ظاهراً این انسان جوان بیشتر سال گذشته رو برای کردن یک نقاشی خاص صرف  _
 کرده. ما رد اون نقاشی رو تو مونیخ پیدا کردیم.

 واقعاً؟ یه نقاشی؟ _

د ما بتونیم کنیم. شایخوب، بذار مطمئن بشیم که قبل از اون به نقاشی دست پیدا می»های مغز اپال به کار افتادند. چرخ دنده
 «یه چیزهایی به کارهای هنری اون اضافه کنیم.

 «رم.بله. این مشکلی نیست. همین امشب می» سنت سرش را تکان داد وگفت:

تید شه. حاال بفرسخوبه. داره روز خوبی می» آفتاب قرار گرفته باشد، روی کاناپه کش آمد وگفت: ای که دراپال مثل گربه
 «دنبال جراح.

 برادران بریل نگاهی به هم انداختند.

 «دوشیزه کوبوی؟» مروال که عصبی شده بود گفت:

 بله، چیه؟ _

 ید ...تر فکر کنخواید بیشا مطمئنید که نمیتونه معکوس بشه. حتی بوسیله جادو. شمجراح. این نوع از جراحی نمی _

م! خواین من در این باره فکر کنفکر کنم! شما می» هایش از شدت خشم قرمز شد بود:اپال از روی کاناپه بیرون پرید. گونه
دم. یمکردم؟ فکر کردن! بیست و چهار ساعت در شبانه روز! من اهمیتی به جادو نفکر کردید من یکسال گذشته چی کار می

جادو به فرار کردن من کمک نکرد، علم کمک کرد. علم جادوی من خواهد بود. حاال، مرو، دیگه نصیحتی نکن و گرنه برادرت 
 «شه. روشن شد؟تک فرزند می

 مرو گیج شده بود. او هرگز اپال را این چنین عصبانی ندیده بود. کما او را تغییر داده بود.

 بله، دوشیزه کوبوی. _

 جراح رو احضار کنید.حاال  _

 به سرعت دوشیزه کوبوی. _

شدند. شد. دشمنانش اندکی بعد مرده یا بی اعتبار میچیز در دنیا درست میاپال رو کاناپه به پشت تکیه داد. به زودی همه
ک وتوانست به زندگی جدیدش برسد. کوبوی نرسید، او میها با محبوس شدن کارشان به پایان میزمانی که آن احمق

 شود؟های تیزش را مالید. در این فکر بود که زمانی که انسان شود، چه شکلی میگوش
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 فصل دوم

 27دزدِ جّنی 
 

 مونیخ آلمان؛ زمان حال

هایی با به مبارزه طلبیدن مرگ. یکی از چنین های هوشمندانه و سرقتهایی از دزدیهای خود را دارند: داستاندزدان افسانه
گوید که گنبد کلیسای سنت پیتر را برای وارد شدن سوراخ کرد و پس از می 28فرد مصری، فیصل محمود هایی از یکافسانه

 مالقات با اسقف صلیب او را دزدید.

است که مثل یک دوشس لباس پوشید و با چرب  29یک داستان دیگر در مورد زن با اعتماد به نفسی به نام رد مری کنیلی
اری پادشاه انگلستان باز کرد.زبانی، راهش را به مراسم تاجگذ

ت شود که خیلی شبیه تاجی اسای را انکار کرد، اما هر از گاهی تاجی به حراج گذاشته میکاخ سلطنتی رخ دادن چنین واقعه
 شود.که در برج لندن نگهداری می

پاسکال هرو، امپرسیونیستی  داند کهباشد. هر بچه دبستانی می 30ی هِروشاید حیرت آورترین افسانه، داستان شاهکار گمشده
های یداند که نقاشهای جن و پری نقاشی کرد و هر دالل آثار هنری میفرانسوی بود که تصاویری فوق العاده زیبا از افسانه

 نها، چیزی بیشتر از پنجاه میلیوگیرد و عددِ رویِ برچسبِ قیمتِ آنهرو از نظر رتبه، بعد از آثار ونگوگ در مقام دوم قرار می
 یورو می شود.

های فرانسه قرار گرفته ها در موزهتای آنهای جن و پریِ هرو، پانزه نقاشی وجود دارد. دههای افسانهدر میان مجموعه نقاشی
ترین های شخصی هستند. اما شایعاتی هم در مورد نقاشی شانزدهمی وجود دارد. شایعانی در میان باال ردهتا جز کلکسیونو پنج

 گوید، یک نقاشی دیگر از هرو نیز موجود است:ود دارد که میمجرمان وج

گوید که هرو این نقاشی را به دختر می دهد. افسانهدزد جنی، که یک جن را در حال دزدیدن کودک یک انسان نشان می
 بخشد.زیبای ترکی که در شانزلیزه مالقات کرده، می

د هفته، فروشد. بعد از چنازای بیست فرانک به یک فرد انگلیسی میاما دختر بیدرنگ قلب هرو را شکسته و نقاشی را در 
یده سرتاسر جهان دزد های شخصیشود و بعد از آن زمان، این نقاشی از کلکسیوننقاشی از خانه مرد انگلیسی دزدیده می

ه دیده شده است. اما چیزی کشده است. باور بر این است که از زمانی که هرو شاهکار خود را نقاشی کرد، تابلو پانزده بار دز

                                                            
27 The fairy thief 
28 Faisil Mahmood 
29 Red Mary Keneally 
30 Pascal herve 
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کند، این است که اولین سارق تصمیم افتاد متفاوت میها را از سایر میلیاردها دزدی در طول این زمان اتفاق میاین سرقت
 گرفت نقاشی را برای خود نگه دارد. بعد از او، همه همین تصمیم را گرفتند.

جهان شده بود. تنها چند نفر از وجود آن مطلع بودند و فقط تعداد  دزد جنی، تبدیل به مدال افتخاری برای دزدان سرتاسر
 برای هنرمندان را داشت. 31انگشت شماری از محدوده تقریبی آن اطالع داشتند. نقاشی برای تبهکاران، حکم جایزه ترنر

ز این رقابت آگاهی شد نقاشی را بدزدد، بعنوان استاد دزدی دوره خود محسوب می شد. تعداد چندانی اکسی که موفق می
 دانستند.زدند، خوب موضوع را مینداشتند، اما کسانی که به این کار دست می

 طبیعتاً آرتمیس فاول از ماجرای دزد جنی باخبر بود و اخیراً هم از مکان تقریبی نقاشی باخبر شده بود.

شد ترین دزد تاریخ میشد، جوانه موفق میهایش بود. اگر او در دزدیدن شاهکار گمشداین کار، آزمونی سخت برای توانایی
 که این کار را انجام داده است.

 ی ارباب جدید خود خشنود نبود.ترین پروژهمحافظ شخصی او، باتلرِ غول پیکر که نژادی اوراسیایی داشت، از تازه

 «گه که این یکی دامه.یام به من ممن هیچ حس خوبی ندارم آرتمیس. غریزه» باتلر با صدای بم و رگه دار خود گفت:

 هایی در بازی کامپیوتر دستی خود وارد کرد.آرتمیس فاول باتری

ها دزدها رو به دام انداخته. کیفش هم به البته که این یه دامه. دزد جنی برای سال» ی ایرلندی گفت:پسر چهارده ساله
 «همینه.

کردند. اتومبیل نظامی، راستِ کاِر مونیخ حرکت می 33پلتزای در اطراف مارین اجاره ها سوار بر یک ماشین هامر آن
ها را بازی کنند، سازگار بود. آرتمیس که احساس کردند نقش آنآرتمیس نبود، اما با تیپِ افرادی که او و باتلر سعی می

های باسکه لمضحکی داشت، روی صندلی عقب نشست. او برخالفِ معمول، کت و شلوار سیاه رنگ خود را نپوشیده بود، بل
 یک نوجوان معمولی را به تن داشت.

خوره؟ ها مضحکند. کالهی که ضد آب نیست به چه درد میاین لباس» او که زیپ سویی شرت خود را باال می کشید گفت:
شه. سر زانو گشاد کنم تبلیغات متحرک هستم. این شلوار جین هم که درست فیت تن نمیو این همه آرم؟ احساس می

 «شه.می

 «میاد.گفت بهت نکنم ظاهرت خوبه. ولی اگه ژولیت بود میمن که فکرمی» باتلر لبخند زد و نگاهی به آینه عقب انداخت:

                                                            
31 Turner Prize ،جایزه ترنر، جایزه ای سالیانه است که به افراد زیر پنجاه سال بریتانیایی وفعال در زمینه هنرهای تجسمی اهدا می شود. نام این جایزه ،

J.M.W Turnerاز نقاشی به نام جی.ام.دابلیو ترنر  گرفته شده است.   
32 Hammer H2 
33 Marienplatz 
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سعی  برد وتر باتلر در همان زمان به همراه یک دسته کشتی گیر مکزیکی در توری ایالتی به سر میژولیت، خواهر جوان
 بود. 34زشی او پرنسس جیدکرد تبدیل به آدمی برجسته شود. اسم ورمی

چ کفی هایی که سه اینتونه با کفشهای ساق بلند، کفرم داره در میاد ... چطوری کسی میاز دست کتونی» آرتمیس گفت:
ای که به هتل برگردیم از دست رم! راستش رو بخوای باتلر، همون ثانیهکنم دارم رو چوب پا راه میداره، بدوه؟ احساس می

 «شم. دلم برای کت و شلوارم تنگ شده.ص میها خالاین لباس

د کنی، شاید بآرتمیس، اگر احساس راحتی نمی» ، جایی که بانک جهانی قرار داشت پیچید و گفت:35باتلر به خیابان ایمتال
 «نباشه این عملیات رو به تاخیر بندازیم؟

رود کرد شد، فسایل خاص نوجوانان را شامل میآرتمیس بازی کامپیوتری خود را در یک کوله پشتی که تا آن زمان تعدادی و
 «ی شانس دست پیدا کنیم.معلومه که نه. یه ماه طول کشید تا به این دریچه» وگفت:

سه هفته قبل، آرتمیس کمکی بدون نام به بارتلی برای مردان جوان اهدا کرده بود تا دانش آموزان سال سوم بتوانند برای 
خواست که بتواند قدردان آرزوهای مردی روپا، به مونیخ سفر کنند. مدیر هم از خدا میهای اشرکت در نمایشگاه مدرسه

یک های تکنولوژیکی گوناگون نمایشگاه را در استادیوم المپبخشنده و بدون نام باشد و حاال، درحالی که سایر پسرها شگفتی
 کردند، آرتمیس در راهش به سمت بانک جهانی بود.مونیخ تماشا می

کرد باید یی که به مدیر گویینی مربوط بود، باتلر در حال رانندگی برای دانش آموزی بود که به دلیل کسالت، احساس میتا جا
 به اتاق هلتش بازگردد.

 کردم. چه کسیکنند. من هم بودم، مطمئناً همین کار رو میکرین و اسپارو احتماالً نقاشی رو سالی چند بار جابجا می _
 آینده از کجا سر در میاره؟دونه شش ماه می

رمایه های فوق العاده موفق و سکرین و اسپارو شرکتی از وکالی انگلیسی بود که از شغلشان بعنوان پوششی برای دزدی
ها بعنوان کسانی که دزد جنی را در اختیار دارند، ها بود به آنکردند. آرتمیس مدتهای مخاطره آمیز استفاده میگذاری

 مشکوک بود.

ییدیه یک ماه زودتر بدست آمده بود، آن هم زمانی که یک کارآگاه شخصی که خیلی عادی برای جاسوسی کارهای کرین تا
ها را درحالی که یک لوله نقاشی، احتمااًل همان دزد جنی را به بانک جهانی و اسپارو استخدام شده بود گزارش کرد که آن

 کرده اند، دیده است.منتقل می

ممکنه تا زمانی که بزرگ بشم، دیگه همچین فرصتی پیدا نکنم و معلومه که چرا نباید این همه » دامه داد:جوان ایرلندی ا
 «وقتی هیجده سالش بود دزد جنی رو سرقت کرد، من باید رکورد اون رو بشکنم. 36صبر کرد. فرانز هرمن

                                                            
34 Jada Princess 
35 ImTal 
36 Franz Herman 
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نقاشی رو سرقت کرد. اون فقط یه کیف دستی اون  گویند که هرمن تو سال های تبهکاری میافسانه» باتلر آهی کشید:
های ترین بانکرو قاب زده. امروزه چیزهای بیشتری برای جلوگیری وجود داره. ما باید یه گاوصندوق رو تو یکی از مطمئن

 «جهان باز کنیم، اون هم تو روز روشن.

 «گن که غیرممکنه.ها میآره خیلی» آرتمیس فاول لبخند زد:

گن. مخصوصاً به های عاقل زیادی این حرف رو میاوهوم. آدم» در یک جای پارک خالی قرار می داد گفت: باتلر که هامر را
 «کنه.ای مسافرت میکسی که داره با یه تور مدرسه

بود وارد شدند. باتلر راه را نشان داد،  37های ها از میان درهای چرخان به البی بانک که کامالً تحت نظارت دوربینآن
های طالیی به سمت میز اطالعات پیش رفت. آرتمیس پشت سر او حرکت های بلند، روی زمین مرمر با رگهعمداً با گام و

داد. در واقع دیسک خوان خالی بود. آرتمیس عینک کرد و همراه با موسیقی دیسک خوان قابل حملش، سرش را تکان میمی
 داد بدون دیدن شدن، داخل بانک را دید بزند.ی کرد. اما به او اجازه میهایش را پنهان مای زده بود که چشمآفتابی آینه

گفتند ترین صندوق امانات در جهان در کنار سوئیس شهرت داشت. میبانک جهانی در محافل مشخص، بخاطر داشتن مطمئن
ک دهم ثروت جهانی روی اگر صندوق امانات بانک جهانی شکاف خورده و باز شده و محتویات آن روی زمین بریزد، شاید ی

ها از صاحبان بر حقشان، ها، آثار هنری. حداقل نیمی از آنمرمر کف بانک کپه شود. جواهرات، اوراق بهادر، پول نقد، قباله
 ای نداشت. شاید یک دفعه دیگر.دزدیده شده بود. اما آرتمیس به هیچکدام از این موارد عالقه

ای عظیم روی مانیتور باریکی که آن جا قرار داشت، انداخت. مرد الغر اندامی که ایهباتلر جلوی میز اطالعات متوقف شد و س
 مسئول مانیتور بود سرش را بلند کرد تا غرولند کند، اما بعد که فکرش را کرد، پشیمان شد.

 گذاشت.هیکل عظیم باتلر اغلب روی مردم همین تاثیر را می

 تونم کمکتون کنم، آقای ... ؟چطوری می _

 «خوام صندوق اماناتم رو باز کنم.می 38لی هستم. کلنل زاویر لی» اتلر با آلمانی فصیح گفت:ب

 هستم و امروز در خدمت شما خواهم بود. 39بله کلنل، البته! من برتولت _

برتولت با یک دست فایل کلنل اگزاویز لی را در کامپیوتر باز کرد و دست دیگرش خودکاری را شیبه یک عصای کوچک 
 چرخاند.می

 اگر عیب نداشته باشه، روال معمول امنیتی رو باید طی کنم. ممکنه پاسپورتتون رو ببینم، لطفاً؟ _

 «البته.» باتلر گفت:

                                                            
  دوربین مدار بسته - و37
38 Colonel Xavier Lee 
39 Bertholt 
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انتظار من هم همینه که اصول ایمنی به بهترین و » سپس پاسپورتی با ملیت جمهوری خلق چین روی میز به جلو هل داد:
 «ترین نحو ممکن، انجام بشه.سخت

 رتولت با انگشتان باریک خود پاسپورت را برداشت، اول عکس را بررسی کرد و سپس آن را روی اسکنری قرار داد.ب

قدر وول نخور و صاف و وایسا! این قدر هم قوز نکن! مگه ستون ! پسر! این40آلفونس» ای به آرتمیس زد وگفت:باتلر ضربه
 «فقرات نداری؟

شنایی آلفونس! از آ» خورد، لبخندی زد وگفت:ی یک طفل شیرخوار هم فریبش را نمیبرتولت با دورویی تمام، طوری که حت
 «با شما خوشبختم.

 «و همچنین، رفیق!» آرتمیس هم دورویی را تمام کرد و جواب داد:

رد ارتش اپسرم در ارتباط برقرار کردن با باقی مردم مشکل داره. فقط منتظرم روزی برسه که بتونه و» باتلر سرش را تکان داد:
 «شه فهمید که آیا از این همه ادا و اطوار، یه مرد در میاد یا نه.بشه. اون وقت می

من هم یه دختر دارم. شونزده سالشه. پولی که توی یه هفته خرج تلفن » برتولت از روی همدردی سرش را تکان داد وگفت:
 «کنن بیشتره.ی خانواده خرج غذا میکنه، از کل پولی که همهمی

 ها. همه شون مثل همن.از دست این نوجوون _

 کامپیوتر صدایی کرد.

 خب، خب! موضوع پاسپورتتون حل شد. فقط یه امضا مونده. _

برتولت یک تخته یادداشت روی میز دراز کرد. یک خودکار الکترونیکی با یک تکه سیم به تخته متصل بود. باتلر خودکار را  
بود. امضای اصلی، امضای خود باتلر بود. ای کرد. امضا بدون شک همانند میباغهبرداشت و روی خط، امضای خرچنگ قرو

د. ها برای خودش ساخته بودوازده نام مستعاری بود که این محافظ شخصی در طول این سال -کلنل زاویر لی، یکی از آن ده 
نشی ها قبل، آن را در ریودوژانیرو از مر سالپاسپورت هم اصل بود، گیرم اطالعاتی که در آن بود، ساختگی و تقلبی بود. باتل

 های چینی خریده بود.یکی از دیپلمات

 یک بار دیگر کامپیوتر صدا داد.

به اتاق  کنید هستید. من شما روبسیار خوب. هویت شما تایید شد، و شما واقعاً همون کسی هستید که ادعا می» برتولت گفت
 «م با ما میاد؟صندوق امانات راهنمایی می کنم. آلفوس ه

 «کنه که بازداشتش کنن.معلومه. اگه این جا تنها ولش کنم، احتماالً یه کاری می» باتلر گفت:

 «خب کلنل، باید بگم ... پس جای درستی اومده.» برتولت خواست چیز بانمکی بگوید:

                                                            
40 Alfonse 
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رای خودت ی تلویزیونی برنامهشی! شاید یه بخیلی خنده دار بود رفیق. ترشی نخوری یه چیزی می» آرتمیس زیر لب گفت:
 «راه بندازی.

خوردند. به محض این که ی ساختمان به چشم میاما برتولت درست زده بود وسط خال. نگهبانا مسلح در نقطه نقطه
کردند و خورد، به طرف نقاط استراتژیک و کلیدی ساختمان حرکت میای به چشمشان میترین نشانه نگران کنندهکوچک

 گرفتند.ها را تحت نظر میتمام خروجی

 ها را به طرفی آسانسوری از فوالد مات راهنمایی کرد. کارت شناساییش را روبروی دوربین باالی در گرفته بودبرتولت آن

 «ها! این جا یه سیستم امنیتی ویژه داریم، که چیز واقعا جالبیه.جوان» کارمند بانک به آرتمیس چشمکی زد وگفت:

 «دونم. فکر کنم قراره غش کنم.می» آرتمیس گفت:

 «خواد چهار کلمه باهات حرف بزنه.بس کن پسر! این چه رفتاریه؟ برتولت فقط می» باتلر غرولند کرد:

 «شاید دلت بخواد وقتی بزرگ شدی بیای این جا کار کنی؟ ها آلفونس؟» برتولت در مقابل پوزخند آرتمیس مودب ماند:

یزی رو برتولت، یه چ»لبخند زد، و به دلیلی این صحنه پشت برتولت را به لرزه انداخت.  برای اولین بار، آرتمیس از ته دل
 «ها باشه.م توی بانکدونی؟ فکر کنم چندتا از بهترین کارهای آیندهمی

 ای که در پی این حرف پیش آمد، با صدایی که از یک بلندگوی کوچک زیر دوربین آمد، کوتاه شد.سکوت ناراحت کننده

 بینمتون. چند نفر؟برتولت. می خب _

 «دو نفر، یه نفر صاحب کلید و یه نفر هم خردسال. میان پایین صندوقشون رو باز کنن.» برتولت جواب داد:

قط یک ای. فی کنترلی داشت و نه دکمهدر آسانسور کنار رفت و اتاقکی مکعب شکل و فوالدی نمایان شد که نه صفحه
ای ر گذاشته بودند. سوار شدند و آسانسور از راه دور فعال شد. آرتمیس متوجه شد که از لحظهگوشه کنار سقف، یک دوربین کا

 هایش را در هم قفل کرد.که حرکتشان شروع شد، برتولت دست

 برتولت! چته؟ این یه آسانسور معمولیه. _

م شد. هایش از سیبیلش معلودانی یکی از دنبرتولت زورکی لبخند زد، لبخندش به قدری شل و ول بود که به زحمت گوشه
انگار حواست به همه چی هست! خب، من از جاهای تنگ خوشم نمیاد. این جا به علل امنیتی، هیچ سیستم کنترلی وجود »

ها شه. اگر قرار باشه از کار بیفته، برای نجات پیدا کردن فقط باید امیدمون به نگهباننداره. آسانسور از روی میز کار هدایت می
 «شه. این جا از نظر هوا، واقعا غیرقابل نفوذه. اگر نگهبان دچار حمله قلبی بشه یا بره قهوه بخوره چی؟ ما هممون ... با

 های امانات رسیده بودند.ها به طبقه صندوقصدای عصبی کارمند بانک با صدای باز شدن در آسانسور قطع شد. آن

 «رسیدیم.» کرد گفت:اک میبرتولت که با یک دستمال کاغذی پیشانی خود را پ

 بخشی از دستمال در میان خطوط نگرانی پیشانی او باقی ماند و در میان جریان هوای تهویه شبیه یک بادنما به لرزه افتاد.
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 «بینید که. اصالً نیازی به نگرانی نیست. همه چی رو به راهه. بریم؟به خیر و خوشی! می» با حالتی عصبی خندید وگفت:

تصل ی کمری نگهبان که به کمربندش مها بود. حواس آرتمیس به اسلحهتی غول پیکری بیرون آسانسور منتظر آنمامور امنی
 اش که در امتداد گردنش پیچ می خورد.بود جلب شد؛ و همین طور سیم گوشی

 جون سالم در ببری! -از آسانسور  -برتولت، مث که بازم تونستی  41ـ 

فهمم داری آره کورت. تونستم! و فکر هم نکن که نمی» اغذی را از روی پیشانیش برداشت و گفت:برتولت تکه دستمال ک
 «ندازی.دستم می

لطفاً هموطن » هایش خارج شود و رو به باتلر گفت:ای کشید و اجازه داد هوا با صدا از میان لبکورت نفس عمیق جانانه
بیاد  تونه از تختش بیروناز عنکبوت گرفته تا آسانسور. همین که می ترسونه،ترسوی من رو ببخشید. همه چیز اون رو می

 «جای شگفتی داره. حاال، اگر ممکنه روی مربع زرد رنگ بایستید و هر دو تا دستتون رو تا ارتفاع شونه باال ببرید.

 .هایش را بلند کردمربعی زرد رنگ روی کف فوالدی زمین قرار داشت. باتلر روی آن ایستاد و دست

کورت قبل از اینکه او را به سمت یک چارچوب ردیاب فلز راهنمایی کند، چنان بازرسی بدنی را انجام داد که مارموهای گمرک 
 انداختند.جلوش لنگ می

نتقل گرفت و به واحد امنیتی میک میکروفن نصب شده روی یقه، صدا را می« چیزی همراهش نیست.» با صدای بلند گفت:
 کرد.می

 «آقا پسر! نوبت شماست. همون طوری.» :کورت گفت

 هایش را به زحمت شش اینچ از حد کمرش بلند کرد.آرتمیس اطاعت کرد و قوز کرده روی مربع زرد ایستاد. دست

تونی کاری که این آقا گفت انجام بدی؟ تو ارتش به خاطر این نوع رفتارت مجبورت آلفونس! نمی» باتلر به او خیره شد و گفت:
 «مستراح پاک کنی.کنند می

 «بله کلنل، اما این جا که ارتش نیست ... » آرتمیس هم به او خیره شد وگفت:

 کورت کوله آرتمیس را از پشتش بیرون کشید و محتویات آن را بررسی کرد.

 «این چیه؟» کشید گفت:درحالی که یک قاب پالستیکی سفت را بیرون می

یه اسکوتره رفیق! ممکنه یه چیزی در موردش شنیده باشی. » آن را باز کرد: آرتمیس قاب را گرفت و با سه حرکت ماهرانه
 «کنه.ی حمل و نقله که هوای قابل تنفسمون رو آلوده نمییه جور وسیله

 هایش را گرداند و لوالهای آن را بررسی کرد.کورت اسکوتر را قاپ زد، چرخ

                                                            
  به آلمانی؛ خوش آمدید!41
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 .«های شما رو ببرمتونم باهاش صندوقری هم هست که میالبته این یه دستگاه برش لیز» آرتمیس پوزخند زد و گفت:

 «زبون دراز فسقلی!» کورت با دندان قروچه گفت:

 «این یکی چیه؟» اسکوتر را در کوله چپاند و دوباره پرسید:

با  ها مجبور نباشندها رو برای این اختراع کردند که بچهآتاری دستی. این» آرتمیس بازی ویدئویی را روشن کرد وگفت:
 «بزرگترها یکه به دو بکنند.

این پسر یه جواهره قربان. کاش من هم همچین پسری داشتم. دسته کلیدی را که به » کورت نگاهی به باتلر انداخت وگفت:
 «ها چی اند؟خب، این»کمربند آرتمیس بسته شده بود تکان داد. 

 «هممم ... کلیدند؟» آرتمیس سرش را خاراند و گفت:

 «کنند.گم چی رو باز میدونم کلیدند آقا پسر! میخودم می»هایش در امد. چه کرد و صدای دندانکورت دندان قرو

 «چهارتا دفتر خاطرات، خیلی چیزا. چیزهای جورواجور، کمدم، قفل اسکوترم، سه»آرتمیس شانه باال انداخت. 

انون خورد. ولی قهای پیچیده نمیبه درد قفلمامور امنیتی کلیدها را وارسی کرد. کلیدها از همین کلیدهای معمولی بود و 
 ی فلزیاب رد کنند.بانک این بود که هیچ کلیدی رد نشود. فقط کلیدهای صندوق امانات را حق داشتند از دروازه

 با عرض معذرت، کلیدها همین جا می مونه. _

تونی وقتی خواستی بری بیرون می» ی کلیدها را از کمربند جدا کرد و دسته کلید را توی یک سینی گذاشت.کورت حلقه
 «کلیدهات رو برداری.

 تونم برم؟خب دیگه می _

 «کنم بفرمایید. ولی اول کیفت رو بده به پدرت.بله، خواهش می» کورت گفت:

 آرتمیس کیف را از کنار دروازه به باتلر داد. خودش از وسط آن رد شد و سر و صدای آژیر را درآورد.

 «ای همراهت داری؟ شگک کمربند؟ سکه؟چیز فلزی دیگه»او رفت.  کورت بی صبرانه دنبال

 «پول؟ کاشکی داشتم!» آرتمیس با تمسخر گفت:

 «پس چی صدای ردیاب رو در آورد؟» کورت که گیج شده بود، گفت:

ز روی ا انگشتش را پشت لب باالیش برد و آن را رو به باال برگرداند. دو ردیف سیم فلزی« گمونم بدونم.» آرتمیس گفت:
 هایش رد شده بود.دندان

 «سیم دندون! کار، کار اینهاست! ردیاب خیلی حساسه.» کورت گفت:
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 «هام بکنم؟ها رو از دندونها رو هم در بیارم؟ اونباید این» آرتمیس انگشتش را از دهانش بیرون آورد وگفت:

 کند.یآمد که جدی جدی دارد این پیشنهاد را بررسی می کورت بر میاز قیافه

 نه فکر کن مشکل امنیتی خاصی ایجاد کنه. برو تو. اما اونجا مواظب رفتارت باش. این جا گاوصندوقه، نه زمین بازی. _

 «کنم.یادت باشه که من دارم نگات می» کورت مکث کرد و به دوربین باالی سرشان اشاره کرد وگفت:

 «خواد نگاه کن.هر چقدر دلت می» آرتمیس با پررویی گفت:

 یرون!مت بکنم آقا پسر. به یکی از اون درها نگاه چپ بندازی با اردنگی انداختههه! خیالت راحت باشه که این کار رو می _

 «دونی.یای نیستند، خودت که مهای تلویزیونی شبکهکورت! تو رو خدا اینقدر نقش بازی نکن! اون دوربین» برتولت گفت:

های گروه ضربت رد شد خوام. اون تو امتحانبه خاطر کورت عذر می»وق راهنمایی کرد. ها را به سمت در گاوصندبرتولت آن
 «کنم اون دوست داره یکی از این جا دزدی کنه، تا بتونه یکم صحنه اکشن ببینه.و از این جا سر در آورد. گاهی وقتا فکر می

 ی برتولت به آسانی باز شد.اش، با اشارهاندازهای گرد از فوالد بود و حداقل شانزده پا قطرش بود، و برغم در، صفحه

تونه شه، حتی یه بچه هم میکامالً میزان شده. تا ساعت پنج و نیم که در برای طول شب بسته می» مامور بانک توضیح داد:
 «انک.بتونه بازش کنه. حتی خود رئیس بازش کنه. طبیعتاً گاوصندوق قفل زمانی داره. هیچ کس تا هشت و نیم صبح نمی

 های مختلف وجود داشت.ها و شکلهای امانات در اندازهها ردیف از صندوقدرون گاوصندوق، ردیف

ها شد. در آن لحظه، تمامی چراغهر صندوق یک کلید مستطیل شکل روی خود داشت که با یک چراغ فیبر نوری احاطه می
 به رنگ سرخ می درخشیدند.

کلید با یک کابل فلزی پیچ در پیچ به کمربندش وصل بود. درحالی که کلید را در یک برتولت کلیدی از جیبش بیرون آورد؛ 
 «ها به یک میکروچیب هم مجهزند.البته شکل کلید تنها نکته نیست. قفل» کرد گفت:سوراخ اصلی وارد می

 باتلر کلید همانندی از کیف جیبی خود بیرون آورد.

 آماده؟ _

 .هر وقت شما آماده باشید قربان _

من » باتلر انگشتش را روی چندین صندوق کشید تا این که به شماره هفتصد رسید. او کلیدش را در قفل فرو کرد و گفت:
 «ام.آماده

 بسیار خب قربان! با عالمت من. سه، دو، یک. بچرخونید. _

 هر دو مرد همزمان کلیدهایشان را چرخاندند.
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با تنها یک کلید بتوانند صندوق را باز کنند. اگر دو کلید همزمان و در حدود  داد دزدانسیستم حفاظتی کلید مادر، اجازه نمی
 شد.چرخید، صندوق باز نمییک ثانیه فاصله با یکدیگر نمی

 نور اطراف هر دو کلید از قرمز به سبز تبدیل شد. در صندوق امانات باتلر تلقی کرد و باز شد.

 «ممنون برتولت.» باتلر دستش را به داخل صندوق دراز کرد وگفت:

قانون هر سه  ها، طبققابلی نداشت قربان. من همین بیرونم. حتی با وجود دوربین» کرد گفت:برتولت که تقریباً تعظیم می
 «بینم.دقیقه یک بار باید به شما سرکشی کنم. بنابراین شما رو صد و هشتاد ثانیه دیگه می

 مبهوت به محافظ شخصی خود انداخت. ای که کارمند بانک رفت، آرتمیس نگاههمان لحظه

 «آلفونس!» ی دهانش گفت:با گوشه

 یادم نمی آد در مورد اسم شخصیت من تصمیمی گرفته باشیم. _

 باتلر کرنومتر ساعتش را به کار انداخت.

یز رت انگیه چیزی از خودم درآوردم، آرتمیس. حس کردم تو این موقعیت الزمه و اگه بخوام بگم، تو نقش یه نوجوون نف _
 رو خیلی متقاعد کننده بازی کردی.

 کنم.ممنونم دوست قدیمی. من تالشم رو می _ 

ی معماری از صندوقش بیرون کشید، تایش را باز کرد و نقشه، به مستطیلی تقریباً شش پای مربعی بدل شد. باتلر یک نقشه
های فته بود که انگار در حال بررسی کردن طرحای برابر طول بازویش، طوری در دست گرهای باز در فاصلهنقشه با دست

 نقش شده روی آن است.

هات رو دو اینچ دیگه ببر باال، یک قدم هم برو طرف دست» آرتمیس نگاهی به دوربین نصب شده به سقف انداخت وگفت:
 «چپ.

 د.باتلر خیلی عادی این کار را انجام داد و این حرکت را با یک سرفه و لرزاندن کاغذ پوشش دا

 خوبه. عالیه. درست همون جا بمون. _

دوق ی دکمه، از گاوصنی یک دوربین به اندازهوصندوق را اجاره کرده بود، به وسیله آخرین باری که باتلر به این جا سر زده
طبق رها یک مدل سه بعدی از اتاق گاوصندوق ساخته بود. بچندین و چند عکس برداشته بود. آرتمیس با استفاده از این عکس

پوشاند. در این محدوده حرکات او پشت ها را میمحاسبات او، موقعیت حال حاضر باتلر، آرتمیس و سی و سه فوت از صندوق
 های او برای مامورین امنیتی قابل دیدن بود.شد. در ان لحظه، تنها ساق کتانینقشه مخفی می
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های امانات تکیه داد. او هر دو دستش را در طرف از صندوقهای فوالدی، پستش را به دیواری آرتمیس میان دو ردیف نیمکت
 تر از اندازه بیرون کشید. بعد، با احتیاط خودشهای ساق بلند بزرگدیگر نیمکت به هم قفل کرد و پاهایش را از درون کتانی

 را روی نیمکت لغزاند.

 «سرت رو پایین نگه دار.» باتلر نصیحت کرد:

، اما کارکرد دادبال بازی ویدئویی گشت. گرچه این جعبه واقعا یک بازی کامپیوتری را انجام میآرتمیس در میان کوله خود دن
داد. استفاده ی ایکس بود که تصویر اشعه ایکس هر شیئی را که روبرویش بود، نشان میی نمایش اشعهاصلی آن یک صفحه

ود، و برای آرتمیس، کاری نداشت که آن را به شکل ی ایکس در میان تبهکاران رده باال امری عادی بهای اشعهاز صفحه
 های بچه گانه در بیاورد.یکی از اسباب بازی

 آرتمیس اشعه ایکس را به کار انداخت و آن را از روی در صندوق امانات کنار صندوق باتلر گذراند.

و اسپارو اجاره کرده بود. منطقی  محافظ شخصی آرتمیس )که همان باتلر خودمان باشد(، صندوق خود را دو روز بعد از کرین
مخصوص کرده  یبود که این دو صندوق به یکدیگر نزدیک باشند، مگر این که کرین و اسپارو تقاضای یک صندوق با شماره

گشتند اول خط. آرتمیس پیش خودش حساب کرده بود که اولین تالش برای سرقت باشند که در این صورت دوباره برمی
ار ی دیگری در اختیآلی نبود، اما او به جز پیش رفتن گزینهدرصد شانس موفقیت دارد. احتمال ایده کردن دزد جنی، چهل

 گرفت.ها یاد مینداشت. حداقلش این بود که چیزهایی در مورد شگردهای امنیتی بانک

 صفحه نمایش کوچک جعبه بازی نشان داد که اولین صندوق با پول نقد پر شده است.

 «بود. فقط پول.ن» آرتمیس گفت:

 «42به قول معروفن. پول، خیلیش هم کمه!» باتلر ابرویی باال انداخت وگفت:

 قبل از این که حرف باتلر تمام بشود، آرتمیس به صندوق بعدی رسیده بود.

 امروز نه دوستی قدیمی! اما بذار صندوق خودمو رو تو اجازه نگه داریم، شاید یه روزی برگشتیم سروقتش. _

های رها ای از الماسبعدی، یک مشت اسناد رسمی بود که با یک روبان به هم بسته بودند. صندوق بعدی با کپهدر صندوق 
ی شکست. درون صندوق لولهشده روی یک سینی پر شده بود. سر صندوق چهارم، آرتمیس به قول معروف با دمش گردو می

 ی لوله شده در خود داشت.درازی بود که یک پارچه

 گمونم ایناهاش! فکر کنم خودش باشه. باتلر، _

                                                            
42 You can never have too much cash گویا معنیش این است که آدم هر قدر هم پول داشته باشد، باز هم نمی تواند به آن قانع باشدو پول ،

سعدی را بنویسم، منتها احساس کردم ممکن است ناآشنا باشد و قول سعی، مصداق قول  نمی شود. دلم می خواست این بیت های« خیلی»هر قدر هم باشد 
 معروف نشود، هر چند که در کناب های فارسی راهنمایی و دبیرستان، بود و هست:

بارساالری بیفتاد از ستور آن شنیدستی که در اقصای غور  
یا قناعت پرکند یا خاک گور گفت چشم تنگ دنیا دوست را  
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ی کافی برای کیف کردن وقت داری. عجله کن آرتمیس، وقتی نقاشی روی دیوار ویالی فاول آویزون بشه، به اندازه _
 گیره.بازوهام داره درد می

ب دزد ها تا تصاحود، آنبآرتمیس خودش را آرام کرد. البته که حق با باتلر بود. اگر این نقاشی واقعا شاهکار گمشده هرو می
 جنی هنوز راه درازی در پیش داشتند.

 حتی بعید نبود که این نقاشی، طرحی باشد که پدربزرگی از خود راضی، با مداد شمعی از یک هلیکوپتر کشیده باشد.

تر صنعتگرها، بیشای روی آن نبود، اما آرتمیس ماشین اشعه ایکس را به انتهای پایینی صندوق حرکت داد. عالمت هیچ سازنده
ی باقی گذاشتن امضایی از خود، مقاومت کنند. گیرم هیچ کس توانستند در برابر وسوسههایی از خود راضی بودند و نمیآدم

فهمید چنین امضایی وجود دارد. آرتمیس شاید برای حدود بیست ثانیه به دنبال چیزی که بجز خودشان، هیچ وقت نمی
 را کنده کاری کرده بودند.« »ی را پیدا کرد. درون خود در، روی صفحه پشتی، کلمه خواست گشت، تا اینکه آنمی

 «بلوکن! حق با ما بود.» پسر با لحنی پیروزمندانه گفت:

 تنها شش شرکت در جهان قادر به ساخت صندوق اماناتی با این کیفیت بودند.

 را از لیست مشتریان بلوکن پیدا کرده بود. ها را هک کرده و نام بانی جهانیآرتمیس کامپیوترهای آن

ساخت. باتلر نیز صندوق امانات می 43های ژو و جزایر کِی منبلوکن یک شرکت خانوادگی کوچک در وین بود که برای بانک
ی فلزیاب هزتوانست از دست دروابه کارگاه آن سری زده و دو تا از کلیدهای مادر را دزدیده بود. البته کلیدها فلزی بودند و نمی

 فرار کنند، مگر اینک به دلیلی عبور فلزات اجازه داده می شد.

قرار  ای پالستیکیهای باالیی خود بیرون آورد. پشت سیم گیرهآرتمیس دو انگشتش در دهان فرو کرد و سیم را از دندان
 داشت و در میان آن دو کلید قرار گرفته بود. کلیدهای مادر.

 اش را چرخاند.آروارهآرتمیس برای چند ثانیه 

 آوردم!آخیش! داشتم باال می _

 

مشکل بعدی، مسافت بود. بین صندوق امانات و سوراخ کلید اصلی کنار در هشت فوت فاصله بود. نه تنها برای یک فرد 
شد. می هایستاد از طریق دوربین امینیت دیدممکن نبود که بدون کمک در را باز کند، بلکه کسی که نزدیک سوراخ اصلی می

اش بیرون کشید. یک پین را از سوراخش بیرون کشید و با این کار، محور فرمان را از کفی آرتمیس اسکوتر خود را از کوله
اخته ای فوق العاده خاص ساسکوتر جدا کرد. این یک اسکوتر معمولی نبود. یکی از دوستان مهندس باتلر آن را از روی نقشه

، اما محور فرمان، با لمس کردن یک دکمه و رها شدن یک فنر، تبدیل به یک دسته تلسکوپی بود. کفی کاماًل معمولی بود
های فرمان را هم باز کرد و آن را به انتهای دیگر محور وصل کرد. در هر دو انتهای فرمان، شد. آرتمیس یکی از دستهمی

                                                            
43 Cayman Islands مجمع الجزایری در کوبا : 
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ر کلید کرد، این بود که هاال تنها کاری که باید میشکافی وجود داشت که آرتمیس یکی از کلیدهای مادر را در آن پیچ کرد. ح
 ها را همزمان بچرخاند.را در سوراخ خودش فرو کند و آن

 آرتمیس یکی از کلیدها را در سوراخ صندوق کرین و اسپارو وارد کرد ...

 «آماده ای؟» از باتلر پرسید:

 «جلوتر نرو. آره. از اونجایی که الزمه، حتی یه قدم هم» محافظ شخصی پاسخ داد:

 سه، دو، یک. برو! _

کرد، فشار داد. روی نیمکت به حرکت در آمد و دسته تلسکوپی را به ای که فنر داخل محور فرمان را آزاد میآرتمیس دکمه
ی خود را طوری چرخاند که آرتمیس پشت نقشه پنهان کرد، باتلر تنهدنبال خود کشید. در همان حالی که پسر حرکت می

ای بدون پای هداد که بتواند سوراخ کلید اصلی را بپوشاند، آن هم بدون اینکه کفششه را فقط به قدری تکان میبماند. نق
ی تلسکوپی. تا زمانی که آرتمیس کلید دوم را فرو آرتمیس را بدون حافظ باقی بگذارد. در هر حال، صندوق مورد نظر و دسته

 برد، سرتاسر قابل دیدن بود.می

ز دست توانست بدون اصلی یک فوت آن سوتر از انتهای نیمکت فوالدی قرار داشت. آرتمیس تا جایی که میسوراخ کلید ا
دادن تعادلش به جلو خم شود، حرکت کرد و کلید را در سوراخش وارد کرد. کلید به راحتی جا گرفت. آرتمیس به سرعت 

که  را بپوشاند. کل نقشه تنها به این فرض استوار بود توانست یک بار دیگر صندوق کرین و اسپاروبرگشت. حاال باتلر می
دی که کمک کنند. موری باریکی که به سمت سوراخ کشیده شده، توجه نمیحواس نگهبانان بر باتلر متمرکز است و به میله

 های امانات بود.کرد، این بود که رنگ میله، کامالً همرنگ صندوقمی

دستگیره را چرخاند. یک سیستم قرقره و کابل درون دسته، همزمان دستگیره دیگر آرتمیس به سمت صندوق اصلی برگشت و 
 را چرخاند.

اع ای احساس رضایت کرد. اخترهر دو قفل به رنگ سبز در آمدند. صندوق کرین و اسپارو تلقی کرد وباز شد. آرتمیس لحظه
ترین شد. جالب بود که چطور قویزیکی باید اجرا میاو کار کرده بود. به هر حال، دلیلی نداشت کار نکند؛ تمامی قوانین فی

 شد.های امنیتی الکترونیکی، مغلوب یک میله، یک قرقره و یک سیم دندان میسیستم

 «بجنب! تونم دستام رو باال نگه دارم. پس بی زحمتآرتمیس. دیگه نمی» باتلر ناله کرد:

ها را به حالت اولیه خود چرخاند، ندوق بیرون نیامده بودند. او دستهها هنوز از گاوصآرتمیس جشن ذهنی خود را کوتاه کرد. آن
طبیعی  یهای خود خارج شدند. با فشار دادن یک دکمه، دسته به اندازهسپس میله را به طرف خود کشید. هر دو کلید از سوراخ

 شد.ها الزم میز کردن سایر صندوقخود برگشت. آرتمیس هنوز اسکوتر را به حالت اول در نیاورده بود. شاید میله برای با

و به دنبال ی ایکس بررسی کرد. ای اشعهی صفحهآرتمیس قبل از اینکه در صندوق را بیش از این باز کند، قفسه را به وسیله
ع طای را به صدا بیندازد، و درواقع، یکی هم آن جا بود. یک کلید قگشت که ممکن بود آژیر ثانویههر نوع سیم یا مداری می
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لی، ی وحشتناک یک بوق تریها این بود که مبادا نالهی سارقمدار بود که به یک آژیر قابل حمل منتهی می شد. کابوس همه
 اند.رسید کرین و اسپارو حس شوخ طبعی داشتهمقامات مسئول را خبردار کند. آرتمیس لبخند زد. به نظر می

 کند. ها را به عنوان وکالیش استخدامشاید بد نبود آن

ها پیدا شد و او هایش را با یک ضربه از جا کند. همین که سیم درون آنآرتمیس هدفن را از دور گردنش باز کرد و گوشی
توانست بدون به کار انداختن مدار، قطع کننده را بیرون مقداری از آن را در هر دو طرف کلید قطع کننده پیچاند. حاال او می

 شید. آژیر ساکت باقی ماند.بکشد. آرتمیس آن را بیرون ک

 ی پشتی تکیه داده شده بود.سرانجام، صندوق جلوی روی او باز شد. درون آن فقط یک لوله بود که به دیواره

اش کرده بودند. آرتمیس لوله را برداشت و آن را به ای بود که لولهساخته بودند و درون آن نقاشی 44لوله را از پلکسی گالس
چند ثانیه او نقاشی را از میان پالستیک شفاف بررسی کرد. او جرات نداشت تا زمانی که با خیال راحت  طرف نور گرفت. برای

ها برای به توانست خسارتی تصادفی به نقاشی وارد کند. او سالزده، میاند، لوله را باز کند. حاال کاری شتاببه هتل برنگشته
 ساعت دیگر هم صبر کند. توانست چنددست آوردن دزدجنی صبر کرده بود، می

های کههای قوی. تکارش با قلم مو کامالً مشخص و غیرقابل اشتباهه. ضربه» بست، گفت:درحالی که در صندوق امانات را می
ضخیم رنگ روشن. این یا کار خود هروه، یا یه کپیِ فوق العاده عالیه. اعتقاد من اینه که ما موفق شدیم، باتلر. اما بدون 

 «تونم با اطمینان بگم.عه ایکس و تحلیل رنگ، نمیآزمایش اش

ن تونیم بکنیم. وسایلت رو جمع کخوبه. این کارا رو تو هتل هم می» انداخت گفت:محافظ شخصی که نگاهی به ساعتش می
 «بزنیم به چاک.

ش را به گیره سیم دنداناش پرت کرد. کلیدها آرتمیس لوله را به همراه اسکوترش که دوباره سر همش کرده بود، درون کوله
 وصل کرد و سیم را دوباره به دندانش وصل کرد.

 وسر برتولت از میان شکاف هایش جا کرد، در گاوصندوق کنار رفتبه محض این که ایرلندی جوان خودش را دوباره در کفش
 پیدا شد.

 «اینجا همه چیز مرتبه؟» کارمند بانک پرسید:

 بش قرار داد.باتلر نقشه را تا کرد و آن را درجی

 تونی مارو تا طبقات اصلی همراهی کنی.عالیه برتولت. در حقیقت محشره. می _

 «البته. دنبالم بیاین.» برتولت تعظیم کوچکی کرد وگفت:

                                                            
 نوعی پالستیک شفاف، مشابه شیشه که در ساخت بسیاری وسائل خانگی به کار می رود. پلکسی گالس شفافیتی مشابه شیشه دارد و از ورف های پلی 44

های بلند که به علت تغییر شکل است و در ساختمآنکربنات که برای مثال در ساخت بادگیر موتورسیکلت ها مورد استفاده است، سبکتر، شفاف تر و سخت تر 
 ساختمان، احتمال شکستن شیشه ها وجود دارد، به عناون جایگزین شیشه در پنجره و نما توصیه می شود.
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خیلی ممنون برتی! واقعاً که خوش گذشت. من عاشق اینم که تعطیالتم رو » آرتمیس به نقش نوجوان پرخاشجو برگشته بود:
 «اغذها خیره بشم.توی بانک به ک

 ای هم متزلزل نشد.آفرین به این برتولت! لبخند او ذره

منتظر  ها بود. اوی اشعه ایکس منتظر آنی یک کرگدن، در کنار دروازهای به اندازه سینهکورت دست به سینه، آن هم سینه 
 ای زد.ماند تا باتلر رد شود و سپس به شانه آرتمیس ضربه

 «کنی واقعاً باهوشی پسر، نه؟تو فکر می» اگوش باز بود، گفت:درحالی که نیشش تا بن

 «به نسبت تو، خب معلومه!» آرتمیس هم در جواب پوزخند زد:

من داشتم تو رو از توی » های آرتمیس شدند:هایش هم سطح چشمهایش را به زانو گرفت وخم شد تا چشمکورت دست
 «کنند.کاری نمیوقت هیچهایی مثل تو هیچدی. آدمکردم. تو هیچ کاری نکراتاقک نگهبانی تماشا می

 «زدم.های امانات دستبرد میم به اون صندوقاز کجا معلوم؟ شاید هم داشته» آرتمیس پرسید:

 «تونستم تمام مدت پاهای تو رو ببینم. تو از جات دو سانت هم تکون نخوردی.معلومه دیگه. از اونجایی که می _

ما من این بار تو بردی. ا» را از روی سینه برداشت و به دنبال باتلر دوید تا از آسانسور جا نماند:آرتمیس حلقه کلیدهایش 
 «گردم.برمی

 «زود بیا! منتظرتیم!» کورت دستش را دور دهانش حلقه کرد و فریاد زد:
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 فصل سوم

 رفته دست از عزیز 

 
 مرکز پلیس، شهر هون؛

 

 ترفیع درجه بود. سروان نیروهای ویژه، هالی شورت، آماده

و را ی بازرسی دو بار اترین بازگشت موفقیت آمیز قرن دانست. هنوز از زمانی که ادارهشد این را بزرگدر چنین شغلی، می
ی گذشت. اما حاال، بعد از شش ماموریت موفقیت آمیز، هالی گل سرسبد جوخهمورد بازجویی قرار داده بود، یک سال هم نمی

گرفت که او اولین سرگردِ زن در تاریخ گروه شناسایی ای تصمیم مییژه بود. به زودی شورا در جلسهشناسایی نیروهای و
 زده نکرده بود.ای هم او را هیجاننیروی ویژه خواهد بود یا نه. و در حقیقت، این چشم انداز، ذره

ی روی سطح زمین بشود. در عوض، های یک جفت بال را ببندد و عازم ماموریتآمد که سرگردی، تسمهبه ندرت پیش می
 های روی سطح زمین بفرستند.تر را به ماموریتشد که افسران رد پایینها وقتشان صرف این میآن

توانست هر از گاهی سری به سطح هالی ذهنش را آماده کرده بود تا در صورت پیشنهاد ترفیع آن را رد کند. اگر باز هم می
 کمتر هم بسازد. توانست با حقوقزمین بزند، می

تر این است که به فرمانده جولیوس روت بگوید که چه در فکر دارد. به هر حال، هالی به این نتیجه رسیده بود که عاقالنه
ها از او حمایت کرده بود و باز هم این او بود که ترفیع را توصیه کرده بود. فرمانده از این خبر با روی روت در طی بازجویی

کرد: حتی حامالن خبرهای خوب کرد. البته فرمانده هیچ وقت هیچ خبری را با روی گشاده دریافت نمیمیخوش استقبال ن
 آمد.تر از یک تشکر خشک و خالی و کوبیده شدن در، گیرشان نمیهم، چیزی بیش

اً سه با وجود دقیقکرد شهامتش را جمع کند و در بزند. حتی هالی آن روز صبح بیرون در دفتر روت ایستاده بود و سعی می
ای که به لطف موهای قرمز و سیخ سیخی خود قد، او زیر ارتفاع استاندارد جنیان قرار داشت و از نیم اینچ ارتفاع اضافه 45فوت

 شد، خوشحال بود.نصیبش می

 دا شد.های گل انداخته از میان شکاف در پیقبل از اینکه بتواند در بزند، در به شدت باز شد و صورت روت با گونه

                                                            
  حدوداً 19 سانتیمتر. - و45
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ه هالی و بعد متوجه شد ک« بیااا این جااا ببینم!»چنان نعره کشید که مگس خاکستریش، صدایش را برید. «سروان شورت!»
ها، تو اینجایی. بیا تو. یه معمایی هست که باید حلش کنیم. به یکی از دوستای گابلین خودمون مربوط »کنار در ایستاده است. 

 «شه.می

ارد دفتر شد. فلی مشاور تکنیکی نیروهای ویژه هم از قبل آن جا بود و چنان به صفحه نمایش پالسمای هالی به دنبال روت و
 دیواری نزدیک بود که موهای دماغش فر خورده بود.

 «فرار کرده. 47. ژنرال اسکالن46دوربین قله هاولر» روت توضیح داد:

 «فرار کرده؟ معلوم شده چطوری فرار کرده؟» هالی تکرار کرد:

! بجای این که این دور و برها ول بگردیم و جاسوس بازی در بیاریم، دقیقًا 48دارویت» هایش را شکاند و گفت:لی انگشتف
 «باید توی همین فکر باشیم!

رنگ صورتش به ارغوانی تبدیل شده « فلی، ما اآلن وقتِ تیکه انداختن و گوشه کنایه زدن نداریم.» روت یک باره داد زد:

ـه. اگر باد این خبر رو به گوش است. اسکالن دشمن ملی شماره دوئه. دوم چون اولی اپال کوبویی 49PRبحران این یه » بود:
شیم. الزم نیست به این حقیقت اشاره کنم که اسکالن شاید بتونه یه تعداد از رفقای ها برسونه، تو هون مضحکه میرسانه

 «اره راه بندازه.گابلینش رو دور هم جمع کنه و اتحاد سه گانه رو دوب

نست در تواهالی روبروی صفحه نمایش ایستاد و با آرنج، پشت فلی را از سر راه کنار زد. هر چند کلمه حرف او با فرمانده می
 انتظار باقی بماند. این جا کارهای پلیسی برای انجام دادن وجود داشت.

 بینیم؟خب این چیه که داریم می _

. 50های هاولر، مجتمع تادیبی گابلینقله» شی را صفحه نمایش را عالمت گذاشت و گفت:گر لیزری بخفلی با یک اشاره
 «دوربین هشتاد و سه.

 چی رو نشون می ده؟ _

 شه. اما دیگه بیرون نمیاد.اتاق مالقات. اسکالن داخل می _

 «تو خود اتاق هیچ دوربینی نیست؟» ها را بررسی کرد و گفت:هالی لیست دوربین

نه، طبق مصوبات سومین کنوانسیون آتالنتیس در مورد حقوق » رد، شاید هم این صدای خرناس واقعی بود:روت سرفه ک
 «اجنه، افراد بازداشت شده مستحق رعایت شدن حریم فردی در اتاق مالقات هستند.

                                                            
46 Howler's Peak 
47 Scalene 
48 D'Arvit.در زبان اجنه به عنوان نوعی فحش یا نفرین مورد استفاده قرار می گیرد ، 
49 Public Relationsروابط عمومی - و :  
50 Goblin correctional Facility 
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 دونیم اون تو چه اتفاقی افتاده؟پس ما نمی _

 نه تا اون حد، نه. _

 ین سیستم رو طراحی کرده؟ای ادر هر حال، کدوم نابغه _

توانست در مقابل سوزن زدن به سنتور از خود راضی مقاومت اش گرفت. او هرگز نمیبه رغم فضای جدی موجود، روت خنده
 کند.

 ی هاولر رو طراحی کرده.دوست اسبمون که اینجاست به تنهایی سیستم امنیتی اتوماتیک قله _

 رسد:اش میاش تقریباً به زیر چانهکند لب پایینیهایش را آویزان مییک سنتور لبهایش را آویزان کرد، و وقتی که فلی لب
استاندارد زیر جلدی  51یخواباننده -شه فریب داد. هر زندانی یه جوینده مشکل از سیستم نیست. این سیستم رو هرگز نمی»

و بعد  تونیم از راه دور اون رو کله پا کنیمنه، ما میاش داره. حتی اگه یه گابلین موفق بشه به طرز معجزه آسایی فرار کتو کله
 «برش گردونیم.

 «پس مشکل چیه؟» هالی دست هایش را بلند کرد وگفت:

 کنیم.کنه، ما سیگنالش رو دریافت نمیکنه. یا اگر هم میخواباننده کار نمی -مشکل اینه که جوینده  _

 شه گفت مشکل.خب به این می _

سرگرد »ی هوا روی میز او به درون کشیده شد. مضر روشن کرد. دود فوراً توسط یک تصفیه کنندهروت یک سیگار قارچی 
 «کنه سیگنال رو بگیره.با یه واحد سیار در حال گشته و سعی می 52کلپ

اشد، ب کلپ به تازگی به درجه جانشینی روت ترفیع گرفته بود. او از افسرانی نبود که پشت میز نشینی را دوست داشته 53تروبل
چیز را به اندازه چسبیدن به پشت یک میز خوب و امن برای باقی کلپ که هیچ 54برخالف برادر کوچکترش، سرجوخه گراب

 کرد نصف چیزی باشد که تروبل هست.شد ترفیع بگیرد، آزرو میدوره کاریش دوست نداشت. اگر هالی مجبور می

 «خب، چه کسی به مالقات ژنرال اسکالن رفته بوده؟» و گفت:هالی توجهش را به طرف صفحه نمایش پالسما برگرداند 

 ی شریفه.ها، این اسم به معنی دارای چهره. ظاهراً تو زبون گابلین55اش. یه گابلین به اسم بونیکی از هزاران برادرزاده _

 56لت قاچاق بواکهای پشت پرده عملیاکنن اون یکی از گابلینهای گمرک فکر میشناسمش. بون. بچهمی» هالی گفت:
 «باشه. از شریف هم هیچ بویی نبرده.

                                                            
51 Seeker - sleeper 
52 Kelp 
53 Trouble 
54 Grub 
55 Boohn 
56 B'wa Kell 
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و هفت و هاست. بون تاین لیست مالقاتی» ای را در صفحه نمایش پالسما باز کرد وگفت:گر لیزری خود پروندهفلی با اشاره
 «تونم تو ویدیو بهتون نشون بدم.ها وارد شده. حداقل این یکی رو میسی دقیقه، به زمان رمسی زیرزمینی

دانه، گابلینی غول پیکر را در راهروی ورودی زندان نشان داد که در حین بازرسی لیزری، با حالتی عصبی کره تصویری دانه
 زد.چشمش را لیس می

 ها با صدایی باز شد.کند چیزی را یواشکی وارد کند، درِ مخصوص بازدید کنندهزمانی که مشخص شد بون تالش نمی

 «و به این نگاه کنید. اون تو هشت و پونزده دقیقه بیرون رفته.» داد:فلی پایینِ لیست را نشان 

بون که کامالً روشن بود در مجتمع تادیبی راحت نیست، به سرعت خارج شد. دوربین محوطه پارکنیگ نشان داد که او تا 
 رسیدن به ماشینش، چهار دست و پا دویده است.

 «گوید بون هشت و پونزده دقیقه رفته؟ا میپس شم» هالی با دقت لیست را بررسی کرد و گفت:

 «گم: هشت و پانزده دقیقه.گم، و آروم هم میهمین حاال گفتم که. یه بار دیگه هم می» فلی تصدیق کرد:

 «خب، اگه این طوره، اون چطوری تونسته تو هشت و بیست دقیقه دوباره خارج بشه؟» گر لیزری را قاپ زد وگفت:هالی اشاره

 تر در لیست، نام بون دوباره قرار گرفته بود.شت خط پاییندرست بود. ه

تونسته دوبار خارج شده باشه. ممکن نیست. بعضی ام. این خطای سیستمه. این، او نمیمن اون رو دیده» فلی زمزمه کرد:
 «، همین.57اوقات این مشکل رو داریم. یه باگه

 مگر این که دفعه دوم خودش نبوده باشه. _

 ت دفاعی دستش را باال برد.سنتور به حال

شه، یه دوجین بار بررسی ی هاولر وارد یا خارج میکنی خودم هم به این فکر افتاده باشم؟ هرکس که به قلهفکر نمی _
کنیم. اگر کامپیوتر بگه اون خودِ بونه، پس های اصلی صورت رو بررسی میشه. ما با هر اسکن حداقل هشتادتا از نقطهمی

ان ها حتی مغزشون این قدر کشش نداره که بتونن همزمحاله که یه گابلین بتونه به سیستم من کلک بزنه. اوناون خودشه. م
 «هم حرف بزن و هم را برن.

ی ورودی بون استفاده کرد. او صورتش را بزرگ کرد و از یک برنامه دستکاری گر لیزری برای نمایش دوبارههالی از اشاره
 وح تصویر را باال ببرد.تصویر استفاده کرد تا وض

 «گردی؟دنبال چی می» روت پرسید:

                                                            
 در اصطالح، به مشکالت موجود در سیستمهای کامپیوتری گفته می شود که معموال ناشی از خطای کوچک و نکات نادیده گرفته شده در برنامه نویسی 57
 می باشد.
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 دونم فرمانده. یه چیزی. هر چیزی.نمی _

چند دقیقه وقت برد، اما سرانجام هالی فهمید. ناگهان پی برد که حق با او بوده است. شهودی ناگهانی شبیه یک گله زنبور، 
داره پوست  اینجا رو ببینید. یه تاول فلسی. گابلینه» کرد گفت:گ میی گردنش صدا کرد. درحالی که پیشانی بون را بزردر پایه

 «ندازه.می

 «خب که چی؟» فلی با بدخلقی گفت:

 «بینید. هیچ تاولی در کار نیست.حاال می» هالی فایل خروج بون را دوباره باز کرد و گفت:

 خوب تاول رو ترکونده. خسته نباشی! _

ره تو، پوست بون تقریباً خاکستریه. ولی حاال سبز روشنه و حتی یه الگوی ، وقتی داره مینه. بیشتر از این هاست. ببینید _
  استتار هم روی پشتش داره.

 «شه.کلی الگوی استتار خوب تو شهر پیدا می» فلی خرناس کشید:

 «نظرت چیه سروان؟» کرد گفت:روت که سیگارش را خاموش می

 ه. پس اون پوست کجاست؟بون تو اتاق مالقات پوست اندازی کرد _

 کردند، برای چند لحظه سکوتی پیش آمد.درحالی که بقیه، تبعات سوال را بررسی می

 «شه این طوری شده باشه؟می» روت به سرعت پرسید:

 «یا خدا! فکر کنم بشه.» فلی تقریباً مات و متحیر مانده بود:

دئویی جدیدی ی ویزبان گنومی به پرواز در آمد. پنجره سنتور صفحه کلیدی بیرون کشید و انگشتان کلفتش برفراز حروف
مد. خیلی، اما آروی صفحه نمایش باز شد. درون این پنجره، گابلینی دیگر درحال ترک اتاق بود. خیلی شبیه بون به نظر می

ست جا بلین درشد که پوست گاآمد. فلی روی سر گابلین زوم کرد. در بزرگ سازی روشن مینه کامالً. چیزی درست در نمی
ا دست های اضافه دور کمرش را برسید گابلین چیننیفتاده است. نقش و نگارهای روی پوست از بین رفته بود و به نظر می

 نگه داشته.

 شه.همین کار رو کرده. باورم نمی _

ا وقت پوست صبر کرده ت تمام این برنامه ریزی شده بود. این جور نبوده که فرصت طلبی کرده باشن. بون اونقدر» هالی گفت:
ول ی اسکنرهای شما رو گاند. ژنرال پوست رو پوشیده، همهاندازیش برسه. بعد رفته مالقات عموش و با هم پوستش رو کنده

است، کنین که این یه خطاست. سادهشه، شماها خیال میزده، و از در جلویی بیرون رفته. وقتی دوباره اسم بون نشان داده می
 «مندانه.کامالً هوش

 «نند؟کار رو بکتونند اینها میالعاده است. گابلینخارق» فلی روی یک صندلی با طراحی مخصوص اداری ولو شد وگفت:
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دن و تونه بدون یدونه پارگی، پوست رو بکنه. وقتی به خودشون زحمت میکنی؟ یه خیاط گابلین میشوخی می» روت گفت:
 «شه.وخته میهاشون از اون دپوشند، لباسچیزی می

کنم. ها فکر کنند یا نه. من که فکر نمیی اینتونستند خودشون به همهها میدونم. منظورم این بود که گابلیناین رو می _
 ی این کار رو کشیده.ما باید اسکالن رو دستگیر کنیم و بینیم کی نقشه

ن ببینم اپال هنوز اون جا تو بند هست یا نه. ای خوام چک کنممی» فلی با دوربین کوبوی در کلینیک آرگون تماس گرفت.
 دونم این رونچ. هنوز توی هپروته. نمی» یک دقیقه بعد، او برگشت تا با روت رو در رو شود.« جور کارها، فقط خاص اونه.

 «رفیم.م با کی طدونیاش پیدا بشه. اما حداقل اون طوری میباید خوب بدونم یا بد. هیچ خوشم نمیاد که اپال دوباره سرو کله

ه تونستتونه کار اون باشه، هان؟ نمیکنید میشماها که فکر نمی» اش پرید:فکری از ذهن هالی گذشت و رنگ از چهره
 «آرتمیس فاول باشه؟

 «قطعاً نه. کار پسر خاکی مشهورمون نیست. غیرممکنه.» فلی گفت:

ر کردم. هالی، به محض این که اسکالن رو دستگیه رو تکرار نمیاگر جای تو بودم، هی اینقدر این کلم» روت متقاعد نشده بود:
خوام بری و یک دست تجهیزات مراقبت تحویل بگیری و برای چند روز، رد پسر خاکی رو دنبال کنی. ببین داره کنیم، می

 «کنه. فقط برای اطمینان.چی کار می

 بله قربان. _

ی که خوام هر تماسرو تقویت کنی، هر چیزی که الزم داشته باشی. می های نظارتیدم سیستمو تو فلی. به تو مجوز می _
 «فرسته رو بخونم.ای که میآرتمیس فاول داره رو بشنوم و هر نامه

اما جولیوس، من خودم پاک شدن ذهن اون رو نظارت کردم. کار لذت بخشی بود. من خاطرات اون اجنه رو طوری بیرون  _
طوری حلزون رو از صدفش بیرون بمکه. اگه ما جلوی در ورودی خونه آرتمیس فاول ونه اونتکشیدم که یه گابلین هم نمی

برقصیم، اون باز هم ما رو به یاد نمیاره. حتی برای این که بتونه یه چیز ناقص دست و پا شکسته یادش بیاد،  58هم کانکان
 «باید یه جور تحریک کننده یه جایی نصب کرده باشه.

 آمد کسی با او بحث کند.روت هیچ خوشش نمی

ه کنم. و سوماً، بات رو کم میاوالً به من نگو جولیوس. دوماً، هر چیزی که گفتم رو انجام بده اسب کوچولو، وگرنه بودجه _
 «، این کانکان دیگه چیه؟59حق اسم فروند

 «دم.ها رو میفراموشش کن. ترتیب برنامه» هایش را گرداند وگفت:فلی چشم

                                                            
58 Cancan 
59 Frond 
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سپس تلفن همراهی لرزان را از کمربندش بیرون کشید. برای چند ثانیه به آن گوش داد و « ایه.ر عاقالنهکا» روت گفت:
 سپس در ذهنی آن با خرخر تصدیق کرد.

 E37فعالً فاول رو فراموش کنید. تروبل محل ژنرال اسکالن رو پیدا کرده. اون توی » بست گفت:درحالی که تلفن را می
 «خواد حرف بزنه.کنی. از قرار معلوم ژنرال میمیای. فلی، تو توی شاتل علمی ما رو دنبال می هستش. هالی، تو با من

 شد.شهر هون برای داد و ستدهای صبحگاهی از خواب بیدار می

ی صبح، ممکن است در این دوردورهای اعماق زمین که بجز نور مصنوعی، نور دیگری وجود ندارد، هر چند، استفاده از کلمه
شد ی باعث سوء تفاهم بشود. در مقایسه با استانداردهای آدمیزادها، هون را با کمتر از ده هزار نفر سکنه، به زحمت میاندک

تالنتیس ی شاتل در آتر از یک روستا دانست. ولی برای اجنه، هون که قسمت اعظم آن، زیر یک لنگرگاه سه طبقهچیزی بزرگ
 شد.ترین شهر تاریخ محسوب میانی، بزرگجدید مدفون بود، بعد از آتالنتیس باست

گذشت. میدان مغناطیسی آن، بطور خودکار خودروی نیروی ویژه فرمانده روت از میان ترافیک در این ساعت پر ازدحام، می
راند. روت و هالی پشت نشسته بوند زد و به فضاهای خالی موجود در خط سمت راست میباقی خودروها را از سر راه کنار می

تر شده بود. اول از همه، اسکالن کردند این سفر هر چه زودتر تمام شود. تا آن موقع، اوضاع لحظه به لحظه پیچیدهو آرزو می
 خواست با فرمانده روت حرف بزند.فرار کرده و حاال ردیاب او پیدایش شده بود و او می

 ساخت، این بود که به عقایداو از فرماندهی خوب می یکی از دالیلی که« فهمی؟از این جریان چی می» ناگهان روت پرسید:
 گذاشت.افسرانش احترام می

 تونین تنهایی برین اونجا.دونم. ممکنه دام باشه. در هر حال هر اتفاقی قرار باشه بیفته، شما نمینمی _

که من به اون جا برسم، دونم. حتی من هم اونقدر کله خر نیستم. به هر حال، زمانی می» روت سرش را تکان داد وگفت:
احتماالً تروبل ترتیب امنیت منطقه رو داده. اون دوست نداره تا زمان رسیدن افسر ارشد، دور و بر بیکار بمونه. درست شبیه 

 «شناسم، نه هالی؟یکی دیگه از افراد که می

شده  های پشتیبانی، بارها توبیخخندان و نیمی شکلک در آوردن داشت. او به خاطر صبر نکردن برای نیروهالی حالتی نیمه
 بود.

 روت حفاظ ضد صدا بین خودشان و راننده را باال برد.

 ای با هم حرف بزنیم هالی. در مورد موضوع سرگردی.ما باید چند کلمه _

 شد.ای از غم در آن دیده میهالی به چشمان مافوقش نگاه کرد. سایه

 «پس نتونستم درجه رو بگیرم.» فت:هالی که قادر نبود آسودگی خود را پنهان کند گ

نه، نه، درجه رو گرفتی. یا خواهی گرفت. اعالن رسمی خبر، فرداست. اولین سرگرد زن در تاریخ نیروهای شناسایی. هر  _
 «جوری حساب کنی موفقیت قابل توجهیه.
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 کنم...اما فرمانده، فکر نمی _

یزی رو به تو بگم هالی. در مورد شغلم. این در واقع یه مثال برای خوام چمی» روت با اشاره انگشتش او را ساکت کرد وگفت:
ها قبل، وقتی که تو سرهمی بچگونه و پوشک شی یا نه. سالشغل تو هم هست، پس خوب گوش کن ببین متوجه می

گذروندم، ای که زیر نور مهتاب میپوشیدی، من یه سرباز ماهر شناسایی بودم. عاشق بوی هوای تازه بودم. هر لحظهمی
 «ای طالیی بود.لحظه

هالی در این که خودش را به جای فرمانده بگذارد، مشکلی نداشت. او هم در مورد سفرهای خود به روی سطح، احساس 
 مشابهی داشت.

وز ر دادم، که از قرار معلوم، باید بگم زیاده از حد خوب بود. یهتونستم خوب انجام میبنابراین من کارم رو تا جایی که می _
 «من رفتم و خودم رو انداختم توی چاه ترفیع.

 ارها بکند.آمد از این کروت انبرک یک کره پاالینده را در انتهای سیگارش قرار داد تا بویش در ماشین نپیچد. کمتر پیش می

تم. گفتم، بهش گف ام رفتم و همین روخواستم، بنابراین به دفتر فرماندهسرگرد جولیوس روت! این آخرین چیزی بود که می _
 ه بودم.باور بکنی یا نه، حسابی داغ کرد های الکترونیکی پر بکنم.خوام پشت میز بشینم و فرمام. نمیمن یه جن عملیاتی

تر وقتش را درحالتی داغ کرده و با صورتی سرخ اش بر نیامد. فرمانده بیشزده به نظر بیاید، اما از عهدههالی سعی کرد حیرت
 برای همین بود که اسم مستعارش را گذاشته بودند لبو. گذارند ومی

 خوای بدونی چی گفت؟ام چیزی گفت که فکرم رو عوض کرد. میاما فرمانده _

جولیوس! این ترفیع مال تو نیست. متعلق به "ام گفت فرمانده» روت بدون این که منتظر جواب بماند، داستانش را ادامه داد:
 «فهمی منظورم چیه؟می» برد وگفت: روت ابرویی باال« "مردمه.

 هالی منظور او را می فهمید. ایراد استالل او همین بود.

ای مثل تو نیاز دارند تا ها به اجنهمردم به افسرهای خوب نیاز دارند، هالی. اون» روت دستش را روی شانه او گذاشت وگفت:
 ها اینخواد درحالی که باد تو دماغم افتاده، زیر نور ستارهنمیهای خاکی، حمایت کنند. مگه من دلم ها در مقابل آدماز اون

 «تونم همین قدر مفید باشم؟ نه.طرف و اون طرف ویراژ بدم؟ خب آره. آیا اون جوری می

تی، هالی. تو یه افسر خوب شناسایی هس» روت مکثی کرد تا پک عمیقی به سیگار بزند. نور شعله، کره پاالینده را روشن کرد.
ام. هر از گاهی یه کم خودسر، چندان احترامی برای دستورهای مافوقت قائل نیستی، اما با این هایی که دیدهاز بهترینیکی 

دیدم تونی زیرزمین بهتر به نیروهای ویژه خدمت کنی، خوابش رو هم نمیکردم که میوجود یه افسر ذاتی هستی. اگر فکر نمی
 «فهمی؟که تو رو از خط مقدم بکشم بیرون. می

حق با او بود، گرچه بخش خودخواه هالی هنوز هم آمادگی پذیرشش را نداشت. حداقل « بله قربان.» هالی با افسردگی گفت:
 او نظارت بر فاول را، قبل از این شغل جدیدش او را در زیرزمین پابند کند، در پیش رو داشت.
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ت تونی یه ماموریت به خودرای از بین بردن خستگی، میسرگرد شدن، مزایایی هم داره. بعضی اوقات، فقط ب» روت گفت:
تر بدی. یه چیزی روی سطح. شاید تو هاوایی، یا نیوزیلند. به تروبل کلپ نگاه کن. اون از نسل جدید سرگردهاست، بیش

 «دستش تو کاره. شاید این همون چیزی باشه که نیروهای ویژه بهش نیاز داره.

کند به او دلداری بدهد. به محض این که بلوط سرگردی روی یقه یونیفرم او قرار میدانست که فرمانده سعی هالی می
 آورد که اصالً برود.توانست به اندازه حاال روی زمین برود. تازه اگر شانس میگرفت، دیگر نمیمی

ایی ی کاری پرماجر، دورهم لب تیغ. تاحاالی سرگردی، گردن خودم رو گذاشتهببین هالی، با پیشنهاد دادن تو برای درجه _
 ای. اگه نظرت اینه که ترفیع رو رد کنی، همین اآلن به من بگو تا اسمت رو پس بگیرم.داشته

 هالی پیش خودش فکر کرد، آخرین شانس! یا حاال یا هیچ وقت.

 «شه؟ش پیدا میادونه آرتمیس فاولِ بعدی، کی دوباره سر و کلهتونم رد کنم؟ کی میکنم. چطور مینه رد نمی» گفت:

های یک کرد که زنگزد. او تصور میآمد؛ انگار کس دیگری داشت حرف میدر گوش های هالی، صدایش دور به نظر می
 شد.آیند. یک کار پشت میزی. او پشتِ میز نشین میاش به صدا در میزندگی مالل آور، پشت هر کلمه

دونی، خوشحال باش سروان! می» های هالی بیرون داد:از درون ششهای دست عظیم او هوا را روت روی شانه او زد، ضربه
 «زندگی زیرزمینی هم برای خودش چیزیه.

 «دونم.می» ای اعتقاد گفت:هالی به تلخی و بدون ذره

 توقف کرد. E37خودروی پلیس در کنار 

 روت در خودرو را باز کرد و خواست تا پیاده شود، اما توقف کرد.

به میان  سپس در را بست و« کنم هالی.اگر برای تو فرقی داره ... من بهت افتخار می» پته کنان گفت:تته به آرامی و تقریباً
 های ورودی نشانه رفته بودند.هایشان را به سمت مسیلجمعیت افسران نیروهای ویژه رفت که اسلحه

 کند.رفت، و با خود فکر کرد البته که فرق میگهالی فرمانده را تماشا کرد که لحظه به لحظه کنترل اوضاع را به دست می

 کند.خیلی هم فرق می

 

 

شدند و ها زیر آب ظاهر میها، مجراهای طبیعی ماگما بود که از هسته تا سطح زمین امتداد داشت. بسیاری از آنمسیل
ی ، گازهای خود را از میان شبکههاآوردند، اما برخی از آنهای گرم ایجاد کننده زندگی در عمق زیاد آب را بوجود میجریان

های دادند. نیروهای ویژه از قدرت شعلهها را مثل آبکش سوراخ سوراخ کرده بود، بیرون میهایی که خشکیشکاف و رخنه
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واست با شاتل خکرد. اگر کسی میماگما برای باال فرستادن افسرانش درون کپسول تیتانیوم تخم مرغی شکلی استفاده می
 های نیمه فعال استفاده کند.توانست از مسیلتر بکند، میسفری آهسته

E37 ها از آن در عملیات قاچاق خود استفاده زد و تا همین اواخر، مسیلی بود که گابلیندر مرکز شهر پاریس بیرون می
. فعالً، بازسازی داشت ها بود که بر روی عموم بسته بود، و به همین دلیل متروکه شده بود و نیاز بهکردند. ترمینال سالمی

. نقش هالی ساختنداعضای یک شرکت فیلمسازی بودند که در مورد انقالب بواکل برای تلویزیون فیلم می E37تنها ساکنین 

بایست کامالً به صورت شده بود، و آرتمیس فاول می AMPی کرد، کسی که سه بار برندهبازی می 60را اسکایالر پیت
وقتی که هالی و روت رسیدند، سرگرد تروبل کلپ سه جوخه از نیروهای عملیاتی نیروهای ویژه را شد. کامپیوتری ساخته می

 در اطراف ورودی ترمینال مستقر کرده بود.

 «من رو در جریان بذار سرگرد.» روت دستور داد:

هاست که ثانوی مدت هاییه راه به داخل داریم و راهی به خارج نیست. تمامی ورودی» کلپ به ورودی اشاره کرد وگفت:
 «فرو ریخته، بنابراین اگر اسکالن اینجا باشه، مجبوره برای خونه رفتن، از میون ما بگذره.

 مطمئنیم که اون اینجاست؟ _

ه سرش تونستنه. ما سینگال رو دریافت کردیم. اما هر کسی به اون کمک کرده تا فرار کنه، می» سرگرد کلپ اعتراف کرد:
کنه. من تونیم بگیم، اینه که یکی داره با ما بازی میستنده رو بیرون بیاره. تموم چیزی که با اطمینان میرو هم باز کنه و فر

ها تروبل یک چیپ صوتی را به دست آن« ها با این برگشتند.های شناسایی خودم رو فرستادم تو و اونچندتا از بهترین جن
شد. این های کوتاه تبریک تولد استفاده میها برای ضبط پیامعموالً از آنها به اندازه ناخن انگشت شست بودند و مداد. چیپ

 انداخت.هایش را دور چیپ قفل کرد. گرمای دست او میکرومدارهای آن را به کار مییکی به شکل کیک تولد بود. روت انگشت

 آمد.نظر می تر بهتی سوسمارگونههای ارزان قیمت، حصدای هیسی از بلندگوی کوچک پخش شد که به دلیل استفاده از سیم

گم. اون زنه، هالی شورت رو هم بیار. فقط شما دو تا، نه خوام با تو حرف بزنم. راز بزرگی رو بهت میروت. می» صدا گفت:
 ولدپیام با یک آهنگ شلوغ و پلوع قدیمی ت« میرند. رفقای من مواظب خواهند بود.ها میای باشه، خیلیبیشتر. اگه کس دیگه

 شد. صدای شلوغ شاد آن، آن با متن پیام تضاد خاصی داشت.تمام می

 «شون.ها. استاد ادا و اطوارن همهگابلین» روت اخم کردو گفت:

ه خاطر ها بهای کوبوی بودیم. گابلیناین یه دامه فرمانده. ما دو سال قبل تو آزمایشگاه» هالی بدون اندکی تردید گفت:
 «دونه چی در انتظارمون خواهد بود؟دونند. اگر بریم اون تو، کی میمیشکست کودتا، ما رو مسئول 

های نهکنی. ما نباید به خطر بیفتیم. پس چه گزیحاال شبیه یه سرگرد فکر می» روت به نشانه تایید سری تکان داد وگفت:
 «ای داریم تروبل؟دیگه

                                                            
60skylar peat 
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 شماها بمیرید. ها خواهند مرد. اگر برید، ممکنهاگر شماها داخل نشید، خیلی _

 ها نیست. هیچ چیز خوبی برای گفتن نداری؟مجموعه جالبی از گزینه _

ق شدیم ما موف» تروبل نقاب کاله خود را پایین برد، و درون یک صفحه نمایش کوچک روی نقاب شفاف به جستجو پرداخت:
بدهند. یه جسم منفرد گرمازا رو توی تونل  های ماده و گرما رو انجامکه اسکنرهای امنیتی ترمینال رو راه بندازیم و اسکن

و مواد  ای از سالحکنه، هیچ نمونهورودی پیدا کردیم. پس اسکالن تنها است، البته اگر خودش باشه. هر کاری داره اون تو می

 .«O2Hی سوسک و ماده قدیمی و خوبمون،شناسم همراهش نداره. فقط یک مشت فضلهای که میمنفجره

 «های ماگما نیست؟یچ خبری از شعلهه» هالی پرسید:

ی خود را در طول یک صفحه روی دستکش چپش به حرکت در آورد و تصویر صفحه نمایش را روی لبه تروبل انگشت اشاره
 «این چند ماهه که چیزی نبوده. این مسیل دائمی نیست. پس اسکالن نقشه نداره شماها رو بپزه.»کالهش پایین برد. 

 دو سیم پیچ داغ بخاری، سرخ شد. های روت شبیهگونه

رو  ها رو بفرستم اون تو و شانسام تاکتیکیهامون تموم شده. وسوسه شدهکردم دردسر گابلیندارویت! فکر می» فحش داد:
 «زنه.روی این بذارم که اسکالن داره بلوف می

ذارید، تا جن در اختیارم بصدمه بزنه. پنج جا چیزی نداره که بتونه به شماهااین نصیحت من هم هست. اون اون» تروبل گفت:
 «کنیم.بعد قبل از این که حتی خودش بفهمه دستگیر شده، اسکالن رو سوار ماشین می

 «کنه؟خواباننده کار نمی -تا جایی که من متوجه شدم، بخش خواب آور سیستم جوینده » هالی گفت:

ار خواباننده تا همین اآلن ک -کنه. جوینده بذاریم که کار نمی مجبوریم فرض رو بر این» تروبل شانه باال انداخت وگفت:
یه  دونسته ما داریم میایم. حتیکرد، و وقتی هم که رسیدیم، چیپ صورتی رو برامون گذاشته بودن این جا. اسکالن مینمی

 «پیام هم بارامون گذاشته.

تونیم فرض خطر فی الفوری اون تو نیست، و ما نمیمن باید برم تو. هیچ » روت مشتش را به کف دست دیگر کوبید و گفت:
دم واقعاً ندارم. من بهت دستور نمی ای ندارم،رو بر این بذاریم که اسکالن راهی برای عملی کردن تهدیدش نداره. من چاره

 «که با من بیای، سروان شورت.

ود. هیچ راه دیگری وجود نداشت. معنی افسر خورد، اما ترس را فرو خورد. حق با فرمانده بهالی احساس کرد شکمش پیچ می
 نیروی ویژه بودن همین بود. محافظت از مردم.

 الزم نیست به من دستور بدید فرمانده. من خودم داوطلبم. _

خوبه. حاال تروبل، بذار فلی و شاتل داخل سنگر بندی بشند. ممکنه ما مجبور باشیم داخل بشیم، ولی مجبور نیستیم  _
 تو.غیرمسلح بریم 
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ها، سالح در عقب شاتلش جاسازی کرده بود. در ی پلیس آدمفلی در عقب شاتل خود، تقریباً به قدر کل موجودی اسلحه خانه
هر اینچ از فضای دیوار یا یک کابل برق پیچ شده بود، یا یک تفنگ از قالبی آویزان بود. سنتور در وسط این فضا نشسته بود 

 کرد. وقتی هالی وارد شد، سنتور اسلحه را به سمت او انداخت.تنظیم دقیق میو یه اسلحه دستی نوترینویی را 

 «هی، مواظب باش!» هالی آن را با مهارت گرفت و گفت:

ای هنوز وارد نشده. تا زمانی که کامپیوترش صاحبی رو ثبت نکنه، کسی نگران نباش. کد ماشه» فلی پوزخندی زد وگفت:
ز آخرین فایده است. یکی اها، براشون بیجدی بیفته دست گابلینگه این اسلحه جدیتونه باهاش شلیک کنه. حتی انمی

 «های من. بعد از شورش بواکل، فکر کردم وقت باال بردن سطح امنیتمون رسیده.پیشرفت

 نگ شد.رقرمز اسکنری در انتهای قبضه پالستیکی روشن شد، اما بعد سبز هالی انگشتانش را دور دسته تپانچه پیچید. چراغ

 ، مال یه زن خاصه.0333اینه. تو صاحبشی. از حاال به بعد، این اسلحه نوترینویی  _

 «دم.رو ترجیح می 0333این خیلی سبکه. » هالی اسلحه شفاف را در دستش سبک و سنگین کرد وگفت:

ینه نی. از مزایاش اکولی بهش عادت می سبکه،» فلی مشخصات اسلحه را روی صفحه نمایش متصل به دیوار آورد وگفت:
ری ی یه باطی فلزی وجود نداره. بوسیله انرژی جنبشی و از حرکت بدن تو نیرو می گیره، به عالوهکه توش هیچ قطعه

فوذه و اگر اش واقعاً غیرقابل نای کوچولو به عنوان زاپاس. طبیعتاً به یه سیستم هدف یابی تو کالهخودت متصله. بدنههسته
 «ی باحالیه!من باشم، ابزار خیل

تونیم ن میشه، بنابرایهر شلیک تو کامپیوتر نیروهای ویژه ثبت می» تری از آن را به دست روت داد وگفت:فلی نمونه بزرگ
بگیم کی شلیک کرده، کِی شلیک کرده و در کدوم جهت. این طوری کلی در وقت کامپیوترهای اداری بازرسی صرفه جویی 

 «شه.می

 «دونم از شنیدنش خوشتون اومد.می» :به هالی چشمکی زد وگفت

تار ها پیش از این برعلیه رفی بازرسی بخوبی شناخته شده بود. آنهالی در جواب به سنتور نگاه چپی انداخت. او برای اداره
یز خوبی چ ای او دو پرونده به راه انداخته بودند و عاشق فرصتی بودند که بتوانند سومین را هم به جریان بیندازند. تنهاحرفه

های رتکرد. آن وقت صوهای سرگردی را به یقه او وصل میکه در ترفیع درجه گرفتن وجود داشت، وقتی بود که فرمانده بلوط
 شد.ها دیدنی میآن

 «تونیم شلیک کنیم. اما اگر تیر خوردیم چی؟خیلی خوب. حاال می» ی خود را در جلد قرار داد وگفت:روت اسلحه

خورین. اسکنرهای ترمینال رو هک کردم و چند تایی هم از سنسورهای خودم رو اون جا تیر نمی» ت:فلی با سماجت گف
کاشتم. اون جا چیزی که بتونه به شما دو تا صدمه بزنه وجود نداره. در بدترین حالت، ممکنه پا بذارین روی پای خودتون و 

 «قوزک پاتون رگ به رگ بشه.

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

 
 

48 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

فلی، الزمه بهت یادآوردی کنم قبالً تو همین ترمینال، اگه درست یادم مونده باشه، » رنگ چهره روت تا گردنش سرخ شد:
 «سر سنسورهات کاله رفته، نه؟

نستم توام. چطوری میخیلی خب، خیلی خب. آروم باش فرمانده. من سال گذشته رو فراموش نکرده» فلی به سرعت گفت:
 «انداخت؟چیز رو یادم میفراموش کنم، وقتی هر پنج دقیقه یه بار، هالی همه 

ها وارد سنتور دو جعبه مهر و موم شده را بلند کرد وگذاشت روی میز. تعدادی شماره را به داخل هم در صفحه قفل امنیتی آن
های واحد شناسایی هستند. نقشه کشیده بودم ماه دیگه تو ها نسل آینده لباساین» ها را ناگهان بلند کرد:کرد و درپوش

ای که این قدر حاضر یراقه و داره می ره عملیات، بهتره یروهای ویژه ازشون پرده برداری کنم، اما با داشتن فرماندهکنفرانس ن
 «همین امروز اینا رو با خودتون داشته باشین.

 های یک سره را از درون جعبه بیرون کشید. لباس اندکی برق زد و سپس به رنگ دیوارهای وانت درهالی یک از آن لباس
 آمد.

پارچه جدن از زرورقِ نامریی کننده ساخته شده، بنابراین تقریباً همیشه نامرئی خواهید بود. این جوری » فلی توضیح داد:
 «تونین توی استفاده از سپر جادوییتون صرفه جویی کنین.می

 ور طراحی تاشوی پنهانیهایی هم داخل این لباس تعبیه شده. یک جشه خاموشش هم کرد. بالالبته این عملکرد رو می _
ها انرژی خودشون رو از یه باطری روی کمربندتون به دست میارن و البته ها. اونایه تو معماریِ بالی تازهداره که اصوالً ایده
رابر ها بهای خورشیدی کوچیکی پوشیده شده تا در پروازهای روی زمین هم به کار بیاد. به عالوه، لباسهر بال، با باطری

تونید بدون هیچ طوری شکستگی و درب و داغون شدنی، از محیطی به محیط دیگه ی فشار هم دارند. بنابراین حاال میدهکنن
 «برید.

 «باید کلی خرجشون شده باشه.» روت لباس دیگر را مقابل او نگه داشت وگفت:

ن لباس ام خرج ارتفاقی ایگذشتهی تحقیقات سال تونی حتی حدس بزنی. نصف بودجهنمی» فلی سرش را تکان داد وگفت:
د های عملیاتی هستنهای قدیمی رو عوض نخواهند کرد. این دو تا تنها نمونهکم تا پنج سال دیگه هم لباسها کمِشده. اون

ها ضد شُک هستند، ضد آتش، نامریی در مقابل رادار و شم. اونکه ما داریم، بنابراین از برگردوندنشون خیلی متشکر می
های دههای فعلی نیروهای ویژه داکنه. کالهدار از اطالعات تشخیصی رو به سمت مقر پلیس مخابره مین جریانی دنبالههمچنی

ه تونه بهمون بگفرسته که میکنه، اما این لباس جدید جریان دومی از اطالعات رو میتون رو مخابره میای حیات بدنپایه
تونه شکستگی استخوان رو تشخیص بده و حتی به خشکی پوستتون پی ببره. این میهاتون مسدود شده یا نه، که آیا شریان

 .«اش دارهیه کلینیک سیاره. حتی برای مواردی که یه انسان بهتون شلیک کنه، یه صفحه ضد گلوله روی سینه

 .هالی لباس را در مقابل یک صفحه نمایش پالسمای سبزرنگ گرفت. پارچه فلزی به سرعت زمردی رنگ شد

 «ازش خوشم میاد. سبز رنگ منه.» او گفت:
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پایینیِ بندرگاه  یهایی را که گروه فیلمبرداری در گوشه و کنار قرار داده بودند، مصادره کرده بود و تو طبقهتروبل کلپ نورافکن
را مثل محیط زیر  ی محیطکرد و همهها چیده بود و به کارشان انداخته بود. نور سرد هر ذره گرد و غبار را روشن میشاتل

های کالهخودهاشان را پایین داده هایشان را بیرون کشیده بودند و لبهآب کرده بود. فرمانده روت و کاپیتان شورت اسلحه
 رفتند.بودند و به سمت کنار اتاق می

 مورد لباسنظرت در » ی کالهش بود، پرسید:هالی که به طور ناخودآگاه مشغول وارسی تصویرهای روی نمایش گرِ لبه
 «چیه؟

د. اغلب شدنشان سازگار میکارآموزان نیروی ویژه اغلب به سختی با تمرکزِ دوگانه روی محیط اطراف و روی تصویرهای کاله
 گفتند که مربوط بود به باال آوردنِ افسرِ نیروی ویژه تو کالهش.آورد که به آن پر شدنِ گلدان مینتیجه، حالتی به بار می

 فهمی که بال هم پوشیدی. به فلی نگو که این رو گفتم! تو گلوشیه پر سبکه و حتی نمیبد نیست. به اندازه» روت جواب داد:
 «ی کافی باد داره.به اندازه

 «الزم نیست بهم بگه فرمانده.» ها گفت:صدای فلی در گوشی

این  در»درون کالهخود حضور دارد.  بلندگوها ژل لرزاننده جدیدی داشتند و صدای فلی طوری بود که انگار سنتور همراهش
 «راه، هر قدم با شما هستم. البته از درون محیط امن شاتل.

 «اون تو. معلومه! البته که از» روت با خیره سری گفت:

ها اطمینان داده بود در این بخش از ترمینال هیچ جور خطرِ محتملی هر دو با احتیاط از خط اطاقک بازرسی گذشتند. فلی به آن
 شد.ود ندارد. اما سنتور قبالً هم اشتباه کرده بود. و این اشتباه در این زمینه، به قیمت جان تمام میوج

کمپانی فیلمسازی به این نتیجه رسیده بود که کثیفی درون ترمینال به اندازه کافی نیست و بنابراین کف خاکستری رنگی را 
 در گوشه و کنار پاشیده بودند.

ی تلخ؛ حداقل خودشان که این طوری فکر یک اشاره سک را هم گذاشته بودند باالی یک کپه.ها حتی سر یک عروآن
 های لیزری قالبی، سیاه شده بودند.های برقی بر اثر سوختگیکردند. دیوارها و پلهمی

 «جداً مسابقه تیراندازی بوده.» روت با خنده گفت:

 صورت گرفته باشه.تا دونه شلیک هم یه کم اغراق آمیزه. شک دارم شش _

ای قاچاق هها در عملیاتی سوار شدن، به سمت ناحیه برانداز پیش رفتند. شاتل اصلی که توسط گابلینها درون منطقهآن
تر به ودر ساحل بارانداز قرار داده شده بود. شاتل به رنگ سیاه درخشان درآمده بود تا ترسناک شد، بازسازی شدهاستفاده می

 ی تزئینیِ ناقصی به سبک گابلینی به نوکش اضافه کرده بودند.غهنظر بیاید و دما

 «چقدر مونده؟» روت در میکروفون خود گفت:
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 «کنم.هاتون مخابره میمن عالئم حرارتی رو به کاله» فلی پاسخ داد:

ها در حال صل آنها ظاهر شد. نقشه اندکی گیج کننده بود، چون در اچند ثانیه بعد، نموداری در تصاویر کالهخودهای آن
نگاه کردن به خودشان بودند. سه منبع گرمازا داخل ساختمان وجود داشت. دو تا به هم نزدیک بودند و به آرامی در لبه مسیل 
پیش می رفتند؛ هالی و فرمانده. هیکل سوم بدون حرکت در تونل دستیابی ساکن مانده بود. چند اینچ در پشت سر این پیکر، 

 شد.سفید می E37ی گرمایی دودهگرمایاب بر اثر مح

 کرد. شاتل وها به درهای محفظه سوزان رسیدند؛ هفت پا فوالد سخت که تونل دستیابی را از باقی ترمینال جدا میآن
 لغزیدند تا به درون خود مسیل بیفتند. درها قفل شده بودند.های مغناطیسی میها درون آن روی ریلکپسول

 راه دور باز کنی، فلی؟ها رو از می تونی این _

ی ترمینال تونم فرمانده. من خیلی مبتکرانه کاری کردم تا سیستم اپراتوری خودم با کامپیوترهای قراضهمعلومه که می _
 ازدواج کنند. به همین سادگی ها هم نیست ...

تت یام اونجا و با کوبیدن صورحرفت رو قبول دارم. فقط قبل از این که خودم ب» کرد گفت:فرمانده که حرف فلی را قطع می
 «رو صفحه کلید این کار رو بکنم، دکمه رو فشار بده.

 «شوند.بعضی چیزها هرگز عوض نمی» داد زمزمه کرد:فلی که دکمه را فشار می

ود های معدنی ذوب شده از سقف آویزان بی باستانیِ سنگهای در هم پیچیدهداد. تکهی داغ، بو میتونل دستیابی مثل کوره
ه ها به جا ماندای از دوده پوشیده شده و جاپاهای عمیقی روی آنو زمین زیر پا، ترک خورده و شیاردار بود. هر پله با پوسته

 ای که تو چند پایی مسیل، روی زمین افتاده بود.رفت به سمت پیکر تیرهبود. جاپای دیگری هم بود که می

 «اونجا.» روت گفت:

 «دیدمش.» روی بنده آن پیکر تنظیم می کرد گفت: اش راهالی که نوک اسلحه

 «تو تیررس نگهش دار.» فرمانده دستور داد:

 رم پایین.من می _

یکی کرد، هالی نیاز به شلی هالی کنار باقی ماند. اگر اسکالن حرکتی میروت در امتداد تونل پیش رفت و از جلوی اسلحه
 تمیز داشت.

بدون حرکت چمباته زده بود و پشتش به دیواره تونل تکیه داشت. هیکل او با یک شنل تمام اما ژنرال )اگر این خود او بود(، 
 قد پوشیده شده بود.

 های جریانِ هسته شنید.شد فراتر از زوزهکالهِ خود را روشن کرد، بنابراین صدایش را می PAفرمانده 

 هات رو بذار روی سرت.تویی که اونجایی. رو به دیوار بایست. دست _
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د و تر شد. زانوهایش خمیده بوپیکر حرکتی نکرد. هالی هم چنین انتظاری نداشت. روت در حالی که دائم مراقب بود، نزدیک
 ای بپرد.داشت هر لحظه به گوشه آمادگی

 ی کوچکی به شانه پیکره زد.خود ضربه 0333او با نوترینو 

 بلند شو اسکالن. _

های پهلویی بیندازد. گابلین کج شده و صورتش روی زمین تونل قرار گرفت. تکهسیخونک آنقدر کافی بود تا هیکل را به 
ای افتاد و صورتش را نشان داد. از همه کوچک دوده، به پرواز در آمدند. انگار که خفاش باشند. کالهک با صدایی به گوشه

 تر، چشمانش را.مهم

 «خودشه. هیپنوتیزم شده.» روت گفت:

گری کرد فرد دیکرده و خالی بودند. این یک جور پیشرفتِ حسابی توی کار بود، چون تایید میچشمان باریک ژنرال ورم 
 اند.وهالی و روت وارد یک دام شده ی فرار را ترتیب دادهنقشه

 «دم بریم. فورا.پیشنهاد می» هالی گفت:

 «م با خودمون برگردونیم.تونیم اسکالن هنه. حاال که اینجاییم، می» شد گفت:روت که به سمت گابلین خم می

او دست آزادش را روی یقه گابلین قرار داد و آماده شد او را روی پاهایش بکشد. بعداً، هالی در گزارشش نوشت که درست در 
همین دقیقه همه چیز به طرز وحشتناکی غلط از آب در آمد. چیزی که برخالف عجیب و غریب بودنش، یک گشت زدن 

 ود، ناگهان از همه جهت تبدیل به کاری بدخواهانه شد.عادی و یک کار روزمره ب

 «به من دست نزن، الف.» صدایی گفت:

 های ژنرال حرکتکننده یک گابلین بود. صدای اسکالن. اما چطور چنین چیزی امکان داشت؟ لبهیسصدا، صدای هیس
 نکرده بود.

 «اینجا چه خبره؟»روت به عقب برگشت و محکم ایستاد. 

 داد.کرد و هشدار میلی وزوز میشم سربازی ها

 هر چیزی که هست، ازش خوشمون نخواهد آمد. باید بریم، فرمانده. همین حاال. _

 «اش اومد.این صدا از تو سینه» چهره روت متفکر بود:

 «شاید جراحی شده.» هالی گفت:

 «بیا از این جا بریم.»
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عبه ای فلزی به سینه ژنرال چسبیده بود. جا به کناری زد. جعبهفرمانده درستش را به سمت پایین دراز کرد و شنل اسکالن ر
 زد.رف میح مکعبی یک فوتی بود که صفحه نمایش کوچکی در وسط آن قرار داشت. صورتی تیره در صفحه مشخص بود و

ناره موریت کذاره که روت از یک مادونستم که میای. نفسِ فرمانده روتِ مشهور نمیآه، جولیوس. می» صدای اسکالن گفت:
 «بگیره. یه دام واضح، و تو درست واردش شدی.

شد. لنگید، آهنگ کالمش یک چیزیش میصدا بدون تردید به اسکال تعلق داشت، اما یک جای کلمه بندی و حرف زدنش می
 برای یک گابلین بیش از حد ماهرانه بود. ماهرانه و بطرز عجیبی آشنا.

 «هنوز نفهمیدی، کاپیتان شورت؟» رفت باالتر گفت:رده میکرد و یک پصدا، صدایی که تغییر می

 شناسم.کند. زنی که میصدا دیگر مردانه نبود، گابلینی هم نبود. هالی فکر کرد، یک زن صحبت می

درخشیدند. آن چهره اپال کوبوی بود. ها از نفرت میای زیبا و اما بداندیش. چشمای در صفحه نمایش ظاهر شد. چهرهچهره
 ی سرش بانداژ شده بود، اما طرح کلی آن به اندازه کافی قابل دیدن بود.باق

فلی، اینجا یه موقعیتی پیش اومده. اپال کوبوی آزاده. تکرار » هالی به سرعت در میکروفون کالهش شروع به صحبت کرد:
و هزارپایی. افسونگرهای پزشکی ر کنم، اپال کوبوی آزاد شده. همه چیز یه دامه. منطقه رو قرق کنید. تو موقعیتِ شونزدهمی

 «هم بیارید. کسی مجروح شده.

 های پیکسی کوچک، مانند مروارید برق زد.چهره روی صفحه نمایش خندید و دندان

تونه صدات رو بشنوه. دستگاه من به همون آسانی که تونستم خوای حرف بزن، کاپیتان شورت. فلی نمیهر چقدر می _
کردید از کار بندازه، ارتباطات شماها رو هم مسدود کرده. ای که فکر کنم شماها اداره میهای مادهکنخواباننده و اس -جوینده 

 تونه شماها رو ببینه. به لنزهای گرانبهاش کاری نداشتم.البته دوست سنتور کوچولوتون می

 آمد.، باقیِ قضیه دستش میدیدهالی به سرعت روی صورت بازیگوشِ اپال زوم کرد. اگر فلی تصویری از پیکسی را می

اوه، خیلی خوبه کاپیتان. تو همیشه باهوشه بودی. البته فقط تو » برد:کوبوی دوباره خندید. اپال حقیقتاً از کارهایش لذت می
کنم هالی، اما تمام این حرف. به فلی صورت من رو نشون بده و اون آژیر رو به صدا در خواهد آورد. متاسفم که ناامیدت می

های مصنوعی نامرئیه. تمام چیزی که فلی خواهد وعمالً برای چشم های نامرئی کننده ساخته شدهتگاه از سنگ معدنیدس
 «دید، یک قدری لرزش بر اثر پارازیت خواهد بود.

ها ها هر جور موج وسیگنالی که برای انسانشدند. آنهای نامرئی کننده برای خودروهای فضایی پرورش داده میسنگ معدنی
کشیدند و در نتیجه، برای هر چیزی به جز چشم غیر مسلح، نامرئی بود. همین طور و اجنه شناخته شده بودند را هورت می

شد. حتی مقدار ناچیزی که برای پوشاندن وسیله کوبوی به کار رفته بود، انباری پر از طال تولیدشان هم حسابی گران تمام می
 ارزید.می

 «اینجا شرایط به ضرر ماست. کاپیتان، باید بریم.» د و گفت:روت به سرعت صاف ایستا
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از همچون  زنانبرد. راهی برای اینکه همینطور قدمجهت نبود. اپال کوبوی شرایط را اینقدر ساده پیش نمینگرانیِ هالی بی
 توانست.کوبوی هم میتوانست به کامپیوترهای ترمینال نفوذ کند، بنابراین جایی خارج شوند وجود نداشت. اگر فلی می

 خنده اپال تقریبًا تبدیل به جیغی هیستریک شد.

 ؟ چقدر فنی و ماهرید فرمانده!-برین بیرون -هان؟ بِبینم بیون _

 باید مجموعه لغاتت رو گسترده کنی. حاال چی؟ قایم موشک بازی؟ _

ه سرعت کالهش را وصل کرد به پایگاه اش کنار زد و صفحه کلید گنومی ظاهر شد. بی ولکور را از روی آستینهالی تکه
 ی تبهکاری نیروهای ویژه و فایل اپال کوبوی را روی لبه کاله خودش باز کرد.داده

 «اپال کوبوی.» صدای سرجوخه فراند گفت:

ده و کرد. صدای او مسحورکنننیروی ویژه همیشه از صدای فراند برای ضبط و بخش روی ویدیوهای سربازگیری استفاده می
های مانیکور شده به بلندی یک اینچ که روشن بود در این زمینه هیچ استفاده ا بود، به همراه گیسوان لخت طالیی و ناخنزیب

 دیگری ندارد.

دشمن شماره یک نیروهای ویژه. در حال حاضر. تحت نظارت، در کلینیک جی. آرگون. اپال کوبوی به راستی نابغه محسوب  _
بهره هوشی، بیش از سیصد امتیاز کسب کرده است. همچنین دچار خود بزرگبینی شکاکانه و های تعیین شود و در تستمی

دهند که ممکن است کوبوی دچار دروغگویی ذاتی باشد و از ای است. مطالعات انجام شده نشان میدارای شخصیتی عقده
اه پلیس زی نیروهای ویژه در طبقه دوم قرارگتر اطالعات، لطفاً به کتابخانه مرکشیزوفرنی خفیف رنج ببرد. برای جزئیات بیش

 مراجعه کنید.

ای و دروغگوی ذاتی. درست همان چیزی که الزم داشتند. اطالعات کمک چندانی نکردند. هالی فایل را بست. یک نابغه عقده
ود کشد و آنقدر باهوش بها را بخواست آندانست. اپال آزاد شده بود، میتقریباً همان چیزهایی را گفتند که خودش از قبل می

 تا روش چطور انجام دادن کار را تعیین کند.

دونید. به هرحال، دونید چقدر برای رسیدن این لحظه صبر کردم. در واقع، مینمی» برد:اپال هنوز از پیروزی خود لذت می
 .«ی من رو بهم زدید و حاال، من هر دوتون رو در اختیار دارمشماها کسانی بودید که برنامه

الی این مشکالت نادانی جایی نداشت. چرا ای داشته باشد، اما البههالی گیج شده بود. ممکن است اپال مشکلی روانی جدی
 ها را پرت کند؟کرد حواس آنزد؟ آیا سعی میاینقدر ور می

 «هالی! درها!» همین فکر هم به ذهن روت رسیده بود:

ی زمین ناپدید ها در میان بادهای هستهدرگاه سریدند. صدای موتورهای آن هالی برگشت و دید که درهای انفجاری در طول
 افتادند.شدند، آن دو بطور کلی از نیروهای ویژه جدا شده و به دامن بخشایش اپال کوبوی میشده بود. اگر آن درها بسته می
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د به د از گلوله دیگر، با اسلحه نوترینویی خوای بعوگلوله های مغناطیسی در امتداد لبه باالیی درها را هدف گرفتهالی غلتک
ها منفجر شدند، اما میزان نیروی ها شلیک کرد. درها در جای خود لرزیدند، اما متوقف نشدند. دوتا از غلطکمکانیستم آن

 ها را هم به سمت یکدیگر کشید. درها به هم خوردند و طنین شومی ازشان به گوش رسید.حرکتی عظیم درها آن

 «باالخره تنها شدیم.» شد، گفت:که صدایش انگار صداِی جن معصومی بود که سرِ اولین قرارش حاضر میاپال 

 توانست کوبوی را مجروحی بسته شده و دور کمر اسکالن گرفت، طوری که انگار میی خود را به سمت وسیلهروت اسلحه
 کند.

 «خوای؟چی می» فریاد زد:

خوام به اون برسم؟ چه مدل انتقام گرفتنی، خوام. سوال اینه که، چطوری مین چی میدونی مخودت می» جواب داد: اپال
ه که خوام همون اندازمیرید، اما این کافی نیست. میترین رضایت رو به دنبال داره؟ طبیعتاً، هر دوی شما سرانجام میبیش

ی اها، دیگری باید قربانی بشه. واقعا هم اهمیتاعتبار و تحقیر بشید. حداقل یکی از شمخودم رنج کشیدم، رنج بکشید. بی
 «دم که کدوم یکی.نمی

 روت به سمت درهای انفجاری عقب رفت و به هالی اشاره کرد تا دنبالش برود. درحالی که پشتش به کوبوی بود، زمزمه کرد:
 «گزینه ها؟»

تهویه مطبوع داشت، اما گاهی فقط بابِت هالی لبه کالهش را باال زد و قطره عرقی از روی پیشانیش پاک کرد. کالهخود 
 کند!گرما نیست که آدم عرق می

 «ما باید از اینجا بریم بیرون. مسیل تنها راهه.» گفت:

ی ازدارندههای بی تحت نفوذِ سیگنالکنیم تا از ناحیهموافقم. اونقدر به سمت باال پرواز می» روت سرش را تکان داد وگفت:
 «دیم.سرگرد کلپ هشدار می کوبوی خارج بشیم. بعد به

تونه مواظب خودش باشه. اگر ما فرار بکنیم اپال این دور اسکالن رو چی کارش کنیم؟ اون تا خرخره هیپنوتیزم شده، نمی _
 «کنه بره که یه مدرک از خودش به جا گذاشته باشه.و بر ولش نمی

ابی گر، اگر پای یک قسر در رفتن درست و حستبهکارانِ سلطه ای در امور تبهکاری بود. انواعِ تیپیکِاین کار، یک منطق پایه
 در میان باشد از هالک کردنِ چندتایی خودی ابایی ندارند.

 جدی موهای ریش من رو سیخاین که جلوی صدمه دیدن یه گابلین رو بگیریم، جدی» روت خرناسی عمیق کشید وگفت:
خوام تو چندتایی گلوله به اون جعبه دور کمرش بریم. میا خودمون میکنه. اما به هر حال این شغل ماست. اسکالن رو بمی

 «ریم.باال می E37ندازم رو کولم و اون وقت توی شلیک کنی و وقتی کارت تموم شد، من اون رو می
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 «فهمیدم.» کرد گفت:تنظیم می 61اش را روی مینی مومی اسلحههالی که درجه

های چشمش آن هم برای چند دقیقه، ها به جز خشک کردن کرهبرخورد کنند، اما آن ها به اسکالنممکن بود بعضی از شلیک
 خطر دیگری نداشتند.

 پیکسی رو ندیده بگیر. هر چیزی که گفت، ذهنت رو فقط به کارت مشغول کن. _

 بله قربان. _

 ی است، آسوده شده بود. گفت:دید فرمانده به اندازه خودش عصبروت چند نفس عمیق کشید. به هر حال، هالی از اینکه می
 «خیلی خوب. بریم.»

 دو الف برگشتند و به سرعت به سمت گابلین بیهوش هجوم بردند.

ای دارید؟ امیدوارم چیز نبوغ آمیزی باشه. چیزی که نقشه» ها را مسخره می کرد گفت:کوبوی که از درون صفحه نمایش آن
 «من بهش فکر نکرده باشم، هان؟

ها راه خودشان را به درون افکارش باز کردند. در هم کشیده، تالش کرد کلمات را وارد ذهنش نکند. اما آنای هالی با چهره
شد گفت این تنها انتخابی بود که پیش روشان بود. چیزی که کوبوی به آن فکر چیزی نبوغ آمیز؟ به زحمت! به سادگی می

کردند ای کار کرده باشد. آیا درست همان کاری را نمینقشه نکرده باشد؟ شک داشت. امکان داشت اپال یک سال روی چنین
 خواست؟که او می

 «قربان ... » هالی گفت:

 اما روت پیش از آن در موقعیت خود کنار اسکالن ایستاده بود.

 تا به صورت دیوانه کوبوی برخورد کردند. صورت اپال در طوفانی ازهالی شش گلوله به صفحه نمایش شلیک کرد. هر شش
 رد.ی بلندگوها تراوش کهای فلزی بوجود آمد و دودی گزنده از دریچههایی بین شکافهای استاتیک ناپدید شد. جرقهجریان

گرفت  هایشها پراکنده شوند، و سپس اسکالن را خیلی محکم روی شانهای تامل کرد، اجازه داد تمامی گلولهروت برای لحظه
 و بلند کرد.

 هیچ اتفاقی نیفتاد.

 

دم، خدایان کراشتباه می»... نفسی را که هیچ حواسش نبود تو سینه محبوس کرده، رها کرد « اشتباه کردم.» الی فکر کرد:ه
 اما این درست نبود و هالی هم واقعاً آن را باور نکرده بود.« ای ندارد.رو شکر. اپال نقشه
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ای از هشت کابل تلسکوپی محکم شده بود که ی هشت پایی، مجموعهجعبه دور کمر اسکالن بوسیله یک مجموعه تسمه
توانستند از راه دور قفل شده و باز ها میکرد. آنها در مهار کردن بزهکاران خطرناک استفاده مینیروهای ویژه اغلب از آن

که روت ض اینشدند. به محشدند، بدون کنترل از راه دور یا حتی با استفاده از دیلم هم باز نمیشوند، و زمانی که محکم می
به جلو خم شد، زنجیرهای هشتگانه اسکالن را رها کرده و با حرکتی شالقی دور فرمانده حلقه زدند. جعبه از اسکالن باز باز 

 و دور سینه خود روت چسبید. شده

 چهره کوبوی در سمت دیگر جعبه ظاهر شد. تصویر دودآلود همچنان همان تصویر دودآلود بود.

 «رسه که تو قربانی هستی.فرمانده روت، به نظر می» فسش بندآمده بود گفت:او که از شدت نفرت ن

 «دارویت!» روت فریاد زد:

د های نازک آنقدر تنگ شدند که نفس کشیدن برای روت تبدیل شسپس با قنداق تپانچه خود به جعبه فلزی کوبید. ریسمان
 به کوششی دردآور. هالی صدای شکستن چند دنده را شنید.

 ه آن قدر در ضربه زدن اصرار کرد تا سرآخر از پا درآمد.فرماند

 اش را ترمیم کرد.های شکستهاش روشن شد و بطور خودکار استخوانهای آبیِ دور سینهجرقه

هالی به جلو هجوم برد تا کمک کند، اما قبل از اینکه بتواند به افسر مافوق خود برسد، صدای بوقی اضطراری از بلندگوی 
 تر می شد، صدای بوق هم بلندتر میشد.شد. هر چقدر نزدیک وسیله بلند

 «عقب بمون. عقب بمون. این یه جور ماشه است.» روت خرخر کرد:

ی هوا کرد. اما احتماالً حق با ایش ماسید، برجا خشکش زد و از شدت ناامیدی مشتی حوالهپاهای هالی تو جا پاهای دوده
 فرمانده بود.

هایی لولهکردند. گها استفاده میها از چنین وسایلی در معدنهای نزدیکی سنج را شنیده بود. دورفیتر هم صدای چاشناو قبل
د که عمل کردنای امن کاری میکردند، بعد از فاصلهگذاشتند و یک چاشنی نزدیکی سنج را فعال میها کار میرا توی تونل
 ها را منفجر کند.کند و سنگ

 نمایش ظاهر شد. چهره اپال دوباره در صفحه

کامالً با  ی احتیاطه. حقبه حرف جولیوس جونت گوش کن، کاپیتان شورت این لحظه، لحظه» پیکسی نصیحت کنان گفت:
های بسته بندی شنوی واقعاً یه چاشنی نزدیکی سنجه. اگر خیلی نزدیک بشی، او بر اثر انفجار ژلفرمانده است: صدایی که می
 «شه به بخار.عبه، تبدیل میشده و قرار گرفته تو این ج

 «خوای.سخنرانی رو تموم کن و بگو چی می» روت ناله کرد:
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ها همین حاال هم تموم هات تموم خواهند شد. درواقع، اونگم! صبور باش. به زودی نگرانیگم االن فرمانده، االن میمی _
 «کنید؟نمی ت صبرره، چرا در سکوهاتون داره از دست میشدند. پس وقتی که آخرین ثانیه

یه راهی » که پشتش به مسیل بود و مراقب بود که صدای زنگِ ماشه ثابت بماند، دورِ فرمانده چرخید. او گفت:هالی، هنگامی
 «چیز رو بررسی کنم.به بیرون هست، فرمانده. من فقط باید فکر کنم. به یه دقیقه وقت احتیاج دارم تا همه

نم. بذار تو بررسی بهت کمک ک» اش بر اثر نفرت زشت شده بود، با تمسخر گفت:کوبوی که خصوصیات صورت بچگانه
تونی کنند راهشون رو به زور لیزر به تو باز کنند. البته هرگز سر وقت نخواهند رسید. ولی میرفقای نیروی ویژه دارند سعی می

ینه که ببینه؟ میخوب، اون چی می ی من، فلی به تصویر ویدیویی خودش چسبیده.شرط ببندی که دوست دوران مدرسه
 «خواد با اون چیکار کنه؟اش گرفته. حاال، میدوست خوبش هالی شورت، ظاهراً یه اسلحه رو به سمت فرمانده

 «فهمه. اون قبالً هم تو رو ضربه کرده.فلی می» روت گفت:

هایی شاید اگر وقت داشت، یه حساب»انداخت. تر کرد و فرمانده را به زانو های هشت پایی را سفتریموت کنترل اپال، تسمه
 «کرد. اما درکمال بدشانسی، برای تو به سر رسیده.می

 روی سینه روت، شمارشگری چشمک زد و روشن شد. دو عدد روی شمارشگر قرار داشت. شش و صفر. شصت ثانیه.

 «ای؟ندهیک دقیقه از زندگیت مونده، فرمانده. چه حسی داره که بدونی فقط یک دقیقه ز _

 اعداد شروع به کم شدن کردند.

خاموشش کن کوبوی. خاموشش »کرد. های نیشدار اپال، مغز هالی را سوراخ میتیک تیک شمارشگر و صدای بوق و خنده
 «خورم ... کن وگرنه قسم می

 ها در هنگام حمله بود.خنده اپال تمام ناشدنی بود. پژواک آن در تونل دستیابی شبیه جیغ هارپی

 که چیکار کنی؟ وردست فرمانده ات بمیری؟ _

چرخیدند، مانند های آبی جادو که دور سینه روت میهای دیگر شکست. جرقههای دیگری به گوش رسید. دندهترقترق
 رسیدند.ستارگانی به دام افتاده در گردباد به نظر می

 «رک کنی.دم این جا رو تبرو هالی، همین اآلن. بهت دستور می» روت خرخر کرد:

 با احترام فرمانده، نه. هنوز تموم نشده. _

 «چهل و هشت. چهل و هفت.» اپال با صدایی سرخوش گفت:

 هالی، برو. _

های دیگه هم هست. روت همین حاالش هم مرده؛ کردم. حرف زندگیاگر جای تو بودم، به حرفش گوش می» کوبوی گفت:
 «ات ندی؟شه نجاتشون داد، نجچرا زندگی کسایی رو که می
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 هایی دیگر هم پایشان در این هیر و ویر گیر کرده بود.هالی به گریه افتاد. پس آدم

 کی رو نجات بدم؟ کی تو خطره؟ _

 هان.هوم، کس مهمی نیست. فقط یه مشت از خاکی _

 های کوبوی را عقیم کرده بودند.هالی پیش خود گفت، البته. آرتمیس و باتلر. دونفر دیگری که نقشه

 «چیکار کردی اپال؟» های هسته فریاد زد:های چاشنی نزدیکی سنج و زوزهی از میان صدای بوقهال

های آدمیزادت رو به خطر انداخته باشم. تو همین ترسم دوستمی» های کوبوی جمع شد و حالت یک بچه را تقلید کرد:لب
 زدند. بسته کوچیکی که که من براشون ترتیب دادم. اگردها دارن یه بسته رو از تو بانک بین المللی در مونیخ میلحظه، اون

های ارباب فاول همون اندازه که انتظارش رو میره، باهوش باشه، تا زمانی که به هتل کرانسکی نرسیده بسته رو از بابت تله
 کنه.احمقانه بررسی نکرده باشه، اون رو باز نمی

وضیح تونی این جا بمونی و همه این ماجرا رو تهای نفرت انگیز! تو مینسانشه و ... بای بای ابعد یه بمب بیولوژیکی فعال می
جات تونی سعی کنی بری و دوستانت رو نکشه. یا میی بازرسی چند ساعتی بیشتر طول نمیهای ادارهبدی. مطمئنم بررسی

 «بدی.

 ها را نجات دهد؟انست آنتوسر هالی به دوران افتاد. فرمانده، آرتمیس، باتلر. همه درحال مرگ. چطور می

 راهی برای پیروزی نبود.

 کنم، کوبوی. برای تو، یه اینچ مطمئن هم روی سیاه پیدا نخواهد شد.من تو رو نابودت می _

 ای. اگه یه راه خروج بهت بدم چی؟ یه شانس برای پیروزی؟چقدر کینه _

های آبی ناپدید شده بودند. جادویش تمام شده کرد. جرقههای لبشش چکه میروت حاال به زانوها افتاده بود و خون از کناره
 بود.

 «دوباره گول نخور.» انداخت:هر حرف او را به لرزش می« این یه دامه» با نفس نفس گفت:

 «سی. بیست و نه.» کوبوی گفت:

. چطوری هم بگوباشه، باشه کوبوی. خیلی سریع ب»های کالهخود، میتپد. اش زیر بالشتککرد پیشانیهالی احساس می
 «تونم فرمانده رو نجات بدم؟می

توی دستگاه، یه نقطه جالب وجود داره. به قطر یک اینچ. اون نقطه قرمزه. زیر » اپال نفسی عمیق و نمایشی کشید و گفت:
اختی. دی عملکرد چاشنی نزدیکی سنج، اون رو بزنی، اون وقت مدار رو از کار انصفحه نمایش. اگر بتونی از بیرون محدوده

ز اونی که تر ایه تار مو خطا کنی، ژل انفجاری رو به کار میندازی. این یه شانس جوانمردانه است. بیشاگر نتونی و به اندازه
 تو به من دادی، هالی شورت.
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 «گی. چرا باید به من یه شانس بدی؟دروغ می» هایش را به هم سابید وگفت:هالی دندان

ی انفجاردور شو. برو و آرتمیس رو نجات بده. این شلیک نکن. فقط از محدوده» د گفت:روت که بطرز غریبی خونسرد بو
 «اش بگیری.دم سروان. جرئت نداری ندیدهآخرین دستوریه که به تو می

بود  شنید، محو و نامشخصدید، هر چه میانگار یک دیوار یک فوتی آب، بین هالی و باقی دنیا فاصله انداخته بود؛ هر چه می
 جریان زمان کند شده بود. و

 ای ندارم جولیوس.ی دیگهمن چاره _

به من نگو جولیوس! تو همیشه قبل از این که از دستور من سرپیچی کنی، به من میگی جولیوس. » روت اخم کرد وگفت:
 «آرتمیس رو نجات بده، هالی. اون رو نجات بده.

 هالی یک چشمش را بست و با تپانچه نشانه گیری کرد.

 ربین لیزری اسلحه برای این میزان از دقت خوب نبود.دو

 محبور بود این کار را دستی انجام دهد.

 «دم.بعدش آرتمیس رو نجات می» گفت:

 هالی نفس عمیقی کشید، آن را نگه داشت و ماشه را فشرد.

 هالی نقطه قرمز را هدف قرار داد. از این بابت مطمئن بود.

 د و شبیه یک جرقه کوچک، در صفحه فلزی آن پخش شد.گلوله در میان دستگاه ناپدید ش

 «زدمش! نقطه رو زدم!» او به سمت تصویر اپال فریاد زد:

دونم. گمون کنم بفهمی نفهمی یه ذره پایین زدی. بد شانسی آوردی. متاسفم برات نمی» ای باال انداخت وگفت:کوبوی شانه
 «گم.صادقانه می

 «نه!» هالی جیغ زد:

سینه روت با سرعت بیشتری نسبت به قبل شروع به پایین رفتن کرد و اعداد شروع به لرزیدن کردند. لحظات شمارشگر روی 
 خیلی کمی باقی مانده بود.

فرمانده به زحمت روی پاهایش ایستاد و لبه کالهخودش را باال برد. چشمانش استوار و نترسیده بودند. لبخند باشکوهی به 
 هایش دیدهای از خلق و خوی تندش روی گونهبه همراه نداشت. برای اولین بار، حتی ذرههالی زد. لبخندی که سرزنشی 

 شد.نمی

 اش روشن شد.ای نارنجی رنگ در مرکز سینهو سپس شعله« سالمت باشی.» گفت:
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شکاری  ندگانهای رنگارنگ شبیه پرهای پرانفجار، هوای درون تونل را بیرون مکید و تمامی اکسیژن موجود را سوزاند. شعله
به دنبال هم به راه افتادند. هالی بر اثر موج انفجار، به عقب پرتاب شد و نیروی آن، تمام سطوح روبروی فرمانده را تحت تاثیر 
خود قرار داد. زیرالیاف موجود در لباس محافظ فرمانده، که گرما و نیروی وارد شده بیش از ظرفیتشان بود، سوختند و از بین 

 پرتاب شد. E37چرخ چرخ زنان به میان  نه دوربین روی کالهخودش، از جای خود کنده شد ورفتند. استوا

های چرخید. اسفنجای کوچک و قرار گرفته در گردباد، دور خود میخود هالی به درون مسیل پرتاب شده بود و شبیه شاخه
 سته شده بودند.شد، بطور خودکار بهایش، درحالی که صدای انفجار بلند میصوتی درون گوشی

به او  توانستفرمانده در میان گویی از آتش ناپدید شد. او رفته بود، هیچ شکی وجود نداشت. حاال حتی دیگر جادو هم نمی
 کمک کند. بعضی چیزها، دیگر قابل تعمیر نبود.

خورد ه به دیوار تونل میهایی کمحتویات تونل دسترسی به همراه روت و اسکالن، در میان ابری از ترکش و گردوخاک و خرده
ترین مقاومت را در پیش گرفت، که البته، این مسیر درست به کرد، از هم پاشید. ابر، با تمام سرعت مسیری با کمو کمانه می

 شد.پشت سر هالی منتهی می

ر نکردنی بود. به های خودش، کالهخود را پر کرده بود. فرمانده مرده بود. باوهالی در تونل عظیم معلق بود و صدای نفس
ای روی دستگاه وجود داشت؟ ی خاموش کنندههمین سادگی، آن هم از روی هوی و هوس یک پیکسی کینه توز. آیا نقطه

سید او رفهمید. اما از دید مشاهده کنندگان نیروی ویژه، به نظر مییا او واقعاً در تیراندازی خطا کرده بود؟ احتماالً هرگز نمی
 شلیک کرده است.به فرمانده خودش 

 .رفتهالی به پایین نگاهی انداخت. زیر پای او، بقایای انفجار، با حرکت مارپیچی به سمت هسته زمین پایین می

ها را مشتعل کرده و تمام چیزهایی که از جولیوس روت شدند، گرما آنها به سطح چرخنده ماگما نزدیک میدرحالی که آن
ها ای کوتاه، خرده ریزها به رنگ طالیی و برنزی چشمک زدند و شبیه میلیون. در لحظهکردباقی مانده بود را خاکستر می
 ستاره، در دل زمین فرو رفتند.

ناک بود. توانست. خیلی دردهالی برای چند دقیقه آن جا آویزان باقی ماند و سعی کرد اتفاقی که افتاده است را هضم کند. نمی
یره کرد و آن را برای زمانی دیگر باقی گذاشت. حاال، دستوری داشت که باید اطاعتش در عوض، او احساس گناه و رنج را ذخ

داد. چون آخرین دستوری بود که جولیوس کرد، حتی اگر این آخرین کاری بود که انجام میکرد. و او از آن اطاعت میمی
 روت داده بود.

بایست هایی وجود داشتند که میه پرواز درآمد. خاکیهایش را زیاد کرد و درون مسیل سوخته و عظیم بهالی قدرت بال
 داد.نجاتشان می
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 فصل چهارم

 فرار از خطر 

 
 مونیخ

ی شهرهای بزرگ دنیا بود؛ شلوغ و پر ترافیک. به رغم سیستم ریلی راحت و کارآمد، مونیخ در طی ساعت کاری مثل بقیه
ساعت  یدادند، در نتیجه آرتمیس و باتلر در ترافیک فشردههای خودشان را ترجیح میاکثر مردم تنهایی و راحتی ماشین

 شلوغی، در خیابان فرودگاه که از بانک بین الملل تا هتل کرونسکی امتداد داشت، گیر کرده بودند.

بود که هنوز در  دزد اجنهآمد، اما امروز تمام حواسش به آخرین دستاوردش، ارباب آرتمیس اصالً از معطل شدن خوشش نمی
اش، کرین کشید آن را باز کند، اما امکان داشت مالکین قبلیی پالستیکی شفافش مهر و موم بود. آرتمیس دلش پر میلهلو

ی شد که تلهی قابل رویتی وجود نداشت، دلیل نمیی انفجاری گذاشته باشند. فقط به این خاطر که تلهو اسپرو، برای آن تله
ی یک ترفند بدیهی احتماالً این بود که هوای لوله را مکیده باشند، بعد یک گاز خورنده غیرقابل رویتی هم وجود نداشته باشد.

 شیمایی را تزریق کرده باشند که به محض تماس با اکسیژن واکنش نشان دهد و نقاشی را از بین ببرد.

هایش را اسکشید. آرتمیس لبها به هتل رسیدند، مسیری که معموالً بیست دقیقه طول میتقریباً دو ساعت طول کشید تا آن
ی عمارت فاول را گرفت. اما عوض کرد و یک کت و شلوار نخی و تیره رنگ پوشید، بعد با تلفن همراه پرسرعتش، شماره

قبل از این که ارتباط برقرار شود، تلفن را باسیم به لپ تاپش وصل کرد، تا مکالمات را ضبط کند. آنجلین فاول با سومین 
 واب داد.زنگ به تلفن ج

 «آرتی.» مادرش نفس نفس زنان، انگار که درست وسط انجام کاری باشد، گفت:

انی بو، که ورزش آمادگی جسم - آنجلین فاول معتقد به یک زندگی مرفه راحت طلبانه نبود، و احتماال در آن لحظه داشت دای
 داد.بسیار پرتحرکی بود را انجام می

 مادر، حال شما چطوره؟ _

می کنی. چه قدر رسمن خوبم، تو هم که مثل همیشه انگار داری با آدم مصاحبه می» ت خط آهی کشید و گفت:آنجلین پش
 «تونی به من بگی مامان یا حتی آنجلین؟ یعنی این قدر سخته؟زنی. نمیحرف می

 دونم، مادر فقط مامان به نظرم خیلی بچگانه است. من حاال چهارده سالمه، فراموش کردین؟نمی _

 نجلین خندید.آ

 کنه؟ی تولد چهارده سالگیش تقاضای بلیت سمپوزیوم ژنتیک میای برای هدیهچه طور ممکنه فراموش کنم؟ کدوم پسربچه _
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 ی پالستیکی بود.یک چشم آرتمیس به لوله

 پدر چه طور هستند؟ _

اون پای مصنوعی معرکه است. کنم که این قدر زود حالش خوب شده. عالیه. تعجب می» آنجلین ناگهان با هیجان گفت:
کنم حاال نسبت به قبل که پاش قطع نشده بود برخوردش زنه. راستشو بخوای فکر میاصالً معلوم نیست. هیچ وقت غر نمی

امشب  تره. در واقعگه روان آدم از جسمش خیلی مهمنسبت به زندگی خیلی بهتره. زیر نظر یه روانکاو خیلی معروفه. اون می
های دریایی معرکه ی آب معدنی خصوصی توی وست میت اون جا برای درمان از یه جور جلبکم یه چشمهریداریم می

 «کنه.های پای پدرت معجزه میگن روی ماهیچهکنن که میاستفاده می

سته بود او نپای آرتمیس فاولِ پدر قبل از این که مافیای روسیه او را به گروگان بگیرد، قطع شده بود. خوشبختانه آرتمیس توا
را با کمک باتلر نجات دهد. آن سال، سال سرنوشت سازی بود. از زمانی که آرتمیس پدر برگشته بود، با جدیت تمام به قولش 
مبنی بر درستکار شدن و دست از اعمال ناشایست برداشتن، پایبند بود. از آرتمیس پسر هم توقع داشتند که عیناً مثل پدرش 

ها وقتی پدر و مادرش را که با هم اش دست بکشد. گرچه، گاهی وقتهای تبهکارانهت از ماجراجوییتوانسباشد، اما او نمی
 رسید.آمیز به نظر نمی کرد، این فکر که برای والدینی به این مهربانی پسری عادی باشد، چندان هم اغراقبودند، نگاه می

 دن؟شون رو که دو بار در روز انجام میهای فیزیوتراپیتمرین _

 آنجلین دوباره خندید و آرتمیس ناگهان آرزو کرد که کاش در خانه بود.

ی ماراتون تونه توی مسابقهگه تا دوازده ماه دیگه میبله، بابابزرگ، خودم حواسم هست که حتماً این کار رو بکنه. پدرت می _
 بدوه.

م توی تون به این بگذره که با هشما نباشم تمام وقتترسم اگر مراقب ها میشنوم، بعضی وقتخوبه، خوشحالم که اینو می _
 باغ قدم بزنید.

 مادر آرتمیس آه کشید، که در گوشی صدایی مثل پارازیت ایجاد کرد.

ای به سن تو نباید این قدر ... چطوری بگم ... احساس مسئولیت کنه. نگران ما پسر بچه آرتمیس من نگران تو هستم. _
ات. از اون مغز بزرگت برای خوشحال کردن خودت و مردم استفاده هات باش، به فکر آیندهوستهات و دنباش، به فکر درس

 کن. کاری به کار وضعیت مالی خانواده نداشته باش، اون فعالً روبه راهه.

خواست به مادرش تذکر بدهد که همین وضعیت مالی خوب خانواده دانست چه طور جواب دهد. نیمی از او میآرتمیس نمی
خواست همین حاال سوار هواپیما شود و به خانه برود و با پدر و مادرش در ی اوست و نیم دیگرش میبه خاطر تدابیر مخفیانه

 باغ قدم بزند.

 شود.دید مادرش هنگام حرف زدن با او این قدر ناراحت میشد که میمادرش دوباره آه کشید. آرتمیس خیلی ناراحت می

 تی؟حاال کی میای خونه، آر _
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 شه.مون تا سه روز دیگه تمام میمسافرت _

ی قدیس بارتلبی رسم خانوادگیه، اما ما دلمون دونم که رفتن به مدرسهمنظورم اینه که، کی برای همیشه میای خونه؟ می _
ی خوبی های روزانهی خودمون هم مدرسهکنه. توی منطقهتون حتما درک میخواد تو خونه باشی، پیش ما. مدیر مدرسهمی

 هست.

 «ام.بله، متوجه» آرتمیس گفت:

مام ی عادی باشد و تتوانست عضوی از یک خانوادهتوانست این کار را بکند؟ میآرتمیس خودش هم مطمئن نبود. یعنی می
 اشد؟ته بای داشآمد که زندگی شرافتمندانهی هیجان انگیز را کنار بگذارد؟ آیا واقعاً از او برمیهای تبهاکارانهآن فعالیت

 کنیم.شه مادر، همون موقع در این مورد صحبت میی دیگه تعطیالت شروع میتا چند هفته _

راستشو بگم، اآلن اصالً حواسم جمع نیست. حالم زیاد خوب نیست. فکر » ای کرد و بعد ادامه داد:آرتمیس مکث حساب شده
گفت فردا میکروبی بیست و چهار ساعته است. دکتر این جا میکردم شاید مسمومیت غذایی باشه، اما احتماالً فقط یه بیماری 

 «خوبم.

 «خوای با هواپیما بیای خونه؟آرتی بیچاره. می» آنجلین زیر لب زمزمه کرد:

 گم.شم، جدی میکم خوب مینه مادر، دارم کم _

ای که مسموم نشدی. یه چند هفتهکنن، ولی باز خوبه های میکروبی هم اذیت میدونم این بیماریهر طور دوست داری. می _
 مواظب خودت باش. آب زیاد بخور و سعی کن بخوابی.

 حتماً، مادر. _

 زود که میای خونه؟ _

 بله. به پدر بگید که تلفن کردم. _

 گم، توی اتاق ورزشه، فکر کنم روی دستگاه پیاده رویه.اگه پیداش کردم، بهش می _

 خب دیگه، خداحافظ. _

 «خداحافظ، آرتی.» گرفته و غمگین گفت:آنجلین با صدایی 

 زد احساسآرتمیس به محض این که تماس را قطع کرد آن را روی کامپیوترش مجدداً تکرار کرد. هر وقت با مادرش حرف می
ت افتاد. یک سال پیش هر وقکرد. گرچه، این اتفاق فقط همین تازگی ها میکرد. آنجلین فاول وجدان او را بیدار میگناه می

کرد، اما حاال حتی این کلک کوچک هم تا ی یک سر سوزن احساس گناه میگفت شاید فقط به اندازهبه مادرش دروغ می
 کرد.ها فکرش را مشغول میهفته
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ی نمایش کامپیوترش را نگاه کرد. تردید نداشت که عوض شده است. این عدم اعتماد به آرتمیس امواج صوتی روی صفحه
ه گذشته در او ریشه دوانده بود ... درست از همان زمانی که یک روز صبح آن لنزهای چشمی عجیب نفس در همین چند ما

هایش پیدا کرد. باتلر و ژولیت هم همان لنزها را گذاشته بودند. خیلی سعی کردند بفهمند این لنزها از کجا و غریب را در چشم
ه آرتمیس خودش پول آن را پرداخته است، که این تازه کنجکاوترشان آمده اند، اما تنها چیزی که باتلر دستگیرش شد این بود ک

 کرده بود.

ی هرو لنزها و احساسات جدید آرتمیس، همان طور اسرارآمیز و ناشناخته باقی ماندند. حاال روی میز مقابلش تابلوی دزد اجنه
همان مقامی که سن شش سالگی آرزوی کرد، یعنی قرار داشت، دستاوری که او را تبدیل به بزرگترین سارق دورانش می

 اش بود.کرد، خانوادهرسیدن به آن را داشت. اما حاال که آرزویش کامالً در چنگش بود، تنها چیزی که به آن فکر می

یعنی حاال وقتشه که بازنشسته بشم؟ فقط چهارده سال و سه ماهمه و بهترین سارق دنیا هستم. اگر این طوری فکر کرد، 
هات ر درسنگران ما نباش. به فک»آرتمیس قسمتی از گفت و گوی تلفن را دوباره بخش کرد.  کشه؟رم به کجا میپیش برم، کا

 «ت. از اون مغز بزرگت برای خوشحال کردن خودت و مردم استفاده کن.هات باش، به فکر آیندهو دوست

کرد. اما در درون او ظلمت و در قلبش خشن میشاید حق با مادرش بود. باید از نبوغش برای خوشحال کردن مردم استفاده 
های دیگری هم برای خوشحال کردن گذاشتند که از یک زندگی آرام لذت ببرد. گرچه، شاید راهو بی احساس بود که نمی

عیین ت هایی در منتهی الیه قانون؛ درست لب خط باریکی که مرز راها را داشت. راهمردم بود که تنها او امکان دستیابی به آن
 کند.می

رسید. می ایماند، به نتیجهتوانست تصمیم بگیرد. شاید اگر مدتی تمام وقت در خانه میهایش را مالید. نمیآرتمیس چشم
 کرد، بعد اصل بودن نقاشیدست کم این بهترین فرصت بود تا کاری را در دست داشت، ادامه دهد. کمی دست به دست می

کرد، اما این احساس آن قدر نبود که به خاطر دزدیدن این شاهکار هنری کمی احساس گناه میکرد. با وجودی را تعیین می
 که وادارش کند آن را پس بدهد. به خصوص به شرکت کرین و اسپرو.

شد، کرد، این بود که هرگونه تحقیقی را که از جانب مدرسه در رابطه با کارهای او انجام میفعالً اولین کاری که باید می
د قرارداد ها بایدست کم دو روز وقت الزم داشت، چرا که برای انجام بعضی از آزمایش نحرف کند. برای تعیین اصالت نقاشیم

 بست.می

ی دستکاری صدا را روی لپ تاپش باز کرد و شروع کرد به قطع کردن و ضبط کردن کلمات مادرش از آرتمیس یک برنامه
ها را مرتب کرد، خواست آنماتی را که الزم داشت انتخاب کرد و همان طور که میای که ضبط کرده بود. وقتی کلمکالمه

 کیفیت صدا را یک دست کرد تا صحبت به نظر طبیعی بیاید.

دید. جدید می کرد، یک پیغاموقتی مدیرشان آقای گوئینی، بعد از بازدید از استودیوم المپیای مونیخ تلفن همراهش را روشن می
 رف آنجلین فاول بود که خیلی عصبانی بود.این پیغام از ط

 آرتمیس از خط عمارت فاول تلفن زد و بعد فایل صدای تدوین شده را با مادون قرمز به تلفن همراه خودش فرستاد.
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ران آقای گوئینی، من نگ» گفت:کرد بی هیچ تردیدی خود آنجلین فاول است، میی تلفن آن هم تایید میصدا که شماره
 خواد خونه باشه، پیشزنه. ولی ما دلمون میاون مسموم شده. ظاهرش اصالً معلوم نیست. اون هیچ وقت غر نمی آرتی هستم.

کنم چه طوری آرتی با وجودی که زیر کنید. من آرتی رو با هواپیما میارم خونه. واقعاً تعجب میما. مطمئنم که شما درک می
 «کنیم.رد صحبت مینظر شماست مسموم شده، وقتی برگشتید در این مو

ی اهریمنی آرتمیس از این حیله هیجان زده شده بود، اما خودآگاهی رو به داد. نیمهاین تلفن چند روزی ترتیب مدرسه را می
 رشدش از این که از صدای مادرش برای بافتن تارهای دروغش استفاده کرده است، به شدت احساس گناه کرد.

آمد و به سوادش هم با رون راند. این دروغ کامالً بی ضرر بود. باتلر همراه او تا خانه میآرتمیس احساس گناه را از خودش بی
شد، و در مورد دزدیدن دزد اجنه، چون دزدیدن از دزد جرم واقعی نبود، تقریبًا یک ای وارد نمیاین چند روز غیبت لطمه

 جورهایی موجه بود.

نه، این  ،ی سنگ دلش جواب داد. نیمهرتی که نقاشی رو به مردم پس بدیبله، البته در صوصدایی ناخواسته در سرش گفت، 
 نقاشی تا وقتی یکی دیگه اونو از من ندزدیده، مال منه. همین که گفتم.

 کرد. حتیآرتمیس دودلی را هم از خودش دور کرد و تلفن همراهش را خاموش کرد. باید به طور کامل روی نقاشی تمرکز می
ی اش بر آن بود که در لولهتوانست باعث لرزش دستش شود. میل طبیعیی نامناسب میک لحظهیک لرزش تلفن در ی

ااًل توانست به قیمت جانش تمام شود. کرین و اسپرو احتمپالستیکی شفاف را باال بزند. اما این کار از حماقت هم بدتر بود، می
 کلی هدایای کوچک برای او گذاشته بودند.

اش در آن بود، بیرون آورد. این وسیله، نمونه گازی را ار را از چمدان محکمی که وسایل آزمایشگاهیآرتمیس یک تجزیه نگ
الستیکی ی پکرد. آرتمیس سوزنی را از بین یک مجموعه انتخاب کرد و آن را به لولهگرفت تجریه و تحلیل میکه از لوله می

توانست کار دقت با دست چپش گرفت. آرتمیس با هر دو دستش می ی پالستیکی را بهانتهای تجزیه نگار پیچ کرد، بعد لوله
کند، اما دست چپش کمی ماهرتر بود. با دقت زیادی سوزن را از بین واشر سیلیکونی لوله به داخل فضای اطراف نقاشی فرو 

ز این صورت گاز اترین حرکت در واشر نداشته باشد، در غیر کرد. خیلی مهم بود که سوزن تا آن جا که ممکن بود کوچک
اخل ی گاز را کشید و آن را به دشد. تجزیه نگار مقدار بسیار کمی از نمونهکرد و با هوا ترکیب میهای سوراخ نشت میکناره

رفت و یک گاز حامل، نمونه را از درون یک ستون تقسیم یک سیلندر آمپول داغ مکید. هر گونه آلودگی با حرارت از بین می
ند ثانیه بعد، شدند. چکرد. آن جا، تمام اجزای تشکیل دهنده شناسایی میی نور منتقل مییاب یونیزه کنندهکننده به یک موج

یک نمودار روی بازخوان دیجیتالی وسیله شروع کرد به چشمک زدن. درصد اکسیژن، هیدروژن، متان و دی اکسید کربن با 
طابقت داده شد. فقط پنج درصد از گاز ناشناخته باقی ماند، که البته آن ای که قبالً از مرکز شهر مونیخ گرفته شد بود، منمونه

هم طبیعی بود. احتماالً به دلیل وجود گازهای آلوده و یا حساسیت بیش از حد وسیله بود. حاال که شک آرتمیس در مورد گاز 
و با دقت زیاد مهر و موم آن را با یک  توانست با خیالی راحت در لوله را باز کند. همین کار را هم کردبرطرف شده بود، می

 چاقوی ظریف شکاف داد.

آرتمیس یک جفت دستکش جراحی دستش کرد و نقاشی را خیلی آرام از داخل لوله بیرون کشید. نقاشی را که خیلی محکم 
 ظ کند.لوله شده بود، با صدای تاپ روی میز افتاد و فوری از هم باز شد؛ آن قدر در لوله نبود که حالتش را حف
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های ژلی نرم نگه داشت. بالفاصله فهمید نقاشی با کیسه های آن راآرتمیس کرباس نقاشی شده را کامالً باز کرد و گوشه
ها را تشخیص داد. نقاشی ی آنهای اصلی خالص و کنار هم گذاشتن الیه به الیهاش فوری رنگاصل است. چشمان خبره

 رسید نقاشی از نور برقا به قدری زیبا کنار هم گذاشته شده بودند که به نظر میههرو انگار از نور درست شده بود. رنگ
اشت، گیر دای که آفتابشد که در تخت بچهعیب. در تصویر، نوزادی قنداقی دیده میزند. فوق العاده بود، ظریف و بیمی

رده بود هایش را جلو به فرود آمده بود و دستهایی نازک کنار پنجرای باز خوابیده بود. جنی با پوست سبز و بالپشت پنجره
 اش بدزدد. هر دو پای موجود بیرون پنجره بود.تا بچه را از گهواره

ن اراده آو فوری از حرف خودش که بی« اجازه نداره بره تو.» آرتمیس که انگار حواسش جای دیگری بود، زیر لب زمزمه کرد:
دانست؟ او که هیچ وقت نظرش را بدون این که مدرکی برای اثبات آن از کجا میرا به زبان آورده بود، تعجب کرد. این را 

 آورد.داشته باشد، به زبان نمی

ای بود که در یکی از به خودش گفت، آروم باش. این فقط یک حدس ساده بود. احتمااًل براساس اطالعات پراکنده
 وجوهایش در اینترنت به دست آورده بود.جست

حواسش را جمع خود نقاشی کرد. باالخره به دستش آورده بود. دزد اجنه مال او بود. دست کم فعال. یک آرتمیس دوباره 
یس ی نقاشی تراشید. آرتمی بسیار ریزی از لبهی ابزارش انتخاب کرد و تا آن جا که ممکن بود تکهچاقوی جراحی را از جعبه

اد که فرستی آن برچسب زد. این را به دانشگاه فنی مونیخ میی نمونه برداری انداخت و روی کوچک را در یک شیشهتکه
ها را که برای تعیین قدمت تابلو با کربن رادیواکتیو ضروری بود، در اختیار داشتند. آرتمیس آن جا ترین پرتوسنجیکی از بزرگ

 یمی است.ان قدر که باید، قدتوانست تایید کند که نقاشی، یا دست کم رنگ آن، همیک رابط داشت. آزمایش کربن پرتوزا می

 آرتمیس باتلر را که در اتاق دیگر سوئیت بود، صدا کرد.

کنی که زمان دی به کریستینا و تاکید میباتلر ممکنه لطفاً این نمونه رو همین اآلن ببری دانشگاه؟ یادت باشه فقط می _
 خیلی مهمه.

ده، سراسیمه وارد اتاق شد. حالتش اصالً شبیه کسی نبود که آمده های از حدقه درآمیک لحظه جوابی نیامد، بعد باتلر با چشم
 ی رنگ را بگیرد.باشد یک نمونه

 «مشکلی پیش اومده؟» آرتمیس پرسید:

 

 

ود. کرد، یعنی در خودش غرق شده بی قبل، باتلر دستش را به سمت پنجره گرفته بود و کاری بسیار غیرعادی میدو دقیقه
آن  تواند پوستش را چنان شفاف کند که ورایه بود که انگار تلفیق نور خورشید وخیره شدن میآن چنان به دستش خیره شد

کرد دانست چیزی در او تغییر کرده است. چیزی که زیر پوستش پنهان است. احساس عجیبی داشت. احساس میرا ببیند. می
ه بود. با وجودی که تازه چهل سالش شده بود، خیلی پیرتر شده است. احتماالً چند دهه کار سخت جسمی او را شکسته کرد
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گر ی ضدگلوله پوشیده است. دیشد که انگار تمام مدت جلیقهاش طوری فشرده میکرد و سینهها درد میهایش شباستخوان
تر تری دارد و بیشرسید که تمرکز کماش را نداشت، حتی ذهنش هم به نظر میبه هیچ عنوان سرعت و سی و پنج سالگی

هایش را جمع کرد و در دل به خود کرد. مرد محافظ انگشته سوی پریشانی متمایل است ... درست مثل کاری که حاال میب
 ناسزا گفت.

ابوس ها همیشه کباتلر کراواتش را مرتب کرد و به کارش برگشت. اصالً از وضعیت امنیت سوئیت هتل راضی نبود. هتل
های فرار های مجزا و پلهرانشان با وجود آسانسورهای مخصوص خدمه، سوئیتمحافظین شخصی هستند. تصمین امنیت مدی

بودند که در ها چیزهایی نای باکفایت بود. اما ایننامناسب، تقریبًا غیرممکن است. کرونسکی بی تردید هتلی مجلل با خدمه
 ، بدون پنجره، با دری فوالدی به قطرهی همکف بودخواست، اتاقی در طبقهیک هتل مورد توجه باتلر باشند. چیزی که او می

ن اتاق پیدا کند، توانست چنیپانزده سانتی متر بود. الزم به گفتن نیست که غیرممکن است چنین اتاقی را پیدا کرد، اگر هم می
 ی سوم بسازد.ای نداشت که با همین سوئیت طبقهگرداند. باتلر چارهارباب آرتمیس بدون شک رویش را از آن برمی

رتمیس تنها کسی نبود که چمدانی پر از ابزارآالت داشت باتلر چمدانی از جنس کروم را روی میز وسط باز کرد. این یکی از آ
ها تا لب پر ی چمدانکرد. همههای دنیا نگهداری میهای امانات بعضی از پایتختده دوازده چمدانی بود که او در صندوق
ضد مراقبتی، و اسلحه. داشتن یک چمدان در هر کشور یعنی این که او مجبور نبود. بودند از تجهیزات مراقبتی، تجهیزات 

 شد، زیر پا بگذارد.قوانین گمرک را هر بار که از ایرلند خارج می

تر دقت های شنود آن را سریع دور اتاق گرداند. در مورد وسایل برقی بیشباتلر یک شنودیاب را برداشت و دنبال یافتن دستگاه
ها را تحت دیابهای شنوهای الکترونیکی. این وسایل، معموالً سینگالد، مثل تلفن، تلویزیون و ماشین فکس. دستگاهکرمی

 دادند، البته نه این شنودیاب خاص را.الشعاع قرار می

ی فاصله زی یک سوزاخ سوزن را هم اتوانست. میکروفونی به اندازهترین شنودیاب بازار بود و میپیشرفته "جاسوس یاب"
 نیم کیلومتری شناسایی کند.

گرداند که یک میدان بسیار کوچک برق را ی بعد او از وضعیت راضی بود و داشت وسیله را به چمدانش برمیچند دقیقه
شناسایی کرد. خیلی ضعیف بود، طوری که فقط یک بار چراغ آبی روشن و خاموش شد. حتی نور آن اول پررنگ بود و بعد 

ن شد. خیلی از محافظیها نزدیک میاما ناگهان دومین چشمک هم زده شد. یک چیز الکترونیکی داشت به آنکم رنگ شد. 
رونیکی ی الکتگیرند، به هرحال، در شعاع یک کیلومتری همین هتل کرونسکی، چندین هزار وسیلهاین اتفاق را جدی نمی

یک  تاثیر بودند و در ضمن، باتلر همولی روی جاسوس یاب بیهای الکترونیکی معموجود داشت. اما مسئله این بود که میدان
محافظ معمولی نبود. باتلر آنتن شنودیاب را بیرون کشید و آن را دور اتاق گرداند. وقتی آنتن رو به پنجره قرار گرفت، عالمت 

 شد.یک میها نزدیاد داشت به آنهای باتلر از تشویش پیچ و تاب خوردند. چیز در حال پروازی با سرعت بسیار زتیزتر شد. روده

شان کند و پنجره را کامالً باز کرد. آسمان زمستانی های توری را با خشونت از قالبباتلر به طرف پنجره خیز برداشت، پرده
شد. چند رد هواپیمای جت آسمان را مثل یک بازی نقطه رنگ بود و عجیب بود که فقط چند لکه ابر در آن دیده میآبی کم

ربدر غول آسا، خط خطی کرده بودند. ولی بیست درجه باالتر، موشکی به شکل اشک و از جنس فلزی تیره رنگ با حرکت و ض
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های آتشین از انتهای آن شعله قرمزی در نوک موشک روشن و خاموش می شدوآمد. چراغها میمارپیچی مالیمی به طرف آن
 نبود.بیرون می زد. هدف موشک کرونسکی بود، شکی در این 

 بمبش قویه، هدفش هم ارباب آرتمیسه. ای تردید با خودش گفت،باتلر بدون ذره

« یا بمیر. یا برو بیرون،»تر نداشت: ها را مرور کرد، فهرست کوتاه بود، در واقع دو گزینه بیشذهن باتلر سریع فهرست گزینه
و راه خروج هم پشت سرشان بود. باتلر یک لحظه دیگر ی سوم بودند ها در طبقهمسئله این بود که چه طور بیرون بروند. آن

 شد، بیندازد. شبیه هیچ چیزی نبود که به حالها نزدیک میرا هدر داد تا برای آخرین بار نگاهی کوتاهی به موشکی که به آن
 اشت. هر چه که بود،گذهای رایج دیگر متفاوت بود، تقریباً رد دودی هم از خود به جا نمیدیده بود. حتی موجش هم با سالح

 خواست آرتمیس بمیرد.ی زیاد ساخته شده بود. مثل این که یک نفر بدجوری میکامالً نو و با هزینه

باتلر رویش را از پنجره برگرداند و به طرف اتاق خواب آرتمیس دوید. ارباب جوان سرگرم انجام آزمایشاتش بر روی دزد اجنه 
 بود.

 «ده؟مشکلی پیش اوم» آرتمیس پرسید:

 باتلر جواب نداد، چون وقت نداشت. در عوض چنگ زد و پس گردن پسرک را محکم گرفت و او را روی کولش انداخت.

 «نقاشی!» شد، فقط گفت:آرتمیس که به خاطر چسبیدن دهانش به کت محافظ صدایش درست شنیده نمی

 ای در جیب کتش چپاند. اگر آرتمیسین مالحظهترباتلر نقاشی را هم چنگ زد و برداشت و شاهکار ذی قیمت را بدون کوچک
ز گرفت که فقط از یک چیکرد. اما باتلر حقوق میهق گریه میدید، ازغصه هقهای نقاشی رنگ و روغن چند ساله را میترک

د ری بزرگ تخت آرتمیس را با یک حرکت بلند کمحافظت کند، آن یک چیز هم دزد اجنه نبود. محافظ تنومند، تشک دو نفره
 «پشت منو محکم بگیر.» و به اربابش گفت:

اش به طور خودکار اطالعات موجود طور که او گفته بود محکم او را گرفت و سعی کرد فکر نکند. اما ذهن نابغهآرتمیس همان
 رد.کمی ها را تهدیدرا تجزیه و تحلیل کرد. باتلر بدون این که در بزند با سرعت وارد اتاق شده بود، پس حتماً خطری آن

ها به این معنی بود که خطر نزدیک است. و این امر که او روی کول باتلر است و محکم به امتناع او از پاسخ دادن به سوال
ها برای فرار از خطر فوق الذکر، از راه خروجی متداول بروند. وجود تشک هم او چسبیده است، یعنی این که قرار نیست آن

 ای را بگیرد...به چیزی احتیاج دارند که جلوی ضربه هااشاره به آن داشت که آن

 «دونی که ما سه طبقه باالی زمین هستیم؟باتلر حتماً می» زد، گفت:نفس میطور که نفسآرتمیس همان

ی باتلر شاید جواب داده باشد، اما اربابش که چیزی نشنید، چون درست همان موقع محافظ غول پیکر خودش را از میان پنجره
 های بالکن پرید.ز به بیرون پرت کرد و از روی نردهبا
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ی یک ثانیه، قبل از آن پرش اجتناب ناپذیر، کوران هوا تشک را کمی چرخاند و آرتمیس توانست برای مدت کوتاهی به اندازه
واب در اتاق خی بسیار کوتاه، او موشک عجیبی را دید که چرخان از از پشت سرش اتاق خوابش را ببیند. در همان یک لحظه

 ی پالستیکی خالی رفت.گذشت و بعد از مکثی کوتاه، مستقیم به طرف لوله

خواد من توی لوله یه جور ردیاب کار گذاشته بودن. یه نفر می آن قسمت بسیار کوچک ذهن آرتمیس که نترسیده بود، گفت،
 بمیرم.

مستقیم رو به پایین.بعد از آن پرش اجتناب ناپذیر اتفاق افتاد. از ارتفاع ده متری، و 

ی تشک ها را به چهارگوشهاز هم باز کرد و آن ها و پاهایش را ناخودآگاه مثل چتربازهای سقوط آزاد به صورت باتلر دست
تر کرد. اما نه زیاد. هر ها را کمی آرامنزدیک کرد تا از تلنگر زدن آن جلوگیری کند. هوای محبوس زیر تشک، افتادن آن

تر و ان را بیشرفتند، سرعتشبا سرعت زیاد، پایین افتادند، و نیروی جاذبه با هر سانتی متری که پایین می دویشان مستقیم
 آمد هیچ چیزکردند. به نظر میهای روغنی روی بوم چکه میآمدند و مثل رنگتر کرد. آسمان و زمین انگار کش میبیش

ی انباری پشت هتل برخورد کردند، ناگهان متوقف شد. اییک شدهسفت نیست. اما این حس وقتی با بام بسیار محکم و موز
هایش موزاییک بر اثر شدت ضربه انگار منفجر شدند، گرچه تیرهای بام تحمل کردند، البته شاید. باتلر احساس کرد استخوان

 های بدتر از این هم داشته بود.شود. او قبالً برخوردهوشی دوباره خوب میدانست که بعد از چند دقیقه بیاند، اما میخرد شده

اش حس کرد، ضربان قلب ارباب آرتمیس پشت کتش بود، پس او زنده بود. هر دو جان هوشیآخرین چیزی که قبل از بی
رو شده است، احتماالً دوباره اقدام فهمید سوء قصدش با شکست روبهها میسالم به در برده بودند. اما تا کی؟ اگر قاتل آن

 کرد.می

ها بی برو برگرد مرده بود. اما بدن عضالنی مرد محافظ تری به آرتمیس وارد شد. بدون آنی کمخاطر باتلر و تشک، ضربه به
هایش شکست. آرتمیس بعد از برخورد، یک متر تمام در هوا بلند شد، بعد به پشت آن قدر متراکم و سفت بود که دوتا از دنده

ل دو اش مثی شکستههایش کوتاه و دردناک بود و سر دو دندهوشش پایین آمد. نفسهو رو به آسمان، روی کمر محافظ بی
 های ششم و هفتم باشند.اش بیرون زده بود. آرتمیس حدس زد که دندهی سینهبند انگشت از قفسه

 حتماالً هیچی کوتاهی روشن کرد. ای اتاق ساطع شد که آسمان را لحظهباالی سرش، نور آبی درخشانی ناگهان از پنجره
 تر از بقیه بود.کردند نور از یک فالش بزرگ دوربین است. اما آرتمیس عاقلکرد؛ همه فکر میکس توجهی به آن نمی

 دونم؟فکر کرد، بیوبمب بود. اما، من از کجا می

ا خنثی کند. شان رقصد مرگبار بعدی مهاجمی آرتمیس بود که سوءکرد، پس وظیفههوش بود، وگرنه حرکتی میباتلر حتماً بی
 ای او را بی هوش کرد. وقتی به هوشاش آن قدر شدید بود که چند ثانیهی سینهآرتمیس سعی کرد بنشیند، اما درد قفسه

آمد، تمام بدنش خیس عرق بود. آرتمیس دید برای فرار دیگر خیلی دیر شده است؛ قاتل او آن جا بود و روی دیوار انبار مثل 
 د.ها کز کرده بوگربه

یار ای هوشهای یک آدم بزرگ، یک زن بود، با چهرهی یک بچه بود، اما باز تناسباش اندازهقاتل آدم عجیبی بود، قد و قواره
. ترین ترحمی در کار باشدشد که کوچکها دلیل نمیهای عسلی درشت، اما اینو زیبا، موهای خرمایی بسیار کوتاه و چشم
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تا آدمکش مزدور دنیا زن هستند. این یکی لباس سرهمی عجیبی پوشیده بود که تا از دهه هشتباتلر یک بار به او گفته بود ک
 های بزرگش از گریه قرمز شده بود.کرد و چشمرنگش با رنگ محیط تغییر می

 ام. یا این آدمیزاد نیست.هایش نوک تیزه، یا من شوکه شدهآرتمیس فکر کرد، گوش

زی روی ی قرماش واقعاً پوستش را سوراخ کرد. لکههای شکستهکتی کرد که یکی از دندهحر آرتمیس دوباره اشتباه کرد و
 پیراهنش گل انداخت و آرتمیس در جنگ علیه هوشیاری، شکست خورد.

 

 

رد، اما هالی بتقریباً نود دقیقه طول کشید تا هالی به آلمان رسید. در یک ماموریت عادی دست کم دو برابر این مدت زمان می
تر صمیم گرفته بود چندتایی از مقررات نیروی ویزه را زیر پا بگذارد. استداللش هم این بود که، چرا که نه؟ در هر صورت بیشت

کرد او فرمانده را کشته است، ارتباطش هم که با همه قطع افتاد. نیروی ویژه همین حاال هم فکر میاز این که به دردسر نمی
ویژه  اند و نیرویاست. شکی نداشت که او را یک یاغی قلمداد کردهواقعاً چه اتفاقی افتادهتوانست توضیح دهد بود و نمی

یر نظر اش او را زهای الکترونیکیهمین حاال دنبال او بود. تازه بگذریم از این که به احتمال قوی اپال کوبویی هم با ردیاب
 کرد.داشت. پس نباید بی خود وقت را تلف می

های بالاستفاده دستگیر کرده بودند، برای های تبهکار را هنگام قاچاق کاالهای غیرمجاز آدمیزادها در چاهکاز وقتی گابلین
های شاتل سطح زمین نگهبان گذاشته بودند. نگهبان فرودگاه پاریس یک گنوم چرتی بود که تنها پنج سال تک فرودگاهتک

ی رسمی از مرکز پلیس، از خواب بعد از ظهرش بیدار کرده بودند. یک یهاش باقی مانده بود. او را با یک اطالعتا بازنشستگی
 آید. جهت بازجویی بازداشت شود. با احتیاط عمل کنید.افسر یاغی دارد باال می

هیچ کس واقعاً انتظار نداشت گنوم موفق شود. هالی شورت در نهایت آمادگی جسمانی بود و یک بار هم با یک ترول گالویز 
آمد آخرین بار کی بدنش توی فرم بوده. این گنوم را حتی اگر ناخنش گوشه در عوض نگهبان گنوم حتی یادش نمیشده بود. 

کردند. با وجود این گنوم با شجاعت تمام از سکوی فرود شاتل پاسداری کرد تا وقتی که کرد باید در بیمارستان بستری میمی
 .هالی مثل باد از کنارش گذشت و به سطح زمین رفت

ای روی ساعدش را کند و در کامپیوترش جست و جویی کرد. کامپیوتر هالی به محض این که به آسمان رفت، چسب پارچه
ه ترین مسیر را انتخاب کرد، با وجودی کهتل کرونسکی را پیدا کرد و سه مسیر را با چشمک زدن گزینش کرد. هالی نزدیک

ی یک پرجمعیت آدمیزادها عبور می کرد. باز هم مقررات نیروی ویژه سکه با انتخاب این مسیر باید از باالی چندین مرکز
ست توانشد. اما در این لحظه اصالً برای هالی مهم نبود. دیگر کار از کار گذشته بود و حتی شغل خودش را هم نمیپول می

اهد هر طور شده شغلش را حفظ کند. ها نبود که بخووقت از آن الفنجات دهد، اما این هم مهم نبود. در هر صورت هالی هیچ
دید، تنها دلیلی که هنوز او را با اردنگی از نیروی ویژه بیرون نینداخته بودند، فرمانده بود. فرمانده استعدادهای پنهان او را می

 ولی حاال که او هم مرده بود.
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شدند. بوی دریا، خاک افتاب د میشد. بوهای سطح زمین از فیلتر کالهخودش رزمین به سرعت برق از زیر پایش رد می
 خورده، درخت انگور و بوی برف تازه.

کرد. فقط های سطح زمین را احساس نمیکدام از لذتکرد، اما امروز نه. امروز هیچها کیف میدر مواقع عادی هالی با این
تر بود. یعنی واقعاً خود او و نزدیکها را ترک کرده بود، فرمانده از همه به اکرد. در بین نژادی که آناحساس تنهایی می

را فراموش  توانست آنتوانست به آن فکر کند، و نه میجولیوس را کشته بود؟ این موضوع آن قدر ناراحت کننده بود که نه می
 کند.

ده، هم داد. هم به خاطر فرمانهایش را پاک کند. آرتمیس فاول را باید نجات میهالی نقاب کالهخودش را باز کرد تا اشک
هایش را تا آخرین درجه باز کرد. وقتش ی سوخت بالبه خاطر خود آرتمیس. هالی نقابش را بست، بلند شد ایستاد و دریچه

 های جدید فلی چند مرده حالجند.بود ببیند این بال

و رادار  ش دادفقط کمی بیش از یک ساعت طول کشید تا هالی به آسمان مونیخ رسید. آن جا ارتفاعش را تا سی متری کاه
کرد، فقط به این خاطر که مبادا با هواپیمایی کالهخودش را فعال کرد. واقعاً جای خجالت داشت که از این فاصله این کار را می

برایش  ای زندهی ماهوارهتوانست یک نقشهی قرمز روی نقابش مشخص شد. فلی میبرخورد کند. کرونسکی با یک نقطه
بگیرد، اگر  توانست با سنتور تماسترین فیلمی را که از محل داشتند در اختیارش بگذارد، اما او نمیبفرستد، یا دست کم جدید

 داد که فوری به مرکز پلیس برگردد.گرفت، شورا حتماً دستور میهم می

تاده ش فرسی قرمز که روی نقاب کالهخودش بود، پرواز کرد. احتماالً همان جایی بود که بیوبمب برایهالی به طرف نقطه
رفت. هالی آن قدر پایین آمد که بام کرونسکی درست زیر شست پاهایش بود، بعد روی بام جا میبودند. پس او هم باید همان

 کرد.توانست او را ببرد. اتاق آرتمیس را باید خودش پیدا میفرود آمد. حاال فقط خودش بود و خودش. ردیابش تا همان جا می

از گرفت و کمی فکر کرد، بعد فرمانی را روی صفحه کلیدی که روی مچش بود، تایپ کرد. هالی یک لحظه لبش را گ
توانست از فرمان صوتی هم استفاده کند، ولی این نرم افزار بسیار حساس بود و او فرصتی برای خطاهای کامپیوتری می

 ها و طرح کلی هتل را نمایشست مهماننداشت. چند ثانیه بعد کامپیوتر کالهخودش کامپیوتر هتل را هک کرده بود و فهر
 ی سوم هتل.بود. در ضلع جنوبی طبقه داد. آرتمیس در اتاق می

رصت تر فهایش را روشن کرد. برای نجات آرتمیس چند ثانیه بیشدوید بالهالی با سرعت روی بام دوید و همان طور که می
ه با شد، اما نه آن قدر کا از اتاق هتلش بیرون بکشد، کمی شوکه میای او رنداشت. آرتمیس حتماً از این که موجودی افسانه

 شد.یک بیوبمب به بخار تبدیل می

آمد. ساخت اجنه پیچید و به طرف هتل میحرکت ایستاد. یک موشک هدایت شونده داشت از افق دور خودش میهالی بی
تر هایی بود که تا به حال دیده بود و سریعی موشکبقیه تر ازبود، در این مورد شک نداشت، اما جدید بود. قسمت دمش بزرگ

 تر بود. معلوم بود که اپال کوبویی آن را ارتقا داده است.و خوش ساخت
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دانست که خیلی دیر شده است و این فکر ناگهان به هایش چرخید و به آن طرف هتل دوید. ته دلش میهالی روی پاشنه
ترین امیدی به نجات آرتمیس نداشت، درست خواهد او را بازی دهد. کوچکیگر میذهنش خطور کرده بود که اپال بار د

 ترین شانسی برای نجات فرمانده نداشت.همان طور که کوچک

ار ی بام برق زد و زیر پایش لرزش بسیهایش روشن شوند، ناگهان نوری به رنگ آبی روشن از آن طرف لبهقبل از این که بال
شود. برای این جا بیوبمب سالح کامالً مناسبی بود. ت مثل زمانی که یک بیوبمب منفجر میخفیفی احساس کرد، درس

گذاشت، ترین اثری به جا نمیکرد و کوچکشد، و خود غالف بمب، خودش را نابود میترین آسیبی به ساختمان وارد نمیکوچک
 انگار که اصالً چنین چیزی وجود نداشته است.

کالهخودش را برداشت تا در هوای تازه چند نفس عمیق بکشد. هوای مونیح با وجودی که مملو از هالی مایوس زانو زد و 
لیوس کرد. جوی زیرزمین بود. گرچه هالی شیرینی آن را احساس نمیها بود، اما هنوز دلپذیرتر از هوای تصفیه شدهآالینده

 های اشکای داشت؟ قطرهخواست ادامه دهد؟ اصالً چه فایدهیای ممرده بود. آرتمیس مرده بود. باتلر مرده بود با چه انگیره
 رفت.های سیمان روی سقف فرو میشد و در ترکهای هالی روان میاز مژه

فسر تو یه ا این صدای اعماق وجودش بود. آن قسمتی از وجودش که هالی شورت را چنین افسر قابلی کرده بود. بلند شو!
ی کافی های خودتی؟ بعدها به اندازهکه به دیگران کمک کنی نشستی و به فکر غم و غصهنیروی ویژه هستی، به جای این 

 وقت برای گریه کردن داری.

 شم. فقط شصت ثانیه.ی دیگه بلند میی دیگه. یه دقیقهیه دقیقه

مام وجودش را کرد که انگار از درون تهی شده است. قدرت هیچ کاری را نداشت. درماندگی و ناتوانی تهالی احساس می
 گرفته بود.

 «چه رقت انگیز.» صدایی ماشینی و آشنا گفت:

 هالی حتی سرش را بلند نکرد تا باال را نگاه کند.

 بری؟کوبویی. اومدی این جا که کیف کنی؟ از کشتن لذت می _

 «برم.آره، راستش رو بخوای، واقعاً لذت می» صدا که معلوم بود سوال را جدی گرفته است، گفت:

هایش دور کند. همان لحظه تصمیم های اشک را از چشماش را باال کشید و سرش را تکان داد تا آخرین قطرهلی آب بینیها
 های زندان نیندازد، گریه نکند.گرفت تا زمانی که کوبویی را پشت میله

 «خوای؟چی می» شد، پرسید:هالی همان طور که از روی سقف سیمانی بلند می

ی ی یک هندوانه و مجهز به صفحههم ارتفاع سرش در هوا معلق بود. بمب کروی تقریباً به اندازه یک بیوبمب کوچک،
 ی مانیتور را پوشانده بود.پالسما بود. صورت خوشحال اپال صفحه
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ست د خواستم ببینم وقتی یکی تمام امیدشو ازاوه، آره. راستش من از چاهک تا این جا دنبالت اومدم فقط برای این که می _
 شه، نه؟شه. زیاد خوشگل نمیده چه شکلی میمی

 هالی را به نمایش گذاشت، بعد دوباره خود اپال را نشان داد.ی پریشآنای تصویر قیافهی نمایش بمب چند لحظهصفحه

 «پس بمب تو منفجر کن و گورتو کم کن برو.» هالی با حرص گفت:

 چرخید.بمب خیلی آرام کمی باالتر رفت و دور سر هالی 

کنم. ی دیگه منفجرش میخوام حتی همین یه ذره هم امیدوار باشی. چند دقیقههنوز زوده. هنوز تو یه کمی امید داری. نمی _
فکر خوبیه. نه؟ حاال دوست داری چطوری برنامه ریزیش کنم؟ آخه هشت تا موشک جداگانه داره. ولی چه اهمیتی داره چه 

 افته.ر چه اتفاقی میطوری؟ مهم اینه که بعد از انفجا

 حس قانون مداری هالی با وجود موقعیت حادی که در آن قرار داشت، تحریک شد.

 خواد بگی، تسخیر دنیا، آره؟افته؟ کوبویی؟ نه، نمیبعد چه اتفاقی می _

 اش صدای ریز بلندگوی بمب را به پارازیت انداخت.خندید. شدت خنده کوبویی

ی اولش که خیلی راحته. تنها کاری که باید بکنم اینه که گی انگار واقعًا غیرممکنه. مرحلهیآره، تسخیر دنیا. یه جوری م _
 آدمیزادها یه جوری با قوم خاص برخورد کنن.

 هالی یک آن تمام مشکالت خودش را فراموش کرد.

 خوای این کار رو بکنی؟آدمیزادها با قوم خاص برخورد کنن؟ آخه چرا می _

 اپال محو شد. حالت خنده از صورت

چون نیروی ویژه، منو انداخت تو زندان ... مثل حیوونی که توی قفس باشه. روی من آزمایش کرد. حاال ببین چه طوری  _
ن ی مکنم که اونا ببرن. و وقتی بردن، قوم برگزیدهشه، و من طوری آدمیزادها رو تجهیز میحالشونو جا میارم. جنگ می
 شه. و من، قدرتمندترین فرد این قوم.میقدرتمندترین قوم این سیاره 

 «ی یه پیسکی؟ها فقط به خاطر انتقام بچگانهتمام این» هالی تقریباً جیغ زد:

 دیدن ناراحتی هالی فوری باعت خوشحالی اپال شد.

 اوه، نه. من دیگه پیکسی نیستم. _

 اش را نشان دهد. زادیی سر گرد آدمیهای عمل شدهکوبویی با احتیاط دور سرش را باز کرد تا گوش

ها باشم. بابای جدیدم یه شرکت مهندسی داره ها هستم. طوری برنامه ریزی کردم که با برندهمن حاال دیگه یکی از خاکی _
 که کار شرکتش اینه که کاوشگر بفرسته پایین.
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 «کدوم کاوشگر؟ کدوم شرکت؟» هالی فریاد زد:

 اپال انگشتش را تکان داد.

 گم. تو باید ناامید و بی خبر از همه چیز بمیری.چیزی بهت نمیاوه، نه دیگه  _

 اش را از دست داد و هالی توانست نفرت را در چشمان درشتش ببیند.برای یک لحظه صورت اپال شادی تصنعی

ره. بتو باعث شدی یک سال از عمر من کوتاه بشه. یک سال از یک عمر پر نبوغ. وقت من خیلی با ارزشه، حیفه که هدر  _
به خصوص برای جواب دادن به سازمان بدبخت و ناچیزی مثل نیرویی ویژه. به زودی دیگه مجبور نیستم هیچ وقت به هیچ 

 کس جواب پس بدم.

 

 

ی قرمز را فشار داد، اپال دستش را به طرف دوربین دراز کرد، کنترل از راه دوری را که به آن وصل بود، برداشت و دکمه
دانیم یعنی چی. هالی فقط یه هزارم ثانیه فرصت داشت تا نقشه بکشد. مانیتور با صدای بیب که همه میی قرمز را هم دکمه

 ی موشک بود، قرمز شد. انفجاری نزدیک بود.خاموش شد و چراغ سبزی که روی صفحه

 را به پایین فشار هالی سریع باال پرید و کاله خودش را روی بمب کروی گذاشت. بعد خودش را روی کالهخود انداخت و آن
ای ساخته کنند. کالهخودهای پلیس زیرزمینی از پلیمر فشردهداد؛ درست مثل بازیکنان فوتبال آمریکایی که توپ را بغل می

ی لباس هالی چنین خاصیتی نداشت و را بگیرند. البته بقیه 62توانند جلوی عبور نور ناشی از انفجار سیلنیوماند که میشده
 ش را در مقابل بیوبمب محافظت کند، ولی شاید همین کالهخود کافی بود.توانست بدننمی

بمب منفجر شد و کالهخود را در هوا به شدت چرخاند. نوری به رنگ آبی روشن از زیر کاله خود بیرون زد و روی بام سیمانی 
ش را که توانست قلبر افتاد. هالی میشان از کاهای کوچکها فقط یک بار باال پریدند و قلبها و عنکبوتپراکنده شد. مورچه

توانست کرد، احساس کند تا آن جا که میضربان آن به شدت افزایش پیدا کرده بود و با سلینیوم مرگبار دست و پنجه نرم می
 ای افتاد و نور هالکت بارهای شدید سرانجام او را پرت کرد. کالهخود هم چرخان گوشهکالهخودش را نگه داشت، اما تکان

 آزاد شد.

کرد. ها را باز کرد و اوج گرفت. نور آبی مثل قاتلی خونخوار او را تعقیب میهایش زد آنای که به کنترل بالهالی با ضربه
 اش از بیوبمب آن قدر بود که از آن پیشی بگیرد؟ها در گرفته بود. یعنی سرعت و فاصلهای بین آنحاال مسابقه

 هایش عقب کشیده می شود.دندان هایش از رویهالی احساس کرد لب

                                                            
 سیلینیوم یک آنتی اکسیدان قوی است بنابراین از واکنشهای شیمیایی زیانآور که در یاختههای بدن اتفاق میافتد، جلوگیری میکند. یاختههای حمایت 62

و - .دهند نشان مقاومت خود از سن به وابسته اختالالت و سرطان قلبی، بیماری نظیر ییبیماریها مقابل در قادرند بهتر شده  
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هایش را چین انداخته بود. تنها امیدش این بود که شعاع عمل بمب کم باشد؛ به این معنی که فقط نیوری جاذبه، پوست گونه
خواست با ابکشی یک ساختمان بزرگ، توجه همه را به دستگاهش برای محدودی مشخصی میزان شده باشد. کوبویی که نمی

 هدف او تنها هالی بود. جلب کند؟ نه،

کند. حس وحشتناکی از مرگ از پاهایش شروع کرد به باال آمدن، که هایش برخورد میهالی احساس کرد نور به نوک شست
های جادو دست به کار شدند و آن را از بدنش بیرون راندند. هالی بدنش را سیخ گرفت، سرش را به عقب خم کرد و جرقه
اش با سرعت زیادشان او را از خطر نجات های ماشینیاش گذاشت، به این امید که بالسینه هایش را ضربدری رویدست
 دهند.

ی بی هدف در مسیر آن به جا ماند. هالی توانسته بود با حداقل خسارت اما ناگهان، نور برقی زد و ناپدید شد و فقط چند جرقه
عدها به شد. بکرد، اما این حالت پس از مدت کوتاهی برطرف میاز پس این نور مرگبار بربیاید. در پاهایش احساس ضعف می

رفت و هر طور شده رفقایش را از ی آن را بخورد. حاال باید پیش موجودات زیرزمین میی کافی فرصت داشت که غصهاندازه
 کرد.ی اپال باخبر مینقشه

یزی که ثابت کند او آن جا بوده، به جا نمانده بود، به هالی نگاه کوتاهی به بام ساختمانی که زیر پایش بود، انداخت. هیچ چ
 جانچرخید. معموالً بیوبمب تاثیری روی اجسام بیای کج و کوله دور خودش میجز بقایای کالهخودش که مثل فرفره

داغ ی کالهخود آن قدر نور را در درون خودش به اطراف منعکس کرده بود که به شدت ی منعکس کنندهنداشت، اما الیه
ال شد. از نظر پلیس زیرزمینی و اپشده بود. متاسفانه به محض از کار افتادن کالهخود، ارسال عالئم حیاتی هالی هم قطع می

 فرستاد، او رسماً مرده بود، گرچه مردن هم برای خودشکوبویی، وقتی کالهخود شورت دیگرضربان قلب با عالئم تنفسی نمی
 مزایایی داشت.

شم هالی خورد. آن پایین، درست وسط یک سری ساختمان کوچک، چند نفر آدمیزاد از چند جهت به طرف ناگهان چیزی به چ
دید که بام انبار کوچک منهدم شده است. اما دو نفر روی دویدند. هالی با چشمان تیزبینش به راحتی میها مییکی از آن

بود.  ی خودشک غول به تمام معنا. آن یکی تقریباً هم اندازهها خیلی بزرگ بود، یاند. یکی از آنهای چوبی آن افتادهتیرک
 یک پسربچه. آرتمیس و باتلر، یعنی زنده بودند؟

اش را هالی پاهایش را سریع باال داد و سروته شد و با سرعتی سرسام آور به طرف محل حادثه شیرجه رفت، اما سپر پوششی
اشت، های شفابخش هم احتیاج دور که پیدا بود، حتی به یکی از آن جرقهروشن نکرد تا جادویش را برای شفا حفظ کند. این ط

 اش خودش را از دید پنهان کند.ای نداشت که با توصل به سرعت زیاد و لباس بسیار پیشرفتهپس چاره

تر د بیشآمظر میکردند از بین آوار راهشان را باز کنند. به نها فاصله داشتند و سعی میآدمیزادهای دیگر فقط چندمتر با آن
داند کرد. امکان داشت اپال، خدا میکنجکاو باشند تا عصبانی، با وجود این، اگر آرتمیس زنده بود، باید او را از آن جا دور می

ها را زیر نظر داشته باشد و منتظر باشد تا با عملیاتی حمایتی کار را یک سره کند؟ معلوم نبود این بار بتوانند جان از کجا، آن
 سالم به در ببرند.
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شیدند. کهالی روی نوک شیروانی انباری فرود آمد و به داخل سرک کشید. خودشان بودند. آرتمیس و باتلر. هر دو نفس می
ی قرمزی از خون روی پیراهن سفید آرتمیس پخش کشد. ناگهان لکهآرتمیس حتی به هوش بود. گرچه معلوم بود که درد می

اش ههای شکستوع کرد به لرزیدن. پسرک خاکی دچار شوک شده بود، احتماالً یکی از دندههایش برگشت و شرشد و چشم
 داد؛ همین حاال.اش را سوراخ کرده بود. باید او را شفا میپوست را پاره کرده بود. البد آن یکی هم ریه

 ت.ر قلبش بیرون زده بود، گذاشی استخوانی که از زیی آرتمیس انداخت و یک دستش را روی تکههالی خودش را روی سینه

هایش پایین آمدند و مستقیم به ایش بود، با سرعت از دستهای جادویی را در بدن اجنهو آخرین جرقه« شفا.» هالی گفت:
شان به هم ها ابتدا تکانی خوردند، بعد مثل فنر خم شدند و با صدای جیز دو سر استخوانیهای آرتمیس رفتند. دندهطرف زخم

 زدود، دود از تمام منافذ بدن لرزانش بیرون زد.ها را از بدن آرتمیس میدند. وقتی جادو آلودگیوصل ش

برد. توانست، خودش را دور او پیچاند. باید او را از این جا میهنوز لرزش بدن آرتمیس تمام نشده بود که هالی تا آن جا که می
د توانست با بدن الغرش از او محافظت کند. مرخیلی تنومند بود و هالی نمیشد، اما باتلر برد که عالی میاگر باتلر را هم می

تردید او هدف اصلی کردند. اول از همه چون بیکرد، اما از آرتمیس باید مراقبت میمحافظ باید خودش از خودش مراقبت می
ی کمکش کند. اگر اپال واقعاً تصمیم بود، و دوم این که هالی به مغز موذی او احتیاج داشت تا در شکست دادن اپال کوبوی

 ی او بود.ی ذهن نابغهها پیوندد، پس آرتمیس بهترین خنثی کنندهگرفته بود به دنیای انسان

ت. حالش را راست نگه داشهایش را پشت آرتمیس به هم قفل کرد و با یک زور او را بلند کرد و بدن شل و بیهالی انگشت
 خورد، احساس کرد. منظم بودند. خوب بود.اش میهای او را که به چانهتاد. هالی نفسی هالی افسر آرتمیس روی شانه

ش را توانست قدرتهالی پاهایش را آن قدر خم کرد که زانوهایش به صدا افتادند. برای استتار فرارشان، باید تا آن جا که می
 کرد.جمع می

یفی را در دیوارها احساس کرد، انگار یک نفر کلیدی را در قفل شدند. هالی لرزش خفتر میبیرون ساختمان، صداها نزدیک
 چرخاند.

 «گردم.باتلر، دوست عزیزم، خداحافظ. مطمئن باش، برای نجاتت برمی» هالی آرام زمزمه کرد:

ین ای جز اآمد او را رها کند، اما چارهمرد محافظ انگار که صدای او را شنیده باشد، خرخری کرد. هالی هیچ خوشش نمی
 کرد.برد، یا هیچ کس را. مطمئناً خود باتلر به خاطر این کارش از او تشکر مینداشت. یا تنها آرتمیس را باید می

هایش را تا انتها باز کرد. ی سوخت بالهای بدنش را منقبض کرد و دریچههایش را روی هم فشرد، تمام ماهیچههالی دندان
انگار پیکان کوچکی را از یک فوتک فوت کرده باشند. تنها چیزی که از او دیده شد،  چنان با سرعت از انباری بیرون پرید که

دید، کمی غبار کرد، تنها چیزی که میابر رقیقی از غبار بود. حتی اگر یک نفر مستقیماً به آن نقطه خیره شده بود و نگاه می
ایش هی از جلویش پرواز کرده است. اما حتمًا چشمکرد یک دمپایو چیزی محو به رنگ آبی آسمان بود که احتماالً فکر می

  کنند؟کنند، میها که پرواز نمیاشتباه دیده بودند، چون دمپایی
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 پنجمفصل 

 هامالقات همسایه 

 
73E موجودات زیرزمینی 

رفتن زش از پذیفرستادند، اما مغهایش اطالعات را به مغزش میافتاد، باور کند. چشمهایی را که میتوانست اتفاقفلی نمی
ی پیش کرد که دوستش هالی شورت چند ثانیهها را بپذیرد، باید باور میخواست آنکرد. زیرا اگر میها امتناع میآن

خواهد به روی زمین فرار کند. این کامالً غیرممکن بود؛ حتی اگر کس دیگری اش را با تیر زده است و حاال هم میفرمانده
 تن آن اکراه داشته باشد.نبود که مثل او در پذیرف

 

 

ی امور داخلی تصرف کرده بود. از آن جا که یک افسر نیروی ویژه متهم به جنایت بود، از شاتل تخصصی سنتور را اداره
گرفت. تمام کادر شاتل را بیرون کرده بودند، اما فلی اجازه ها قرار میی اختیارات قانونی آنحاال به بعد این عملیات در حوزه

 های مراقبتی کار کند.توانست با دستگاهبماند، فقط به این خاطر که او تنها کسی بود که می داشت

های پلیس مجرم بود. سول برای یک ، یک پلیس زیرزمینی گنوم بود که مسئول پیگیری کار اجنه63فرمانده آرک سول
چرب و صافش را خیلی جدی و با  موهای سیاهای که در پوست میمون باشد. گنوم، بیش از حد بلند و الغر بود، مثل زرافه

ی نژادگنوم کدام از زیورآالت طالیی که معموالً مورد عالقههایش هیچها و گوشکرد و در انگشتدقت به عقب شانه می
شت م ی امور داخلی بود، او معتقد بود نیروی ویژه در واقع یکترین افسر گنوم ادارهشد. آرک سول بلند پایهبود، دیده نمی

ها را به عهده داشت، و حاال این فرد افراد بی بند و بار بی توجه به مقررات بودند که یک فرد خودرای و تک رو ریاست آن
خودرای مرده بود، ظاهراً به دست بی بند و بارترین فرد گروه کشته شده بود. هالی شورت شاید قبالً با زحمت زیاد توانسته 

 توانست فرار کند.برود، اما این بار نمیبود از زیر آن دو اتهام در 

 زد و فلی را با این کارش حسابی کالفه کرده بود، دستور داد:اش روی میز کنترل میسول همان طور که با چوبدستی
 «سنتور، فیلمو دوباره بزار.»

 ای نداره.تا حاال ده دفعه این فیلمو دیدیم. به نظر من که فایده _

 ای به فلی رفت و او را وادار به سکوت کرد.م غرهسول با چشمان قرمزش چش

ای نداره؟ به نظر من هم یه باال دستی گفتن یه زیر دستی ای نداره؟ به نظر جناب سنتور هیچ فایدهبه نظر شما فایده _
بیش از حد  روت ها رو فشار بدین، نه این که اظهار عقیده کنید. فرماندهتون فقط اینه که دکمهگفتن. شما آقای فلی، وظیفه

 به نظرات شما بها دادن، دیدی هم که عاقبت کارشون چی شد، بله؟

های تند و تیزش را که روی زبانش ردیف شدند، قورت داد، اگر او را از تر، از جوابفلی چیزی حدود ده تا یا شاید هم بیش

                                                            
63 Ark Sool 
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 توانست به هالی کمک کند.گذاشتند، دیگر نمیاین عملیات کنار می

 ذاریم.ان، فیلمو دوباره میبله قرب _

ای دور تیمسار های نفرت انگیزی بود. جولیوس و هالی چند ثانیهگذاشت. واقعاً که صحنه 73Eفلی فیلم را از قسمت 
اسکلن پرواز کردند. ظاهراً خیلی مضطرب و پریشان حال بودند. بعد، باور کردنی نبود، ولی معلوم نبود به چه دلیلی هالی 

 شود.ها قطع میزند. درست در همین جا فیلم دریافتی از کالهخودهای هر دو آننده تیر میعمداً به فرما

 سول خم شد تا به مانیتور نزدیک شود.

 فیلمو بیست ثانیه برگردون عقب. _

 «این چیه؟» اش روی مانیتور پالسمایی زد و گفت:بعد با چوبدستی

 «ورها خیلی گرونن. از آتالنتیس آوردمشون.ات باشه. این مانیتحواست به چوب دستی» فلی گفت:

 های فلی ارزشی قائل نیست، دوبار روی مانیتور زد.سول برای این که نشان دهد برای دستگاه

 فقط جواب سوال رو بده. سنتور. این چیه؟ _

 زد.کرد که کمی برق میی روت اشاره میی امور داخلی به سینهی ادارهفرمانده

دونم. شاید اختالالت حرارتی باشه. شاید هم خرابی دستگاه. یا شاید هم یه اشکال فنی ودم هم نمیخ» فلی اعتراف کرد:
 «ساده. باید آزمایش کنم ببینم.

کنم چیزی پیدا کنی، حقیقت اینه که شورت مشکلی روانی حتماً، آزمایش کن، گرچه فکر نمی» سول سرش را تکان داد:
 «یه بار از چنگم در رفت، ولی این بار همه چیز ردیفه. داره، به همین سادگی، همیشه داشته.

 کرد.دانست به صالحش نیست حرف بزند، اما باید از دوستش دفاع میفلی می

هایی رد و بدل فهمیم چه حرفشه، واسه همین نمیکنی همه چیز بیش از حد ردیفه؟ اول که صدا قطع میفکر نمی _
عه ی مدال گرفته یه دفره که هر چیزی ممکنه باشه، بعد هم یه افسر کارکشتهی مبهم توی تصویشه، بعد یه تیکهمی
 مونه.ای که برای اون مثل پدر میکنه، فرماندهاش تیراندازی میزنه به سرش و به فرماندهمی

 .خوای بگی اهل منطق هم هستیبله، فلی، من متوجه منظورت هستم. خیلی خوبه که می» سول با لحن مهربانی گفت:
کنی بهتره هر کسی کار خودشو بکنه، هان؟ تو دستگاه بسازی و من هم در پیشبرد عملیات ازشون استفاده ولی فکر نمی

 «کنم. برای مثال، این نیوترینوهای جدید که کادر عملیاتی ما به اونا مسلح هستن؟

 «خب، مگه چشونه؟» فلی با سوء ذن پرسید:

تونه با اون شلیک کنه. ای نمیگم؟ طوری که هیچ کس دیگهثبت شده، درست میها به اسم یه افسر هر کدوم از اون _
 شه؟ها هم ثبت میتمام شلیک

 «درسته.» ها به کجا ختم خواهد شد، گفت:دانست این حرففلی با وجودی که می

ه گزارش م اینه کخب دیگه، پس تنها کاری که باید بکنی» اش را مثل رهبرهای ارکستر تکان داد و گفت:سول چوبدستی
ی سروان شورت رو بررسی کنیم و ببینیم آیا ایشون دقیقاً در همان زمان توی فیلم تیراندازی کردن یا نه. مربوط به اسلحه

ه ش رو کشته، حاال کاری به این نداریم کشه استناد کرد، و هالی شورت واقعاً و حقیقتاً فرماندهاگر کردن، پس به فیلم می
 «شنویم.شنویم یا نمیو میهای اونا رحرف
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رده ها فکر کاش را روی هم فشار داد. بله، کامالً منطقی بود. خودش هم نیم ساعت پیش به تمام اینهای اسبیفلی دندان
ی هالی را باال گرفت و با صدای بلند قسمت مربوطه را دانست که در گزارش چه آمده است. فلی گزارش اسلحهبود و می

 خواند.

ی صبح شش تکان شدید داشته و در ساعت نه و چهل دقیقه ی صبح به ثبت رسیده. در نه و چهل و شش دقیقه اسلحه _
 ی دو داشته.ی صبح یه شلیک با درجهدر نه و چهل و هشت دقیقه

ی ی دو، در نه و چهل و هشت دقیقهیک شلیک با درجه» ای گفت:اش کف زد و با لحن پیروزمندانهسول با چوبدستی
اش کنه، در هر صورت شورت به فرماندهخواد توی اون چاهک افتاده باشه، فرقی نمیح، کامالً درسته. هر اتفاقی که میصب

 «تیرزده.

 اش پرید.فلی یک دفعه از روی صندلی سفارشی

ورودی رو منهدم تونه همچین انفجار عظیمی به وجود بیاره. این انفجار در واقع تمام تونل ی دو نمیاما یه تیر با درجه _
 کرده.

کشه تا اون تونل رو باز ها طول میبرای همین هم هست که شورت در حال حاضر توی زندان نیست. هفته» سول گفت:

در تارا باال بفرستم تا از روی زمین برن پاریس  9Eای ندارم جز این که یه تیم کامل از گروه اصالح رو از چاهک کنند. چاره
 «یرن.و از اون جا ردشو بگ

 اما، خود انفجار چی؟ _

 ای باشد.ی تلخی در میان غذای بسیار خوشمزهسول اخم کرد، انگار که سوال فلی لقمه

اوه، مطمئناً این هم علتی داشته، سنتور. شاید انفجار یه گاز قابل احتراق بوده، یا یه نقصی چیزی، یا فقط یه بدشانسی،  _
ن در اولویته، و همین طور تو، اینه که سروان شورت رو برای محاکمه بیاریم این جا. فهمیم. فعالً چیزی که برای مبعداً می
خوام با گروه اصالح کامالً همکاری کنی و مرتب آخرین اطالعات مربوط به محل شورت رو در اختیارشون قرار از تو می

 بدی.

د. کالهخود هالی هنوز سرش بود و این ای به این کار نداشت، سرش را تکان داترین عالقهفلی با وجودی که کوچک
اش را مرتب برای کامیپوترهای فلی توانست هویت او را شناسایی کند و اطالعات مربوط به عالئم حیاتیکالهخود می

ها رد هالی را توانستند با استفاده از آنبفرستد. البته صدا و تصویر نداشتند، اما اطالعات بسیاری در اختیارشان بود که می
 بگیرند، چه روی زمین، چه زیر آن. در حال حاضر، هالی در آسمان بود. ضربان قلبش باال بود، غیر از این، حالش خوب بود.

 هالی، چرا فرار کردی؟ اگه بی گناهی، چرا فرار کردی؟فلی در دل از دوست عزیزش پرسید، 

 «بگو سروان شورت حاال کجاست؟» سول گفت:

 کردند، روی مانیتور پالسمایی بزرگنمایی کرد.ما از کالهخود هالی دریافت میسنتور اطالعاتی را که مستقی

 تر بگم، مونیخ. همین حاال ایستاد. شاید بخواد برگرده خونه.هنوز آلمانه، دقیق _

 سول اخم کرد.

 به شدت با این حرف مخالفم، سنتور. شورت ناخلفه، از فرق سر تا نوک پا. _

کرد فقط یک جن در مورد جنی دیگر با او صحبت کند، سول هم ایید، آداب معاشرت حکم میهایش را به هم سفلی دندان
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 به هیچ عنوان دوست او نبود. دوست هیچ کس نبود.

 «تونیم مطمئن باشیم.خیلی هم نمی» اش گفت:های به هم فشردهفلی از بین دندان

 تر شود.به مانیتور نزدیک کشید، خم شد تاکم میسول با لبخندی آرام که پوست سفتش را کم

ورت تونیم بگیم که سروان شکنم ما با اطمینان میکنی. من که فکر میراستش رو بخوای سنتور، این جا رو اشتباه می _
 گرده. فوری گروه اصالح رو خبر کن.برنمی

شد ناگهان صاف فرستاده میفلی مانیتور مربوط به هالی را نگاه کرد. تمام نمودارهای عالئم حیاتی که از کالهخود او 
ی بعد، مرده بود. نه ضربان قلب، نه هیچ گونه شدند. یک ثانیه به شدت دچار فشار روحی شده بود، ولی زنده بود و ثانیه

ی شد گفت فقط کالهخودش را درآورده است، چون افسران پلیس از طریق اشعهفعالیت مغزی، ونه درجه حرارت بدن. نمی
 کالهخودشان مرتبط هستند. نه هالی مرده بود، به مرگ طبیعی هم نمرده بود.مادون قرمز هم با 

 هایش جاری شدند. دیگه هالی نه.هایش از مژهفلی احساس کرد اشک

 تو از دست دادی، سول؟ ما باید هالی رو پیدا کنیم. باید بفهمیم چه اتفاقی افتاده.گروه اصالح رو خبر کنم؟ عقل _

 ناراحت نکرد. تازه، ظاهراً خوشش هم آمد.عصبانیت فلی، سول را 

وس داده و ی معکی زشتش نگرفته و نتیجهها زدوبند کرده. حتماً نقشهشورت یه خائنه. کامالً مشخص بود که با گابلین _
ی بدن سوزی کنترل از راه دورش رو که توی کالهخودشه روشن کنی تا دیگه خوام فوری کورهاون کشته شده. ازت می

 ماتیک سرخابی نداشته باشیم.افسر 

 «تونم این کار رو بکنم.ی بدن سوزی کنترل از راه دورش رو روشن کنم؟ من نمیکوره» فلی مبهوت گفت:

 «دوباره که اظهار عقیده کردی. تو این جا هیچ اختیاری نداری، فقط باید اطالعت کنی.» هایش را تاب داد:سول چشم

بر تونیم صای داریم. مطمئناً این مدت کوتاه رو میی دیگه تصاویر ماهوارهدقیقه ولی تا سی» سنتور با اعتراض گفت:
 «کنیم.

 سول با آرنج فلی را به طرف صفحه کلید کامپیوترش هل داد.

دونی. هیچ جسد سالمی نباید باقی بمونه که آدمیزادها پیداش کنن. قانون خشنیه، قبول دارم، منفیه، خودت مقررات رو می _
 زمه.ولی ال

 فلی سعی کرد از هر فرصتی استفاده کند.

 شاید کالهخود نقصی پیدا کرده! _

 ها دچار اختالل بشه؟آیا امکان داره ارسال تمام عالئم حیاتی، به خاطر خرابیِ همزمان دستگاه _

 «نه.» فلی گفت:

 اگر همچین اتفاقی بیفته احتمالش چه قدره؟ _

 «ک در ده میلیون.ی» مشاور فنی با حالت رقت انگیزی گفت:

 سول به سمت صفحه کلید را افتاد.

 کنم.شو نداری، سنتور. خودم این کار رو میاگه تو دل _

ی بدن سوزی کالهخود هالی را روشن کرد. کاله خود هالی روی بامی در مونیخ در ی رمز را وارد کرد و کورهکلمه فرمانده
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 که بدن هالی هم به همراه آن ذوب شده است. ای از اسید آب شد و فرض بر این گرفته شدحوضچه

 «تر بخوابیم.تونیم کمی راحتبفرمایید، باالخره مرد. حاال همگی می» سول خوشحال و راضی گفت:

من نه، هنوز خیلی مونده که من دوباره با خیال راحت  کرد، فکر کرد،فلی همان طور که ماتم زده، خیره به مانیتور نگاه می
 بخوابم.

 

 ی تِمپل بارد، دوبلین، منطقهایرلن

اش را با ی سینهآرتمیس فاول از کابوسی آزاردهنده بیدار شد. در خوابش، موجوداتی عجیب با چشمانی قرمز قفسه
، بیدار تر بودی معمول کوچکخوردند. او روی تختی سفری که از اندازههایی خنجر مانند شکافته بودند و قلبش را میدندان

ای از خون خشک شده پوشانده شده بود، اما اش برد. پیراهش با الیهسریع هر دو دستش را به طرف سینهشد و نشست و 
مغزش  هایزخمی وجود نداشت. آرتمیس چند نفس بسیار عمیق کشید که بدنش را به لرزه انداخت و اکسیژن را به سلول

 رساند.

 اول محل رو ارزیابی کن. _

ی ناآشنایی هستی، قبل از این که دهنت رو بازکنی، با محل آشنا ر وقت دیدی در منطقهه» باتلر همیشه به او می گفت:
 «تونه جونت رو نجات بده.شو. ده ثانیه مشاهده می

شدند. حتی جزئیات را هم ضبط کرد. او در انباری هایش مثل شاتر دوربین باز و بسته میآرتمیس اطراف را نگاه کرد، پلک
کرد. تر مربع. یک دیوار آن به طور کامل برداشته شده بود و آن را به باراندازهای دوبلین مشرف میکوچکی بود، حدود سه م

ود؛ از ی عجیبی ساخته شده ببود. خود اتاق از مادهی تمپل بار میاتاق با توجه به موقعیت پل میلِنیوم، باید جایی در منطقه
ی نمایش پالسما هم روی حال انعطاف پذیر بود و چند صفحه ای خاکستری که محکم و در عینی نقرهیک جور پارچه

دیوارهای کدر آن نصب شده بود. این ها همه نشان از تکنولوژی بسیار باالی آن محل داشت، اما به نظر بسیار قدیمی و 
 آمد.تقریباً متروکه می

هایش گرفته بود و بین دست در سه گوش اتاق، روی صندلی تاشویی دختری قوز کرده و نشسته بود. دختر سرش را
 خورد.اش تکان میهق گریههایش خیلی آرام با هقشانه

 «کنی؟دختر، چرا گریه می» آرتمیس گلویش را صاف کرد و گفت:

وتی ی کامالً متفادختر ناگهان صاف نشست، که فوری معلوم شد یک دختر معمولی نیست. در واقع پیدا بود که از گونه
 است.

 «؟های نوک تیز؟ مصنوعیه یا طبیعیگوش» داری حیرت انگیزی گفت:دی که تعجب کرده بود، با خویشتنآرتمیس با وجو

من  هایهمون آرتمیس فاول همیشگی. تیز و کنجکاو. گوش» کرد، لبخند مالیمی زد و گفت:هالی همان طور که گریه می
 «دونستی.دونی ... یعنی میکامالً طبیعیه، خودت هم می

 ی کوتاه در اختیارش گذاشته شد، بررسی کند.ثانیه سکوت کرد تا اطالعات فراوانی را که در همین چند جمله آرتمیس چند

 ای باشی، آدمیزاد نیستی. جنی؟ی دیگههای نوک تیز واقعی؟ پس تو باید از گونهگوش _

 «واقع یه شغله. گین لِپرکان، ولی این درآره، جنم. یه الف. شما به ما می» هالی سرش را تکان داد:
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 زنن؟ها هم انگلیسی حرف میجن _

 تونیم حرف بزنیم. استعداد ذاتی در یادگیری زبان، جزئی از جادمونه.ها میی زبانما به همه _

های او را ی حرفدانست این مکاشفه قاعدتاً؛ باید دنیای او را زیرو رو کند، اما در کمال تعجب دید کلمه به کلمهآرتمیس می
کند. مثل این که اصاًل همیشه قبول داشته اجنه وجود دارند و این مهر تاییدی است بر آن. گرچه، در کمال تعجب، می باور

 آورد که قباًل حتی به اجنه فکر کرده باشد.اصالً به خاطر نمی

ر آوری الزم رو دهای جاسوسی؟ کامالً پیداست که فن شناسی؟ شخصاً یا از طریق دستگاهکنی که منو میتو ادعا می _
 اختیار داری.

شناسیم، آرتمیس. تو خودت اول با ما تماس گرفتی، ما هم از اون موقع به بعد مواظبت ما تو رو دو سه ساله که می _
 بودیم.

 «من اول با شما تماس گرفتم؟» آرتمیس تازه حاال کمی تعجب کرد:

 بله، دوسال پیش، تو منو دزدیدی. _

 هام؟انتقام گرفتن کردی؟ انفجار و شکستن دنده پس اون کارها رو برای _

 فکری هولناک ناگهان به ذهن پسرک ایرلندی خطور کرد.

 باتلر چی؟ اون مرده؟ _

 ها جواب دهد.ی این سوالهالی تمام سعی خودش را کرد تا به همه

ت. ولی من مجبور شدم تو رو تا قبل از ها برای انتقام گرفتن هست، اما نه انتقام من از تو، و باتلر هم زنده اساین اتفاق _
 اقدام بعدی برای کشتنت از اون با دور کنم.

 پس حاال با هم دوستیم؟ _

 «شاید. تا ببینم.» هایش را باال انداخت:هالی شانه

چهارزانو نشست و سرش را به دو انگشت  64هاها کمی گیج کننده بود، حتی برای یک نابغه. آرتمیس مثل مرتاضاین حرف
 اش تکیه داد.شارها

 «ندازی.فکر کنم بهتره همه چیز رو تعریف کنی. از اول هیچی رو هم جا نمی» های بسته گفت:با چشم

هالی هم همین کار را کرد. او برای آرتمیس تعریف کرد که چه طور او را گرگان گرفت و درست در آخرین لحظه آزادش 
ال ها را که با حمایت اپند تا پدرش را نجات دهند و چه طور شورش گابلینکرد. برای او تعریف کرد که چه طور به قطب رفت

شان را به شیکاگو برای دزدیدن و پس گرفتن مکعب بین کوبویی بود، سرکوب کردند. هالی با ذکر تمام جزئیات، ماموریت
ود که تفاده از قطعاتی ساخته ببرای او شرح داد، و توضیح داد که مکعب بین سوپر کامپیوتری بود که آرتمیس آن را با اس

ی اجنه برداشته بود. دست آخر هم، با صدایی آرام و گرفته، ماجرای مرگ فرمانده روت را بدون اجازه از فن آوری پیشرفته
 ها و آدمیزادها را با هم رودررو کند.خواهد جنتعریف کرد و از نقشه اپال کوبوی گفت که می

                                                            
 مُرتاض، کسی است که به کمک روشهای بسیار سادهزیستانه و گاه ناراحتزیستانه )مانند تحمل گشنگی و تشنگی، خوابیدن بر روی تخت پوشیده از 64

و -منبع: ویکی پدیا  .بپردازد پوییدرون به خواهدمی...(  و میخ  
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م اش انگار که هضی عجیب و شگفت انگیز غرق شد. روی پیشانیر این صدها دادهحرکت نشست و دآرتمیس کامالً بی
 هایش را باز کرد.ها را منظم کرد، چشماین اطالعات برایش سخت باشد، کمی چین افتاد. سرانجام هنگاهی که مغزش داده

کنم. من قبول دارم که ما ور میآرم. اما حرف تو باها رو به خاطر نمیخیله خب. من هیچ کدوم از این» آرتمیس گفت:
 «های اجنه داریم.آدمیزادها زیرزمین همسایه

 به همین راحتی؟ _

ابداً. من تحت تاثیر داستان تو قرار گرفتم و اونو با اطالعاتی که خودم داشتم مقابله کردم. تنها » آرتمیس اخم کرد:
ک شه، یتوجیح کنه، که شامل ظاهر غیرعادی شما هم میهایی رو که افتاده تونه علت اتفاقای که میی دیگهفیلمنامه

سط های پالستیک رو هم وی جراحتئوری بسیار پیچیده و توطئه گرانه است که پای مافیای روسیه و یه تیم کارکشته
ی از تونآد. به خصوص با یک موردی که تو نمیی تو جور در میکشه. که احتمالش بسیار ضعیفه. اما این داستان اجنهمی

 «اون اطالعاتی داشته باشی، سروان شورت.

 که اون چیه؟ _

ده های انجام شهای خودم و باتلر پیدا کردم. بررسیای توی چشمبعد از اون به قول شما خاطره شویی، من دو تا لنز جیوه _
زنم اونا آرم. حدس میمشخص کرد که من خودم این لنزها رو سفارش داده بودم، گرچه اصالً چنین چیزی رو به خاطر نمی

 ی هیپنوتیزم شما اختالل ایجاد کنم.رو سفارش دادم تا در برنامه

شد پذیرفت. اجنه این قدرت را داشتند که آدمیزادها را هیپنوتیزم کنند، اما برای این کار عالوه هالی سرش را تکان داد. می
د ای زده باشنگاه کنند. کسی که لنزهای جیوه بر لحن خاص هیپنوتیزم کننده، باید حتما در چشمان طرف مقابل هم

 تواند تظاهر کند زیر هیپنوتیزم است، در صورتی که کامالً برخودش تسلط دارد.می

ام چیزی رو مخفیانه برای یادآوری جایی گذاشته باشم. یه چیزی که باعث تنها دلیل این کار اینه که احتماالً من خواسته _
 ام رو فورا به خاطر بیارم. اما اون چیه؟بشه خاطرات مربوط به اجنه

 «دونم. خودم امیدوار بودم فقط دیدن من عامل خوبی برای یادآوری باشه.من نمی» هالی گفت:

ر ای که می گوید ماه از پنیآرتمیس لبخند عاقل اندر سفیهی به هالی زد. درست مثل لبخندی که یک آدم بزرپ به بچه
 زند.ساخته شده، می

ی بسیار ارتقا یافته از داروهای زنم که این فن آوری خاطره شویی آقای فلی شما یه نمونهان. من حدس مینه، سرو _
ی خاطراته که شاید چندین دولت مختلف تابه حال روی اونا کار کردن. ببینید، مغز یک ارگان بسیار پیچیده است، بازدارنده

 ها رو از خودش اختراعاق خاص نیفتاده، خودش انواع و اقسام داستاناگر به هر روشی، بشه متقاعدش کرد که مثالً یک اتف
 گیره چیزی رو باور کنه، دیگه هیچیشه گفت وقتی تصمیم میکنه تا این تصور غلط رو حفظ کنه. به اصطالح میمی

نو نپذیره. تقاعد کنه که اوتونه ناخودآگاه رو متونه نظرشو تغییر بده. حتی اگر خودآگاه چیزی رو بپذیره، خاطره شویی مینمی
ی منو عوض های تو درست و متقاعد کننده باشه، نمی تونی نظر ناخودآگاه دستکاری شدهپس، هر چه قدر هم که حرف

کنی. احتماالً از نظر ناخودآگاه من، تو هم یه توهم یا یه جاسوس کوچولو هستی. نه، تنها راهی که خاطراتم دوباره به یادم 
اخودآگاهم نتونه یه دلیل منطقی از خودش ارائه بده. مگر این که، تنها کسی که کامالً بهش اعتماد دارم بیاد اینه که ن

 «شواهد غیرقابل انکاری رو در اختیارم بذاره.

بی ی نیم وجتوانست کفر او را در بیاورد. این بچهآورد. هیچ کس مثل آرتمیس نمیکم دارد جوش میهالی احساس کرد کم
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 اند.کرد که انگار خودشان بچهری رفتار میبا همه طو

 حاال این تنها کسی که جناب عالی بهش اعتماد دارین کیه؟ _

 «خب معلومه. خودم.» ای زد و گفت:آرتمیس لبخند صادقانه

 

 

 مونیخ

ز پچکد. خون روی کاله سفید سرآشاش خون میروی سقف اتاقک چوبی به هوش آمد و متوجه شد که از نوک بینی باتلر
چکید. سرآشپز به همراه تعدادی از کارکنان آشپزخانه زیر سقف خرد شده، وسط انباری ایستاده بودند. مردک آشپز با هتل می

افتاده  ایدست پشمالویش ساطوری را محکم گرفته بود، از ترس این که مبادا این غول بی شاخ و دمی که روی تشک پاره
 ای باشد.دم دیوانهبود و به تیرهای سقف گیر کرده بود، آ

 «این؟ببخشید، قربان شما زنده» کرد، گفت:ای که معموالً از آن استفاده نمیسرآشپز با لحن مودبانه

باتلر کمی به این سوال فکر کرد. ظاهراً با وجودی که باورکردنی هم نبود، زنده بود. تشک جان او را نجات داده بود. 
کامالً به خاطر داشت قبل از این که از هوش برود ضربان قلبش را حس کرده است. آرتمیس هم جان سالم به در برده بود. 

 کرد.اما حاال آن را حس نمی

 و یک مشت خاک و خون از دهانش بیرون ریخت.« ام.معلومه که زنده» باتلر با غرولند گفت:

 اون پسری که با من بود کجاست؟ _

 گاه کردند.افرادی که زیر سقف جمع شده بودند به یکدیگر ن

 «پسری اینجا نبود. شما خودتون تنهایی روی انباری افتادید.» سرانجام سرآشپز گفت:

 کردند.شدند، وگرنه پلیس را خبر میشکی نبود که این آقایان باید توجیه می

 خوره.ی سوم سقوط کنه مغزش تکون میبله، البته منو ببخشید، معلومه که پسری نبوده. وقتی آدم از طبقه _

همه به هم نگاه کردند و سرهای شان را تکان دادند و حرف او را تایید کردند. مگر کسی هم جرئت داشت روی حرف این 
 غول حرف بزند؟

ها کنده شدند. شانس آوردم که وسط راه این گرفتم که نردههای بالکن تکیه داده بودم و حمام آفتاب میمن به نرده _
 تشکه رو قاپیدم.

 تر دامن زد.توجیه، تردید موجود را بیش این به اصالح

 «وسط راه این تشکه رو قاپیدید؟» سرآشپز از زبان بقیه گفت:

 اش هجوم آورده بود.ای نبود چون خون تمام بدنش به پیشانیکرد، که البته کار سادهباتلر باید سریع فکری می

 م.گرفتآره، آخه توی بالکن بودم. روی این داشتم حمام آفتاب می _

تمام این ماجرای آفتاب گرفتن کالً باورنکردنی بود، به خصوصی این که آن موقع درست وسط زمستان بود. باتلر متوجه شد 
 داد.که تنها یک راه برای متفرق کردن این جمعیت وجود دارد. البته زیاده روی بود، ولی نتیجه می

 ون آورد.باتلر دستش را در جیب کتش کرد و دفتر سیمی کوچکی را بیر
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های جسمی که بگذریم، خود کنم. از آسیببه هر حال من از هتل به خاطر خسارتی که به من وارد شده شکایت می _
 تونم روی شما آقایون خوب حساب کنم که شاهد من باشید.شه. فکر کنم میی روحی به تنهایی چند میلیون یورو میضربه

 شهادت دادن علیه کارفرما یعنی اخراج.رنگ از رخ سرآشپز و همین طور بقیه پرید. 

 «تونم، آقا. راستش من چیزی ندیدم.من ... من نمی» سرآشپز با لکنت گفت:

 سوزه، وای، دسرم خراب شد.داره می 65فکر کنم پاولرا _

در  و ی کارکنان هم دنبالش راه افتادندی سقف یکی یکی پرید و به هتل برگشت. بقیههای شکستهسرآشپز از روی تکه
عرض چند ثانیه باتلر دوباره تنها شد. باتلر لبخندی زد، گرچه این کار باعث شد گردنش به شدت درد بگیرد، تهدید به 

 ترساند.ی تهدید به تیراندازی میی دعوی معموالً شاهدها را به اندازهاقامه

بیرون شکید. واقعاً شانس آورده بود که ی سقف های چوبی شکستهاروپایی تنومند، خودش را از میان تیر –محافظ آسیایی 
 ها هم پوسیده بودند وها بدنش را سوراخ نکرده بودند. تشک تا حد زیادی از شدت ضربه کاسته بود، البته خود چوباین

 راحت خرد شدند.

میس بود. از قرار ترین کار برایش پیدا کردن آرتباتلر پایین پرید و گرد و غبار را از روی کت و شلوارش تکاند. حاال مهم
معلوم همان کسی که به جان او سوءقصد کرده بود، پسرک را هم برده بود. اما چرا باید کسی اول بخواهد او را بکشد، ولی 

 اش کند؟بعد زندانی

 شان این وسط از موقعیت سواستفاده کرده و آرتمیس را گروگان گرفته باشد تا در مقابلمگر این که یکی از دشمنان دیرینه
 ها را تلکه کند.اش آنآزادی

 ترین اثری از این کهباتلر به اتاقش در هتل برگشت. همه چیز درست همان طور بود که آن جا را ترک کرده بودند. کوچک
ای هچیزی آن جا منفجر شده باشد، وجود نداشت. تنها چیز غیرعادی که باتلر بعد از جست و جویش متوجه آن شد دسته

های آبی رنگ نور فقط روی موجودات زنده های مرده بود. واقعاً عجیب بود، این که آن جرقهکبوتکوچک حشرات و عن
 تاثیر گذاشته و هیچ تاثیری روی ساختمان نداشته است.

 اما خود آگاهش توجهی به آن نکرد.این آبکشه.  ناخودآگاهش گفت،

و  های جاسوسیها و دستگاه. تصمیم گرفت سالحباتلر سریع تمام وسایل آرتمیس، و البته وسایل خودش را جمع کرد
 مراقبتی را بعداً در یک صندوق امانات در فرودگاه بگذارد.

ر انگیخت. اگها را بر میبدون این که با هتل تسویه حساب کند، از آن جا خارج شد. تسویه حساب زودتر از موعد، شک آن
 مدرسه به خانه به این ماجرا فیصله بدهد. هایتوانست حتی قبل از برگشتن بچهآورد، میشانس می

محافظ، ماشین هامر را از پارکینگ هتل برداشت و به طرف فرودگاه حرکت کرد. اگر آرتمیس را دزدیده باشند، ادم ربایان 
گرفتند. اگر هم آرتمیس توانسته بود خودش را از خطر نجات دهد، باتلر برای تعیین مبلغ باج با عمارت فاول تماس می

شد، برای همین هم باتلر تصمیم همیشه به او گفته بود که یک راست به خانه برود. در هر حال راه به عمارت فاول ختم می
 داشت آن جا برود.

 

                                                            
  یک مدل مرنگ بزرگه که به شکل کیک درستش میکنن و با خامه و میوه سرو میشه. - وPavlova پاولوا 65
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 ایرلند، دوبلین، تِمپل بار

هایش را شروع کند. راه افتاد به گشتن در اتاق کوچک و به سطح اسفنجی حال آرتمیس آن قدر خوب شد که کنجکاوی
 دیوارهای آن دست کشید.

 این جا چیه؟ یه جای مخفی برای زیر نظر گرفتن؟ _

ای خرههای خالفکار با مالدقیقاً خودم چند ماه پیش از این جا به جایی رو تحت نظر داشتم. یه گروه از دورف» هالی گفت:
ونه. پوشش بیرونیش با محیط رنگ شون قرار گذاشته بودن. از بیرون، مثل قسمتی از آسمان در باالی یه ساختمجواهرات

 «کنه، مثل آفتاب پرست.عوض می

 کنه، یا قابلیت استتار داره؟رنگ عوض می _

 کنه. این لباسی که پوشیدم قابلیت استتار داره.نه، رنگ عوض می _

ا نگ بشن. اونشون هم رکنن که با محیط اطرافها در واقع رنگ عوض نمیدونی. آفتاب پرستاین طور که معلومه، نمی _
 دن.خودشونو با دما و فضای محیط تطبیق می

لولیدند و شان هزاران گردشگر به همراه اهالی محل توی هم میی تمپل بار نگاه کرد. زیر پایهالی برگشت و به محله
 کردند.هایی که پر از فروشندگان خرده پا بود، باز میشان را بین خیابانراه

 دونه.گی. اون این چیزها رو میرو باید به فلی ب اینا _

 «اوه، اره، فلی. یه سنتوره، مگه نه؟» آرتمیس گفت:

 هالی برگشت و به صورت آرتمیس نگاه کرد.

 شن.ها که شوکه میترسن، بعضیبینند، میتر آدمیزادها وقتی ما رو میکنی. بیشدرسته، خوبه، چه راحت برخورد می _

 «زادها نیستم.تر آدمیمن بیش» آرتمیس لبخند زد:

 خواست در مورد درستی یا غلطی این حرف بحث کند.هالی برگشت و دوباره منظره را نگاه کرد. نمی

 ببینم، سروان شورت، اگر من تهدیدی علیه مردم شما هستم، پس چرا منو شفا دادی؟ _

 اش را به ضلع شفاف اتاقک تکیه داد.هالی پیشانی

ای پیدا کردن اپال کوبویی هم به کمک احتیاج دارم. قباًل این کار رو کردیم، پس دوباره این در طبیعت ماست. و البته، بر _
 تونیم.هم می

 آرتمیس کنار او جلوی پنجره ایستاد.

 گین بهم احتیاج دارین؟کنید، بعد به من میپس اول منو خاطره شویی می _

 روی ویژه با اون همه عظمتش به کمک تو احتیاج داره.خواد باد بنداز به غبغبت. نیآره، آرتمیس، هر چه قدر دلت می _

 های آن را بست.های کتش را روی پیراهن پر از خونش آورد و دکمهآرتمیس لبه

 ی من هم شرطه.البته، حق الزحمه _

 هالی به طرف او برگشت.

تونی برای یه بار تو نمی زنی؟ بعد از اون همه لطفی که اجنه در حق تو کردن؟ی تو؟ داری جدی حرف میحق الزحمه _
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 هم که شده توی زندگیت یه کار خیر بکنی؟

اند. در هر صورت، واقعیت اینه ها خیلی احساساتیه. خوبه آدمیزادها یه کمی اهل معاملهاین طور که معلومه، نژاد شما جن _
نی هستی، پول و منبع درآمدی هم ی جاکه، تو از زیر یه محاکمه در رفتی، حاال هم در حال فرار از دست یه پیکسی نابغه

شته باشه کنم این ارزش اینو داتونم کمکت کنم این اپال کوبویی رو پیدا کنی. فکر مینداری. من تنها کسی هستم که می
 که چند تا شمش طال خرجش کنه.

 «ی خاکی.همون طور که گفتی، من هیچ منبع درآمدی ندارم، پسره» هالی چپ چپ او را نگاه کرد:

من آمادهام که هر قولی رو از جانب شما بپذیرم. اگر تضمین » میس دست هایش را با بزرگواری از هم باز کرد و گفت:آرت
و کشم تا این اپال کوبویی رای میتون به من بدی، منم یه نقشهی یک تن طال از صندوق گروگان گیریکنی به اندازه
 «شکست بدیم.

توانست کار اپال را تمام کند؛ اما زورش دانست. شکی نبود که آرتمیس میرا می هالی گیر افتاده بود و خودش هم این
 آمد به کسی که یک زمانی دوستش بود باج بدهد.می

 حاال اگر کوبویی ما رو شکست داد، چی؟ _

 تونی تعهدتو باطل کنی.اگر کوبویی ما رو شکست داد و بر فرض محال هر دوتای ما رو کشت، اون وقت می _

 «اوه، چه با گذشت.» ی با غرولند گفت:هال

 هالی از کنار پنجره رد شد تا صندق داروهای اتاق را خالی کند.

دونی، آرتمیس. تو دقیقاً همون طوری هستی که اولین بار هم دیگر رو دیدیم. یه بچه خاکی حریص که یه چیزی رو می _
 ی عمرت هم همین طوری باشی؟خوای بقیههیچ کس به جز خودش براش مهم نیست. تو واقعاً می

ی آرتمیس همان طور ثابت باقی ماند، اما زیر آن چهره احساساتش به شدت در غلیان بود. البته که او حق حالت چهره
کرد که احمق بود. اما واقعیت این بود که حتی گفتن آن هم باعث شده بود داشت در خواست حق الزحمه کند؛ اگر نمی

اش پیدا شده بود. ظاهراً فقط مادرش بود که به ها سروکلهای بود که تازگیهمان وجدان بیدار مسخرهاحساس گناه کند. این 
رل تر از این تحت کنتتوانست. باید احساساتش را بیشتوانست آن را تحریک کند، ولی گویا این جن هم میراحتی می

 گرفت.می

 ی داروها را خالی کرد.هالی باالخره قفسه

 آقای مشاور، اولین حرکت ما چیه؟ خب، جناب _

ما فقط دو تا هستیم، هر دوتامون هم خیلی بلند نیستیم. نیروی کمکی الزم » ترین مکثی گفت:آرتمیس بدون کوچک
 «زدیم در راه عمارت فاول بوده باشه. شاید هم تاحاال رسیده.داریم. باتلر باید در همین مدتی که ما حرف می

روشن کرد و با شماره گیری سریع، تلفن باتلر را گرفت. پیغامی ضبط شده به او گفت که مشترک آرتمیس تلفن همراهش را 
ی قبلی، تلفن عمارت فاول را گرفت. بعد از سه بار زنگ خوردن، منشی مورد نظر در دسترس نیست. آرتمیس به جای شماره

 دند.های معدنی وست میت رفته بوتلفنی جواب داد. پس پدر و مادرش به چشمه

 گم گوش بده. وهایی که بهت میباتلر، امیدوارم که حالت خوب باشه. منم خوبم. خوب به حرف» آرتمیس پیغام گذاشت:
 «ی اون حقیقت داره ... باور کن که کلمه به کلمه
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نم به کمیآییم. توصیه ما به زودی به عمارت می» آرتمیس وقایع آن روز را به اختصار در تلفن گفت، و بعد اضافه کرد:
 «محض رسیدن، مقداری لوازم ضروری جمع کنیم و به محل امنی نقل مکان کنیم.

 ی آرتمیس زد.هالی روی شانه

ر ما ی پشتیبانی هم برای این که اگزودباش. ما باید هر چه زودتر از این جا بریم. کوبویی احمق نیست. مطمئنم یه نقشه _
 جون سالم به در ببریم ترتیب داده.

 ی گوشی را با کف دستش پوشاند.س دهنهآرتمی

 خوام بکنم. این کوبویی احتماالً همین حاال هم تو راهه.موافقم. خودم هم همین کار رو می _

درست همان موقع، وسط یکی از دیوارهای اتاقک جلز و ولز کرد و آب شد. اپال کوبویی پشت سوراخ ایستاده بود و مرو و 
یک های پالستیکی شفافی مسلح بودند. سر تفنگ مرو به خاطر شلهای دو قلو به تفنگسیسنت بریل دو طرفش بودند. پیک

 به دیوار هنوز کمی سرخ بود.

 «قاتل.» اش برد و فریاد زد:هالی دستش را به طرف اسلحه

آن  ی یکها را سوزاند. هالای به طرف هالی شلیک کرد که درست از کنار ابروهایش گذشت و آنمرو خیلی خونسرد صاعقه
 ی تسلیم باال برد.هایش را به نشانهخشکش زد و بعد دست

 «زنم، اپال کوبویی، بله؟حدس می» آرتمیس گفت:

اگر هالی ماجرا را برای آرتمیس تعریف نکرده بود، امکان نداشت بتواند حدس بزند دختری که رو به رویش ایستاده، به غیر 
هایی که ای، از همانیی پشت سرش بافته شده بود و روپوش چهارخانهی آدمیزاد است. موهای سیاه کوبواز یک بچه

 هایش هم که مسلماً گرد بودند.کنند، پوشیده بود. گوشای در سراسر دنیا به تن میها دختر مدرسهمیلیون

 یم.تونستیم با هم متحد بشدونی، من جداً معتقدم که ما میبینمت. میآرتمیس فاول چه خوبه که دوباره می _

 «کنه. شاید هنوز بتونیم.شرایط تغییر می» آرتمیس گفت:

رد ها را درآوخواست ادای خائنای به آرتمیس بدهد. شاید او میهالی صالح دانست عجوالنه تصمیم نگیرد و فرصت دوباره
 تا جانشان را نجات دهد. شاید.

 از کرد.ها را بهای بلند و فردارش را روی هم گذاشت و دوباره آناپال مژه

ام ی نابغه، جا داره. و حاال که من تصمیم گرفتهی یه بچهپیشنهاد وسوسه انگیزیه، اما نه. من معتقدم دنیا فقط به اندازه _
 های بزرگ داره.بچه باشم، اون نابغه منم. با بلیندا زیتو آَنا بشید. دختر کوچولویی که نقشه

ما وقتی مرو تفنگ شفافش را به طرف او نشانه گرفت، دوباره دستش را اش برد، اهالی یک دستش را آرام به طرف اسلحه
 باال برد.

 «های دوقلو. توی تلویزیون بودین.شناسم. پیکسیشما رو می» هالی به برادران بریل گفت:

 سنت نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.

یم یه کتاب هم بنویسم، مگه نه، مرو؟ در مورد این ی زمان خودش بود. تو فکرترین برنامهی مشاعره. پربینندهآره برنامه _
 که ...

 «کنیم.های هم دیگرو تمام میکه چه طور جمله» شود، جمله را کامل کرد:دانست به ضررش تمام میمرو باوجودی که می
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سی با شما . این جا کتو باال بگیر و دهن تو ببندخفه شو، ابله کودن. تفنگ» اپال نگاه غضبناکی به مرو انداخت و فریاد زد:
 «کنم.تونو قیمه قیمه میزنن. یادت نره، وگرنه جفتزنه، با من حرف میحرف نمی

 زنن.بله، دوشیزه کوبویی. البته فقط با شما حرف می _

 «زنن. تنها کسی که این جا مهمه، منم.درسته، همیشه فقط با من حرف می» اُپال کمی آرام گفت و زیر لب گفت:

ی خونسرد یک دستش را در جیب کتش کرد. همان دستی که با آن تلفن همراه روشنش را به عمارت فاول آرتمیس خیل
 وصل بود، گرفته بود.

تون عرض کنم که، توهم خودبزرگ بینی در بین کسانی که تازه از حالت کما دوشیزه کوبویی، اگر اجازه بدین خدمت _
 های اساطیر یونانه، مرد جوان زیباروییسندم نارسیس. نارسیس از شخصیتگن شن کامالً عادیه، به این حالت میخارج می

ای در باب این موضوع بسیار مهم برای کتاب سال شه. من مقالهبینه و عاشق خودش میکه تصویر خودش رو در آب می
شه گفت ن، به حدی که میروان شناسان با نام مستعار سِر ی.برام نوشتم. شما زمانی بسیار طوالنی رو با خودتون گذروندی

 دیگران اصالً به نظرتون غیرواقعی و واهی جلوه ...

 «محض رضای خدا، اینو خفه کن.» اپال رو به مرو سرش را تکان داد:

ی آرتمیس فرود کرد. پسرک ایرلندی ای به سینهشد که چنین خدمتی کند، پس تیری صاعقهمرو خیلی هم خوشحال می
 «چه کار کردی؟» تاد. هالی خودش را کنار آرتمیس انداخت و فریاد زد:وسط سخنرانی روی زمین اف

 اما وقتی ضربان منظم قلبش را زیر پیراهن خون آلود حس کرد، کمی آرام شد.

 «کنه.اوه، نه، نمرده، فقط از درد بیهوش شده. آرتمیس جوان ما حاال حاالها عمر می» اپال گفت:

 ستاده بود، خیره نگاه کرد. صورت زیبایش از عصبانیت از شکل افتاده بود.هالی به پیکسی ریز نقشی که جلویش ای

 خوای بکنی؟خوای؟ دیگه چه کار میآخه، تو از ما چی می _

 ها را به خودش گرفت.ی بی گناهاپال قیافه

ر بار عالی زی ها رو سرنگون کنم، اما چی؟ جنابخواستم جن و پریکنی؟ تقصیر خودته. من فقط میچرا منو سرزنش می _
ی ترور خیلی ساده کشیدم، اما تو باز اصرار کردی که زنده بمونی. اوه راستی، باید برای افتخاری نرفتی. بعد من چند تا نقشه

ی بیست متری باالی سرت از توی شاتل رادار گریزم داشتم باشه که از یه بیوبمب جون سالم به در بردی. من از فاصله
کردم. فقط با یه کالهخود پلیسی تونستی جلوی سلینیوم رو بگیری، آفرین، خوب فکر کردی، اما همه چیز رو تماشا می

حاال، از اون جایی که تو برای من کلی دردسر درست کردی و حسابی خلقمو تنگ کردی، فکر کنم بد نباشه یه دلی از عزا 
 در بیارم

 قورت داد.آمد، باال می خزید وهالی احساس وحشتی را که در گلویش می

 دلی از عزا در بیاری؟ _

ز که ی غم انگیی کوچولوی یه کمی ناگوار برای فلی بودم. یه فیلمنامهدونی، من تو یه فکر یه فیلمنامهاوه، آره، می _
 خوره.تر به درد تو میبینم بیششد. ولی حاال میشامل عجایب یازده گانه هم می

از  ی دیگری نداشت. اما قبلاش را بکشد. چارهبهترین کار این بود که اسلحه هالی عضالتش را منقبض کرد. در این لحظه
 کرد.اش این را ایجاب میپرسید؛ طبیعت جنیآن باید این را می
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 چه قدر ناگوار؟ _

 هی مرگت همون قدر کخوام در لحظهمیری، میگم چون داری میی ترول ناگوار. و یه چیز دیگه، اینو بهت میبه اندازه _
 من از تو متنفرم، تو هم از من متنفر باشی.

 تر پا بگیرد.اپال کمی مکث کرد تا فضای تنش آلودی که ایجاده کرده بود، بیش

 آد؟اون نقطه خوشگله رو روی بمبی که به جولیوس بسته بودم، یادت می _

 اش را پر کرده است.ی سینههالی احساس کرد قبلش آن قدر بزرگ شد که تمام قفسه

 آد.آره، یادم می _

 «خب، همچین چیزی وجود نداشت.» های اپال ناگهان برق زدند:چشم

اش شلیک کرد. هالی قبل از این که روی زمین ی سینهاش برد، مرو یک صاعقه به قفسههالی دستش را به طرف اسلحه
 ولو شود، به خواب عمیقی فرو رفت.

 

  

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

 
 

91 
 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

 فصل ششم

 ی ترول ناگواربه اندازه

 
 نوس اطلس، سه کیلومتری ساحل کری، آب های متعلق به ایرلندزیر اقیا

یک شاتل زیردریایی نیروی ویژه، سه هزار متر زیر اقیانوس اطلس داشت با سرعتی سرسام آور از میان یک چاهک آتشفشانی 
ن جا مسافرینرفت، که آرفت. این رود به یک فرودگاه شاتل نیروی ویژه میی ورودی زیرزمینی میفرعی به طرف دهانه
ر و یک ی عادی منتقل شوند. سه مسافی خود را عوض کنند و به یک سفینهی نقلیهتوانستند وسیلهشاتل زیردریایی می

خلبان داخل این شاتل بودند. مسافرها یک دورف مجرم و دو مامور انتظامات دادگاه آتالنتیک بودند که دورف را همراهی 
ی ها را پوشیده بود، روحیهدیگامز، همان مجرم مورد بحث، در جایگاه کسی که لباس زندانی کردند و مراقبش بودند. مالچمی

بسیار خوبی داشت، علتش این بود که، درخواست فرجامش سرانجام مورد تایید قرار گرفته بود و وکیلش خیلی خوش بین بود 
 که تمام اتهامات موکلش رد شود.

رفته بود. ای را در پیش گار در معادت زیرزمینی را کنار گذاشته بود و زندگی تبهکارانهمالچ دیگامز دورف تونل کنی بود که ک
فروخت. در چند سال گذشته ها را در بازار سیاه میدزدید و آنها میهای خاکیکارش هم این بود که اجناس باارزش را از خانه

ی کرده ها بازهای آنبود و نقشی کلیدی در ماجراجوییسرنوشتش به طور عجیبی با آرتمیس فاول و هالی شورت گره خورده 
که نیروی ویژه با آن اقتدارش او را محاصره کرد، مثل آوار روی سرش ی زندگی پر از خالف، هنگامیبود. طبیعتاً این شیوه

 خراب شد.

 

 

به او اجازه دادند تا با دوست ی دوران محکومیتش ببرند، اما قبل از این که مالچ دیگامز را برای سپری کردن باقی مانده
های اریخکرد نگاهی به تآدمیزادش خدافظی کند. همان موقع آرتمیس به او دو چیز داده بود. یکی یادداشتی که به او توصیه می

آن  گرداند. ظاهراً درحکم اصلی بازرسی از غارش بیندازد و یکی هم مدال طالیی که دو سال بعد باید به خود آرتمیس برمی
ها دوباره پا بگیرد. مالچ شاید هزاربار آن مدال طال را به دقت نگاه کرده بود مان آرتمیس خیلی امیداور بود که همکاری آنز

ها باعث شد روکش طالیی آن ساییده شود و دیسک کامپیوتری تا از راز آن سر در بیاورد، تا این که باالخره این دست مالیدن
بود که آرتمیس در آن برای خودش پیغامی گذاشته بود. راهی برای برگرداندن خاطراتی که  زیر آن پیدا شود. کامالً مشخص

 ها را از او گرفته بود.پلیس موجودات زیرزمینی آن

به محض این که مالچ را به زندان دیپس در خارج آتالنتیس منتقل کردند، که از امنیت بسیار باالیی برخوردار بود درخواست 
سی بیندازد های حکم بازری وکیل تسخیری با اکراه پیدایش شد، مالچ او را راهنمایی کرد که نگاهی به تاریخوکیل کرد. و وقت

ر ها اشتباه بودند. طبق اطالعات موجود دی آن دستگیر کنند. اتفاقاً در کمل تعجب، تاریخکه باعث شده بود او را به وسیله
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قبل از صدور حکم بازرسی گشته بود. این، هم حکم، و هم دستگیری متعاقب  کامپیوتر نیروی ویژه، جولیوس روت غار مالچ را
کرد. حاال تنها چیزی که باقی مانده بود یک سری کارهای اداری خسته کننده و یک پرس و جوی نهایی از آن را باطل می

 افسری بود که او را بازداشت کرده بود، و بعد مالچ یک دورف آزاد بود.

اجازه  بردند. قانون اجنه اینرسید و حاال مالچ را داشتند برای دیدن جولیوس روت با شاتل به مرکز پلیس میسرانجام، آن روز 
داد که یک سوال و جواب نیم ساعته با مالچ داشته باشد و برای اعتراف گرفتن او را زیر فشار قرار دهد. تنها را به روت می

اش را توانست شام کباب موش آبی، با سس کاریعت ساکت بماند، و بعد میکرد این بود که نیم ساکاری که دورف باید می
 اش نوش جان کند.ی دورفیدر رستوران مورد عالقه

ترین شکی نداشت که چه کسی کارگردان اصلی این معرکه است. آرتمیس یک مالچ مشتش را دور مدال طال بست. کوچک
ادی ی خاکی بود که داشت ترتیب آزند و مدارک او را تغییر دهد. این پسرهجوری توانسته بود کامپیوتر نیروی ویژه را هک ک

 داد.او را می

های آتالنتیسی داشت، از ته گلویش نفسی پر از تف کشید و آن را از که الف الغری بود و آبشش یکی از ماموران انتظامات،
 دهانش بیرون داد.

ر گریه؟ ها بزنی زیخوای مثل دختر بچهخواهی چی کار کنی؟ مید میهی، مالچ، وقتی درخواستت رد ش» با نفس تنگی گفت:
 «یا مثل یه دورف عاقل صبور، واقعیتو بپذیری؟

 هایش را که به طور غیرقابل باوری تعدادشان زیاد بود، به نمایش گذاشت.مالچ لبخندی زد و دندان

 خورم.های تو رو میویشنگران من نباش، ریش بابا. مطمئن باش امشب دارم یکی از قوم و خ _

ای را در دهان طرف بخشکاند، های سنگ قبری مالچ کافی بود تا هر جواب دندان شکن عالمانهی دندانمعموالً همان منظره
 ها را از یک زندانی بشنود.اما این مامور انتظامات عادت نداشت این زبان درازی

 رگشتی دیپس، کلی سنگ هست که باید بجوی.ت رو بیخود خسته نکن، دورف. وقتی باون دهن گنده _

شو بخوا» کرد، در جواب گفت:ها کلی کیف میمالچ که بعد از چند ماه تعظیم و تکرین کردن، حاال از این متلک انداختن
 «ببینی، ریش بابا.

 افسر پلیس یک دفعه بلند شد.

 ویشبای، اسم من ویشبایه. _

 آره منم که همینو گفتم، ریش بابا. _

 اش را پشتش جمع کرده بود، نخودی خندید.های خفاشییکی افسر که یک جن آب بود و بالآن 
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زد ترین دزنی؟ این دورفی که این جاست مالچ دیگامزه، معروفدونی داری با کی حرف میولش کن ویشبای. مگه نمی _
 دنیای زیرین.

 مالچ لبخند زد، گرچه برای یک دزد، شهرت اصالً چیز خوبی نیست.

 های خالقانه داره.ی افتخاراتش یه فهرست بلند و باال از دزدیاین یارو توی کارنامه _

 کنند، لبخندش ناپدید شد.اش میمالچ وقتی متوجه شد دارند مضحکه

 خواد اونو به یه پلیس مخفی نیروی ویژه بفروشه.دزده و میاره، اول که جام جهانی رو از آدمیزادها می _

 هایش را به هم مالید.هیجان دست ویشبای نشست و با

 ی فسقلی جا شده؟گی؟ چه مخی! چه طوری این مخ تو اون کلهنه بابا، راست می _

 ها حرف زدن.ها شروع کرد با ادا و اطوار راه رفتن و مثل هنرپیشهاسپرایت در راهروی بین صندلی

 خوای بدونی چه طوری قایم شد؟ایم شد. میبعد چند تا از طالهای آرتمیس فاول رو کش رفت و توی لس انجلس ق _

 مالچ زیر لب غرغر کرد.

 «وام.خآره، می» توانستند هوا را با سرعت به داخل بمکند، با نفس تنگی گفت:هایش نمیویشبای از آن جا که آبشش

 .ی اسکاردرست کردهای دزدی جایزهواسه خودش یه آپارتمان پِنت هاوس خرید و یه مجموعه از مجسمه _

 هایش بال بال زدند.ویشبای آن قدر خندید که آبشش

 تر از این تحمل کند. دلیلی هم نداشت که بکند، هر چه باشد او تقریباً یک جن آزاد بود.مالچ نتوانست بیش

 خوشش؟ خوشش؟ فکر کنم یه کمی زیادی زیر آب موندی. چون فشارش مخ تو له کرده. _

و  هام دستبندزدنبودم که چند قرن توی زندان بودم؟ مگه من بودم که به دست مخ من له شده؟ مگه من» اسپرایت گفت:
 «به ذهنم طوق بستن؟

ند. تر توانسته بود فرار کبله، حقیقت داشت. مالچ در شغلش آن قدرها هم موفق نبود. در اکثر موارد دستگیر شده بود و کم
یش شد از دستش فرار کرد. شاید بهتر بود تا هنوز خوب پکه نمینیروی ویژه از لحاظ فنی بسیار پیشرفته شده بود، به طوری 

 رفت و وجهه ی خودش را از دست نداده بود، سر به راه می شد.می

 «مونم.من زیاد این جوری نمی» ای بسته بودند، تکان داد و گفت:مالچ دستبندی را که با آن او را به میله

صبر کرد. نمایشگر پالسمایی که روی یک تابلوی فرمان دیواری بود با رنگ  ویشبای دهانش را باز کرد تا جواب بدهد اما
فرستاند. ویشبای یک گوشی را روی ها میقرمز روشن و خاموش می شد. رنگ قرمز یعنی فوری. پیام مهمی را برای آن

 ی نمایشگر را از دید مالچ خارج کرد.گوشش گذاشت و صفحه
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 داد.ی او هم کم کم حالت شادش را از دست میچهرههمان طور که پیام فرستاده می شد، 

ی که جناب تر از اونمثل این که قراره این دستبندها یک کمی بیش» چند ثانیه بعد گوشی را روی میز فرمان انداخت و گفت:
 «تون باشه.کنین به دستعالی فکر می

 که دور دهانش بود فشار آوردند.توانست باز شدند و به طوق فوالدی های مالچ تا آن جا که میآرواره

 چرا؟ مگه چی شده؟ _

 ای را که روی آبشش گردنش بود، خاراند.های پوسیدهویشبای چند تا از پره

 در واقع نباید اینو بهت بگم، زندانی، ولی فرمانده روت کشته شده. _

 تر از این بود.شد، کمد میکردند، شوکی که به او واری برق فشار قوی زیرزمین وصل میاگر مالچ را به شبکه

 کشته شده؟ چه طوری؟ _

زنند هالی شورت. فعالً مفقوداالثره. حدس میبر اثر انفجار. مظنون اصلی یه افسر نیروی ویژه است. سروان » ویشبای گفت:
 «مرده، اون باال، روی زمین ولی این هنوز تایید نشده.

ی . زن ها برای کار توی پلیس خیلی احساساتین. اونا حتی از عهدهکنممن که حتی یه ذره هم تعجب نمی» جن آبی گفت:
 «آن.دیم، بر نمییه کار ساده نقل و انتقال مجرمین که االن ما داریم انجام می

چرخد. هالی، جولیوس را کشته؟ چه طور کرد مغزش از جایش کنده شده و داخل سرش میمالچ شوکه شده بود. احساس می
ر چه زنند مرده. آختر حدس میان نداشت. حتماً اشتباهی شده بود. و حاال هم مفقوداالثر است، ولی بیشممکن است؟ نه، امک

 طور ممکن است چنین اتفاقی افتاده باشد؟

در هر صورت، ما باید دور بزنیم و این ابوطیاره رو برگردونیم آتالنتیس، این طور که پیداست برای مدت » ویشبای ادامه داد:
 «دادگاه تو به تعویق افتاده، تا وقتی که یه سر وسامانی به این افتضاحی که پیش اومده بدن.نامعلومی 

رو  ای تشریفات اداریبد شانسی آوردی، دورف. ولی شاید تا چند سال دیگه» جن آبی به شوخی به صورت مالچ زد و گفت:
 « بذارن کنار.

دیگر.  کرد. تا چند سالنکرد، گرچه معنی کلمات را به خوبی درک میای را که به صورتش زده شد، احساس مالچ تقریباً ضربه
د کرد. با تمام وجوها پرواز میتوانست در دپیس دوام بیاورد؟ از همین حاال روحش به طرف تونلیعنی چند سال دیگری می

سلولوزی واقعی را هضم  اش احتیاج داشتند که موادهایش احساس کند. دل و رودهخواست خاک نرم را بین انگشتدلش می
کنند و از آن طرف بیرون دهند. و تازه، امکان داشت که هالی هنوز زنده باشد و کمک الزم داشته باشد. هالی، دوستش. مالچ 

 ای جز فرار نداشت.چاره
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ود ها بو مدتاش را ورق زد تا بهترین ابزارش را برای این فرار انتخاب کند. اهای دورفیمالچ در ذهنش یکی یکی توانایی
ها استعدادهای خارق ها از دست داده بود، اما دورفجادویش را به خاطر زیرپا گذاشتن بسیاری از احکام کتاب جن و پری

 ها به تکامل رسیده بود.ی دیگری هم داشتند که با گذشت زمان در آنالعاده

ه بقای اند ببودند و معتقد بودند اگر تا به حال توانسته ها نژاد بسیار توداریدانست، اما دورفها را میقوم خاص بعضی از آن
 اند.ها را مخفی نگه داشتهخود ادامه دهند، به این خاطر است که این توانایی

 کنند و بعد خاکهای بزرگشان حفر میی آروارهها را با گاز زدن و بلعیدن خاک به وسیلهها تونلدانستند که دورفهمه می
 توانند از طریقها میدانستند که دروفها میتر جن و پریدهند. بیشناشی از آن را از آن طرف بیرون میبازیافتی و گاز 

شوند، اما های ریزی میمنافذی که روی پوستشان است، آب جذب کنند، و اگر مدتی آب ننوشند، این منافذ تبدیل به مکنده
شود و هیچ کس قتی جایی ریخته شود، سفت و شبرنگ میدانستند که آب دهان دورف وتعداد کمی از قوم خاص می

کند ی دورفی یک نوعی باکتری است به نام باکتروزمتان که گاز متان تولید میهای جنبی گاز معدهدانست یکی از فراوردهنمی
ها هم د، خود دورفکند. راستش را بخواهیروند به بیماری فشاکاهی، جلوگیری میها میو از ابتالی غواصانی که به عمق آن

دانند این است که در مواقع بسیار نادر، اگر اتفاقی تونلی بزنند که وسط دریا باز شود، ها میدانند، تنها چیزی که آناین را نمی
 آیند، کم شدن فشار آب تاثیری رویشان ندارد.که باال میهنگامی

ها را با هم ادغام کرد و از ارد که بشود تمام این تواناییمالچ یک لحظه به این موضوع فکر کرد و متوجه شد راهی وجود د
ک برگردند، های عمق اتالنتیرا قبل از این که به خندق "به هر ترتیبی شده زنده بمان "ی اینجا بیرون رفت. باید فوری نقشه

 قشه را عملی کند.توانست این نرفت، دیگر هیچ وقت نمیگذاشت. اگر شاتل زیر دریایی به عمق آب میبه اجرا می

های ی آبشاتل قوس بزرگی زد تا دوباره در مسیری که از آن آمده بود قرار بگیرد. خلبان حتماً به محض این که از محدوده
ایش تا هانداخت. مالچ شروع کرد به لیسیدن کف دستشدند. موتورها را با تمام قدرت به کار میماهیگیری ایرلند خارج می

 موهای زیر سرش بکشد و آن را یک دست کند.آب دهانش را روی 

 ویشبای خندید.

 کنی؟کنی، دیگامر؟ خودتو واسه هم سلولیت تمیز میداری چی کار می _

هایش را تا ته باز کند و یک گاز گنده از ویشبای بکند، اما طوقی که به دهانش بود خواست آروارهمالچ با تمام وجود دلش می
 ی کافی باز کند، در عوض دلش را با یک متلک خنک کرد.دازهها را به انگذاشت آننمی

شم. اما توی بیچاره تا آخر عمرت یه کاسه لیس بدترکیب ریش بابا، من شاید زندانی باشم، ولی تا ده سال دیگه آزاد می _
 مونی.باقی می

 اش را با عصبانیت خاراند.ویشبای آبشش پوسیده

 نفرادی واسه خودت خریدی، آقا.با این حرفت فقط شش هفته سلول ا _
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ن گذاشت روی سرش یک دست پههایش را باز کرد و دستش را پر از تف کرد، بعد آن را تا آن جا که دستبند میمالچ انگشت
 کرد.

آورد. بله، درست مثل شود و مثل یک کالهخود به سرش فشار میتوانست حس کند که چه طور آب دهانش سفت میمی
کرد. هایش ذخیره میکشید و هوا را در رودههای عمیق میاش نفسزد، از بینیچ همان طور که لیس مییک کالهخود. مال

 کشید.ی محیط بیرون میتر از یک پمپ، از هوای تنظیم شدههر نفس عمیق او هوا را خیلی سریع

دون تردید آن را به حساب اعصاب مامورهای انتظامات توجهی به این حرکات غیرعادی نداشتند، اگر هم داشتند، جفتشان ب
های بارز رفتار عصبی بودند ولی واقعًا های وسواسی، هر دو از مشخصههای عمیق و تمیز کردنگذاشتند. نفسخراب او می

تی بردند که حتوانست مالچ را سرزنش کند که چرا عصبی شده است؟ این بیچاره را داشتند دوباره به جایی میکی می
 دیدند.کابوسش را می جنایتکاران هم

هایش اش مثل یک دم آهنگری باد کرد. ناگهان احساس کرد هوا در رودهی سینهمالچ آن قدر لیسید و نفس کشید که قفسه
های نگهش دار. تو به تک تک حبابرود. مالچ نگران بود هوا از پشتش خارج شود. به خودش گفت، خورد و پایین میتاب می

 .این هوا احتیاج داری

شد. هوا هم داشت رقیق ش معلوم میها کم بود، درخششی روی سرش حاال کامالً خودش را گرفته بود و اگر نور چراغالیه
زدند و چین ها بال بال میشدند، گرچه خودش هنوز نشده بود. آبششهای ویشبای کم کم متوجه میشد و آبششمی

ای درون خود بکشند. مالچ دوباره یک قورت بزرگ از هوا را مکید. دیوارهتری به داشتند تا حتی االمکان اکسیژن بیشبرمی
 دار به خاطر اختالف فشاری که به وجود آمد، تق تق صدا کرد.قوس

 اول اسپرایت متوجه تغییر محیط شد.

 هی، ریش بابا. _

 شید.کها زجری داشت که خاطر تحمل این اسم مستعار میی وشیای نشان از سالی رنجیدهقیافه

 چند بار بهت بگم؟ _

 شم.تونم درست نفس بکخیله خب، باشه، ویشبایو جوش نیاز. به نظرت نفس کشیدن یه کمی سخت نشده؟ من نمی _

 زدند.هایش دست زد که مثل پرچمی در باد، بال بال میویشبای به آبشش

 کنن، این جا چه خبره؟هام چه کار میوای، ببین آبشش _

 ن اتاق خلبان را فشار داد.ی آیفوویشبای دکمه

 تر کنیم؟های هوا رو بیشی پمپخواد درجهببینم همه چی مرتبه؟ نمی _

 زد، کامالً قابل تشخیص بود.صدایی که در جواب شنیده شد، آرام و باتجربه بود، گرچه اضطرابی که در پس آن موج می
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 و بگیرم.کنم جلوی نشت رشه. دارم سعی میفشار داخل شاتل داره کم می _

دونی اگه تو این عمق کاهش فشار داشته باشیم، شاتل مثل یه لیوان نشت؟ هی، می» ویشبای با صدای زیرش جیغ زد:
 «شه؟کاغذی مچاله می

 مالچ دوباره نفس عمیقی کشید.

 تون بیاین توی کابین خلبان. از اتاقک هوا رد بشین، همین حاال.همه _

 «های زندانی رو باز کنیم. این دورفه قابل اعتماد نیست.تونیم دستشه، ما نمیآخه نمی» ویشبای گفت:

ی محکم شاتل با صدای بلندی مثل رعد و برق، تاب دورف غیرقابل اعتماد یک نفس دیگر کشید و این بار قسمتی از بدنه
 برداشت.

 باشه، باشه. اومدیم. _

 هایش را با دستبند بلند کرد.مالچ دست

 همه مثل تو آبشش ندارن. زود باش ریش بابا، _

ی مغناطیسی روی دستنبند مالچ حرکت داد. قفل دستبندها بیرون زد و باز شد. ویشبای کارت انتظاماتش را از مقابل صفحه
حاال مالچ آزاد بود ... همان قدر آزاد که کسی در یک شاتل زیر دریایی زندانیان با سه هزار متر آب له کننده در باالی سرش 

 ت آزاد باشد. مالچ بلند شد و آخرین قورت هوایش را بلعید. ویشبای متوجه حرکت او شد.توانسمی

 مکی؟کنی؟ نکنه داری هوا رو میهی زندانی، چه کار داری می _

 «ای.کی، من؟ چه حرف مسخره» مالچ آروغ زد:

 اسپرایت هم مشکوک شده بود.

ها های سری دورفخواد یکی از اون کلکبندم میزنه. شرط میمیکنه. نگاه کن. موهایش هم برق داره یه کلکی سوار می _
 رو پیاده کنه.

 زنند.ها از چی حرف میداند آنای به خودش بگیرد که انگار نمیمالچ سعی کرد قیافه

 چی؟ از کی تاحاال نفس عمیق کشیدن و برق زدن مو جزو اسرار شده؟ _

 زد.ور انتظامات قرمز شده بود و به خاطر کمبود اکسیژه کشدار حرف میویشبای چپ چپ به او نگاه کرد. دور چشمان مام

 ها تو بیار جلو.کنی. دستتو داری یه کاری می _

 ی مالچ نبود که دوباره دستبند به دست شود. مالچ خودش را به غش و ضعف زد وبه دیوار تکیه داد.اما جزو نقشه
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 حافظت شما هستم نمیرم.تونم نفس بکشم. امیدوارم وقتی تحت ممن نمی _

دی شاتل از ی فوالهایش دستپاچه شوند و او دوباره بتواند یک نفس بزرگ دیگر بکشد. بدنهاین حرف مالچ باعث شد محافظ
 های قرمز تعیین میزان فشار داخل شاتل، روشن شدند.داخل چروک برداشت و چند ترک بلند روی آن افتاد. تمام چراغ

 ری از آرامش در آن نبود، از داخل بلندگو شنیده شد.صدای خلبان که دیگر خب

 «شه.بیاین دیگه! داره له می» خلبان فریاد زد:

 ی مالچ را گرفت. ویشبای چنگ زد و یقه

 چه کار کردی، دورف؟ _

رکت ح یآماده های پشت شلوار لباس زندانش. بعد پاهایش را جمع کرد ومالچ سریع زانو زد و شروع کرد به باز کردن دکمه
 شد.

گم، تو درسته که خنگی، اما جن بدی نیستی، پس همون کاری که خلبان ویشبای، ببین چی می» مالچ رو به جن آبی گفت:
 «گه بکن و برو پیشش.بهت می

 حالی برای جذب هوا چند بار بازو بسته شدند.های ویشبای با بیآبشش

 میری، دیگامز.این جوری می _

 «من قبالً مردم.» گفت:مالچ چشمکی به او زد و 

ش را هایکرد. مالچ دستاش مثل یک بادکنک داشت باد میتوانست خودش را نگه دارد. جهازهاضمهتر از این نمیمالچ بیش
 اش را آزاد کرد.ی ترک خورده گرفت و گاز معدهاش گرفت و سر روکش دارش را به طرف بدنهمحکم دور سینه

تل زیر دریایی را به شدت لرزاند و مالچ را با سرعت زیاد به باال پرتاب کرد. مالچ محکم با فشار ناشی از آزاد شدن گاز، شا
از آن گذشت. سرعت زیادش  ی شدیدی به قسمت عقب آن وارد آورد، آن را سوراخ کرد وی فوالدی برخورد کرد، ضربهبدنه

که تغییر فشار ناگهانی شاتل زیر دریایی را به قعر آب او را به درون اقیانوس پرتاب کرد، آن هم درست نیم ثانیه قبل از آن 
 بفرستد.

ای، له شده بود. ویشبای و همکارش درست به موقع توانسته بودند ی بعد، قسمت عقب شاتل مثل آلومینیوم مچالهنیم ثانیه
 خودشان را به اتاق خلبان برسانند.

کرد، به طرف سطح آب ی آزاد شده آن را تنظیم میز گاز معدههای ناشی امالچ با سرعتی زیاد، که جریان مداومی از حباب
ای اش، هالهکرد و کالهخود شبرنگ تفیاش تغذیه میاش از هوای محبوس در جهاز هاضمههای دورفیحرکت کرد. شش

 کرد.کرد که راهش را روشن میاز نوری سبزرنگ متصاعد می
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توانستند در ی و جن آبی هر دو از دوزیستان مقیم در آتالنتیس بودند و میها دنبالش کردند. ویشباالبته، طبیعی است که آن
ی بخش انتهایی شاتل را جدا کردند، از اتاقک هوا خارج شدند و شناکنان زندانی آب تنفس کنند. به محض این که الشه

اله داشتند. ها فقط بال و بکرد و آنمیترین شانسی نداشتند. مالچ از انرژی گاز استفاده شان را تعقیب کردند. اما کوچکفراری
ی تعقیبی که داشتند، همراه بخش انتهایی شاتل، ته اقیانوس رفته بود و موتورهای کمکی کابین خلبان هم هر گونه وسیله

 توانستند جلو بزنند.موتورهای ضعیفی بودند، طوری که از یک خرچنگ هم نمی

کرد و با هر ان را تماشا کنند که با سرعتی سرسام آور به طرف آب حرکت میشمامورهای آتالنتیکی فقط توانستند زندانی
 گرفت.ها را به باد تمسخر میآمد، آنحبابی که از پشتش بیرون می

 

 

این  ی پالستیکی و چند تکه سیم شده بود، وی هتل، تبدیل به یک مشت تراشهتلفن همراه باتلر بعد از پریدنش از پنجره
توانست با تماس بگیرد. مرد محافظ، اتومبیل هامر را بیرون فروشگاه س احتیاج به کمک فوری داشت، نمییعنی اگر آرتمی

ا روشن کرد و رفت، تلفن رفونتیکسی که دید دوبله پارک کرد و یک تلفن اتومبیل خرید. باتلر بین راه که به فرودگاه می
ی عمارت فاول را گرفت، کسی خانه نبود، اموش بود. باتلر شمارهای نداشت؛ تلفنش خی آرتمیس را روی آن زد. فایدهشماره

 پیغامی هم نگذاشته بودند.

ه شد. محافظ تر از ده دقیقباتلر نفس عمیقی کشید، سعی کرد آرام باشد و پدال گاز را تا ته فشار داد. رانندگی تا فرودگاه کم
مبیل فرودگاه هدر نداد و ترجیح داد آن را در محل پیاده کردن ای اتوتنومند وقتش را با پس دادن اتومبیل به آژانس کرایه

ت کردند، اما او فعالً وقت نداشاش میبرند و جریمهمسافرهای تاکسی رها کند و برود. برای این کار ماشین را با جرثقیل می
 ی این چیزها را بخورد.غصه

جر لهستانی دوهزار یورو برای بلیط درجه یکش پراخت و به این پرواز بعدی به ایرلند پر بود، به همین خاطر باتلر به یک تا
رفت. باتلر ی بعد با یک هواپیمای مسافربری متعلق به خط هوایی ایرلند به طرف فرودگاه دوبلین میترتیب چهل و پنج دقیقه

ها زمین را ن که چرخگرفت، بعد هم به محض ایتا زمانی که موتورها را روشن کردند، هم چنان شماره ی آرتمیس را می
 لمس کردند، دوباره تلفنش را روشن کرد.

کرد، دیگر شب شده بود. تقریباً نصف روز از زمانی که به صندوق امانات بانک مونیخ که ترمینال فرودگاه را ترک میهنگامی
قتی آدم تفاق افتاده باشد. گرچه، ودستبرد زده بودند، گذشته بود، واقعاً باور نکردنی بود که در مدتی به این کوتاهی این همه ا

های باورنکردنی یک رویداد روزمره است. باتلر از روز تولد آرتمیس با او بود، یعنی کند، اتفاقبرای آرتمیس فاول پسر کار می
های عجیب و تمام این چهارده سال گذشته را، و در این مدت از محافظت شخصی یک رییس جمهور هم در موقعیت

 رار گرفته بود.تری قغریب

ماشین بنتلی گران قیمت فاول در قسمت افراد صاحب نامِ پارکینگ کوتاه مدت، پارک شده بود. باتلر تلفن جدیدش را به 
اول ی کنترل از راه دور پیغام گیر تلفن عمارت فماشین وصل کرد و دوباره آرتمیس را گرفت. بی فایده بود. اما وقتی با شماره
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های باتلر فرمان چرمی اتوموبیل را فشرد. پس زنده بود. غام گذاشته بودند. از طرف آرتمیس. انگشترا روشن کرد، یک پی
 پسرک دست کم زنده بود.

کرد صحیح و سالم است، اما احتماالً از لحاظ کم عجیب و غریب شد. آرتمیس ادعا میپیغام خیلی خوب شروع کرد، اما کم
ها مسبب آن کرد که جن و پریاشته بود؛ چون جوان تحت تکفل باتلر، ادعا میروحی ضربه خورده بود یا مغزش عیب برد

تر، یک پیکسی. و حاال هم همراه یک الف بود که از قرار معلوم نه تنها این موجود با موشک عجیب بودند، به عبارت دقیق
یمی ، و پیکسی هم یک دشمن قدها فراموشش کرده بودندآن پیکسی کامالً فرق داشت، بلکه یک دوست قدیمی بود که آن

ای که باتلر گرفت این بود که ها بسیار عجیب بودند. تنها نتیجهآوردند. همه ی این حرفاست که او را هم به خاطر نمی
کند چیزی به او بگوید، و این که در پس این داستان پرکش و قوس دیوانه وار، پیغامی نهفته است. آرتمیس دارد سعی می

 گشت، این نوار را زیر و رو می کرد.این که به عمارت فاول برمی باید به محض

ای بعد ناگهان پیغام تبدیل به یک نمایش تمام عیار شد. بازیگرهای دیگری پشت میکروفون آرتمیس آمدند. اپال، همان پیکسی
میس سعی کرد با چرب زمانی هایش وارد صحنه شدند. دو گروه هم دیگر را تهدید کردند و آرتکه از آن صحبت شد، و محافظ

از معرکه در برود، که کارگر نشد. اگر آرتمیس فقط یک عیب داشت، این بود که همیشه با دیگران برخوردی ارباب منشانه 
 های بحرانی.داشت، حتی در موقعیت

ودش را رسید خر میخواهد باشد، حاضر نبود به هیچ عنوان کوتاه بیاید. به نظپیکسی، همان اپال، یا هرکس دیگری که می
داند. درست وسط سخنرانی آرتمیس به او دستور داد ساکت شود، نه این که سرتر از آرتمیس، ولی کاماًل هم سطح او می

ی پر از دلهره را پشت سر گذاشت، تا این که پیسکی اعالم کرد آرتمیس دستورش هم فوری اطاعت شد. بعد باتلر یک ثانیه
هوش شد، اما قبل از آن، به این یکی ده است. متحد جدید آرتمیس هم به همان روش بینمرده، بلکه فقط بی هوش ش

 ها.چیزهایی در مورد مرگی عذاب آور و برنامه ریزی شده گفتند، چیزهایی در رابطه با عجایب یازده گانه و ترول

 «گی.جدی نمی» لب گفت: پیچید، زیرشد و به طرف ورودی عمارت فاول میباتلر همان طور که از جاده خارج می

های عمارتی که در انتهای خیابان قرار دارد افرادی در رفت و آمدند، اما باتلر رسید در اتاقاز دید رهگذران عادی، به نظر می
 شوند. حتیدانست که چراغ های این اتاق ها با تایمر تنظیم شده اند و در فواصل زمانی نامنظمی خاموش و روشن میمی

های مختلف خانه پخش کند. اما ها سیم کشی شده بود تا صدای رادیو را در قسمتی اتاقه استریو هم به همهیک دستگا
ها ز آنکدام ادانست که هیچتوانست یک دزد عادی را از عمل خالفش منصرف کند، باتلر خوب میتمام این تدابیر فقط می

 ای هم منصرف کند.تواند یک دزد حرفهنمی

رو پوشید از ریگ را با سرعت زیاد طی کرد. درست جلوی در ورودی های الکترونیکی را باز کرد و راه ماشیندروازهمرد محافظ 
تیرش را که در که ایستاد، هفتمحض اینعمارت توقف کرد و به خودش زحمت نداد که ماشین را در گاراژ پارک کند. به

ای را برای مذاکره ربایان نمایندها کرد. این امکان وجود داشت که آدمربای زبر صندلی راننده جدجلدی چرمی بود، از آهن
 فرستاده باشند که همین حاال داخل عمارت باشد.
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 ای باید شمارش معکوسش را فوری شروعثانیهباتلر تا در اصلی عمارت را باز کرد، فهمید اوضاع عادی نیست. زنگ خطر سی
ای براق فایبرگالس مانند و شکننده پوشیده شده بود. ی آن با مادهن بود که کل جعبهکرد، اما این کار را نکرد، علتش ایمی

 ای طبیعی است.ای به آن زد که برقی زد و به نظر آمد که مادهباتلر بااحتیاط ضربه

گ در یز سبزرنهای رطور که به دیوار تکیه داده بود، در سرسرا جلو رفت. نگاه سریعی هم به سقف انداخت. چراغباتلر همان
کردند. حتی اگر کسانی که به عمارت های مداربسته هنوز کار میکم دوربینزدند. دستگوش دیوارها چشمک میی سهسایه

 انداخت.ها میهای آنآمده بودند آنجا را ترک کرده بودند، باید نگاهی به فیلم

ی بزرگ کریستال که مقداری شربت ته آن بود کاسهیکدر همین لحظه پای مرد محافظ به چیزی خورد، پایین را نگاه کرد. 
ر، ربای گرسنه؟ کمی جلوتی سسی افتاده بود. یک آدمهم یک کاغذ آلومینیومی مچاله شدهروی فرش رهاشده بود. کنار آن

 ی خانواده و اسکلت یک مرغ بریان را پیدا کرد. یعنی چند نفر اینجا بودند؟باتلر یک ظرف نوشابه

ها دنبال طور که رد را تا باالی پلهشد. باتلر همانطرف کتابخانه کشیده میای غذا ردی به وجود آورده بودند که بههماندهپس
. نوری که شده رد شدخورده، دوتکه بزرگ کیک میوه و مقداری بستنی آبی پا استخوان نیمکرد، از کنار یک کباب راستهمی

ی کوتاهی را روی راهرو جلوی آن انداخته بود. یک نفر در کتابخانه بود، یک نفر که ایهاز کتابخانه روی زمین افتاده بود، و س
 خیلی هم بلندقد نبود، آرتمیس بود؟

ی باتلر وقتی صدای اربابش را شنید، یک آن باال گرفت، اما به همان سرعت هم فروریخت. خیلی زود آن کلمات را به روحیه
کرد. باتلر گیر بود، گوش میه بود. کسی که توی کتابخانه بود، داشت به پیغامی که در پیغامها را در ماشین شنیدیاد آورد. آن

کرد. این دزدی که وارد خانه رفت که حتی توجه یک گوزن را هم جلب نمیقدر آرام راه میخیلی آهسته وارد کتابخانه شد. آن
ربه بود هیکل و فاش قویرسید و باالتنهدش به یک متر میزحمت قآمد. بههم به نظر آدم عجیبی میشده بود، حتی از پشت

تند خواسوپاهایش عضالنی. تمام بندش با موهای مجعد و نامنظمی پوشیده شده بود که هر کاله به هر طرف که میو دست
ه بود. فرد ی زنگ خطر با آن ازکارافتادی براقی که جعبهکردند. روی سرش، کالهخودی بود از جنس همان مادهحرکت می

خورد و اتفاقًا به نظر باتلر به طرز که در قسمت نشیمنگاهش برش می رنگی پوشیده بودمتجاوز لباس سرهمی آبی
 ای آشنا بود.کنندهنگران

 رسید.کم داشت به انتها میپیغام کم

 داد.ار میقیمتی را در اختیار پسرک ایرلندی قرکسی که آرتمیس را دزدیده بود، حاال داشت اطالعات ذی

انگیز که ی غمی کوچولوی یه کمی ناگوار برای فلی بودم. یه فیملنامهنامهدونی من تو فکر یه فیلماوه، آره، می» او گفت:
 «خوره.تر به درد تو میبینم بیششد. ولی حاال میگانه هم میشامل عجایب یازده

 «چه قدر ناگوار؟» هالی، متحد جدید آرتمیس پرسید:

 ی ترول ناگوار.دازهانبه _
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ای هی کامل گوسفند را به گوشهای یک شقهاز درد عمارت فاول صدای بلند مکیدن چیزی شنیده شد، وبعد بقایای استخوان
 انداخت.

 «اصالً خوب نیست. خیلی بده.» دزد گفت:

 «شه.میاز این بدتر هم » طرف دزد گرفت و گفت:تیرش را کشید. آن را مستقیم بهباتلر گلنگدن هفت

 

 

وچولو رو به رویش نشست. این موجود ک و های چرمی کتابخانه نشاند، بعد یک صندلی را جلو کشیدباتلر دزد را روی یکی مبل
هایش هایش را گرفته بود. چشمها و دندانتر بود. صورتش درواقع یک کپه موهای سیم مانند بود که تا نوک چشماز جلو عجیب

شمالو ی پیکی بچههایش مثل دو ردیف پرچین چوبی بود. اینزد و دندانک روباره برق قرمزی میهای یهرازگاهی مثل چشم
 نبود، هر موجودی که بود، بالغ بود.

 «خواد بگی، تو یه الفی.نمی» و گفت: باتلر آهی کشید

 «من یه دورفم. دونی،کنی به من بگی الف؟ خودت که میچه طور جرئت می» کوچولو بلند شد ایستاد و فریاد زد:

 ی آرتمیس افتاد.کنندهباتلر به یاد پیغام گیج

ها ها، اره، پلیس جن و پریشناختم، اما بنا به دالیلی حاال فراموشت کردم، آنبذار خودم حدس بزنم. من قبالً تو رو می _
 کرده.خاطرات مو پاک

 «ندذهن نیستی.قدرها که به نظر میای ک آفرین، درسته، اون» گفت: مالچ آروغی زد و

 «ی شلیکه، پس زبون درازی نکن.هی کوچولو، این هنوز آماده» اش را باال آورد:باتلر اسلحه

 ببخشید، حواسم نبود حاال یعنی دشمنیم. _

 «ما باهم دوست بودیم؟» باتلر روی صندلی به جلو خم شد:

 «کم عاشق جذابیت و شخصیت واالی من شدی.نه، اولش نه، اما فکر کنم تو کم» مالچ کمی راجع به این سؤال فکر کرد:

 «عالی.والبد بهداشت فردی جناب» باتلر بو کشید و گفت:

کارهایی بدم؟ اول که از یه شاتل که بیام اینجا مجبور شدم تن به چهدونی برای اینچی؟ هیچ می» مالچ اعتراض کرد:
شنا کردم. بعد مجبور شدم به یه آهنگری توی غرب ایرلند  های سر منجمدکنندهزیردریایی فرار کردم و چند کیلومتر توی آب

دستبرد بزنم ـ چون اون جا تقریباً تنها جاییه که هنوز آهنگری هست ـ تا دستبند و طوق دهنم رو قیچی کنم، نه، خواهش 
قت حاال یان چیه. اون وکنم که در این مورد سؤال نکن. بعد، از اون سر کشور تا این سر نقب زدم تا بیام اینجا و ببینم جرمی

 «رفته.طرفم نشونه گوقت دلم نیومده یه گاز ازش بگیرم، هفت تیرشو بههایی که هیچکه اومدم اینجا، یکی از معدود خاکی

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

 
 

103 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

 «هامو پاک کنم.کاغذی بیارم و اشکجا یه دقیقه صبر کن، می خوام یه دستمالهمین» باتلر گفت:

 کنی، نه؟ر نمیهایی رو که زدم باویه کلمه از حرف _

های تونل زن اعتماد دارم؟ باید بگم که، نه، گر و دورفهای توطئهها و پیکسیخوای بگی من به پلیس جن و پریمی _
 ندارم.

 اش کرد و یک دیسک کامپیوتری طالیی را بیرون آورد.مالچ دستش را آرام در لباس سرهمی

 های تو رو باز کنه.شاید این بتونه چشم _

نباشد  قرمز به کامپیوتر دیگری وصلی مادونهای آرتمیس را روشن کرد و مطمئن شد که با سیم با اشعهتاپکی از لپباتلر ی
ننده و یک کدادند. بعد با یک اسپری پاکها فقط یک هارد درایو را از دست میترتیب اگر این دیسک ویروسی بود، آناینبه

 ف سی دی درایو قرارداد.دستمال دیسک را پاک کرد و آن را در شکا

 ی عبور را درخواست کرد.کامپیوتر کلمه

 «ی عبور چیه؟این دیسک که قفل داره، کلمه» باتلر گفت:

هی، من از کجا بدونم؟ این دیسک » گفت و هایش را باال انداختمالچ که در هر دستش یک نان باگت فرانسوی بود، شانه
 «آرتمیسه.

ه کلمه را کرد. باتلر سی عبور همیشگی آرتمیس هم آن را باز میدیسک آرتمیس بود، پس کلمه باتلر اخم کرد. اگر این واقعاً
ش است جای "دیسک قفل"همان شعار خانوادگی. چند ثانیه بعد، آیکون  "طال یعنی قدرت."  تایپ کرد:

رکدام که مرد محافظ هتمیس بود و دیگری باتلر. قبل از اینها به اسم آرای داد که شامل دو پوشه بود. یکی از آنرا به پنجره
 ها را اسکن کرد. جواب آمد که ویروس ندارد.ویروس آنها را باز کند، با آنتیاز آن

 ای را که به اسم خودش بود، باز کرد.ی زیاد پوشهشورهباتلر با دل

 "ا ببیناول من ر "ترین فایل با ها هم تصویر بودند. بزرگها متن بودند، اما بعضیتر آنبیش از صد فایل در آن بود. بیش
 بار روی آن فایل کلیک کرد. گذاری شده بود. باتلر دواسم

رار داشت، آن ق تاپش رویی نمایش باز شد. در تصویر، آرتمیس کنار همان میز تحریری که لپیک پلیر کوچک روی صفحه
 د.کلیک کر "  "نشسته بود. باتلر روی مثلث

کنی، پس سالم باتلر، اگر داری اینو تماشا می» کرد، گفت:صدای آرتمیس، یا کس دیگری که آن را بسیار ماهرانه تقلید می
 «سالمت پیش تو هستن.دوست خوب مون آقای دیگامز به

 «شنیدی؟ دوست خوب مون آقای دیگامز.» مالچ با دهانی پر از نان گفت:

 ساکت. _
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زنم دگرگون خواهد شد. آدمیزادها هایی که من میدونی، با حرفی خاکی مینی در مورد این کرهکهر چه که تو فکر می _
ها هم نیستیم. در زیرزمین، چندگونه از جن و ترین اونشعور روی زمین نیستند؛ درواقع، ما حتی پیشرفتهتنها موجودات ذی

ام روی اون ها معاینات حاال فرصت نکرده ا هستند، گرچه تاهها از نخستینیتر اونکنند. احتماالً بیشها زندگی میپری
 پزشکی انجام بدم.

 «کنم، آرتمیس، برو سر اصل مطلب.خواهش می» باتلر نتوانست اشتیاقش را پنهان کند:

و تکنیم. احتمال داره که حاال راجع به این موضوع در فرصت دیگری صحبت می» آرتمیس، انگار که شنیده باشد، ادامه داد:
اینو زمانی تماشا کنی که در معرض خطری، برای همین من باید تو رو به تمام اطالعاتی که در طول ماجراهایی که با پلیس 

 «موجودات زیرزمینی به دست آوردیم، مسلح کنم.

 ها همش حقه بازیه، همش کلکه.پلیس موجودات زیرزمینی؟ این باتلر فکر کرد،

 افکار او را خواند.اینکه تصویر آرتمیس دوباره مثل

ا خودت ای که تخوام در اختیارت بذارم، فقط یک کلمه می گم. فقط یکی. کلمهبرای اثبات اطالعات عجیبی که اآلن می _
شفا  که هالی شورت تو رو با جادوشمردی، قبل از ایناونو نگفته باشی، امکان نداره که من بدونم. چیزی که وقتی داشتی می

ه ای کای که در حال مرگی به من بگی؟ تنها کلمهدوست عزیزم، چه چیزی رو ممکنه درست در لحظه بده، به من گفتی،
 ممکنه بگی، چیه؟

ن دانند. چیزی که طبق آییگم. چیزی که فقط دو نفر دیگر در این دنیا آن را میمو بهت میباتلر فکر کرد، اسم کوچیک
 ن دیگر توفیری نداشته باشد.که گفتن آها کامالً ممنوع است، مگر اینمحافظ

 اسمت رو، دوست عزیزم. اسمت، داماوویی. _

 اوه، خدای من، درسته، کامالً درسته. باتلر به دوران افتاد. فکر کرد، سر

زنده  ای را در اونشدهگریخته در ناخودآگاهش جرقه زدند و خاطرات سرکوببعد انگار اتفاقی در مغزش افتاد. تصاویری جسته
وری اش جریان نکلی گرفته بود. در جمجمهای ساختگی جای حقیقتی آشکار را که از آن غافل شده بود، بهذشتهکردند. گ

کرد چون چیز را فهمید. او احساس پیری میها را به هم وصل کرد و تصویر واضحی ساخت، ناگهان علت همهتمامی نقطه
کشید، چون الیاف ضدگلوله در پوست روی زخم سختی نفس میبه شده بود او را پیر کرده بود. گاهی اوقاتشفایی که داده

و  ی کل را به خاطر آورد. بله، او هالیهای باند سه رییسهگیری هالی، و شورش گابلیناش تنیده شده بود. او گروگانسینه
کلمه  یل را بخواند؛ همان یکی فاجولیوس، فلی سنتور و معلوم است، مالچ دیگامز را به خاطر آورد. دیگر احتیاجی نبود بقیه

 کافی بود. او همه چیز را به خاطر اورده بود.

باتلر با نگاه جدیدی دورف را برانداز کرد حاال همه چیز برایش کامالً آشنا بود، آن موهای فر مرتعش و آن پاهای کمانی 
لچ رفت که حاال داشت یخچال کوچک های بلندش به طرف مابرایش کامالً آشنا بود. باتلر از روی صندلی پرید و با قدم

 کرد.کتابخانه را غارت می
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 بینمت.ی رذل، چه قدر خوشحالم که میمالچ، ای کوتوله _

 «گی؟ای من یادت نبود که بی دیگهاینکه باالخره یادش اومد. ببینم، مشخصهخوبه، مثل» که برگردد، گفت:دورف بدون این

م ام که چه بالیی سر آدطرف من نگیر. دیدهچرا، اونو به» گفت: ر مالچ انداخت ودار پشت شلواباتلر نگاهی به جیب دکمه
 «آره.می

 اما لبخند مرد محافظ وقتی نکته را در پیغام تلفنی آرتمیس به یاد آورد، خشک شد.

 جولیوس چی؟ یه چیزهایی در مورد بمب شنیدم. _

 های لبنی.یر و خامه و دیگر فرآوردهقوطى مالچ رویش را از یخچال برگرداند، ریشش پر بود از ش

 کرد.تر عمرم تعقیبم میشه، نصف بیشاره، جولیوس مرده. باورم نمی _

 ها چه دوستان خوبی را که از دست نداده بود.طول این سال هایش احساس کرد. درای را روی شانهباتلر فشار بار خردکننده

 «ونو کشته.حاال، تازه، هالی متهمه که ا» مالچ ادامه داد:

 اصالً امکان نداره. باید بفهمیم چی شده. _

 «ای نداری؟این شد یه حرف حسابی. نقشه» دورف در یخچال را به هم کوبید و گفت:

 کنیم.چرا، هالی و آرتمیس رو پیدا می _

 «ای! تو اصالً چه احتیاجی به آرتمیس داری؟واقعاً که چه نابغه» هایش را در حدقه گرداند:مالچ چشم

 

 

غذا خورد، دو آشنای دوباره، دور میز کنفرانس نشستند و برای رسیدن به موفقیت باهم دیگر  وقتی دورف یک شکم سیر
کرد. اغلب هنگام فشارهای روحی همین کار را تیرش را هم تمیز میزد، هفتطور که حرف میفکری کردند. باتلر همانهم
 شد احساس آرامش کند.کرد، باعث میمی

تو  ی کسانی که باعث شدن اونی پیچیده رو کشیده تا از همه، اپال کوبویی یه جوری از زندان فرار کرده و این نقشهپس _
 ی تقصیرها گردن هالی بیفته.چینی کرده که همهتنها این، بلکه تازه طوری زمینهبیفته انتقام بگیره. نه

 «اندازه؟این کارها تو رو یاد کسی نمی» دورف پرسید:

 «کار باشه، اما شیطان نیست.آرتمیس شاید خالف» انداخت، گفت:ی زیگزائرش را برق میطور که لولهاتلر همانب

 زد؟کی داشت در مورد آرتمیس حرف می _
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 خواد تو رو بکشه؟خب، خود تو چی، مالچ؟ چرا اپال نمی _

اری من ای به همکترین اشارهگزارشش کوچک خب، چی بگم، نیروی ویژه توی» ای مظلوم گفت:مالچ آهی کشید و با قیافه
 «ی سرافکندگیه که بگن یا یه تبهکار مشهور معاشرت داشتن.نکرده. آخه واسه افسرهای فیسوی ما، مایه

ه اند. اما اپال براشون نقشکم فعاًل در امانی، و آرتمیس و هالی هم زندهفهمم. پس تو دستآره، می» باتلر سرش را تکان داد:
 «رسه؟گانه. چیزی به نظرت نمیها و عجایب یازدهای در رابطه با ترولیه نقشه کشیده.

 شناسیم، درسته؟ها رو خوب میما هر دومون ترول _

ترین ختترین و ستردید خشناش با یک ترول نگذشته بود که بیباتلر دوباره سرش را تکان داد. هنوز مدت زیادی از مبارزه
 شد پلیس زیرزمینی توانسته بود آن را از ذهنش پاک کند.آن شرکت کرده بود. باورش نمی درحال نبردی بود که تابه

 گانه چیه؟اما جریان عجایب یازده _

 ها براشون جالبه، برایچیز خاکیها همیشه همهی هون قدیمه. جن و پریگانه یه پارک تفریحی توی منطقهعجایب یازده _
 های کوچیک بسازه وود، به سرش زد که فکر خوبیه که از عجایب دنیای آدمیزادها ماکتهمین یه میلیاردری که آخر مخ ب

د که ها باعث شی اونا رو یه جا جمع کنه. این ابتکارش یه چند سالی جواب داد، اما فکر کنم نگاه کردن به این ساختمانهمه
 شده.ها تازه یادشون بیفته که چه قدر دل شون واسه سطح زمین تنگجن و پری

 «تا عجایب داریم.اما توی دنیا که فقط هفت» گفت: باتلر در ذهنش مروری کرد و

دارم. درهرصورت اون پارک تفریحی که حاال بسته است. تمام اون تا بودن، باور کن، ازشون عکساولش یازده» مالچ گفت:
 «هاست.منطقه هم اآلن در اشغال ترول های اون جا امن نیستند، تمامی شهر سال هاست که متروکه شده، تونلمحدوده

 مالچ ناگهان ساکت شد، از چیزی که همین حاال بر زبان آورده بود وحشت کرد.

 ها.اوه خدایا، ترول _

 تیرش را دوباره بست.باتلر باعجله هفت

 باید همین حاال بریم اون پایین. _

 تونیم بریم.دونم چه طوری میامکان نداره. من حتی نمی _

 طرف در هل داد.به و زور از روی صندلی بلند کردر دورف را بهباتل

 شناسن.شناسی. اونایی که توی کار تو هستن همیشه یکی رو میشاید خودت ندونی. ولی حتمًا یکی رو می _

نه. وشناسم. یه اسپرایت هست که جونش رو به هالی مدیخب اره، می» هایش را به هم سایید و گفت:مالچ از حرصش دندان
 «اما هر تقاضایی که ازش بکنیم تا به ما کمک کنه غیر قانونیه.
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 باتلر چنگ زد و کیفی پر از سالح از توی کمد برداشت.

 ده.تر جواب میخوبه، غیرقانونی همیشه سریع _
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 فصل هفتم

 معبد آرتمیس 

 
 زیرزمین

ها ود سالهایی که در بازار بد. این شاتل از تمام مدلوقت به تولید انبوه نرسیشاتل اپال کوبویی یک مدل اولیه بود که هیچ
ویی هم قدر باالبرده بود که حتی اپال کوبی نقلیه را آنگریز و استتار محیطی آن قیمت این وسیله جلوتر بود، اما پوشش رادار
 آمد.اش برنمیکرد، از عهدههای آن را تقبل نمیاگر دولت پرداخت هزینه

 ها را از روی اسکاتلند گذراند،حکم در قسمت مسافرین بست، مِرو هم هدایت شاتل را به عهده گرفت و آنها را مسنت، زندانی
که اش بود، همانای کوهستانی در های لندز رد شد. اپال هم تمام این مدت سرگرم آن یکی نقشهبعد از میان رودخانه

 جلو برود. فرمانروایی بر دنیا را در پی داشت، که بدون دردسر و مشکلی

ط بود طرف خی محلی را در سیسیل گرفت. کسی که آناش را سمت خودش چرخاند، و شمارهاپال نمایشگر تلفن تصویری
 وسط اولین زنگ، تلفن را برداشت.

 بلیندا، عزیزم، تویی؟ _

اش د و موهای جوگندمیقیافه بوداد، حدود پنجاه سال سن داشت، مثل اهالی آمریکای التین خوشمردی که تلفن را جواب می
 ود.اش پوشیده بباز مارک ورساچهراه یقهاش ریخته بود. یک روپوش آزمایشگاهی سفید هم روی پیراهن راهدور صورت برنزه

 آره، پاپا منم. نگران نشو، من صحیح و سالمم. _

طور که در این یک ماه ود، هماناش را داشت. مرد بیچاره حاال کامالً تحت کنترل او بصدای اپال لحن هیپنوتیزم کننده
 گذشته بود.

 شده.عزیزم، کی میای خونه؟ دلم برات تنگ _

 امروز، پاپا، تا چند ساعت دیگه، اون جا اوضاع چه طوره؟ _

م و تونیم یه ماشین بگیریاست. وقتی اومدی می العادهعالی. هوا فوق» مرد انگار که در رؤیا سیر کند، لبخندی زد و گفت:
 «خوام بهت اسکی یاد بدم.هستان. میبریم کو

 «یم؟رحاله؟ طبق برنامه جلو میگوش کن، احمق جون ... پاپا جون، منظورم اینه که کاوشگر در چه» گفت: کرد و اپال اخمی

 شده بود.لحظه حسی از دلخوری، چینی بر پیشانی مرد ایتالیایی انداخت، اما خیلی زود دوباره همان فرد افسونیک
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رل های کنتکنیم. در ضمن، آزمایش دستگاههای انفجاری رو همین امروز چال میچیز طبق برنامه است. تلهزیزم، همهآره ع _
 آمیز بود.سیستم کاوشگر کامالً موفقیت

 «زودی باهم هستیم.عالیه، پاپا. تو با بلیندا کوچولو خیلی خوبی. به» ای خوشحال دست زد:اپال مثل دختربچه

ونه، زود بیا خ» رسید بدون موجودی که به خیال خودش دخترش بود، کامالً کالفه و سردرگم است، گفت:می مرد که به نظر
 «عزیزم.

 «مردک ابله.» اپال تلفن را قطع کرد و با لحن تحقیرآمیزی گفت:

ساخت، پال میکم تا زمانی که کاوشگری که با مشخصات موردنظر ااما جیووانی زیتو فعالً اجازه داشت زندگی کند، دست
 حساب موجودات زیرزمین را برسد.

کاوشگر  اش که مربوط بهخواست فکرش را فقط روی آن قسمت از نقشهاپال حاال که با زیتو صحبت کرده بود خیلی دلش می
ود بکرد. شاید فقط کافی اش پرت میبخش بود، اما حواسش را از هدف اصلیشد، متمرکز کند. انتقام گرفتن واقعاً لذتمی

 ی ماگمایی زمین ترتیبشان را بدهد.این دو تا را از شاتل بیرون بیندازد و بگذارد هسته

 «مرو، چه قدر دیگه تا پارک تفریحی مونده؟» اپال فریاد زد:

 های روی میز فرمان شاتل انداخت.مرو نگاهی به دستگاه

 ها شدیم. پنج ساعت.ی اصلی چاهکدوشیزه کوبویی، تازه وارد شبکه _

اپال با خودش گفت، پنج ساعت، و مثل « شاید یه کمی کمتر.» اش رو به اپال گفت:بعد سرش را برگرداند و از روی شانه
 ی هواپیمای شاتل، خودش را جمع کرد. پنج ساعت وقت داشت که کمی استراحت کند.نفرهای راضی، روی صندلی تکگربه

 

آورده  ها را به هوشبرقی آنشدت تکان خوردند. سنت با چند شوک باتونهایشان بهمدتی بعد، آرتمیس و هالی روی صندلی
 بود.

 «آد؟آمدید! از شاتلم خوش تون میبه دیار محکومین به مرگ، دوباره خوش» اپال گفت:

ها نها با پوست حیواناتی که کشتار آبرد. صندلیشاتل واقعاً باابهت بود، گرچه داشت آرتمیس و هالی را به قتلگاهشان می
قف آویزان بعدی از سهایی، با تصویرهای سهغیرقانونی بود روکش شده بود و تزئیناتش در حد یک قصر تجملی بود. مکعب

 بودند تا اگر مسافرین خواستند، برای سرگرمی فیلم تماشا کنند.

 هالی وقتی متوجه شد روی چه نشسته، چندشش شد.

 پوست! ای حیوون! _
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ها هستی. همون طور که گفتم من حاال دیگه آدمیزادم. آدمیزادها هم که همیشه تویی که جزو حیووناوه، نه. این » اپال گفت:
 «گم، ارباب فاول؟کنند. درست نمیها رو برای آسایش خودشون پوست میکارشون همینه، حیوون

 «کنم.کنن. من شخصاً نمیها این کار رو میبعضی» آرتمیس با خونسردی جواب داد:

دونم، ها بتونی به مقام قدیسی برسی. تا اون جا که من میکنم با این حرفجداً، آرتمیس؟ ولی فکر نمی» شیطنت گفت:اپال با 
 «کشی کنی.تو هم مثل من فقط مشتاقی از قوم خاص بهره

 شاید. من که یادم نمیاد. _

 ی شاتل ساالد سبکی برای خودش کشید.از بوفه و اش بلند شداپال از روی صندلی

البته، چون تو رو خاطره شویی کردن. اما حاال باید یادت اومده باشه. حتی اگر ضمیر ناخودآگاهت نپذیره که داره این اتفاق  _
 افته.می

ان تار و شآورد، بسیار گنگ بودند و تصویرهای ذهنیآرتمیس سعی کرد ذهنش را متمرکز کند. چیزهایی را که به خاطر می
 و دقیق نبود.چیز واضح مبهم بود. هیچ

 البته که یه چیزهایی یادم میاد. _

 هایش را از بشقابش گرفت و به آرتمیس نگاه کرد.اپال چشم

 بله؟ _

 آرتمیس با نگاهی جسورانه به او خیره شد.

کار  تونه اینآد که چطور فلی قبالً تو رو با هوش برتری که داشت شکست داد، و مطمئنم که دوباره هم میخب یادم می _
 و بکنه.ر

طلوب کرد. اما این حرف تأثیر مآورد، او فقط آنچه را که هالی به او گفته بود تکرار میالبته آرتمیس واقعاً، این را به خاطر نمی
 خودش را گذاشت.

از دست اون سنتور مسخره! اون فقط شانس آورد، من هم که گیر » طرف دیوار پرت کرد و با جیغ گفت:اپال بشقابش را به
 «طور سرنوشت تو رو.سازم. و همینرو می کادگیون احمق بودم. اما این دفعه، نه این دفعه من خودم سرنوشت خودماون 

 «دوباره یه نقشه؟ البد یه شورش نافرجام دیگه؟ یا شاید هم یه دایناسور مکانیکی؟» آرتمیس با تمسخر پرسید:

ت. من پاافتاده نیسهای پیشفعه دیگه خبری از اون شورششدنی نیست، بچه خاکی؟ نخیر، این دهای تو تمامگستاخی _
های شه و برندهکنم. وقتی دودنیا باهم برخورد کردن، جنگ میرو میتری دارم. آدمیزادها رو با قوم خاص روبهرویاهای باشکوه

 های من خواهند بود.پروردهاین جنگ هم دست
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هات نمی تونی چیزی رو عوض کنی. فکر از ما. با گرد کردن گوش کوبویی، تو یه جنی. یکی» هالی به او اعتراض کرد:
 «کنند؟شه بهت شک میبینند قدت بلند نمیکنی آدمیزادها وقتی مینمی

ک سالی یی من که حق تو خوردن، فکر نکردی تمام اینپلیس کوچولوی بیچاره» های هالی را نوازش کرد:اپال بامحبت گونه
ام؟ من همیشه می چیز رو کردهکردم؟ فکر نکردی که من فکر همهم، به این موضوع فکر میکه من گرفتار اون کما بود

 «دونستم که آدمیزادها باالخره یه روزی ما رو پیدا می کنن، برای همین خودمو آماده کردم.

متری را که روی ی هفت سانتیاپال به جلو خم شد و موهای مشکی براقش را از هم باز کرد تا جای یک زخم بهبودیافته
 پوست سرش بود، نشان دهد.

 ام جا دادم.ام تنها عمل جراحی نبود که انجام دادم. یه چیزی هم توی جمجمهگرد کردن گوشه _

 «ی هیپوفیز.یه غده» آرتمیس حدس زد:

ی وسیلهشده بهیکی از هفت هورمون ترشح ی هیپوفیز خیلی کوچولوی آدمیزادی. هورمون آفرین، خاکی، یه غده _
 هیپوفیزه.

 «؟» هالی وسط حرفش دوید:

 «هورمون رشد انسان.» آرتمیس گفت:

 ویژهشه. بهها و نسوج متعدد بدن میطور که از اسمش پیداست، این هورمون باعث افزایش رشد ارگاندقیقاً، و همین _
ال وقت نتونم عضو تیم والیباوه، آره، شاید هیچ ام.متر قدم کشیدهها. در عرض همین سه ماه، یک سانتیها و ماهیچهاستخوان

 کنه که من یه جن باشم.کس هم حتی به ذهنش خطور نمیبشم، ولی هیچ

 «نه، تو جن نیستی. تو باطناً همیشه یه آدمیزاد بودی.» هالی با تأسف گفت:

جه به خصوص با توشته باشم، بهرو دا دونم شاید هم لیاقت این توهینفکر کنم منظورت از این حرف توهین باشه. نمی _
مونه که حتی بشه باهاش یه قوطی قاچاق خوام سرت بیارم. تا یک ساعت دیگه از شما دو تا چیزی باقی نمیبالیی که می

 رو پر کرد.

 آرتمیس این اصطالح را قبل نشنیده بود.

 کنن.قوطی قاچاق؟ باید از اصطالحات کسانی باشه که کارهای غیرمجاز می _

 ی کوچکی را که آن زیر بود، نشان داد.اش را که شاتل بود باز کرد و جعبهمخفی دریچه اپال

ی مخفی که مامورای های سبزیجات ساختن، یه جعبهاین قوطی قاچاقه. این اصطالح رو هشت هزار سال پیش قاچاقچی _
ای رو های حساس به حرکت، هیچ جعبهنی ایکس و ماوراءبنفش و دوربیگمرک متوجهش نشن. البته این روزها باوجود اشعه

 شه مخفی کرد.نمی
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 آمیزی زد.ای که سر معلمش شیره بمالد، لبخند شیطنتاپال مثل بچه

طور کامل از مواد کانی رادار گریز ساخته باشن. بعد اونو تبدیل به یخچال کرده باشن و به که، جعبه رو بهالبته، مگر این _
 شه این قوطی قاچاق روی ایکس و ماوراءبنفش رو گول بزنه. تنها راهی که میباشن تا اشعه های داخلی مجهز کردهفراتاب

دم خواستم که خوجز اینترتیب اگر هم نیروی ویژه وارد شاتل من بشه، چیزی بهاینپیدا کرد اینه که پاتو بکنی توش. به
م پره. حال که غیرقانونی نیست، یخچالم هالتیه. درعینمخفی کنم، پیدا نمی کنه، که در این مورد خاص یه بسته تِرافِل شک

ام. تمام اون مدتی که نبودم، ترافل شکالتی یکی از دو چیزی بود که با تمام وجود می دونید، من عاشق ترافل شکالتی
 «اش انتقام بود.خواستم. یکی دیگهمی

ای هستی. چه طور امکان داره باوجود در اختیار هی مخفی. چه نابغچه جالب. یه جعبه» ای کشید و گفت:آرتمیس خمیازه
 «داشتن یه قوطی قاچاق پر از ترافل در تصاحب دنیا شکست خورد؟

هر چه قدر دلت می خواد مسخره کن، بچه خاکی. در حال حاضر » اپال موهای آرتمیس را از پشت سرش نوازش کرد و گفت
 «هاست.تنها چیزی که در اختیارداری همین متلک

 

ارد تونل ها وهای تاشو پایین بردند. آنبسته از پلهگریز را فرود آورد. آرتمیس و هالی را دست دقیقه بعد مرو شاتل رادارچند 
که  هایی همهای قدیمی شکسته بودند، آنهای چراغتر حبابشده بود. بیشعظیمی شدند که با نوارهای براق کمی روشن

طور قی نمانده بود. این قسمت از چاهک زمانی بخش پررونقی از پایتخت بود، اما حاال بهمانده بودند، چیزی از عمرشان باباقی
 کردند.ومعوج آن خودنمایی میهای مخرب هنوز روی تابلوهای تبلیغاتی بزرگ کجشده بود. گرچه تبلیغکامل متروکه و خراب

 ها اشاره کرد.اپال به یکی از آن

 موقع رسیدیم.شه. ما بهور کامل خراب میطتمام اینجا تا یک ماه دیگه به _

 «خوش به حال ما.» هالی زیر لب گفت:

زیر  یها را در چاهک به جلو هل دادند. سطح جادههایشان، آنکه حرفی بزنند با سیخونک لوله تفنگمرو و سنت بدون این
کردند. در دو ودند و آب دهان پرتاب میهای نمناک آن جمع شده بها در تکهخورده بود و وزغپایشان موج برداشته و ترک

ها ها، عروسکهای سوغاتی فروشی متروکه ردیف شده بودند. پشت ویترین یکی از آنای و مغازههای اجارهطرف مسیر، دکه
 ی مختلف چیده بودند.های جنگجویانهآدمیزادها را با ژست

 «جوری هستیم؟به نظر شما ما این» ایستاد و پرسید:ای که از پشت او را نشانه گرفته بود، آرتمیس باوجود اسلحه

 «ها رو بترسونن.خوان بچهها نمیاوه نه، شما درواقع از این بدترین، اما تولیدکننده» اپال گفت:
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 هاییز ورقهها ای یک استودیوم فوتبال بود. آناندازهچند بنای کروی بسیار بزرگ در انتهای تونل قرار داشتند که هرکدام به
عضی ها مات، و بشده بودند. بعضی از این ورقهشده بودند، ساختهضلعی به هم جوش دادهخانه که صورت ششبه بزرگی یک
 شفاف بودند.

شده از آن آویزان بود. کنده های طالهای ورقضلعی، هاللی بسیار بزرگی قرار داشت که تکههای ششپیش از ساختمان
 شده بود.ی دو متر روی آن چیزهایی نوشتهاندازهای بهود که با حروف اجنهتابلویی از تاق هاللی آویزان ب

 «ی دنیای آدمیزادها.گانهو این هم عجایب یازده» اپال باشکوه و جالل گفت:

 «اصطالح عجایب بسازین؟تا بهده هزار سال تمدن و تنها تونستین یازده» بعد اضافه کرد:

 شده بودند.کم بستهآرتمیس دستبندش را امتحان کرد. مح

 تا عجایب هست.دونید که در فهرست رسمی فقط هفتالبته می _

ف رو های مختلدونم. از بس آدمیزادها متعصب و بخیل هستن. دانشمندهای اجنه فیلمآره، می» حوصلگی گفت:اپال با بی
های موای توی راپانویی اسپانیا، هی شهر جیزه مصر، مجسمترین هرم از اهرام ثالثهبررسی کردن و تصمیم گرفتن بزرگ

 «معبد بودایی بارابودور توی اندونزی و تاالر صد ستون تخت جمشید ایران رو هم به اون ها اضافه کنن.

 «خوای یکی از اونا باشی.کنم که تو چرا میقدر متعصب هستن، تعجب میآدمیزادها این» هالی گفت:

 اپال از زیر تاق گذشت.

زودی دادم پیسکی باشم. اگر توهین به شما نباشه، آقای آرتمیس! ولی قوم جن و پری بهترجیح می خب راستشو بخوای _
دیگه  دم. تا ده دقیقهجای جدیدتون رسوندم، خودم شخصاً ترتیب این کار رو میکه شما دو تا رو بهمحض اینشه. بهنابود می

 کنیم.شین، تماشا میتکه میا دو تا رو که تکهما در راه جزیره هستیم و داریم از مانیتورهای شاتل، شم

ی دوسوم هرم عظیم جیزه در آن قرار داشت، اندازهضلعی که ماکتی بهها در پارک تفریحی جلو رفتند و از کنار اولین ششآن
ند. واقعاً یها ببتوانست بقایای ماکت را از بین سوراخضلعی پاره شده بود و آرتمیس میهای ششگذشتند. بعضی از ورقه

های یبوپا از شخصوص وقتی تعداد زیادی از آن موجودات پشمالو با هر جان کندنی بود چهار دستی تأثیرگذاری بود، بهمنظره
 آمدند.خوردند و پایین میرفتند و لیز میتند هرم باال می

ها به شدت وابسته به قلمرو اشید، ترولهاست. اما نگران نبها. در حال حاضر اینجا در تصرف اونترول» اپال توضیح داد:
 «کنن، مگر این که به هرم نزدیک بشین.خودشون هستن و به کسی حمله نمی

رفتند ی این گوشتخواران با شکوه که از سر و کول هم باال میآرتمیس از این حرف واقعاً خوشحال شد، اما با این همه، منظره
ی کند. ترین نمونه را بررسضربه افزایش داد. او مدت کوتاهی ایستاد تا نزدیکآن قدر وحشتناک بود که تپش قلبش را چند 

قا های آفریواقعاً که موجود وحشت انگیزی بود. دست کم دو متر و نیم قد داشت، با موهای چرک و خاک گرفته مثل وحشی
وس خوردند، دو قن بودند و تاب میهای پشمالوی ترول که تا زیر زانوهایش آویزاخوردند. دستکه روی سر بزرگش تکان می
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ها را تماشا کرد که از ی پایینش بیرون زده بودند. هیوال آنای اره مانندش از آروارههای دندانهبه وجود آورده بودند و عاج
 های شب بینش برق قرمزی زد.کنارش رد شدند. و چشم

رار بعدی که در راهرو ورودی قکی ازمیر بود. تصویر سهگروه به دومین ماکت رسید که معبد آرتمیس در شهر افسُس در نزدی
 گذاشت.داشت تصویری متحرک از این معبد ترکی را به نمایش می

 ی مونث رو روی فرزند پسرشجالبه. حاال به نظرم شما چرا باید یکی اسم یه الهه» اپال تابلوی تاریخچه را خواند و گفت:
 «بذاره؟

م تونه هم برای دختر و هاین اسم پدرمه. می» حوصله گفت:داد، بیاین را توضیح می آرتمیس که برای صدمین بار داشت
برای پسر استفاده بشه. معنیش هم شکارچیه. به نظر شما یه کمی بامسما نیست؟ شاید برای تو هم جالب باشه که بدونی اسم 

 «خوره.کم نصفش که به تو میناسبه، نه؟ دست. کامالً مت"یعنی مار زیبا"آدمیزادی که انتخاب کردی، منظورم بلینداست، 

 اپال انگشت الغر و کوچولویش را روی بینی آرتمیس گذاشت.

 ی آدمیزادها مثل تو نباشن.ای هستی. امیدوارم همهفاول تو واقعاً موجود آزاردهنده _

 «بهشون اسپری بزن.» بعد با سر به سنت عالمت داد و دستور داد:

یده ها پاشکی درآورد و هالی و آرتمیس را کامالً به محتویات آن آغشته کرد، مایعی که روی آنسنت از جیبش اسپری کوچ
 شد، زردرنگ و بدبو بود.

شون  ها اگه فقط یه بار هم این بو به مشامهاست. این ترولی ترولبوی موردعالقه» طلبانه گفت:سنت باحالتی تقریباً پوزش
دین. اما وقتی متوجه بشن که ترول نیستین، چنان تکه اونا، شما بوی یه ترول رو می شن. برایبخوره، از خود بی خود می

های شکسته دن. ما قبالً تمام ورقهتون میشین، بعد یکی یکی قورتی کوچولو میکنن که تبدیل به هزار تکهتون میپاره
ین بو تا تونید بپرین توی رودخانه، درهر صورت امی رو تعمیر کردیم، بنابراین راه فراری نیست. البته اگه دوست داشته باشین

های تو رو از لباست کندم و از ورقه آلومینیومی استتارت ره. در ضمن، سروان شورت، من بالهزار سال دیگه هم از بین نمی
مکانات اهای حرارتی لباست هست. هر چی باشه، استحقاق یه کمی فقط یه تیکه ی کوچیک برات گذاشتم. اما سیم پیچی

 «رو داری.

 «ها الزمه!های حرارتی برای مقابله با ترولچه قدر هم که این سیم پیچی»هالی با حالت غم انگیزی با خودش گفت، 

 های شفاف، ورودی ماکت را کنترل کرد.مرو از پشت یکی از صفحه

 خیله خب. همه چیز رو به راهه. _

ر باز کرد. صداهای زوزه مانند از داخل ماکت به گوش رسید. آرتمیس تعداد پیسکی در ورودی اصلی را با یک کنترل از راه دو
 کردند.تکه میها او و هالی را تکهاند. این وحشیهای ماکت معبد به جان هم افتادهزیادی ترول را دید که روی پله

 ضلعی هل دادند.ها را به داخل ساختمان ششبرادران بریل آن
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اشه، شما کنم. یادتون ببراتون آرزوی موفقیت می» شد، گفت:صورت کشویی بسته میسرشان بهطور که در پشت اپال همان
 «کنیم.تون می تنها نیستین. ما داریم از پشت دوربین تماشا

د که ی فرمان قفل الکترونیکی شنیده شبا صدای ترسناکی بسته شد. چند ثانیه بعد، صدای جلزوولز ذوب شدن صفحه در
که خوار آنجا زندانی شدند، درحالیکرد. آرتمیس و هالی، با یک دسته ترول خونن بریل از بیرون آن را ذوب مییکی از برادرا

 دادند.ها را میی آنبوی موردعالقه

 

 

های متحرک آدمیزادهایی که مشغول انجام کارهای شده بود، و با ماکتماکت معبد آرتمیس با دقت بسیار باالیی ساخته
ا پاره ههای آدمیزادها را ترولتر ماکتدادند، تزئین شده بود. بیشه احتماالً چهارصد سال پیش از میالد انجام میای کروزمره

رکت طور نامنظم و منقطع حشان بهشدهها هنوز در مسیرهای تعیینهایشان پیدا بود، اما بعضیکه سیمطوریکرده بودند به
کردند. هر روباتی که در مسیرش اتفاقاً از نزدیکی یک گله ترول کار تقدیم میی شهایشان را به الههکردن و هدیهمی
نمایشی وحشتناک از سرنوشت غمبار آرتمیس و هالی کردند. این پیشاش میپارهریختند و تکهها رویش میگذشت، آنمی
 بود.

شان هایقاپیدند و با چنگ و دندان عاجها را میصها و ناقترها، تولهها. بزرگآنجا تنها یک منبع غذایی وجود داشت. خود ترول
که زوزه  ی الشه را جلوی بقیه گلهماندهداشت و بعد بقیه باقیی گله بهترین قسمت آن را برمیکردند. سر دستهسالخی می

 ردند.کماندند، خودشان خودشان را نابود میها کمی دیگر اینجا محبوس میانداخت. اگر این ترولکشیدند، میمی

 ی آرتمیس زد و او را روی زمین انداخت.هالی محکم به شانه

 شه.تر میتر خاکی بشی، بو مالیمها. هر چی بیشزود باش. خودتو بمال توی خاک _

 انداخت، هالیای را که جا میاش مشت مشت خاک به خودش پاشید. هر نقطههای دستبند زدهآرتمیس گوش کرد و با دست
 شد شناخت.ها را تقریباً نمیپوشاند. آرتمیس هم همین کار را برای او کرد. در عرض چند ثانیه هردوی آنسریع آن را می

 

 

لرزیدند و هایش میاش تجربه نکرده بود. احساس ترس مطلق. دستآرتمیس احساس خاصی داشت که قبالً در زندگی
 ست وضعیت موجود را تحلیل کند.توانلرزاندند. مغزش نمیزنجیرهای دستبند را به همراه خود می

 هیچ کاری نمی تونم بکنم، هیچ کاری.کرد این بود، تنها چیزی که مدام با خودش تکرار می

د. ی خروشان بودند، هل داهای چادر فروشندگانی که کنار یک رودخانهطرف ماکتدستی کرد، او را بلند کرد و بههالی پیش
ها زل های بلندی ایجادشده بود، به ترولکه با چنگالهای آنکردند و از میان پارگیای کز هر دو، پشت چادر کرباسی کهنه
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وچکی های کها بیرون چادرها روی حصیرهایی نشسته بودند و سبدهایشان پر بود از مجسمهزدند. دو ماکت متحرک فروشنده
وی طرف تر تها کمی آننداشتند. سر یکی از آن ها سرکدام از ماکتشده بودند. هیچاز آرتمیس الهه که از طال و عاج ساخته

 اش از میان سوراخی که جای گاز بود، بیرون زده بود.ها افتاده بود و مغز مصنوعیخاک

 «باید این دستبندها رو بازکنیم.» هالی با نگرانی گفت:

 «چی؟» آرتمیس یواش گفت:

 هالی دستبندش را جلوی صورت آرتمیس تکان داد.

کنن. ها رد ما رو پیدا میکنه. بعد ترولال این دستنبدها رو بازکنیم! خاک فقط چند دقیقه از ما حفاظت میباید همین حا _
 شیم.باید بریم توی آب، با این دستبندها غرق می

 های آرتمیس گرد شد.چشم

 بریم توی آب؟ _

شه، تونی طال جمع کنی. باورم نمییطالهاتو یادت میاد؟ اگه بمیری دیگه نم» هالی توی صورت آرتمیس، زیر لب غرید:
 «های بدتر از این هم گیر افتادیم.آرتمیس فاول بزرگ با اولین مشکلی که رو به رو شد از پا افتاد. ما قبالً توی مخمصه

 توانست؟توانست به خاطر بیاورد، میی خاکی که نمیگرچه این حرف دقیقاً درست نبود، اما پسره

کننده نبود، او فقط باید حسی را که برای اولین بار داشت ای آراممسلط شود. وقت برای مراقبه آرتمیس سعی کرد بر خودش
رول به های یک تکرد. ازلحاظ روانی، کار بسیار خطرناکی بود، اما بهتر از این بود که بین دندانکرد، سرکوب میتجربه می

 های گوشت تبدیل شود.تکه

ها جور پلیمر پالستیک بسیار سبک بودند. قفل دیجیتالی را در وسط آنکرد. از جنس یک دقت وارسیآرتمیس دستبندش را به
 توانست ارقام را وارد کند و قفل را باز کند.ترتیب کسی که دستبندها را به دست داشت نمیاینکار گذاشته بودند، به

 «چند رقمیه؟» آرتمیس گفت:

 چی؟ _

 دونی رمز دستبندها چند رقمیه؟ر پلیسی. حتماً میرمز دستبندها، چند رقمیه؟ تو یه افس _

 «رقمی خیلی زیاده. احتمال پیدا کردنش کمه.رقمی. اما تعداد ترکیبات یه عدد سهسه» هالی جواب داد:

او حتی حاال هم که جانش درخطر بود، دست از رنجاندن دیگران « احتمالش کمه، اما امکانش هست.» آرتمیس با طعنه گفت:
 اشت.دنمیبر

های دیجیتالی رو تغییر ای قفلدن که رمزهای کارخانهوهشت درصد از آدمیزادها به خودشون زحمت نمیطبق آمار، سی _
 ها هم همون قدر سهل انگار باشن.تونیم امیدوار باشیم که جن و پریبدن. فقط می
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 «اپال هر چیزی هست به جز سهل انگار.» هالی اخم کرد:

 لوی هالی گرفت.آرتمیس دستبندش را ج

 ی اون به جزئیات توجه نداشته باشن. سه تا صفر رو امتحان کن.شاید، اما دو تا جن مرید کوچولوش شاید به اندازه _

 طور قرمز ماند.قرمز همانهالی با شستش رقم صفر را وارد کرد. چراغ

 حاال نُه، سه تا نُه. _

 قرمز ماند.دوباره چراغ

 کدام اثر نکرد.ه بار وارد کرد. هیچهالی سریع هر ده رقم را س

ت که رقمی نیسرقمی خیلی رو بود. حاال، هیچ عدد سههای تکطور که معلومه ترکیبخیله خب، این» آرتمیس آهی کشید:
 «ها خیلی مهم باشه، یه چیزی که همه بدونن، و احتمال فراموش کردنش هم خیلی کم باشه؟دونستنش برای جن و پری

 فشار آورد.هالی به مغزش 

 ی تلفن هِوِن.شمارهویک. پیشنهصد و پنجاه _

 بزنش. _

 فایده بود.هالی عدد را زد. بی

 ی آتالنتیس.شمارهوهشت. پیشنهصد و پنجاه

 فایده بود.دوباره بی

 «شه. عددی رو بگو که همه از زن و مرد و بچه بدونن.این عددها مربوط به یه شهر می» آرتمیس فریاد زد:

 ای هالی ناگهان گرد شد.هچشم

 بینی.ی تابلوهای زیرزمین میی همههای پلیس. این شماره رو گوشهی فوریتآره، آره، خودشه، نهصد و نه. شماره _

 شده بود.ها متوقفآرتمیس هم ناگهان متوجه چیزی شد. زوزه کشیدن

شده بود و کشیدند. بو در هوا پخشرا بو می ها دست از جنگیدن و سر و کول هم زدن برداشته بودند و داشتند هواترول
ها سرهایشان را به ی آنکشید. همهطرف خودش میشوند، بههایی که با بند کنترل میهای درنده را مثل عروسکحیوان

 شده بودند، برگرداند.طرف جایی که هالی و آرتمیس پنهانزمان بهطرز وحشتناکی هم

 آرتمیس دستبندش را تکان داد.

 زود باش، وارد کن. _
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 هالی همین کار را کرد. چراغ با رنگ سبز چشمک زد و قفل آن باال پرید.

 خوبه، عالیه. حاال بذار مال تو رو بازکنم. _

 حرکت ماند.کلید بیهای آرتمیس باالی صفحهاما انگشت

 من که نمی تونم حروف یا ارقام اجنه رو بخونم. _

ز چپ ها مثل همه است. انها آدمیزادی هستی که می تونی. فقط یادت رفته. ترتیب رقممی تونی. در واقع تو ت» هالی گفت:
 «به راست. از یک تا نه، صفر هم آخر همه است.

های احتمالی را فشار داد. شانس آورد که دستبند هالی با همین اولین بار باز آرتمیس زیر لب زمزمه کرد، نهصد و نه، و دکمه
 ای امتحان دوباره نمانده بود.شد، چون دیگر فرصتی بر

ن های پشمالویشان را به زمیآمدند. دستهای معبد پایین میآور از پلههایی هماهنگ و با سرعتی رعبها داشتند با گامترول
، ر خیزشد با هکردند تا تاب بخورند و جلو بیایند. این کار باعث میشان را پرت میزمان پاهای عضالنیداند و همتکیه می

ن آمدند و پاهایشان را برای خیز بعدی زیر بدنشاهایشان پایین میشش متر به جلو پرتاب شوند. هیوالها روی نوک انگشتت
 کردند.جمع می

ری داند و از یک سرازیشده هم دیگر را هل میخوار تحریکیک گله جانور گوشت» ای بود:ی میخکوب کنندهواقعاً که صحنه
ی آوردند و یک راست از وسط درهآمدند، هجوم میتری میتر از مسیر آسانآمدند. نرهای بزرگمیکم شیب و شنی، پایین 

های بقیه های برنده و گاز گرفتنآمدند، چون از عاجهای تند پایین میتر و پیرتر از سراشیبیشدند. نرهای بچهکم عمق رد می
 رفتند. موهایکردند و مستقیم به طرف چادر میها برخورد میمانکنها با دکورها و ترسیدند. ترولکه امری عادی بود، می

 زد.هایشان در نور کم محیط، برق قرمز رنگی میرفت و چشمداشتند به هوا میشان با هر خیزی که برمیوزوزی

را  هاایی که آنههایشان بود. دماغی بدنشان دماغها سرهایشان را عقب گرفته بودند، برای همین باالترین نقطهحیوان
ا ها رتوانستند بوی ترولکه، هالی و آرتمیس هم میکرد و از همه بدتر اینطرف هالی و آرتمیس هدایت میراست بهیک

 استنشاق کنند.

یا  ها برای تولید گرما وشد از آنهالی هر دو دستبند را به کمربندش زد، چون دستنبدها باتری داشتند و در صورت لزوم می
 ماند.عنوان اسلحه استفاده کرد، البته اگه عمری باقی میهحتی ب

 خب دیگه، خاکی. بپر تو آب. _

ها، مثل توانست به این دل ببندد که ترولآرتمیس نه بحث کرد و نه سؤالی پرسید؛ فرصتی برای این کارها نبود. تنها می
رد که کدوید، زمین زیر پایش را احساس میرف آب میططور که بهبسیاری از حیوانات، از آب خوششان نیاید. آرتمیس همان

شده بود، اما این بار آهنگ متفاوتی داشت. ها هم دوباره شروعلرزد. زوزه کشیدنی صدها پا و دست مشت شده، میبا ضربه
 کرد، حاال دیگر کامالً یها را مهار مخوتر شده بود، انگار هر چه که قبالً اندکی هم این ترولتر و درندهپرواتر، مهارنشدنیبی

 از بین رفته بود.
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ش دوال دوید و سر راهپذیر جلویش میآرتمیس با تالش زیاد سعی کرد خودش را به هالی برساند. او با بدنی ورزیده و انعطاف
ا کرد ری مصنوعی درختی را که پالستیکی بود، بقاپد. آرتمیس هم همین کار های یک آتش، کندهشده بود تا از میان هیمه

 توانستند مدتی طوالنی روی آب شناور باشند.ها میو کنده را زیر بغلش زد. با این

که وارد آب شود قوس زیبایی داد که باعث شد تقریباً هیچ آبی به اطراف بخش ای زد و بندش را قبل از اینهالی شیرجه
 ها ساخته نشده بود.ها و فرار کردننشود. آرتمیس هم دنبال او خودش را در آب انداخت. او برای این دویدن

ها دنبال که ترولوپایش الغر و ضعیف بودند. که دقیقاً برخالف چیزی بود که یک نفر هنگامیمغزش بزرگ بود، اما دست
 کنند، به آن احتیاج دارد.می

مت . آرتمیس با استفاده از قسآب ولرم بود و وقتی آرتمیس ناخواسته یک قُلُپ از آن را قورت داد، طعم کامالً شیرینی داشت
همین  ای داشته باشد. درترین آلودگیکوچکی از مغزش که هنوز قدرت داشت منطقی فکر کند، حدس زد که آب نباید کوچک

ی یلهوسکه بهلحظه قبل از اینلحظه چیزی محکم به مچ پایش خورد و جوراب و گوشتش را شکافت. خطی از خون گرم یک
 شود، پشت سرش کشیده شد.جریان تند آب پاک 

 اش روی سرش سیخ شده بود.زد. موهای خرماییهالی داشت وسط رودخانه پادوچرخه می

 زخمی شدی؟ _

 آرتمیس در جواب فقط سرش را تکان داد. نفس برای حرف زدن نداشت.

 گذاشت.جا میهالی متوجه مچ پایش شد که خطی از خود پشت سرش به

 ی اون بو بده. ما باید از این جا بریم.ه قطره جادو ندارم که شفات بدم. این خون به اندازهداره خون میاد. منم حتی ی _

 زدند و با آهنگی عجیبها به معنای واقعی کلمه دیوانه شده بودند. مرتب سرهایشان را به زمین میدر ساحل رودخانه، ترول
 کوبیدند.هایشان میهایشان را به سینهآور مشتوحشت

ها کنار رودخانه همراهشان طرف پایین رودخانه برد. ترولها را بهب در وسط رودخانه شدید بود و خیلی زود هر دو آنجریان آ
و  ی پالستیکی هالی را گرفتها حتی کندهطرفشان پرتاب کردند. یکی از آنهای کوچکی را بهها هم چیزیدویدند. بعضی

 نزدیک بود او را از آب بیرون بیاورد.

 «آرتمیس، باید یه فکری بکنیم. این دیگه کار توئه. تا اینجا با من بود.» گفت: آبی را که دردهانش رفته بود تف کرد و هالی

آره، چه قدر هم که عالی بود. دستت درد » اش را دوباره به دست آورده بود، گفت:گوییآرتمیس که از قرار معلوم طبع متلک
 ای را که در کنار رودخانه برپا بود، نگاه کرد.روی صورتش کنار زد و معرکهبعد یک دسته موی خیس را از « نکنه.

ی بیابانی اطرافش انداخته بود. در ورودی معبد سرتاسر ای بلند و چند شاخه روی منطقهمعبد خیلی بزرگ و عظیم بود و سایه
 کس آنجا نبود بام معبد بود.ای که هیچشد به آن پناه برد. تنها نقطهها نمیباز بود، اما به خاطر ترول
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 «تونن باال برن؟ها میترول» کرد، گفت:طور که آب را از دهانش تف میآرتمیس همان

 هالی نگاه آرتمیس را دنبال کرد.

 «های بزرگ. اما فقط وقتی که مجبور باشن.تونن. مثل میموناره، اگر مجبور باشن. می _

 «دونم.اومد که چی میاومد. اگر فقط یادم میآخ، اگر یادم می» آرتمیس اخم کرد و گفت:

اش را گرفت. هر دو در آب شفاف دور خود چرخیدند و حباب و کف با فشار از بین هالی خودش را به طرف او انداخت و یقه
 های شان بیرون زد.کنده

 به تصفیه خانه برسیم.خوایم، تا قبل از این که خوره. خاکی. فعالً ما یه نقشه میاگر و مگر به درد ما نمی _

 تصفیه خانه؟ _

 شه.ی مصنوعیه. آبش وقتی از منبع آب میاد، تصفیه میاین رودخانه _

 چراغی ناگهان در مغز آرتمیس روشن شد.

 خودشه، منبع آب، از همون جا باید دربریم. _

 دونم ممکنه چه قدر زیرآب بمونیم.میریم! من اصالً نمیجوری میاین _

 دیگر نگاهی به اطراف انداخت و اوضاع را ارزیابی کرد. بارآرتمیس یک

 ای نیست.ی دیگهبا وضعیت موجود، چاره _

کشید. گرداب آمد، به درون میهایی را که از ساحل میچرخید و آشغالشدت دور خودش میکمی جلوتر، جریان تند آب به
ها را آرام کرده باشد، چون دست از هل رناکِ آن ترولرسید حالت خطکوچکی وسط رودخانه به وجود آمده بود. به نظر می

ترند، همراه ها، که قبالً ثبت کرده بودند از بقیه باهوشدادن و شلوغ کردن برداشتند و بی سروصدا مشغول تماشا شدند. بعضی
 رودخانه به ساحل به راه افتادند.

 «شه.ریم تا ببینیم چی میم. جلو میریهمراه با جریان آب جلو می» آرتمیس در سروصدای رودخانه گفت:

 ی تو اینه؟ی ماهرانههمین؟ نقشه _

 لباس هالی با نفوذ آب به درون مدارهایش شروع کرد به تق تق صدا کردن.

 «که غرق نشیم.ریزی کوتاه مدته برای اینی اصلی نیست، فقط به برنامهاین نقشه» آرتمیس با پرخاش گفت:

طرف زور از همراه جنش دور کرد و بهتر از این بگوید، اما جریان تند آب مانع شد و او را بهیشآرتمیس شاید تصمیم داشت ب
کرد با ی کوچک نیست. اگر سعی میگرداب کشاند. آرتمیس احساس کرد در مقابل چنین قدرتی، چیزی بیش از یک شاخه

ی آرتمیس هکرد. سینهایش خالی میند، هوا را از ریهکلفتی که قربانی ضعیفش را له کآن مقابله کند، آب هم مثل قلدر گردن
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بکشاند.  هایشی کافی هوا به داخل ریهاندازهتوانست بهشده بود؛ حتی وقتی دهان بازش از آب بیرون بود، نمیشدت فشردهبه
 شدت به اکسیژن نیاز داشت.مغزش به

ه ی دوچرخ، هم آب. پاهایش در زیر بدنش مثل تسمهخورد؛ هم بدنشچیز داشت تاب میتوانست درست فکر کند. همهنمی
 هاهاها. "های ایرلندیرقص رودخانه"گویند چرخیدند. به این میدور خودشان می

مل ها مثل یک کلک عای را که بینشان بود، باهم گرفته بود تا از هم جدا نشوند. کندههالی جلوی آرتمیس بود و دو کنده
دیدند، آب بود. آب زی گفت، اما صدایش در سروصدای رودخانه گم شد. حاال تنها چیزی که میکردند. هالی داد زد و چیمی

 و گیجی و سردرگمی.

فشارش ی تحترفتند. آرتمیس تا آنجا که سینههایش را باال گرفت. یعنی سه ثانیه. بعد هر دو زیرآب میهالی سه تا از انگشت
 گشت و بعد یکی.داد، نفس عمیقی کشید. حاال دو اناجازه می

ه های فاضالب پایین بروند بهایی که به همراه آب از لولهها مثل عنکبوتهایشان را رها کردند و کندهآرتمیس و هالی کنده
ایش آن هاش حبس کرده بود، نگه دارد. اما آب خروشان با ضربهزیر کشیده شدند. آرتمیس تالش کرد هوایی را که در سینه

ها به شکل مارپیچ حرکت کردند و برای رفتن به سطح آب باهم مسابقه بیرون داد. پشت سرشان حباب هایشرا از میان لب
 گذاشتند.

ایی قدر در ذهن باقی بماند که شناسگذاشت هیچ تصویری آنقدر زیاد بود که نمیآب زیاد عمیق یا تیره نبود. اما سرعتش آن
 های بزرگ و عسلینها چیزی که آرتمیس از آن تشخیص داد، چشمشود. صورت هالی یک آن از جلوی آرتمیس گذاشت و ت

 بود.

 به هم فشار داد. تر شد و هالی و آرتمیس راپیچ گرداب کوچک

دند هایشان را به هم تکیه دالحظه پیشانیخوردند. برای یکزدند و به هم میوپا میحاال سروته شده بودند و دستپاچه دست
چشم در چشم هم دوختند. اما این هم فقط برای مدت کوتاهی بود؛ آرامششان به خاطر توری  و مدت کوتاهی آرام گرفتند و

های شدت به آن خوردند و فرورفتن سیمای به هم خورد. هر دو بهرحمانهطور بیی فاضالب گذاشته بودند بهآهنی که سر لوله
 تیز توری را در پوستشان احساس کردند.

ری های جوشکاهای آن برد. توری براق و نو بود و خالهایش را میان سوراخی کوبید و انگشتهالی محکم دستش را روی تور
 ی چیزها همه کهنه بودند. ای کوبویی!شد. این تازه بود و بقیهی آن هنوز روی زهوارش دیده میتازه

ه بودند. یکی به توری ثابت کردچیزی به بازوی هالی خود. یک تلویزیون کوچک غواصی بود. آن را محکم با یک طناب پالست
تر صورتش را. او مدام چیزی را در نوار ی آن را پر کرد، و لبخندش هم بیششدهبندیی کوچک آبصورت اپال صفحه

ه من دوبارها کامالً واضح بود: ها نامفهوم بودند. اما معنی آنکرد. کلمات به خاطر سروصدای کانال و حبابکوتاهی تکرار می
 م.برنده شد

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

 
 

122 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

های اطراف هالی چنگ زد و تلویزیون کوچک را گرفت و آن را محکم کند. فشاری که آورد، او را از جریان تند آب داخل آب
 ای نداشت که خودش را به دست آب بسپارد وتر بود. هالی که دیگر جانی برایش باقی نمانده بود، چارهانداخت که نسبتاً آرام

و را ببرد. آرتمیس خودش را از توری جدا کرد و از آخرین قدرتی که داشت برای لگدزدن به خواهد ااجازه دهد هر جا که می
 تر نبود.هم دو تا لگد بیشآن استفاده کرد که آن

رنگی که پایین رودخانه بود، ی تیرهطرف کپهور شد و بهباالخره از چنگال گرداب نجات پیدا کرد و همراه هالی در آب غوطه
 ت.وقزودی، بلکه همین حاال. یا حاال، یا هیچنه بهرنهایت درماندگی فکر کرد، هوا، باید نفس بکشم. رفت. آرتمیس د

د. که از آب بیرون بیاید، هوا را به درون مکیدهان آرتمیس اولین جایی بود که از سطح آب بیرون آمد. گلویش حتی قبل از این
راحتی پایین رفت و بعد هم سومی. آرتمیس احساس کرد مثل ومی بهزده شد، اما داولین نفس، به همراه مقداری آب، پس

 گردد.ها به جریان بیفتد، قدرت به بدنش برمیخونی که در رگ

اش مثل دم آهنگری باال و پایین ی سینهرنگ داخل رودخانه افتاده بود. قفسهی سیاههالی هم در امان بود. روی جزیره
 های بازش بود.گشترفت و تلویزیون غواصی میان انمی

 «بینی.آ ـ هان. کاماًل قابل پیش» اپال کوبویی در تلویزیون گفت:

ی عمق بیرون کشید، روی تپه باال رفت و دکمهکه آرتمیس با زحمت خودش را از آب کمقدر تکرار شد، تا ایناین جمله آن
 خاموش را زد.

های یباززودی به خاطر این زرنگداره از این دختر بدم میاد. بهکم من جدا کم» زد، گفت:نفس میطور که نفسآرتمیس همان
خارج  شه من برایکوچولوش، مثل این تلویزیون زیر آبیش، احساس تأسف می کنه، چون چیزهایی مثل اینه که باعث می

 «شدن ازاینجا انگیزه پیدا کنم.

ای ال نشسته بودند. آرتمیس وجود چنین چیزی را از توریای از اشغها روی تپههالی بلند شد نشست و به اطراف نگاه کرد. آن
ه عمق انداختها در این قسمت کمخانه جوش زده بودند، حدس زده بود. جریان آب هر چیزی را که ترولی تصفیهکه سر لوله

سرهای بدون بدن روبات، ها و آَشغال در پیچ رودخانه، بین آن ی کوچکی از آتجزیره بودند، جمع کرده بود و اینجا آورده بود.
 هایهای ضخیم پیشانی و پوستها بااستخوانهای ترولها هم بودند. جمجمههای شکسته و بقایای اجساد ترولمجسمه

 فاسد.

اال ها را دنبال کرده و حهایی که خطرناک بودند آنها را بخورند. ترولتوانستند آنکم این اجسادی که اینجا بودند نمیدست
ان متر بینشی شش متر با عمق پنجاه سانتیاندازهزدند. اما آبی بهاشتند در دو طرف رودخانه به سر و کول هم میدوباره د

 فاصله انداخته بود. پس در امان بودند، البته فعالً.

آورد. ید مچیز را به یاکنند خودشان را باال بکشند. کامالً مطمئن بود که دارد همهآرتمیس احساس کرد خاطراتش تالش می
شدند و می هایش ظاهرربطی ناگهان پشت چشمآرتمیس بودن حرکت نشست، به این امید که این اتفاق بیفتد. تصاویر بی

رویش  کردند، باتلر که کلی یخهای آتش پرتاب میگذشتند؛ کوهی از طال، موجوداتی فلس دار و سبز که گلولهمثل برق می
 ی اتومبیل، از خودآگاهش سر خوردند و پایین آمدند.قطرات آب بر روی شیشهتلنبار شده بود. اما تصاویر مثل 
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 «هیچی؟» هالی پرسید:

 دونم، شاید. یه چیزهایی مطمئن نیستم. همه چیز داره خیلی سریع پیش می ره. احتیاج به زمان دارم تا مراقبه کنم.نمی _

 «ولی ما وقت نداریم.» برسد، گفت: رفت تا به نوک آنی آشغال باال میطور که از تپههالی همان

 «نگاه کن.» های شکسته زیر پای هالی صدا کردند:جمجمه

سنگ بزرگی را برداشته بود و باالی سرش گرفته بود. ها تختهطرف ساحل سمت چپش برگشت. یکی از ترولآرتمیس به
 شدند.شدت زخمی میکم بهستخورد؛ هردویشان دآرتمیس سعی کرد خودش را جمع کند. اگر این سنگ به هدف می

سنگ طرف رودخانه انداخت. تختهای کشید و تخته را بهزند، نعرهای تنیس که سرویس میترول مثل یک بازیکن حرفه
 عمق افتاد و مقدار زیادی آب به هوا پاشید.ی بسیار کمی از تپه در آب کمبافاصله

 «پرتاب بدی بود.» هالی گفت:

 «ارم.شک د» آرتمیس اخم کرد:

های درنده داشتند ی آن حیواندومین ترول هم چیزی برای پرتاب پیدا کرد، و سومی. در یک چشم به هم زدن، همه
تی کردند. اما حی آشغال پرتاب میطرف تپههای روبات، چوب یا هر چیزی را که بشود با دست گرفت، بهسنگ تکهتخته

 لرزیدند، برخورد نکرد.په کزکرده بودند و میها هم به دو موجود بدبختی که روی تیکی از آن

 «تونن بزنن؟یعنی هیچ کدومشون نمی» هالی گفت:

که اونا برای این» کرد، گفت:شدت درد میهایش هم از سرما و وحشت و فشار روحی مدام بهآرتمیس که حتی استخوان
 «خوان بزنن به ما. اونا می خوان یه پل بسازن.نمی

 

 وبایرلند، تارا، غر

های ها در اروپا بود. بیش از هشت هزار توریست در سال از زیر دستگاهترین فرودگاه جن و پریفرودگاه شاتل تارا، بزرگ
ای ی مک گرینی، زیر تپهصد و پنجاه مترمربع درست در وسط مزرعهشدند. ترمینالی به وسعت هشتایکس ـ ری آن رد می

 انگیز از یک معماری زیرزمینی بود.ای عالی و شگفتمعنا نمونهتمامد. بهشده بوپوشیده از علف، از انظار پنهان

ن انگیز بود. باتلر ماشیی عالی و شگفتمالچ دیگامز، دورف فراری مبتال به جنون دزدی هم خودش در زیرزمین یک نمونه
متری ورودی اصلی فرودگاه شاتل ی مالچ آن را در پانصد طرف شمال راند و به توصیهلوکس بتنلی را از عمارت فاول به

ای راست از در پشتی به داخل زمین برود. مالچ خیلی سریع به زیر الیهتوانست یکاستتار شده، پارک کرد. با این کار مالچ می
 از خاک غنی ایرلند که در دنیا بهترین بود، فرورفت و ناپدید شد.
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شده بار پسرعمویش نوزد را که توسط پلیس اینجا بازداشتقبالً یک شناخت. اومالچ ساختمان فرودگاه شاتل را خیلی خوب می
بود، فراری داده بود، که البته بعدش پلیس زیرزمین خودش را به اتهام آلوده کردن هوای محیط کار بازداشت کرده بود. یک 

ی چهرا نگاه کند، آنجا دریدانست که دقیقاً کجا رفت و اگر شخص میرگه خاک رس، درست تا باالی سقف فرودگاه شاتل می
داشت عنوان تصمیم نهیچشده بود. اما مالچ در این زمان خاص بهها رطوبت ایرلند، پوسیدهدید که به علت سالای را میفلزی

 خواست درست برعکس عمل کند.از دست پلیس زیرزمینی فرار کند. اتفاقاً می

نان فرودگاه شاتل را استتار کرده بود، به سطح زمین آمد. وقتی خودش ای که ورودی کارکبعدی بوتهمالچ از وسط تصویر سه
نش تر ازآنچه که واقعاً الزم بود با سروصدا از بدرا از تونل باال کشید، خاک را از پشتش تکاند و تمام هوای تونل را خیلی بیش

 بیرون داد و منتظر شد

ت، چهار دست به حالت چنگک از آن بیرون آمد و مالچ را داخل پنج ثانیه بعد، ناگهان در کشویی ورودی فرودگاه کنار رف
ترین مقاومتی نکرد، اجازه داد او را از راهرویی تاریک باعجله به اتاق بازجویی ببرند، روی یک صندلی کشید. مالچ کوچک

 ناراحت بیندازند، دستبند بزنند و به حال خود رها کنند تا کالفه شود.

ا یک گذراند معادل بود بای را که او به نشستن اینجا و کندن حشرات از ریشش میه شود. هر ثانیهاما مالچ وقت نداشت کالف
 ها.ثانیه دیگر فرار آرتمیس و هالی از دست ترول

ده بود شای که روی دیوار اتاق بازجویی نصبی دوطرفههایش را بر روی آیینهاش بلند شد و کف دستدورف از روی صندلی
 «کنی، باید باهم حرف بزنیم. در مورد هالی شورته.دونم داری منو تماشا میچیکس وربیل، می» اد زد:کوبید و فری

روی  یهای نیروی ویژهقدر روی شیشه زد تا باالخره در سلول باز شد و چیکس وربیل وارد اتاق شد. چیکس از جنمالچ آن
الی ی کل اولین مصدوم بود و اگر به خاطر هاند سه رئیسهزمین بود. چیکس تقریباً یک سال پیش در شورش گابلین های ب

شد. این اتفاق بعدها خیلی به نفع او شد، طوری که از شورا مدال گرفت، هم محسوب میشورت نبود، اولین تلفات جانی آن
 ار شد.هم به او واگذ ی پربیننده در تلویزیون سراسری با او شد، و یک شغل راحت روی زمینی در چند مصاحبه

 ی غالف صاعقه افکن نوترینویش باز بود.هایش پشتش جمع بودند، اما تسمهچیکس با نگاهی پر از سوءظن وارد شد، بال

 مالچ دیگامز، درسته؟ باالخره خودتو تسلیم کردی؟ _

 مالچ از عصبانیت خرخر کرد.

کنم تا این م یه اسپرایت بشم؟ خودم که فکر نمیزحمت انداختم که فرار کنم تا تسلیقدر بهکنی؟ خودمو اینتو چی فکر می _
 شده باشه.حد مخم خراب

 هایش مثل یک چتر باز شدند.چیکس از کوره دررفت وبال

ش اینکه متوجه نیستی زندانی منی. همین اآلن شهی، گوش کن، دورف. تو اآلن در موقعیتی نیستی که متلک بگی. مثل _
 حاصره کردن.رو م تا مأمور امنیتی اجنه این اتاق
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ام ننداز. اونا حتی نمی تونن امنیت یه سیب رو توی باغ حفظ کنن. من از یه شاتل مأمور امنیتی اجنه. تو رو خدا خنده _
ش راه کم از شکه حتی یه قطره عرق بریزم می تونم دستزیردریایی زیر چند کیلومتر آب فرار کردم. همین حاال بدون این

 مختلف ازاینجا فرار کنم.

 به هم زد و باال رفت. هایش راچیکس باحالتی عصبی بال

ام تو از هم بازکنی، دو تا صاعقه فرستادههای گندهکه حتی آروارهکار بشی. اما قبل از اینبهاتفاقاً خیلی دوست دارم دست _
 طرف باسنت.

 آید.ن نمیهستند، خوششا "باسن"هایی که در رابطه با ها اصالً از شوخیمالچ اخم کرد. دورف

 ات چه طوره؟ خوب شدن؟خواد سخت بگیری، آقای جوشی. حاال بگو ببینم بالهخیله خب، نمی _

 دونی؟های منو تو از کجا میجریان بال _

از. ای غیرمجهای ماهوارههای تلویزیونی بودی، حتی توی کانالها توی تمام شبکهترین خبر بود. تو مدتاون موقع مهم _
 ی بدترکیبتو از شیکاگو دیدم.پیش قیافه همین چند وقت

 وصوف کرد.چیکس خودش را صاف

 شیکاگو؟ _

ها هیچ وقت که اسپرایتکردی که چه طوری هالی شورت جون تو نجات داد و ایناره، اگه درست یادم باشه، تعریف می _
 ک حاضری. حاال هر کمکی باشه.کنن و هر وقت اون به تو احتیاج داشته باشه تو برای کمدین خودشونو فراموش نمی

 چیکس باحالتی عصبی سرفه کرد.

 ها رو گفته بودن که بگم. درهرصورت اینا مال قبل از اینه که ...خیلی از اون حرف _

 کنه؟ ی خودش تیراندازیدفعه به سرش بزنه و به فرماندهترین افسرهای نیروی ویژه یکقبل از اینه که یکی از پر مدال _

 از اون. آره، قبل _

 مالچ مستقیم به صورت سبز وریبل نگاه کرد.

 کنی؟کنی، میتو که باور نمی _

هایش هوا را به تر به هم زد و باالتر رفت و مدتی همان باال ماند، طوری که حرکت بالهایش را بیشچیکس این بار بال
 جریان انداخت، بعد پایین آمد و روی صندلی دیگر اتاق نشست.

 ی ما بود.کنم، حتی یه لحظه هم نکردم. جولیوس روت برای هالی مثل پدر بود، برای همهمینه، باور ن _

 هایش پوشاند.اش صورتش را با دستچیکس از ترس شنیدن جواب سؤال بعدی
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 حاال دیگامز، تو چرا اومدی اینجا؟ _

 مالچ به جلو خم شد.

 شه؟زنیم ضبط میهایی رو که میاین حرف _

 معلومه. ضوابط اداریه. _

 کنی؟تونی میکروفونو خاموشمی _

 تونم ولی چرا؟می _

شه بهت بگم. اما فقط به شرطی بهت میگم که رو که مربوط به زندگی قوم خاص می خوام یه موضوع خیلی مهمچون می _
 میکروفون خاموش باشه.

 بال زدن.بار دیگر شروع کردند به بالهای چیکس یکبال

 ف، به نفعته که حرف مهمی باشه. امیدوارم من واقعاً ازش خوشم بیاد.دور _

 هایش را باال انداخت.مالچ شانه

 اوه، فکر نکنم تو ازش خوشت بیاد. ولی خب، واقعاً مهمه. _

 های سبز چیکس رمزی را روی صفحه کلیدی که روی میز بود وارد کرد.انگشت

 نیم.تونیم راحت حرف بزخب، دیگامز، حاال می _

 مالچ روی میز به جلو خم شد.

 این موضوع مهم اینه که، اپال کوبویی برگشته. _

جای سبز پررنگ همیشگی، سبز کمی رنگی شد که به چیکس هم جوابی نداد، اما رنگ از صورتش پرید. رنگ صورتش به
 زد.زردی می

که اون تیمسار اسکلن، بعد فرمانده روت، حاال هم  گیری رو راه انداخته. اولاپال یه جوری فرار کرده و این بساط انتقام _
 هالی و آرتمیس فاول.

 «اُـ اُپال؟» پته گفت:زق کردند، با تتهاش زقهای زخمیچیکس که ناگهان بال

 شه.داره هر کی رو که در به زندان افتادنش دست داشته از بین می بره، که اگه درست یادم باشه، شامل تو هم می _

 کند.اش به مالچ، کمکی به او میگناهیانگار که ابراز بی« من کاری نکردم.» ای زیرش جیغ زد:وربیل با صد

 اش نشست.مالچ عقب رفت و روی صندلی

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

 
 

127 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

های خوام تو رو بگیرم. اگه درست یادم باشه، توی تمام مصاحبهای نداره. من که نمیها به من فایدههی، گفتن این حرف _
های قاچاقچی تماس کرده بودی که تو اولین فرد پلیس زیرزمینی بودی که خودت شخصاً با گابلینتلویزیونی کلی سخنرانی 

 برقرار کردی.

 «شاید اینا رو ندیده باشه. اون موقع توی کما بود.» ای گفت:چیکس با لحن امیدوارانه

 مطمئناً یکی همه رو براش ضبط کرده. _

 هایش کشید.دستش را روی بالکرد، طور که به این حرف فکر میوربیل همان

 خوای؟حاال تو از من چی می _

ونی. چیزهایی باید یه پیغام به فلی برس» خوانی کند:مالچ با دست دهانش را پوشاند تا اگر کسی فیلم را دید، نتواند حرفش را لب
 ی روشنشه، فقط تراشهمیدونم کجا پارک خوام. میرو که در مورد اپال گفتم، بهش بگی. شاتل نیروی ویژه رو هم می

 «خوام و رمزشو.کردنش رو می

 افتم زندان.چی؟ چه مزخرفاتی! می _

الچ ی دیگه ی منه، نه، بی سروصدا و راحت. تنها چیزی که مرکز پلیس می بینه، یه فرار ماهرانه» مالچ سرش را تکان داد:
 «رم.کنم و میسردکن فرار میی پشت دستگاه آبلهدزدم، بعد از لوکنم، تراشه رو میهوش میدیگامزه. من تو رو بی

 «هوش کردن منو بگو.دوباره اون قسمت بی» چیکس اخم کرد:

 مالچ دستش را محکم روی میز کوبید.

 کنه، شاید هم تا حاال مرده باشه.وپنجه نرم میگوش کن وربیل، هالی همین اآلن داره با مرگ دست _

 «به ما هم همینو گفتن.» چیکس گفت:

 بروبرگرد مرده.خب، اگه من همین اآلن خودمو بهش نرسونم، دیگه بی _

 چرا همین حاال پلیس رو خبر نکنیم؟ _

 ای کشید.مالچ تصنعی خمیازه

نیروی  دونی، هیچ افسرچون کودن، تا پلیس از مرکز خودشو اینجا برسونه، دیگه خیلی دیر شده. قانون رو هم که خودت می _
 اشه.ای تایید شده بکه اون اطالعات از منبع دیگهاساس اطالعات یه مجرم محکوم اقدامی بکنه، مگر این برتونه ای نمیویژه

 کنه.گفتن تو به من هم کمکی به اوضاع نمی "کودن"کنه، در ضمن کس توجهی به این قانون نمیهیچ _

 مالچ بلند شد ایستاد.
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سلحشوریت کجا رفته؟ یه زن جون تو نجات داده و حاال جون وخوی محض رضای خدا، تو یعنی اسپرایتی؟ پس خلق _
 کنه که در جایگاه یه اسپرایت، هر کمکی که از دستت برمیاد به اون بکنی.خودش در خطره. وجدان حکم می

 های مالچ زل زد.چیکس به چشم

که یه سرقت خیلی خطرناکه. اینراستشو بگو، این چیزهایی که گفتی حقیقت داره؟ به من بگو مالچ، چون عواقب این کار  _
 ی جواهرات نیست که؟مسخره

 «دم.حقیقت داره. قول شرف می» مالچ گفت:

را  هایشبعد چند نفس عمیق کشید و چشم« ذارمش توی بانک.اوه، جانمی. قول شرف مالچ دیگامز. می» چیکس خندید:
 بست.

 واظب باش چیزی نشکنی.شده. متراشه توی جیبمه. رمز هم همون جا روی تابلو نوشته _

 ی مهاری هستم.نگران نباش، من راننده _

 چیکس هنوز ضربه را نوش جان نکرده، صورتش را جمع کرد.

 ها منو با همین قیافه دوست دارن.منظورم شاتل نیست، احمق. منظورم صورتمه. خانم _

 توانست عقب برد.اش را تا آنجا که میکردهمالچ مشت گره

 کنم.ها رو ناامید میخانم پس متأسفم که _

 اش زمین افتاد.این را پفت و چنان محکم چیکس وربیل را زد که از روی صندلی

ار کرد، که البته کهوش نبود، بلکه تظاهر میهای چیکس را گشت. اسپرایت درواقع بیهای فرزش جیبمالچ با انگشت
ی شاتل را پیدا کرد و آن را در ریشش چپاند. یک دسته از موهای دهکننی روشنای بود. در عرض چند ثانیه مالچ تراشهعاقالنه

ریشش در چشم به هم زدن خودشان را محکم دور تراشه پیچاندند و شکل یک پیله را به خود گرفتند. مالچ نوترینوی وربیل 
در  یها را زیر دستهندلیطرف اتاق رفت و یکی از صرا هم برداشت، گرچه این جزو قرارشان نبود. بعد با دو قدم بلند آن

ن حلقه سردکآورد. مالچ یک دستش را دور مخزن آبتر فرصت برای فرار به دست میمحکم کرد ... با این کار چند ثانیه بیش
ها را ی دوطرفه آنهایش را باز کرد. در این لحظه سرعت بسیار حیاتی بود، زیراکسی که از پشت آیینهزمان دکمهکرد و هم
کرد. ی سیاهی روی در شد که با سرعت گسترش پیدا میکوبید. مالچ متوجه نقطهکرد حاال داشت محکم به در میتماشا می

 سوزاندند تا داخل شوند.پس داشتند با صاعقه افکن در را می

 مالچ مخزن آب را از دیوار کند و چند لیتر آب سرد را در اتاق بازجویی پخش کرد.

ها رو خشک کشه این بالهی، محض رضای خدا مواظب باش. حاال تا ابد طول می» ناله گفت:چیکس از روی زمین با آه و 
 «کنم.

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

 
 

129 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

 هوش باشی.خفه شو. مثل این که قرار تو بی _

مالچ به محض این که آب توی لوله تخلیه شد، داخل لوله شیرجه زد و تا اولین محل اتصال دو لوله جلو رفت، بعد چند لگد 
های گل رس از شکاف ایجاد شده پایین ریختند و راه لوله را بستند. مالچ ل زد تا شل شود. تکهمحکم به بوَشن اتصا

 توانست او را بگیرد.هایش را باز کرد. دوباره داخل زمین برگشته بود. حاال دیگر هیچ کس نمیآرواره

مالچ باراهنمایی قطب نمای ذهنی  شد.ها میترین محل به چاهکترین نقطه قرار داشت، که نزدیکسکوی شاتل در پایین
ی هر ی آن مثل نقشهای به خودش داد و رو به پایین شد. او قبالً هم در این ترمینال بود و نقشهاش، زاویهخطاناپذیر دورفی

شده بود. مالچ بعد از شصت ثانیه جویدن خاک و جذب ذهنش حک آن بود، از همان موقع کامالً در ساختمان دیگری که در
رو شد. این کانال خاص مستقیم تا خود سکوی کانی و بیرون داد مواد زائد از انتهای دیگر بدن، با یک کانال هوا روبه دموا

 توانست لرزش موتورهای آن را با موهای ریشش حس کند.جا حتی میرفت؛ دورف از همینشاتل می

های رفت، اما نگهبانی فلزی کانال، داخل آن میی سنگ دورفی روی بدنهدهنده مالچ معموالً با ریختن چند قطره جال
طرف اش بهی متراکمی را از سالح دزدیجای این کار، صاعقهکردند، برای همین بهزندان اقالمی مانند این را ضبط می

 اشده یک دقیقه فرصت داد تای یخ در مقابل گرما آب شد. مالچ به سوراخ آبی فلزی شلیک کرد. فلز مثل صفحهبدنه
و داخل کانال هوا رفت. بعدازاین که دوباره به سمت چپ پیچید، صورتش  اطرافش سفت و سرد شود، بعد از میان آن گذشت

ر قرمز د های خطربه سکوی شاتل بود. دورف ازآنجا دید که باالی درها چراغای توری قرار گرفت که مشرفدر مقابل دریچه
کرد که وضعیت اضطراری است. کارکنان سکوی شن، به هرکسی حالی میحال چرخیدن هستند و صدای آژیری زخمت و خ

 شاتل همه جلوی اینترنت جمع شده بودند و منتظر اخبار جدید بودند.

طرف شاتل مخصوص پلیس وپا بهداد، نرم و آرام روی زمین پرید و چهار دستاش اجازه میمالچ تا آنجا که هیکل نخراشیده
های ی چیکس وربیل در را باز کرد. دستگاهبا تراشه نلی عمودی معلق بود. مالچ آهسته باال رفت وخزید. شاتل، سرباال در تو

ها کاری به جز فرمان و پدالاگر بهاندازه پیچیده بودند، اما مالچ برای هدایت وسایل نقلیه یک نظریه داشت: هدایت شاتل بی
 چیز رو به راهه.چیز دیگه نداشته باشی، همهکار هیچ

 حال نشده بود که این نظریه جواب ندهد.تا آن روز به خاطر شغلش بیش از پنجاه نوع وسیله نقلیه دزدیده بود و تابه

ا خواست سیستم ری کامپیوتر که از او میکننده را در محل خودش جا انداخت و بدون توجه به توصیهی روشندورف تراشه
 ل هشت تنی نیروی وِیژه مثل سنگی عظیم یک آن در چاهک رها شد و مانند پاتیناژی آزاد را فشار داد. شاتبازبینی کند، دکمه

چرخید به سمت طور که میی زمین آن را در چنگال خود گرفته بود و همانسرعت دور خودش چرخید. نیروی جاذبهبازها به
 کشید.ی زمین میهسته

که  سیمیای بیدال کنترل جهت شاتل زد. در همین لحظهای به پپای مالچ فقط در حدی که سقوط را متوقف کند، ضربه
کنم! هی، تویی که توی شاتلی. به نفعته که همین حاال برگردی اینجا. شوخی نمی» روی داشبورد بود، صدایی به گوش رسید:

 «زنم.نابودگر رو می ی خودی دیگه خودم شخصاً دکمهتا بیست ثانیه
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ی دیگری را هم در گلویش را روی بلندگو تف کرد و صدای مزاحم را خفه کرد. گلوله اشای از آب دهان دورفیمالچ گلوله
 نابودگر. ای زدند و خاموش شدند. این هم از خودسیم انداخت. مدارها جرقهی مدارهای زیر بیقرقره کرد و آن را روی جعبه

ل را به حال بعدازاین که چند بار شاتبااین داشت ...ها آشنایی نو مالچ با آن کننده بسیار پیشرفته بودندهای هدایتدستگاه
خواست شاتل را تعمیر کند، باید تمام آن را از نو زمانی میها دستش آمد. اگر نیروی ویژه دیوارهای چاهک مالید، قلق آن

 کرد.زد و احتماال گلگیر سمت راست را کامالً تعویض میرنگ می

منظور هشدار ی شاتل گذشت. این تیر اخطار بود. تیری که بهلزوولز کنان از پشت پنجرهای جصورت صاعقهپرتویی از لیزر، به
هایش را با گیری به کامپیوتر، زهرچشمی گرفته باشند. پس وقت رفتن بود. مالچ چکمهشد، تا قبل از سپردن هدفشلیک می

 طرف محل مالقاتشان راند.رین سرعت بهها پیچید و با آخانعطافش را دور پدالهای نرم و قابللگد درآورد، شست

 

 

اختند، پارک کرد. سکرده را میباتلر ماشین بنتلی را در دو کیلومتری شمال شرقی تارا، نزدیک چند صخره که شکل مشتی گره
ته فساخت مثل غاری توخالی بود. گرچه دورف دیگر این را نگای که انگشت اشاره را میطور که مالچ گفته بود، صخرههمان

های هزاران نوجوانی ای ست که از گردشهای جویده شدههای خالی چیپس و آدامسبود که دهانی آن تا چند متر پر از پاکت
 کرد که متوجه دو پسر نوجوانی شد که آنها باز میجامانده است. باتلر بااحتیاط راهش را از میان آشغالآیند، بهکه به آنجا می

 پشت چمباتمه زده بودند.

طور زیست حفاظت کنیم. اینما همه باید یاد بگیریم که از محیط» گفت: هایی که در غار بود اشاره کرد وباتلر به آشغال
 «ها؟نیست، بچه

دفعه باالی سرشان ظاهرشده بود نگاه کردند و از ترس به این غول بی شاخ و دمی که یک پسرها سرشان را بلند کردند و
 های خشکی را که انتهای غار جمع شدهخواست. باتلر بوتهد، که دقیقاً همان کاری بود که باتلر میفقط از غار بیرون دویدن

 بودند کنار زد و دیوار خاکی را پیدا کرد.

نم، ولی تو ککنم، بعد سر فرصت درستش میتو با مشت بزن وسط دیوار. من خودم با چند تا گاز سوراخ می» مالچ گفته بود:
 «ه باشی از روش من استفاده کنی.شاید دوست نداشت

ی محکمی به وسط دیوار خاکی وارد کرد. دیوار ترک خورد و ازآنجاکه ضخامت باتلر چهار انگشتش را صاف گرفت و ضربه
ا فضای ی بزرگ را از دیوار جدا کرد تتر نبود، خیلی راحت به چند تکه تقسیم شد. مرد محافظ چندتکهمتر بیشآن چند سانتی

 ای وارد شدن به تونلی که پشت آن بود، داشته باشد.کافی بر

اک رس تر باش. دیوارهای ناصاف خالبته شاید کمی اغراق باشد که بگوییم فضای کافی؛ احتماالً به زخمت کافی باید دقیق
ه بود، دتیزی که بیرون زآوردند. هرازگاهی هم تکه سنگ نوکتیره از همه طرف به هیکل درشت و تنومند باتلر فشار می

ی در شد. اولوشلواری بود که خراب میکرد. در این چند روز اخیر این دومین کتقیمتش را پاره میوشلوار شیک و گرانکت
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گفت، آرتمیس مونیخ و حاال هم دومی، اینجا زیرخاک ایرلند. گرچه در حال حاضر، زیاد هم نگران نبود. اگر مالچ راست می
خوار که در تعقیبش بودند، مشت ترول خونجودات زیرزمینی با هزار بدبختی از دست یکهمین حاال داشت در سرزمین مو

بار با یک ترول جنگیده بود و نزدیک بود در این نبرد جانش را از دست بدهد. حاال حتی تصورش را هم کرد. باتلر یکفرار می
 ها دست به یقه شود.توانست بکند که با یک گروه از آننمی

هایش را در زمین فروکرد و خودش را در تونل جلو کشید. مالچ به او گفته بود که این تونل خاص یکی از چندین شتباتلر انگ
های موجودات زیرزمینی راه دارد. این تونل را دروف های ی چاهکتونل پنهانی و غیرقانونی دورف هاست که به سامانه

لچ هم تقریباً سیصد سال پیش که مجبور بود برای شرکت در جشن های متمادی جویده بودند. خود مافراری در طول قرن
رآیند بازیافتی کرد به فرفت و سعی میبار آن را حفر کرده بود. باتلر فقط جلو میتولد پسرعمویش یواشکی به هون برگردد، یک

 دورف ها فکر نکند.

های حفره به رنگ سبز روشن رفت. دیوارهی حباب شکلی را به خودش گتونل بعد از چند متر گشادتر شد و شکل حفره
ها این بود که با آب دهان دورفی پوشیده شده بودند درخشیدند. مالچ این را هم به باتلر گرفته بود، علت درخشش دیوارهمی

انگیزی هستند. اول که شد. واقعاً که این دورف ها موجودات شگفتکه پس از تماس طوالنی با هوا، سفت و درخشان می
داشت دید امکان نانفجار؟ باتلر اگر این را هم مینافذ مکشی و موهای جاندارشان، حاال هم بزاق شبرنگ. بعد چی؟ خلط قابلم

یا شاید  اند؟توانست حدس بزند که دورف ها چه اسراری را که در آستینشان پنهان نکردهترین تعجبی کند. کی میکوچک
 جاهای دیگر بدنشان.هم

اتلر ها بقایای نیم چاشت دورف قبلی بودند. بقوی ایناحتمالی استخوان خرگوش لگدی زد و پخششان کرد. بهاباتلر به کپه
ی درخشان ساعت امگایش انداخت. او مالچ را تقریباً نیم ساعت پیش در تارا جا نشست و منتظر شد. نگاهی به صفحههمان

ا آمد آنجا قدم بزند، اما در حفره حتی جتوانست، بدش نمیباتلر اگر میرسید. حاال می پیاده کرده بود. مردک کوچولو باید تا
جا چهارزانو نشست تا چرت کوتاهی بزند و تجدیدقوا کند. از زمانی برای ایستادن هم نبود، چه رسد به قدم زدن. پس همان

نفسش ثل گذشته جوان نبود. ضربان قلب و تها حمله کرده بودند تا حاال نخوابیده بود. باتلر دیگر مکه در آلمان با موشک به آن
 رفت.اش اصالً باال و پایین نمیی سینهقدر آهسته شده بود که انگار قفسهآن

شدت لرزید. چندتکه آب دهان خشک و شکننده از دیوارها کنده شدند و روی زمین افتادند. هشت دقیقه بعد، حفره کوچک به
د و به بیرون آمدن ای از کرم و حشرات دیگر از محلی که مرکز لرزش بودو زنجیره زمین زیر پای باتلر به رنگ قرمز درخشید

ای شکل استوانه ایاطراف فرار کردند. باتلر کنار ایستاد و خیلی خونسرد گردوخاک را از لباسش تکاند. یکی دو ثانیه بعد، تکه
 زد.یرون میاز زمین کنده شد و باال آمد و سوراخی به وجود آورد که از آن بخار ب

 صدای مالچ که براثر امواج سیستم تقویت صدای شاتل مسروقه تغییر کرده بود، از داخل سوراخ باال آمد.

 بزن بریم خاکی. تکون بخور، باید دو نفر رو نجات بدیم. نیروی ویژه هم چسبیده پشت من. _

 ی واسه چسبیدن نیست.باتلر فکر کرد، چسبیده پشت مالچ دیگامز و مورمورش شد. اصالً جای مناسب
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های شد، وارد آن شد. شاتلباوجوداین، مرد محافظ از سوراخ پایین رفت و از دری که در سقف شاتل پلیس زیرزمینی باز می
بته اگر توانست صاف روی صندلی بشیند. الپلیس حتی برای خود اجنه، خیلی تنگ هستند، چه برسد به باتلر که حتی نمی

زانو زدن پشت صندلی فرمان شد، تنها راهش این بود که سرش را خم کند و بهی او میکه اندازه کردای پیدا میصندلی
 قناعت کند.

 «چیز مرتبه؟همه» باتلر پرسید:

 ی باتلر برداشت و آن را داخل ریشش چپاند. موهای ریش فوری دور سوسک بیچاره پیله ساختند.مالچ سوسکی را از روی شانه

 «برای بعد، البته اگر شما میل ندارید.» گفت:مالچ رو به باتلر 

 «خیلی ممنون.. قبالً صرف شده.» باتلر زورکی لبخند زد:

تون نگه دارین، چون خیلی عجله داریم، برای اوه، جدا؟ درهرصورت، هر چی رو که صرف کردین بهتره خوب توی معده _
 تر از حد مجاز برم.همین شاید من مجبور بشم یک کمی سریع

های دستش را به صدا درآورد، بعد سر شاتل را باال گرفت، شیب تندی به آن داد و با آخرین های انگشتی مفصلف همهدور
طرف انتهای شاتل رفت، اما باالخره سه تا از کمربندهای صندلی را گرفت، تا سرعت مارپیچ حرکت کرد. باتلر لیز خود و به

 طرف بخورد.طرف و آنتر به اینکم

 «حاال واقعاً این کارها الزمه؟» خورده بود، فریاد زد:که پوست صورتش از سرعت زیاد چینباتلر 

 «پشت سرتو نگاه کن.» مالچ جواب داد:

ها را ودند آنتاب بی پشتی بیرون را نگاه کرد. سه چیز که شبیه کرم شبباتلر با زحمت روی زانوهایش بلند شد و از پنجره
کی از داد. یرفت و جاخالی میتر بودند. شاتل مالچ مرتب مارپیچ میهای کوچکدرواقع شاتل کردند، که البته،تعقیب می

شدت ی شاتل شوک وارد کرد و آن را بهها شلیک کرد که به بدنهطرف آنکننده اژدری کوچک و براق بههای تعقیبشاتل
 شود.سوزن میشدت سوزن اش بهتکان داد. باتلر ناگهان احساس کرد پوست سر تراشیده

ایی توی های ارتباطی ما رو از بین بردن، تا اگر جی پلیس زیرزمینیه. با این شلیک آنتننفرههای تکسفینه» مالچ توضیح داد:
کردن، برای همین مون هم قفلها همدست داشته باشیم، نتونیم باهاشون تماس بگیریم. روی سیستم هدایتچاهک

 «ما رو تعقیب کنن، مگر این که ...  تونن تا ابدکامپیوترهاشون می

 مگر این که چی؟ _

 مگر این که ازشون خیلی تندتر بریم تا از تیررسشون خارج بشیم. _

 تر کرد.اش را دور کمرش محکمباتلر کمربند صندلی

 تونیم؟خب، می _
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 ها تا کرد.تر دور پدالهایش را بیشمالچ انگشت

 باید دید. _

 ی سوخت زد.کمی به دریچهی محاین را گفت و ضربه

 

 زیرزمین، عجایب یازده گانه، ماکت معبد آرتمیس

تنشان ها پل ساخهای گندیده به هم چسبیده بودند و منتظر بودند ترولها و الشهی کوچک آشغالهالی و آرتمیس روی جزیره
بعضی  انداختند.عمق سنگ میوی آب کمتر شده بودند و با سروصدای زیاد پشت سر هم تتابها حاال بیرا تمام کنند. ترول

 ای کشیدند و سریع آن را بیرون آوردند.شصت پایشان را در آب کردند، اما از ترس زوزه ها حتی شهامت به خرج دادند واز آن

رگرد بجنگم. تو هم مونم و با اینا میجا میخیله خب. من یه نقشه دارم. من همین» هالی آب را از چشمانش پاک کرد و گفت:
 «توی رودخانه.

 آرتمیس بی تعارف سرش را تکان داد و با او مخالفت کرد.

م کنن و بعد هها در عرض چند ثانیه تو رو تیکه پاره میممنون، ولی نه. این برای هردوی ما حکم خودکشی رو داره. ترول _
 گه بکنیم.گردونه اینجا. باید یه فکر دی کنن تا جریان منو مستقیم برخیلی راحت صبر می

 ها پرتاب کرد.ترین آنطرف نزدیکی ترولی را بههالی جمجمه

 هایش خرد کرد.بین چنگال جانور ماهرانه آن را گرفت

 کنم، آرتمیس.باشه، گوش می _

 اش را به یاد آورد.شدهاش کشید، به این امید که خاطرات فراموشآرتمیس یک انگشتش را روی پیشانی

 اومد، اون وقت شاید...م میاگر یه چیزهایی یاد _

 هیچی یادت نمیاد؟ _

خیلی کم. چند تا تصویر که منسجم هم نیستن. یه سری تصاویر کابوس مانند. شاید هم توهم باشه. بهترین توضیحی که  _
 دونم؛ شاید فقط باید آرام باشم و منتظر بشم تا از خواب بیدار شم.تونم براش بدم همینه. نمیمی

 کردی؟ فکر کن این یه مبارزه است. اگر تو جای قهرمان یه بازی بودی، چه طوری فرار میآرتمیس، اصالً _

 های رقیبم اطالع داشته باشم، مثال آب یکی از ...اگر این یه بازی جنگی بود، من باید از ضعف _

 «سوزونه.ی چشمشونو میها از نور هم متنفرند. شبکیهنور. ترول» هالی یک دفعه گفت:
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های فسهای نشسته و نگذاشتند. بوی گند پشمشان قدم میها حاال جرئت پیدا کرده بودند و با احتیاط روی پل موقتیترول
 شد.ی کوچک حس میشان به راحتی در جزیرهمتفعن

 «آره، نور. برای همینه که این جا رو دوست دارن. چون این جا کم نوره.» آرتمیس تکرار کرد:

 شه و خورشید مصنوعیش در حداقل اندازه است.جا از طریق برق اضطراری تامین میآره، روشنایی این  _

کردند و درست وسط آسمان، آرامی در آسمان مصنوعی حرکت میبعدی بهآرتمیس باالی سرش را نگاه کرد. ابرهای سه
 ری نداشت.انگیزی معلق ایستاده بود، ولی تقریباً نوباالی سقف معبد، خورشیدی بلوری به طرز شگفت

 فکری در ذهن آرتمیس جرقه زد.

طرف ماست یه داربسته، اگر بتونیم ازش باالبریم و به خورشید برسیم، تو می تونی ای که بهترین گوشهاون جا روی نزدیک _
 تر کنی؟هامون نور خورشید رو بیش های دستبندبا استفاده از باتری

 اش انداخت.هالی چینی به پیشانی

 ها رد بشیم؟کنم بتونم. ولی چه طوری از ترولآره، فکر  _

 ای را که فیلم پیغام اپال را نشان داده بود، بلند کرد.آرتمیس تلویزیون غواصی

 کنیم.با این تلویزیون حواسشونو پرت می _

 

 

ت. ترین درجه گذاشی روشنایی آن را پیدا کرد و آن را روی روشنرفت تا دکمههای تلویزیون غواصی ورقدر با دکمههالی آن
 زد.کننده به سفیدی میتصویر اپال تحت تأثیر نور خیره

 «زود باش.» و گفت: آرتمیس آستین هالی را کشید

ترین وکردند، به دنبالش بودند و پشمالسختی تعادلشان را حفظ میی گروه هم که بهاولین ترول وسط پل رسیده بود و بقیه
 ورده بودند.های دنیا را به وجود آصف رقصنده

 «کنم نتیجه بده.فکر نمی» هایش را دور تلویزیون غواصی گرفت و گفت:هالی دست

 آرتمیس هم پشت سرش راه افتاد.

 ای نداریم.ی دیگهدونم، ولی چارهمی _

وست دهای مثل این خوبه که آدم همراه یه آری. توی موقعیتباشه. ولی اگر موفق نشدیم، متاسفم که چیزی به خاطر نمی _
 باشه.
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 ی او را از پشت فشار داد.آرتمیس شانه

 شیم، کاری هم به فراموشی نداریم.اگه موفق شدیم با هم دوست می _

ها که افتادند. ترولخوردند و توی آب میها از روی تپه قل میلرزید. جمجمهشدت میها حاال داشت بهی کوچک آنجزیره
هایشان آمدند و با هر قطره آبی که به پشمشان جلو میطور بااحتیاط روی مسیر لغزندهها رسیده بودند، همانتقریباً به آن
کوبیدند و آب از هایشان روی زمین میها که هنوز در ساحل بودند با پنجهی آنآمد. بقیهشد جیغشان درمیپاشیده می

 شان راه افتاده بود.ولوچهلب

ها فروکرده آورد تا آخری لحظه صبر کرد. نمایشگر تلویزیون غواصی را بین آشغال که بهترین نتیجه را به دستهالی برای این
 د.خبر بودنشدند کامالً از بالیی که قرار بود سرشان بیاید بیها نزدیک میبود، برای همین جانوران وحشی که به آن

 «هالی؟» آرتمیس با دستپاچگی گفت:

 «ی دیگه.یهصبر کن، فقط چند ثان» هالی آرام زمزمه کرد:

اولین ترول به جزیره رسید. کامالً مشخص بود که رهبر گروه است. ترول کمرش را راست کرد که قدش تقریباً به سه متر 
ی بلندی کشید. بعد ناگهان جنونی وحشیانه تمام مغز رسید و سر پشمالویش را رو به آسمان مصنوعی تکان داد و زوزه

ی هایش را برگرداند تا زیر قفسهو چنگال هایش شروع به چکیدن کردنداز نوک عاجهای سم کوچکش را در برگرفت. قطره
ای قلب را ها وارد کنند؛ چنین ضربهها دوست دارند ضربه نهایی مرگبارشان را زیر دندههایش را بشکافد. ترولی قربانیسینه

 که سفت شود.کند ترتیب گوشت فرصت نمیایناندازد، بهترکاد و از کار میفوری می

خواستند یا در کشتن مشارکت کنند یا سهمی از گوشت ی کوچک آمدند و همگی مشتاقانه میتری روی جزیرههای بیشترول
کار شدن انتخاب کرد. سر تلویزیون را رو به باال چرخاند و نمایشگر پرنور را بهتازه ببرند. هالی همان لحظه را برای دست

نگ انگیز، انگار که دشمنی واقعی باشد، چترول گرفت. حیوان عقب عقب رفت و به نور نفرت ترینطرف نزدیکمستقیم به
رفت، روی رفقایش انداخت. خورد و به عقب میطور که تلوتلو میهای ترول را از بین برد و او را همانانداخت. نور شبکیه

ه ها نسبت بها بخش شد. حیوانر صف پشت سر آنها سکندری خوردند و در آب افتادند. وحشت مثل ویروس دگروهی از آن
بانی زده و عصخورد، به همین خاطر همگی وحشتهایشان را میدادند که انگار مثل اسید پشمنشان می العملآب طوری عکس

رو های داسی شکلشان دنشینی منظمی نبود. هرکسی که سر راهشان بود یا با عاجطرف ساحل هجوم بردند. اما این عقببه
. قل افتادشد یا با دندان گاز گرفته شد. قطرات زهر و خون در هوا بخش شد و آب انگار که در حال جوشیدن باشد، به قل

 خراشی از درد و وحشت تبدیل شد.های گوشها به جیغی ترولهای خونخوارانهزوزه

ی ام. احتماالً به خاطر این که، از پنجرهم شدهنه، این واقعیت نداره. حتماً دچار توهآرتمیس فاول گیج و مبهوت فکر کرد، 
 . و از آن جا که مغزش این توجیه معقول را پذیرفت، خاطراتش کماکان محبوس باقی ماند.هوش شدمهتل افتادم و بی

 «کمربند منو محکم بگیر.» رفت، به آرتمیس دستور داد:هالی همان طور که روی پل موقت جلو می
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ن تریکه کی فرمانده باشد نبود. درهرصورت اگر هم کوچک. حاال وقت بحث کردن در مورد اینآرتمیس فوری اطاعت کرد
تری برای مقابله با این ها واقعاً در حال وقوع بودند، پس سروان شورت صالحیت بیشامکانی وجود داشت که این اتفاق

 ها داشت.حیوان

ت. آرتمیس رفقدم روی پل جلو میقدم یکدست گرفته بود و یک حمل درهالی تلویزیون غواصی را مثل یک توپ لیزری قابل
 یکی از روی سنگی به سنگها یکیهای لغزنده تعادلش را از دست ندهد. آنکرد حواسش را جمع کند تا روی سنگسعی می
 شدند.طرف کج و راست میطرف و آنرفتند و مثل بندبازهای مبتدی به ایندیگر می

 داد.ها را میی زوایا ترتیب ترولچرخاند و از همهی را خیلی آرام به اطراف میهالی تلویزیون غواص

ها همچنان گاه به دنبال ناامیدی، موفقیت نخواهد بود. پس آناما هیچ خیلی زیادن، امکان نداره موفق بشیم.آرتمیس فکر کرد 
 قدم به عقب.داشتند و یکادامه دادند، دو قدم به جلو برمی

ویزیون را ی تلهای یکدستش شیشهر زیرک، وقتی هالی به سمت او برگشت، سرش را سریع دزدید و با چنگالیک ترول ن
ها توی رودخانه افتادند و محکم با کف آب به آرتمیس برخورد کرد. هر دو آن ترک انداخت. هالی به عقب تلوتلو خورد و

 عمق برخورد کردند.کم

جای هوا، آب به داخل اراده نفس عمیقی کشید، اما متأسفانه بهشده، بییش خارجهاآرتمیس که احساس کرد هوا از ریه
خورده از آب بیرون ماند، اما چند قطره آب ی ترکهایش را هم چنان راست گرفت، درنتیجه شیشههایش رفت. هالی آرنجریه

 در آن نفوذ کرد و نمایشگر شروع کرد به جرقه زدن.

 طرف ترول نر گرفت.شد، نمایشگر را بهبلند میزحمت طور که بههالی همان

 هایش بیرون داد.آرتمیس هم پشت سرش بلند شد و با سرفه آب را از ریه

 «دونم چه قدر فرصت داریم.نمایشگر داغون شده. نمی» نفس زد:هالی نفس

 «برو، برو.» هایش کنار زد و فریاد زد:آرتمیس موهایش را از جلوی چشم

ای خالی را در ساحل هایی که در آب افتاده بودند، گذشتند. هالی نقطهود را جلو کشیدند و از کنار ترولزحمت خهر دو به
خب  گذاشتند، ولیی آرامش بود که دوباره قدم روی زمین خشک میانتخاب کرد تا آنجا از آب بیرون بیایند. این خودش مایه
 ها بودند.قلمرو ترول آب هم برای خودش امتیازاتی داشت. حاال دیگر کامالً

ون شد، هالی فوری تلویزیها کمی نزدیک میکه یکی از آنمحض اینای امن دورشان حلقه زدند. بهها بافاصلهی حیوانبقیه
وفتگی کرد با سرما و کپرید. آرتمیس سعی میگرفت و حیوان انگار که نیشش زده باشند، عقب میغواصی را به طرفش می

سوخت. شدت میآن را زخمی کرده بود، به 66ش بود مبارزه کند. مچ پایش، درست در محلی که یک ترولو ضعفی که در بدن
 «راست بریم طرف معبد و از داربست باالبریم.باید یک» خوردند، گفت:هایش به هم میطور که دندانهمان

                                                            
  متن کتاب اسکن شده »ترولی« بود. یک ترول از لحاظ نگارشی مناسب تره. - و66
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 باشه، یه خرده صبر کن. _

دت درد شهمه مدت تلویزیون را گرفته بود، بهکه اینوهایش از اینهالی چند نفس عمیق کشید و نیرویش را جمع کرد. باز
های قرمز اش منعکس شود. هالی مستقیم در چشمکرد، اما او کسی نبود که اجازه دهد ضعف، و یا حتی ترس در چهرهمی

 سختی سروکار دارند.ها نگاه کرد و گذاشت ببیند که با چه دشمن جانترول

 ای؟آماده _

 «ام.آماده» اب داد:آرتمیس جو

 گرچه اصالً نبود.

ها حمله عنوان انتظار چنین تاکتیکی را نداشتند. آخر کی به ترولهیچها بههالی آخرین نفس را هم کشید و حمله کرد. ترول
 وهای نور سفید صفشان را شکستند، ولی آرامششان فقط در حدی به هم خورد که آرتمیس ها در مقابل جرقهکند؟ ترولمی

 هالی بتوانند مثل برق از سوراخی که در صف ایجادشده بود، بگذرند.

ند، بلکه ها برخورد نکطرف معبد، باال رفتند. هالی اصالً سعی نکرد با ترولی رودخانه بههالی و آرتمیس سریع از شیب کناره
ردرگم تر گیج و سفقط باعث شدند بیشها وقتی به خاطر کوری موقت باهم برخورد کردند، ها دوید. ترولطرف آنمستقیم به

شان پشت های وحشیانهپاره کردند، زوزهی لیزر بود تکههایشان که به تیزی اشعههدف هم دیگر را با چنگالشوند و وقتی بی
های حسابهای زیرک هم از فرصت استفاده کردند تا خردهسر هالی و آرتمیس کرکننده بود. در این آشفتگی بعضی از ترول

ها زنجیروار در سراسر دشت پخش شد، طوری که مدت کوتاهی تمام منطقه شان را تسویه کنند. دادوبیدادها و زوزهگذشته
 های پیچیده در هم و گردوخاک.تبدیل شد به ازدحامی از ترول

ز ان راهش را ازننفسهایش را محکم دور کمربند هالی قالب کرده بود، نفسطور که انگشتآرتمیس هم غرشی کرد و همان
های سروان شورت گرچه با سرعت بود، اما ریتم ثابتی به خودش گرفته میان مسیر باریکی که داشتند، باز کرد. دم و بازدم

 بود.

بدنم اصالً آمادگی نداره، این هم تاوانی که باید بپردازم. در آینده عالوه بر مغزم باید بدنم رو هم تمرین  آرتمیس فکر کرد،
 ای وجود داشته باشه.اگر آیندهبدم البته 

رسید. تر میم اش به بیش از پانزدهتر بود، بلندیمعبد باالی سرشان قد علم کرده بود. باوجودی که ماکتی با مقیاس کوچک
های بریگوش آن را در برگرفته بودند، باال رفته و با گچبعدی که سقف سهچند ستون مشابه هم تا ابرهای مصنوعی سه

سیب که از آتر که برای اینهای جوانهای ترولها پر بود از جای چنگالهای پایین ستونشده بودند. قسمتزیینظریفی ت
ها باال رفته بودند. آرتمیس و هالی با زحمت زیاد چهاردست و پا خودشان را حدود بیست دیگران جان سالم به درببرند، از آن

 ها رسیدند.قدم جلو کشیدند و به ستون

ها کشتند یا مواظب بودند که کشته نشوند، اما اینها یا داشتند دیگران را میبخاته، ترولی روی داربست نبود. تمام آنخوش
آوردند دو مزاحم بینشان است. دو مزاحم با گوشت تازه. کشید، یعنی تا زمانی که به خاطر میتر طول نمیهمه چند ثانیه بیش
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ا خواستند بار دیگر آن رها گوشت الف را چشیده بودند، اما همان تعداد کم هم مشتاقانه میحال تعداد کمی از این ترولتابه
ی طعم شیرین آن هنوز تمام ذهن امتحان کنند و تنها یکی از حاضرین این جمعیت گوشت آدمیزاد را چشیده بود که خاطره

ها کیلو آب را به ز رودخانه باال کشیده بود و دهکرد. همین ترول هم بود که خودش را اها به خود مشغول میکودنش را شب
ای که خیلی به او نزدیک شده بود زد و هوا را بو کشید. وزنش اضافه کرده بود. ترول خیلی راحت سیلی محکمی به توله

وبی به خاطر خکرد. بوی خوشی که آن را از زمان کوتاهی که زیر نور ماه گذرانده بود، بهای را در هوا حس میی تازهرایحه
دار های گلویش جاری کرده بود. ترول از مسیری شیبآورد. بوی خوش انسان. و تنها تشخیص این بو، بزاق را از غدهمی
 طرف داربست دویدند.تاب گوشت هم با سرعت زیاد بهطرف معبد راه افتاد. خیلی زود، گروه بزرگی از آن هیوالهای بیبه

 «اینکه دوباره رفتیم توی فهرست غذا.مثل» د گفت:هالی وقتی دستش به داربست رسی

هایش  ریهداد، ولی فعالًهایش را از کمربند سروان پلیس زیرزمینی باز کرد. اگر در شرایط عادی بود جوابی میآرتمیس انگشت
اشت تا نوهایش گذهایش را روی زاشدید به اکسیژن احتیاج داشتند. آرتمیس چند قلپ هوا را با تمام وجود بلعید، بعد دست

 استراحت کند.

 هالی آستینش را کشید.

 برای استراحت وقت نداریم، آرتمیس. باید ازاینجا بری باال. _

 «اول شما بفرمایید.» زنان گفت:نفسآرتمیس نفس

 گذاشت.تنها نمیکرد و یک خانم را دستوقت اول خودش فرار نمیدانست که اگر پدرش هم بود، هیچآرتمیس می

ها نیست. تو برو سراغ خورشید. منم با این تلویزیون غواصی حاال وقت این تعارف» با آرنج به آرتمیس زد و گفت: هالی
 «کنم. برو.ای معطل شون میچندثانیه

زادی ای برای آهای گرد و عسلی و... آشنا بودند؟ خاطرات لحظههای هالی نگاه کرد تا از او تشکر کند. چشمآرتمیس به چشم
 ندانشان تقال کردند و خودشان را به درودیوار سلول کوبیدند.از ز

 «هالی؟» آرتمیس گفت:

 چیز محو شد.طرف داربست برگرداند و همههالی او را به

 دی.برو باال، دیگه داری وقت هدر می _

ت، با رفاال میقدم باش را روی داربست تنظیم کرد و سعی کرد حرکاتش را هماهنگ کند. یکوپاهای خستهآرتمیس دست
کم از کشید. کار سختی نبود. او قبالً هم از نردبان باال رفته بود. دستگرفت، بعد خودش را باال میی بعدی را میدست پله

 یکی که باال رفته بود، یعنی البد رفته بود دیگه؟!
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ها ی بین آنهی ایجاد نکنند، فاصلهای داربست با پوششی از جنس الستیک، روکش شده بودند تا هنگام باال رفتن مشکلمیله
ه. آرتمیس سالترین فاصله برای یک جن معمولی، و اتفاقاً برای یک آدمیزاد چهاردهمتر بود، یعنی راحتهم دقیقاً چهل سانتی

 شدت احساس خستگی کرد.که ششمین پله برسد، در بازوهایش بهشروع کرد به باال رفتن، اما قبل از این

نفس ساش با نفآرتمیس سرش را برگرداند و از باالی شانه خیلی زود بود. هنوز راه زیادی مانده بود.یلیبرای خسته شدن خ
 «سروان، بسه دیگه، بیا باال.» گفت:

 «نه هنوز.» هالی گفت:

دند، شمی ها نزدیکای برای متوقف کردن دودسته ترولی که به آنکرد نقشههالی پشتش را به داربست کرده بود و سعی می
 بکشد.

ها بر اساس قرار ها داشتند. اما آن آموزشی ترولی آموزش حین خدمت فقط برای مقابله با حملهدر مرکز پلیس، یک دوره
 تن بود.بهگرفتن در موقعیت تن

ه بود، دهایی از فیلم خود او که دو سال پیش با ترولی در ایتالیا درگیر شباوجود نارضایتی همیشگی هالی، سخنران از قسمت
 کرد.استفاده می

اینجا. » گر تلسکوپی روی آن زده بود و گفته بود:سخنران تصویر هالی را روی نمایشگر بزرگ ثابت کرده بود و با یک نشان
 «طوری نکنید.که اینیک مثال بسیار عالیه برای ایناین

 ی یکها موردحملهکه وقتی در محل زندگی ترول وقت آموزش نداده بودندها هیچکرد. به آناما این سناریو کامالً فرق می
 گیرند، چه باید بکنند.ها قرار میگروه بزرگ از آن

 آمدند، هیوالیی واقعیآمدند. رهبر گروهی که از سمت رودخانه میطرف او میدودسته ترول گروهی را تشکیل داده بودند و به
دانست که حتی اگر یک قطره از این زهر زیرپوستش برود، لی میچکید. هاهوش کننده میبود که از هر دو عاجش زهری بی
های ترول فرار کند، این زهر کند اثر، عاقبت او را فلج رود. حتی اگر موفق شود از چنگالدر نشئگی لذت بخشی فرو می

 کند.می

ان تازه افتاده بود. نزدیک خود شهایی بودند که دوزاریها و آنتر شامل توله ترولآمدند و بیشاز سمت غرب می گروه دوم
 خوردند.های قبلی را میی الشهماندهها داشتند تهمعبد هم چند تا ترول ماده ایستاده بودند، اما آن

موقع زیاد که حداکثر کارایی را داشته باشد باید آن را بهی نور تلویزیون غواصی را پایین آورد. برای اینای درجههالی با ضربه
 ری کند.گیتوانست هدفرفت، دیگر نمیکه باال میمحض اینین آخرین فرصتی بود که در اختیار داشت. چون بهکرد. امی

دادند. زدند و هم دیگر را هل میکه نفر اول باشند، به هم تنه میآمدند و برای اینهای معبد میطرف پلهها با سرعت بهترول
های رفتند. رهبرانشان خودشان را با پرشطرف هالی میشدند و مستقیم بهی راست معبد نزدیک میهر دو گروه به گوشه

های هایشان به عقب کشیده شده بود و دندانهاست. لبکردند که اولین گاز مال آنانداختند و به همه حالی میبلندتری جلو می
شده بود. درست در همین لحظه، دوختههایشان فقط و فقط به هدف خوارشان را در معرض دید قرار داده بود و چشمگوشت
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دفاع  یهای دو هیوال را که هنوز آمادهی روشنی تلویزیون را سریع روی زیاد گذاشت و شبکیهکار شد. او درجهبههالی دست
ها م دستزدند، روی ازدحاکشیدند و نور آزاردهنده را کنار میهای کرکننده میطور که زوزهنشده بودند، سوزاند. هیوالها همان

ها حمله کرده است، و در عوض ها فکر کردند گروه رقیب به آنی ترولها پایین افتادند. همهها و عاجها و دندانو چنگال
 ومرجی از جنگی ماقبل تاریخی به راه افتاد که بیاوببین.چند ثانیه، زیر داربست چنان هرج

ی اول داربست فلزی باال رفت. او تلویزیون غواصی و چاالک از سه پله ترین استفاده را کرد و فرزومرج بیشهالی از این هرج
رد، ولی کهای پشت سرش را نشانه بگیرد. حفاظت چندانی از او نمیای ترولرا به کمربندش وصل کرده بود تا مثل اسلحه

 خب بهتر از هیچی بود.

ی که در رفت و از زخمریده بود و خیلی آهسته باال میبهای پسرک آدمیزاد بریدهدر عرض چند ثانیه، به آرتمیس رسید. نفس
 چکید.مچ پایش بود، خون می

ها جای این کار یکدستش را دور داربست پیچید و برگشت تا موقعیت ترولتوانست از او جلو بزند، اما بههالی خیلی راحت می
های د. عاجآمها باال میچابکی یک گوریل از پلههموقع این کار را کرد. ترولی نسبتاً کوچک داشت برا بررسی کند، و چه به

های زهر نوکشان جمع شده ها هم تیز بودند و قطرههایش بیرون زده بودند، اما همانکوچک و نابالغش تازه کمی از زیر لب
 .هایش را بپوشاندطرف او برگرداند. حیوان هر دودستش را ول کرد تا چشمی تلویزیون را بهبود. هالی صفحه

 هایش را بپوشاند، اما رسید که با یک دست خودش را نگه دارد و با دست دیگر چشماگر یک الف جای او بود، عقلش می
 کنند.ها در حد یک کرم خاکی است و تقریباً به طور کامل غریزی عمل میترول

محض پیچید، افتاد. ترول بهمی خورد و به خودترول کوچک از پشت پرت شد و روی فرش پشمالویی که زیر پایش وول می
کرد، برخورد تلویزیون غواصی را با ها را سریع رد میطور که پلهافتادن، وارد معرکه شد. هالی به باال رفتن ادامه داد و همان

 کرد. پیشرفت آرتمیس در حد اسفباری کند بود و هنوز یک دقیقه نشده، هالی به او رسیده بود.پشتش حس می

 ؟حالت خوبه _

هایش از وحشت کامالً باز بود. هالی این نگاه را قبالً در های به هم چسبیده، سرش را تکان داد، اما چشمآرتمیس با لب
که شدت زیر فشار بودند، دیده بود. باید پسر خاکی را قبل از اینکه در نبردها بهصورت افسرهای پلیس زیرزمینی، هنگامی

 برد.جای امنی میدیوانه شود به

 شیم.تر نمونده. داریم موفق میی دیگه بیشزود باش دیگه، آرتمیس. چند تا پله _

شد ها را دوباره باز کرد، عزم و اراده را میاش چند نفس عمیق کشید. وقتی آنهایش را بست و از بینیآرتمیس یک ثانیه چشم
 ها دید.در آن

 ام.خیله خب، سروان. من آماده _

متر به آزادی نزدیک کرد. هالی ی بعدی که باالی سرش بود دراز کرد و خودش را چهل سانتیپلهآرتمیس دستش را برای 
 کرد.دهند او را تشویق به پیشروی میهایی که مشق نظامی میرفت، مثل گروهبانطور که دنبالش میهمان
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کردند ه یاد آوردند که چه چیزی را دنبال میها هم بی دیگر طول کشید تا باالخره به سقف رسیدند. تا آن زمان ترولچند دقیقه
ی رین نقطهطرف بلندتتند به وپا، تنددار کشید و هر دو چهاردسترفتند. هالی، آرتمیس را روی سقف شیبو از داربست باال می

لحظه س یکتمیروند. آرآن رفتند. گچ روی سقف سفید و یکدست بود و در آن نور کم، مثل این بود که روی زمین برفی راه می
 ی گنگی را در ذهنش بیدار کرده بود.مکث کرد. این منظره، خاطره

 «برف. یه چیزهایی یادم ... » با تردید گفت:

 اش را گرفت و به جلو هلش داد.هالی شانه

اشه رولی نبکه تزنیم، یه وقتیخواد راجع به این موضوع حرف میآره، آرتمیس. قطب، یادت میاد؟ بعداً هر چه قدر دلت می _
 که بخواد ما رو بخوره.

 آرتمیس فوری به زمان حال برگشت.

 باشه، فکر خوبیه. _

ا آنجا که رفت. هر دو نفر تی کریستالی که خورشید مصنوعی بود، میطرف کرهی چهل درجه، بهسقف معبد با شیبی به زاویه
رفتند و رد ناصاف خون، مسیرشان را روی گچ ز میخیداد، با سرعت روی سقف سینهی آرتمیس اجازه میوپاهای خستهدست

کان تر تشدند، داربست بیشتر میآمدند و به سقف نزدیکها باال میها از پلهطور که ترولکرد. همانسفید مشخص می
 کرد.ی معبد برخورد میبه دیواره خورد ومی

هایش ریستالی دراز کرد. سطح کره زیر انگشتطرف خورشید کهالی پاهایش را دو طرف نوک سقف گذاشت و دستش را به
 کامالً صاف و یکدست بود.

 هالی فحش داد.

 تونم ورودی برق رو پیدا کنم. باید حتماً یه پریز خارجی باشه.دارویت! نمی _

که نگران  ترسید، سعی کرد پایین را نگاه نکند. کسیخیز به پشت کره پیچید و باوجودی که اصالً از ارتفاع نمیآرتمیس سینه
 گرفت. آرتمیس دستش را دراز کرد و باافتادن از ارتفاع پانزده متری و یک گله ترول گرسنه بود که دیگر سرگیجه نمی

 اش تورفتگی کوچکی را حس کرد.هایش روی کره را لمس کرد. انگشت سبابهانگشت

 «یه چیزی پیدا کردم.» آرتمیس گفت: 

 خ را امتحان کند.هالی مثل برق سمت آرتمیس رفت و سورا

های دستبندها هم باید به این ها مثل هم دیگر است، پس باتریی باتریخوبه، یه ورودی برق خارجیه. محل اتصال همه _
 بخوره.
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ک کارت ی یاندازهها تقریباً بهها را باز کرد. باتریکه نگاه کند، دستبندها را از جیبش درآورد و در جای باتریهالی بدون این
 زد.باری بودند و رنگ آبی روشنشان برق میاعت

ی از لبه ایطور گلهها حاال داشتند بههایش حفظ کرد. ترولتیز سقف ایستاد و تعادلش را بامهارت روی شستهالی روی نوک
نگام ههای تازی، ها مثل سگشد. ترولشان پوشیده میایهای سیاه و قهوهکم از پشمآمدند و گچ سفید کمسقف باال می

 هایشان قبل از خودشان به هالی و آرتمیس رسیده بودآمدند، گرچه بوی گند و زوزهکشیدند و جلو میشکار بو می

ی وزوزی ی کریستالی فروکرد. کرهها را در پریز کرهها از سقف باال آمدند، بعد سریع باتریی آنهالی خوب صبر کرد تا همه
لحظه تمام نمایشگاه به رنگ سفید ای از آن ساطع شد. یکو نور شدید و کورکنندهکرد، کمی لرزید و ناگهان جان گرفت 

 نور شد.ی تیزی کرد و دوباره کمدرخشانی روشن شد، بعد کره ناله

ترشان ها از سقف پایین افتادند، اما بیشای باشند، قل خوردند، بعضی از آنهایی که روی میز بیلیارد کج شدهها مثل توپترول
ا هایش رهایشان چنگ زدند. آرتمیس چشمصورتهم افتاده بودند، ناله کردند و بهطور که رویی آن جمع شدند و همانلبه

 هایش دوباره به تاریکی عادت کنند.بست تا چشم

 داختند. نمونو چند دقیقه عقب اتری انرژی خورشید رو تأمین کنن. اما فقط حکم اعدامها مدت بیشامیدوار بودم این باتری _

 ای پرت کرد.های خالی را درآورد و به گوشههالی باتری

 ای به این بزرگی برق خیلی زیادی الزم داره.کره _

 هایش را به هم زد، بعد آرام روی سقف نشست و زانوهایش را بغل گرفت.آرتمیس چند بار چشم

نور  های شب رو بتونن اختالالت ناشی از تابشتا حیوان کشهالبته، هنوز یه کمی وقت داریم. تقریبًا پانزده دقیقه طول می _
 زیاد رو جبران کنند و دوباره موقعیت خودشونو تشخیص بدن.

 هالی هم کنار آرتمیس نشست.

 جالبه. چه یه دفعه آروم شدی. _

چ راه سم که هیرکنم به این نتیجه میوتحلیل میای ندارم. وقتی اوضاع رو تجزیهی دیگهچاره» خیال گفت:آرتمیس بی
شونو ایم و یه گله ترول که فقط برای مدت کوتاهی قدرت بیناییی معبد آرتمیس گیر افتادهفراری نداریم. باالی ماکت مسخره

ه کنن. احتماالً یمون میریزن سرمون و تیکه پارهکه حالشون خوب بشه، میمحض اینمون کردن. بهاز دست دادن، محاصره
ث تفریح های عصبی خودش باعده نیستیم، من هم به هیچ عنوان تصمیم ندارم تو این مدت کوتاه با حملهتر زنربع دیگه بیش

 «خانم اپال کوبویی بشم.

دوازده دوربین  -قرمز ده هالی باالی سرش را نگاه کرد و در سقف هاللی آسمان، به دنبال دوربین گشت. دست کم چراغ
 ی انتقامش را از تمام زوایا تماشا کند.توانست صحنهپال میزدند. اخبرچین در آن تاریکی چشمک می
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تمام دنیا  یکرد. احتماالً وقتی هم که ملکهشدند، اپال واقعاً کیف میتکه میها جلوی دوربین تکهآرتمیس حق داشت. اگر آن
 د.کرگرفت، برای سرحال آوردن خودش همین فیلم را تماشا میفشار قرار میشد و حسابی تحتمی

ر رسید که دیگها را روی سقف به پایین سر داد. به نظر میهای خالی زد و آنای به باتریهالی دستش را دراز کرد و ضربه
کرد تا ترس. آخرین فرمان جولیوس به او، نجات آرتمیس بود، اما او تر احساس عجز میشده است. گرچه، بیشچیز تمامهمه

 ود.ی این کار هم برنیامده باز عهده

اون  کردین، اماتونی جولیوس رو به خاطر بیاری. شما دو تا مرتب با هم جروبحث میخیلی متأسفم که نمی» هالی گفت:
شون فهمیدن. هر دورو واقعاً دوست داشت. زبون هم دیگر رو خوب می کرد. البته، باتلرهمیشه پشت سرت تو رو تحسین می

 «کاری بودن.سربازهای کهنه

 تند.گرفهایشان را میکردند و با پلک زدن، جلوی سیاهی رفتن چشموجور میها داشتند خودشان را جمعترولزیر پایشان، 

 آرتمیس خاک شلوارش را کمی تکاند.

 دونی، حضور تو اینجا واقعاً مایه تسلی منه.خصوص تو رو. مییادم میاد، هالی. همه رو یادم میاد. به _

تر هم از لحن آرتمیس شوکه شده بود تا حرفی که زده بود، گرچه، خود حرفش هم . بیشهالی تعجب کرد. درواقع شوکه شد
قدر گرم و صمیمی حرف بزند. معموالً ابراز احساسات برای این پسر بسیار حال نشنیده بود آرتمیس آنآور بود. تابهتعجب

 طوری نبود.عنوان اینهیچشد. نه اخالق او بهجور مواقع بدجوری دستپاچه میدر این و سخت بود

 «نظر لطفته آرتمیس، ولی مجبور نیستی به خاطر من تظاهر کنی.» ای تأمل گفت:هالی بعد از لحظه

 آرتمیس حسابی جا خورد.

 تونم نقش بازی کنم.کردم خیلی خوب میاز کجا فهمیدی؟ همیشه فکر می _

رس آمدند و سرهای شان را از تحتیاط از شیب سقف باال میهایی که زیر پایش بودند، نگاه کرد که با اهالی به انبوه ترول
 برق بعدی پایین گرفته بودند.

 دونم، هیچ کس تو این کار موفق نیست.تا اون جا که من می _

 های پشمالویشان را مرتب جلو و عقبتر کنند، دستکردند و برای این که سرعتشان را بیشها حاال داشتند عجله میترول
 حاال که دوباره امیدوار شده بودند، جسارتشان هم برگشته بود.بردند. می

 شد. آرتمیس زانوهایشآمد و با برخورد به سطح فلزی آن دوباره منعکس میشان تا نوک سقف باال میهای گوشخراشزوزه
طوری بمیرد، با آن همه آرزو شد عاقبت این را تا چانه اش باال آورد. این پایین ماجرا بود. همه چیز تمام شده بود. باورش نمی

 و آن همه کار نیمه تمام.

 گذاشت تمرکز داشته باشد. بو هم که بدتر از همه.ها و سروصدا نمیزوزه
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 ی آرتمیس گذاشت.هالی دستش را روی شانه

 کنی.هاتو ببند، آرتمیس. نگران نباش، چیزی حس نمیچشم _

 نگاه کرد، به باالی زمین که پدر و مادرش منتظر شنیدن خبری از او جای آن، به باالهایش را نبست. بهاما آرتمیس چشم
 وقت این فرصت را به دست نیاوردند تا واقعاً و از صمیم قلب به او افتخار کنند.بودند. پدر و مادری که هیچ

 کرد. در گلویش خفه ای کند، اما چیزی که باالی سرش دید کلمات راآرتمیس دهانش را باز کرد تا زیر لب خداحافظی آهسته

 کنه که اینا همش توهمه.همین ثابت می _

ای آسمان برداشته شده بود و طنابی داشت از آن به طرف سقف معبد هالی باالی سرش را نگاه کرد. قسمتی از سقف کره
 آمد، فوق العاده پشمالو بود.آمد. چیزی که طناب پایین میپایین می

 «شه! تو وقت عزیزتو هدر دادی که بیای اینجا!باورم نمی» هالی از جایش پرید و فریاد زد:

 هم به او جواب داد.که، آنتر اینزد و تازه عجیبظاهراً هالی داشت با این چیز پشمالو حرف می

ها رو از یه های دماغ این ترولمنم دوستت دارم، هالی. حاال لطفاً هر چی رو که بازه، ببندین، چون تصمیم دارم سوراخ _
 چیزی پرکنم.

هایش گشاد شد و خون ای مات و مبهوت ماند، بعد ناگهان انگار که متوجه چیزی شده باشد، چشمصورت هالی برای لحظه
ها مهات. چشهاتو بذار روی گوشبخواب روی زمین و دست» های آرتمیس را گرفت و فریاد زد:هایش آمد. سریع شانهبه گونه

 «وای بکن، فقط نفس نکش.خو دهن تو ببند و هر کاری می

 آرتمیس روی سقف دراز کشید.

 مگه این یه موجود خطرناکه؟ _

 «آره، هست. ولی فعال پشتش از خودش خطرناکتره.» هالی در تایید حرف او گفت:

ها الی سها و دلمهشد سرخی چشمقدر نزدیک بودند که میها فاصله داشتند و آنها در این لحظه فقط چند متر با آنترول
 چرک و کثافت را روی موهایشان دید.

مالچ دیگامز )البد تا حاال متوجه شدین که او نه(، از باالی سرشان، گازی را با فشار کم مثل فشفشه از پشتش بیرون داد. 
ن مئای بود که فقط او را یک دور کوچک دور انتهای طنابش چرخاند. این چرخش کوچک را انجام داد تا مطاندازهفشار آن به

دفعه از داخل ول زد، خودش را یکشود. وقتی سه دور کامل میجا یکنواخت پخش میدهد، همهشود گازی که بیرون می
 داد.اش جمع شده بود، با شدت بیرون میکردهی نفخکرد و تمام گازی را که در معدهمی
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شان. س بیناییکنند تا با حشان مسیرشان را پیدا مییتر با حس بویایها ذاتاً موجوداتی تونل زیست هستند، بیشازآنجاکه ترول
ها به بقای خود ادامه دهد و تنها با بو کردن راهش را برای رسیدن به غذا و تواند تا سالیک ترول کر و کور گاهی اوقات می

 آب پیدا کند.

تاد. بو که ها فرستک ترولبه سمت مغز تکها پیام بویایی مغایر باهم را ی مالچ، میلیونهای گازی شکل معدهانفجار بازیافت
ها را سیخ کرد. اما همان بوهای مختلف از بوی تنهایی وحشتناک بود، باد هم با آن همراه د و موهای وزوزی ترولخودش به

 یخاک رس و انواع گیاهان و حشرات گرفته تا هر چیز دیگری که مالچ در این چند روز گذشته خورده بود و در گاز معده
ها روی زانوهایشان افتادند و سرهای ها را از کار بیندازد. ترولدورف جمع شده بود، کافی بود تا کل سیستم عصبی ترول

قدر به هالی و آرتمیس نزدیک شده بود که ها آنهای چنگال دارشان گرفتند. یکی از آنمخ و پردردشان را محکم با دستبی
 ژه افتاد.دست پشمالویش روی کمر افسر نیروی وی

زود باش بریم. این گاز هم » هالی با وول خوردن خودش را از زیردست ترول بیرون کشید. آرتمیس را بلند کرد و گفت:
 «ها رو بگیره.تونه جلوی ترولی اون نور میاندازهحداکثر به

 کم تمام شد.چرخیدن مالچ در باالی سرشان کم

 «من هم از شما متشکرم.» ی یک طناب، کار چندان آسانی نبود، گفت:آمیز، که رومالچ با تعظیمی تصنعی و اغراق

کنان از آن باال رفت، بعد طناب را برای هالی و آرتمیس  وپایش طناب را گرفت و جست و خیرهای دستدورف با انگشت
 تر فرستاد.پایین

 بپرید باال، زود باشید. _

 آرتمیس طناب را با تردید امتحان کرد.

 همه راه بکشه باال.تر از اونه که بتونه هردوی ما رو اینعجیب بدون شک کوچیک این موجود _

 «درسته، اما اون تنها نیست.» گفت: ای که انتهای طناب بود کرد وپایش را در حلقههالی یک

او در  دنشد. بمی پشت سوراخ دیدهچپ نگاه کرد، یک نفر دیگر همشده بود، چپآرتمیس به قسمتی از آسمان که کنده
 اش او را تشخیص داد.ترین تردیدی، از سایهتاریکی عمیقی بود، اما آرتمیس بدون کوچک

 «جایی!باتلر، تو هم این» زد، گفت:طور که لبخند میآرتمیس همان

 رغم تمام خطرات موجود، احساس کرد کامالً در امان است.و ناگهان، به

 «تی یه ثانیه هم وقت نداریم.زود باش، آرتمیس. ح» محافظ آرتمیس داد زد:

 آرتمیس پایش را کنار هالی توی حلقه گذاشت و باتلر هر دو را سریع از خطر دور کرد.
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یم. این مون قسر در رفتخب، دوتایی» متر با او فاصله داشت، نگاه کرد و گفت:صورت آرتمیس که فقط چند سانتیهالی به
 «اموشی.یعنی حاال با هم دوستیم؟ حاال بگذریم از فر

 ای نداشت.اش جایی برای دوست داشت؟ شاید در این مورد هم چارهآرتمیس اخم کرد. دوست؟ واقعًا او در زندگی

ی داشته ی دقیقبله، گرچه در این زمینه من تجربیات بسیار کمی دارم، بنابراین شاید الزم باشه اول در این مورد مطالعه _
 باشم.

 هایش را تاب داد.هالی چشم

ی دقیق کنی. محض رضای خدا یک دقیقه هم که شده ی خاکی، دوستی علم نیست که بخوای در موردش مطالعهسرهپ _
 گه بکنی.به عقلت رجوع نکن. کاری رو بکن که احساست بهت می

ته شخواهد بزند، شاید هیجان ناشی از زنده ماندن روی قضاوتش تأثیر گذاآرتمیس خودش هم باورش نشد که این حرف را می
 بود.

ات مال خودت. جلوی این اپال گه نباید در ازای کمک کردن به یه دوست پول بگیرم. طالهای اجنهخب، احساسم بهم می _
 کوبویی رو هم به هر ترتیبی که شده باید گرفت.

 ود.هالی برای اولین بار بعد از مرگ فرمانده از ته دل لبخند زد، گرچه این لبخند هنوز کمی سرد و بی روح ب

 کنم شانس زیادی داشته باشه.با این که ما چهارتا دنبالشیم، فکر نمی _
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 فصل هشتم

 هوشمندانه گوی و گفت

   

پارک  هایدوربینبود که  ایسادهپارک تفریحی گذاشته بود. برای باتلر هم کار  یدروازهشاتل نیروی ویژه را بیرون مالچ 
 اجرا شود. ترراحترا از کار بیندازد و یک قسمت نیمه پوسیده را از سقف نیمکره جدا کند تا عملیات نجات هر چه 

 را کنترل کرد. هادستگاه یهمهمگی به شاتل برگشتند، هالی سریع موتورها را راه ادات و وقتی ه

مالچ، معلوم هست تو » روی نمایشگر کامپیوتر حسابی تعجب کرده بود، گفت: شدهدرجهالی که از خواندن اطالعات 
 «گه تمام راه رو تا این پایین با دنده یک اومدی.وتر میکردی؟ کامپی کارچه

 «مگه اینا دنده هم دارن؟ فکر کردم اتوماتیکه.» دورف گفت:

یه  کنترلش کرد، و شهمیبهتر  هاپیچدونم، ولی توی دن. دیگه قدیمی شده، میها دنده رو ترجیح میخلبانبعضی از  _
های سلحه، نارنجکهای اپایین راه بندازی. تا دلت بخواد توی گنجهلزومی نداشت اون گاز بازی رو اون  اصالً چیز دیگه، 

 هوش کننده هست.بی

 اِ، اینا گنجه هم دارن؟ گنجه و دنده، دیگه چی؟ _

د میا رنظبه » :گفت وگذاشت  آرتمیس یسینه. دست بزرگش را روی کردمیرا معاینه  آرتمیسباتلر داشت تمام بدن 
 «هات رو هم درست کرده.لومه هالی دندهکه مع طوراینسالمی. 

امروز  بوغریعجیب هایاتفاقگیج بود. انگار حاال که دیگر در معرض خطر مستقیم نبودند، تازه داشت  هنوز کمی آرتمیس
؟ درببرداز مرگ جان سالم به  تواندمیساعت چند بار  وچهاربیست. مگر یک نفر در عرض کردمیرا سبک و سنگین 
 .شدمی ترکمو  ترکم روزروزبهاو  هایموفقیتواقعیت این بود که 

باتلر، تو به من بگو، اینا واقعیت داره؟ یا همش » طوری که دیگران صدایش را نشنوند، رو به باتلر زمزمه کرد: آرتمیس
 «توهمه؟

همه  هااینکرده است. اگر  ربطیبی سؤالکه کلمات از دهانش خارج شدند، خودش متوجه شد که  ایلحظهدرست همان 
 توهم بود، پس محافظش هم خیالی بود.

باتلر، من طالی اونا رو رد » را بپذیرد، گفت: اشمنشانهبزرگرفتار  توانستنمیکه هنوز خودش هم  باوجودی تمیسآر
 «من طال رو قبول نکردم. من!کردم. 

 ه یک دوست بود تا یک محافظ شخصی.متعلق ب تربیشلبخندی زد. لبخندی که باتلر 

 شویی هم آدم خیری شده بودی.م. تو قبل از خاطره نکحتی یه ذره هم تعجب نمی _

 «اگه تو هم جزئی از این توهم باشی، پس معلومه که همچین حرفی بزنی.» اخم کرد: آرتمیس

 کرد، نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اظهار نظر نکند.را یواشکی گوش می هاآنهای مالچ که داشت حرف
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کنی اونم چیزیه که بشه خیال کرد، بچه ؟ فکر می67ردیرو باهاش زدم، حس نک هاترولتو بوی اون چیزی رو که من  _
 خاکی؟

دیگه باید بریم. حسگرها  هی، اون عقب، بشینید سرجاهاتون.» گفت: اششانههالی موتورها را روشن کرد و از باالی 
اید هر چه گردن. بکنن. حتماً دنبال ما میهای اطراف پرواز میاهکتا شاتل دارن با سرعت توی چ چنددن که نشون می

 «زودتر جایی بریم که روی نقشه نباشه.

 صالًاام باال برد و شاتل را خیلی نرم از روی زمین بلند کرد. اگر شاتل پنجره نداشت، مسافرها هالی میزان سوخت را آر
 شدند. باتلر با آرنج به مالچ زد.متوجه بلند شدنش نمی

 گن بلند شدن. یاد بگیر.دیدی؟ به این می _

 خیلی برخورد. به دورف

 این به خاطر منه، ولی من همشاحترام قائل بشین؟ شما اگه زنده باید بکنم که شما یه خرده برای من کارچهمن دیگه  _
 .شنوممیدارم تف و لعنت 

من یکی که هیچ وقت فراموش مدیون تو هستیم. خوام. ما زندگی مونو باشه، کوچولو، معذرت می» :گفت وباتلر خندید 
 «نم.کنمی

 با تعجب این بگو مگوی دوستانه را قطع کرد. آرتمیس

این ، من بپذیرم که لحظهیکآری. اگر، حتی فقط چیز رو به خاطر میکنم که تو همهطوری استنباط میباتلر، من این _
 نذاشتم؟، چیزی از خودم جا باید یه جوری برگشته باشه. من، احتماالً ی تو حتماًوضعیت واقعیت داره، پس حافظه

 باتلر دیسک لیزری را از جیبش بیرون آورد.

 . توی این دیسک یه پیغام برای من بود. تو هم برای خودت یه پیغام گذاشتی.آرتمیساوه، چرا  _

 «داشته باشیم. باهمهوشمندانه  وگویگفتعجب! باالخره یکی پیدا شد که یه » دیسک را گرفت و گفت: آرتمیس

 

 

والت سنگ تر انتهای شاتل پیدا کرد که استفاده از آن فقط در موارد اضطراری مجاز بود. دستشویی کوچکی د آرتمیس
د. ، تجزیه کنگذشتمیفضوالتی را که از آن  هرگونهمالچ، قادر بود  یگفتهاسفنجی بود که طبق  یمادهیک  درواقع

 نار پنجره بود، نشست.ی کوچکی که کفعالً روی تاقچهو  کندمیآن را امتحان  بعداًفکر کرد  آرتمیس

کردن کسانی بود که به بود که از قرار معلوم برای سرگرم  شدهنصبروی دیوار دستشویی، نمایشگری پالسمایی 
گر بود، درایوی که زیر نمایشاین بود که دیسک کامپیوتری را در  کردمیباید  آرتمیسآمدند. تنها کاری که دستشویی می

 . یاشدمی. دنیای جدیدی به روی او باز گشتندبرمیبود،  هاپریتی که مربوط به جن و تمام خاطرا وقتآنقرار دهد و 
 درواقع دنیایی قدیمی.

، کردیمروانی، اگر این دیسک را وارد کامپیوتر  ازلحاظگرفت و تکان داد.  اشاشارهدیسک را با شست و انگشت  آرتمیس
را پذیرفته است. از طرفی، قرار دادن دیسک در شکاف درایور،  هاقاتفابه ای معنی بود که قسمتی از وجودش درستی این 

                                                            
  متن اصلی نفهمیدی بود که چون داره درمورد بویایی توضیح میده حس کردن بهتره - و67
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 هایگونه جنگی میان بهمحکومدنیا را  توانستمیعمیقی مبتال کند. و قرار ندادنش ان تو،  پریشیرواناو را به  توانستمی
 .شدندمی، هر دو نابود هاپریمختلف کند. چه دنیای آدمیزادها و چه جن و 

 ؟کردمی کارچهاگر پدر بود دش پرسید، از خو آرتمیس
 دیسک را وارد کرد. آرتمیس

شده بود. مشخص بود که این را  گذاریعالمتمتحرک  بعدیسهدو فایل روی نمایشگر پالسمایی باز شد که با فرمت 
فایل  آرتمیسود. ب شدهنوشتهو هم انگلیسی  ایاجنهیل هم به زبان اهر دو ف هایاسمکرده است.  اضافهسیستم خود اجنه 

 یفحهصشفاف نمایشگر پالسمایی انتخاب کرد. فایل برق نارنجی رنگی زد و تمام  یصفحهخودش را با لمس کردند 
 نشسته است. کتابخانهخودش را در عمارت فاول دید که پشت میزش در  آرتمیسنمایشگر را پر کرد. 

 وگویفتگاین اولین  هامدت. شک ندارم که بعد از بینیمی خیلی خوشحالی که منو حتماًبا درود. » گفت: آرتمیستصویر 
 «هوشمندانه ایه که داری.

 «درسته.» :گفت وواقعی لبخند زد  آرتمیس

 وگویگفتبه نظر یه  جوریاینمن یک ثانیه مکث کردم تا به تو فرصت بدم جواب بدی، » ادامه داد: آرتمیستصویر 
 وسجولی فعالًپایینه و  یطبقه اآلنشورت  هالی سروانچون وقتم محدوده.  ،کنمنمید. البته دیگه مکث دوجانبه میا

بریم شیکاگو تا حساب  فوراً. ما قراره کنممیدارم  کارچهد که ببینه من زودی میابه مطمئناًحواس شو پرت کرده، ولی 
اجنه در این ماجرا بپردازیم، خاطره  آقای جان اسپیرو رو برسیم که یه چیزی از من دزدیده. بهایی که باید در ازای همکاری

 یندهآیبتونم پیغامی برای  کهاین، مگر شهمیاز ذهن من پاک  همیشهبرای شوییه. تمام خاطرات مربوط به جن و پری، 
 هانجرو که من با  ایرابطه بینیمیمن برگرده. این، همون پیغامه. فیلمی رو که  یحافظهترتیب  نخودم بذارم تا به ای

 «ذهن منو روشن کنه. هایراهکورهکامل شرح می ده. امیدوارم این اطالعات بتونه دوباره  طوربهتم داش

ذهنش آمادگی کامل  رسیدمیرا مالید. تصاویری مبهم و اسرارآمیز به ذهنش هجوم آوردند. به نظر  اشپیشانی آرتمیس
 ی که الزم داشت، یک محرک درست بود.را دوباره بازسازی کند. حاال تنها چیز هاراهکورهدارد تا آن 

 «برمی گرده. امحافظهموفق باشم و خوشحالم که  همیشهدر انتها، امیدوارم تو، یعنی خودم، » گفت: آرتمیستصویر 

نفوذ کرد. هر  آرتمیسنمایشگر به فضاهای خالی ذهن  یصفحهیک ساعت بعدی در ابهام کامل گذشت. تصاویر از 
 آن را پردازش کرد.. فوراً آرتمیسذهن که احساس شد،  ایخاطره

م و دروغ بگ هاجنروشن شد. من خودم لنزهای چشمی رو ساخته بودم تا بتونم به  چیزهمهدرسته. حاال  فکر کرد، آرتمیس
چیزی به اونا نگم. من تاریخ حکم بازرسی محل زندگی مالچ دیگامز رو تغییر دادم تا بتونه این  هایادداشتدر مورد این 

لی این شو نجات داد، وهم شده؛ شفای اجنه توی لندن جون آد چون پیرتربرگردونه. باتلر به نظر پیرتر میسک رو به من دی
 کار پانزده سال به سنش اضافه کرد.

من سروان شورت رو گروگان گرفتم. هالی رو زندانی کردم. چه طور  نبود. اشسربلندی یمایهخاطرات او  یهمهاما 
 ار رو بکنم؟تونستم این ک

همه حقیقت داشت. تمام چیزهایی را که دیده بود واقعی بودند. بیش  هااینبیش از این انکار کند.  توانستنمی آرتمیسنه، 
تصویر در خودآگاهش شکل گرفت و  میلیونیکشده بود. شاید  تنیدهدرهم هاپریاز دو سال بود که زندگی او و جن و 

از تصاویری در هم و برهم به راه انداختند.  ایرژه هایشچشمپشت  هاآنو بازسازی کرد. الکتریکی ذهنش را از ن هایپل
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 دیگر کشش نداشت، اما پسرک ایرلندی برعکس، سرحال آمده بود. حتماًبود،  آرتمیسذهن  غیرازبهاگر هر ذهنی 

ما این ا دادم، پس دوباره هم می تونم.کوبویی رو شکست  قبالًباید بکنم. من  کارچهحاال تازه فهمیدم فکر کرد،  آرتمیس
 فرمانده روت مرده. این کوبویی، اونو از مردمش گرفت.انداخت.  انگیزغم ایواقعهتصمیم قاطعانه، او را به یاد 

 

 ازلحاظظاهر، هنوز خسته و خرد و داغان بود، اما  ازلحاظآمد، آدم دیگری شده بود.  بیرونوقتی از دستشویی  آرتمیس
لحظه  نبدن او را در آ هایحالت شناسروانآمادگی داشت. اگر یک  کامالًشد با هر چیزی  روروبهای احساسی بر
از  آدم فعلی این که گرفتمیو نتیجه  کردمیبازش اشاره  هایدستافتاده و راحت و  هایشانه، به دادمیقرار  موردبررسی

 است. اعتمادترقابلو  ترچسبدلآدمی که یک ساعت پیش به دستشویی رفت، بسیار 

مسافرها دور میز غذاخوری  یبقیه، آرتمیس جزبههالی شاتل را در چاهکی فرعی که توی نقشه نبود، پارک کرده بود. 
جیره غذایی قرار داشت که محتویات آن خورد شده بود.  یبازشده یبستهیه  هاآناز  هرکدامنشسته بودند و جلوی 

 جلوی مالچ دیگامز کپه شده بود. بندیبستهمخصوص  آلومینیومی ین کاغذهایتربیش

 متوجه تغییر شد. فوراًنگاه کرد،  آرتمیسمالچ تا به 

 به این مخت بدی. سروسامانیدیگه وقتش بود که یه  _

من باید همین حاال برم تو » ، غر زد:آمدمیپایین  اشصندلیو با زحمت از روی  کردمیکه تقال  طورهمانبعد 
 «دستشویی.

 خودش را کنار کشید تا دورف رد شود. آرتمیس

 منم از دیدنت خوشحالم، مالچ. _

 نزدیک دهانش ماند. جاهمان اشمیوهآب یکیسهخشکش زد و  دفعهیکهالی 

 شناختیش؟ _

 «شناسیم.یگر رو میکه ما هم د شهمیمعلومه که شناختمش هالی. دو سالی » لبخند زد: آرتمیس

 را محکم گرفت. آرتمیسهای ایین پرید و شانهاش پهالی از روی صندلی

اول ف آرتمیسدونه که چه قدر توی این شرایط به بینمت. خود واقعی تو. خدا می. چه قدر خوبه که دوباره میآرتمیس _
 احتیاج داشتیم.

 ی خدمته، سروان.و آماده اینجاستخب، حاال اون  _

 یادته؟ چیزهمه واقعاًتو  _

 واقعاًکه در مورد طالها داشتیم از شما عذرخواهی کنم.  "وگوییگفت "اجازه بدین به خاطر اون  ازهمهلاوبله. یادمه. و  _
 منو ببخشید. کنممیکه وقیحانه بود. خواهش 

 «نگو چون رفتی دستشویی. کنممیاما، چی باعث شد که یادت بیاد؟ فقط خواهش » الف که گیج شده بود، پرسید:

 رفت.دیسک را باال گ آرتمیس

. من اینو داده بودم به مالچ. این دفترچه خاطرات مصور منه. قرار گذاشته بودیم وقتی از زندان آزاد شد، اینو به من تقریباً _
 .گردونه بر
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گشته بود. تمام چیزی که تو به اون داده  ایحرفهامکان نداره، تمام بدن مالچ رو یه » هالی با ناباوری سرش را تکان داد:
 «دال طال بود.بودی یه م

 دیسک را به حالت اریب گرفت تا نور را منعکس کند. آرتمیس

 زد. اشپیشانیهالی محکم روی 

 البته. دیسک رو جای مدال رد کردی. چه قدر تو زرنگی. _

 را باال انداخت. هایششانه آرتمیس

 ی کردم.درواقع، نابغه. گرچه فقط کمی زرنگی به خرج دادم، ولی خب، نابغه بودم که زرنگ _

 هالی باالی سرش را نگاه کرد.

 بود. شدهتنگهات ، ولی راستشو بخوای دلم برای این خالی بندیشهمیدونم باورت نله البته. مینابغه، ب _

 نفس عمیقی کشید. آرتمیس

 رو ونا همیشهما زیاد هم محکم نبود، اما من ته دلم  یرابطه دونممی. متأسفم واقعاًدر ضمن برای جولیوس هم  _
 و براش احترام، قائل بودم. کردممیتحسین 

رد. اگر ک تائیدرا  آرتمیسپاک کرد. چیزی نگفت، فقط با تکان دادن سر حرف  هایشدسترا با پشت  هایشچشمهالی 
 انش کرد، بهپریش شدیداًسروان الف که  یقیافهاحتیاج به دلیل دیگری داشت تا دنبال اپال کوبویی برود، همین  آرتمیس

 دستش داد.

 خورد. لحظهیکغذا را در  یجیره یبستهباتلر تمام محتویات 

دونه کدوم پال کوبویی را پیدا کنیم. خدا میآشنا شدیم، باید تمام تالش خودمون بکنیم و ا باهمحاال که دوباره همگی  _
 این دنیای بزرگ قائم شده. یگوشه

دونم این یدقیقًا م نالزم نیست. م» ی ندارد، دستش را تکان داد و گفت:اهمیت اصالًکه انگار این مسئله  باحالتی آرتمیس
ت دوس شدتبهدارن،  بینیخودبزرگ یعقدهکجاست. اونم مثل تمام کسانی که  اآلنخانمی که آرزوش کشتن ماست، 

 «کنه. توجهجلبداره 

 روی نمایشگر پالسمایی آن آورد. اروپا را ینقشهکلید پالستیکی که روی دیوار بود رفت و  یصفحه طرفبهبعد 

 «هم برگشته. اتاجنهط خخواندن  یحافظهکه  بینممی» هالی گفت:

توجه بشه، م کهاینالبته که برگشته. اپال بدون » ، گفت:کردمی نماییبزرگکه یک قسمت از نقشه را  طورهمان آرتمیس
. گرچه یکی از اونا هم کافی بود. دررفتکلمه از دهنش  رو لو داد. اون دو اشنقشه، خواستمیاز اونی که  تربیشکمی 

ر از کنه، کی بهتبلیندا زیتو باشه. حاال، اگر یکی بخواد آدمیزادها رو متوجه قوم خاص اپال گفت اسم آدمیزادیش قراره 
 «، جوواّنی زیتو؟زیستمحیطقبول کرده، یعنی بیلیونر معروف و طرفدار  فرزندخواندگیکسی که اونو به 

 نمایشگر آمد. طرفبهلی از عقب شاتل ها

 ی زیتو رو کجا باید پیدا کنیم؟حاال این آقا _

 سیسیل، در کشور ایتالیا، زوم کرد. یجزیرهچند دکمه را فشار داد و روی  آرتمیس

 ، در استان مسینا.اینجا دقیقاً. "زمین" یمزرعهجایی که در تمام دنیا معروفه، یعنی  _
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 بدنش پشت در بود. یبقیهر دستشویی بیرون آورد. خوشبختانه مالچ سرش را از الی د

 درست شنیدم؟ راجع به یه خاکی به اسم زیتو حرف زدین؟ _

 به برگشتنش ادامه داد. طورهماندورف برگشت، اما مکث نکرد و  طرفبههالی 

 آره، چه طور مگه؟ و در ضمن، محض رضای خدا اون در رو ببند. _

 طوری که فقط شکاف باریکی باقی ماند.مالچ کمی در را بست، 

ان  کنین. توی کانال خبر سیکردم، مثل خودتون که نگاه میمییه کمی تلویزیون آدمیزادها رو نگاه  اینجاداشتم  اآلن _
 کنین این همون آدمه؟ده. فکر میبه اسم زیتو نشون می ان داره یکی رو

 هالی کنترل از راه دور را از روی میز برداشت.

 امیدوارم نباشه، گرچه حاضرم روی زندگیم شرط ببندم که هست. _

ه یک آزمایشگاه بود و همگی جمع شده بودند شبی دورهم هاآنگروهی آدمیزاد روی نمایشگر ظاهر شدند. جایی که 
، هیکلقویرنزه، ب باپوستیبود،  سالهچهل تقریباًتاده بود. یساز بقیه جدا ا هاآنهای سفید به تن داشتند. یک نفر از روپوش
رسید. یک عینک بدون قاب زده بود و اش میدمی که کمی فر داشت و تا روی یقه، و موهایی بلند و جوگنتیپخوش

 ی روپوش بیرون زده بود.اش از زیر یقهراه مارک ورساچهبود. پیراهن راهروپوش آزمایشگاه پوشیده 

 «ی زیتو.جووانّ» گفت: آرتمیس

فرستیم، میه دیگه سفین کراتبهکه عالیه! ما  واقعاً» :گفتمیخوبی به گزارشگری  نسبتاًانگلیسی  یلهجهزیتو داشت با 
ی سیاره هاقهلنن به ما بگن که ترکیب شیمیایی حتوخودمون چی هست. دانشمندان ما می دونیم زیر پایولی هنوز نمی

 .«شدهتشکیلی ی زمین خودمون از چدونیم هستهدقیقاً نمی کیوان چیه، اما ما

اما ما تا » ، گفت:شودنمی تأمین اشگوشیاز طریق  صرفاًوانمود کند اطالعاتش در این زمینه  کردمیگزارشگر که سعی 
 «حاال کاوشگرهای زیادی پایین فرستادیم.

 هایالیهه ب برای دستیابی کهدرصورتیبله. ولی تنها تا عمقی در حدود پانزده کیلومتر. » حرف او گفت: تائیدزیتو در 
. تصورش رو بکنید، اگر بتونیم جریان مواد بریمپایین کیلومترزمین، باید چیزی حدود هزار و دویست  یهستهخارجی 

ی تمام نیرورایگان در اختیار بشر قرار می گیره که می تونه  ایانرژیزمینه مهار کنیم، اون وقت  یهستهمذابی رو که در 
 «کنه. مینتأما رو تا ابد  هایدستگاه

نگاه  طوراینبه او گفت که  کردمیصحبت  اشدرگوشیدانشمندی که  کمدستگزارشگر ناباورانه به زیتو نگاه کرد، یا 
 کند.

 هایابکتبیش نیست. چیزی که فقط در  ایپردازیخیالهمه حدس و گمانه. سفر به مرکز زمین  هاایناما دکتر زیتو،  _
 علمی ـ تخیلی امکان پذیره.

 جووانّی را پوشاند. یچهرهاز عصبانیت  ایلهها

یست. این سفر غیرممکن نیست. ما تصمیم داریم ن پردازیخیالکه این  دممیآقای عزیز، من به شما این اطمینان رو  _
ین هر چیزی رو که اون پای جوریاینیک کاوشگر بدون سرنشین رو که مجهز به تعداد زیادی حسگره، پایین بفرستیم. 

 .کنیممی، پیدا باشه

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

 
 

153 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

ن که ، قرار با صد میلیون تن آهخبردارماِ... دکتر زیتو... کاوشگری که شما می خواین پایین بفرستید، تا اون جا که من  _
 ، پوشیده بشه. درسته؟شدهذوب گرادسانتی یدرجهدر درجه حرارتی حدود پنج هزار و پانصد 

 .«کامالً» کرد: تأکیدزیتو 

 شد.خیال گزارشگر راحت 

از ما امروز کشه. پس چرا شما ها طول میسالآهن این مقدار  کردنجمعکه  اینجاستخب، پس درسته. ولی نکته  _
 بیایم؟ اینجادعوت کردید که 

 را به هم زد. هایشدستزیتو با هیجان 

من  یبرنامه بود. درازمدت یپروژهزمین یه  یهسته. همون طور که می دونید، کاوشگر جاستهمینجالبش  قسمت _
لیزی وجود مقدار بسیار زیادی سنگ  هایحفاریاین بود که در طول ده سال آینده این مقدار آهن رو جمع کنم. اما حاال، 

در سیسیل، به اثبات  جاهمینزمین، و درست  یپوستهی تحتانی ت رو که همون سنگ آهنه، در حاشیهمعدن هماتی
 درصد. تنها کاری که باید هشتادوپنجچیزی حدود  احتماالًزیاده،  باوریغیرقابل طوربه هاسنگرسوندن. مقدار آهن در این 

. ارمونهاختیمنفجره رو در اون الیه منفجر کنیم و بعد، آهن مذابی که الزم داریم در  یمادهمشخصی  مقداربکنیم اینه که 
 ای حفاری رو از دولت گرفتم.الزم بر یاجازه قبالًمن 

 دی را خودش مطرح کرد.بع سؤالگزارشگر 

 ؟شهمیپس دکتر زیتو، کی انفجار انجام  _

 را به گزارشگر داد. هاآنو یکی از  درآوردجووانی زیتو از جیب روپوشش دو سیگار برگ بزرگ و کلفت 

 تاریخیه. یلحظه یکاین. ده سال زودتر از برنامه. شهمیانفجار همین امروز انجام  _

، ترمربعمبه وسعت پانصد  ایشدهقطور براقی از وسط زمین حصارکشی  یلولهنار کشید. سر دفترش را ک هایپردهزیتو 
، گروهی از افراد دکتر از لوله بیرون آمدند و سریع از آن دور شدند. کردندمیکه همه تماشا  طورهمانبیرون آمده بود. 

 کوچک مخصوص ینقلیه یوسیلها سوار یک ستون گاز با حرکتی مارپیچ از لوله بیرون زد. مرده چند هاآنپشت سر 
 گلف شدند و از محوطه خارج شدند. بعد در سنگری بتونی که همان اطراف بود، پناه گرفتند. هایزمین

 . اگر اینشدهجاسازیسنگ معدن  هایرگهاستراتژیک در داخل  هاینقطهچند مگا تن تی.ان.تی در » زیتو توضیح داد:
 .«کردمیدر مقیاس هفت ریشتری ایجاد  ایلرزهزمین، شدمیمنفجر مقدار تی.ان.تی روی زمین 

 عصبی آب دهانش را قورت داد. باحالتیگزارشگر 

 جدی؟ _

 زیتو خندید.

طرف عمل و به داخل زمین بهکه موج انفجار  شدهتنظیم. انفجار طوری شدهجاسازی کامالًمواد منفجره نگران نباشید.  _
بره. ما هیچی احساس ره و کاوشگر رو با خودش میی زمین پایین میهسته طرفبهو  شهمیکنه. آهن ذوب حرکت می

 کنیم.نمی

 داخل عمق زمین؟ مطمئنید؟ _

 .«درامانیم کامالً اینجاجواب شما مثبته. ما » زیتو گفت:
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. ما ایمآمادها زیتو، م دکتر» کرد. صدای خشنی گفت:ر رخِبلندگویی که روی دیوار پشت سر دکتر ایتالیایی بود، سه بار خِ 
 .«ایمآماده

 «آه، باالخره وقتش رسید.» حرکاتی نمایشی گفت:زیتو یک کنترل از راه دور مشکی را از روی میزش برداشت و با 

 «منه به تو. یهدیهبلیندای عزیزم، این » بعد مستقیم رو به دوربین نگاه کرد:

 ده دوازده نفر محقق و متخصص تقریباًحاضرین اتاق، که  یبقیهشد. گشاد منتظر  هایچشمزیتو دکمه را فشار داد و با 
 مانیتورها و تابلوهای کامپیوتری برگشتند. طرفبه، با نگرانی شدندمی

 «انفجار صورت گرفت.» یک نفر اعالم کرد:

هن را ذوب کردند. هجده میلیون تن آ و صدمنفجر شدند و  زمانهمخرج مواد منفجره  ودوچهل، زیرزمینپانزده کیلومتر 
که در زمین بود بیرون زد،  ایلولهداخل زمین پودر شدند و توسط آهن مذاب جذب شدند. ستونی از دود از سر  هایسنگ

 اما هیچ ارتعاشی احساس نشد.

 «کارکرد کاوشگر، صد درصد.» گفت: هاتکنسینیکی از 

 زیتو نفس راحتی کشید.

انفجاری مثل  حالتابه، ولی دنیا شدهطراحیبرای چنین شرایطی  دقیقاًکه کاوشگر نگرانی ما بود. درسته  ترینبزرگاین  _
 تجربه نکرده بود. رواین

 یکی از کارکنان آزمایشگاه برگشت. طرفبهزیتو 

 حرکت هم داره؟ _

 جواب بدهد، کمی مکث کرد. کهاینمرد قبل از 

 طبق محاسبات شما. دقیقاً در ثانیه. مترپنج، عمودی صورتبهبله، دکتر زیتو. حرکت  _

زمین شروع کرد. مواد مواذب  یهسته طرفبهزمین، هیوالیی از آهن و سنگ پایین رَوی دقیق و حساسش را  یزیرپوسته
 .کردندمیاز هم باز  زوربهزیر خود را  یجبهو  کردندمی قلقلو  جوشیدندمیکنان  جلزوولزپرتالطم، 

. دادمییک پرتقال درشت بود، هم جان به ارسال اطالعات ادامه  یاندازهبهی که مذاب کاوشگر یتودهدر میان این 
. حتی یک دگفتنمیبه یکدیگر تبریک  وزنانناگهان آزمایشگاه را در برگرفت. مردان  شائبهبیشادی و شعفی خودجوش و 

 بیرون آورد.نفر ویلونش را 

 «ره. مواظب اون زیر باشین!ی زمین میهسته. بشر داره به شیمداریم موفق می» از پیروزی فریاد زد: سرمستزیتو 

 ی پلیس زیرزمیی، تصویر را ثابت کرد. صورت پر غرور زیتو تمام صفحه را پوشاند.هالی در شاتل مسروقه

 «د.ی زمین میازیر باشین! بشر داره به هسته مواظب اون» های او را تکرار کرد:هالی با صدای غمگین گفته

نه از بقیه حالش گرفته بود. کل تمدن اج تربیشهالی  خصوصبهکم از ناراحتی به ناامید تغییر کرد. اتل کمجو روحی ش
 بود که به پیشواز این مبارزه برود.نبود و این بار دیگر فرمانده روت  قرارگرفتهدیگر در معرض خطر جدی  باریک

 را کار انداخته بودند، هیچ راهی هم هاآنارتباطی  آنتنوی ویژه نیر وجوگرجست هایسفینهاین، بلکه از زمانی که  تنهانه
 برای مطلع کردن فلی از وجود این کاوشگر، وجود نداشت.

 «های خبری آدمیزادها رو زیر نظر داره.دونه. این سنتور تمام کانالمطمئنم که خودش می» گفت: آرتمیس
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اما نمی دونه که زیتو داره از دانش جنی اپال کوبویی بهره » گفت: هالی به تصویر جووانی زیتو روی نمایشگر اشاره کرد و
پاره  اشچشمهنگاه کن. این مرد بیچاره چند بار هیپنوتیزم شده. دیگه چیزی نمونده که مردمک  هاچشممی گیره. به این 

 «بشه.

 زد. اشچانهمتفکرانه روی  باحالتی آرتمیس

تا حاال هم یه طرح احتیاطی  احتماالًپروژه رو از همون اول زیر نظر داشته. که مطمئنم این  شناسممیاگر من فلی رو  _
 آماده کرده.

هم به  وقتهیچ احتماالًواهی در ده سال آینده که  یبرنامهآره، مطمئنم که کرده. ولی یه طرح احتیاطی برای یک  _
 .رسیدهنمینتیجه 

 ههمیشاجرا پیش بره، مثل همین یکی،  یمرحلهلمی که تا ع یپروژه، ولی هر رسیدهنمیشاید » قبول کرد: آرتمیس
 «موفقیت توش هست. احتماالً

 کابین خلبان راه افتاد. طرفبههالی 

 مهم تره. امآیندهکه متهم به قتلم، باید خودمو معرفی کنم. نجات قومم از  باوجودیمن  _

ره برگردم، اون تو اگه دوبا دونیمیار کردم. هیچ ؟ من به خاطر تو از زندان فرفهمی چی میگیمی» مالچ اعتراض کرد:
 «د؟چی به سرم میا

 جلوی هالی ایستاد. آرتمیس

 افته؟اتفاقی میهالی، یه دقیقه صبر کن، فکر کن ببین اگه خودتو تسلیم کنی چه  _

دمیزادها ل پلیس آگه. بهتره خوب فکر کنی. اگر نیروی ویژه هم حتی یه خرده مثراست می آرتمیس» باتلر هم اضافه کرد:
 «کنه. بی برو برگرد یه سلول در انتظارته.ها استقبال نمیفراریبا آغوش باز از  وقتهیچباشه، 

 که او به فکر کردن ایثانیهبرایش مشکل بود. هر  واقعاًجلوی خودش را گرفت تا فکر کند، اما این کار  زحمتبههالی 
سر راهش را مثل اسید بخورد و پیش  یجبهکه  گرفتمییوالی آهنی قرار دیگر در اختیار آن ه یثانیه، یک گذراندمی

 برود.

 دود و افته وکیلتونم برای گرفتن کنن. اما چون افسر پلیسم، میتسلیم دژبان کنم، منو بازداشت می رو خودماگر من  _
ا تا شاید اونا رو متقاعد کنم. م تونم کشش بدممظنون به قتلم، تا یک هفته هم می چون وبازداشتم رو طول بدم.  ساعت

ی هها بوده، گرفتن اجازاپال کوبویی مسبب تمام این اتفاقو  گناهمبی کامالً حتی اگر همون اول یکی باور کنه که من 
م تم مثل یه مجرکنن و به شکایبول نمیادعای منو ق قویاحتمالبهکشه. ولی کم هشت ساعت طول میعملیات دست

 ، ببخشید، منظورم توهین نبود.شهمیشما سه تا وضعم بدتر  باوجود، خصوصبهکنن. یمعمولی رسیدگی م

 «توهینی نشد.» مالچ گفت:

 هایش گرفت.یک صندلی نشست و سرش را میان دستهالی روی 

 .شهمیبد و بدتر  طورهمینشاید راه نجاتی پیدا بشه، ولی اوضاع داره  کردممیمردم من نابود شدن. همش فکر  _

 او گذاشت. یشانهدستش را روی  آرتمیس

 ؟کردمی کارچهشهامت داشته باش، سروان. از خودت بپرس. اگه فرمانده بود  _
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 هالی سه بار نفس عمیق کشید، بعد ناگهان قاطعانه از روی صندلی بلند شد و محکم ایستاد.

نکنم،  کارچهکنم،  کارچه گیرممیفاول، سعی نکن منو آلت دست خودت قرار بدی. من خودم تصمیم  آرتمیس _
 .کنیممی، بنابراین، ما هم همین کار رو رسیدمی، جولیوس اگر بود، خودش حساب اپال کوبویی رو همهبااین

 «عالیه. در این صورت به یه استراتژی احتیاج داریم.» گفت: آرتمیس

 بکش! درسته. پرواز شاتل با من. تو هم اون کله رو به کار بنداز و یه نقشه _

 «هرکسی کار خودش.» پسرک گفت:

 را ماساژ داد و فکر کرد. هایششقیقه هاانگشتشاتل نشست و خیلی آرام با نوک  هایصندلیبعد روی یکی از 
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 فصل نهم

 دختر کوچولوی بابا

   
 زمینِ زیتو یمزرعه

 استان مِسینا، سیسیل

فکری، نبوغ کامل بود. در  ازنظرعمل بسیار ساده بود، اما در  هاپریاپال برای وصل کردن دنیای آدمیزادها و جن و  ینقشه 
زرگ ب هایشرکت یتقریباًهمهکرده بود.  ترآسانبه آن فکر کرده بود،  قبالًظاهر او فقط برای یک آدمیزاد، چیزی را که 

زم برای منفجر کردن ال یمنفجرهدارند، اما همگی در مورد مقدار مواد  "زمین یهستهکاوشگر  " یپروندهانرژی دنیا یک 
 هستند. پردازیفرضیه یمرحلهبرای عبور دادن کاوشگر از میان جبه، هنوز در  موردنیاززمین و آهن  یپوسته

اپال به دو دلیل جووانی زیتو را از میان این فهرست انتخاب کرده بود. زیتو هم بسیار متمول بود و هم ملکی داشت که درست 
 هماتیت قرار داشت. باکیفیتو باالی یک معدن بسیار بزرگ 

 ی منابع جایگزین سوخت، پیشتاز بود.درزمینهجووانی زیتو مهندسی سیسیلی بود که 

و  کندندمینه زمین را  هاآنارائه داده بود که در  هاییروشمتعهدی بود، برای تولید انرژی برق  زیستمحیطزیتو که طرفدار 
ه خورشیدی زیتو بود، یک آسیاب بادی ک آسیاب. اختراعی که او را پولدار کرده بود، کردندمیوارد  زیستمحیطبه  ایلطمهنه 
 بادی سنتی بازدهی داشت. هایآسیاباز  تربیش برابرخورشیدی کار گذاشته بودند و چند  هایآینه آن هایپره جایبه

روپا سخنرانی ا یاتحادیهرای نمایندگان در ژنو برگشته بود. در این اجالس ب زیستمحیطزیتو شش هفته پیش از یک اجالس 
 کرده بود.

و زیتو  کردمینارنجی روی آب پخش  هایلکهمسینا بود، رسید، غروب افتاد داشت  یتنگه بهمشرفبه ویالیش که  کهوقتی
بودند،  مندهعالق زیستمحیطبه حفظ  واقعاً بسیار خسته بود. حرف زدن با سیاستمدارها کار سختی بود. حتی کسانی هم که 

 :ندگفتمیگروهی به این گروه  هایرسانه. شدندمیفلج  عمالًعظیم بودند،  هایشرکت خوارجیرهگروهی که  یوسیلهبه
 «سیاسی. هایآالینده»

. شدیمگرم  اشخانهخورشیدی روی بام  هایآیینه یوسیلهبه کردمیحمام رفت. آبی که با آن حمام  طرفبه راستیکزیتو 
 وانستتمیبود که حتی  شدهذخیرهانرژی  قدرآنخورشیدی  هایباتریانرژی خودکفا بود. در  تأمین ازلحاظ، تمام ویال عدرواق

 کند با میزان آالیندگی صفر. تأمینتمام، گرما و روشنایی خانه را شش ماه 

ن لم داد، به ای اشموردعالقهبل ه برای خودش ریخت و در می بلندش را پوشید، یک فنجان قهوحولهزیتو بعد از حمام کت 
 بیرون کند. بدنش ازرا  پرتنشامید که قهوه خستگی این روز 
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وی ر هاآن تربیشگذراند.  ازنظرشبود  کردهنصبرا که روی دیوار  ایشدهقاب  هایعکسکه نشسته بود، ردیف  طورهمان
ا و راز همه دوست داشت و ا تربیشبودند. اما عکسی که ی تکنولوژی ستوده درزمینهاو را  هاینوآوریجلد مجالتی بودند که 

، دادمی نشان گوژپشتروی یک نهنگ  ترجوانبسیار  ایچهرهی تایم بود که زیتو را با سرشناس کرده بود، روی جلد مجله
ده ش عمقکم هایآبوارد  بختنگون. این حیوان شدمینزدیک  هاآنیک کشتی بزرگ شکار نهنگ از پشت به  کهدرحالی
یق او را شکار نکنند، از روی یک قا هایشانزوبینشکارچیان نهنگ با  کهاینبرود، زیتو هم برای  زیرآب توانستنمیبود و 

به پشت او پریده بود. یکی از کسانی که در قایق بادی بود فوری از او عکس گرفته  زیستمحیطبادی متعلق به طرفداران 
 قرن گذشته شده بود. هایعکس ترینعروفمبود و این عکس بعدها یکی از 

 یوشهگتا شام چرت کوتاهی برند که ناگهان در تاریکی  بستمیرا  هایشچشم. تازه داشت پرواییبیزیتو لبخند زد. جوانی و 
 .رسیدمیتا سر میز  تقریباًاتاق چیزی تکان خورد. چیزی کوچک که ارتفاعش 

 راست نشست. اشصندلیزیتو روی 

 ؟ کسی اون جاست؟چی بود _

المپی که به سیمی وصل بود روشن شد و زیتو توانست دختر کوچکی را که روپوش مدرسه پوشیده بود، ببیند. دختر المپ را 
ک خیلی هم دختر درواقعباشد.  ننگرا ایذرهکه ترسیده باشد یا حتی  رسیدنمیبه نظر  عنوانهیچبهبود و  گرفتهدر دستش 

 وارد خانه شده بود. اجازهبیعکس زیتو که انگار او بود که آرام و خونسرد بود، بر

 جووانی ایستاد.

 ؟اینجاکوچولو، تو کی هستی؟ چرا اومدی  _

 تیره، و به تیرگی یک ظرف بزرگ شکالت. ایقهوهدنیا به او خیره شد. چشمانی به رنگ  هایچشمدختر با زیباترین 

 .«جووانی اینجامن به خاطر تو اومدم » :بود گفت هایشچشمبا صدایی که به زیبایی  دختر

 .کردندنمیاو را ول  هاچشم. این هاچشم... و این  دختر زیبا بود. صورت کوچک و لطیفش چیزهمه، درواقع

 زیتو با افسون دختر جنگید.

 به خاطر من؟ منظورت چیه؟ ببینم، مادرت همراهت نیست؟ _

 دختر لبخند زد.

 من هستی. یخانوادهتو  نه، نه، همراهم نیست. حاال _

ا، ، و این صدهاچشمجمله ساده را بفهمد، اما نتوانست. ولی مگر چه اهمیتی داشت؟ وای از ای جووانی سعی کرد معنی این 
 هاینشواک اجنهکریستالی. آدمیزادها نسبت به هیپنوتیزم  هایرشتهبود، مثل صدای جرینگ و جرینگ  نوازگوشچه قدر 

وی ها را که ذهن قآیند، اما بعضیجادوی افسون کننده از پا در می فوری زیر این هاآن تربیش. دهندمیوز متفاوتی از خود بر
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 هانآآسیب مغزی در ی وارد بیاید، خطر تربیشفشار  هاآنتری دارند باید کمی تحت فشار قرار داد و هر چه قدر هم که به 
 شود.می تربیش

 «تو هستم؟ یخانوادهحاال من » کلمات است، گفت: تکتکنبال یافتن مفهوم زیتو آرام و شمرده، انگار که د

من. من بلیندا هستم، دخترت. ماه گذشته  یخانوادهآره، آدمیزاد. » گفت: تریمحکمی وارد آورد و با لحن تربیشاپال فشار 
 «مخفیانه منو به فرزندی قبول کردی. اوراقش توی میز تحریرته.

 کردند. زیتو حرکت هایچشم

 ؟میزتحریربه فرزندی؟ توی  _

، دانکودنالمپ ضرب گرفت. فراموش کرده بود بعضی از این آدمیزادها چه قدر  یپایهکوچکش روی  هایانگشتاپال با 
 هم بود. هایشاننابغهجزو  مثالً یکیاینزیر هیپنوتیزم.  خصوصبه

دوست داری. حاضری به خاطر بلیندای عزیزت هر  تربیشونت هم . یادت اومد؟ تو منو از جمیزتحریربله، به فرزندی. توی  _
 کاری بکنی.

 زیتو جمع شد. یمژهقطره اشکی روی 

 بلیندا. دختر کوچولوی من. من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم عزیزم، هر کاری. _

شدی  هیپنوتیزم. حاال چون خیله خب، خیله خب، باشه. خودم هم که همینو گفتم» اپال که حسابی کالفه شده بود، گفت:
 .«شهمیاعصابم خرد  جوریاینقرار نیست هر چی که می گم تکرار کنی. 

 نوتیزمشهیپداشتند. این مسئله  تیزنوک هایپوشاتاق شد. دو موجود کوچولو که  یگوشهزیتو متوجه دو موجود کوچولو در 
 را دچار اخالل کرد.

 زادن؟، ببینم، اون جا، اونا آدمیطوراینکه  _

رفت. قرار بود خودشان را پنهان کنند. هیپنوتیزم کردن ذهنی قوی مثل ذهن زیتو بدون مزاحم  غرهچشماپال به برادران بریل 
 کافی کار حساس و دشواری بود. یاندازهبههم 

 کرد. ترغلیظاپال صدایش را 

 .بینینمی وقتهیچتونی ببینی. تو اونا رو تو اونا رو نمی _

 راحت نشد. خیال زیتو

 مغزی بود. خطای. هیچی. وقتهیچآره، البته، خیلی خب.  _
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 ندگرفتمیقرار  روحی فشارتحتکمی  کهاین محضبهاپال اخم کرد. آخر این چه دستور زبانی بود که آدمیزادها داشتند؟ 
 که. واقعاً. خطای مغزی. شدمیخوانده  اشفاتحه

 بعدی شما صحبت کنیم. هایپروژهیه کمی در مورد حاال جووانی، بابا جون. فکر کنم باید  _

 کنن؟های خودروهایی که با آب کار میپروژه _

یکی طراحی کردی. برای یه آدمیزاد  دونممیزمین.  یهستهکنن نه، کاوشگر احمق. خودروهایی که با آب کار مینه  _
 خوام یه تغییراتی توش بدم.واقعاً عالیه. ولی من میطراحیش 

 کافی آهن نداریم. یاندازهبهزمین رد کنیم.  یپوستهاز  تونیممیزمین؟ علمی نیست. ن یهستهگر کاوش _

ارم به د کههمین. نکافی آهن نداریم. محض رضای خدا، درست حرف بز اندازهبهزمین ردش کنیم.  یپوستهاز  تونیممین _
هم بشنوم. صادقانه بگم، شما  وپالپرتست، دیگه نمی تونم ا آزاردهندهکافی  یاندازهبه زنممیحرف  هاخاکیزبان شما 

 آدمیزادها اون قدرها هم تعریفی نیستین. هاینابغه

 مغز عاجز زیتو تکانی به خودش داد.

ه. این طوالنی مدت یپروژهمزین یه  یهستهکاوشگر  یپروژهخوام بلیندای عزیزم. من فقط منظورم این بود که معذرت می _
 .زمین عبور کنیم، به تعویق افتاده یپوستهآهن پیدا کنیم و از  کردنجمعبتونیم یه راه علمی برای  کهقتیوپروژه تا 

 ، نگاه کرد.زدهحیرتاپال به سیسیلی 

 اختی.زمین س یپوستهد؟ تو خودت یه دستگاه لیزر قوی برای رد شدن از ی احمق عزیز من. مگه یادت نمیابیچارهبابای  _

 زیتو لیز خود و پایین آمد. یگونهاز یک قطره عرق 

 ...کمکمگی ستگاه لیزر قوی؟ حاال که داری مییه د _

 ؟کنیمیتونی حدس بزنی وقتی از پوسته رد شدی، چی پیدا و می _

 از عقلش هنوز در اختیارش بود. قسمتیزیتو توانست حدس بزند، 

 عالی. اکیفیتببزرگ سنگ معدن هماتیت؟ باید خیلی بزرگ باشه.  یرگهیه  _

 .درخشیدمیپنجره برد. در دوردست مزرعه در زیر نور ستارگان  طرفبهاپال او را 

 کجا رو باید حفر کنیم؟ کنیمیو حاال فکر  _

 «فکر کنم باید زیر مزرعه رو حفر کنیم.» پنجره تکیه داد و گفت: یکردهیخ یشیشهرا به  اشپیشانیزیتو 

 شم.حفر کنی، من خیلی خیلی خوشحال مین جا رو خیلی خوبه، بابا. اگه تو او _
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من، که  ، دختر کوچولویشهمیبلیندا خیلی خیلی خوشحال » گفت: آلودهخواب باحالتیزیتو موهای پیکسی را نوازش کرد و 
 «اوراق توی میزه.

 را تصحیح کرد. اشجملهاپال 

 تنبیهت کنم.شم ف بزنی، مجبور میحر غلط هابچهمثل  جوریاین بازهمکه اوراقش توی میز تحریره. اگه  _

 .کردنمیشوخی  عنوانهیچبهاپال 

 

 زیر مدیترانهچاهک 

 آمدهایورفت. فلی با حسگرهایش تمام کردمیاصلی پرهیز  هایچاهکهالی در مسیر باال رفتنش به سطح زمین، باید از 
 هایردیابفرعی، وگرنه  وخمپرپیچخاموش و  هایچاهکاز ویژه و مسیرهای تجاری را زیر نظر داشت. این یعنی عبور نیروی 
به مرکز پلیس  و دادندمیهم که شده تغییر  زوربهکارشان را تمام کنند، مسیرشان را  کهاینقبل از  و کردندمی پیدایشانسنتور 

 .بردندمی

شرات را که پر از ح فشانیآتشبزرگ  هاینهدهاو  کردمیبودند، رد  خراشآسمانیک  یاندازهرا که با  هاییهالی استاالکتیک
 شوحوحولو  ترطرفآنافکارش هزاران کیلومتر  چراکه کردمیهدایت . اما هالی شاتل را غریزی زدمیزیست نور بودند، دور 

ی گرفته شباالخره احساساتش از بدنش پی اینکهمثل. کردمیبود، سیر  دادهرخساعت اخیر  وچهاربیستکه در این  هاییاتفاق
 بود.

 و خوبیبه و... » بودند: شدهتمام طوراین همیشهمصور مجالت،  هایداستانداشت مثل ماجراهای  آرتمیسماجراهایی که با 
ی به بودند. هالی نگاه دربردهآمده بود، ولی سرانجام همگی جان سالم به  گوششانبارها خطر تا بیخ  «خوشی زندگی کردند.

را  دورتادورش ایحلقه. در انتهای آن جای زخمی بود که مثل کشیدمیرا  اشاسلحه یماشهبا آن  کرد که اشسبابهانگشت 
جای زخم را قدرت شفایش محو کند، و  توانستمیبود. هالی  شدهقطعانگشتش  لکه در ماجرای شما جاییهمانگرفته بود، 

زئی از او ج زمانیهمد. این جاری زخم جزئی از او بود. فرمانده آن را ببینن دادمیانگشتری بپوشاندش، اما ترجیح  ایحلقهیا با 
 بود. مافوقش بود، دوستش بود.

یک آن از درونش پر کشید، اما دوباره به او هجوم آورد. در آن مدت کوتاه، فکر انتقام آرامش کرده بود، اما حاال، حتی  غصه
کوچک، از  یهجرقیک  یاندازهبهقلبش را حتی  توانستنمیازد، این فکر که اپال کوبویی را به یک زندان سرد و تاریک بیند

 کهامیهنگقومش از گزند آدمیزادها در امان است. شاید  شدمی، تا جایی که مطمئن دادمیلذت انتقام روشن کند. او باید ادامه 
 آمدمینازد. چند چیز بود که بدش نگاهی هم به زندگی خودش بیند توانستمی وقتآن، رسیدمیدشوار به پایان  یوظیفهاین 

 به وجود بیاورد. هاآنتغییراتی در 

 شدتبهاو  "قدیم جدید "خاطرات کارش با کامپیوتر تمام شد، همه را در قسمت مسافرها جمع کرد.  کهاین محضبه آرتمیس
 ، خودشدادمیشت حرکت کلیدی که حروف اجنه دا یصفحهرا روی  هایشانگشتکه  طورهمان تفریحش شده بود. یمایه
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که  باوجودیشده بود،  زدهشگفتهم  هاآن آوریفناز  آرتمیس. خواندمیرا  هاآنشده بود که چه راحت حروف  زدهشگفت
را  اشدهگمشعزیز  بازیاسبابکوچک وقتی  یبچهدیگر با آن غریبه نبود. پسرک ایرلندی همان هیجانی را داشت که یک 

 ارد.، دکندمیدوباره پیدا 

 ترینهممچیزی برای یک ساعت  کهاینشده بود. البته  اشزندگیموضوع  ترینمهمدر یک ساعت گذشته، دوباره پیدا کردن 
 ، فهرست بلند باالیی از خاطراتش را داشت که همگیآرتمیس، اما آیدنمیموضوع زندگی یک نفر شود، به نظر ویژگی خاصی 

زدیکی در ن» بودند: دهندهتکانکافی  یاندازهبها کرده بودند. خاطرات خودشان برای به رسمیت شناخته شدن قشقرق به پ
س استتاری پلی هایورقهیب شدن با پرواز کردن بر فراز اقیانوس یا غ شدن، رادیواکتیومورمانسک سوار قطار حامل موارد 

ری شده آدم دیگ کردمیاحساس  آرتمیسد، شده بو مندعالقهبه آن  آرتمیسمضاعف خاطرات بود که  تأثیرزیرزمینی. اما این 
کنند، به  اششوییاجنه خاطره  کهاینهمان آدم قبلی شده باشد، ولی خیلی نزدیک به آن. البته قبل از  دقیقاً کهایناست. نه 

تصمیم  هخاطر قراری که سر ماجرای جان اسپیرو با او گذاشته بودند، متوجه تغییرات مثبتی در شخصیتش شده بود. تا جایی ک
لی بعد از وکرده بود.  المللبیناسپیرو را وقف سازمان عفو  حدوحصربیبر حق عمل کند و نود درصد دارایی  کامالً گرفته بود 

به  ایعالقهخالف ارضا کرد. حاال بینابین بود.  باکارهایهمان کارهای قبلی را از سر گرفت و ولعش را  دوبارهخاطره شویی 
 نداشت، اما برایش هم سخت بود که از کارهای خالفش دست بردارد. هاآنیا ضرر زدن به  ناهگبی هایآدمدزدی از 

کمک کند و از مرگ جولیوس  اشاجنهبه دوستان  خواهدمیخیلی دلش  دیدمیاز این بود که  ین تعجبشتربیش احتماالً
 دادهازدست باریکمام کسانی را که دوست داشت ت قبالًبا مرگ چندان هم غریبه نبود؛  آرتمیسناراحت است.  واقعاًهم روت 

کرده بود. و حاال میل  خاطرآزرده عمیقاًاو را  هاهمین یاندازهبهرا به دست آورده بود. مرگ جولیوس هم  هاآنبود و دوباره 
 بود. ترویقداشت، جرم به ارتکاب  حالتابهشدیدش به گرفتن انتقام فرمانده و از پا انداخت اپال کوبویی از هر اشتیاقی که 

که  کردیمبرخوردار شده بود تا بدی. کی فکرش را  تریقوی یاز انگیزهخوبی در او  اینکهمثلبا خودش لبخند زد.  آرتمیس
 شود؟ طوریاینروزی 

زدیک نجمع شده بودند. هالی شاتل را کف یک چاهک فرعی پارک کرده بود که  بعدیسهافراد گروه دور یک پروژکتور  یبقیه
 سطح زمین بود.

 بود، جا شود. شدهساختهاجنه  مای اندازهبهکه با توجه  ایسفینهباتلر مجبور بود چمباتمه بزند تا در 

، برخورد کند بودندبزرگش به موجودات کوچکی که کنارش  هایدست کهاینبدون  کردمیکه سعی  طورهمانمرد محافظ 
ر وسط اتاق د بعدیسهپروژکتور را روشن کرد. تصویری  آرتمیس« یجه چی شد؟. نتآرتمیسخب، » شود گفت: سینهبهدست

ا روشن یک نشانه گر لیزری ر آرتمیس. دادمیخیلی آرام دور خودش چرخید. تصویر، برشی از زمین را از هسته تا پوسته نشان 
 کرد و توضیحاتش را شروع کرد.

 رونی، چیزی حدود سه هزار کیلومتر فاصله است.بی یهسته، از سطح زمین تا بینیدمیکه  طورهمان _

 .کردمیو بلق بلق  چرخیدمیبیرونی که از جنس ماگمای مذاب بود، داشت  یهستهتصویر مایع مانند 
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ستلزم استفاده از رفتن م ترپایینزمین رخنه کنه،  یپوستهاز پانزده کیلومتر در  تربیشموفق نشد  وقتهیچ، بشر باوجوداین _
در  ایدهگستربسیار  جاییجابهتونه یت بوده. انفجاری با این عظمت می، یا مقدار بسیار زیادی دینامایهسته هایکالهک

 .شهمیزمین  یکرهدر سرتاسر  آساییغولشدید و امواج  هایلرزهزمینزمین ایجاد کنه که باعث  یپوسته هایالیه

 کلیبهغذا را  یقفسه، چون یک ساعت پیش خوردمیچه  انستدنمی کسهیچ. خوردمیمالچ طبق معمول داشت چیزی 
 آن نداشت. نبه دانست ایعالقهبود. گرچه کسی هم  کردهخالی 

 چیز خوبی نیست. اصالً کهاین _

 هم با او موافق بود. آرتمیس

لی . فکر اصاآلنا اجرا نرسید، مگر ت یمرحلهبه  وقتهیچ پوشآهنه، نیست. برای همین هم هست که تئوری کاوشگر ن _
ه است؛ پوشاندن هوشیاران العادهفوقچه عملی نیست، ولی به اسم دیوید اِستیوِنسون بود. گر زالندنومتعلق به یه پروفسور، اهل 
 زمانهمه و رمیپایین  تولیدشدهانفجار  براثرشکافی که  تن آهن مذاب. آهن مذاب از میلیون صدیک کاوشگر مقاوم شده با 

 اد مذاببرخورد با مو براثرمی رسه. آهن مذاب  هستهپوشونه. در عرض یک هفته کاوشگر به رو میشکاف از پشت سر، 
 زیستطمحیبه  ایلطمه ترینکوچک. تمام این مراحل هم شهمیمتالشی  کمکمره و کاوشگر هم ی بیرونی از بین میهسته

 «وارد نمی کنه.

 ر به نمایش گذاشت.تصوی صورتبهرا  آرتمیس هایگفتهپروژکتور 

 «؟شهمین مذاب غیرچه طور آهن مذاب، » مالچ پرسید:

 یک ابرویش را باال داد. آرتمیس

 گیره.حجم باالی سنگ آهنه که جلوی جامدشدنش رو می؟! مذاب غیر _

 بعدی شد تا سنگ آهن را به دقت نگاه کند.هالی بلند شد و وارد تصویر سه

 تونن چیزی به این بزرگی رو قایم کنن.داره. آدمیزادها نمی اطالع کامالًاز این موضوع  حتماًفلی  _

 دیگر را باز کرد. بعدیسهتصویر  آرتمیس

لی بیش از پیدا کرد. ف رواینشما کردم و  کامپیوترهایتوی بانک اطالعاتی  وجوییجست. من با کامپیوتر شاتل یه مسلماً _
کامپیوتری کرده و به این نتیجه رسیده که بهترین راه برای فریب دادن  سازیشبیهجریان، چند با  ازاینپیشهشتاد سال 

اینه  شهیمتنها چیزی که دستگیر آدمیزادها  رفتن کاوشگر اطالعات غلط باال بفرسته. نآدمیزادها اینه که خیلی راحت با پایی
ی بسیار ژهسفت شده. یه پروی زود که کاوشگرشونو از بین هزاران کیلومتر سنگ معدن پایین فرستادن و بعد هم سنگ خیل

 صدا که آخرش هم شکست خورده.پر خرج و پر سرو

کامپیوتری، اطالعاتی را نشان داد که قرار بود از هِِون به کاوشگر فرستاده شود. در باالی زمین، کارتون دانشمندان  سازیشبیه
 .دندکرمیرا پاره  هایشانیادداشتیا  خاراندندمیرا  سرهایشانآدمیزاد، 
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 «خیلی خنده دارن.» گفت: آرتمیس

که  امردهک، من اون قدر توی عملیات جنگی شرکت آرتمیس» ، گفت:کردمیرا نگاه  بعدیسهباتلر که داشت با دقت تصویر 
 «بفهمم این نقشه یه اشکال بزرگ داره.

 خب؟ _

 روی زانوهایش نشست و با انگشت مسیر کاوشگر را دنبال کرد. زحمتبهباتلر 

اون فلز چاهک رو سوراخ کنه و  کهاین محضبهاجنه برسه، چی؟  هایچاهکخب، اگر کاوشگر در مسیرش به یکی از  _
 .بازشدههون  طرفبهواردش بشه، یعنی راهش 

 از زیرکی محافظش خوشش آمد. آرتمیس

 یودهتگه الزم شد، این آماده است، تا ا وچهارساعتهبیستبله، البته. برای همین هم هست که یک شاتل مافوق صوت  _
اگر یکی از این کاوشگرها  احیاناًکاوشگری آدمیزادها زیر نظر هستن و  هایپروژهعظیم مواد مذاب رو منحرف کنه. تمام 

یروی ن شناسیزمینکنن. اگر این روش هم کارساز نبود، واحد سروصدا اخراجش میتهدیدی برای قوم خاص ایجاد کرد، بدون 
ون در ه ترتیباینبهده. نه و مسیر مواد مذاب رو تغییر میکمی منفجرمذاب رو  یتودهخرج زره شکاف، زیر ویژه، با مقداری 

 .نشدهاستفاده وقتهیچاز این شاتل  حالتابهمونه. البته، امان می

ی به جووان مشخصه که اون کامالًیه مشکل دیگه هم هست. دخالت اپال توی این ماجرا رو فراموش نکنید. » هالی گفت:
 ترتیباینهبخودِ کاوشگر رو هم ارتقا داده،  قویاحتمالبه. ایاجنهبا یه لیزر  احیاناًزمین رد بشه،  یپوستهکرده تا از زیتو کمک 

، کاوشگر با قوم خاص برخورد کنه. اما به کجا، و اشنقشهندارن. پس باید طبق  تأثیرسینگال های انحرافی فلی روی اون 
 «چه طوری؟

مراه زمین زیتو را به ه یمزرعه، بعدیسه ینقشهدیگر را بست. این  دوتایرا باز کرد و  بعدیسهسومین تصویر  آرتمیس
 .دادمیزیرش، نشان  یجبهپوسته و 

ی با سرعتکنه. مواد مذاب هنی رو که زیر مزرعه است، ذوب میزیتو، به کمک اپال، سنگ آنظر من اینه. » گفت: آرتمیس
اطالعات دقیق رو از اطراف جمع اپال،  هایدادنکنه و به برکت ارتقا زمین حرکت می یهسته طرفبهدر ثانیه  مترجپنمعادل 

در  آهن یتودهو نقصه. حاال، در عمق صد و شصت کیلومتری،  عیببی اشنقشهکنه ، فلی هم فکر میبیندراینکنه. می
و مواد مذاب  . چاهکشهمیکه به جنوب ایتالیا باز  یره. چاهک گمیپنج کیلومتری یک چاهک اصلی قرار  یمحدوده
ونل افی بین این دو تشن. اگر اپال با انفجار، شکشن، بعد دوباره از هم دور میویست و پنجاه کیلومتر هم مسیر میحدود د

 .«شهمیترین مقاومت رو داره، وارد چاهک هن از قسمتی که کمایجاد کنه، آ

 پاهایش قدرت تحمل وزنش را ندارند. هالی احساس کرد

 ره پایین به طرف هونو اون جا یک راست می شهمیوارد چاهک  _
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 ره و از پانصدسیری ناصاف و اریب به طرف غرب می. این چاهکِ خاص، هزار و نهصد کیلومتر در مدقیقاً» گفت: آرتمیس
ه کنن. هر چی ککنن، نصف شهر رو در جا نابود مییدا میپ گذره. با سرعتی که مواد مذاب در این سقوط آزادمتری شهر می

 «فرسته که تمام دنیا بتونن بشنون.مونه اون قدر سیگنال میباقی می

 «ولی ما دیوارهای فوالدی داریم که جلوشو می گیره.» هالی گفت:

 هایش را باال انداخت.شانه آرتمیس

نداره که اون قدر قوی باشه که بتونه جلوی صد میلیون تن آهن ، چه زیرزمین وجود نهالی، هیچ نیرویی چه روی زمی _
زنه رو دور میدیوارها  احتماالًآهن  تربیش. شهمیمذاب در حال سقوط آزاد رو بگیره. هر چی که سر راه اون قرار بگیره نابود 

ارهای فوالدی شما رو منهدم ره اون قدر هست که دیو، ولی مقداری که مستقیم پایین میشهمینل جاری وو دوباره توی ت
 ها بگذره.کنه و از اون

رد ستحکامات شهر هون محکم برخوهن مذاب با ارا تماشا کردند که چه طور آ آرتمیسمسافرهای شاتل، شبیه سازی کامپیوتر 
 های الکترونیکی اجنه را بگیرد.تواند تمام سیگنالشود و به این ترتیب کاوشگر میکند و از آن رد میمی

 .«تربیشکمی  احتماالًدرصد خواهد بود یا  وهشتپنجاهطبق یک بررسی اجمالی میزان تلفات » گفت: رتمیسآ

 حسگرهای فلی ردشو بگیرن این کار رو بکنه؟ کهینااپال چه طور می تونه بدون  _

و در کنه می بنص  کیلومتریلی راحت یه خرج زره شکاف در عمق صد و هفتاد یساده است. خ» جواب داد: آرتمیس
 اییگهدکه دیگه برای خنثی کردن یا هر کار  شهمیکنه. با این کار، زمانی فلی متوجه انفجار آخرین لحظات اونو منفجر می

 «خیلی دیره.

 پس ما باید اون خرج رو از اون جا برداریم. _

 لبخند زد. کاش به همین سادگی بود. آرتمیس

باشه، یه لرزش  کردهنصبچاهک  یدیوارهرو کرده. اگر اونو از قبل روی  هاکاریمحکم یهمه حتماً پال در مورد این خرج ا _
ساده می تونه اونو جدا کنه یا یکی از حسگرهای فلی پیداش کنه. من مطمئنم که اپال یه سپر حفاظتی براش در نظر گفته، 

لحظه این خرج رو  آخرینکنه. نه، اپال تا  ولی حتی یه شکاف کوچیک روی اون می تونه مثل یه ماهواره امواج شو ارسال
 کنه.نصب نمی

 هالی سرش را تکان داد.

 .کنیمیمتا نصبش کنه، بعد اونو خنثی  کنیمیمباشه. پس صبر  _

گیره. اگر این اتفاق بیفته، اپال دیگه امکان نداره در مورد این چاهک چاهک صبر کنیم، فلی رد ما رو می نه، اگر ما توی _
 .ریسک کنه
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 خب، این خوبه، مگه نه؟ _

 یاندازههببندازیم، اما به خاطر داشته باشید که اپال مسافتی  یرتأخکارش رو به  یچندساعتشاید فقط  جوریینانه.  درواقع _
، می تونه صبر کنه تا نیروی ویژه ما رو دستگیر کنه راحتسیصد کیلومتر در اختیار داره که این خرج رو نصب کنه. خیلی 

 داره. یتشمأمورکامل کردن هنوز وقت کافی برای چون 

 را مالید. یشهاچشمهالی 

 رو به هم ربط بده. هایناتونه فلی می حتماًالبد همه فهمیدن که اپال فرار کرده.  تا حاال. فهممینممن که  _

 دستش را مشت کرد. آرتمیس

اِر دونه اپال فرار کرده. بعد از فرار تیمسکه فلی نمی مه. همین نکته، اساس تمام این ماجراست. معلوجاستینهممسئله هم  _
 از اولین کسی که بازدید کردند اون بوده. گابلین، احتماالً

بله، بازدید هم کردند. من خودم اون جا بودم. وقتی اسکلن فرار کرد، اپال هنوز در حالت کما بود. امکان نداره کسی بتونه  _
 تظاهر به این کار بکنه.

 «ولی اون کرده. امکان داره اپال بدل داشته باشه؟» غرق در فکر گفت: آرتمیس

 کنن.می آزمایش  هرروزمکان نداره. اونا ا _

کوبویی رو داره، ولی مغزش یا فعالیتی نداره یا خیلی کم داره. پس اپالی که تحت مراقبته،  _

 که همین طوره. سالهیک اآلن، یقاًدق _

 کوت فکر کرد.یک دقیقه در س آرتمیس

 ژنتیکی زیرزمین چه قدر پیشرفت کرده؟ سازییهشب یآورفنمی خوام بدونم  _

نیروی ویژه را که در رابطه با این موضوع بودند، باز کرد و  هاییلفاترمینال کامپیوتر اصلی رفت و  طرفبهسریع  آرتمیس
ر د اشیمغزصل خود است، با این تفاوت که اعمال شبیه ا کامالًکلونی که رسیده و کامل شده است از هر لحاظ » خواند:

 «تا یک کلون برسد. کشدیم، یک تا دو سال طول یاگلخانهحدی است که فقط او را زنده نگه دارد. در وضعیت 

 را محکم به هم زد. هایشدستکامپیوتر دور شد و از  قدمیک آرتمیس

 ا کسی متوجه تعویض شه. چه شیرین کاری جالبی!خودشه، همین کار رو کرده. حالت کما رو ایجاد کرده ت _

 هالی با مشت به کف دستش زد.

م، به نظر فقط یه مشت اراجیف میاد که نشون پس حتی اگر ما باالخره جان سالم به در ببریم و حرف از فرار اپال بزنی _
 ده از هیچی خبر نداریم.می
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 همیشهمن  ردهکیمنیست، چون اون از قبل هم فکر  یامسئلهی من هم به چیکس وربیل گفتم اپال برگشته. ول» مالچ گفت:
 «می گم. وپالپرت

 یاهتوطئهر آن  دارهوقتی اپال آزاد باشه، کل پلیس زیرزمینی در حالت آماده باشه، چون امکان » نوجوان ایرلندی ادامه داد:
 «در کار باشه. ولی وقتی اپال هنوز در حالت کمای عمیقه...

یت غیرمترقبه رو خواهد داشت، نه یه وضع یواقعهبرای ترسیدن نیست. و این کاوشگر خیلی راحت، حکم یه دیگه دلیلی  _
 اضطراری.

 را خاموش کرد. یبعدسهپروژکتور  آرتمیس

پس ما خودمون هستیم و خودمون. باید اون خرج رو بدزدیم و زودتر قسمتی رو که چاهک و مواد مذاب توش هم  _
ه همین راحتی نتونه دوباره بنیم تا خسارتی تولید نکنه. نه تنها این، بلکه باید اپال رو رسوا کنیم تا شن منفجر کیرمیمس

 اش رو عملی کنه. مشخصه که برای این کار باید اول شاتل اپال رو پیدا کنیم.نقشه

 مالچ ناگهان نگران شد.

 منو پیچ بعدی پیاده کنید. لطفن. فقط برین دنبال کوبویی؟ دوباره؟ باشه، امیدوارم موفق بشی ینخوامی _

 توجهی به او نکرد. ینترکوچکهالی 

 چه قدر وقت داریم؟ _

 به آن احتیاج نداشت. آرتمیسبود، ولی  حسابینماشروی نمایشگر پالسمایی یک 

ه تا با چاهک کشل مینه ساعت و نیم طو تقریباًدر ثانیه پایین میره. با این سرعت  مترپنجآهن مذاب داره با سرعتی معادل  _
 هم مسیر بشه.

 نه ساعت از حاال؟ _

 حرف او را تصحیح کرد. آرتمیس

 دوساعت پیش. تقریباًنه، نُه ساعت از وقتی که انفجار صورت گرفته، یعنی  _

 محکم بست.اش را کابین خلبان رفت و کمربند صندلی هالی سریع به طرف

جات بدیم. ببینم، قانونی نیست که ما بتونیم یه جوری بیست و چهار ساعت پس هفت ساعت و نیم وقت داریم که دنیا رو ن _
 برای خودمون دست و پا کنیم؟

 .هم خودش را محکم به صندلی کمک خلبان بست آرتمیس
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رف هم کنی حتونی همین طور که پرواز میده. حاال ببینم، تو میر صورت اپال اهمیتی به قانون نمیکنم، در هفکر نمی _
 های انفجاری بدونم.ها و خرجتا چیز هست که باید در مورد شاتلچند  بزنی؟
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 فصل دهم

 عقل سلیم 

 
 پلیس مرکزموجودات زیرزمینی، شهر هون، 

. بعد از ماجراهای اخیر فقط همین یکی را کم داشتند. نیروی ویژه زدندمیکاوشگر زیتو حرف  یدربارهدر مرکز پلیس هم 
. فلی موضع را خیلی جدی کارینوبتدر یک  همآن. ولی حاال دو تا، دادنمیدی از دست هنگام عملیات، افراد زیا معمول

ن آ کهاینچیز دیگری بود، ولی  وظیفهانجام درراهاز دست داند هالی شورت را. از دست دادن دوست  ویژهبهگرفته بود، 
 میشههتحمل کند که قوم خاص هالی را برای  توانستنمیبود. فلی  تحملغیرقابل واقعاًدوست اشتباهی متهم به قتل شود 

بود، او قهرمانی بود که مدال گرفته بود و حقش بود  گناهبیبه خاطر بیاورد. سروان شورت  رحمبییک قاتل  عنوانبه
 هم از او یاد شود. طورهمین

در  داره بود که او رادر خارج از ا شافنیاز دستیاران  یکیاینزد و روشن شد؛  ایجرقهنمایشگرِ ارتباطی که روی دیوار بود، 
 .لرزدمیبرای هیجان  همیشه هاالف تیزنوک هایگوش. گذاشتمی اولدستجریان خبرهای 

 پایین بیان. قدریناآدمیزادها بتونن  شهمیکاوشگر داره به هزار کیلومتری می رسه. باورم ن _

توانند در کار با لیزر پیشرفت کنند تا ب قدرآنتا آدمیزادها  کشیدیمباور کند. در تئوری، چند دهه طول  توانستینمفلی هم 
که نگران نیاکه معلوم بود جووانی زیتو بدون  طورینازمین را سوراخ کنند.  یپوسته، شانقارهبدون برشته کردن نیمی از 

 شرفت زیادی کرده بود.نوع خودش باشد، لیزرش را ارتقا داده بود و در کارش پیهای فلی در حفظ امینت برآورده

 ییندهآزیتو را بگیرد. این سیسیلی یکی از تیزهوشان و امیدهای  یپروژهافسوس خورد که مجبور است جلوی  تقریباًفلی 
بود  هایرپبیرون زمین خیلی خوب بود، ولی بهای آن نابودی جن و  یهستهبرای مهار کردن انرژی  اشنقشهنژاد بشر بود. 

 ادی بود.که بهای بسیار زی

تی وق خصوصبهخوب مواظبش باش. » نشان دهد، گفت: مندعالقهخودش را به موضوع  کردیمکه سعی  یباحالتفلی 
 «هاتو خوب باز کن، شاید مشکلی پیش بیاد.خودی نگران باشم، ولی چشمیبخوام شد نمی یکی  مسیرش با

 روی زمین. ازبله قربان. اوه، راستی، سروان وربیل روی خط دو هستن.  _

سنتور را روشن کرد. وربیل؟ این اسپرایت گذاشته بود مالچ دیگامز یک شاتل پلیس را  یهاچشمکوچکی از امید  یجرقه
لی بودند، فرار کرد، یعنی اتفاقی بود؟ شاید. شاید هم نه. ف شدهکشتهبدزدد. مالچ درست روزی که دوستانش در نیروی پلیس 

 وربیل را دید. یینهس. ولی فقط دادیماز کرد که باال زمین را نشان را در نمایشگرش ب یاپنجره

 «. بیا پایین تا ببینمت.کنییمپرواز چکیس! داری » فلی آهی کشید و گفت:

 چیکس روی زمین آمد.

 کرد. یچمپسؤال. فرمانده کلپ همین حاال حسابی امیاحساساتکه من یه کمی  دونییمببخشید.  _

 کافی فکرم ناراحته. یاندازهبهکنم، چیکس؟ نازت کنم یا ماچت کنم؟ من خودم  کارچهحاال می خوای  _
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 که روی زمین باشد. کندیم. معلوم بود خیلی سعی زدندیم بالبال طورینهموربیل پشت سرش  یهابال

 .دارمیغامپاز طرف مالچ دیگامز برات یه  _

 بود که مالچ خبر دست اولی برایش دارد. فلی خیلی سعی کرد که از خوشحال شیهه نکشد. مطمئن

 مون راجع به من چی گفته؟بددهنبگو. بگو ببینم این دوست  زود باشپس،  _

 کنن. امبازنشستهعقلی خوام به دلیل عدم ثبات مونه دیگه، باشه؟ نمیبین خودمون می _

 اش به هم بریزه، به خصوص امروز.عقلیسی حق داره گاهی اوقات ثبات مونه. ولی هر کباشه، چیکس، بین خودمون می _

 .کنمینمکه خیلی احمقانه است، من که باور  واقعاً _

 لبخند زد. نفساعتمادبهچیکس با 

 .«کنمیم؟ بگو دیگه، چیکس، وگرنه ارتباط مونو قطع کنیینمچی احمقانه است؟ تو چی رو باور » فلی داد زد:

 اط که امنه؟باین ارت _

 «آره! امنه. بگو دیگه. بگو پیغام مالچ چیه؟» جیغ زد: یخراشگوشسنتور با صدای 

 «اپال کوبویی برگشته.» عین پیغام را گفت: و یدکشچیکس نفس عمیقی 

 از دهانش بیرون زد. کهینابلند و شدیدتر شد تا  آمدیمکه باال  طورهمانشروع شد و  یشهاسمفلی از  یخندهصدای 

، به تو ترسییمدونسته تو از اپال تا شاتل رو بدزده. می زدهگولحاال فهمیدم. مالچ تو رو اپال برگشته! کوبویی برگشته!  _
 ننداز. اپال برگشته. امخندهگفته اون به هوش اومده، تو هم باور کردی. تو رو خدا 

ن هم روی نمایشگر. م کنییم، داری تف خندییممحکم  قدریناخودش اینو گفت، حاال چرا » چیکس دلخور گفت:
 «شم.اسات دارم، بهم نخند، ناراحت میاحس

ابراز  یک نوعی درواقعفوران احساسات بود،  جوریکنبود، فقط واقعی  یاخندهاین  درهرصورتتمام شد.  کمکمفلی  یخنده
 چاشنی سرخوردگی. یباکمناراحتی، 

 .زدهگولاز تو رو هم  ترباهوش. مالچ اسپرایت های کنمینمخیله خب، چیکس. سرزنشت  _

 یک دقیقه طول کشید تا چیکس متوجه شد به او توهین شده.

 .«زدهولگ. امکانش هست. شاید هم اپال کوبویی تو رو کنییمشاید هم راست باشه. شاید تو اشتباه » چیکس عصبانی گفت:

 دیگری را باز کرد. یپنجرهفلی 

 .کنمیمهش نگاه ب اآلننه، وربیل، امکانش نیست. اپال برنگشته چون من همین  _

آویزان  شیهاتسمههنوز در حالت کماست و از  واقعاًکه اپال  کردیم یدتائو  شدیماز کلینیک آرگون ارسال  یازندهتصویر 
 .اندگرفته  ینمونهاست. همین چند دقیقه پیش هم از او 

فکر کردم  داً. جزدیمحرف  پیلهیلهشیب، مالچ خیلی شهمیباورم ن» عصبانیت چیکس فروکش کرد. زیر لب آهسته گفت:
 «جون هالی در خطره.

 دم فلی ناگهان باال پرید.

 چی؟ مالچ گفت جون هالی در خطره؟ ولی هالی که دیگه نیست. مرده. _

 «کنه. تربیشهیزم آتیش رو  جوریینا خواستهیم حتماًآره. » عبوس گفت: یاچهرهچیکس با 
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آید. یبرماو را به خاطر مرگ جولیوس سرزنش کنند. این کارهای رذیالنه فقط از اپال  درسته. اپال، هالی را خراب کرده تا
 .کندینماشتباه  وقتیچه هایش نباشد. آزمایش وای به حالش اگر بین تمسه

 حواس فلی را به خودش جلب کند با انگشت به کنار نمایشگر زد. کهاینچیکس برای 

دورف  بفهمه یه اییگهد. لزومی نداره کس دادی. این موضوع بین ما دو تا می مونه گوش کن فلی، یادت باشه چه قولی _
 .کنمیم یمالماستقضیه رو یه جوری  سروتهسر من کاله گذاشته. من خودم 

 که هنوز گیج بود، پنجره را بست. طورهمانفلی 

 خواد بکن. بین خودمون، باشه.آره، هر کار دلت می _

بود که فرار نکرده است، اگر کرده، پس شاید این کاوشگر بسیار  مطمئن. در این مورد شک نداشت. بود خطریباپال هنوز 
 . نه، فرار نکرده، امکان ندارد.رسیدیم نظراز چیزی است که به  ترشوم

 کخودش است چند آزمایش کوچ کهینا. بهتر بود برای اطمینان از داشتیبرنماما بیماری بدگمانی فلی دست از سرش 
 وقتآنود، . و اگر حق با او بفهمیدیمنباید  کسیچه، اما اگر اشتباه کرده بود، گرفتیمرا  ییدیهتأاین  حتماً. باید دادیمانجام 

 چند ساعت هدر رفتن وقت کامپیوتر برای کسی اهمیتی نداشت.

کی به تونل ورودی چاه شدیمبوط کرد و فیلم کوتاهی که مر ییوجوجستمراقبت، سریع  یادارهسنتور در بانک اطالعات 
 .شدیممرده بود را انتخاب کرد. قبل از هر کار، باید از چیزی مطمئن  آنجاکه جولیوس 

 

 ، چاهکی ناشناختهیرزمینزجنوب ایتالیا، پنج کیلومتر 

 دندهجعبه کهینا را بدون هاآنسریع پرواز کرد و  توانستیمکه  آنجاشاتل مسروقه خیلی زود به سطح زمین رسید. هالی تا 
ا بسوزاند یا شاتل را به دیوارهای چاهک بکوبد به مقصد رساند. درست است که زمان خیلی اهمیت داشت ولی اگر قرار بود ر

 ؟خوردندیمرا مثل حلیم از دیوارها پاک کنند به چه دردی  ووارنگرنگاین گروه 

رو  دومستدکشیک استفاده می کنن. نیروی ویژه این شاتل  یهانگهبانبرای تعویض  تربیش هاشاتلاز این » هالی گفت:
گمرک فرار کنه. مال  هایینهسفاز حراجی اموال مجرمین خریده. موتورش رو طوری تقویت کرده بودن که بتونه از دست 

 «کاری بوده. ییهادویه قاچاقچی 

 در فضا حس کرد. شدیمهوا را بو کشید. بوی تند کاری را هنوز  آرتمیس

 چرا باید کسی کاری قاچاق کنه؟ _

منظورم باشی؛  اتمعدهباید مراقب گازهای  کنییمخیلی تند توی هون ممنوعه. وقتی زیرزمین زندگی  هاییهادو _
 ؟یروگرفت

 متوجه منظور او شد و ترجیح داد موضوع را ادامه ندهد. کامالً آرتمیس

 رو باالی زمین به خطر بندازیم، پیدا کنیم.موقعیت خودمون  کهینااتل اپال رو قبل از شما باید  _

اتل امواج توسط ش یدشدهتولکوچکی از نفت سیاه، کنار کشید. جریان هوای  ییاچهدرهالی شاتل را برای پایین آمدن کنار 
 خفیفی در سطح دریاچه ایجاد کرد.

یشرفته حسگرهای شاتل ما اون قدر په. تونه ردشو بگیراون شاتل رادار گریزه. هیچی نمی ، فکر کنم بهت گفتم کهآرتمیس _
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ما اونا رو  شون توی همین پیچ کناری باشن و کامپیوترهایی پیکسیش شاید با شاتلهانوچهاپال و  .نیستند که اونو پیدا کنن
 نشون نده.

 ی کامپیوتر داشبورد خم شد.رو آرتمیس

 ل کجا نیست، نه این که کجا هست.هالی، مثل این که تو اشتباه متوجه شدی، ما باید بفهمیم شاتل اپا _

 به شعاع صد و پنجاه کیلومتر، شروع کرد به اسکن گرفتن. یامحدودهبرای یافتن ردی از گازهای خاص در  آرتمیس

درست در  احتماالًباشه.  شما در حال حاضر نزدیک به  یزرادار گرفرض کنیم که این شاتل  تونیممیفکر کنم دیگه  _
بهش متکی باشیم  تونیممیوقتی تنها چیزی که  خصوصبههنوز به دالیل محکمی احتیاج داریم،  ، امای چاهکدهانه
 هامون باشه.چشم

 یه منظوری داری. هاحرفمن هم که همینو گفتم، ولی ادامه بده. مطمئنم که از این  _

الی تا با ینجاازا، درست کنمیمبرای اسکن کردن استفاده شما  ییشرفتهپ چنداننهحسگرهای  هاییشدمن دارم از  _
 چاهک در سطح زمین و بعد هم پایین تا عمق پنجاه کیلومتری.

 «که چی پیدا کنی؟ یه سوراخ توی هوا؟ کنییماسکن » هالی با عصبانیت گفت:

 با نیش باز خندید. آرتمیس

 یدنهبوژن و چند تای دیگه، ولی ، هیدریژناکس :شدهیلتشکگاز ، هوای عادی از چند نوع دونییم. همون طور که یقاًدق _
 کوچکی از هوا رو پیدا کنیم که گازهای ییکهت. پس اگر ما شهمیمانع تشخیص این گازها در داخل شاتل  یزرادار گرشاتل 
 ... معمول اون جا نباشه یکنندهاحاطه

 «اون وقت شاتل رادارگریز رو پیدا کردیم.» هالی گفت:

 .دقیقاً _

 کرد و روی نمایشگر، مدلی از محیط اطراف ارائه داد. کامالًاسکنش را  کامپیوتر خیلی سریع

 مد.ند رنگ متحرک چرخان به نمایش درآتصویر گازها به صورت چ

 طوربه اهآنبه کامپیوتر برای یافتن چیزی غیرعادی برنامه داد. کامپیوتر سه منطقه را مشخص کرد، یکی از  آرتمیس
 ع بود.غیرعادی از منوکسید کربن اشبا

 دود اگزوزه. هاینایه فرودگاهه.  احتماالًاین  _

 .شدیمکمی از عناصر هر گاز در آن دیده وسیع بود که فقط مقدار بسیار  یامحوطهدومین چیز غیرعادی 

 «یه سایت کامیپوتریه. احتماالً، خأل» حدس زد: آرتمیس

هیچ گازی از هیچ نوع  رسیدیمبه نظر  اًظاهرود که ب  یدهانهکوچکی، درست بیرون  یمحدودهسومین چیز غیرعادی، 
 در آن وجود ندارد.

 درسته. شمال ورودی چاهکه. یقاًدقخودشه. حجمش هم  _

 «آفرین. بزن بریم.» زد: آرتمیس یشانههالی با مشت آرام به 

اصلی، فلی  یهاکچاه یشبکهما حتی نوک دماغ مون رو هم بکنیم توی  کهینا محضبهمی دونید که  حتماًشما  _
 پیدامون می کنه.
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 گرم شوند. موتورهاهالی چند ثانیه صبر کرد تا 

از صد کیلومتره. تا به ما برسن، ما یا  تربیشهون از ما  یفاصلهبرای نگران شدن واسه این چیزها دیگه خیلی دیره.  _
 قهرمانیم یا یه مشت یاغی.

 «ما همین حاال هم یاغی هستیم.» گفت: آرتمیس

 «باشیم که کسی دنبال شون نباشه. هایییاغی تونیممی کمدستدرسته، ولی » کرد: یدتائی حرفش را هال

 

 موجودات زیرزمینی، مرکز پلیس

از هم  افکارش را مدام یرشتهبدجوری آشفته کرده بود و فلی را این فکر ذهن  اپال کوبویی برگشته. یعنی ممکن بود؟
 .گرفتینم آرام، فهمیدینما . تا هر طور شده حقیقت رپاشیدیم

زنده است، اون وقت جواب بسیاری  واقعاًکه کوبویی  کردیمبود. اگر قبول  ، فیلم کوتاهی از دیدیماولین چیزی که باید 
کند  نبود که کسی چیزی را پنهان نپس برای ای شدیمدیده  هایلمف. اول، مه رقیق عجیبی که در تمام گرفتیماز نکات را 

تی را هم صو هاییگنالسترتیب اختالل در  توانستیماین اختالل را به وجود آورد. کوبویی  شدینمه همین راحتی هم و ب
 توانستیم باریبتمص انفجار، نشود. و آن شدیم ردوبدلبدهد تا کسی متوجه مکالماتی که در تونل بین هالی و جولیوس 

را برای فلی به ارمغان آورد، اما فلی آن را عقب زد. هنوز  نظرییباس آرامش کار کوبویی باشد، نه هالی. این احتماالت احس
 چیزی را ثابت نکرده بود.

، تربیشوح وض هرگونهتار فیلم شدید در مقابل  قسمتبگیرد.  اییجهنت کهینافلی فیلم را از چند فیلتر گذراند، بدون 
یک عیب  تار فقط یتکهالبته این هم خودش غیرعادی بود. اگر این ، که کردیممقاومت  یسازمشابه، و یا یرتصو ییجاجابه

گی را که فلی و هر سن کردیممقاومت  شدتبهآن را بدهد. اما این تکه تار  یبترت توانستیمفنی کامپیوتری بود، فلی باید 
 .کردیم، دفع انداختیمبه طرفش 

تجربه اونو  عمریکه ک یآورفنرفته رو در اختیار داشته باشی، اما با پیش یآورفناپال، تو شاید پشتیبانی یه سنتور فکر کرد، 
 .یفتیدربپشتیبانی می کنه که نمی تونی 

 جولیوس انداخته بود و به نظر یینهسخودش را روی تار  یتکهفلی فیلم را روی چند لحظه قبل از انفجار تنظیم کرد. 
 طورینار بود؟ اگ شدهپنهان. یعنی پشت این تکه یک سالح انفجاری کندیمبه آن نگاه  درواقعفرمانده هرازگاهی  رسیدیم

 حتماالً اپارازیتی هم که در تصویر اختالل ایجاد کرده بود  یگنالس. این شدیمبود، پس باید با یک کنترل از راه دور منفجر 
راه دور برای انفجار، این سیگنال را قطع کنترل از  یدکمه. بنابراین، فشار دادن شدیمهمین کنترل از راه دور فرستاده  از
 دید. شدیمجولیوس بود،  یینهسثانیه قبل از انفجار، چیزی را که روی  هزارمیک احتماالً. این یعنی کردیم

 آن را ثبت کند. توانستیمشود، اما دوربین که  متوجهشطوالنی نبود که چشم اجنه  قدرآنمدتش 

 واقعاًتش مرگ دوس یصحنهد و بعد فیلم را فریم به فریم از عقب تماشا کرد. دوباره دیدن فلی قسمت انفجار را سریع جلو ز
به فجار ان ینارنجبلند و  یهاشعلهبود، اما سنتور سعی کرد روی فیلم تمرکز کند و توجهی به آن نداشته باشد.  زجرآور

ریم، فرو رفتند، بعد ناگهان، در حد یک تک ف نگیرینارنجکوچک  ینقطه درونسفید تقلیل یافتند و سرانجام به  یهاتکه
ار بود، که ت ییجاهمانجولیوس، درست  یینهسروی  آنجاچیزی نمایان شد. فلی آن را سریع جلو زد، بعد دوباره برگشت، 

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

 
 

174 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

 سالح وصل شده بود جوریک

اب به ربع مثل هست پا با طنم متریسانتبزرگ کننده زد. یک تابلوی فرمان فلزی به ابعاد سی  یدکمهفلی محکم روی 
ثانیه. برای  هزارمیکاز  ترکمبود.  شدهگرفتهبا دوربین در یک فریم  ،بود، این تصویر شدهبستهجولیوس محکم  یینهس

فرمان، نمایشگری پالسمایی هم بود که قبل از مرگ  یتابلوهمین هم بود که در تحقیقات متوجه آن نشده بودند. روی 
ه همین صدایش شنیده شود، ب خواستینمنفر  یکآناز طریق این نمایشگر با او ارتباط برقرار کرده بود. فرمانده، یک نفر 

صویر را سیگنال انفجار، ت چراکهنمایشگر در آن لحظه سفید بود  یصفحه، متأسفانهدلیل در صدا اختالل به وجود آمده بود. 
 هم مثل صدا، دچار اختالل کرده بود

تور برای آرک . حرف سنکردیماما باید آن را ثابت این کیه، این اپال کوبوییه که از کما برگشته.  دونممیخب فلی فکر کرد، 
 .کردیمرا انکار  اشمعدهگاز  دررفتنارزش داشت که یک دورف  قدرهمانسول 

مای عمیق به در ک هنوزو بود،  آنجا، خیره ماند. اپال کوبویی شدیمفلی به تصویری که مستقیم از کلینیک آرگون دریافت 
 .ظاهراً. البته بردیمسر 

 با یه جن دیگه عوض کردی؟ جات روچه طور این کار رو کردی؟ چه طور 

را تغییر دهد. فلی کشویی را در میزش باز کرد   توانستینماین کار را بکند. جراحی که  توانستینمجراحی پالستیک 
 الستیکی بود. یهابادکشبسیار کوچک با  بازکنلولهو بیرون آورد که شبیه د آناز  اییلهوسو 

 .پرسیدیمخود اپال چه خبر است. باید از  آنجابفهمد  توانستیمبود که  راهیکتنها 

دوشیزه » فت:گ یتلخاوقاتبگذارد به اتاق اپال برود. گنوم دکتر با  خواستینموقتی فلی وارد کلینیک شد، دکتر ارگون 
وضیح سویی روی مغز ایشون بذاره. ت یرتأثشما چه  ییلهوسبرن. معلوم نیست این ق به سر میی عمیکوبویی در حالت کما

 هایییبسآکه یه تحریک ناخوانده چه  فهمیدینم. شما ممکنه یرغ تقریباًدادنش برای یه جن غیرمتخصص خیلی سخته، 
 «که نمی تونه به یک ذهن در حال بهبودی وارد کنه.

 کشید. بلندی ییههشفلی 

 کممکدن. دکتر امیدوارم اپال از پلیس پول می تربیشهای تلویزیونی بیان تو. البد اونا دی شبکهچه طور شد اجازه می _
که بخوام  تونم اونو هر وقتکه کوبویی زندانی دولته و من می تبدیل به مایملک شخصی شما نشده باشه. فراموش نکنید

 به زندان دولتی منتقل کنم.

 «ولی فقط پنج دقیقه.» ل آرگون باالخره رمز ورود را وارد کرد و گفت:جربا

از کنار او گذشت و کیفش را محکم روی میز زد. اپال از جریان هوایی  کشیدیمرا روی زمین  یشهاسمکه  طورهمانفلی 
ه به این نزدیکی که دقیق ب یالهفاصمثل این بود که خود اپال است. فلی حتی از  واقعاًکه از در وارد شد، آرام تکان خورد. 

با  ایزهیجاکه در کالج سر هر . همان اپالی اوستقسم بخورد که این همان رقیب قدیمی  توانستیم کردیمصورتش نگاه 
 ها مقصر نشان بدهد.نزدیک بود او را در شورش گابلین واقعاً. همان اپالی که کردیم یچشمهماو چشم و 

 «جا بیارش پایین. از اون» فلی دستور داد:

 ، یک تخت خواب دیواری را باز کرد و زیر او گذاشت.زدیمکه غر  طورهمانآرگون 

ها کس. ساحرهکشم. هیچفهمه چه دردی دارم میکس نمییچهکنه. ارهای بدن رو بکنم. باسنم درد میمن نباید این ک _
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 تونن برام کاری بکنن.هم نمی

 نداری؟مگه تو برای این کارها خدمه  _

ذارم نمی معموالًو هر دو تا با هم.  هام مرخصی هستن، چرا، ولی نظافتچیمعموالً » را پایین آورد و گفت: هاتسمهآرگون 
 «د.ه، ولی کارگر پیکسی خوب گیر نمیابش طوریینا

 فلی سیخ شد. یهاگوش

 هات پیکسی هستن؟پیکسی؟ نظافتچی _

من هم  . البته بههای دوقلواند. همون پیکسی، یه کمی معروفدونییم آخهکنن، میینجا کار اکه  کنیمیمآره، ما افتخار  _
 ذارن.خیلی احترام می

داد. اول . همه چیز داشت دست به دست هم میآورد، لرزیدکه داشت وسایل را از کیفش در می های فلی همان طوردست
قط هم مرخصی رفته بودند. فهای پیکسی که با فتچیی جولیوس و حاال هم نظایکس، بعد آن وسیله عجیب روی سینهچ

 دیگر الزم داشت تا پازلش درست شود.ی یک تکه

 «زنه؟دیگه چیه؟ اسیبی که به مریض نمی این» آرگون ناگهان با عصبانیت پرسید:

 هوش را به عقب خم کرد.بی یفلی سر پیکس

 هاش.چشمش روی تخم ذارماین فقط یه گذشته خوانه. فقط می .آرگوننگران نباش،  _

 یشهاچشم یحدقهبودند، دور  بازکنلولهالستیکی را که شبیه  یهابادکشباز کرد و  یکییکیرا  یکسیپ یهاچشمفلی 
 گذاشت.

 که قابل خواندنه. ارنذش بسیار ریز از خودشون به جا میشن و یک سری خراتمام تصویرها روی شبکیه ضبط می _

 پسخونم. ن چیه. مثل این که من هم بعضی اوقات مجله علمی میگذشته خوا دونممیم خود» آرگون با پرخاش گفت:
 «خرین چیزی که اپال دیده چیه، ولی خب که چی بشه؟نی بگی آتومی

تا » گفت: اسرارآمیز باشد تا ناامیدانه تربیشکرد ری وصل کرد و با لحنی که تالش میها را به یک کامپیوتر دیوافلی عدسی
 «ببینم.

 ن ظاهر شد.ی باز کرد که دو تصویر تیره روی آی گذشته خوان را روی نمایشگر پالسمایبعد برنامه

 .«راست و چپ یهاچشم» بیفتند، توضیح داد: همیروتا تصاویر  چرخاندیمکامپیوتر را که کلید اهرمی  طورهمانفلی 

 نبود. یصتشخقابلدر شده، اما به علت تیره بودن چشم وارد کا یگوشهاست که از مشخص بود که تصویر، سَری  کامالً

 «کنم رو زمین؟ غشتلویزیونی رو خبر کنم یا از ترس  یهاشبکهاوه، چه باهوش. حاال باید » گفت: اداواطواربا  آرگون

 «و اصالح شود. ترروشنتصویر » فلی توجهی به او نکرد. فقط به کامپیوتر گفت:

 شد. ترواضحو  ترروشنتصویر  بعدازآنرا برس زد و  موی کامپیوتری روی تصویرقلم یک

 «یک پیکسیه. ولی هنوز مشخص نیست کیه.» با خودش گفت: آهستهفلی 

 «کامپیوتر، تصویر را با بیمار اپال کوبویی مطابقت بده.» را خاراند و به کامپیوترش گفت: اشچانهفلی 

مانند  اشیهزاواندازه و  کهینارا تغییر داد و چرخید تا  اشاندازه کمکمدیگر ظاهر شد. تصویر  یاپنجرهتصویری از اپال روی 
ردند. را مشخص ک مشابه یهانقطهقرمز در دو تصویر شروع کردند به چشمک زدن و  کوچکتصویر اصلی شد. چند پیکان 
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 با خطور قرمز پوشانده شدند. کامالًبعد از یکی دو ثانیه تصویر 

 «تعلق به یک نفر هستند؟آیا دو تصویر م» فلی پرسید:

 «درصد امکان خطا. دهمپنجبله. با » کامپیوتر جواب داد:

 «با من. هاخرده» پرینت زد و گفت: یدکمهفلی روی 

رنگ از  رتبیش، شدیمهر چه بیشتر متوجه موضوع نمایشگر رفت.  طرفبهکه به تصویر خیره شده بود  طورهمانآرگون 
 .پریدیمصورتش 

 « ... ی چشمش دیده! این یعنیشهخودشو از گو» زیر لب گفت:

که فقط  ین کالبدی که این جاستدو تا اپال کوبویی بوده. اصلیه، که تو گذاشتی فرار کنه و ا» فلی جمله اش را کامل کرد:
 « ... تونهمی

 یه کلون باشه. _

ز زیر هات با خیال راحت ایو بعد نظافتچ کرده یسازمشابه. از خودش یقاًدق» ی چاپی را از پرینتر کند و گفت:فلی نسخه
 «گوش تو بردنش بیرون.

 اوه خدای من. _

 یا غش کنی، حاال بهترین وقته. یخبر کنهای تلویزیونی رو خوای شبکهکنه. اگه میاوه، خدای من، دردی رو دوا نمی _

رویاهایش برای رسیدن به ثروت و شهرت  آرگون پیشنهاد دوم را انتخاب کرد، از حال رفت و کف زمین ولو شد. ناگهان تمام
 دود شده و به هوا رفته بود. شدت این ضربه بیش از تحمل او بود.

 تاخت. چهارنعلفلی از روی او پرید و تمام راه را تا مرکز پلیس 

 

جنوب ایتالیا، 

 مصرف کرده بود و حاال صبرش را در کلینیک آرگون یقطره. تا آخرین کردیمو تحمل  کندیماپال کوبویی داشت جان 
ثانیه در زمین  در مترپنج، صد میلیون تن هماتیت حداکثر با سرعت متأسفانهبه میل او پیش برود.  یزچهمه خواستیمفقط 
 کند. تریعسرتا حرکتش را  آمدیبرنمو کسی هم کاری از دستش  رفتیفروم

ا کند، این سروان ابله، با آن موهای کوتاه مسخره و ت، مردن هالی شورت را تماشاپال تصمیم گرفت برای گذراندن وق
نی انعکاسی نگاه کرد. زیبایی واقعی یع اییشهشخیلی خوشگل است؟ اپال خودش را در  کردیمفکر  اشیدهورقلمب یهالب

 .رسیدیمبه آن  یزودبهاین. این صورتی بود که شایستگی تحسین همگان را داشت، تحسینی که 

 «رو برام بیار. احتیاج به یه چیزی دارم که سرحالم بیاره. گانهیازدهدیسک عجایب وال، مر» اپال داد زد:

 «چشم، دوشیزه کوبویی. اجازه می دین اول غذا رو تمام کنم یا همین حاال دیسک رو بیارم؟» مرو گفت:

 را گرداند. یشهاچشم، کردیمکه خودش را نگاه  طورهماناپال 

 من چی بهت گفتم؟ _

 د دیسک رو بیارم.گفتی _

 باید بکنی، مروال عزیزم؟ کارچه کنییمودت فکر پس حاال خ _
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 «باید دیسک رو براتون بیارم. کنمیمخودم فکر » مرو گفت:

 واقعی. ینابغه، یه یانابغهآفرین، مروال تو یه  _

امپیوتر ک یحافظهاین فیلم در  .درا از داخل سی دی پلیر بیرون آورکوچک شاتل بیرون رفت و دیسکی  یآشپزخانهمرو از 
را روی دیسک هم داشته باشد، بنابراین  اشموردعالقهشخصی  هاییلمفهم بود، اما دوشیزه کوبویی دوست داشت 

، ندندمایمباید به خاطر که  یداشتندوست یهالحظه هاییلمفتجدید روحیه کند. این  کردیمهر جا که اراده  توانستیم
؛ دوران بحران روحی پدرش، حمله به مرکز پلیس و فریادهایی که فلی در اتاق عملیات نیروی ویژه ندشدیم هایناشامل 
 .کشیدیم اشیکیالکترون یهاچشمجلوی 

 مرو دیسک را به اپال داد.

 «و؟» پیسکی کوچک گفت:

رادران بریل وقتی نزد ود که بجدید اپال این بد، اما زود به خاطر آورد یکی از اوامر هدیک لحظه ماند که چه جوابی بمرو 
 کردند. مرو غرورش را زیر پا گذاشته و از کمر خم شد.آمدند باید تنظیم میپیشوایشان می

 خوبه. ولی مگر قرار نبود شام منو حاضر کنی؟ _

ار تکرار ب ینچند گذشتهدر این چند ساعت  غروربیرون رفت. این زیر پا گذاشتن  عقبعقب، کردیمکه تعظیم  طورهمانمرو 
خدمات و عرض ادب برادران بریل راضی نبود، برای همین هم فهرست بلند باالیی تنظیم  یارائهشده بود. اپال از کیفیت 
پال، ا یهاچشم، نگاه نکردن در الذکرفوق: تعظیم شدیم هاینا را در آن یادآور شده بود که شامل کرده بود و مقررات جدید

 یسشانیرسه متری  یمحدودهفکر نکردن تا زمانی که در  بلندبلندخالی کردن گاز معده، و بیرون رفتن از شاتل هنگام 
 هستند.

فکارت رو که دارن دور سرت چرخ . می تونم اکنییمداری به چی فکر  اآلن دونممی» اپال با صدایی آرام و لرزان گفت:
 «وشگلم.خورن، ببینم. همین حاال تو مات و مبهوت موندی که چه قدر من خمی

لحظه کالغی دور سرش پرواز  در آنه مگر ک و با افکاری خائنانه متعجب ماند «عجیبه!» بریده گفت: یهانفسمرو با 
 واقعاً د، ژادش را به آدمیزاد تغییر داده بوبه فکر تسخیر دنیا افتاده بود و نکه  ینبعدازااپال از  ه خبر را به اپال داده؟ک کردهیم

را  کوچک و سرسبز باربادوس ییرهجز شودیمکره زمین  یملکهبه او و سنت قول نداده بود که وقتی  قاتی کرده بود. اگر
. هم این و هم این واقعیت که اگر او را ترک رفتندیمو  کردندیم، همین حاال ولش دهدیم هاآنواقع در دریای کارائیب به 

 .کردیمرا هم به فهرست انتقامش اضافه  هاآن، اپال کردندیم

جدید  به آن دست بزند. این هم یک قانون کهینامرو به آشپزخانه برگشت تا غذای دوشیزه کوبویی را آماده کند، البته بدون 
را که روی دو خرج زره شکاف کار گذاشته بودند، کنترل  هایییچاشندیگر بود. در این مدت، سنت در قسمت بار بود و 

ی یک خربزه بودند ول یاندازهبه هرکدام یهاخرجر بود و یکی دیگر برای تقویت انفجار. انفجابرای  هاآن. یکی از کردیم
در  هاخرجی مغناطیس هایکنندهیتتقوکه  مطمئن شد. سنت آوردندیمی به بار تربیشافتضاح خیلی  شدندیماگر منفجر 

را از  هاینچاش هاییگنالسبود که کارشان این و برای استفاده در معادن بودند  هاکنندهیتتقوایمن هستند. این  غالفشان
 .کردندیممنتقل  هاخرجو به  گرفتندیمراه دور 

 ، چشمکی به برادرش زد.شدیمکه از در آشپزخانه وارد  طورهمانسنت 

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

 
 

178 

 

فریب اوپال: چهارمجلد  فاول آرتمیس  

ر دیگر اکه انگ یباحالت. سنت درآورد، ادای کالغ را یاورددربصدایی  کهیناگذاشت و بدون  یشهالبمرو انگشتش را روی 
یده بود رس لبشانبه  جانشاناپال  یزآماهانتخسته شده است سرش را تکان داد. واقعیت این بود که هر دو از این رفتارهای 

 ، رویای نوشیدن شربت آناناس و نارگیل در سواحل زیبای باربادوس بود.دهندادامه  شدیمه باعث کتنها چیزی 

چشمگیر  ییهابارنگدیسک را در سی دی درایو گذاشت. تماشای مرگ دشمنان،  اپال بدون توجه به نارضایتی زیردستانش،
جره روی ته است. چند پنفپیشر یآورفن یهاموهبت ینتربزرگیکی از  مطمئناً، شودیمو صدایی که از چهار بلندگو پخش 

 .دادندیمنیمکره فیلم را نمایش  هاییندورباز دید یکی از  هرکدامنمایشگر باز شد که 

د به راه افتاده بو شانولوچهلبیی که آب از هاترولکه از دست  کردیمرا تماشا  آرتمیسو  یفراوان هالاپال با شور و شعف 
، و اَهه، اَ ،گفتیمکوچکی پناه بردند که از تلنبار شدن اجساد به وجود آمده بود، مرتب  ییرهجز. وقتی به زدندیمرودخانه 
ه مروال ب خواستیمزیاد شده بود. تازه  شدتبه، ضربان قلب کوچکش از هیجان رفتندیمباال  از نردبان معبد کههنگامی

 قطع شد. هایندوربترافل شکالتی بیاورد تا موقع تماشا کردن فیلم بخورد که برق  یشبرادستور بدهد 

 .«ینجاامروال، دیسنت، بیاین » ، جیغ زد:مالیدیمرا به هم  یفشظرکه دستان  طورهمان

 اتاق تلویزیون دویدند. طرفبه باعجلهبرادران بریل اسلحه به دست 

 «بله، دوشیزه کوبویی؟» که روکش خز داشت، گذاشت و گفت: اییصندلزره شکاف را روی  یهاخرجسنت 

 «به من نگاه نکن!» اپال صورتش را پوشاند و دستور داد:

 را پایین انداخت یشهاچشمسنت 

 نگاه کنم، فراموش کردم.ببخشید، به شما نباید  _

 و به این هم فکر نکن. _

 ، سعی کرد به آن فکر نکند.کندیمبه چه چیزی فکر  دانستینمکه خودش هم  یباوجودسنت 

 چشم، دوشیزه کوبویی، ببخشید، دوشیزه کوبویی. _

جلویش خم شدند و تعظیم روی بازوهایش زد تا هر دو برادر  قدرآنرا  یشهاانگشتزد و  اشینهسرا به  یشهادستاپال 
 کردند.

 «خراب شدن. آرتمیسمعبد  هاییندوربمشکلی پیش اومده.  ینکهامثل» گفت: لرزیدیمبا صدایی که کمی 

عبد به داشتند روی سقف م هاترولبود برگرداند. در این قسمت  شدهقطعمرو فیلم را کمی عقب برد و دوباره به قسمتی که 
 .ندشدیمو هالی نزدیک  آرتمیس

 شون کنده است.کلک درهرصورتطور که معلومه،  ندوشیزه کوبویی، ای _

 کرد. یدتائسنت هم حرف او را 

 .دررفت شهمیدیگه ن یکییناها، از  _

د با من عامیانه حرف بزنن. این ، و من هم خوشم نمیاشهمین، ها کلمه محسوب اوالً» اش را صاف کرد و گفت:اپال سینه
فاول مرده، ولی نتیجه این شد که یک سال تمام رو توی کما بگذرونم،  آرتمیسفکر کردم  باریک قبالً قانون جدیده، دوما،

 «و رد ما رو گرفتن. دربردنکه فاول و شورت از این ماجرا جان سالم به  بریمیشپما باید با این فرض 

دوشیزه کوبویی، ولی این یه شاتل رادار  با احترام فراوان،» مرو که به خیال خودش خیلی هوش به خرج داده بود، گفت:
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 «کرد. اشیابیرد شهمیگریزه، ن

نمایشگرهای باالی زمینه، هم زیرزمین. حتی اگر این فاول  یروهماحمق، رد ما همین حاال، » داد زد: یاآمرانهبا لحن  اپال
. یماربذهمین حاال اون خرج رو کار کاوشگر زیتو هستم. ما باید  ییهقضنابغه هم نباشه تا حاال حدس زده که من پشت 

 «کاوشگر چه قدر پایین رفته؟

 سنت اطالعاتی را که از کامپیوتر گرفته بود، خواند.

 یمانفجار برس ینقطه ینترمناسبدیگه مونده تا به  ییقهدقمتر. نود  یستصدوبو چهارصد و یک کیلومتر و  هزار _

 اپال چند ثانیه در اتاق قدم زد.

مین نباید خطر کنیم. بهتره خرج رو هچ ارتباطی رو با مرکز پلیس نگرفتیم، پس اگر زنده باشن تنها هستن. هنوز رد هی _
نترل ی شاتل رو کهادستگاهمواد منفجره بکن. مروال،  یجابهحاال کار بذاریم و مراقبش باشیم، دیسنت، دوباره یه نگاهی 

 ون درز کنه.ی شاتل به بیرخوام حتی یه یون هم از بدنهکن، نمی

ردند، کشد اجرا میداده می هاآنعقب بیرون رفتند. در هر صورت هر دستوری که به کنان عقبهای دوقلو تعظیمپیکسی
 ولی رییس بی برو برگرد کمی مبتال به بیماری بدگمانی شده بود

 «اون فکر رو شنیدم. من بیماری بدگمانی ندارم!» اپال جیغ زد:

؟ خواندیمدوشیزه کوبویی افکارشان را  واقعاًیعنی اش را بگیرد. یمغزوالدی رفت تا جلوی امواج ف ییوارهدمرو پشت یک 
که دیگران  دکننمیفکر  معموالًبود؟ چون کسانی که بیماری بدگمانی دارند  اشیبدگمانیا این دوباره یه خاطر همان بیماری 

طمئن شود، م کهیناسرش را پشت دیواره بیرون آورد و فقط برای بیماری بدگمانی هستند. مرو  مبتالبه هاآن کنندمیفکر 
 فکری را به طرف اپال فرستاد.

ل اپال، اگر بود و یکی مث یاخائنانهفکر  بروبرگردیب هالی شورت از تو خوشگل تره. بلند فکر کرد. توانستیمکه  آنجاتا 
 .فکرها را بخواند، امکان نداشت آن را نگیرد توانستیم واقعاً

 «مروال؟» اپال خیره به او نگاه کرد:

 بله، دوشیزه کوبویی. _

 خوب نیست. اصالً. برای پوستم کنییمتو داری مستقیم به من نگاه  _

که رو به  اتاق خلبان افتاد یپنجرهنگاهش به  اتفاقاً را برگرداند، که  یشهاچشمو « ببخشید، دوشیزه کوبویی.» مرو گفت:
کوی که در یک س یاصخره یبعدسهدر همان لحظه، یک شاتل پلیس زیرزمینی از بین تصویر  چاهک بود. درست یدهانه

 ، باال آمد.دادیمشال را پوشش 

 «مشکلی پیش اومده. ینکهامثلاِم، دوشیزه کوبویی، » :و گفتمرو از پنجره بیرون را نشان داد 

 .گرددیممشخص بود که دنبال چیزی  کامالً. کردیم بود و باالی زمین پرواز باالآمدهل حاال تا ارتفاع ده متری تشا

 «پیدامون کردن.» آرام گفت: یازدهوحشتاپال با صدای 

 کرد. وتحلیلیهتجزاما سریع بر ترسش غلبه کرد و موقعیت را 

 این یه شاتل حمل باره، برای تعقیب نیست. _

 بالش رفتند.کمی دن یبافاصلهاتاق خلبان رفت. دوقلوها هم  طرفبهاپال سریع 
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ارن د یدردبخوربهفاول و سروان شورت توی اون شاتل هستن. اون ها نه سالح  آرتمیسکه  گیریمیمفرض رو بر این  _
 ن.کور هست اآلنهستیم. درواقع اون ها  یترؤبا چشم غیرمسلح غیرقابل  عمالًاسکنر. توی نوری به این کمی، با  و نه

 «توی هوا منفجرشون کنیم؟ ونیمتمی» مشتاقانه پرسید: ترکوچکبریل 

 کامالً باید ده. ی پلیس اجنه لو میهاماهوارهنه، هر انفجاری موقعیت ما رو، هم برای آدمیزادها و هم برای » اپال گفت:
 قدرنیا طورچه  دونممیایجاد شرایط طبیعی زندگی. ن یهادستگاه. حتی یدکنخاموشرو  هادستگاهساکت باشیم. همه 

نن، ما بیان و به ما حمله ک طرفبهمحل دقیق ما رو تشخیص بدن، اینه که با سرعت  کهینااما تنها راه برای  نزدیک شدن،
 .«شهمیشون مثل مقوا مچاله بیچارهکه در این صورت شاتل کوچولوی 

شت گذا یشهالب شاتل را خاموش کردند. اپال انگشت الغرش را روی یهادستگاهاطاعت کردند و تمام  برادران بریل فوراً
 «خوبه.» و آرام زمزمه کرد:

 اپال این سکوت را شکست. کهیناد دقیقه شاتل را تماشا کردند، تا نهمه چ

 .یرمگیمقطعش کنه، وگرنه تنبهی مناسب این کار براش در نظر  اآلنکنه، همین رو خالی می اشمعدههرکی داره گاز  _

 «من نبودم.» گفتند: باهمبرادران بریل 

 ن این که بخواهند بدانند تنبیه مناسب خالی کردن گاز معده چیست.بدو

 

 دقیقه قبل ده .چاهک 

 تقریباً رسید.   و بهخطرناک و پیش در پیچ هدایت کرد  العادهفوقاز بین یک چاهک فرعی  بامهارتهالی، شاتل پلیس را 
 موش شدن.شروع کردند به روشن و خا قرمزچراغهمان لحظه، روی میز فرمان، دو 

هم شاتل رو با کاوشگر  هاهای فلی رو به کار انداختیم. اون. فقط دو تا از حسگرشهمیتموم  دارهوقت مون » هالی گفت:
 «سراغ ما. یانسر مگیرن و با اشتباه می

 «چه قدر وقت داریم؟» پرسید: آرتمیس

 «نیم ساعت.از  ترکمبیان، ت اگر با شاتل جنگی مافوق صو» کرد: هالی با خودش حساب

 «عالیه.» راضی گفت: آرتمیس

 مالچ شروع شد. یهازدنغر 

دزدها افسرهای مافوق صوتی نیروی ویژه چیز دیدنی خوشایندی نیستن.  ازنظر. ولی کنییمفکر  طوریناخوشحالم که  _
 دیم افسرهای پلیس مادون صوت باشن.ما ترجیح می کالً

 چاهک بود، جا داد. یدهانهکه در  یاصخره یبعدسههالی شاتل را بین تصویر 

 ؟زنییموای بزنی زیرش یا طبق معمول فقط داری غر خمالچ، می _

 را برای کاری که در پیش داشتند، گرم کرد. هاآنرا چرخاند و  یشهاآروارهدورف 

ا بندازم، ولی شم شما طوریه که من باید خودمو به خطر یهانقشهاین  همیشهیه کمی غر بزنم. چرا  دارمحقفکر کنم  _
 سه تا توی شاتل بنشینید و منتظر باشید؟

 از آشپزخانه یک نوشیدنی گازدار خنک آورد و به او داد. آرتمیس
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 نی.کوبویی رو به هم بز ینقشهچون تو تنها کسی هستی که می تونی این کار رو بکنی، مالچ. فقط تو می تونی  _

 روی او نداشت. یریتأث آرتمیساین حرف 

به جای تعریف کردن به من مدال بدن. یه مدال طالی واقعی، نه یه دیسک  دمیم یحترج. نداره اییدهفا هاحرف این _
 روکش طال.کامپیوتری با 

 هالی او را به طرف در خروجی شاتل هل داد.

 مدال وزارت ینتربزرگ عمر توی زندان نگه ندارن، یه تظاهرات بزرگ راه بندازم تا آخراگر اونا منو تا  دمیممالچ، قول  _
 جنگ رو بدن به تو.

 گذشته، چه آینده؟ یهاجرمو عفو دائم، چه برای  _

 هالی در را باال زد.

 من توی مرکز پلیس زیاد محبوب نیستم. آخه. تازه تضمین هم نمی تونم بکنم. متأسفمگذشته، شاید آینده،  _

 مالچ نوشیدنی را زیر بلوزش چپاند.

 راضی هستم. یه مدال و عفو احتمالی.باشه. به همین هم  _

را  به پایش خورد و او آمدیمگذاشت. باد شدیدی که از تونل  سنگتختهبیرون برد و روی سطح صاف را  پایشیکدورف 
 .قراردادسقوط به درون ژرفای دوزخی  درخطر

 .بینیمیمهم دیگه رو  جاینهمدیگه  ییقهدقبیست  _

یادت نره، بی سیمو همون جا » رداشت و به دورف داد و در میان هیاهوی باد فریاد زد:ب سیمییباز یک قفسه،  آرتمیس
 «، غیر از اون، هیچی.دزدییمذاری، فقط چیزی رو که قرارمون هست می

 «هیچی؟» راضی، گفت: چنداننه اییافهقمالچ با 

 نینداخته باشد. طرفآنو  فطریناکه ممکن است چه چیزهای باارزشی را اپال در شاتلش  دانستیمولی کی 

 یه چیزی یه دفعه توجه مو جلب کنه. کهینامگر  _

 د.رک یدتأکدوباره  آرتمیس

 تونی بری تو؟هیچی. حاال، مطمئنی که می _

 مستطیل شکلش را به نمایش گذاشت. یهادنداننیش باز مالچ 

 یگه رو نگاه کن.شون قطع بشه و یه طرف دبرم تو. تو فقط کاری بکن که برق تونممن می _

 هایی را که با خودش از عمارت فاول آورده بود، باال گرفت.ی سالحباتلر کیسه

 کنم.کنن. اینو تضمین میلچ. اونا یه طرف دیگر رو نگاه مینگران نباش، ما _

 

 موجودات زیرزمینی، مرکز پلیس

 .کردندیمن پخش مستقیم پیشروی کاوشگر را تماشا افسران ارشد، از تلویزیو یهمهوارد اتاق عملیات شد،  باعجلهوقتی فلی 

 «باید همین حاال حرف بزنیم.» فلی خیلی جدی به اعضای مجمع عمومی گفت:
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 «یه کاسه سوپ کاری بخور. فعالًهیس، ساکت. » ز، رییس شورا گفت:کاهارت

رای ب احتماالًبود.  هادکهاین  ییژهوکاری فروشی در هون بود. سوپ کاری غذای  اییرهزنج یهادکه، مالک رییس کاهارتز
 بود. کردهیهتهاین مجمع کوچک هم او غذا 

 فلی بدون توجه به میز غذا از کنار آن گذشت و کنترل از راه دور را از روی یک مبل برداشت و صدای تلویزیون را قطع کرد.

شگر زیتو کاو ییهقضکه پشت  کنمیمفکر و آقایان، توی دردسر بزرگی افتادیم، اپال کوبویی فرار کرده و من  هاخانم _
 هم اون باشه.

 بود. دادهلمیک صندلی چرخان پشت بلند، صد و هشتاد درجه چرخید. آرک سول روی آن 

 این کارها رو ذهنی می کنه. یهمهحیرت آوره. و البد  واقعاًاپال کوبویی؟  _

ی ه فرماندهی کل، نصندلی فرمانده است. فرماندهی؟ این کنکار مینه. ببینم، تو روی این صندلی چهکنخیر، ذهنی نمی _
 ی امور داخلی.اداره

 زد. اشیقهبلوط طالیی  یهادانهسول روی 

 من ترفیع گرفتم. _

 رنگ فلی مثل گچ سفید شد.

 جدید نیروی ویژه هستی؟ یفرماندهتو  _

 روشن کند. توانستیمهم لبخند سول یک اتاق تاریک را 

ن هم باید بگم م شده. اون ها احساس کردند ـ کنترلیرقابلغکه نیروی ویژه این اواخر کمی  کردیماس بله، شورا احس _
یدا بشه جایگزین مناسبی پ کهیوقتداره. البته من تا  ترییقدقبه نظارت  یاجاحتباهاشون موافقم ـ که نیروی ویژه  کامالً

 سمتم رو در امور داخل هم خواهم داشت.

 .گرفتیممجوز یک شاتل مافوق صوت را  تریعسرنبود. او باید هر چه  هابحث جورینااال وقت فلی اخم کرد. ح

 یک مورد اضطراری داریم که باید بهش رسیدگی کنیم. فعالً. دمیماعتراضم رو به شورا  بعداًباشه، سول، فرمانده. من  _

. دادندیمننیروی هوایی از خود اشتیاق نشان  ، سرگرد"یایاوین " یاندازهبه کدامهیچ. ولی کردندیمحاال همه داشتند گوش 
نداده بود. وین یایا که سراپا گوش  یرأحتم به سول  طوربهجولیوس روت بود و  قدمثابتحامی وفادار و  همیشهوین یایا 

 «این مورد اضطراری چیه، فلی؟» بود، پرسید:

 فلی یک دیسک کامپیوتری را وارد مولتی درایو کرد.

 ین چیزی که توی کلینیک آراگونه اپال کوبویی نیست، بلکه یک کلونه.ا _

 «مدارک؟» سول گفت:

 فلی یک پنجره را روی نمایشگر باز کرد.

در  تماالًاحاسکن گرفتم و متوجه شدم آخرین چیزی که کلون دیده، خود اپال کوبویی بوده.  هاشچشم هاییهشبکمن از  _
 فرارش. یلحظه

 نشده بود.سول هنوز متقاعد 

 ابحسبهتو اعتماد نداشتم. گذشته خوان تو توی دادگاه یک مدرک واقعی  هاییبازاسباببه این  وقتیچهفلی، من  _
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 د.نمیا

 ییهاتفاقانیستیم. اگر بپذیریم که اپال تونسته فرار کنه، تمام توی دادگاه  اآلنما » گفت: اششدهکلید  یهادندانفلی از بین 
گیره. اسکلن شکل می جدیدی ییهنظر اصالًکنن. وقوع پیوسته مفهوم جدیدی پیدا میساعت گذشته به  روچهایستبکه در 

و هالی مقصره. بعد، درست در عرض همین مدت، یه کاوشگر فرستاده  شدهکشتهها از کلینیک رفتن، جولیوس مرده، پیکسی
تمام این ماجراهاست. کاوشگر همین االن در راهه که بیاد پایین، اون هم چندین دهه زودتر از برنامه. کوبویی پشت  شهمی

 «خوریم!های کاری بو گندو می... از اون سوپ کنیم ویم و داریم از تلویزیون تماشا میاین جا و ما فقط دور هم نشست

 یاز جهت م. گرچه،من به این اظهار نظر اهانت آمیز شما اعتراض دار» کاهارتز که حسابی از این حرف آزرده شده بود، گفت:
 «هم حرف شما رو قبول دارم.

 اش پرید.سول از روی صندلی

وجود ندارند. تمام تالشش اینه که دوست عزیزش  اصالًرو به هم وصل می کنه که  ییهانقطهکدوم حرف؟ فلی داره  _
 هالی شورت رو تبرئه کنه.

 «فکری برای این اپال کوبویی بکنه. کنه یهی شاید زنده باشه! و داره سعی میهال» گفت: پرخاشفلی با 

 را چرخاند. یشهاچشمسول 

. ما کالهخود اونو با کنترل از راه دور منفجر کردیم. من خودم اون جا بودم، شدهقطعحیاتی اون  عالئمولی سنتور، تمام  _
 یادت رفته؟

قربان، » ، گفت:زدیم نفسنفسکه  طورهمانسری از الی در داخل اتاق شد. یکی از کارآموزهای آزمایشگاه فلی بود. 
 «تم سریع آوردمش.نسخواستید. تا اون جا که توایه که میگیرنده

 فلی گیرنده را باال گرفت و به همه نشان داد.

، دو نفر اون ها مجهز به ردیاب هالباسجدیدی داده بود. برای آزمایش. به خاطر این  یهالباسمن به هالی و جولیوس  _
ی به کامپیوتر مرکزی پلیس زیرزمینی وصل نیستند. فرصت نکرده بودم زودتر نگاه هاینالوژیک بودند. البته و حسگرهای بیو

 کنه.اشه، ولی لباسش هنوز داره کار میب ازکارافتادهبکنم. کالهخود هالی شاید  هاینابه 

 «کنن، فلی؟چه چیزی رو به ما ثابت می هالباسحسگرهای » وین یایا پرسید:

کردند، مثل این بود که دوباره خبر مرگ شت. اگر حسگرهای لباس ها کار نمیز نگاه کردن به حسگرها وحشت دافلی ا
 هالی را به او داده باشند.

وس. صاف بود. مال جولی هاآنشد. یکی از وی نمایشگر دو خط موازی دیده میی تا سه شمرد، بعد نمایشگر را نگاه کرد. رفل
 داد عالیم حیاتی فرد مورد نظر فعال هستند.رفت که نشان میایین می و پباال کامالًاما آن یکی 

قط فشار سالم، ف کامالًهالی زنده است! زنده و » ی فرمانده وین یایا را بوسید و فریاد زد:ونهسنتور یک دفعه باال پرید و گ
 «صفره. تقریباًخونش کمی باالست و جادوش 

 «ن کجاست؟و اآل» پرسید: وین یایا همان طورکه لبخند می زد،

 کرد.فلی قسمت تعیین محل نمایشگر را بزرگ 

 لچ دیگامز دزدیده.ا شاتلی که ما، ب، اگر اشتباه نکرده باشمداره میره  _
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 سول از این حرف خیلی خوشحال شد.

 ه؟تو هم داره می رچاهکی که کاوشگر زی طرفبهبذار ببینیم، هال شورتِ مظنون به قتل داره با یه شاتل دزدی می ره  _

 درسته. _

 غیرمستقیم با کاوشگر در ارتباط هستند. طوربهکه  ده یقرارم اییاصلمظنونین  فهرستاونو در  کهینا _

 سول را زیر مشت و لگد بگیرد، اما فقط به خاطر هالی عصبانیتش را کنترل کرد. خواستیمفلی با تمام وجود 

م، اینه که بهم مجوز بدی تا یه شاتل مافوق صوت برای تحقیق بفرستم. اگر حق خواسول، تنها چیزی که من از تو می _
گرفته  ربایبتمص یفاجعهبا من بود، اون وقت با اولین حکمی که در مقام فرمانده صادر کردی باعث شدی که جلوی یک 

 بشه.

 هم هست. طورینهم احتماالًو اگر حق با تو نبود؟ که  _

 شورت باشه، دستگیر کردی. یسروان هالکه ون وقت تو دشمن شماره یک دولت رو اگر حق با من نبود، ا _

 برنده او بود. درهرصورتکشید.  اشبزییشرسول دستی به 

 کشه تا آماده بشه؟ب، شاتل رو بفرست. چه قدر طول میخیله خ _

 ای را گرفت.و با شکاره گیر پر سرعت آن شمارهفلی از جیبش یک تلفن در آورد 

 گرد کلپ، مجوز صادر شد. برو.سر _

الزم رو به سرگرد کلپ دادم. مطمئن بودم  یهادستورالعملتوی راه که می اومدم، » گفت: فلی به آرک سول لبخند زد و
 «کنن.می هافرمانده یهمه. کنییمکه با نظر من موافقت 

بشیم. من فقط برای این با فرستادن شاتل خواد با من خودمونی بشی. قرار نیست با هم دوست حاال نمی» سول اخم کرد:
موافقت کردم چون تنها راهی بود که داشتیم. اگر بخوای به هر عنوانی منو آلت دست خودت قرار بدی یا از این وضعیت 

 «کنم.تالف حاضر بشی، بعد هم اخراجت میکنم در جلسات دادگاهی حل اخفاده کنی، پس سال تمام وادارت میسواست

واسش ل حاضر باید حشان را رد و بدل کنند. در حاکافی وقت داشتند که تهدیدهای یاندازهبه  بعداًه او نکرد. فلی توجهی ب
م او وارد شده بود و تصمیی روحی شدیدی به به خاطر شنیدن خبر مرگ هالی ضربه کرد. قبالًهای شاتل میرا جمع برنامه

 نداشت دوباره این اتفاق بیفتد.

 

رای سرعِت کندن زمین یا حتی ب یمسابقهو قابلیت بازیافتش برای  هاآروارهیک ورزشکار شود.  توانستیممالچ دیگامز 
ه چند ماهی بنداشت.  یخود گذشتاز  متأسفانهمسابقات صحرایی عالی بودند. استعدادهای ذاتی فراوانی داشت، ولی 

 با او سازگار نبود. آنجاایی سخت رفته بود، اما تمرینات فشرده و رژیم غذ بدنییتترب یدانشکده

 .آوردیمرا که شب بعد از تمرین به او گفته بود، به خاطر  اشدانشکدهمربی تونل کنی  یکنندهدلگرم یهاحرفمالچ هنوز 

شو هکسی رو ندیدم که مثل تو گاز معد تا حاالتو عالین، باسنت هم عالیه. من  یهاآروارهدیگامز، » دورف پیر به او گفته بود:
 «همینه. ترمهمدی. از همه هم ن بده. اما حیف که به کار دل نمیبیرو

ک ، نداشت تونل کندن یخواستیم یازخودگذشتگبه کارهایی که  یاعالقه وقتیچهشاید حق با آن دورف پیر بود. مالچ 
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 یهاهشبکد، منافع مادی برای خاص بو نژادیک  یموردعالقهفقط  ازآنجاکهنبود.  در آنبود، پول زیادی هم  نفرهتکورزش 
باعث شد که  اهینهم. آیدینم ورزشکاربازرگانی بخش نشود، پولی هم گیر  هاییامپتلویزیونی نداشت. وقتی بین برنامه 

ی به دست تربیشمالچ به این نتیجه برسد که مهارتش را در زمین کند، در کارهای خالف قانون به کار ببرد و منفعت بسیار 
 دادند.های ازدواجش را میهای ماده جواب درخواستشاید اگر کمی طال داشت، دورفبیاورد. 

ل تا یواشکی وارد شات کردیمگذاشته بود و خودش را آماده را زیر پا  اشیزندگقوانین  یهمهبود،  ینجااکه  فعالً، هرحالبه
به یک نفر دیگر کمک کند. از بین  کهینابرای فقط  همآن. مسلحتادندان یهادشمنشود که پر بود از حسگرهای اجنه و 

آوری در نوع نف ازلحاظکه  کردیمباید شاتلی را انتخاب  آرتمیسزمین بود، یا زیر آن،  یکرهکه روی  اییهنقلتمام وسایل 
های حرکتی و رلیزر و حسگ یاشعهاز بود پر این شاتل  یزرادار گر یبدنه متریسانتبه  متریسانتبود.  ترینیشرفتهپخود 

، خوردندیمنروشن نبودند به هیچ دردی  هایناچه چیزهای دیگر. گرچه اگر تمام  داندیمساکن و خدا  ییسیتهالکترصفحات 
 تمام امید مالچ هم به همین بود.

خره رد از ص و بعدشاتل دست تکان داد  طرفبه کندیممالچ فقط به این خاطر که شاید هنوز کسی با نگاهش او را بدرقه 
، باز از سطح دریاست تریینپاباشند که  اییبلند، حتی اگر در آیدینم خوششانداخل چاهک رفت. دورف ها از ارتفاع  شد و

 د.ورسرشان گیج می

. آه، خانه. برای یک دورف هر فروکرد، گذشتیماز خاک رس نرم که از میان صخره  یارگهرا در  یشهاانگشتدورف 
 .فعالً کمدست. مالچ احساس آرامش کرد. حاال در اما بود. شدیممحسوب  اشخانهخاک رس داشت،  از زمین که یاگوشه

 رفطآندیگری که در  یهرگونهرا با دو صدای تقِ پشت سر هم، تا انتها باز کرد. این صدا مو را بر اندام  یشهاآروارهدورف 
مرتب به  یشهادندانرس انداخت.  یهاخاکو خودش را میان پشت شلوارش را باز کرد  یهادکمه. بعد کردیمبود، راست 

 رفت ویمجلو  خیزینهس. مالچ ساختندیم تونلو  کندندیمچاهک  ییوارهداز  سطلسطلخاک رس را و  خوردندیمهم 
 ، پر کرد.شدیمپشت سرش را با خاک رس بازیافت شده که از پشتش خارج  یحفره

صوتی موهایش یک طبقه صخره را در جلوی رویش شناسایی کردند که مسیرش را طبق بعد از شش گاز، تارهای ردیاب 
و مدرن  یمتقگرانی بسیار ی نقلیهوسیله ازآنجاکهامکان ندارد روی یک صخره بنشیند.  یزرادار گرآن تنظیم کرد. شاتل 

زمین را حفر  و شوندیمتلسکوپی باز  رتصوبهباتری از زیر شکم شاتل  هاییلهمباتری دارد.  ییلهم حتماًاست، بنابراین 
 .کنندیمشاتل را با نیروی زمین که تمیزترین انرژی دنیاست، دوباره شارژ  هاییباتر آنجا. روندیمو پانزده متر پایین  کنندمی

ور مالچ مجب . مالچ هم در حال حاضر دنبال همین لرزش بود.لرزدیم، خیلی آرام کندیمکه برداشت  طورهمانباتری  ییلهم
ه بودند زمین را شل کرد قبالًباتری برسد. ارتعاشات  ییلهمتمام مدام بجود تا صخره را رد کند و به نوک  ییقهدقشد پنج 

مالچ خیلی راحت توانست برای خودش یک غار کوچک بسازد. مالچ بزاق دهانش را روی دیوارهای غاز پخش  یجهدرنتو 
 کرد و منتظر شد.

 

را با رمز ورودی که هنوز در  آنس را از میان فرودگاه کوچک شاتل هدایت کرد و برای خارج شدن، درهای هالی شاتل پلی
 ، او مرده بود.هاآنباز کرد. مرکز پلیس زحمت تعویض رمز او را به خود نداده بود، زیرا به تصور اختیار داشت، 

استتار  که فرودگاه شاتل را یاصخره یبعدسهه از تصویر با شاتل پلیس ک زمانهمرا  اشیهسایک دسته ابر بارانی سیاه، 
ادی جنوبی را پوشانده بود و ب قرمزرنگنازکی از شبنم، خاک رس  ییهالکرده بود، روی طبیعت روستایی ایتالیایی پهن کرد. 
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 ، دم شاتل را بلند کرد.وزیدیمکه 

تو این هوا زیاد بیرون بمونیم. این  تونیممین» ، گفت:دادیمر را برای پرواز تغییر سوخت موتو یدرجهکه  طورهمانهالی 
 «استحکام زیادی ندارد. هاشاتل

نیستم  که یعنی مطمئن گردییماز زمین پرواز کن که انگار داری دنبال چیزی  یابافاصلهلزومی هم نداره. » گفت: آرتمیس
 «کجاست. یقاًدق یزرادار گرشاتل 

 ر پرواز وارد کرد.هالی مختصات الزم را در کامپیوت

 .یانابغهکه  واقعاً _

 نشسته بود. هایصندلبین  راهروباتلر برگشت که چهارزانو در  طرفبه آرتمیس

 نگاه کنه؟ طرفینابه  حتماًتونی کاری کنی که اپال حاال دوست عزیزم، می _

فشار داد، ر آرام کنار رفت. شاتل شروع خروج را  یدکمهدر خروجی رفت و  طرفبه وپادستو چهار « تونم.می» باتلر گفت:
 شدن فشار کابین آرام گرفت. یکنواختبه تکان خوردن، اما با کرد 

ر با انگشت باتل. آوردتوپ تنیس بود، بیرون  یاندازه تقریباًرا باز کرد و از آن یک گوی فلزی که  یشهاسالحباتلر کیف 
رد شروع ک کمکمزیر آن را با شستش به داخل فشار داد. دکمه  یدکمهچاشنی ایمنی را عقب زد و روی یک گذاشت، بعد 

 اول خودش. یجابهبه بیرون آمدن و برگشتن 

 قرار بشه.بشه و اتصال بر ترازهمده ثانیه تا دکمه با سطح گوی  _

 «حاال وقتش نبود.از درسی که دادی متشکرم. گرچه » با لحن خشکی گفت: آرتمیس

به وجود  یقندکله یاحفرهی را در هوا پرتاب کرد. پنج ثانیه بعد گوی منفجر شد و روی زمین باتلر لبخندی زد و گوی فلز
 آورد. از این حفره چند خط سیاه از دوده بیرون آمد که ظاهری شبیه یک گل سیاه به آن داد.

 «کنه.داره نگاه می همین حاال اپال بندمیمشرط » ، گفت:کردیمکه چاشنی دومین نارنجک را آماده  طورهمانباتلر 

 ینجااه بود. البت توجهیبچیزی نیست که بشه بهش  انفجار. شهمیبرای تماشا پیداشون  یزودبهمطمئنم دیگران هم  _
فرصت  اییقهدقدهفاصله داره. اگر شانس بیاریم،  ینجااروستا حدود پانزده کیلومتر با  ترینیکنزداست.  دورافتاده تقریباً
 م کنن.خوایم که رَزیاد نزدیک نشو، نمیدومین دور را هم بزن. ولی  لطفاًلی، داشت. ها یمخواه

. کردیمرا تماشا باتری  ییلهممنتظر نشسته بود و نوک  اشخودساختهمالچ دیگامز پانزده متر زیرزمین در غار کوچک 
ه خاطر ب یتلسکوپ ییلهم. رفتیم و از خاک رس شل باال کردیم، او کارش را شروع شدیمارتعاشش تمام  کهینا محضبه

از این میله کمک بگیرد و خودش را از میان آن  خواستیم، گرم شده بود. مالچ فرستادیم شاتل هاییباترکه به  اییانرژ
از این هوای اضافی خیلی مالچ  اتفاقاًباال بکشد. خاک رسی که خورده بود به خاطر حفاری میله خرد و پر از هوا شده بود. 

 برای باال فرستادن خودش استفاده کند. آنآن را به گاز تبدیل کند و از  توانستیمم خوشحال شده بود. ه

حواسش  احتماالًی از مجرای بازیافتش بیرون داد. اپال تربیش باقدرتمالچ سرعتش را افزایش داد و هوا و خاک رس را 
، رفتیمکه مالچ از میان آن باال  طورهمانباتری  ییلهم. قطر دشیمناگهان متوجه تغییری  کهینازیاد به شاتل نبود، مگر 

اشو قرار داشت ت ییهپاسهبود رسید. خود شاتل روی شاتل  ییربدنهزمالچ به واشری الستیکی که  کهیناتا  شدیم تربیش
، اما در حال شدیمپوشیده  فلزی یصفحه، این واشر الستیکی با یک کردیمکه ارتفاع ان نیم متر بود. وقتی شاتل پرواز 
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 و حسگرها هم خاموش بودند. کردینمحاضر شاتل پرواز 

. گرفتیمرا تحت کنترل  یشهادندان کامالًرا باز کرد. این کار بسیار دقیق بود و او باید  یشهاآروارهمالچ در میله باال رفت و 
 جویدهیمن. یک الستیک بدهندبجوند و قورت ن را خوب آ توانستندینم هاآنالستیک، غذای مناسبی برای دورف ها نبود و 

 .چسباندیمرا به هم  شانورودهدلمثل یک بشکه چسب، تمام 

انش را ده قدرآنباتری چسباند و  ییلهمرا به  اشگونهرا گاز زد. مالچ  آن شدینمناخوشایندی بود. حتی  یلقمهکه  واقعاً
 قدرآنو  به الستیک چسباند کامالًرا  یشهادنداننش به الستیک گیر کردند. مالچ پیشی یهادندانتکان داد و باال برد تا 

را  یشهادندان ش آن را سوراخ کردند. بعدای باالییهادندان کهیناکوچک چرخاند تا  اییرهدا یمحدودهرا در  یشهاآرواره
 یآرواره توانستیمبه وجود آورد. حاال مالچ  مترینتساحدود ده  اییپارگبه الستیک سایید و سوراخ را بزرگ کرد که  قدرآن
 کند. را به بیرون تف هاآنکه مواظب بود سریع  حالیندرعبزرگ از آن بکند،  چندتکهرا داخل این شکاف کند و  اشییباال

در حدی  خراسومکعبی در الستیک به وجود آورده بود. این  متریسانتهنوز یک دقیقه نشده بود که مالچ یک سوراخ سی 
لچ امکان ما که بنددیمشرط  حتماًبود که بتواند با فشار خودش را از آن رد کند. اگر کسی با دورف ها آشنایی نداشته باشد 

پروار را از این منفذ کوچک عبور دهد، اما باید بگویم که او پولش را باخته است. دورف ها هزاران  یجثهندارد بتواند آن 
ز که ا اندآوردهدر خود به وجود  یجتدربهو این قابلیت را  اندکرده، فرار کنندمیکه ریزش  ییهاتونلسال است که از 

 از این هم رد شوند. ترتنگحتی  ییهاسوراخ

گذشت. البته اول سرش را رد کرده بود. خوشحال بود که از وول خورد و از پارگی  آرامآراممالچ شکمش را محکم تو داد و 
ها دوست ندارند؛ فقط چند یکی دیگر از چیزهایی است که دورفگاهی خالص شده است. خورشید هم نور خفیف صبح
باتری باال  ییلهمکافی بود که پوست دورف ها از یک خرچنگ پخته هم قرمزتر شود. مالچ از میان  یممستقدقیقه تابش نور 

پهن و یک ژنراتور هیدروژنی اشغال کرده بود.  ایهیباترآن فضای کوچک را  تربیشرفت و به قسمت موتور شاتل رسید. 
ه نور بود ک شدهنصبرشته چراغ نواری روی سقف  چند. شدیمباز  به قسمت بار یادزاحتمالبهیک دَر هم در باال بود که 

. علت کردیمبه بنفش تغییر  هاآن، رنگ کردیم. اگر ژنراتور، مواد رادیواکتیو نشت کردندیم متصاعداز خود  یرنگکمسبز 
بود  هاآنکه در  ییهاجلبکاز طریق  شانییروشنااین بود که  کردندیمنواری، بدون انرژی هنوز کار  یهاچراغاین  کهینا

، ولی شباهتی که بین این نور و تف دورفی بود باعث شد احساس آرامش کند. دانستیم. البته مالچ این را شدیم ینتأم
ش کرد، طوری که گذاشت یک فس کوچک از گاز تونلش، از ماتحتش در برود. خوشبختانه فقط کمی زیادی احساس آرام

 ... کسی متوجه آن نشد

 شاید سی ثانیه بعد بود که اپال صدایی از باالی سرش شنید.

 .مگیریمقطعش کنه وگرنه تنبیهی مناسب این کار براش در نظر  اآلنرو خالی می کنه، همین  اشمعدههر کی داره گاز  _

شما  یدهمعگاز  دررفتنبگذارند یک نفر دیگر را به خاطر  کهینابین دورف ها  وای، نه.از گناه، فکر کرد،  یبااحساسمالچ 
دستش را بلند کرد تا اقرار کند، اما  تقریباً. مالچ حتی از روی عادت شودیمسرزنش کنند، چیزی در حد جرم محسوب 

 بود. تریقوش حفظ جانش از وجدان ییزهغرخوشبختانه 

. شدت انفجار در حدی بود که شاتل را بیست درجه از محورش شدندیم متوجهش حتماًچند ثانیه بعد عالمت داده شد. 
اعتماد که گفته بود امکان ندارد کسی به یک انفجار نگاه  آرتمیسشود و به  کاربهدستمنحرف کرد. حاال وقتش بود که 

 نکند.
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که شاید کسی از باال در را ببیند، اما قسمت بار  دادیمبه در زد و آن را باز کرد. دورف احتمال  یاضربهمالچ با باالی سرش 
و بود. ا یموردعالقهطی کرد. اتاق پر از چیزهای  خیزینهسخالی بود. مالچ در را پشت سرش بست و تمام آن اتاق کوچک را 

ه معلوم بود ک کامالًآویزان بودند.  هامانکناهرات عتیقه که به پر از پول آدمیزادها و جو یهاجعبهشمش طال،  ییهاصندوق
که کنارش  ایهتنیمن یمجسمهتک برلیان را از  یگوشوارهفقیر را بازی کند. مالچ یک اپال تصمیم نداشت نقش یک آدمیزاد 

 ؟گرفتیمچه قدر وقت  گفته بود چیزی برندارد. خب حاال که چی؟ مگر برداشتن یک گوشواره آرتمیسبود، کند. گیریم 

، وقتی خودش تنها بود. تا آن موقع در کردیمآن را دفع  بعداًمالچ برلیان درشت را داخل دهانش انداخت و آن را قورت داد. 
 .آمدیماز وقتی تو رفته بود، بیرون  تربراقو  کردیمجا خوش  اشمعده ییوارهد

قسمت بار که الی در آن باز بود، رفت،  طرفبهد که کارش را ادامه دهد. مالچ انفجار دوم، زیر پای مالچ را لرزاند و یادش آور
به  هایلصندمالچ با دیدن روکش پوست  یهالب. اتاق بعدی، محل مسافرها بود که طبق توصیف هالی، شیک و مجلل بود

تاقانه به که مش دیدیمپال و دوستانش را ا ازآنجامحل مسافرها، کابین خلبان بود. از مشمئزکننده بود. بعد  واقعاًلرزه افتاد. 
 آرتمیسه ک طورهمان. درست کردندیمحرکتی  ینترکوچک، نه زدندیم. نه حرفی کنندمیجلوی شاتل نگاه  یپنجرهبیرون 

 گفته بود.

ی ها از پیکسدر معرض دید بود. اگر یکی  کامالًروی فرش اتاق راه افتاد. حاال  وپادستمالچ روی زانوهایش نشست و چهار 
شت یک لبخند گنده ندارد که پ جزبهو چیزی  استوسط اتاق دوال شده  مستأصلکه  دیدیمبرگردد، او را  گرفتیمتصمیم 

 آن پنهان شود.

گم شدی یا دچار  مثالًکه  کن فقط برو و به این چیزها فکر نکن. اگر اپال مچت رو گرفت، ادعامالچ به خودش گفت، 
طال بهت داد و  کمییکو  سوختیم، از کجا معلوم، شاید دلش به حالت ن حاال از کما خارج شدیفراموشی شدی، یا همی

 ولت کرد. آره همین خوبه.

 حتماالًاها واکنشی نشان ندادند. . دورف یک آن خشکش زد. اما پیکسیچیزی خیلی آرام زیر زانوی مالچ جیرجیر صدا کرد
قوطی را دور زد. در این شرایط اگر قرار بود به چیزی  وپادستل. مالچ چهار در قوطی قاچاق بود، همان سوراخ مخفی اپا

 احتیاج نداشته باشد، یک جیرجیر دیگر بود.

 ترکم یافاصلهباشند، در  آنجا شدینم باورشش بودند. امالچ، درست مقابل بینیهر دو خرج زره شکاف، روی صندلی جلوی 
را زیر  هاخرجبستگی به شانس داشت. اگر یکی از برادران بریل این  یقاًدقد که از یک متر. این همان قسمت از نقشه بو

ا شاتل تصادف ب شدندیمبور مج وقتآناز آن چیزی بود که بتواند با خود ببرد،  تربیش هاخرجبغلش گذاشته بود یا اگر تعداد 
را بدزدد. مالچ هر وقت  هاآنکه  کردندیماو التماس  به بودند و ینجاا هاخرجآن را از کار بیندازند. اما  طورییناکنند و 
دیگران کمی  ازنظرکه این کار  دانستیم. خودش هم زدیمبدزدد حرف  خواستیمبا چیزهایی که  معموالً کردیمدزدی 

 و احتیاج داشت با کسی حرف بزند. اوقات تنها بود تربیشاست، اما او  یبازخل

ونید دمی آخه، من منتظرم، یپتخوشدورف  یآقازود باشین، » ، گفت:زدیم نفسنفسکه با صدای زیری  هاخرجیکی از 
 «، منو نجات بدین.کنمیمرو دوست ندارم، خواهش  ینجاامن 

دور  ینجاازا، اما زیاد برمیماز داخل پیراهنش بیرون آورد و با خودش فکر کرد، چشم، مادام، من شما رو  اییسهکمالچ 
 شیم.نمی

 خوام برم.گفت، منم ببرین. منم می هاخرجیگر از یکی د
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 شما کلی جا هست. یهردوبرای  ریممی، اون جایی که ما هاخانم، ننگران نباشی _

سیم  یک بی هاآنها دیگر روی صندلی نبودند، به جای خرجیک دقیقه بعد، وقتی مالچ دیگامز از واشر پاره بیرون خزید، 
 کوچک بود.

 

 

که  کردیمبه شاتل حمل باری فکر  هاآننشسته بودند. یکی از  یزرادار گراکت در کابین خلبان شاتل هر سه پیکسی، س
 کهینابه  و درنکنندکه بادی از خودشان  کردندیمدر حال پرواز بود. دوتای دیگر به این فکر  هاآنمتر باالی شاتل  یستدو

 ، فکر نکنند.درنکنندبادی 

، در نور صبحگاهی برق زد. چند ثانیه بعد افتادیمزمین  طرفبهکه  طورهماناز شد و چیزی در ورودی فرعی شاتل باری ب
 لرزاند. شدتبهمعلقش  هاییسهکرا روی  یزرادار گرآن چیز منفجر شد و شاتل 

 زد. هاآن یهردوافتادند و اپال محکم توی گوش  نفسنفسبرادران بریل از ترس به 

. هایهمار همین ، یا چیزی دانداختندیمتیری بود که در تاریکی  هایناو  گشتندیمداشتند دنبالش  هاآننگران نبود.  اصالًاپال 
عت تا آن موقع خیلی راحت با طبی امارا با چشم غیرمسلح هم دید،  شاتلبود که بشود  قدرآنشاید تا نیم ساعت دیگر نور 

شاتل  یدنهب یدهندهپوششو آلومینیوم استتاری  یزرادار گرعدن بودند. این را مدیون سنگ م یختهدرآم اطرافشانروستایی 
 تتوانسیمکجا هستند. اما فقط  هاآنبودند. فاول باید تا حاال به خاطر مجاورت این چاهک با کاوشگر حدس زده بود که 

 یاهوارهماکه اسکنرهای  شدیم انفجار باعثرا در هوا بزند، اما  هاآنبود که شاتل  بخشلذت واقعاًتخمین بزند. البته، این 
 بیندازند. یریگهدفیک خال قرمز  شاتلشان یبدنهفلی روشن شوند و روی 

 ت.نوش آن یرو، پیغامی قورباغهخرچنگاز داشبورد برداشت و با خطی  قلمیکنمایش دیجیتالی و  یصفحهاپال یک 

 بدنه را سوراخ کند. تواندینمبرخورد کند،  به ما هاخرجحتی اگر یکی از این  آرام باشید. ساکت و طورینهم

 .آیندیم هایخاکشاید بهتر باشد ما برویم. چون  نمایش را گرفت. یصفحهمروال 
دمه و به آن ص آوردیمفکر کردن خیلی به مغزتان فشار  فکر نکنید، لطفاًمروال عزیز، شما اپال جواب را برایش نوشت. 

صدای روشن شدن موتورهای ما را  حتماًما خیلی کم است و  یفاصلهبروند.  هاآنا ت کنیمیمصبر  جاینهم، ما زندیم
 .شنوندیم

د، او پایین چکید. عجیب بو اشیشانیپرا تکان داد. اپال احساس کرد یک قطره عرق از  یزرادار گریک انفجار دیگر، شاتل 
؛ شدیمآدمیزادها برای فضولی پیدا  یسروکلهدیگر  ییقهدقدر مقابل کارگرهایش. تا پنج  خصوصبه، کردینمعرق  معموالً

و اگر نتوانست  ندکیماز دست شاتل نیروی ویژه فرار  سروصدایب، بعد کندیماست. پس پنج دقیقه صبر  یعتشانطباین جزو 
ردید ت نیترکوچککه  شودیممافوق صوت  شاتلو منتظر  کندیمدر هوا منفجرشان  جاهمانو  کندیمفرار کند، ریسک 

 .آیدیمنداشت که برای بررسی 

رادار اتل ش توانستیم یسختبهپلیس بیرون افتاد، اما حاال خیلی دور بودند و موج انفجار  شاتلچند نارنجک دیگر هم از 
 خطری برای اپال یا برادران بریل ایجاد کند، دو ـ سه دقیقه طول ینترکوچک کهینارا تکان دهد. این ماجرا بدون  یزگر

 کشید. بعد ناگهان شاتل باری در را بست و سریع تغییر مسیر داد و به داخل چاهک برگشت.
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 «، چه عجیب.اِ» اپال گفت:

 .«تموم شدهشون شاید مهمات» کرد: اظهارنظر، کندیمکردن تنبیهش  اظهارنظرخاطر دانست اپال بهیمکه  یباوجودمرو 

که  کنندمیشون تموم شده دیگه ما رو ول کنی چون مواد منفجرهیمفکر  عاًواق؟ کنییمفکر  طورینا واقعاًمروال، تو  _
 ؟ مغز تو شیار نداره؟یی که تو چه قدر مایه خفت موجودات ذی شعورنشده به این هم فکر ک تا حاالبریم؟ 

 « ... خواستممن فقط می» مرو زیر لب آرام گفت:

 کان داد.طرف برادرها تاپال از جایش بلند شد و دستش را به 

 فقط خفه شید. باید یه دقیقه با خودم حرف بزنم. فعالً _

 ض شروع کرد به راه رفتن.راپال در کابین کم ع

رن، به همین راحتی. اندازن و بعد هم میگیرن، یه نمایش آتش بازی راه میه خبره، رد ما رو تا توی چاهک میاین جا چ _
 چرا؟ چرا؟

 مالید. یشهاتانگشرا با نوک  هایشیقهشقاپال 

 فکر کن. فکر کن. _

 .آوردناگهان چیزی به خاطر 

 یه شاتل دزدیدن. از رادیوی پلیس شنیدم. کی اونو دزدیده؟ دیشب از 

 را باال داد. یشهاشانهسنت 

 یه دورف. مگه مهمه؟ ینکهامثل؟ دونممیمن چه  _

نشده بود که همون دورف  یعهو شاباهاشون نبود؟ فاول هم یه دورف  آرتمیس یمحاصرهخودشه. یه دورف. توی جریان  _
 کوبویی بشه؟ هاییشگاهآزمابه جولیوس کمک کرده بود که وارد 

 شایعه شده بود. ثابت که نشد. _

 سنت برگشت. طرفبهاپال 

 خواد کسی بشناسدش.س تو، خیلی باهوشه، شاید چون نمیشاید چون این دورف درست برعک _

 را به هم وصل کرد. هاپیکسی پشت سر هم نقطه

روی  یریتأثمفلوک  یهانارنجکدونه که این شورت خوب می .پس اونا یه دورفِ دزد دارن، و یه شاتل و مواد منفجره _
 ... کهیناما ندارن، پسر چرا اونا رو انداخته؟ مگر  یبدنه

 افتاد. نفسنفسحقیقت مانند مشتی به شکمش برخورد کرد. اپال به 

 اتماشا کردیم و اون یبازآتشو  ینجاانشستیم  هااحمقحواس ما رو پرت کنه. تمام این مدت ما مثل  خواستهیماوه، نه.  _
... 

 «کجان؟ هاخرج، هاخرج» قسمت مسافرها دوید و جیغ زد: طرفبهاپال سنت را سر راهش هل داد و 

 صندلی رفت. طرفبه راستیکسنت 

 ...جا ینمهنگران نباشید، دوشیزه کوبویی. اونا  _

 در گلویش گیر کرد. اشجملهآخر  یکلمهاو ناگهان ایستاد و 
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 بودن، روی صندلی. جاینهممن، اِ،  _

 کوچک را برداشت. سیمیباپال 

 بگو که خرج اضافی رو یه جای امن گذاشتی. زود باشکنن. دارن با من بازی می _

 .«بودن جاینا باهمنه، هر دوتاشون » رقت باری گفت: ییافهقسنت با 

مربوط  یمحفظهکه سرش را در  طورهمانبعد « درِ موتورخانه بازه.» گفت: ازآنجامرو او را کنار زد و به قسمت بار رفت و 
 باتری کنده شده. روی زمین هم ییلهمیه تیکه از واشر » به موتور کرده بود و به همین خاطر صدایش کم شده بود، داد زد:

 «اومده تو. نجایازاجای پا هست، یه نفر 

که  طورهمانجیغ کشید تا باالخره نفسش بند آمد. وقتی نفسش جا آمد،  قدرآناپال سرش را عقب گرفت و جیغ کشید. 
ون. هنوز شتونن از کار بندازنتغییراتی دادم. نمی هاخرجاون شاتل رو تعقیب کنید. من توی اون » ، گفت:زدیم نفسنفس

 «تونم نابود کنم.که میو ر هامدشمن کمدستمنفجرشون کنیم.  تونیممی

 «بله دوشیزه کوبویی.» گفتند: باهممرو و سنت 

 «به من نگاه نکنید.» اپال فریاد زد:

ان شزمان هم تعظیم کنند، هم به پاهایرفتند، سعی کردند هم عقب به طرف کابین خلبان میه عقبطور کبرادران بریل همان
 تر، از خودشان باد در نکنند.و از همه مهمکی فکر نکنند، نگاه کنند، هم به چیزهای خطرنا

 

 

ا گرفت و دورف ر ییقهوقتی شاتل پلیس زیرزمینی رسید، مالچ در محل قرار مالقات منتظرشان بود. باتلر در را باز کرد و 
 باال کشید.

 «شون؟آوردی» نگران پرسید: آرتمیس

 ی پر را به او داد.مالچ کیسه

 این که بپرسی، بله، بی سیم رو گذاشتم.بیا! و قبل از  _

 چیز درست طبق نقشه پیش رفت؟پس همه _

 .«کامالً» اش بود، گفت:ای به الماسی بکند که در معدهمالچ بدون این که اشاره

 «عالیه.» گفت: آرتمیس

 «برو.» محکم به پشتی صندلی هالی زد و داد زد: آنجابعد از کنار دورف رد شد و به کابین خلبان رفت. 

 هالی از قبل شاتل را در دنده گذاشته بود و آن را با ترمز نگه داشته بود.

 «رفتیم.» ، گفت:کردیمخت را زیاد سو یدرجهو  داشتیبرمکه پایش را از روی پدال ترمز  طورهمان

ین کنده از زم رتمیسآمثل تیری که از کمان رها شود بیرون آمد. پاهای  سنگتخته یبعدسهشاتل نیروی ویژه از تصویر 
 .درآمدنددنما پشت سرش به پرواز اشدند و مثل ب

 .شدیمبدنش هم به همین وضع دچار  ییهبقاگر پشتی صندلی را محکم نگرفته بود، 

 «چه قدر وقت داریم؟» زمین موج برداشته بودند، گفت: یجاذبهکه به خاطر نیروی  یشهالبهالی از بین 
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ه تا یک ربع دیگه ب یقاًدقمذاب  آهنسنگچند دقیقه. » ی بود روی صندلی مسافرها انداخت:خودش را با هر زحمت آرتمیس
 «عمق صد و شصت کیلومتری می رسه. اپال هر آن ممکنه تعقیب ما رو شروع کنه.

قیم صاف و مست پایین  یهاقسمتسنگ برجسته ویراژ داد.  دوتختهچاهک حرکت کرد و از بین  هاییوارهد لببهلبهالی 
 .گذشتیمآن  یهاشکافو از بین  خوردیمزمین پیچ  یپوستهبود، اما ناحیه در 

 «هم داره؟ اییدهفا، این کار آرتمیس» هالی گفت:

 سعی کرد دقیق جواب دهد. آرتمیس

 ندرصد شانس موفقیت داریم. اساس ای وچهارشصت ینباوجودااز همه بهتر بود.  یکیینانقشه کشیدم، که  تاهشتمن  _
 اینه که طوری حواس اپال رو پرت کنیم که متوجه حقیقت ماجرا نشه.نقشه 

 حاال این بستگی به تو داره، هالی. می تونی این کار رو بکنی؟

 محکم کرد. دورفرمانرا  یشهاانگشتهالی 

که حتی  شهمیا سرگرم گرفتن م چنانآنیه فرصتی پیش اومده که عشقی پرواز کنم. اپال  هامدتنگران نباش. بعد از  _
 ای فکر کنه.چیز دیگهیچهکنه به فرصت نمی

نیروی جاذبه  .رفتندیممرکز زمین پایین  طرفبهداشتند مستقیم  هاآنجلوی شاتل بیرون را نگاه کرد.  یپنجرهاز  آرتمیس
 شانیندلصکمربندهای یا به  رفتندیفروم هایشانیصندلدر این عمق و با این سرعت متغیر بود، برای همین مرتب یا در 

 یهاچراغرا در برگرفته بود و تنها نوری که وجود داشت نور مخروطی شکل  هاآنچاهک مثل قیر . ظلمات چسبیدندیم
. آمدندیم هاآن یدماغه طرفبهو مستقیم  کردندیمعظیم مرتب به داخل این مخروط نفوذ  یهاسنگتختهجلوی شاتل بود. 

 .گذشتیم هاآنروی ترمز بزند از میان  باریکحتی  کهیناکه بدون  کردیمت هالی طوری شاتل را هدای

پال که شاتل ا دادیمگازهای هوا بود نشان  هاییناهنجار یکنندهمشخصروی نمایشگر پالسمای داشبورد، پیکانی که 
 .شوندیموارد نمایشگر  کمکم

 «مون.دارن میان دنبال» اشت، گفت:چشم حرکت آن را زیر نظر د یگوشهکه با  طورهمانهالی 

ب، خیله خ» به خودش گفت: آرتمیسدچار تهوع و تشویق و کوفتگی و هیجان شده بود.  زمانهماز پرواز  آرتمیس یمعده
 «شروع شد.تعقیب 

 

 

ستور د را زیر نظر داشت و اپال هم مسئول هادستگاهنشسته بود. سنت  یزرادار گرمرو پشت فرمان شاتل  ، یدهانهدر 
 دادن و عربده کشیدن بود.

 «داریم؟ هاخرجسیگنالی از » جیغ زد: اشیصندلاپال از روی 

 . اما زیاد بلند فکر نکرد.شهمیصداش داره جدا آزاردهنده  سنت فکر کرد،
یگنال سشون جلوی ها باشن. حتماً سپر پوشش شاتلاش اینه که باید تو شاتل اونیمعننه، هیچی. » و در جواب اپال گفت:

 «وایم، سیگنال انفجار رو بفرستم. شاید شانس آوردیم.ختر بشیم، یا اگر میگیره، باید بهشون نزدیکها رو میخرج

 جیغ اپال تیزتر شد.
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 آهننگساون شاتل به صد و شصت کیلومتری برسه منفجرشون کنیم. اگر این کار رو بکنیم،  کهینانه! نباید قبل از  _
 لعنتی چه خبر؟ هنوز خبری نیست؟ سیمیباز اون  .دهینمتغییر مسیر 

 «منفیه. البد از اون طرف خاموشه.» سنت گفت:

 «تای دیگه خرج داریم.برگردیم به مجتمع زیتو. اونجا ده دوازده تونیممیما هر وقت بخوایم » مرو گفت:

 .های مرو زدمحکم به شانههای کوچکش اش به جلو خم شد و با مشتاپال روی صندلی

خیلی  آهنسنگدی؟ آره؟ اگر ما بریم پیش زیتو، تا دوباره برگردیم دیگه ی حماقت میمسابقهابله، کودن، خنگ. تو داری  _
روع که اونا شذاره کف دست نیروی ویژه، که حداقلش اینه که سروان شورت تمام ماجرا رو مییناپایین رفته. بگذریم از 
ت بدیم، این رو از دساونا رو منفجر کنیم. اگر کاوشگر  تر بشیم و حتماًنزدیک بهشون . ما باید حتماًکنند به تحقیق کردن

 ی دست کم تمام شواهدی رو که علیه من هستن، نابود کردیم.طور

یزش ال و همراهانش نگران ری شاتل وصل بود، برای همین اپمستقیم به نرم افزار هدایت کنندهحسگرهای شاتل رادارگریز 
 ها نبودند.ستالکتیتهک یا ای چادیواره

 «ی انفجار برسیم؟چه قدر مونده به محدوده» اپال فریاد زد:

 ... راستش رو بخواهید _

 کرد. واقواق درواقع

 «سه دقیقه، نه بیشتر.» مرو سریع حساب کرد:

 آهن مذاب وقتی ما به اون جا رسیدیم در چه عمقیه؟ _

 «کیلومتری.دویست و چهل » کرد: وکتابحسابمرو دوباره 

 اپال نوک دماغش را گرفت و کشید.

 قدریناطبق نقشه ما نیست، ولی شدتش  یقاًدقانفجار، گرچه  براثرهر دو تا خرج پیش اوناست،  حتماًهم بد نشه.  جوریینا _
صت رف کمدستهمینه. حتی اگر شکست بخوریم، که داریم  ایینهگزچاهک ترک ایجاد کنه. تنها  ییوارهدهست که روی 
یک صفر پنج رسیدند، سیگنال انفجار رو بفرست. چند بار این  ینقطهبه  کهینا محضبهکنیم.  یدهسازمانداریم که از نو 

 کار رو تکرار کن، شاید هم شانس آوردیم.

 د.وانگشت کنار زد. فقط چند ثانیه مانده ب یضربهانفجار بود، با  یدکمهمرو درپوش پالستیکی را که جهت امینی روی 

 .آمدیمداشت از دهانش بیرون  آرتمیس یورودهدل

 این ابوطیاره رو باید عوض کنید. هاییروسکوپژ _

 دادن بود. یجاخالچاهک و  هایوخمیچپهالی حتی نتوانست سرش را تکان دهد. تمام حواسش به ویراژ دادن در 

 اطالعات نمایشگر روی داشبورد را خواند. آرتمیس

 .شهمیبشه. ولی خیلی داره به ما نزدیک  کاربهدستنج هستیم. حاالست که اپال برای انفجار در عمق یک صفر پ _

 مالچ سرش را از قسمت مسافرها بیرون آورد.

 .امغذاخوردهویراژ بدی؟ من تازه کلی  قدریناحاال الزمه  _

 «ه.دیگه رسیدیم. ویراژ دادن تمام شد. به باتلر بگو کیسه رو باز کن» گفت: آرتمیس
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 کنه؟ه بکنه، میباشه، ولی مطمئنی اپال کاری رو که قرار _

 با اطمینان لبخند زد. آرتمیس

 البته که مطمئنم. این جزو طبیعت آدمیزادهاست، اپال هم که حاال یه آدمیزاده، یادت رفت؟ حاال هالی بزن کنار. _

 .«شهمیرتون ن... دوشیزه کوبویی، باو اپا» مروال اطالعات روی نمایشگر را خواند.:

 .بستنقشاپال  یهالبروی  رمقیبلبخندی 

 خواد بگی، ایستادن.نمی _

 زده سرش را تکان داد.مرد حیرت

 آره، ولی چرا باید این کار رو بکنن؟ _

وام وقتی خفرست، ولی سرعت ما رو کم کن. نمینداره، مروال، تو فقط سیگنال انفجار رو ب اییدهفاتوضیح دادش به تو  _
 خیلی بهشون نزدیک باشم. شهمیرار ون برقمتباطار

 بود، ضرب گرفت. هر آن ممکن بود تماس بگیرند. جاگذاشتهکوچکی که دورف  سیمیبروی  یشهاناخنبا اپال 

 . اپال لبخند زد و نمایشگردرآمدخیلی آرام به ارتعاش  سیمیب، روشن و خاموش شد و همراه آن سیمیبروی  یقرمز یدکمه
 را باال زد. سیمیب

ه زورکی مشخص بود ک کامالًلبخند بزند، اما  کردیمسعی  آرتمیسنمایشگر کوچک را پر کرد.  آرتمیس ییدهپررنگصورت 
 است.

تو رو خنثی کردیم و نیروی ویژه هم همین حاال  یهاخرجکه تسلیم بشی. ما  دمیماپال، من یه فرصت دیگه هم به تو  _
 با شاتل نیروی ویژه درگیر بشی. کهیناتسلیم سروان شورت کنی تا توی راهه. به نفعته خودتو 

 دست زد. آرتمیساپال برای 

 هاخرجمتوجه شدی که اون  حتماًکه چه تخیلی داری. حاال چه طوره حقیقت رو من بهت بگم؟  واقعاً، ارباب فاول، ینآفر _
 ینفجارااینه که سیگنال  اشیمعن کنمیمرو دریافت من دارم سیگنال مخابراتی تو  اآلن کهینهمخنثی کرد.  شهمیرو ن
تونی بیرون بندازی، چون توی چاهم منفجرشون کنه. مواد منفجره رو هم که نمیی از سپر محافظ تو عبور میزودبهمن 

 . تازه بعد هم چند تا موشک حساس به حرارت به شاتلت شلیکخواستمیمکه  شهمیهمونی  یقاًدق، که این هم کنمیم
جر ها رو منفخرجای بشی، که وارد مسیر دیگهیناو قبل از  کنمیمو اگر بخوای به پروازت ادامه بدی، تعقیبت  کنمیم

ه داشتی ای کگرفتیم، تنها چارهت رو میر داشتی، ما امواج فرستندهکنم، در ضمن، با نیروی ویژه هم ارتباطی نداری. اگمی
مذاب  سنگ آهنکنی تا مشخصه که داری وقت کشی می کامالًکه چه قدر رقت انگیزه. هم  همین بلوف رقت انگیزه. واقعاً

 از این عمق رد بشه.

 خوای تسلیم بشی؟پس نمی _

 کند.اش زد و وانمود کرد فکر میاش روی چانههای الک زدهاپال با ناخن

رای نمایش نگاه نکن، ب یصفحهمستقیم به  لطفاً تمام مشکالت و در ضمن  باوجودآره، فکر کنم به مبارزه ادامه بدم،  _
 پوستم خوب نیست.

 «با شکم پر بمیرم. کمدستخب، پس اگر قراره بمیرم، بذار » :و گفتنمایشی آهی کشید  یباحالت آرتمیس
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 بود، حتی برای یک آدمیزاد. خیالییببود خیلی  ماندهیباقاین حرف برای کسی که فقط چند ثانیه از عمرش 

 شکم پر؟ _

 «آره، مالچ از شاتل تو یه چیز دیگه هم آورده.» گفت: تمیسآر

 یک ترافل شکالتی کوچک را باال آورد و جلوی نمایشگر تکان داد. آرتمیس

 افتاد. نفسنفساپال از عصبانیت به 

 که پستی. واقعاًمن؟ اون ها رو هم برداشتی؟  یهاشکالت _

 را جوید. انداخت و آرام آن دردهانششکالت خوشمزه را  آرتمیس

ا مواد بود. فکر کنم تا تو بیای ما رو ب شدهتنگدلت براشون  قدریناچرا تو کلینیک آرگون  فهممیمکه عالین، حاال  واقعاً _
 اینا رو بخوریم. یهمهکافی وقت داریم که  یاندازهبهتیکه تیکه کنی،  اتمنفجره

 خرخر کرد. هاگربهاپال مثل 

 گیره.کشتن شما وقتی نمی _

 «هنوز نتونستی سیگنال بفرستی؟» :و گفتمرو برگشت  طرفبهبعد 

 .شهمیم ارتباط برقرار کنیم، پس این هم ی. اگه تونستشهمی یزودبهنه، دوشیزه کوبویی، ولی  _

 شده بود. قلمبهاز شکالت  یشهالپدوربین جا داد. یکی از  یمحدودهدر  زوربههالی سرش را 

 مرگ حرف ندارن.بهمحکومآخرین غذای یه  عنوانبهشن. ی دهن آب می. توانددهالعافوق هاینااپال،  _

 .فروبردنمایش  یصفحهرا در  یشهاناخن درواقعاپال 

 تونی. حاضرم باهات شرط ببندم.ی. ولی دیگه نمیدربردجون سالم به  دو بار تا حاالشورت، تو  _

 هالی خندید.

 ریزه تو حلقش.شکالت میاید ببینی. داره با بیل مالچ رو ب _

 انداختند.ان حتمی بود داشتند او را دست میشی دیگر مرگه بود. حتی حاال که تا چند ثانیهاپال حسابی جوش آورد

 هنوز نفرستادی؟ _

 هنوز نه، ولی به زودی. _

 ادامه بده. انگشتت رو از روی اون دکمه برندار. _

ا و مواد منفجره ر هاشکالت یهمه توانستهینمقسمت مسافرها رفت. دورف  طرفبهرا باز کرد و  اشیصندلاپال کمربند 
هون  هکیوقتمعرکه را برای  یهاشکالتاز آن  مشتیک خواستیمبا تمام وجودش  توانسته.ینم مطمئناًحمل کند،  باهم

 ، داشته باشد.کردندیمرا نابود 

ا بین درز کف شاتل حرکت داد تا چفت مخفی قفل را پیدا کند. آن را کنار زد و دستش ر یگوشهاپال روی فرش زانو زد، 
 چفت با فشار انگشتش باال پرید و در جعبه آرام باال و عقب رفت.

اما  ،بیندیمنفهمید چه  لحظهیکشکاف بود، اپال برای  شکالت هم در جعبه نبود. در عوض دو تا خرج زره دانهیکحتی 
 یشاناجرا ندزدیده بود، او فقط به دورف گفته بود  هاخرج اصالً آرتمیسبه لرزه افتاد.  شد و از وحشت یزچهمهناگهان متوجه 

چفت  امالًکرا ردیابی یا منفجر کرد. یعنی تا زمانی که درِ جعبه  هاآن شدینمرا تغییر دهد. تا وقتی در قوطی قاچاق بودند، 
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 ود تا به دست خودش مرگش را امضا کند.کرده ب یکشتحر آرتمیسبود.  بازکردهبود. اما حاال او آن را 

 «مروال، سیگنال انفجار!» اپال پرید، فریاد زد: یچهرهرنگ از 

تونه جلوشو ارتباط برقرار شد. دیگه چیزی نمینگران نباشین، دوشیزه کوبویی. همین حاال » پیکسی از کابین خلبان داد زد:
 «بگیره.

 ی بیست شروع شد.شمارهخرج از های هر دو شمارش معکوس عددهای سبزرنگ ساعت

ر د فایدهیب هاخرج، وارد کابین خلبان شد. فریبش داده بودند. گول خورده بود. حاال خوردیمکه سکندری  طورهماناپال 
 شدیمبود البته شاتل خودش نابود  که خیلی باالتر از مسیر موازی با چاهک  شدندیمکیلومتری منفجر  یستصدوبعمق 
اما اپال کوبویی  .کردندیمتصور  طوریناکه  هاآن، کمدستتا نیروی ویژه بیاید و دستگیرش کند.  ماندیمباقی  صلمستأو او 

 .گذاشتیمدستش را باز  همیشه

نو مگه بهتون سفارش نکرده بودم هوای خودتو» را محکم بست و با خشونت به برادران بریل گفت: اشیصندلاپال کمربند 
 «ا دوتا باعث شدین موفق نشم. حاال، زندان خوش بگذره.داشته باشین. شم

 هاآنود، زد. ب هایشانیصندلژل را که زیر  یکنندهپخشدستگاه  یدکمهرا ببندند، اپال  یشانکمربندهامرو و سنت تا آمدند 
تاب ود به بیرون پرب بازشدهشاتل  یبدنهکه در  اییچهدرشدند و از میان  ورغوطهبالفاصله در کف ژل فشرده کهربایی 

 شدند.

ز معرض درونیِ گاز، فرد را ا رانشیشپو فقط با اتکا به انرژی  شدندینمتغذیه  اییانرژژل فشرده از هیچ منبع  یهاکفاین 
یژن اکس توانستیم، کشیدندیم. خود ژل ضد آتش و مقاوم در برابر موج انفجاری بود و اگر آرام نفس کردندیمخطر دور 

به  چاهک برخورد کردند. ژل ییوارهدکند. مرو و سنت به فضای تاریک پرتاب شدند و با  ینتأمنیم ساعت را  کافی برای
 و درمانده نگه داشت. مستأصلبریل را هزاران کیلومتر دور از خانه،  برادرانسطح سنگی دیوار چسبید و 

 یردهپفرصت نداشت تا آخرین  تربیشده ثانیه کامپیوتر شاتل کرد. در این مدت، اپال هم سریع رمزهای اصلی را وارد 
ش را که لذت ماندینمزنده  قدرآناما  ه بود این بار هم او را شکست دهدفاول شاید توانست آرتمیستهاجمش را کامل کند. 

 ببرد.

چک کو یینهسفدو موشک حساس به حرارت پالسما را که جلوی شاتل بودند، فعال و پرتاب کرد، بعد هم  بامهارتاپال 
م طراحی کوچک بسیار شیک هنگا یینهسففرار خودش را پرتاب کرد. اپال کوبویی احتیاجی به ژل فشرده نداشت، چون یک 

تیاجی سفرش میها باشد، دیگر احوسایل آسایش  یهمهشاتل برای خودش در نظر گرفته بود. البته، فقط یکی، چون وقتی 
 به مستخدم ندارد.

 ود.دیگر گذشته ب هاآن مصرفیختارکه چه بر سر برادران بریل بیاید.  دادینماپال اهمیتی هم گرچه راستش را بخواهد، 

اتل ش یبدنهباز کرد. حاال مگر برای کسی هم مهم بود که او  کامالًسوخت را بدون توجه به مقررات ایمنی  هاییچهدراپال 
ری که مثل تی کوچک یینهسفبدنه به سرش بیاید.  یادهساز یک سوختگی  تربیشرا بسوزاند؟ این شاتل قرار بود خیلی 

زیادی  ادهالعفوقسطح زمین پرواز کرد. سرعت  طرفبهکیلومتر در ساعت  صدهشتاز  ششلیک شده باشد با سرعتی بی
 از موج انفجار ناشی از دو خرج رزه شکاف فرار کند. کامالًزیاد نبود که بتواند  قدرآن بازهمبود، اما 

 یرهیوادکه امکان داشت نزدیک  آنجا، منفجر شد. هالی، شاتل پلیس را تا چندرنگبا درخشش نوری  یزدار گرراشاتل 
ظر ساکت منت شاتلسرنشینان  یهمه، بعد از عبور موج انفجار، آن در امان باشند یهاپارهتکهچاهک کشید تا از برخورد 
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چاهک ظاهر  یبعدسهقرمز بر روی تصویر  ینقطهسهگیرد. عاقبت ماندند تا کامپیوتر از مسیر چاهک باالی سرشان اسکن ب
 .کردیمسطح زمین حرکت  طرفبه آورسرسامبا سرعتی  یکیآنثابت بود ولی  هاآنشد. دوتای 

 «متحرک اپاله. باید بگیریمش. ینقطه. مطمئنم که اون دربردندجان سالم به » آهی کشید و گفت: آرتمیس

 .«گیریمینمولی باید، » خوشحال نبود، گفت: اصالًهالی که برخالف تصور 

 از حرف هالی خوشش نیامد. آرتمیس

 چرا نه؟ مگه چی شده؟ _

 «این شده.» هالی به نمایشگر اشاره کرد و گفت:

وشک را م هاآن. کامپیوتر آمدندیم هاآن طرفبهبودند و با سرعت بسیار زیادی  ظاهرشدهنمایشگر  یروهمدیگر  یدونقطه
 شخیص داد و سریع اطالعات الزم را از بانک اطالعاتی در اختیارشان گذاشت.ت

 .کردنقفلپالسمای حساس به حرارت که روی موتورهای ما  یهاموشک _

 مالچ سرش را تکان داد.

 نیست. برداردستاین کوبویی یه پیکسی کوچولوی سرسخته، معلوم بود به همین راحتی  _

 را نابود کند. هاموشکبا خیره شدن  خواستیمزده بود که انگار  به نمایشگر زل نچنا آرتمیس

 .کردمیماینو  بینییشپباید  _

 پهنش چرخاند. یهاشانهرا روی  سربزرگشباتلر 

 رو منحرف کنه؟ هاموشکبادکنک با هوای گرم نداری تا  _

 «سپر پوششی داره شانس آوردیم. کهینهماین یه شاتل باریه. » هالی جواب داد:

 کنن؟گرمای موتورهای ما رو تعقیب نمی مگه هاموشک _

 «چرا.» پیشنهادی مطرح شود، گفت: سؤالهالی که امیدوار بود دنبال این 

 این گرما رو یه جوری کم کرد؟ شهمیحاال ن _

 ا را به خودشمسافره ییهبقافراطی بود که هالی زحمت مشورت کردن با  قدرآنناگهان راهی به ذهن هالی رسید. این راه 
 نداد.

 .«شهمیچرا » فقط گفت:

 و موتورها را خاموش کرد.

یروی شاتل مانور دهد ولی بدون ن یهابالهشاتل مثل یک تیکه سنگ در چاهک پایین افتاد. هالی سعی کرد با استفاده از 
 رانش مثل این بود که با یک لنگر، کشتی را هدایت کند.

، اندوردهخسعی کنند آخرین غذایی که  چیزی را محکم بگیرند وبود ود. فقط فرصت فرصتی برای ترسیدن یا هول کردن نب
 باال نیاورند.

راهش را به بیرون باز کند، قورت داد و با  کردیمو سعی  انداختیمرا به هم فشرد، وحشتی را که چنگ  یشهادندانهالی 
رد چاهک برخو ییوارهدشاید با  وقتآنست متمایل کند، را مرتب به چپ و را هاباله توانستیمفرمان کلنجار رفت. اگر 

 شانسی داشتند. ترتیبینابه کمدست، کردندینم
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افی ، اما آیا این سرعت کشدیمداشت کم  سرعتبههالی نگاه سریعی به اطالعات روی نمایشگر انداخت. دمای کلی شاتل 
که  یاپشهثل بود که م راهشانپنجاه کیلومتر دیگر پیچی سر  مستقیم بود، اما نسبتاًبود؟ خوشبختانه این قسمت از چاهک 

 .کردندیمبرخورد به فیلی بخورد، با آن 

شید. را ک هاآن یزبانهکند و  یشانجارا از  ینشانآتشعقب شاتل رفت. سر راهش دو کپسول  طرفبه وپادستباتلر چهار 
و  دچرخنیمکه دور خودشان  دیدیمرا  هاکپسولپشت شیشه  را سریع در موتورخانه انداخت و درش را بست. از هاکپسول

 .پوشانندیم منجمدکنندهتمام اتاقک موتور را با کف 

 دمای موتور یک درجه دیگر پایین آمد.

 برسد. هاآنشده بودند و چیزی نمانده بود به  تریکنزدحاال  هاموشک

دیگر به خط سبزی  یدرجهسرد را به درون شاتل فرستاد. یک باز کرد و هوای  کامالًرا  هاهواکش یهمه ییچهدرهالی 
 شدند. تریکنزدکه روی نمودار درجه حرارت بود 

 «دیگه مونده. یدرجهزود باش. فقط چند » مواجش گفت: یهالبهالی از بین 

مت شاتل به س کمکم. چرخیدندیمتاریکی به دور خود  در آنو  رفتندیم تریینپابا سرعت زیاد پایین و  طورهمان هاآن
رفتند.  هالی تا نزدیک استارت یهاانگشت. کردندیمتصادف  شدیمسبز  سر راهشانبا پیچی که  یزودبهراست متمایل شد. 

 ممکن صبر کردند. یلحظهاما تا آخرین 

 هانآکه وقتی از در مصرف انرژی را داشتند به این صورت  ییجوصرفهسردتر شدند. این موتورها قابلیت  بازهمموتورها 
هنوز  هاموشک، ینباوجودا. کردندیممنتقل  زیستیطمححفظ  هاییباترحرارت تولید مازاد را به  فوراً، شدینماستفاده 
 .دنبود دنبالشان

بود و از جنس سنگی سخت و  تربزرگجلوی شاتل دیده شد. از یک کوه معمولی هم  یهاچراغچاهک در نور  خوردگییچپ
 .شدیم، مثل یک قوطی حلبی مچاله کردیم. اگر شاتل با آن برخورد بود رحمیب

 کلمات را بیرون داد. زوربه اشفشردهبه هم  یهالباز بین  آرتمیس

 نداره، موتورها رو روشن کن. اییدهفا _

 «صبر کن.» هالی جواب داد:

تنوره  پشتشانکه  دیدندیمرا  هاموشککردن. و شاتل شروع کرد به پایین آمدن و سقوط  لرزیدندیم شدتبه هابالهحاال 
 جلو زدند، اما دوباره پشت سرشان رفتند. هاآناز  لحظهیک، بعد کشندیم

ر فضای ، دیگکردیم تأملدیگر  ییهثاننزدیک. اگر هالی یک  ازحدیشبسنگی خیلی نزدیک شده بودند.  یهاصخرهبه 
 یبدنهیدن از سایاستارت کوبید و در آخرین صدم ثانیه به چپ پیچید.  یدکمهکافی برای مانور نداشت. هالی با مشت روی 

د. تاریک و سیاه با آخرین سرعت پیش تاختن خألفلزی شاتل به صخره، قوسی از جرقه بلند شد، اما باالخره راحت شدند و در 
 راحت شدن. گویندیم، به این کنندمی یبشانتعقبله، تا وقتی دو موشک حساس به حرارت 

 ، ادامه داشت. یعنی این کافیشدندیمداغ  هاینتوربکه دیگر  ییقهدقدمای موتور هنوز در حال کاهش بود و شاید تا نیم 
 دوربین عقب کوبید که روی نمایشگر جلویش بود. یدکمهبود؟ هالی روی 

تا زمان  . سه ثانیهکردیمن مسیرشان را روش بنفششان یهاشعلهو  آمدندیم دنبالشانهنوز داشتند سرسختانه  هاموشک
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 اصابت. بعد دو ثانیه.

 گذشت و دیگری از زیرشان. هاآناما ناگهان به هدف اصابت نکردند و تغییر مسیر دادند. یکی از باالی 

 آهی کشید و نفسی را آزاد کرد که خودش هم متوجه نشده بود آن را حبس کرده است. آرتمیس

 موفق شدی. _

 د و موهای هالی را پخش کرد.باتلر با نیش باز خندی

 سرباز. ینآفر _

 مالچ از قسمت مسافرها سرک کشید. صورتش کمی سبز شده بود.

 «سرم خورد یه جایی.» گفت:

 کسی نپرسید کجا.

چاهک برخورد  هاییوارهدباید با  هاموشکهنوز برای جشن گرفتن زوده. اون » را کنترل کرد و گفت: هادستگاههالی 
 «، ولی نخوردند، به نظر من فقط یه دلیل داره که چرا اونا در یک مسیر مستقیم حرکت نکردن.شدندیمجر و منف کردندیم

 «ای داشتند.که اونا هدف دیگهینا» باتلر گفت:

 .رفتندیم آن طرفبهمستقیم  هاموشکقرمز کوچکی روی نمایشگر پالسما ظاهر شد.  ینقطه

به اونا  اآلن، ما همین شهمیق صوت نیروی ویژه است، و تا جایی که به اونا مربوط مافو یجنگنده. این یه شاتل یقاًدق _
 حمله کردیم.

 کردیمنیروی ویژه بود. شاتل داشت با سرعتی سه برابر سرعت صوت پرواز  یجنگندهسرگرد ترابل کلپ پشت فرمان شاتل 
 ندتوانستیمزیرا  ،شدیممجوز صادر  ندرتبهصوت . برای پروازهای مافوق تاختیمدر چاهک پیش  یانقرهو مثل سوزنی 
 را ثبت کنند. هاآنآدمیزادها  نگارلرزه یهادستگاهشوند، و یا در موارد بسیار نادر،  هاچاهکباعث ریزش 

خلبانی  یدهشاصالح بالباسسروان کلپ  را بگیرد. خردکناستخوانبود تا جلوی لرزش  پرشدهتمام داخل شاتل با ژل فشرده 
هخودش به نمایشگر کال هایش وصل بودند و تصاویررهای هدایتی شاتل مستقیم به دستشدر میان این ژل معلق بود. ابزا

 شد.فرستاده می

 .گذاشتیمفلی مدام از مرکز پلیس با او در تماس بود و اطالعات الزم را در اختیارش 

 کنه.وچهار پرواز مییستبدر کیلومتر یک  دوباره توی چاهکه. داره اآلندر جریان باش که شاتل مسروقه  _
 «پیداش کردم.» را روی رادار مشخص کرد و گفت: موردنظر ینقطهترابل 

بود  اضرحزنده و توی آن شاتل باشد. اگر این واقعیت داشت . امکان داشت هالی هنوز زندیم شدتبهقلبش  کردیماحساس 
 گرداند.هر کاری بکند تا او را صحیح و سالم به خانه بر

 ی را دید.جنرهای سفید، زرد و ناردیدش انفجاری از نو یمحدودهدر 

 یه چیزی منفجر شد. یعنی شاتل مسروقه بود؟ _

 سنگ باش. هاییکهتنه، ترابل، معلوم نیست چیه؛ یه دفعه پیداش شده. اون جا چیزی نبود. مواظب  _

رابل شد. ت ومعوجکج زردرنگ، از خطوط افتادندیمپایین  مرکز زمین طرفبهفلز مشتعل  یهاتکهکه  طورهماننمایشگر 
اتفاقی راهش را مسدود کند، منفجر کند. البته احتمال  طوربهلیزرهای نوک شاتل را روشن کرد و آماده شد تا هر چیزی که 
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ناشی از  یاهتکه. بود تریعوسرا تهدید کند بسیار کم بود. چاهک در این عمق از یک شهر معمولی  اشینهسفچیزی  کهینا
 . او جای کافی برای مانور دادن داشت.شدندینماز یک کیلومتر پخش  تربیش احتماالًانفجار 

عجیبی تغییر مسیر دادند و به سمت او آمدند. کامپیوتر  طوربه زردرنگبه طرفش آمدند. دو خطر  هاتکهبعضی از  ینباوجودا
 موشک بودند. هاآنبودند.  هدایتی و جلوبرنده هایتمیسساسکن گرفت. هر دو دارای  هاآنسفینه از 

 «د.م میاطرفبهبه من حمله کردن. دو تا موشک داره » ترابل در میکروفونش گفت:

 بد شده؟ گفته و هالی واقعاًرا شلیک کرده؟ یعنی سول درست می هایعنی هالی این موشک

هر  یشدهسازییهشبازی را روشن کرد. بعد تصویرهای جنمایش م یصفحهصورتش باال برد و یک ترابل دستش را جلوی 
 گرفتندیمدر تیررس قرار  کهینا محضبه، ترتیبینابهکرد.  یابیهدفرا برای انهدام  هاآندو موشک را لمس کرد و 

ین تریشبلیزرها  . ترابل وسط چاهک تغییر مسیر داد تادادیمرا مورد اصابت قرار  هاآناز لیزر  یااشعهکامپیوتر با شلیک 
 .کردندیملیزر فقط در خط مستقیم حرکت  یاشعه چونمیدان آتش را در اختیار داشته باشند، 

ر دو امپیوترا دید، ولی ک هاآنبا سرعت زیاد در پیچ چاهک ظاهر شدند. ترابل فقط یک لحظه  هاموشکبعد،  ییقهدقسه 
ز او ین ژل فشرده اانابودشان کرد. سرگرد کلب با خیال راحت که در  شلیک کرد و با اقتدار تمام هاآنبار سریع به طرف 

 محافظت می شود، مستقیم از بین موج انفجار گذشت.

نصوب مصفحه ی نمایش دیگری روی نقاب کالهخود ترابل روشن شد. این آرک سول بود که به تازگی به سمت فرماندهی 
 شده بود.

 . از تمام قواتون استفاده کنید.ی شلیک داده شدههسرگرد، به شما اجاز _

 ترابل اخم کرد.

 اما، فرمانده، شاید هالی داخل اون شاتل باشه. _

 سول یک دستش را باال برد و جلوی هر اعتراضی را گرفت.

 شلیک کنید.سروان شورت سوگند وفاداریش رو زیر پا گذاشته. با خیال راحت  _

 فلی نتوانست ساکت بماند.

 ها هم کار اپال کوبوییه.دوم از این کارها رو نکرده. موشککدونی که هالی هیچخودت میترابل، شلیک نکن.  _

 سول به طرف میز خیز برداشت.

وای شورت چه کار کنه تا تو رو متقاعد کنه خهاتو روی حقیقت ببندی؟ دیگه میتونی چشمی میمون، چه طور میپسره _
شو کشته، با جنایتکارها متحد شده و به یه شاتل پلیس حمله اون فرمانده میل بزنه؟برات ای منتظری تا خودشکه خائنه؟ 

 کرده. بهش شلیک کن و منفجرش کن.

 فلی اصرار کرد.

 یه توجیهی داره. به هالی فرصت بده بهمون بگه. بده، ولی حتماً دارم، ظاهراًقبول  نه! _

 سول حسابی جوش آورد.

دی؟ تو یه غیرنظامی هستی. همین حاال از خط خارج اری فرمان عملیاتی میکنی؟ در میفهمی چه کای، فلی! مخفه شو _
 شو.
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 « ... ترابل، گوش بده ببین چی» فلی دوباره شروع کرد:

 اش را کامل کند، سول خط او را خاموش کرد.اما قبل از این که جمله

تل ده، به اون شاات بهت میی که فرماندهکنفرمانی عمل می حاال، به» کرد خودش را آرام کند، گفت:فرمانده که سعی می
 «شلیک کن.

ول، ا متوجه سه چیز شد. نمایی کرد و فوراًدر تیررس بود. ترابل تصویر آن را روی نقابش بزرگ کامالًشاتل مسروقه حاال 
رت را شو اشت و سوم، هالیاند. دوم، این یک شاتل باری بود و تجهیزات موشکی ندهای مخابراتی شاتل کنده شدهننتآ

 توانست در کابین خلبان ببیند که صورتش تکیده و در عین حال پر از جسارت بود.می

 «تون تجدید نظر کنید، قربان!انده سول، فکر کنم باید در فرمانفرم» ترابل گفت:

 «گفتم شلیک کن و تو هم باید اطاعت کنی.» خراشی گفت:سول با جیغ گوش

 کرد.و شلیک « بله قربان.» ترابل گفت:

 

ش را هایی اپال را دنبال کرده بود. انگشتهامایش رادار نگاه کرده بود و موشکی نکه مژه بزند به صفحههالی بدون این
ی سوزنی رفته بود تا وقتی که شاتل جنگندهچنان محکم به فرمان گرفته بود که الستیک آن به جیرجیر افتاده بود و آرام نگ

 ترین دردسری گذشته بود.های آن بدون کوچکپارهبود و از میان تکهنابود کرده ها را شکل، موشک

 «مشکلی پیش نیومد.» ی خدمه لبخند زد وگفت:درخشید، به بقیههالی با چشمانی که می

 «برای ما چرا. برای اون نه، ولی احتماالً» گفت: آرتمیس

رد. ک ورافکن آن را غرق در نورنها از کرد و با دهپرو هاآنشاتل جنگنده با هیبتی مهیب و مرگبار به نرمی در سمت چپ 
ی صندلی خلبان نشسته است. در دماغههایش را تنگ کرد و سعی کرد ببیند چه کسی روی هالی در نور کور کننده چشم

 ن بیرون آمد.ای فلزی از آای باز شد و میلهشاتل دریچه

 «ن.خوان به ما شلیک کنخوب نیست. می اصالًاین » مالچ گفت:

 چرا، خوبه. یکی اون جاست که ما رو دوست داره.اما در کمال تعجب، هالی لبخند زد. هالی فکر کرد، 

اری ی شاتل مسروقه فرو رفت. مقدی کوتاه بین دو شاتل را به سرعت طی کرد و به درون بدنهیک آنتن مخابراتی، فاصله
که  تاد. چیزیهای روکش میله باز شد و کف شاتل افعد پیچپوشاند. بسب فوری از سر آن بیرون زد و درزهای سوراخ را چ

 گوی مخروطی شکل بود.باقی ماند، یک بلند

 صدای ترابل کلپ اتاق را پر کرد.

 ن ترجیح دادم ازش سرپیچی کنم، پسسروان شورت، به من دستور داده شده که شما رو منفجر کنم. دستوری که م _
 ر اختیار من بذار که با استفاده از اونا بتونم شغل هر دوتامونو حفظ کنم.شروع کن به حرف زدن و اطالعاتی رو د

ی اپال به وسیلهطور تمام این قضیه که چمختصر و مفید به ترابل گفت. این چیز راه این ترتیب هالی حرف زد، او همهب
 توانستند او را پیدا کنند.گشتند، میاین که اگر چاهک را میسازماندهی شده بود و 

ت هستین شای که توی شاتله، بازداتو و هرکس دیگه اًرسمتو زنده بمونی، کافیه، گرچه  اینا برای این که فعالً» ترابل گفت:
 «تا وقتی که اپال کوبویی رو پیدا کنیم.
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 گلویش را صاف کرد. آرتمیس

ن یا دها داشته باشید. بازداشت کردن مای در رابطه با آدمیزاگونه اختیارات قانونیعالی هیچکنم جنابببخشید. فکر نمی _
 همکارم توسط شما خالف قانونه.

 ترابل آهی کشید که از پشت بلندگو شبیه صدای سمباده کشیدن بود.

د، یاجوری خوشت مشدین. خب اگه این ال دیگه یه تیمدونستم شما حافاول، درسته؟ باید می آرتمیسبذار حدس بزنم،  _
مان نیروی ویژه هستین. همین حاال یه جوخه گروه اصالح توی چاهکه که ترتیب اپال و ه بگم، تو و همکارت مهچطور

 ده. شما دنبال من بیاین هون.دست هاشو میهم

خواست لذت پرت کردن پیکسی موذی به خودش شخصاً اپال را بگیرد. دلش میخواست هالی خواست اعتراض کند. می
 کافی بحرانی بود، به همین خاطر تصمیم گرفت یاندازهبه  شان فعالً موقعیتدش شود. اما داخل یک سلول واقعی نصیب خو

 برای یک بار هم که شده از دستور اطاعت کند.
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 خدافظی آخر

 

شهر هون 

 

ا به ها رر شاتل شدند تا محافظت از زندانیویژه سواهای نیروی نظامبه هون رسیدند، یک جوخه از پیادهکه به محض این
ند فرمان ن و تند و تها با کلی تکبر و فیس و افاده وارد شاتل شدند و شروع کردند به داد و بیداد کردپلیس رند.عهده بگی

گفته  هاآنشان به باتلر افتاد و غرورشان مثل آب باران از سطح آسفالتی داغ، بخار شد و به هوا رفت. به هاید که چشمدادن
 بود. پیکرآسا بود. کوهاز بزرگ بود. غول تربیشن خیلی بودند که این آدمیزاد بزرگ است، اما ای

 «شن.طوری میا، آدمیزادها هم با دیدن من همینکوچولوه نگران نباشید، جن» گفت: باتلر با عذرخواهی لبخند زد و

 ندتوانستنداخت میاو دعوا راه میبرود، همگی نفس راحتی کشیدند، اگر ا هاآنصدا همراه سرووقتی باتلر قبول کرد آرام و بی
 پیکر روی یکی بیفتد و او را له کند.زندش، ولی ممکن بود مرد خاکی غولپا بینداباالخره از 

دند، از کرچند وکیل و تاجر را که غرولند میی فرودگاه شاتل جا دادند و رتبهرا در اتاق انتظار مسافرهای عالیها بازداشتی
، غذای خوب، لباس تمیز )البته نه برای باتلر( و وسایل سرگرمی. اما به ار مؤدبانه بودبسی هاآنجا بیرون کردند. برخورد آن

 هر حال تحت مراقبت بودند.

 «ای.هالی! چه قدر خوشحالم که زنده» نیم ساعت بعد، فلی با عجله وارد اتاق شد و گفت:

 «طور، فلی.منم همین» هالی با نیش باز گفت:

، طوره مالچ؟ خیلی وقته که ندیدمتحالت چه سالم کوچولو ضرری به کسی بزنه. نکنم ی فکر» مالچ با اخم و تخم گفت:
 «مالچ. بیا، اینم مدالت مالچ.

 فلی دست پشمالویش را دور گردن پشمالوتر دورف انداخت.

 ه.مدال ن ،های منو غرق کردی، و متاسفم، نه. گرچه یکی از زیردریاییخب، باشه. از دیدن تو هم خوشحالم، مالچخیلی _

 بحث کردن.مالچ شروع کرد به جرو

 تون زیر صدها تن آهن مذاب دفن شده بود.ی همههانابه خاطر زیردریایی؟ ولی اگر اون کار رو نکرده بودم حاال استخو _

 «کنم.به این هم اشاره می ی دادگاهت حتماًی خوبیه. توی جلسهنکته» سنتور گفت:

 .«آرتمیسشویی منو فریب بدی، بینم تونستی خاطرهمی» :گفتبرگشت و  آرتمیسفلی بعد به طرف 

 لبخند زد. آرتمیس

 ؟مون شد، مگه نهبه نفع همه _

 شم که دوباره تو رو پاک کنم.وقت این اشتباه رو مرتکب نمیالبته. دیگه هیچ _

 را گرفت و صمیمانه آن را تکان داد. آرتمیسبعد دست 

 ور باتلر.طصی، تو هم همینتو دوست قوم خا _

 هایش را روی زانوهایش گذاشته بود.کرده روی مبلی نشسته بود و آرنج مرد محافظ قوز

 و ادا کنی.ر ستم دِین خودتیتونی با ساختن یه اتاق که بتونم توش بامی _
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خواد ل هم میواشن نداریم. ستو ب یاندازهدر این مورد خیلی متاسفم. ما اتاقی برای کسانی که به » فلی با عذرخواهی گفت:
 «جا باشین.تون اینتون تایید نشده همهتا وقتی داستان

 «طوره؟اوضاع چ» پرسید:هالی 

 ای را از داخل پیراهنش بیرون کشید.فلی پرونده

 ست داشته باشین در جریان آخرین اطالعات باشین.جا باشم، ولی فکر کردم شاید دوراستش من نباید االن این _

 دورش جمع شدند.چید، همه ها را روی میز میاشت گزارشطور که فلی دانهم

این هم از وفاداری. وکالی دعاوی به  زنن،یدا کردیم. مثل بلبل دارن حرف میی چاهک پبرادرهای بریل رو روی دیواره _
 ان که بتونن وجودشو ثابت کنن.های شاتل رادارگریز جمع کردهپارهکافی از تکه یاندازه

 به هم کوبید. را هایشهالی دست

 پس دیگه همه چیز تموم شد. _

 ی او را تصحیح کرد.گفته آرتمیس

تبرئه شدن ما هنوز قطعی نیست. بدون اپال هنوز این ما هستیم که باید جواب پس بدیم. برادران بریل ممکنه برای  _
 حمایت از ما دروغ گفته باشن. اپال رو گرفتین؟

 هایش را مشت کرد.فلی دست

خاطر ما تونستیم ردیابیش کنیم. اما وقتی به محل طر انفجار تَرَک برداشت، به همینخای فرارش بهه، هم نه. سفینههم آر _
کوچیک  یای اپال رو پیدا کردیم. تا یه مزرعهیاب در تمام محوطه گردوندیم و رد پسیدیم، ناپدید شده بود. یه حرارتحادثه ر

زی عملیات ریبینیمش، اما برنامهر واقع داریم از طریق ماهواره میردشو دنبال کردیم. د روستایی در نزدیکی باری در ایتالیا،
 گیریمش، اما شاید یک هفته طول بکشه.بره. مال ماست، بی برو برگرد میزمینی کمی زمان میروی 

 صورت هالی از عصبانیت کبود شده بود.

 ی عمرشه.بهترین دوران بقیهین به نفعشه که از این یک هفته حسابی لذت ببره، چون ا _

 

 ایتالیا، نزدیک باری

ز کنان روی سطح زمین پرواپتچکید، پتقطرات پالسما می اشخوردترکطور که از ژنراتور ی اپال کوبویی همانسفینه
ینه را سف آب خوردن است. باید هر چه زودتر این بال کردن این پالسما برای فلی مثلدانست که دنکرد. اپال خوب میمی

 شد.کرد، جایی پنهان میهایش دسترسی پیدا میکه به مقداری از پولکرد و تا زمانیرها می

ایش به که موتورهای روستایی طی کرد، تا اینخارج شد و مسافتی حدود پانزده کیلومتر را در منطقهاپال از فرودگاه شاتل 
ی قد بلند آمد، زنپا از سفینه بیرون واعی فرود بیاید. وقتی چهاردسترطور کامل از کار افتادند و مجبورش کردند در زمینی ز

 کشید.و صورتی برافروخته انتظارش را میچهل ساله، با بیلی در دست  سوخته و حدوداًبا پوستی آفتاب

جا ات اینهرمسخه با این هواپیمای مه. تو کی هستی کی منه. این مزرعه تمام زندگیاین جا مزرعه» زن به ایتالیایی گفت:
 «مو نابود کردی؟پایین اومدی و دار و ندار

 «ات کجا هستن؟ شوهرت کجاست؟پس خانواده» اپال سریع فکر کرد وگفت:
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 هایش کنار زد.زن یک دسته مو را از جلوی چشم

هش جا بست که ایند از من دیگه کسی نیکنم. بعکار میای ندارم. شوهر هم ندارم. خودم تنهایی روی این مزرعه خانواده _
 تره.تره، از جون تو هم باارزشه. این مزرعه از جونم هم برام باارزشبرس

 «تو تنها نیستی. حاال دیگه من رو داری. من دخترت هستم، بلیندا.» اش گفت:ل با لحن جادویی هیپنوتیزم کنندهاپا

 ... چرا که نه؟ اگر یک بار جواب داده، پس اپال پیش خودش استدالل کرد،
 «من یه دختر دارم؟ دا؟ ... بلین» زن آرام گفت:

 اپال حرفش را تایید کرد.

 کردم.ین مزرعه کار کردیم. منم کمکت میدرسته. بلیندا. یادت هست؟ ما با هم روی ا _

 کردی؟تو کمکم می _

را  کرد خودشی تالش میند. اپال که به سختشدهمان اولین بار متوجه موضوع نمی وقتاپال اخم کرد. این آدمیزادها هیچ
 «کنم.پای تو کار میت کردم. منم پابهآره، من کمک» کنترل کند، گفت:

 زن ناگهان درخشید.های چشم

 جا رو تمیز کن. وقتی تموم کردی، باید بری شام درست کنی.جا ایستادی؟ یه بیل بردار و اینخودی اینبلیندا. تو چرا بی _

 رگری؟ به همین خیال باش، این جور کارها مال بقیه است.قلب اپال یک ضربه نزد. کارِ کا

و هیچ وقت دونه ی تو هستم. ت یهنظرم عوض شد. من بلیندا دختر یکی نه، » کرد و گفت: تربیشاپال فشار هیپنوتیزمش را 
 «دی.خوای منو به یه شوهر پولدار بهام خراب نشه. آخه تو میدست به سیاه و سفید بزنم تا دست ذاری مننمی

 رفت.کرد و به شهر میشد و بعد فرار میال چند ساعتی پیش این زن مخفی میکرد. حااین باید درستش می

 ای افتاد.اما اتفاق غیرمنتظره

 «خوابی.بیل رو بگیر وگرنه امشب گرسنه میآرزوشو داشتم. حاال دختر،  همیشهاین بلیندای منه. همونی که » :زن گفت

 انیت برافروخته شد.های اپال از عصبونهگ

 ی تو اینه.وظیفه اصالًکنم. تو باید به من خدمت کنی، گم، عجوزه؟ من کار بدنی نمیشنوی چی میمگه نمی _

 اش سایه انداخت.جلو رفت و روی دختر ریزه یییازن ایتال

یلی آد نشنوم، ولی خبیرون میای رو که از دهن تو کنم این کلمات آزاردهندهگوش کن، بلیندا. من دارم سعی می حاال تو _
گیر، وگرنه توی اتاقت کردیم. حاال این بیل رو بمی همیشهطور که کنیم، همون، ما هر دو روی این مزرعه کار میسخته

 ریزم جلوت که پوست بکنی و یکی هم نخوری.زمینی میکنم و چند گونی سیبزندانیت می

های مقاومی داشتند در افتد. حتی آدمیزادهایی که ذهنچه اتفاقی دارد میفهمید وت ماند. نمیطور مات و مبهاپال همان
 مقابل قدرت هیپنوتیزم او مثل موم بودند، این جا چه خبر بود؟

ی جا را نکرده بود که وقتی یک غدهنازید، اما فکر اینود که اپال زیادی به هوش خودش میخیلی ساده، واقعیت این ب
رشدی که از این غده  کند. هورمونتبدیل به یک آدمیزاد می گذارد خودش را عمالًاش میمهآدمیزادی در جمج هیپوفیز

 های جادویش برای متقاعد کردنو از بخت بد، اپال از آخرین قطرهکم بر جادویی که در بدنش بود غلبه کرد، ترشح شد، کم
ایی زندانی ی این زن ایتالیدر مزرعه تقریباًنداشت و  این زن استفاده کرده بود که قبول کند دخترش است. حاال دیگر جادویی
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 که مجبور بود کار کند، که حتی از توی کما بودن هم بدتر بود.شده بود. و تازه، این

 «زود باش! قراره بارون بیاد، کلی کار هست که باید بکنیم.» زن داد زد:

وراخ اش کهنه و سوراخ و ساو خیلی بلندتر بود و دسته یل ازی آن را روی زمین خشک گذاشت. باپال بیل را گرفت و تیغه
 بود.

 با این بیل باید چه کار کنم؟ _

ا از شام هم باید کمک کنی ت کشی کن. بعدین دوتا ردیف رو برای آبیاری زهاش خرد کن، بعد بین ازمین رو با تیغه _
های ی لباسدونها مال کارمینه است، خودت که میسبا دست بشوریم. لبا ام،کثیفی رو که برای این هفته گرفتههای لباس
 قدر کثیفه.چ همیشهاون 

 .های این کارمینه به وحشت انداختزن با گفتن این حرف صورتش را با حالت چندش درهم کشید و اپال را بدجوری از لباس

 زن ایتالیایی بیل دیگری را برداشت و کنار اپال شروع کرد به کندن زمین.

 فهمی.سازه. خودت چند سال دیگه میطوری اخم نکن. کار آدمو میینبلیندا، ا _

شده رس بلند کرد. هنوز چیزی نقدر ضعیف بود که به زحمت مشتی خاک که به زمین زد آنای اپال بیل را بلند کرد. ضربه
د. شاز تاول می هایش پرگرفت و دستیهایش از گرفتن بیل زخم شده بود. تا یک ساعت دیگر تمام بدنش درد مدست

 داد.جا نجاتش میاز اینآمد و کاش پلیس موجودات زیرزمینی می

 شد و پوست دستششکست و زیرشان سیاه میهایش میی بعد، و تا آن موقع ناخنشد، اما یک هفتهآرزویش برآورده می
ود. ب سینه در خدمت مادر جدیدشبهتکند و دسپوست می زمینیها گونی سیبشد. تا آن موقع او دهها زبر میدر جای تاول

شان تمیز کردن د، نزدیک بود از وحشت پس بیفتد، چون ظاهراًردااش حیوان هم نگه میاپال تازه وقتی فهمید مادرخوانده
 ال هم شد.شان حتی خوشحآمدند که دستگیرش کنند، از دیدن پایان او بود. وقتی گروه اصالح ویژهیکی دیگر از وظایف بی

 شهر هِوِن 

و هالی به شهر هون برگزار شد. تمام افسران ارشد در مراسم شرکت  آرتمیسبعد از ورود  مراسم بازیافت جولیوس روت، روز
لی شورت. فرمانده سول اجازه نداده بود او در مراسم شرکت کند، حتی تحت نظر هاان کرده بودند. تمام افسران، به جز سرو

، تا زمان صدور رای ی نهایی خود را صادر نکرده بود وکرد هنوز رااین پرونده رسیدگی میگاهی که به نگهبان مسلح. داد
 شد.هالی یک مظنون به قتل محسوب می

ی نمایش بزرگ مراسم تحویل جسد را رتبه نشست و از یک صفحههمان اتاق انتظار مسافرهای عالی برای همین هالی در
ود، ولی ترین دوستش بهمه بدتر بود. جولیوس روت نزدیک او کرده بود، این یکی از تماشا کرد. از تمام کارهایی که سول با

ده رهایی که شرکت کگندهکه آن کلهکرد، در حالیی نمایش مراسم را تماشا میجا نشسته بود و از یک صفحهحاال او این
 ی ناراحت به خودشان گرفته بودند.بودند، فقط جلوی دوربین قیافه

دیگر  جوریهایش صورتش را پوشاند. اینخردکننده انداختند، هالی با دست خالی را میان سنگ زیبای تقریباًت وقتی تابو
استفاده  زمین برای تقویت هاآنشدند و بعد، از ریز و خرد می کامالًها و بافت هاناماند. استخوچیزی از بدنش باقی نمی واقعاً
 شد.می

 هایش راه افتاد.ایش جاری شد و روی دستهز میان انگشتهای هالی ااشک
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 ی او گذاشت.رش نشست و دستش را آرام روی شانهکنا آرتمیس

 جاست.خاطر کاری که تو کردی امروز این کرد. هون بهجولیوس اگه بود به تو افتخار می _

 اش را باال کشید.هالی آب بینی

 جا بود.اینلیوس هم امروز تر بودم، جوشاید، شاید اگر کمی باهوش _

نین، اون چاهک فرار کاز تونستین به این موضوع فکر کردم، شما نمی کنم، من خیلیطور فکر نمیشاید، ولی من این _
 ریزی قبلی امکان نداشت.بدون برنامه

 هایش را پایین آورد.هالی دست

 رست بشی، نه؟خوای دتو نمیکه ؟ مثل اینآرتمیستونستی بزنی، ای نمیکه. حرف دیگه واقعاً _

 خودش هم گیج شده بود. آرتمیس

د یه نوجوان عادی باشه. احساس خواار باقی بمونه، ولی نیمی دیگه میخواد تبهک. انگار نیمی از وجودم میدونممین جداً _
 دونمیمکنم دو شخصیت متضاد دارم و یه کله که پر از خاطراتیه که انگار هنوز مال من نیست، احساس عجیبیه. من نمی

 کی هستم. دقیقاً

 «نگران نباش بچه خاکی، من خودم حواسم بهت هست که دست از پا خطا نکنی.» هالی گفت:

 کنن همین کار رو بکنن.محافظ شخصی دارم که دارن سعی می خودم یه پدر و مادر و یه _

 ذارم اونا بکنن.خب، پس می _

 الً کامهایش، وارد شد. لیسه فرمانده سول و چند نفر از کاسههمرا کنان بهمهزده و یورتاتاق کنار رفت و فلی هیجان درِ
زده رده بود که مبادا باتلر هم هیجانزده نیست، افسرهایش را هم فقط برای این آومشخص بود که سول مثل سنتور ذوق

 شود.

 «تو رای داد. تو تبرئه شدی، دادگاه هفت به یک به نفع» های هالی را محکم گرفت و خندان گفت:فلی شانه

 هالی رو به سول اخم کرد.

 بذار خودم حدس بزنم اون یه نفر کی بوده. _

 سول به راحتی نفرتش را نشان داد.

خوام که توی رفتارت اینو نشون بدی. تو شاید از این اتهام جون سالم به در ن هنوز مافوق تو هستم و از تو میت، مرشو _
 مثل یک عقاب تو رو زیر نظر دارم.به بعد بردی، ولی اینو بدون که من از حاال 

 مالچ جلوی صورت فلی بشکن زد.

 منم آزادم؟هی، اسب کوچولو، این جا رو نگاه کن. پس من چی؟  _

 خب، دادگاه تصمیم گرفت تو رو فقط به خاطر سرقت شاتل محاکمه کنه. _

 «چی؟ پس شهر رو که نجات دادم چی؟» مالچ فریاد زد:

اضرند دلیل مدتی زندانی بودی، حونتت بیبه خاطر گشتن غیرقانونی محل سک با توجه به این که قبالً اما» فلی ادامه داد:
 «نیست. یگم، ولی از مدال خبراین صاف کنن. متاسفم که اینو می اونو با

 مالچ محکم به کفل سنتور زد.
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 کردی.قبول کردی؟ تو باید وادارشون می تو هم هر چی اونا گفتن _

 کرد.داشت با اخم به سول نگاه می هنوزهالی 

 بذار بهت بگم جولیوس درست قبل از این که بمیره به من چی گفت. _

 «گی برام خیلی جالبه.ها متوجه شدم هر چی تو میبگو. تازگی حتماً» آمیزی گفت:سول با لحن طعنه

ونم تمیکه م خاصه، و از هر راهی ی من خدمت کردن به قوکه وظیفهبه من گفت، حاال یه کمی پس و پیش، جولیوس  _
 این وظیفه رو انجام بدم.باید 

 ای. امیدوارم تو هم حرمت این حرف رو نگه داری.فهمیدهچه جن  _

 کند. اششانههالی نشان سروانی را از روی 

تنهایی کار  فتمتونم به کسی کمک کنم، برای همین تصمیم گرقرار باشه مدام از تو بترسم، نمیدارم. اما وقتی نگه می _
 کنم.

 «دم.من استعفا می» بعد نشان را روی میز انداخت و گفت:

 شم که رفتن توای نداره. من خیلی هم خوشحال میبندی، بدون که فایدهاگه داری خالی می» سول پوزخندی زد وگفت:
 «رو ببینم.

 «هت احتیاج دارم.هالی، این کارو نکن. پلیس به تو احتیاج داره. من ب» فلی با التماس گفت:

 هالی دستش را روی کمر فلی کشید.

 .رم، زیاد دور نمینباش دوست عزیزمتونم بمونم؟ نگرانم میاونا به من تهمت زدن که جولیوس رو کشتم، چه طور  _

 «ی؟تو هم میا» بعد با سر به مالچ اشاره کرد و گفت:

 چی؟ من؟ _

 هالی خندید.

ای هم احتیاج به دستیار داره. یکی که با جماعت تبهکار در ارتباط کارآگاه خصوصیدی. هر تو حاال دیگه یه دورف آزا _
 باشه.

 ی مالچ باال آمد.سینه

ی همه ههمیشهی، من که قرار نیست فقط یه وردست باشم، چون  د. ولی، کارآگاه خصوصی. خوبه، خوشم میازمالچ دیگام _
 کنن.ها میها رو وردستدوندگی

 کنیم.هر چی در بیاریم، مساوی تقسیم میای هستی. حرفه کامالً اریتو یه دست  _

 کرد. آرتمیسهالی بعد رو به 

 کم جلوی تالقی دو دنیا رو گرفتیم.دست یا ، ما دوباره موفق شدیم دنیا رو نجات دادیم،یخاک _

 سرش را تکان داد. آرتمیس

 ه هم یه تکونی به خودشون بدن.، شاید بد نباشه که بقیشهمیتر ی پیش سختهر دفعه از دفعه _

 زد. آرتمیسهالی به شوخی با مشت به بازوی 

 هی، کی مهارت ما رو داره؟ _
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ها با هم توقنیاد بعضیگیرم، شاید بدت یمباهات تماس » بشنود، گفت: آرتمیسبعد سرش را جلو آورد و طوری که فقط 
 «مشورت کنیم.

الی همان جوابی بود که ه ی آرام فقط یک بار باال و پایین برد. این دقیقاًیک ابرویش را باال داد و سرش را خیل آرتمیس
 احتیاج داشت.

الی داد، وقتی هکار را در حال زانو زدن انجام میتاد، اما در این موقعیت باید اینایسکردن میبرای خداحافظی  باتلر معموالً
 بین بازوهایش ناپدید شد. تقریباًاو را بغل کرد، 

 «تا بحران بعدی.» :هالی گفت

 «شاید بتونی برای دیدن ما بیای.» باتلر گفت:

 تره.هروند عادی هستم، گرفتن ویزا سختحاال که یه ش _

 طمئنی؟م _

 «ام.که منم دچار تضاد شدهتره. مثل اینراحت همیشهها غیرقانونی نه، به قول بعضی» گفت: هالی نیشخندی زد و

 اشاره کرد. آرتمیسبعد با سر به 

 ولی کیه که نشده باشه؟ _

بهترین  گم فرمانده، موفق شدیتبریک می» توانست، به سول نگاه کرد و گفت:با تحقیرآمیزترین نگاهی که می آرتمیس
 «افسر نیروی ویژه رو دچار از خود بیگانگی کنی.

 ... گم آدمیزادگوش کن ببین چی می _

 در گلوی فرمانده خشک شد. سول خواست شروع کند، اما باتلر غرشی کرد و کلمات

 «اینا رو بفرستین خونه. همین حاال.» دارترین افسرهایش رفت و گفت:گنوم سریع پشت هیکل

 کننده واردهوشای حاوی داروی بیگیری و شلیک کردند. گلولهشان را کشیدند و هدفهای کمریافسرها فوری سالح
 گلوله شلیک کردند. به باتلر چهار ند وحل شد. افسرها ریسک نکرد شد و فوراً آرتمیسگردن 

نید شرفت، صدای هالی را میدزد اجنه در هم می امپرسینویستها جلوی چشمش مثل تابلوی همان طور که رنگ آرتمیس
 کند.که اعتراض می

طور همین تیتونسن. میچاهک رو دیده بود لزومی به این کار نبود سول. اینا قبالً» را گرفت و گفت: آرتمیسهالی بازوی 
 «که به هوش هستن برشون گردونی.

 خواستم ریسک کنم، سروان. یعنی، دوشیزه شورت. آدمیزادها ذاتاً نمی» آمد، گفت:با صدایی که انگار از ته چاه می سول
 «موجودات خشنی هستند، به خصوص موقع نقل و انتقال.

ر جیب کتش گذاشت. اما نتوانست بپرسد چیست، اش احساس کرد که چیزی یواشکی ددست هالی را روی سینه آرتمیس
توانست بکند نفس کشیدن بود. ناگهان پشت سرش صدای اری که با دهانش میچون زبانش به اختیار خودش نبود. تنها ک

 چیزی را شنید. افتادن محکم

 باتلر از هوش رفت. فقط من موندم. فکر کرد،
 و بعد خودش هم از هوش رفت.
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 عمارت فاول

چه شاید هم کرد و تمام خاطراتش را به یاد داشت. گر. حالش خوب بود و احساس آرامش میکم به هوش آمدکم آرتمیس
 توانست بفهمد؟نداشت. آخر چه طور می

 های روی سقف را دید. پس توی اتاق خودش بود.هایش را باز کرد و نقاشیچشم

جا طور اینند، بلکه فقط به این خاطر که اینتوانست حرکت کطر که نمییه هیچ حرکتی نکرد. نه به این خاچند ثان آرتمیس
ویش به طرفش بیی که به خاطر هاترولای بود که دنبالش باشد، نه بخش بود. نه پیکسیدراز کشیدن به نظرش خیلی لذت

گرمی سرعنی همان توانست این جا دراز بکشد و راحت فکر کند. یی اجنه که او را محاکمه کنند. میهابیایند و نه دادگاه
 اش.مورد عالقه

ی هدهکرد؟ تصمیم به عاش باید کدام مسیر را طی میزندگیجا به بعد گرفت. از اینفاول باید تصمیم مهمی می آرتمیس
در باهوش قگرفت؛ آنخودش تصمیم می همیشهتوانست فشار اطرافیان یا شرایط را بهانه کند. او نمی آرتمیسخودش بود. 

 ن را بفهمد.بود که ای

حال حاضر  آمد، اما درجالب و خوشایند می کامالًنشین یک تبهکار مثل گذشته به نظرش کشید که زندگی گوشهطول نمی
دا یار جالب بود. شاید راهی پیای هوشمندانه برایش بسا این حال هنوز هیجان اجرای نقشهتمایلی به آزار کسی نداشت، ب

توانست یک رابین هود عصر جدید شود. از اش ادغام کند. او میخالقیات نویافتهاش را با اهای تبهکارانهشد تا خالقیتمی
 پولدارها بدزدد و به فقرا بدهد. خب، شاید هم فقط از پولدارها بدزدد. باید قدم به قدم جلو رفت.

سیم یز آن بآورد. یکی ای ارتباطی اجنه را از جیبش بیرون دست برد و یک وسیله آرتمیسچیزی در جیب کتش لرزید. 
که از در ذهنش بود که درست قبل از این تصویر مبهمی از هالی آرتمیسهایی بود که در شاتل اپال کوبویی گذاشته بودند. 

 خواهد با او در تماس باشد.معلوم بود که می کامالًهوش برود، چیزی را در جیبش گذاشته بود. 

 لی روی نمایشگر ظاهر شد.ها نارد. صورت خندبلند شد و درِ دستگاه را باز ک آرتمیس

 کننده متاسفم. این سول یه خوکه.هوشلم رسیدی خونه. به خاطر داروی بیطور که معلومه سااین _

 ای که نزد.مهم نیست، صدمه _

 ره.خورد که انتقام بگیفاول قسم می آرتمیسی خیلی دور، هاناقدر عوض شدی! روزی، روزگاری، در زمعجیبه، چ _

 ی خیلی دور.هاناآره، روزی، روزگاری، در زم _

 هالی نگاهی به اطرافش انداخت.

ه این وصل ی قوی بکنندهی تو رو بگیرم یه تقویتهاکه سیگنالنم زیاد حرف بزنم. باید برای اینتوگوش کن، من نمی _
 خوره. به کمکت احتیاج دارم.. این تماس تلفنی کلی برام آب میکنم

 «و بپرسه.ر مکنه که حالکس به من تلفن نمیوقت هیچهیچ» ا غرولند گفت:ب آرتمیس

 دم.ی دیگه، قول میدفعه _

 خوای؟دوارم سر قولت بمونی. چه کمکی میامی _

مون. یه دالل آثار هنری که یکی از تابلوهاش رو دزدیدن. صادقانه بگم، حسابی ولین مشتری مالچ و من اومده سراغا _
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 ه همین فکر کردم بهتره از یه متخصص بپرسم.گیج شدم، واس

 لبخند زد. آرتمیس

 ی سرقت آثار هنری داشته باشم، بگو ببینم چی شده.کنم من یه کمی اطالعات در زمینه فکر _

دفعه غیب شده،  ابلو یهکه، بدون تعیین هویت امکان نداره کسی بتونه به این نمایشگاه داخل و یا خارج بشه. تمسئله اینه _
 ندارن.ها هم چنین جادویی حتی ساحره

 ها شنید.صدای پایی را از راه پله آرتمیس

 د.یقه گوشی دستت باشه، یکی داره میاهالی، یه دق _

 تیر به دست سراسیمه وارد اتاق شد.باتلر هفت

 حاال بیدار شدم، تو حالت خوبه؟من همین _

 «تونی اونو بذاری کنار.خوبم، می» گفت: آرتمیس

 جوری یه کمی بترسونمش.تونستم اینجا باشه، میر بودم که سول اینامیدوا یباًتقر _

 باتلر به طرف پنجره رفت و پرده را کنار زد.

هامونو عدنی وِست میت برگشتن. بهتره حرفمی آبرف. پدر و مادرت هستن که از چشمهآد این طیه خودرو داره می _
 ه؟یکی کنیم. چرا ما از آلمان اومدیم خون

 سریع فکر کرد. آرتمیس

فقط بگو چون من دلم برای خونه تنگ شده بود. دلم تنگ شده بود که خودمو برای پدر و مادرم لوس کنم. که تا حدی  _
 هم حقیقت داره.

 باتلر خندید.

 از این بهانه خوشم اومد. ولی امیدوارم مجبور نشی دوباره به عنوان بهانه ازش استفاده کنی. _

 ی ندارم.چنین خیال _

 شده را باال گرفت.یک کرباس لوله باتلر

 کار کنی؟خوای با این چیاین چی؟ می _

 زیبا بود. را گرفت و روی تختِ کنارش پهن کرد. واقعاًدزد اجنه  آرتمیس

لفن ین تو دم در معطل کنی؟ باید به ار تونی یه کمی پدر و مادرکار کنم. حاال، میباهاش چی دونممیآره، دوست عزیزم،  _
 جواب بدم.

 ها را سه تا یکی پایین رفت.باتلر سرش را تکان داد و پله

 سر تلفنش رفت. آرتمیس

ی که ممکنه تابلویی که دنبالش حاال، هالی در مورد مشکل کوچیکی که برای تو پیش اومده، هیچ به این فکر کرد _
 جا کرده باشه؟نو جابهد عزیز ما خیلی ساده فقط اوگردی هنوز توی ساختمان باشه و دزمی

 و به کار بنداز.ر تای. کله، تو یعنی نابغهآرتمیساین اولین چیزی بود که بهش فکر کردم، زودباش،  _

های شنید که روی ریگایش مشکل است. صدای تایرها را میکرد تمرکز کردن براش را خاراند. احساس میچانه آرتمیس
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 خندید.شد میکه از ماشین پیاده میطور درش را که هماننند و بعد صدای ماکجلوی خانه صدا می

 «خوایم ببینیمت.آرتی؟ زود باش بیا. من و پدرت می» مادرش داد زد:

 «آرتی پسرم، بیا پایین، بیا به ما خوشامد بگو.» پدرش هم فریاد زد:

 زند.اراده لبخند میشد بیمتوجه  آرتمیس

 تارم.بعدا تلفن کنی؟ حاال گرف شهمیهالی،  _

 هالی سعی کرد اخم کند.

 باشه، پنج ساعت دیگه، ولی بهتره اون موقع یه پیشنهادی برای من داشته باشی. _

 ام.حساب مشاورهطور برای صورتنگران نباش. دارم و همین _

 و ارتباط را قطع کرد.« شن.وقت عوض نمیها هیچبعضی» هالی گفت:

ها ها دوید. مادرش پایین پلهفل کرد، بعد به طرف پلهگذاشت و در آن را ق سریع تلفن را در گاوصندوق اتاقش آرتمیس
 باز کرده بود تا او را در آغوش بگیرد. کامالًهایش را ایستاده بود و دست
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 موخره

 
 ی تایمز ایرلندای از روزنامهمقاله

 به قلم اوژِن دریسکون

 گر فرهنگیگزارش

و مبهوت  جی پاسکال هروه، استاد فرانسوی سبک امپرسیونیست، گیبلوی گمشدهنیای هنر در پی کشف تای گذشته دهفته
شد. یک نفر،  تایید دزد اجنهی سالم بودن وور در فرانسه فرستاده شد، شایعهی لتابلو به موزه کههنگامیبود. به این ترتیب، 

ودن ل ببرای مدیر موزه فرستاده است. اص عادیر، این شاهکار ذی قیمت را با پست داران هنبه احتمال قوی یکی از دوست
 طرف تایید شده است.این اثر توسط شش متخصص بی

ولین بار در برای ا تقریباًسخنگوی لوور اعالم کرده که تابلو تا یک ماه دیگر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. بنابراین، 
 اهکار هروه لذت ببرند.توانند از تماشای شداران هنر هر روز میگذشته، دوستیک قرن 

ادداشت در این ی فرستاده شده است. دزد اجنهای باشد که همراه شدهین قسمت این ماجرا، یادداشت تایپانگیزتراما شاید هوس
 باز هم هست. خیلی کوتاه آمده:

نین گرداند؟ اگر چشده را دوباره به مردم بازدارد شاهکارهای گمشده و یا سرقت آیا این بدین معنی است که کسی تصمیم
شده منتظر گر که با نفسی حبسداران مراقب باشند، از این به بعد هیچ گاوصندوقی امن نیست. منِ گزارشپس مجموعه است،

 باشد! ورطر سراسر دنیا، امیدوارند که همینداران هنر ددوست . مطمئناًباز هم هستهستم. 

 

 

 .هارمچجلد  پایان
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