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پیشگفتار
ایرلند ،دوبلین ،عمارت فاوْل
مِلک فاوْل ،تقریباً در فاصلهی یک ساعتی شهر زیبای دوبلین قرار دارد و محدودهی آن در طول این پانصد سالی که ساختهشده،
خیلی کم دستخوش تغییر شده است.
خود عمارت از جادهی اصلی دیده نمیشود و در میان چتری از درختان بلوط و دیوارهای سنگی بلند اطراف ملک پوشیده شده
است .دروازهی اصلی از جنس فوالد محکم است و باالی ستونهای دو طرفش دوربین کار گذاشته است .درصورتیکه به شما
اجازه بدهند و از این معبری که بهطور نامحسوسی برقکشی شده است عبور کنید ،خودتان را در خیابانی میبینید که پیچکهای
پیچ در پیچش آهسته رشد کردهاند و همهجا را گرفتهاند و چمنش که مشخص است زمانی با دقت تزئین شده بود ،حاال به
حال خود رهاشده تا کمکم تبدیل به باغی وحشی شود.
به عمارت که نزدیکتر میشوید ،درختها انبوهتر میشوند و درختهای بلوط و بلوط هندی تنومند ،با بیدها و زبانگنجشکهای
ظریفتر در هم میآمیزند .تنها نشانهای که مشخص میکند کمی به سر و وضع باغ رسیدهاند ،مسیر ماشینروی بدون علف
است که المپهای روشن ،ظاهراً بدون هیچ بست یا طنابی باالیش آویزانند.
––

عمارت فاوْل در طول این قرنها صحنهی ماجراهای بزرگ زیادی بوده است .ماجراهایی که بیشتر جنبهی جادویی داشتهاند،
گرچه بیشتر اعضای خانوادهی فاوْل از این مسائل بیخبرند ،بهطوریکه اصالً نمیدانند وقتی جن و پریها ،ترولی را برای
مبارزهی تنبهتن با آرتمیس ،پسر بزرگ خانواده که یک نابغه است فرستادند ،سرسرای عمارت بهطورکلی منهدم شده است.
آن زمان آرتمیس دوازدهساله بود .البته ،حاال دیگر فعالیتهایش کامالً قانونی هستند .دیگر نه خبری از نیروهای ویژهی جن و
پریهاست که به برج و باروی عمارت آنها یورش بیاورند ،نه افسرِ پلیس اجنهای است که در زیرزمین اسیر شده باشد و نه
اثری از سِنتوری که دستگاههای شنود یا اسکنهای حرارتیاش را روی عمارت آنها تنظیم کرده باشد .آرتمیس با جن و پری
ها صلح کرده و حاال دیگر از دوستانشان به شمار میرود .درست است که آرتمیس از فعالیتهای تبهکارانهاش پول زیادی در
آورد ،ولی بهای کمی هم در مقابلشان پرداخت نکرد .کسانی که عاشقانه دوستشان داشت به خاطر همین نقشههایش صدمات
روحی زیادی دیدند ،زخمی شدند و حتی گروگان گرفته شدند .سه سال تمام پدر و مادرش فکر میکردند او مرده ،درحالیکه
در برزخ داشت با دیوها میجنگید؛ و وقتی برگشت ،انگشت به دهان ماند ،چرا که دید دنیا بدون او هم چرخیده و حاال او برادر
بزرگ دو تا پسر دوقلوی دوساله است ،بِکِت و مایلز.
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فصل اول
قهوهی اِسپِرسو و مَالس چغندر

آرتمیس روی مبل چرمی قرمز جگری نشست و بِکِت و مایلز را نگاه کرد .مادرش به خاطر کمی سرماخوردگی توی تخت بود
و پدرش به همراه دکتر کنارش بودند ،برای همین آرتمیس میخواست با سرگرم کردن کوچولوها کمکی کرده باشد؛ و برای
پسر بچهها چه سرگرمیای بهتر از درس.
تصمیم گرفته بود لباس راحت بپوشد .یک پیراهن ابریشمی آبی آسمانی ،با شلوار خاکستری روشن و صندلهای مارک گوتْچی،
موهای مشکیاش را به عقب شانه کرده بود و به زور لبخند میزد ،چون شنیده بود بچهها از قیافههای خندان خوششان میآید.
بکت که روی فرش تونِسی چمباتمه زده بود و تنها یک زیرپیراهنی رکابی پوشیده بود که تا زانوهایش میرسید ،گفت:
 آرتمیس دستشویی داره؟آرتمیس با همان لبخند گفت :نه بکت ،فقط دارم سعی میکنم قیافهام خوشحال باشه .ببینم تو نباید پوشک ببندی؟
مایلز که از چهاردهماهگی دیگر خودش را نگه میداشت و با ––
دایرهالمعارف برای خودش پلکان ساخته بود تا بتواند روی کاسهی
توالت بنشیند ،با غرغر گفت :پوشک.

بکت مگسی را که الی موهای طالیی فرفری نوچش گیرکرده بود و وِزوِز میکرد پراند و با لب و لوچهای آویزان گفت:
 پوشک نه .بکت از پوشک بدش میآد.آرتمیس شک داشت که پرستار بچهها در پوشک کردن بکت کوتاهی کرده باشد ،ولی مانده بود که پس حاال پوشک کجاست.
آرتمیس گفت :خیله خب ،بکت ،فعالً موضوع پوشکو به بعد موکول میکنیم و میپردازیم به درس امروزمون.
بکت گفت :روی طاقچه شکالته.
بعد دستش را بلند کرد و به خیال خودش شکالتها را برداشت.
 آره ،عالیه .گاهی اوقات روی طاقچهها شکالت میذارن.بکت گفت :و اِسپِرسو.
بکت سلیقهی عجیبی در مزهها داشت ،مثالً دوست داشت قهوهی اسپرسو را با شیرهی چغندر بخورد ،البته اگر میگذاشتند.
یکبار قبل از اینکه به زور فنجان قهوه را از دستش بگیرند ،توانسته بود چند قاشق از این معجون را بخورد .بیچاره بیستوهشت
ساعت تمام نخوابیده بود .مایلز که دلش میخواست برگردد توی اتاق خودش و بازیاش را بکند ،گفت:
 -آرتمیس ،کلمههای جدید یادم بده .دارم با پروفسور پریمیت آزمایش میکنم.
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پروفسور پریمیت یک میمون پارچهای بود که مایلز میگفت دستیار آزمایشگاهش است و بیشتر اوقات توی یک ظرف شیشهای
برو سیلیکات مخصوص داروسازها چپانده شده بود و روی میز آزمایش بود .آرتمیس برای میمون یک جعبهی صدا با دوازده
جمله برنامهریزی کرده بود .جملههایی مثل اینها :زنده است! این زنده است! و پروفسور مایلز ،تاریخ این روز را به خاطر خواهد
سپرد.
آرتمیس گفت :خیالت راحت باشه ،زود برمیگردی توی آزمایشگات.
مایلز از قماش خودش بود ،یک محقق مادرزاد.
 خُب ،پسرها .فکر کردم امروز بپردازیم به اصطالحاتی که توی رستورانها استفاده میکنن.بکت که از موضوع درس خوشش نیامده بود ،گفت :پیفپیف .این کرمه بو میده.
آرتمیس تقریباً از این حرف ناراحت شد .قطعاً کرمها در فهرست غذای رستورانها نبودند ولی حلزونها چرا.
 کاری به کرمها نداریم.بکت که ترسیده بود ،گفت :کاری به کرم نداریم!
آرتمیس با لحن دلگرم کنندهای گفت :وقتی بازی کالمیمون تمام شد ،هر کاری تو دوست داری میکنیم؛ و اگر درسو خوب
یاد گرفتی ،شاید ببرمت اسبها رو تماشا کنی.
فقط برای این که بیشتر کار را اسب میکرد.
اسبسواری تنها ورزش مورد عالقهی آرتمیس بود .آن هم
––
بکت به خودش اشاره کرد و با افتخار گفت :بکت.
هنوز چیزی نشده کرمها فراموش شده بودند.
مایلز آهی کشید و گفت :سادهلوح.
آرتمیس داشت کمکم پشیمان میشد که این درس را در نظر گرفته ،ولی حاال که شروع کرده بود میخواست حتماً ادامه بدهد.
 مایلز ،به برادرات نگو سادهلوح. چیزی نیست ،آرتمیس .خودش هم دوست داره .تو سادهلوحی بکت ،مگر نه؟پسر بچهی کوچولو خوشحال گفت :بکت سادهلوحه.
آرتمیس دستهایش را به هم مالید و گفت :خُب دیگه ،برادرها .شروع میکنیم .تصور کنید که االن پشت یک میز ،توی
رستوران مونْتمارته نشستین.
مایلز با قیافهی متکبری ،کراواتی را که از پدرش قرض گرفته بود صاف کرد و گفت :توی پاریس.
 آره ،پاریس؛ و مثالً فرض کنید ،هر کار میکنید نمیتونید توجه پیشخدمت رو جلب کنید .حاال چه کار میکنید؟کوچولوها مبهوت به آرتمیس نگاه کردند .آرتمیس داشت کمکم به این فکر میافتاد که درسش را کمی سطح باال گرفته است.
ولی وقتی با کمی تعجب ،برق چشمهای بکت را دید ،خیالش راحت شد.
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 اِمم ...به باتلر میگم بپره رو سرش؟مایلز هم خوشش آمد.
 -منم با سادهلوح موافقم.

آرتمیس گفت :نه! خیلی ساده ،فقط یه انگشتتونو بلند میکنین و به فرانسه میگین .Ice, garcon
 گارسون ،اینجا. اِسی گازداره؟ چی؟ نه بکت ،اسی گازداره نه.آرتمیس آه بلندی کشید .نه مثل اینکه غیرممکن بود .غیرممکن بود .تازه هنوز به جایی نرسیده بودند که بخواهد برای تدریس،
از کارت یا نشانهگر لیزری تعدیل شدهاش استفاده کند.
 بیایید باهم تمرین کنیم .یه انگشتتونو باال ببرین و بگید  .Ice garconحاالهمه با هم...برادرها انگشتهای تپلشان را باال بردند و با هم گفتند.Ice garcon :
بعد مایلز از گوشهی دهانش یواشکی به برادر دوقلویش گفت :آرتمیس سادهلوحه.
آرتمیس دستهایش را باال برد.

––

 من تسلیمم .شما بردین .درس بی درس ،بیاین نقاشی رنگ کنیم.مایلز گفت :من لولهی آزمایشمو رنگ میکنم.
بکت باورش نمیشد.
 نمیخواد یاد بگیریم؟آرتمیس با محبت موهای برادرش را به هم ریخت و گفت :نه.
بعد هم زود از کارش پشیمان شد :تو هیچی یاد نمیگیری.
پسرک دوباره به خودش اشاره کرد ،به خصوص به لبخند پهنی که روی صورتش بود :خوبه .حاال بکت خوشحاله .ببین.
***
وقتی پدر پسرها وارد اتاق شد ،هر سه روی زمین دراز کشیده بودند و به آرنجهایشان تکیه داده بودند و پوستری را رنگ
میکردند .قیافهاش به خاطر پرستاری از زنش خسته بود ،ولی فقط همین .با وجود پای مصنوعی کامپیوتریاش ،مثل ورزشکاری
که یک عمر دویده باشد قبراق و محکم راه میرفت .در پای مصنوعی از استخوان بلند و اعضای مصنوعی تیتانیومی استفاده
شده بود و برای این که سیگنالهای مغز خود آرتمیسِ پدر آن را به حرکت در بیاورند ،حسگرها را به بدنش پیوند زده بودند.
فقط گاهی اوقات ،در انتهای روز ،از کیسهی ژل مایکروویو استفاده میکرد تا گرفتگی عضالتش را کاهش دهد ،به غیر از این،
طوری رفتار میکرد که انگار پای جدید مال خودش است.
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آرتمیس خیس عرق و پر از رنگ بلند شد و روی زانوهایش نشست .همانطور که لبخند میزد و دستهایش را پاک میکرد،
گفت:
 درس فرانسه رو تعطیل کردم و به جاش با دوقلوها بازی کردم .برای رهاسازی فکر خیلی مؤثره .داریم با انگشت رنگمیکنیم .سعی کردم یواشکی یه سخنرانی کوچولو هم در مورد کوبیسم براشون بکنم ،ولی چون داشتم حواسشونو پرت
میکردم بهم رنگ پاشیدن!
آرتمیس تازه متوجه شد که پدرش فقط خسته نیست ،نگران هم هست.
آرتمیس با پدرش از کنار دوقلوها دور شدند و به طرف کتابخانهای رفتند که تمام دیوار را از کف تا سقف پوشانده بود.
 جریان چیه؟ سرماخوردگی مادر داره بدتر میشه؟پدر یک دستش را به نردبان محرک جلوی کتابخانه تکیه داد و سنگینیاش را از روی پای مصنوعیاش برداشت .قیافهاش
عجیب بود .طوری که آرتمیس نمیتوانست بگوید قبالً هم او را اینطور دیده است.
متوجه شد حال پدرش حتی از نگرانی هم بدتر است ،آرتمیس فاوْل پدر ترسیده بود.
 پدر؟آرتمیسِ پدر آ ن قدر محکم چوب نردبان را توی مشتش فشار داد که صدای چوب در آمد .دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید،
ولی بعد تغییر عقیده داد .حاال آرتمیس هم نگران شده بود.
––

 پدر ،باید به من بگید.پدر آرتمیس انگار که تازه به خاطر آورده باشد کجاست ،گفت :آره ،البته .البته که باید بهت بگم...
بعد قطرهی اشکی از چشمش لغزید و روی پیراهن آبیاش افتاد و رنگش را تیره کرد.
پدر گفت :یادم میآد اولین بار مادرت رو تو لندن دیدم .تو یه مهمونی ،یه مشت آدمهای عوضی بودیم ،منم از همه بزرگتر
بودم .آرتی ،مامانت منو عوض کرد .قلبمو شکست ،بعد دوباره از نو ساخت .آنجلین زندگی منو نجات داد .حاال...
آرتمیس خودش را باخت .ضربان قلبش مثل امواج اقیانوس اطلس توی گوشش صدا میکرد.
 پدر؟ مادر داره میمیره؟ تو داری سعی میکنی اینو به من بگی؟چه حرف مسخرهای .امکان نداشت.
پدرش پلکهایش را به هم زد ،انگار که از خواب بیدار شده باشد.
 این چیزی نیست که مردهای خانوادهی فاوْل به همین راحتی بهش تن بدن ،مگه نه پسرم؟ وقتشه که از تمام اعتبارتاستفاده کنی.
چشمهای آرتمیسِ پدر از استیصال برق میزد.
_ هر چی از دستمون برمیآد باید بکنیم ،هر چهقدر الزمه باید بدیم.
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آرتمیس احساس کرد ترس در درونش فوران کرد.

هر چیز از دستمون برمیآد باید بکنیم؟
به خودش گفت ،آروم باش .تو قدرتی داری که با اون میتونی همه چیزو درست کنی.
البته آرتمیس این قدرت را به طور کامل نداشت ،اما الاقل خیالش راحت بود که میتواند هر مشکلی را که مادرش دارد با
جریانی از جادو شفا دهد .او تنها انسان روی کرهی زمین بود که در بدنش جادو داشت.
خیلی آرام گفت :پدر ،دکتر رفته؟
یک لحظه ،مثل اینکه آرتمیسِ پدر از این سؤال گیج شد ،ولی بعد یادش آمد.
 رفته؟ نه .توی سرسراست .فکر کردم شاید بخوای باهاش حرف بزنی .شاید چیزهایی رو حواسم نبوده ازش ببرسم...***
آرتمیس کمی تعجب کرد که در سرسرا به جای پزشک خانوادگی همیشگیشان ،دکتر هانسشالکه ،معروفترین متخصص
بیماری های نادر اروپا را دید .احتماالً پدرش وقتی دیده بود وضعیت آنجلین رو به وخامت گذاشته ،دنبال شالکه فرستاده بود.
شالکه زیر نشان خانوادگی فاوْل که روی دیوار کندهکاری شده بود منتظر ایستاده بود و کیف مشکی چرم سخت پزشکیاش،
مثل سوسکی عظیمالجثه روی زمین کنار پایش قرار داشت .داشت بارانی خاکستریاش را روی ساعدش میانداخت و با صدای
تیزی با دستیارش صحبت میکرد.
––

اصالً انگار همه چیز این دکتر تیز بود ،از موهایش گرفته که از وسط پیشانی تیز جلو آمده بود تا استخوانهای گونه و بینیاش.
شیشههای تخم مرغی عینکش ،چشمهای آبیاش را درشت کرده بود و خط لبش مثل شکافی از دو طرف پایین کشیده شده
بود و وقتی حرف میزد تقریباً کوچکترین حرکتی نداشت.
با لهجهی آلمانی گفت :همهی عالئم بیماری ،در همهی پایگاههای اطالعاتی ،فهمیدی؟
دستیارش که دختر جوان ریزنقشی بود و کت و دامن خاکستری خوشدوخت گرانقیمتی پوشیده بود ،سرش را تکان میداد و
دستورات را در تلفنهمراه آخرین مدلش وارد میکرد.
دخترک پرسید :دانشگاهها هم؟
شالکه طوری که انگار صبرش تمام شده سرش را تکان داد و گفت :همه ،مگر من نگفتم همه؟ مثل اینکه حرف زدن منو
متوجه نمیشین .برای اینه که من آلمانی هستم؟
دستیار که از سؤالش پشیمان شده بود ،گفت :ببخشید ،دکتر همه ،بله البته.
آرتمیس به طرف دکتر رفت و دستش را دراز کرد.
دکتر دست دراز شدهی آرتمیس را پاسخ نداد و بدون کوچکترین نشانی از عذرخواهی یا حس همدردی گفت :عفونته .گرچه
کامالً تایید نمیکنم که بیماری مادر شما یه مورد واگیردار باشه.
آرتمیس انگشتهایش را در مشتش جمع کرد و دستش را آرام پشتش برد .البته ،حق با دکتر بود.
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 دکتر ،ما قبالً همدیگه رو مالقات نکردیم .پس ممکنه خواهش کنم عالئم بیماری مادرمو واضح و روشن برام توضیح بدین؟دکتر با کمی دلخوری سرفهای کرد و گفت :بله مرد جوان .ولی اینو خدمتتون عرضی کنم که من عادت ندارم به بچهها
توضیح بدم ،برای همین توقع نداشته باشین که سرتون شیره بمالم.
آرتمیس آب دهانش را قورت داد ،گلویش یکدفعه خشک شد.

سرم شیره بماله؟
شالکه با اشارهی انگشت ،دستیارش را دنبال کارش فرستاد و گفت :بیماری مادر شما احتماالً خاصه .فقط میتونم بگم که اندام
ایشون دارن تحلیل میرن.
 کدوم اندام بدن؟شالکه گفت :همهشون .باید از آزمایشگاهم در کالج ترینیتی وسایلمو بیارم .مطمئناً مادر شما نمیتونن جا به جایی رو تحمل
کنن .دستیارم ،ایموجین ،دوشیزه بوک تا برگشتنم ایشونو زیر نظر دارن .دوشیزه بوک فقط منشی من نیستن ،بلکه پرستار بسیار
ورزیدهای هم هستن .ترکیب کامالً به درد بخوریه ،به نظر شما اینطور نیست؟
آرتیمس از گوشهی چشمش دوشیزه بوک را دید که همانطور که با تتهپته با تلفن همراهش حرف میزد ،به گوشهای دوید.
آرزو کرد که این خانم منشی -پرستار وقتی از مادرش نگهداری میکند اعتماد به نفس بیشتری از خودش نشان دهد.
 -که اینطور .تمام اندام مادرم؟ تمامشون؟

––

شالکه نمیخواست حرفش را تکرار کند.
 میتونم بگم یک جور سل پوستیه ،منتها تهاجمیتر ،همراه با هر سه مرحلهی بیماری الیم که از کنه سرایت میکنه .قبالًفقط یکبار در یه قبیلهی آمازونی عالئم مشابه اینو دیدم ،ولی نه اینقدر شدید .در این مرحله از بیماری ،مادرتون چند روز
دیگه بیشتر فرصت نداره .رک بگم ،شک دارم حتی فرصت داشته باشیم تمام آزمایشها رو کامل انجام بدیم .مگر اینکه معجزه
بشه که متاسفانه در بین تجربیات فراوانی که تا حاال من داشتم ،معجزه وجود نداره.
آرتمیس گیج گفت :شاید هم شد.
شالکه کیفش را برداشت و گفت :امیدت به علم باشه ،مرد جوان .علم بهتر از یه نیروی اسرارآمیز میتونه به مادرت کمک کنه.
آرتمیس در را برای شالکه نگه داشت و تماشایش کرد که به طرف مرسدس بنز گرانقیمت عتیقهاش رفت .ماشین خاکستری
بود ،درست مثل ابرهای تیرهی باالی سرش .نوجوان ایرلندی فکر کرد ،وقت برای علم نیست .جادو تنها راهه.
***
وقتی آرتمیس به اتاق مطالعهاش برگشت ،پدرش با بکت روی فرش نشسته بود و مثل میمونها کمرش را خم کرده بود.
آرتمیس گفت :حاال میتونم مادر رو ببینم؟
آرتمیسِ پدر گفت :آره .حاال برو .ببین چی میفهمی .عالئمشو به دقت نگاه کن تا روش تحقیق کنی.

آرتمیس فکر کرد ،بشینم تحقیق کنم؟ پدر ،من لحظات دشواری در پیش رو دارم.
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***

باتلر ،محافظ قوی هیکل آرتمیس ،باالی پلهها منتظرش بود .باتلر لباس رزمی و ورزشی ژاپنی کِندو را پوشیده بود و توری
جلوی کالهخودش را از روی صورت رنگ پریدهاش باال زده بود.
باتلر گفت :توی سالن جودو بودم ،با تصویر سهبعدی تمرین میکردم .پدرت صدام کرد گفت فوری بیام .چی شده؟
آرتمیس از کنارش رد شد و گفت :مادرمه ،حالش خیلی بده .دارم میرم ببینم چه کار میتونم بکنم.
باتلر عجله کرد تا به آرتمیس برسد ،سپر سینهاش جلینگ جلینگ صدا کرد.
 آرتمیس ،مواظب باش .جادو علم نیست .نمیتونی کنترلش کنی .نمیخوای که اتفاقی حال خانم فاوْل رو بدتر کنی؟آرتمیس در پاگرد مجلل ایستاد و طوری با احتیاط دستش را به طرف دستگیرهی برنزی در اتاقخواب مادرش دراز کرد که انگار
برق دارد.
 فکر نمیکنم بیماریش از این بدتر بشه.آرتمیس تنها توی اتاق رفت .محافظش همانجا ماند تا کالهخود کِندو و زرهش را در بیاورد .زیر آنها جای شلوار گشاد شده
بود و عرق از سینه و کمرش راه افتاده بود ،علیرغم میل شدیدش به دوش گرفتن ،در پشت در ایستاد .گرچه میدانست درست
نیست یواشکی گوش کند ،اما آرزو میکرد که کاش میتوانست.
باتلر تنها آدمیزادی بود که همه چیز را در مورد ماجراجوییهای––جادویی آرتمیس میدانست .در تمام این ماجراجوییها همراهش
بود و از این قاره به آن قاره با جن و پریها و آدمیزادها جنگیده بود .ولی آرتمیس بدون او به برزخ رفته بود و وقتی برگشته
بود ،تغییر کرده بود .قسمتی از رئیس جوانش حاال جادویی بود و با چشم عسلی سروان هالیشورت به زمان خودش برگشته
بود .آرتمیس هنگامی که از زمین به برزخ رفته و برگشته بود ،معلوم نیست چهطور توانسته بود چند رشته جادو را از جنها که
هنگام جاری شدن زمان اتمهایشان با او قاطی شده بودند بدزدد .وقتی از برزخ به خانه برگشته بود ،با هیپنوتیزمی جادویی به
پدر و مادرش تلقین کرده بود که اصالً به اینکه این چند سال کجا بوده فکر نکنند .نقشهی زیاد بخردانهای نبود ،چرا که ناپدید
شدنش در اخبار سراسر جهان اعالم شده بود و این موضوع در هر مجلسی که فاوْلها شرکت میکردند مطرح میشد .ولی تا
زمانی که آرتمیس ابزار خاطرهشویی نیروی ویژهی پلیس زیر زمین را در اختیار داشت ،یا در واقع مالِ خودش را ارتقا داده بود،
کاری به هیچ کاری نداشت .آرتمیس به پدر و مادرش تلقین کرده بود که اگر کسی در مورد او از آنها سؤال کرد خیلی راحت
بگویند این یک مسئلهی خانوادگی است و خواهش کنند به حریم خصوصیشان احترام بگذارند.

باتلر فکر کرد ،آرتمیس یه آدم جادویییه ،تنها آدمی که جادو داره.
باتلر میدانست که آرتمیس میخواهد از جادوی برای شفای مادرش استفاده کند؛ اما بازی خطرناکی بود؛ چون جادو جزئی از
ترکیب طبیعی او نبود .پسرک ممکن بود ناآگاهانه یک سری از عالئم بیماری را ناپدید و عالئم دیگری را جایگزینشان کند.
***
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آرتمیس خیلی آرام وارد اتاق خواب پدر و مادرش شد .دوقلوها هر ساعت از روز یا شب که میخواستند اینجا میآمدند و
خودشان را روی تخت طاقدار میانداختند و کنار پدر و مادرشان که غر میزدند ،میخوابیدند ،ولی آرتمیس هیچوقت چنین
تجربهای نداشت .کودکی او دورهی نظم و ترتیب بود و مقررات.

پدرش یادش داده بود که آرتمیس ،همیشه قبل از وارد شدن در بزن .این نشانهی احترامه.
ولی پدرش عوض شده بود .هفت سال پیش که مرگ را جلوی چشمهایش دیده بود فهمیده بود که چه چیزهایی واقعاً اهمیت
دارند .حاال همیشه آماده بود که پسرهایش را بغل کند و الی مالفهها با آنها غلت بزند.

آرتمیس فکر کرد ،برای من دیگه دیر شده ،دیگه برای کشتی گرفتن با پدر خیلی بزرگم.
مادرش فرق میکرد .رفتار مادرش هیچوقت سرد نبود ،به غیر از وقتی که از دوری پدرش مریض شده بود؛ اما جادوی جنها
و برگشتن شوهر محبوبش ،از آن وضعیت نجاتش داد و حاال دوباره خودش بود .یا تا حاال بود.
آرتمیس آهسته اتاق را طی کرد ،از رو به رو شدن با چیزی که جلویش دراز کشیده بود میترسید .با احتیاط روی فرش قدم
برمیداشت و سعی میکرد پایش را در فضای بین نقاشیهای قالی بگذارد.

پات رفت روی نقشش تا نُه بشمار.
عادتی بود که از بچگی داشت ،خرافهای قدیمی که پدرش آرام توی گوشش زمزمه کرده بود .آرتمیس هم هیچوقت فراموشش
نکرده بود و وقتی نوک انگشتش نقش قالی را لمس میکرد ،برای اینکه بدشانسی را از خودش دور کند تا نه میشمرد.
––

تخت طاقدار ،انتهای اتاق بود و پردههای آویخته و نور تند آفتاب احاطهاش کرده بودند .نسیمی توی اتاق وزید و پردههای
ابریشمی را مثل بادبانهای کشتی دزدان دریایی موج انداخت.
ت مادرش از گوشهی تخت ،رنگپریده و الغر آویزان بود .آرتمیس وحشت کرد .همین دیروز مادرش خوب بود .کمی
یک دس ِ
سرما خورده بود و فینفین میکرد ،ولی همان مادر گرم و خندان همیشگی بود.
تا چشم آرتمیس به صورت مادرش افتاد ،بیاراده گفت :مادر!
امکان نداشت .در عرض بیست و چهار ساعت تبدیل به اسکلت شده بود .استخوان گونههایش مثل لبهی سنگ تیز شده بود و
چشمهایش در حفرهای سیاه فرو رفته بودند.

آرتمیس به خودش گفت ،نگران نباش ،در عرض چند ثانیهی کوتاه مادر خوب میشه ،بعد به دقت بررسی میکنم ببینم چه
اتفاقی افتاده.
موهای زیبای آنجلین مثل سیم ،خشک و وِزوِزی شده بود و موهای کنده شدهاش روی بالش پخش شده بود .بوی عجیبی از
منافذش متصاعد میشد .آرتمیس فکر کرد ،بوی گل سوسنه .مطبوع ولی آمیخته با مریضی.
چشمهای آنجلین ،خشک و دردناک باز شدند .وقتی هوا را از نای تنگش به درون مکید ،پشتش قوس برداشت و با انگشتهای
خم شدهاش هوا را چنگ زد .بعد ناگهان افتاد و لحظهای آرتمیس فکر کرد تمام کرد.
اما کمی بعد پلکهایش به هم خوردند و دستش را به طرف آرتمیس دراز کرد.
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با صدایی که زمزمهای بیش نبود ،گفت :آرتی ،خواب عجیبی دارم میبینم.

جملهای کوتاه بود ،ولی با نفسنفسی که بین هر کلمه میزد انگار سالها طول کشید تا کامل شد.
آرتمیس دست مادرش را گرفت .چهقدر الغر شده بود .یک مشت استخوان.
 شاید هم بیدارم و زندگی دیگهام خوابه.آرتمیس از اینکه میدید مادرش این طوری حرف میزند زجر میکشید؛ یاد دورانی افتاد که مریض شده بود.
 شما بیدارید مادر .منم اینجام .فقط یه تب خفیف دارین و مقداری از آب بدنتونو از دست دادین ،همین .چیزی نیست کهبخواین نگرانش باشین.
آنجلین با نگاه آرامی از میان دایرهای سیاه ،گفت :چهطور ممکنه باشم ،آرتی .مردنمو دارم احساس میکنم .چهطور میتونم
بیدار باشم وقتی همچین احساسی دارم؟
خونسردی آرتمیس با این حرف رنگ باخت .با تتهپته گفت :ای ...این ...به خاطر تبه ...همه چیز یه خرده عجیب میشه .حالتون
خیلی زود خوب میشه .قول میدم.
آنجلین چشمهایش را بست :آره و پسر من همیشه به قولهاش وفاداره .آرتی ،این چند سال گذشته توکجا بودی؟ ما خیلی
نگرانت بودیم .تو چرا هفده سالت نیست؟
––دیده بود .متوجه شده بود که آرتمیس سه سال غیبش زده بود
آنجلین فاوْل درگیجی هذیان ،از پشت مهی از جادو ،حقیقت را
و وقتی برگشته بود ،همان سنی بود که رفته بود.
 مادر ،من چهارده سالمه .درسته که چیزی نمونده پانزده سال بشه ،ولی هنوز به پسر بچهام .حاال چشمهاتو ببند .وقتی دوبارهبازشون کردی میبینی که همه چیز رو به راهه.
 آرتمیس ،با ذهن من چه کار کردی؟ تو این قدرتو از کجا آوردی؟آرتمیس حاال داشت عرق میکرد .از گرمای اتاق ،از این بوی مشمئزکننده و از اضطراب خودش.

میدونه .مادر میدونه؛ یعنی اگر شفاش بدی ،همه چیز رو به خاطر میآره؟
مهم نبود .به موقع ترتیب این کار را هم میداد .فعالً باید خوبش میکرد .آرتمیس دست الغر مادرش را گرفت و استخوانهایش
را که به هم ساییدند حس کرد .دومین بار بود که جادو را روی مادرش استفاده میکرد.
جادو جزئی از وجود آرتمیس نبود ،برای همین هروقت از آن استفاده میکرد سرش تیر میکشید و سردردهای بدی میگرفت.
درست است که آدمیزاد بود ،ولی قوانین جادوی جن و پریها روی او هم کامالً تأثیر گذاشته بود .هر بار که میخواست بدون
دعوت وارد محلی مسکونی شود ،باید حتماً قرص ضدتهوع میخورد و وقتی ماه بدر بود ،آرتمیس توی کتابخانه داشت با آخرین
درجهی صدا ،موسیقی گوش میکرد تا صداهای توی سرش را نشنود .صدای دعاها و راز و نیاز کردنهای موجودات جادویی
را .جن و پریها حافظهی نژادی بسیار قویای دارند و بیتوجهی به آن ،سردردهای میگرنی شدیدی در آنها به وجود میآورد.
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اوایل آرتمیس فکر میکرد که دزدیدن جادو اشتباه بزرگی بوده ،اما خوشبختانه این اواخر ،عوارضش از بین رفته بود .دیگر
میگرن و تهوع نداشت .احتماالً مغزش توانسته بود خودش را با فشار ناشی از جادویی شدنش تطبیق دهد.
آرتمیس آرام انگشتهای مادرش را گرفت ،چشمهایش را بست و ذهنش را پاک کرد.

جادو .فقط جادو.
جادو نیرویی وحشی بود و باید کنترل میشد .اگر آرتمیس میگذاشت افکارش از این شاخه به آن شاخه بپرند ،جادو هم با
افکارش از این شاخه به آن شاخه میپرید و وقتی چشمهایش را باز میکرد میدید مادرش هنوز مریض است ولى موهایش
رنگ دیگری شدهاند.

آرتمیس فکر کرد ،شفا .خوب شو مادر.
جادو به خواستهاش پاسخ داد و با احساسی از وِزوِز و مورمور ،در دستهایش جاری شد .جرقههای آبی انگار که زنده باشند دور
دستهایش تاب خوردند و مثل دستهای ماهی کوچولو به سمت بدن مادرش حرکت کردند.
آرتمیس مادرش را در زمانی به خاطر آورد که حالش خوب بود .او را در وضعیتی دید که پوستش با طراوت بود و چشمهایش
از خوشحالی میدرخشید .صدای خندهاش را شنید و حرکت دستش را روی گردنش احساس کرد .عشق سرشار او را به
خانوادهاش به خاطر آورد.

این همون چیزیه که میخوام.

––

جرقهها خواستهاش را احساس کردند و به درون آنجلین فاوْل جاری شدند ،درون پوست دست و مچش نفوذ کردند و به شکل
رشتههایی پیچ یده و درهم دور بازوهای نحیفش پیچ خوردند .آرتمیس فشار بیشتری وارد کرد و سیلی از جرقههای جادو از
انگشتهایش به درون بدن مادرش روان شد.

فکر کرد ،شفا .بیماریها را دور کن.
آرتمیس قبالً هم از جادویش استفاده کرده بود ،ولی این بار فرق میکرد .این بار دری جلویش بود ،انگار که بدن مادرش
نمیخواست شفا پیدا کند و در مقابل قدرت جادو مقاومت میکرد .جرقهها روی پوستش وِزوِز میکردند ،بعد جمع میشدند و
خاموش میشدند.

آرتمیس فکر کرد ،بیشتر ،بیشتر.
آرتمیس بدون توجه به سردرد وحشتناک و تهوع ناگهانی ،بیشتر فشار آورد.

شفا مادر ،شفا.
جادو مثل نوار مومیاییهای مصری دورش پیچید ،زیر بدنش خزید و پانزده سانتی متر از روی تشک بلندش کرد .بدن آنجلین
به رعشه افتاد ،نالههای بلندی کشید و از منافذش بخار بیرون زد .آرتمیس یک چشمش را کمی باز کرد و فکر کرد ،داره درد

میکشه .چه زجری .ولی نمیتونم حاال دست بکشم.
آرتمیس چشمش را بست و در خودش فرو رفت تا آخرین ذرات جادویش را هم جاری کند.
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همه رو .تا آخرین جرقه رو هم بهش بده.

جادو جزئی از ذات آرتمیس نبود؛ آن را دزدیده بود و حاال داشت دوباره بیرونش میداد ،از تمام آن برای به ثمر رسیدن این شفا
میگذاشت .ولی هنوز تأثیری نداشت .نه بیشتر از این الزم بود .بیماری مادرش قویتر بود .جریان جادو را پس زد ،رنگ آبی و
قدرت جرقهها را ربود و یکی یکی به طرف سقف فرستادشان .آرتمیس فکر کرد ،یه مشکلی هست .گلویش بغض کرد و درد
شدیدی در چشم چپش احساس کرد.

نباید اینجوری بشه.
آخرین قطرهی جادو هم با تکان شدیدی از بدن آرتمیس خارج شد و او را از کنار تخت مادرش روی زمین پرت کرد .آرتمیس
بلند شد و خودش را روی کاناپهای که نزدیکش بود انداخت .بدن آنجلین فاوْل یک بار دیگر منقبض شد و دوباره روی تشکش
افتاد .بدنش غرق در ژل ضخیم و شفاف عجیبی بود .جرقههای جادو سوسویی زدند و پوششی که ایجاد شده بود به همان
سرعتی که شکل گرفته بود ،بخار شد و به هوا رفت.
آرتمیس همانطور که روی کاناپه دراز کشیده بود بدون اینکه قدرت فکر کردن یا حرکت داشته باشد ،سرش را با دو دستش
گرفت و منتظر ماند تا آشوبی که در سرش به پا شده بود ،فروکش کند .انگار نفسش توی جمجمهاش میپیچید .باالخره درد
فروکش کرد و واژههای پراکنده کم کم شکل جمله به خودشان گرفتند.

جادوم از بین رفته .تموم شده .کامالً یه آدمیزادم.
––را باز کرد و باتلر و پدرش را دید که باالی سرش دوال شدهاند
آرتمیس متوجه صدای باز شدن در اتاق خواب شد .چشمهایش
و با قیافهی نگرانی نگاهش میکنند.
آرتمیسِ پدر همانطور که زیر بازوی پسرش را گرفته بود و بلندش میکرد گفت:
 یه صدایی شنیدیم .حتماً تو بودی که افتادی .نباید میذاشتم تنها بیای اینجا ،ولی فکر کردم شاید بتونی یه کاری بکنی .توخیلی باهوشی ،امیدوار بودم شاید...
آرتمیسِ پدر لباس پسرش را صاف کرد و روی شانههایش را مرتب کرد :فکر احمقانهای بود.
آرتمیس دست پدرش را کنار زد و خودش را کنار تخت مادرش کشید .یک نگاه کوتاه کافی بود تا چیزی را که از قبل میدانست
تأیید کند .مادرش را درمان نکرده بود .نه گونههایش گل انداخته بودند و نه نفس کشیدنش راحت شده بود .بدتر شده .من چه

کار کردم؟
پدرش گفت :آخه چش شده؟ چرا این طوری شده؟ اینطور که حالش رو به وخامت میره ،آنجلین عزیزم تا یک هفتهی دیگه...
باتلر پرید وسط حرفش :حاال وقت مأیوس شدن نیست ،آقا .ما دوستانی داریم که ممکنه نور امیدی باشن برای اینکه وضعیت
خانم فاوْل بهتر بشه .کسانی که ترجیح میدادیم بنا به دالیلی باهاشون ارتباط نداشته باشیم .ولی پیداشون میکنیم و هر چه
سریعتر میاریمشون اینجا .احتیاجی هم به ویزا و پاسپورت و این جور چیزها نیست.
آرتمیس پدر سرش را تکان داد ،ابتدا آرام ،ولی بعد با شدت بیشتری.
 آره ،آره ،لعنتی ،اون که هنوز نمرده .آنجلین من یه مبارزه ،مگه نه عریرم ،مگه نه؟15
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آقای فاوْل دست همسرش را ،انگار که از ظریفترین کریستالها ساخته شده باشد ،خیلی آرام گرفت .زنش به این محبت ،نه
با صدا و نه با لمس کردن پاسخی نداد.
 ما با همهی متخصصین امراض ناشناختهی اروپا صحبت کردیم .باالخره شاید یکی از اونا بتونه کاری برامون بکنه.باتلر گفت :یه مردی رو تو چین میشناسم .توی دانشکدهی محافظین شخصی با مادام کو کار میکنه .توی کار با گیاهان
دارویی فوقالعاده است .یه جایی باالی کوهستان زندگی میکنه .تا حاال هیچوقت از محل زندگیش دور نشده ،ولی شاید به
خاطر من اومد.
آرتمیس پدر گفت :خوبه .هر چهقدر با آدمهای بیشتری مشورت کنیم بهتره.
بعد برگشت به طرف پسرش :آرتی ،من میدونم شاید تو هم کسی رو بشناسی که بتونه کمکمون کنه .هر کی که باشه .تو
هیچ آشنایی بین تبهکارایی که زندگی زیر زمینی دارن نداری؟
آرتمیس انگشتر درشتی را که توی انگشت میانیاش بود چرخاند و نگینش را به طرف کف دستش برگرداند .این انگشتر در
واقع وسیلهی ارتباطی استتار شدهی اجنهایش بود.
آرتمیس گفت :چرا پدر ،دوستهای زیادی زیر زمین دارم.

––
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فصل دوم
بزرگترینِ دنیا
دریای بالتیک ،بندر هِلسینکی

کراکن ،هیوالی غول پیکر اُختاپوس مانند دریا ،بازوهایش را در اقیانوس به حرکت در میآورْد و تنهی پف کردهاش را جلو
میکشید .تنها چشمش را با حرکتی جنون آمیز در حدقهاش میچرخاند ،دهان منقار مانندش را که به بزرگی بادبان کشتیها
بود تا انتها باز کرده بود و آبهای خروشان را از میان آبششهای مواجش به درون میکشید .کراکن گرسنه بود و همچنان
که با سرعت به سمت قایق مسافربری باالی سرش میرفت ،با مغز کوچکش تنها به یک چیز فکر میکرد :بکُش ...بکُش...
بکُش...
***
هالیشورت ،سروان پلیس زیر زمین ،صدای فایل صوتی توی کالهخودش را کم کرد و گفت:
––
استفاده نمیکنه همین بکُش ...بکُش ...بکُشِ.
 -چه مزخرفاتی ،کراکن برای تنها کاری که از بازوهاش

فُلی از طرف گروه کنترل مأموریتها ،توی گوشی هالی گفت :خودم میدونم .فکر کردم شاید از یه قطعهی ادبی خوشت بیاد
و یه کم بخندی .خنده که میدونی چیه؟ خندیدنو که یادت نرفته؟
هالی اصالً خندهاش نگرفته بود.
 فلی ،این کار آدمیزادهاست که موجودات بیآزار طبیعت رو مثل شیاطین توصیف میکنن ،کراکنها موجودات آرومی هستن.این آدمیزادها هستن که تبدیلشون کردن به یه مشت هشتپای غولپیکر خونخوار بکش ...بکش ...بکش ،واقعاً که...
 دست بردار هالی ،این فقط یه داستان هیجانانگیزه .تو که آدمیزادها رو با اون تخیالت مسخرهشون میشناسی ،سخت نگیر.فلی حق داشت .اگر قرار بود هالی هر وقت قصههای آدمیزادها را در مورد یکی از موجودات اسطورهای میشنید اینطور از
کوره در میرفت ،پس باید نصف عمرش را در عصبانیت به سر میبرد .قرنهاست که خاکیها جن و پری را همینطور با دیدی
اجمالی نگاه کردهاند و بعد با همین نگاه اجمالیشان طوری حقیقت را پیچاندهاند که این موجودات بیچاره را حتی نمیشود
شناخت.
ولش کن .آدمیزادهای خوبی هم هستند .آرتمیس و باتلر رو یادت بیاد .هالی توی میکروفن کالهخودش گفت:
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 اون فیلم آدمیزادها رو که سنتورها توش بودن دیدی؟ همهشون شیک و اشرافزاده بودن .شمشیر من از آن شماست،عالیجناب و پس از آن برای شکار .سنتورهایی که در خدمت آدمیزادهان ،آره ،از این یکی واقعاً خندهام گرفت.
هزاران کیلومتر آنطرفتر ،جایی در جبّهی زمین ،زیر ایرلند ،فلی ،مشاور فنی پلیس موجودات زیرزمین ،شکم گندهاش را مالید.
 خیلی درد گرفت ،هالی ،کابالین شکم منو دوست داره.وقتی هالی و آرتمیس فاوْل داشتند دیوها را در برزخ نجات میدادند ،فلی ازدواج کرده بود ،یا به قول سنتورها :افسارشو بسته
بودن .در این سه سالی که هالی نبود ،تغییرات زیادی اتفاق افتاده بود که گاهی اوقات برای هالی مشکل بود که خودش را با
آنها تطبیق دهد .حاال فلى همسرى داشت که وقتش را با او میگذراند و سرش را گرم میکرد .دوست قدیمی هالی تِرابِلکلپ
هم ترفیع گرفته بود و فرماندهی پلیس زیرزمین شده بود ،هالی هم دوباره برگشته بود به نیروی ویژه و با گروه ضربت محافظین
کراکنها کار میکرد.
 معذرت میخوام دوست عزیز .راست میگی ،بدجنسی بود .خودم هم شکم تو دوست دارم .متأسفم که نبودم و شالِ لباسدامادی رو دورش ندیدم.
 منم همینطور .حاال ،عروسی بعدی.هالی لبخند زد :آره ،به همین خیال باش.

––

طبق سنت ،سنتورها میتوانستند بیشتر از یک زن بگیرند .ولی کابالین یک جن امروزی بود و هالی شک داشت حاضر شود
مادیان دیگری را در خانه تحمل کند .فلی گفت :نگران نشو ،شوخی کردم.
 بهتره کرده باشی ،چون آخر هفته قراره کابالین رو کنار چشمهی آب معدنی ببینم.فلی سریع موضوع را عوض کرد و گفت :لباس جدیدت چهطوره؟
هالی دستهایش را از هم باز کرد و بادی که آرام انگشتهایش را تکان میداد احساس کرد .دریای بالتیک زیر پایش به
صورت لکههای آبی و سفید میدرخشید و موج برمیداشت.
 عالیه .فوقالعاده عالی.سروان هالیشورت از نیروی ویژهی پلیس زیرزمینی ،باالی هِلسینکی آرام میچرخید و از هوای فرح اِسکاندیناوی که از
فیلترهای کالهخودش میگذشت لذت میبرد .ساعت تازه پنج صبح به وقت محلی بود و خورشید تا گنبد طالیی کلیسای جامع
اوسپِنسکی باال آمده بود.
در بازار مرکز شهر کمکم فروشندهها مغازههایشان را برای داد و ستد روزانه باز میکردند و دستیاران دولتمردانی که آرزوهای
بزرگ در سر میپروراندند ،به طرف ساختمان آبی -خاکستری شهرداری میرفتند.
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هدفِ هالی جایی بود که تا یکی دو ساعت دیگر یکی از پر رفت و آمدترین مراکز تجاری شهر میشد .هالی انگشتهایش را
تکان داد و حسگرهایی که در دستکشهای مجهزش بودند ،حرکاتش را برای بالهای پشتش به فرمانهای الزم تبدیل کردند
و او را با چرخشی سریع به طرف جزیرهی کوچک اونیساری که چند صد متر آن طرفتر بندر بود بردند.
فلی گفت :انگار که پرندهای .میخوای یه کاری بکنم که پرنده بشی؟
هالی قاطعانه گفت :نه ممنون.
عاشق پرواز بود ،ولی نه اینقدر که جراحهای پلیس زیر زمین به مخچهاش چیزی پیوند بزنند.
فلی برگشت سر کارش و جدی شد :خب دیگه ،سروان شورت .کنترل قبل از عملیات ،لطفاً بار.
همهی افسرهای گشتهای اکتشافی باید قبل از نزدیک شدن به منطقهی عملیات ،کنترل بار را انجام میدادند که مخفف
بالها ،اسلحه و راه برگشت به خانه بود.
هالی اطالعات روی نمایشگر کالهخودش را کنترل کرد.
 باتریها شارژن ،اسلحه روی سبزه ،بالها و لباس در وضعیت عملیات .هیچ چراغی قرمز نیست.فلی گفت :عالیه ،کنترل شد ،کنترل شد و کنترل شد .تأیید پشتیبانی.
––

وقتی فلی داشت این اطالعات را در فایل مأموریت وارد میکرد ،هالی صدای تقتق کلیدها را شنید .سنتور به خاطر عالقهی
بیش از حدش به صفحهکلیدهای زمان مدرسه معروف بود ،با وجودی که خودش صفحهکلید بازی فوقالعاده مدرنی را اختراع
کرده بود؛ صفحهی م.
 هالی ،یادت باشه ،این فقط یه گشت اکتشافیه .میری پایین و حسگرها رو کنترل میکنی .این حسگرها مال دویست سالپیشن ،احتماالً مشکلشون بیشتر یه داغ کردن معمولیه .تنها کاری که باید بکنی اینه که میری جایی که من بهت میگم و
کاری رو میکنی که من بهت میگم .نبینم سر خود جایی رو منفجر کنی ،فهمیدی؟
هالی غرغر کرد :حاال میفهمم چرا هرچی میگی کابالین گوش میکنه ،چون خیلی با نمکی.
فلی هِرهِر خندید و گفت :نه دیگه ،از این جلوتر نمیریم ،هالی .ازدواج عاقلم کرده.
 عاقل؟ این حرفو وقتی باور میکنم که دست کم ده دقیقه با مالچدیگامز تنها باشی و لگد نندازی.مالچدیگامز ،یک دورف است که در آن واحد دشمن ،همکار و دوست هالی و فلی است .بزرگترین تفریح زندگیاش هم در
درجهی اول پر کردن شکمش است و در درجهی دوم و با فاصلهی خیلی کمی از آن ،حرص دشمنها و همکارها و دوستهایش
را در آوردن.
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 حاال شاید باید یه چند سالی از ازدواجمون بگذره تا به این عاقلی بشم .در واقع ،یه چند قرنی.جزیره حاال در نمایشگر هالی بزرگ شده بود و کفهای سفید احاطهاش کرده بودند .وقتش بود گپ زدن را کنار بگذارند و به
مأموریتشان بپردازند .گرچه هالی میخواست یکی دو دور باالی جزیره بزند ،برای همین وقت داشت که باز هم با دوستش دو
سه کلمه حرف بزند .از وقتی از برزخ برگشته بودند ،این اولین مکالمهی دوستانهشان بود .فلی کارهای زیادی در این سه سال
کرده بود ،ولی برای هالی چند ساعت بیشتر نگذشته بود .درست است که سنش باال نرفته بود ،ولی احساس میکرد این سالها
را از او دزدیدهاند .روان شناس پلیس زیرزمین به هالی گفته بود مبتال به افسردگی ناشی از سفر انتقال به زمان گذشته شده
است و برایش تزریقهایی تجویز کرده بود که سرحال بیاید .هالی به این آمپولهای شادیآور همان قدر اعتماد داشت که به
پیوند مخچه.
هالی رسمی و کوتاه گفت :میرم تو.
این اولین مأموریت تکنفرهاش بعد از جلسهی بازخواستش بود و به هیچ عنوان نمیخواست چیزی به جز یک گزارش بینقص
ارائه دهد ،حتی اگر از کراکنها باشد.
فلی گفت :کُپی .هالی ،حسگر رو میبینی؟
در جزیره چهار حسگر زیستمحیطی بودند که اطالعات را به مرکز پلیس رِله میکردند .سه تای آنها در نمایشگر کالهخود
––

هالی ،با رنگ سبز خاموش و روشن میشدند .حسگر چهارمی قرمز بود .معنی قرمز خیلی چیزها میتوانست باشد .در این مورد
خاص یعنی همهی عالئم حیاتی باالتر از حد عادی هستند ،مثل درجه حرارت ،ضربان قلب و فعالیتهای مغزی .همه در حالت
خطرناکی بودند .فلی توضیح داد:
 حتماً خرابه .اگر نبود بقیهی حسگرها هم یه چیزی نشون میدادن. فهمیدم .سیگنال هم قویه. خب دیگه .سپر پوششی ،عملیات.هالی چانهاش را محکم به چپ داد و استخوانهای گردنش را تقتق به صدا در آورد ،این کار را همیشه وقتی میخواست از
جادویش استفاده کند میکرد ،گرچه احتیاجی به این کار نبود .چون جادو یک فرآیند مغزی بود ،ولی جن و پریها برای اینکه
به جریان بیندازنش هر کدام عادتهای خودشان را داشتند .با این کار هالی جریانی از جادو را به همهی اعضای بدنش سرازیر
کرد و لرزشی که در آنها ایجاد کرد از دامنهی دید خارج شد .لباس براقش هم خودش را با این فرکانس تطبیق داد ،برای
همین جرقهی کوچک جادو دور بدنش چرخید.
 از محدودهی دید خارج شدم .دارم میرم.سنتور گفت :شنیدم .هالی ،حواست باشه ،فرمانده کلپ فیلمشو میبینه ،پس دست از پا خطا نکن.
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هالی که مثالً از این حرف ترسیده بود ،گفت :چی؟ منظور اینه که من قوانینو زیر پا میذارم؟

ال کتاب قانون رو نداری ،اگر هم داری ،احتماالً تا حاال حتی بازش
فلی نخودی خندید و گفت :منظورم اینه که فکر کنم تو اص ً
هم نکردی.
هالی فکر کرد ،این یکی رو راست میگه؛ و به طرف اونیساری شیرجه رفت.
***
همه فکر میکنند بزرگترین پستانداران دنیا نهنگها هستند .نخیر ،نیستند .کراکنها اگر بازوهایشان را کامالً باز کنند به پنج
کیلومتر هم میرسند و تقریباً از قرن سیزدهم موضوع اصلی بیشتر افسانههای اسکاندیناوی بودهاند ،یعنی از همان زمانی در
ساگای اُروِر -آد از آنها به اسم لینگبَک مخوف یاد شد.
توصیفهایی که از کراکن در متنهای کهن شده دقیقتر است و او را موجود دریایی بسیار بزرگی ،به اندازهی جزیرهی معلق
توصیف کردهاند که در واقع خودش خطری برای کشتیها نداشته ،بلکه وقتی میخواسته در اقیانوس فرو برود ،گردابی به وجود
میآورده که بسیار مهیب و خطرناک بوده .ولی در افسانههای قرونوسطایی کراکن را با اختاپوسهای غولپیکر اشتباه گرفته
اند و هر کدام را از آنیکی مخوفتر توصیف کردهاند .اختاپوسها را به بزرگی یک کوه تصویر کردهاند و از آنطرف به
کراکنهای آرام بازوها و شاخکهایی خطرناکتر از یک کوسهی خونخوار دادهاند؛ اما هیچچیز فراتر از حقیقت نیست .کراکنها
––

موجودات سر به راه و مطیعی هستند که تنها وسیلهی دفاعیشان هیکل گنده و پوست کلفتشان است .مغز کوچکشان که سلول
های چربی دورش را گرفته در حدی کار میکند که فقط شعورشان برسد شکمشان را سیر کنند و پوست بیندازند .زیر این
پوسته که مرجانها و جلبکها به آن چسبیدهاند ،چیزی جز یک انگل دریایی معمولی نیست .حاال گیریم انگلی به بزرگی یک
زمین فوتبال ،یا دوتا.
کراکنها چندین هزار سال عمر میکنند و این را مدیون سوختوساز فوقالعاده پایینشان و شبکهی سازمانیافتهای از سیستم
ایمنیای هستند که سیستم عصبیشان را در برگرفته است .کراکنها دوست دارند در مکانهایی که مملو از غذا یا فضایی
جادویی باشد مستقر شوند و همانجا بمانند تا غذا یا انرژی محل تمام شود .زندگی وسط یک سری مجمعالجزایر که نزدیک
یکی از بندرهای آدمیزادها باشد نه تنها فضای مناسبی برای استتار در اختیارشان قرار میدهد ،بلکه منبع عظیمی از مواد غذایی
را برایشان فراهم میکند .برای همین کراکنها را چنین جاهایی میشود پیدا کرد که مثل انگلهایی غولآسا کف دریا چسبیدهاند
و با آبششهایشان فضوالت و زبالههای شهرها را میمکند و با تخمیر در معدههای بزرگشان ،به گاز متان تبدیل میکنند.
اگرچه زبالههای آدمیزادها باعث نجاتشان میشود ،اما مایهی بدبختیشان هم هست ،چرا که میزان رو به افزایش سموم موجود
در آنها باعث نازایی و عقیم شدنشان میشود .بهطوری که این روزها فقط حدود شش تا از این موجودات قدیمی در اقیانوسها
باقی ماندهاند.
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این کراکن به خصوص هم یکی از پیرترین آنها بود .طبق آزمایشهایی که حامیان انجمن کوچک پاسداران کراکن با ایجاد
خراشی روی پوستهاش انجام دادهاند ،شِلی پیر چیزی بیش از ده هزار سال سن دارد و از قرن شانزدهم به شکل یک جزیره در
بندر هلسینگ زندگی میکند ،یعنی تقریباً از وقتیکه اسم شعر اصالً هلسینگفورز بود.
در تمام این مدت ،شلی تنها کاری که کرده خوردن و خوابیدن بوده ،بدون اینکه محرکی برای مهاجرت از آنجا داشته باشد.
شاید همزمانی دلش میخواسته برود ،ولی از وقتی یک کارخانهی رنگسازی روی پشتش ساختند ،یعنی تقریب ًا صدسال پیش،
این هوس هم به خاطر پسابهای کارخانه از سرش افتاده است .به این ترتیب در تمام این مدت شلی تقریباً در حالت جُمود
خلسهای به سر میبرده و در پنجاه سال گذشته عمالً فقط چند بار گاز متان از خودش خارج کرده ،برای همین هم دلیلی ندارد
که فکر کنیم چراغ قرمز روی حسگرش به خاطر اتصال سیمها نباشد و حاال این وظیفهی هالی بود که اتصالی را برطرف کند.
این در واقع از آن مأموریتهای روز اول کار ببینیم چند مرده حالجی بود .نه خطری داشت ،نه ضرباالجلی ،تازه کمی هم
تفننی بود.
هالی دستهایش را رو به باال گرفت و آنقدر پایین آمد تا چکمههایش روی سقف رستوران کوچک جزیره قرار گرفتند .در
واقع اینها دو تا جزیره بودند که با پل کوچکی به هم وصل میشدند .یکی واقعی بود و آن یکی ،شلی بود که به یکی
تختهسنگ چسبیده بود .هالی با حرارتسنجش سریع بررسی کرد و فقط چند تا جَونده و یک لکهی حرارتی پیدا کرد که حمام
سونا بود و احتماالً با زمانسنج تنظیم میشد.

––

برای اینکه جای دقیق حسگر را پیدا کند ،نمایشگر نقابش را نگاه کرد .چهار متر زیرآب ،زیر یک صخره چسبانده بودنش.
 شانسو باش ،زیر آب.هالی بال هایش را باال گرفت و اول پاهایش را در دریای بالتیک فرو برد .سعی کرد تا آنجا که ممکن است آب را تکان ندهد.
نه به خاطر اینکه مبادا آدمیزادی نزدیکیها باشد و بشنود ،چون حمام سونا و رستوران تا ساعت هشت باز نمیکردند ،نزدیک-
ترین ماهیگیرها هم فعالً توی جزیره بودند و چوبهای ماهیگیریشان را که توی ساحل فرو کرده بودند ،باد مثل میلههای
پرچم خالی آرام تکان میداد.
هالی کیسههای گاز توی کالهخودش را کمکم خالی کرد تا از حالت شناوریاش بکاهد و توی آب فرو برود .نمایشگرش نشان
داد که دمای آب کمی بیشتر از ده درجه است ،ولی لباس براقش از شوک سرما محافظتش کرد و حتی فشار کم آب را هم
تنظیم کرد.
فلی با صدای شفاف و واضحی گفت :از رَپها استفاده کن.
 از سر من برو بیرون ،سنتور. -زود باش .از رپها استفاده کن.
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 به ردیاب احتیاج ندارم .همینجاست.فلی آهی کشید و گفت :پس بدون اینکه هیچوقت ازشون استفاده بشه میمیرن.

ردیاب های پرتویی موجوداتی میکروسکوپی بودند که دقیقاً با همان فرکانس ،محل جسم مورد نظر پرتونگاری شده بودند .بعد
از اتمام کارگاهی که فلی برای آشنایی با طرز کار آنها برای افسران گذاشته بود ،اگر میدانستند دنبال چی میگردند ،آن وقت
رپها آنها را درست باالی سرشان میبردند .گرچه ،وقتی حسگرها فقط چند متر آن طرفتر بودند و روی نمایشگر نقابها
بیببیب میکردند ،دیگر وجودشان کمی زائد بود.
هالی غرغر کرد و گفت :باشه .فقط خواهش میکنم دیگه منو موش آزمایشگاهی خودت نکن.
هالی چسب ضدآبی را از روی دستکش کند و یک دسته کنه را که به رنگ نارنجی میدرخشیدند آزاد کرد .کنهها اول لحظهای
دور هم گشتند ،ولی بعد مثل تیری که از کمان رها شده باشد ،به طرف حسگر رفتند.
فلی مبهوت از موفقیتش گفت :میبینی ،هم شنا میکنن ،هم پرواز میکنن ،هم میکَنند .خدا قلب کوچولوشونو حفظ کنه.
رپها برای هالی رد نارنجی درخشانی به جا گذاشتند تا دنبالش کند .هالی خودش را زیر تختهسنگی تیز کشید و حسگر را میان
جلبکهایی دید که رپها برایش سوراخ کرده بودند.
 دیدی حاال ،چقدر کارشون دقیق بود .کلی به درد افسرهای––گشت میخورن.واقعاً به درد خوردند ،به خصوص حاال که ده دقیقه بیشتر برای هالی هوا باقی نمانده بود ،در حالی که کلهی فلی از بس باد
کرده بود داشت میترکید.
 کالهخود آبششدار بیشتر به درد میخوره ،به خصوص که میدونستی حسگر زیر آبه. بیشتر از احتیاجت هوا داشتی ،رپها هم که راه رو برات باز کردن.رپها تخته سنگ و خزههای روی حسگر را خورده بودند و حسگر حاال داشت مثل روزی که از خط تولید خارج شده بود
میدرخشید .ولی به محض اینکه مأموریت رپها به پایان رسید ،فسفسی کردند و مردند و توی آب حل شدند .هالی چراغ
های کالهخودش را روشن کرد و نور هر دویشان را روی دستگاه خراب تنظیم کرد .حسگر شکل و اندازهی یک موز بود و با
نوعی ژل الکترولیتی پوشیده شده بود.
 دست شلی درد نکنه ،آب کامالً تمیزه .راحت میتونم عکس بگیرم.در حالت معلق قرار گرفت و توی آب بدون کوچکترین تکانی ایستاد.
 -خب ،چی میبینی؟ اطالعات بیشتری داشته باشیم؟
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هالی کف دستش را روی ژل گذاشت تا حسگر مدرنش با دستگاه عهد دقیانوس هماهنگ شود.
 یادت نره ،فلی ،فقط نه دقیقه و نیم.سنتور نخودی خندید :دست بردار ،توی نه دقیقه و نیم من میتونم یه عالمه ماهواره رو تنظیم کنم.
همانطور که کالهخود اطالعات حسگر را دریافت میکرد ،هالی با خودش فکر کرد راست میگوید .سی ثانیه بعد فلی آهی
کشید و گفت :اِ اِ م م.
هالی عصبی تکرار کرد :اِ اِ م م؟ اِ اِ م م نکن ،فلی .با علم گیجم کن ،ولی با اِ اِ م م نه.
 به نظر نمیرسه که حسگر مشکلی داشته باشه .کامالً سالمه .این یعنی... یعنی سه تا حسگر دیگه خرابن ،بفرمایید اینم از نبوغ شما.فلی دلخور گفت :این حسگرها رو من طراحی نکردم .از تولیدات قدیمی کوبوئیه.
هالی یکدفعه جا خورد ،بدنش توی آب لرزید .دشمن قدیمیاش اوپالکوبویی زمانی یکی از مبتکران پیشرو قومش بود .تا این
که ترجیح داد با پشتیبانی تبهکاران خیابانی خودش را ملکهی جهان کند .حاال هم وسط آتالنتیس توی یک سلول مکعبی
معلق که مختص او ساختهشدهاند زندانی است و وقتش را با فرستادن نامه به مسئولین برای آزادی زودتر از موعد هدر میدهد.
––

 معذرت میخوام دوست عزیزم که به نبوغت شک کردم .فکر کنم بهتره بقیهی حسگرها رو هم کنترل کنم .البته از باالیآب.
فلی دوباره گفت :اِ اِ م م.
 خواهش میکنم بس کن دیگه .برم بقیهی حسگرها رو کنترل کنم؟یک لحظه سکوت برقرار شد تا فلی چند فایل را باز کند ،بعد همانطور که داشت اطالعات جلوی رویش را میخواند ،گفت:
حسگرهای دیگه...در حال حاضر...اضطراری نیستن .چیزی که فعالً باید بدونیم...اینه که چرا باید این حسگر شلی چراغ قرمز
بزنه .یه دقیقه بذر ببینم ...قبالً هم این اتفاق افتاده؟
هالی چارهی دیگری نداشت .باید همانطور دستش را روی حسگر نگاه میداشت و گذشت زمان را از روی نمایشگر کالهخودش
تماشا میکرد.
باالخره فلی گفت :خب ،قرمز شدن چراغ حسگر یه کراکن دو دلیل داره .یک ،آقای شلی بچهدار شده باشن که غیرممکنه چون
عقیمه.
هالی که مطمئن بود از دلیل دوم اصالً خوشش نمیآید ،گفت :با این شد دو تا.
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 -و دو ،داره پوست میندازه.

هالی چشمهایش را با خیال راحت چرخاند و گفت :پوستاندازی .خدا رو شکر ،زیاد بد نیست.
 خـ...خب ،چرا ،یکخرده هست. منظورت چیه ،چه خرده؟ چهطوره همینطور که داری با آخرین سرعتت پرواز میکنی و در میری برات توضیح بدم.احتیاجی نبود یک حرف را دو بار به هالی گفت .وقتی فلی به یک افسر نصیحت میکرد که قبل از شنیدن یکی از سخنرانیهای
عزیزش محل را ترک کند ،پس وضعیت واقعاً خطرناک بود .هالی دستهایش را تا انتها باز کرد و بالهایش به تقلید از او
پشتش باز شدند.
هالی گفت :حمله.
و هر دو دستش را مستقیم باال برد و به طرف سطح آب نشانه گرفت .موتورها روشن شدند و از داخل آب تمیز بالتیک به
بیرون پرتابش کردند و آب را کفآلود کردند .لباسش به محض اینکه آب از روی پارچهی نچسبش لیزخورد خشک شد .در
عرض چند ثانیه صدها متر باال رفته بود ،نگرانی که توی صدای فلی بود باالترش هم برد.
––

 یه کراکن فقط یکبار پوست میندازه ،ولی طبق گزارشها شلی پوستاندازی شو چند هزار سال پیش کرده ،پس دیگهلزومی نداره پوستاندازی کنه.
 ولی حاال؟ حاال مثل اینکه شلی خیلی عمر کرده و میخواد یه بار دیگه پوستشو بندازه. و چرا باید ما نگران این مسئله باشیم؟ ما نگران این مسئلهایم چون کراکنها خیلی پر سر و صدا پوستاندازی میکنن .پوست جدید قبالً رشد کرده و شلی پیر بااحتراق سلولهای متان ،پوستهی قدیمی رو منفجر میکنه و از شرش خالص میشه.
هالی خواست مطمئن شود چیزی را که شنیده درست فهمیده است.
 میخوای بگی شلی میخواد یه گوز گنده بکنه؟ نه شلی داره یه گوزه گنده میکنه .اونقدر متان جمع کرده که برق یه سالمون رو تأمین میکنه .یک باد مثل اینو از آخرینگردهمایی دورفها به این طرف کسی ندیده.
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بازنمایی رایانهای ،انفجار مهیجی را روی نمایشگر هالی نمایش داد .برای بیشتر جن و پریها این فقط کمی بیشتر از یک لکه
روی آب بود ،اما افسرهای پلیس زیرزمین مؤظف بودند با دقتی دو برابر ،نمایشگرهایشان را بررسی کنند
وقتی شبیهسازی ،شعاع انفجار را برای هالی مشخص کرد ،پاهایش را عقب برد و قوسی به خودش داد تا کراکن را ببیند.
 ما کاری میتونیم بکنیم؟ غیر از اینکه چند تا عکس بگیریم ،نه .برای هر کاری دیر شده .فقط چند دقیقه مونده ،پوستهی زیری شلی به دمای احتراقرسیده ،پس فیلتر نور زیاد کالهخودت رو پایین بده و نمایشو تماشا کن.
هالی فیلتر را پایین داد.
 خبر این انفجار توی اخبار تمام دنیا منعکس میشه .جزیرهها که خود به خود منفجر نمیشن. چرا میشن ،به خاطر آتشفشانها ،نشت گاز ،حوادث غیرمنتظرهی شیمیایی و باور کن ،اگر فقط یه کار باشه که این خاکیهاواقعاً بلد باشن ،اینه که چهطوری یه انفجار رو توجیه کنن .آمریکاییها داستان بشقاب پرندههای منطقهی پنجاه و یک رو از
خودشون ساختن فقط برای اینکه یکی از نمایندههای مجلسشون با یه جت زد به کوه.
 خود محل اصلی در امانه؟ -باید باشه .شاید کمی ترکش بهش بخوره.

––

هالی آرام و با خیال راحت با بالهایش توی هوا آویزان ماند .کاری نمیتوانست بکند ،کاری نباید میکرد .یک اتفاق طبیعی
بود و کراکن حق داشت پوستاندازیاش را بکند

انفجار گازهای متان .مالچ اگر بود کیف میکرد.
مالچدیگامز در حال حاضر در هون با یک پیکسی قالتاقتر از خودش ،به اسم دودا دی یک دفتر کارآگاه خصوصی را میگرداند.
مالچ خودش در زمان گذشته ،باعث انفجارهای متانی زیادی شده بود .چراغی در نمایشگر هالی خیلی آرام زد .یک لکهی
پالسمای قرمز در جستوجوگر حرارتیاش بود .توی جزیره چیزی زنده بود ،حشره و موشی هم نبود .چند تا آدمیزاد بودند.
 فلی ،یه چیزی دارم میبینم.هالی با چند بار به هم زدن پلک ،منبع حرارتی را بزرگتر کرد .چهار جسم داغ توی سونا بودند.
 فلی ،توی سوناست .چهطور متوجهشون نشدیم؟سناتور جواب داد :حرارت بدنشون با دیوارها یکسان بوده .فکر کنم یکیشون در رو باز کرده.
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هالی تصویر نمایشگر نقابش را تا مثبت شش بزرگنمایی کرد .دید درِ سونا کمی باز شده و از الی آن بخار بیرون میزد.
ساختمان داشت سریعتر از آدمها سرد میشد ،برای همین روی اسکنرش مشخص شده بودند.
 این خاکیها اینجا چه کار میکنن؟ تو که گفتی تا ساعت هشت هیچ جا باز نمیکنه. آخه از کجا بدونم .آدمیزادن دیگه ،کارهاشون همون قدر رو حساب و کتابه که کارهای دیوهای ماهپرست.مهم نبود که چرا این آدمیزادها آنجا بودند؛ پیدا کردن دلیلش هم فقط هدر دادن وقت بود.
 فلی ،باید برگردم.فلی یکی از دوربینها را به طرف خودش گرفت و تصویر زندهاش را برای کالهخود هالی فرستاد.
 هالی ،صورتمو نگاه کن ،قیافهی منو میبینی؟ این قیافهی جدی منه .این کار رو نکن ،هالی .برنگرد توی جزیره .آدمها هرروز میمیرن و ما دخالت نمیکنیم .پلیس زیرزمین هیچوقت دخالت نمیکنه...
هالی وسط حرف سنتور پرید.
 خودم قوانینو میدونم.––دوباره ،شغل بی شغل.
هالی بالهایش را در زاویهی شیرجهی تند قرار داد و فکر کرد.
چهار مرد توی اتاق بیرونی سونا نشسته بودند و کلی ذوق میکردند که یکبار دیگر زرنگی کردهاند و با سوءاستفاده از
موقعیتشان توانستهاند قبل از باز شدن سونا ،یک سونای مجانی بگیرند .یکی از این مردها نگهبان حراست آنیساری بود و به
کلیدها و یک قایق کوچک پنج اسب بخاری که راحت خودش و سه تا دوستش و چند تا شیشه نوشابه تویش جا میشدند،
دسترسی داشت.
یکی از آنها گفت :امروز سونا حسابی داغه.
دومی بخار را از شیشههای عینکش پاک کرد و گفت :یک کمی زیادی داغه .در واقع ،به نظرم زیر پامون داره میسوزه.
نگهبان حراست که از نمکنشناسی دوستهایش دلخور شده بود گفت :پس برو بپر تو بالتیک تا انگشتهای کوچولوت خنک
بشن.
چهارمی که داشت ساعتش را میبست گفت :ولش کن بابا این پاهاش خیلی حساسن .همیشه داغ میکنن.
چهار مرد که از بچگی با هم دوست بودند ،زدند زیر خنده و نوشابههایشان را سر کشیدند ،ولی خندهها و قلپقلپ خوردنشان
یکدفعه قطع شد ،چون قسمتی از سقف ناگهان آتش گرفت و تکهتکه شد.
مأمور حراست با دهان پر از نوشابه داد زد :کسی سیگار کشید؟ گفتم که سیگار نکشید!
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اگر هم که رفقایش جواب داده بودند ،مأمور حراست نشنیده بود ،چون معلوم نیست چه طور یکدفعه پرواز کرد و از توی سوراخ
سقف بیرون رفت .مردی که عینکی بود ،گفت:
 شستهام واقعاً داغ شدن!انگار که با پیش کشیدن بحثهای قدیمی میتواند جلوی اتفاقهای جدید را بگیرد.
بقیه توجهی به حرفش نکردند ،چون مشغول کاری بودند که معموالً مردم موقع اتفاقهای خطرناک میکنند ،یعنی تندتند
شلوارهایشان را پوشیدند.
***
وقت معرفی و از در وارد شدن نبود ،برای همین هالی نیوترینواش را آتش کرد و یک سوراخ دو متری توی سقف کَند و با چهار
تا مرد رنگ پریده که مثل هم دور خودشان حوله پیچیده بودند و از ترس به خودشان میلرزیدند رو به رو شد.
هالی فکر کرد ،تعجب نمیکنم که دارن میلرزن .ولی نمیدونن که این تازه اولشه.
همانطور که داشت پرواز میکرد ،به مشکالتش هم فکر میکرد .چهطور میشود چهار تا آدمیزاد را در عرض چند دقیقه از
منطقهی انفجار دور کرد؟ کمی بعد سر و کلهی مشکل دوم هم پیدا شد :خود ساختمان .طبق کتاب جن و پریها ،اجنه از ورود
––یک طلسم دههزار ساله بود که هنوز کمی تأثیر داشت و اگر
به ساختمانهای آدمیزادها بدون فراخوان منع شده بودند .این
کسی از آن سرپیچی میکرد دچار تهوع میشد و کمی از جادویش را از دست میداد .این قانون برای عملیات پلیس زیرزمین،
خیلی قدیمی و دست و پا گیر محسوب میشد ،برای همین بعدها ،بعد از کلی بحث و مناظره و رأیگیری ،شماره یک ،دیو
جادوگر ،طلسم را ملغی کرد .از بین بردن این طلسم پنج دقیقه بیشتر وقت دیو کوچولو را نگرفت در صورتی که جادوگرهای
اِلفین ،قرنها بود که توی آن گیر کرده بودند .برگردیم به مشکل خودمان .چهار تا آدمیزاد گنده و یک انفجار مهیب قریبالوقوع.
نجات دادن نفر اول از همه آسانتر بود و انتخابش راحت .چون راه بقیه را سد کرده بود و فقط یک حوله دور خودش پیچیده
و یک کاله کوچولوی پلیس سرش گذاشته بود که با آن شبیه خرسی شده بود که یک پوست فندق روی سرش گذاشته.

هالی با خودش گفت ،اَه .یا باید همین اآلن از جلوم ببرمش اونور ،یا هیچوقت قیافش یادم نمیره .این خاکی از یه ترول هم
بیشتر عضله داره.
از وقتی هالی توی برزخ بود به تجهیزات نیروی ویژه چندین وسیله اضافه شده بود که طبیعت ًا بیشترشان را هم فلی اختراع و
ثبت کرده بود .یکی از آنها یک خشاب جدید پیکان برای نیوترینوها بود .سنتور اسمشان را گذاشته بود پیکانهای ضد جاذبه،
ولی خود افسرها به آنها میگفتند معلق کن.
کار پیکانها بر اساس همان کمربندهای بیوزنی خود فلی بود که نیروی جاذبهی زمین در میدان اطرافشان و در نتیجه هر
چیزی که به آنها وصل میشد تا یک پنجم حد طبیعی کاهش پیدا میکرد .کمربندهای بیوزنی برای حمل و نقل وسایل
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سنگین خیلی مفید بودند .افسرهای گشت خیلی زود فهمیدند که چهطور از آنها برای کارهای شخصی استفاده کنند؛ زندانیها
را به کمربندهایشان میبستند و راحت میبردنشان.
بعدها فلی پیکانهایی اختراع کرد که تأثیری مشابه کمربندهای بیوزنی داشتند .منتها این پیکانها بدن خود زندانیها را تقریب ًا
بیوزن میکرد .حتی یک ترول هم وقتی مثل بادکنکی با نسیم این طرف و آن طرف میرفت ،دیگر خطرناک نبود.
هالی خشاب را از کمربندش درآورد و با کف دست محکم توی نیوترینواش فرو کرد.

فکر کرد ،پیکان .برگشتم به عصر حجر.
لبهای نگهبان حراست که با آن هیکل گندهاش جلوی دیدش را گرفته بود ،از عصبانیت میلرزید.

هالی فکر کرد ،برای این یکی احتیاجی نیست از نشانهگر لیزری استفاده کنم .با این هیکل گندهای که داره ،تیرم خط نمیره.
استفاده هم نکرد .پیکان ریز در شانهی مرد فرو رفت و یک لحظه تمام بدنش به لرزه افتاد تا اینکه میدان ضدجاذبه در
برگرفتش.
مرد گفت :اووه این کارتون...
بعد هالی کنارش پایین آمد و رانهای سفیدش را بغل کرد و فرستادش توی آسمان .مرد سریعتر از بادکنکی که بترکد باال
––

رفت و پشت سرش دوستانش با هم از تعجب یک اُ اُ بلند گفتند.
مردهایی که توی سونا بودند با عجله شلوارهایشان را پوشیدند .دوتایشان از گیجی سکندری خوردند و سرهایشان محکم به
هم خورد و روی زمین ولو شدند .بشقابهای پر از ساندویچ و گوجه و پنیر موزارال پخش زمین شدند و شیشههای نوشابه روی
کاشیها چرخیدند .یکی از مردها با وجودی که داشت تلوتلو میخورد ،گفت :ساندویچهام.
هالی ساکت و نامرئی بین آنها فکر کرد ،وقت هول کردن نیست .همانطور که سعی میکرد با پاهایشان برخورد نکند ،دوال
شد و سه تا پیکان دیگر شلیک کرد .وقتی سه مرد دیدند مثل بادبادک در هوا شناور شدهاند ،سکوتی عجیب در سونا حکمفرما
شد.
مردی که عینکی بود گفت :پاهام دارن...
مرد ساندویچی گفت :خفه شو .تو هم با این پاهات!
و یک مشت حوالهاش کرد .این حرکت باعث شد مثل توپ دور خودش بچرخد و باال برود.
فلی توجهی به سکوت هالی نکرد.
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 دارویت ،هالی .فقط چند ثانیه داری .چند ثانیه! همین حاال از اونجا برو بیرون! حتی زره لباست هم نمیتونه در مقابل انفجاربه این بزرگی ازت محافظت کنه.
صورت هالی با وجود کنترل هوای کالهخودش ،قرمز و خیس عرق شده بود.

فقط چند ثانیه مونده .تا حاال چند بار اینو شنیدم؟
وقت کارهای ظریف نبود .به روی زمین خوابید ،درجهی نیوترینواش را روی پرتو تکان شدید قرار داد و مستقیم به طرف مردها
شلیک کرد .پرتو مردها را با خود برد ،همانطور که یک رودخانهی سریع حبابهای روی آب را با خود میبرد ،اول به در و
دیوار زدشان ،بعد به هم دیگر ،ولى باالخره از سوراخ توی سقف که هنوز داشت میسوخت به بیرون پرتاب کرد.
آخرین مرد همانطور که داشت از سوراخ رد میشد پایین را نگاه کرد ،مانده بود که چرا از ترس پرتوپال نمیگوید .مگر پرواز
کردن آدم را دچار جنون نمیکند؟

فکر کرد ،البد بعد میگم .اگر بعدی در کار باشه.
در میان بخار توی سونا ،به نظرش رسید هیکل کوچکی شبیه آدمیزادها را دید که کف زمین دراز کشیده است .یک آدم ریزنقش
که بال داشت و سریع بلند شد و با سرعت به طرف مردهایی پرید که داشتند پرواز میکردند.
––
موجودات افسانهای وجود دارند.
مرد فکر کرد ،پس حقیقت داره .مثل توی ارباب حلقهها.

بعد جزیره منفجر شد و مرد به جای اینکه به فکر موجودات افسانهای باشد ،به شلوارش فکر کرد که داشت آتش میگرفت.
***
حاال که هر چهار مرد توی هوا بودند ،هالی فکر کرد وقتش است تا آنجا که ممکن است از آن به اصطالح جزیره دور شود.
برای همین توی هوا خودش را جمع کرد و چمباتمه زد و بالهایش را در هوا پشتش جفت کرد و مثل تیر در آسمان صبح رها
شد.
فلی گفت :خیلی قشنگ بود .میدونی که به این حرکت میگن هالیکوپتر ،آره؟
هالی اسلحهاش را کشید و مردهای بیوزن را با چند تا شلیک کوتاه از جزیره دورتر کرد.
 فعالً دارم جونمو نجات میدم ،فلی .بعد حرف میزنیم.فلی گفت :ببخشید ،دوست عزیز .آخه نگرانم .من وقتی نگرانم حرف میزنم .کابالین میگه این یه مکانیسم دفاعیه .به هر حال
داشتم میگفتم ،هالیکوپتر ،توی دارمِشتات هم وقتی روی اون پشتبام تیراندازی شده بود همینطوری بلند شدی .سرگرد-
یعنی فرمانده کلپ  -روی فیلم ضبطش کرده .حاال توی دانشکده تدریسش میکنن .باورت نمیشه چند تا دانشجوی افسری
برای اینکه یادش بگیرن قوزکهای پاشونو شکستن.
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هالی جداً میخواست از دوستش خواهش کند خفه شود .وقتی شلی سلولهای متانش را مشتعل کرده بود ،با از بین بردن
پوستهی قدیمیاش ،چند تن ترکش هم به طرف آسمان پرتاب کرده بود .موج انفجار از پایین هالی را گرفته بود و انگار که
مشت غولپیکرى به او زده باشند ،مثل آسیاب بادی توی هوا دور خودش چرخیده بود .احساس کرد لباسش برای اینکه جلوی
ضربه را بگیرد منقبض شد و پولکهای بسیار ریزش برای جلوگیری از شدت برخورد مثالً زره بدنِ دیوها شدند .وقتی کیسه
های حمایتی برای حفاظت مغز و نخاعش باد کردند ،صدای فیس کوچکی شنید و نمایشگر روی نقاب کالهخودش خاموش و
روشن شد و لرزید ،بعد به حالت عادی برگشت.
نمایشگر هالی چرخیده بود و رنگهای آبی -خاکستری آن دور خودشان تابخورده بودند و تصویر افق از این گوشه تا آن
گوشهی کالهخودش چندین بار گشته بود ،گرچه هالی بعد فهمید درواقع این خودش بوده که چرخیده ،نه نمایشگرش.

زندهام .هنوز زندهام .ولی شانسی زیادی نداشتم.
فلی رشتهی افکارش را پاره کرد.
  ...ضربان قلب باالست ،گرچه نمیدونم چرا .هر کی بود فکر میکرد البد تا حاال به این اتفاقها عادت کردی .هر چهار تاآدمیزاد زندهان ،گفتم شاید خوشحال بشی بدونی ،گرچه به خاطر نجات اونا زندگی خودت و فناوری منو به خطر انداختی ،اگر
یکی از معلقکنهام دست آدمیزادها میافتاد چی؟
––

هالی برای اینکه هر دوازده موتور بالهایش را چند بار روشن و خاموش کند و دستگاههایش را کنترل کند ،چندین بار پلک
هایش را به هم زد و عضالت صورت و دست و پاهایش را حرکت داد .نقابش را باال زد تا سرفه کند و تف بیندازد ،بعد جواب
تهمتهای فلی را داد.
 خوبم ،متشکرم که میپرسی .همهی وسایل پلیس زیرزمینی مجهز به انهدام از راه دور هستن؛ حتی من! پس تنها راهی کهممکنه معلقکنهای عزیز جنابعالی دست آدمیزادها بیفته اینه که فناوری خود جنابعالی معیوب باشه.
فلی گفت :این حرف شما یادم آورد که باید از شر پیکانها خالص شیم.
پایین بلبشویی بود .انگار نصف ساکنین هلسینکی با هر قایقی که دستشان رسیده بود روی آب بودند .یک ناو تمام عیار هم با
راهنمایی گارد ساحلی و دو قایق پرسرعت که در دو طرفش از روی امواج میپریدند ،با سرعت به طرف منطقهی انفجار
میرفت .خود کراکن زیر دود و غبار پنهان بود ،ولی تکههای نیم سوختهی پوستهاش مثل خاکسترهای آتشفشان پایین
میریختند و عرشهی کشتیها و سطح دریای بالتیک را مثل پتویی سیاه میپوشاندند.
بیست متر آنطرفتر سمت چپ هالی ،مردها خوشحال و بیخیال با آخرین موجهای خفیف ناشی از انفجار در آسمان باال و
پایین میرفتند ،در حالی که بقایای شلوارهای پارهپورهشان از کمرهایشان آویزان بود .هالی روی مردها زوم کرد و گفت:
 -تعجبم میشه .نه جیغ و داد میکنن نه خودشونو خیس کردن.
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فلی نخودی خندید و گفت :توی پیکانها یه قطرهی کوچک آرامبخش هست .البته ،قطرهای که میتونه یه ترول رو که دلش
واسه مامانش تنگ شده آروم کنه.
هالی گفت :ترولها که معموالً مادرهای خودشونو میخورن.
 دقیقاً.فلی صبر کرد تا مردها پایین افتادند و سه متر زیر آب اقیانوس رفتند ،بعد با کنترل از راه دور خرج پیکانها را منفجر کرد .چهار
بامب کوچک بعد از چهار شاالپ بلند شنیده شد .چند ثانیه بعد مردها که گارد ساحلی گرفته بودشان دیگر توی آب نبودند.
سنتور که خیالش راحت شده بود ،گفت :خب ،بالی آسمانی دفع شد و کار نیک امروزمونو انجام دادیم .پاشنههاتو بکش باال و
راه بیفت برو ایستگاه شاتل ،شک ندارم فرمانده کلپ یه گزارش مو به مو ازت میخواند.
 یک لحظه صبر کن ،ایمیل دارم. ایمیل؟ ایمیل؟ واقعاً فکر میکنی حاال وقتشه؟ جادوت داره کم میشه ،باید حتماً از اونجا بری ،سپر پوششیت داره از بینمیره.
 فلی ،باید بخونمش .مهمه.––

آیکون ایمیلی که روی نقاب هالی چشمک میزد امضای آرتمیس بود .آرتمیس و هالی آیکون ایمیلهایشان را با رنگ عالمت
گذاری کرده بودند .سبز اجتماعی بود ،آبی کاری و قرمز اضطراری .آیکون ایمیل روی نقاب هالی ،قرمز روشن بود .هالی به

آیکون چشمک زد و پیام کوتاه را باز کرد .نوشته بود :مادر دارد میمیرد .خواهش میکنم فوری بیا .شماره یک را بیاور.
هالی ترس مشمئزکنندهای را در معدهاش احساسی کرد .انگار دنیا جلوی چشمهایش کج و راست میشد.

مادر دارد میمیرد .شماره یک را بیاور.
اگر آرتمیس خواسته بود جادوگر قدرتمند دیو را ببرد ،پس حتماً وضعیت خیلی وخیم بود.
هالی یک آن به عقب برگشت ،به هجده سال پیش ،وقتی مادر خودش مرد .حاال تقریباً دو دهه میشد ،ولی فقدانش هنوز به
اندازهی زخمی تازه دردناک بود .فکری یکدفعه به سرش خورد.

هجده سال نیست ،بیست و یکساله .من سه سال نبودم.
کورال شورت دکتر کشتیای بود که آتالنتیک را گشت میزد و پشت سر آدمیزادها اقیانوس را تمیز میکرد و از گونههای در
معرض خطر حفاظت میکرد .یک روز یک کشتی که به نظر پوسیده را تعقیب میکردند ،کامالً اتفاقی زبالههای اتمیاش را
روی زیردریایی آنها خالی کرد و مادرش به شدت آسیب دید .آلودگی رادیواکتیو برای جن و پریها خیلی سمی است و یک
هفته بیشتر طول نکشید که مادرش مرد.
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هالی همانطور که کنار تخت مادرش در بیمارستانِ هون گریه میکرد ،قسم خورد که :تاوانشو باید پس بدن .تا دونهی آخر
خاکیها رو شکار میکنم.
مادرش با زحمت گفته بود :نه من یه عمر کار کردم که مخلوقات خدا رو نجات بدم .تو هم باید همین کار رو بکنی .نمیخوام
میراث من نابودی باشه.
این آخرین کلماتی بود که گفت .سه روز بعد ،هالی با چهرهای سرد در مراسم بازیافت جسم مادرش ایستاده بود و دکمههای
یونیفورم سبزش را تا زیر چانهاش بسته بود و چاقو همه کارهای که مادرش روز فارغالتحصیلیاش به او هدیه داده بود ،کنار
جلد اسلحهاش روی کمربندش بود.
نجات مخلوقات خدا .برای همین هالی خودش را وقف نیروی ویژه کرد.
و حاال مادر آرتمیس داشت میمرد .هالی یک آن متوجه شد که دیگر به آرتمیس به چشم یک آدمیزاد نگاه نمیکند ،بلکه فقط
یک دوست.
هالی گفت :باید برم ایرلند.
فلی زحمت بحث کردن به خودش نداد .ایمیل اضطراری هالی را دیده بود.
–– جادوتو انجام میدی .اتفاقاً امشب ماه بدره و چند تا منطقهی
 برو .میتونم چند ساعتی مخفیات بکنم .میگم داری مراسمجادویی نزدیک دوبلین داریم .یه پیام کوتاه براى بخش هشت میفرستم .شاید کوآن گذاشت شماره یک یکی دو ساعت از
آزمایشگاه جادو بیرون بیاد.
 ممون ،دوست عزیز، خواهش میکنم .حاال برو .یه مدت کوتاهی توی سرت نیستم .از اینجا وراجیهای آدمیزادها رو گوش میدم .شاید هم چندتا ایده به خاطر انفجار به ماهوارههاشون بدم .انفجار چاههای گازهای طبیعی زیرزمینی چهطوره؟ تقریباً حقیقت داره.

تقریباً حقیقت داره.
هالی نتوانست جلوى خودش را بگیرد و این جمله را برای توصیف ایمیل آرتمیس به کار نبرد .خیلی وقتها این پسرهی ایرلندی
با گفتن تقریب ًا حقیقت داره مردم را آلت دست خودش قرار میداد.
هالی در سکوت خودش را مالمت کرد .معلوم است که اینطور نبود .حتی آرتمیس فاوْل هم در مورد موضوعی به این مهمی
دروغ نمیگفت.
هر کسی نقطهضعفهای خودش را دارد.
مگر نه؟
33

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

فصل سوم
تهماندهای از جادو
آرتمیسِ پدر افرادش را در اتاق اجالسِ عمارت فاوْل که در اصل سالن مهمانیها بود ،جمع کرد .تا همین اواخر تاق بلند
قوسی شکل سبک گوتیک سالن پشت سقف کاذبی پنهان بود ،اما آنجلین فاوْل دستور داده بود سقف را بردارند و سالن دوباره
همان شکوه اولیهی خودش را به دست آورده بود.
آرتمیس ،پدرش و باتلر روی صندلیهای چرم سیاه مارسلبروپر ،دور میزی شیشهای که هنوز جای ده نفر دیگر را داشت،
نشسته بودند.

آرتمیس فکر کرد تا همین چند وقت پیش قاچاقچیها دور این میز مینشستند ،با یک مشت رؤسای باندهای خالفکار و هکرها
و خریدارها و فروشندههای غیر قانونی و جاعلها و بازار سیاهیها و دزدها .دزدها شغل خانوادگی ما این بود.
آرتمیسِ پدر لپتاپش را بست .رنگش پریده بود و معلوم بود از خستگی نا ندارد ،اما همان اراده و قاطعیت قدیمی در چشمهایش
برق میزد.

––

 نقشه خیلی سادهست .گرچه ،نه تنها باید پذیرای پیشنهاد دومی هم باشیم ،بلکه هر پیشنهاد دیگهای .باتلر جت رو بر میدارهو میره چین ،وقت کارهای اداری رو نداریم ،یه راهی پیدا کن که ادارهی مهاجرت زیاد سخت نگیره.
باتلر سرش را تکان داد :میدونم کجا برم .دو روزه رفتم و برگشتم ،آب از آب تکون نمیخوره.
آرتمیسِ پدر راضی بود.
 خوبه .باک جت پره و آماده است .قبالً ترتیب یه کادر کامل خدمه و یه خلبان اضافی رو دادم. چند تا چیز بردارم راه میافتم.آرتمیس میتوانست حدس بزند باتلر چه چیزهایی میخواهد بردارد .به خصوص که در باند موقت خبری از کارهای اداری نبود.
آرتمیس گفت :پدر ،شما چه کار میکنید؟
آرتمیسِ پدر گفت :من میرم انگلیس .با هلیکوپتر میرم فرودگاه لندن و از اونجا با لیموزین میرم خیابون هارلی ،چند تا
متخصص اونجا هست که میتونم باهاشون حرف بزنم ،فکر کنم من برم اونجا نتیجهبخشتره تا اینکه همه اونا رو بیارم اینجا.
اگر هر کدومشون بتونه حتى ناچیزترین پرتو امید رو به وضعیت مادرت بتابونه ،هر چی بخواد حاضرم بدم تا بیارمش اینجا .الزم
بشه تمام مطبشو میخرم.
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آرتمیس سرش را تکان داد .تاکتیک هوشمندانهای بود .گرچه از مردی که بیش از دو دهه یک امپراتوری تبهکارانه را با موفقیت
اداره کرده بود و حاال هم در این چند سال گذشته یک نوعدوست واقعی بود ،کمتر از این انتظار نداشت.
هر کاری که حاال آرتمیسِ پدر میکرد اخالقی بود .از شرکت لباسش که طبق قرارداد ،توافقی با مشتری اداره میشد تا سهامش
در اِرت پاوِر ،کُنسرسیومی با تاجرانی همه همعقیده و همسلیقه که همهچیز میساختند ،از ماشینهایی با سوخت بازیافتی تا
میلههای زمینگرمایی و آیینههای خورشیدی ،حتی ماشینهای فاوْل و هواپیمای جت و هلیکوپتر را مجهز به فیلترهای
پیشرفتهی ضد نشت کربن کرده بود تا رد کربن به جای مانده خانواده را کاهش دهد.
آرتمیس صبر نکرد از او بپرسند ،خودش گفت :من همینجا میمونم ،کارهای شما رو هماهنگ میکنم .یه وبکم تنظیم
میکنم تا پزشک های متخصص خیابان هارلی بتونن مادر رو بینند ،کار دکتر شالکه و دوشیزه بوک رو هم نظارت میکنم ،در
ضمن توی اینترنت میگردم شاید راه درمانی پیدا کردم.
آرتمیسِ پدر لبخند نیمهای زد.
 آفرین پسرم .به وبکم فکر نکرده بودم.باتلر نگران بود که از آرتمیس جدا میشود ،اما قبل از رفتن باید حرفش را میزد.
شاید نابغه باشه ،ولی هنوز فضولی میکنه و دنبال دردسر میگرده.
 خیلی ناراحتم که دارم آرتمیس رو تنها میذارم .آرتمیس ––مرد محافظ چشمکی به آرتمیس زد و ادامه داد :بیاحترامی نباشه قربان ،ولی شما به راحتی برنامهی پیکنیک یه روز تعطیل
رو تبدیل به یه فاجعهی جهانی میکنید.
تمام اتهام وارده را با وقار پذیرفت :بی احترامی نبود.
آرتمیسِ پدر چانهاش را خاراند و گفت :خودم هم همین فکر رو کردم ،ولی چارهای نیست .پرستار بچه حاضر شده دوقلوها رو
چند روز ببره به خونهی ییالقیاش در هوت ،ولی به آرتی اینجا احتیاج داریم ،باید یه جوری گلیم خودشو تنهایی از آب بیرون
بکشه.
آرتمیس گفت :که اصالً مسئلهای نیست .خواهش میکنم ،یه کمی به من ایمان داشته باشین.
آرتمیسِ پدر از آنطرف میز کنار آرتمیس آمد و با دو دستش دستهایش را گرفت.
 تنها چیزی که در حال حاضر همهمون داریم ،ایمان هست .باید ایمان داشته باشیم که نجات مادرت امکانپذیره .تو به اینایمان داری؟
آرتمیس یک آن متوجه شد الی پنجره کمی باز شد و نسیم مالیمی داخل آمد ،بعد انگار پنجره خود به خود بسته شد.
 کامالً ایمان دارم ،پدر .هر لحظه بیشتر.35
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هالی تا وقتی هلیکوپتر سیکورسکی  S-76Cآرتمیسِ پدر از روی سقف بلند نشد ،خودش را قابل رؤیت نکرد .آرتمیس
مشغول نصب کردن یک وبکم کنار تخت مادرش بود که جن همانطور که دستش روی شانهی آرتمیس بود ظاهر شد.
هالی آرام گفت :خیلی متأسفم آرتمیس.
آرتمیس گفت :ممنون که اومدی .خودتو سریع رسوندی.
 باالی زمین بودم ،توی فنالند .دنبال یه کراکن.آرتمیس گفت :آه ،آره ،درنده خوی تِنیسون.
بعد چشمهایش را بست و سعی کرد چند مصراع از این شعر معروف را به خاطر بیاورد.

در زیر رعدهای مهیب آسمان ژرف
در بینهایت دریایی عمیق
خوابی دیرین ،سنگین ،بیتهاجم،
در برگرفته کراکن خفته را
––
انفجار گازهای طبیعی بوده.
 -خفته؟ نه دیگه ،خفته نیست .بعد اخبار رو تماشا کن .ظاهراً

 حدس میزنم فلی باز دوباره اطالعات غلط فرستاده برای ماهوارهها. آره.آرتمیس گفت :کراکن زیادی دیگه باقی نمونده .طبق محاسبات من ،هفتتا.
هالی تعجب کرد :هفتتا؟ ما فقط ششتا رو ردیابی کردیم.
آرتمیس گفت :هان ،آره ،ششتا.
بعد برای اینکه بحث را سریع عوض کند ،پرسید :لباس جدیده؟
هالی همانطور که خبر مربوط به کراکن را در فایلی وارد میکرد تا بعد در موردش تحقیق کند ،گفت :از قبلی سه سال جدیدتره.
زره خودکار داره .اگر حسگرهاش احساس کنن اتفاق خطرناکی داره میافته ،کل لباس برای اینکه جلوی ضربه رو بگیره
منقبض میشه .هنوز هیچی نشده امروز یه بار جونمو نجات داد.
پیامکی در کالهخود هالی بیب صدا کرد و هالی لحظهای صبر کرد تا متن کوتاه را بخواند.
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 شماره یک داره میآد .با شاتل بخش هشت فرستادنش .دیگه جلوشو نمیشه گرفت ،پس تا نرسیده هر کاری میخوایبکنی ،زود بکن.
 خوبه .به هر کمکی احتیاج دارم.صحبتهایشان وقتی بیماری مرگبار آنجلین فاوْل ذهنشان را به خود مشغول کرد ،کمکم به سکوت منجر شد .صورت رنگپریده
و بوی سوسنی که میداد ترسی را در فضای اتاق پراکنده کرده بود.
آرتمیس با وبکم وَر رفت و دوربین قِل خورد و زیر تخت رفت .فحش داد :لعنتی.
بعد زانو زد و دستش را در فضای تاریک کرد.
 نمیتونمووو دستم ...نمیتونم...که ناگهان متوجه عظمت اتفاقی شد که در حال وقوع بود.
زیر لب گفت :چه جور بچهای ام من؟ یه دروغگو ،یه دزد .مادرم همیشه دوستم داشته و سعی کرده از من مراقبت کنه .حاال
داره میمیره.
هالی کمک کرد آرتمیس بایستد.

––

 تو دیگه اون آدم قدیمی نیستی آرتمیس .مادرتو دوست داری ،مگه نه؟آرتمیس دستپاچه گفت :آره ،معلومه.
 پس بچهی خوبی هستی و مادرت هم بهمحض اینکه درمانش کردم اینو میفهمه.هالی گردنش را به صدا در آورد و جرقههای جادو از نوک انگشتهایش بیرون جهیدند و به صورت مخروطی معکوس چرخیدند.
آرتمیس یکدفعه گفت :نه .عقل حکم میکنه اول عالئم بیماری رو ببینی.
هالی انگشتهایش را بست و جرقهها را مشت کرد .یک آن شک کرد.
کالهخودش را برداشت و نزدیک آرتمیس رفت ،نزدیکتر از حدی که آرتمیس دوست داشت مردم بایستند و در چشمهای
ناهماهنگش خیره شد .احساس عجیبی بود که میدید با چشم خودش به خودش نگاه میکنند.
 آرتمیس ،کاری کردی؟آرتمیس هم در چشمهای هالی خیره شد .در چشمهایش انگار هیچچیز نبود جز غم.
 -نه .بیشتر مراقب مادرم هستم تا خودم.
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شک کردنهای هالی از همان سالی که با آرتمیس رو به رو شد در او شکل گرفته بود ،برای همین مانده بود که چرا آرتمیس
اکراه دارد که از جادویش استفاده کند ،در صورتی که هیچوقت این طور نبود .احتماالً خودش قبالً این راه را امتحان کرده.
احتماالً گذشت زمان ،جادوی دزدی را در او از بین برده و آنطور که ادعا میکرد جادویی نداشت.
هالی دستهایش را دو طرف سر آرتمیس قرار داد و پیشانیاش را روی پیشانیاش گذاشت.
آرتمیس با اعتراض گفت :بس کن ،هالی ،وقت نداریم.
هالی جواب نداد ،چشمهایش را بست و تمرکز کرد .آرتمیس گرما و صدای وزوز آشنای جادو را دور سرش احساس کرد .هالی
داشت درونش را نگاه میکرد .حتی یک ثانیه هم طول نکشید.
هالی رهایش کرد و گفت :هیچی .تهماندهای از جادو ،ولی قدرتی نداری.
آرتمیس گیج عقب عقب رفت.
 هالی ،سوءظن تو رو درک میکنم .خودم هم بارها دچار این حالت شدم .ولی حاال ممکنه خواهش کنم مادرمو معاینه کنی؟هالی متوجه شد که تا حاال فقط سرسری نگاهی به آنجلین فاوْل انداخته است و این صحنهها خاطرات دردناکی را در او زنده
میکرد.
––

 البته .معذرت میخوام که معاینهات کردم .باید مطمئن میشدم که میتونم بهت اعتماد کنم.آرتمیس هالی را با آرنج به جلو هل داد و گفت :احساسات من مهم نیست .حاال ،مادرم ،لطفاً.
هالی باید خودش را مجبور میکرد تا آنجلین فاوْل را با دقت معاینه کند ،ولی به محض اینکه این کار را کرد ،وحشتی دیرینه
مثل سوزن در تمام بدنش پخش شد.
زیر لب گفت :میشناسمش ،میدونم چیه.
آرتمیس گفت :بیماری برات آشناست؟
ال
صورت و دستهای آنجلین با ژل شفافی پوشیده میشد که از منافذ پوستش بیرون میزد و بعد بخار میشد .چشمهایش کام ً
باز بودند ،ولی فقط سفیدیشان پیدا بود و انگشتهایش ،انگار که به زندگی چنگ انداخته باشد ،مالفهها را مشت کرده بود.
هالی از کمربندش یک جعبهی پزشکی در آورد و روی میز کنار تخت گذاشت و با یک سوآب از ژلها نمونه برداشت.
 با این ژل و این بو .نمیتونه اون باشه .نمیتونه.آرتمیس ساعد هالی را محکم گرفت و گفت :چی نمیتونه باشه؟
هالی جواب آرتمیس را نداد ،کالهخودش را سرش گذاشت و با مرکز پلیس تماس گرفت.
38
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 فلی ،اونجایی؟سنتور به محض قطع شدن صدای هالی جواب داد.

 درست همینجا .چسبیدم به میزم .فرمانده کلب تا حاال صد تا ایمیل زده که تو کجایی ،با همون داستان مراسم تجدید جادوسرکار گذاشتمش ،بهش گفتم...
هالی وسط پُرچانگیاش پرید.
 فلی ،به من گوش کن .مادر آرتمیس .به نظرم مهمه ...فکر کنم بده.حال و هوای سنتور فوری تغییر کرد .هالی فکر کرده بود این پُرچانگیها را میکند که خودش را آرام کند .هر چه باشد ،پیامک
آرتمیس خیلی جدی بود.
 باشه .وصلتون میکنم به سیستم اصلی ،از آرتمیس رمز عبورشو بپرس.هالی نقابش را باال زد تا به چشمهای آرتمیس نگاه کند.
 فلی رمز عبورو میخواد.رمزش را به خاطر بیاورد.
آرتمیس حسابی گیج بود و یکلحظه طول کشید تا کلمهی ––
 البته ،البته .سنتوره .همش با حرف بزرگ.زیر پوستهی زمین ،فلی این تحسین را گوشهای از مغزش که مخصوص خاطرههای با ارزشش بود نگه داشت .بعدها درش
میآورد و با یک نوشابهی خنک مزهمزهاش میکرد.
 سنتور ،باشه .وصلم.تلویزیون پالسمای بزرگ چشمکی زد و روشن شد و صورت فلی ظاهر شد .اول با چند تا لکهی مات ،ولی بعد واضح و روشن؛
و با وبکمی که دست آرتمیس بود وقتی سنتور با کنترل از راه دور لنزش را تنظیم کرد ،کمی چرخید.
فلی گفت :زاویهی دید هرچی بیشتر باشه .بهتره ،هان؟
صدایش از بلندگوهای تلویزیون توی اتاق پخش شد.
آرتمیس دوربین را جلوی صورت مادرش گرفت و تا آنجا که میتوانست حرکت نکرد.
 -از واکنشی که هالی داشت ،متوجه شدم که این بیماری برای شما آشناست.
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هالی به چیزی که صورت آنجلین را پوشانده بود اشاره کرد و گفت :فلی ،ژِال رو میبینی؟ از منافذ پوستشه؛ و بوی سوسن.
شکی باقی نمیمونه.
سنتور زیر لب زمزمه کرد :غیرممکنه .سالها پیش ریشهکنش کردیم.
آرتمیس داشت کمکم از این اشارههای گنگ کالفه میشد.
 چی غیرممکنه؟ چی رو ریشهکن کردین؟ هنوز برای تشخیص زوده ،آرتمیس .نباید عجوالنه قضاوت کرد .هالی ،یه اسکن میخوام.هالی کف دستش را باالی پیشانی آنجلین فاوْل گرفت و حسگر همهکارهای که توی دستکشش بود مادر آرتمیس را در
شبکهای از اشعههای لیزری غرق کرد.
همانطور که اطالعات به سیستم فلی منتقل میشد ،انگشتش مثل مترونوم با سرعت حرکت میکرد؛ حرکتی ناخودآگاه برای
این موقعیت کامالً مناسب بود .بعد از نیم دقیقه گفت :خب ،هر چی الزم داشتم دارم.
هالی مشتش را روی حسگر بست ،بعد کنار آرتمیس ایستاد ،دستش را گرفت و هر دو ساکت منتظر نتیجه شدند .زیاد طول
نکشید ،به خصوص وقتی فلی ویژگیهای بیماری را کامالً میشناخت.
––

وقتی داشت نتایج را میخواند صورتش جدی بود.
 رایانه ژل رو تجزیه کرده .متأسفم ،طلسمتراپیه.آرتمیس متوجه شد فشار دست هالی کم شد .دستش را از دست هالی بیرون کشید و به طرف تلویزیونی رفت که به دیوار
آویزان بود.
 فلی ،توضیح میخوام .حاال ،خواهش میکنم.فلی آهی کشید ،بعد سرش را تکان داد.
 خیله خب ،آرتمیس .طلسمتراپی به بیماری عفونی شایع بین جن و پریها بود .وقتی مبتال میشدن ،بیبرو برگرد کشندهبود .در عرض سه ماه مرتب پیشرفت میکرد و به مرحلهای میرسید که دیگه کامالً العالج بود .تو این مرحله بیمار بیشتر از
ال
یک هفته زنده نمیموند .بیماریش همه چیز داشت .اختالل اعصاب ،انهدام سلولی ،مقاومت در برابر هر نوع درمان و کام ً
تهاجمی ،واقعاً حیرتانگیز بود.
آرتمیس دندانهایش را روی هم فشار داد.
 -چه عالی .دستکم ،یه چیزیه که حتی تو هم تحسینش میکنی.
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فلی یک قطره عرق را از نوک بینیاش پاک کرد و قبل از اینکه حرف بزند ،لحظهای مکث کرد.
 درمانی وجود ندارد ،آرتمیس .دیگه نداره .متأسفم ،ولی مادرت میمیره .با توجه به غلظت ژل ،میتونم بگم که بیست و چهارساعت دیگه وقت داره ،اگر خوب مبارزه کنه ،سی و شش ساعت .اگر آرومت میکنه ،فقط میتونم بگم که آخرهاش زجر
نمیکشه.
هالی اتاق را طی کرد و کنار آرتمیس آمد و شانههایش را گرفت ،یکلحظه متوجه شد دوست آدمیزادش چقدر بلند شده است.
 آرتمیس ،یه کارهایی هم هست که میتوانیم بکنیم تا زیاد اذیت نشه.آرتمیس تقریباً با خشونت شانههایش را کنار کشید.
 نه .حاال میبینید من چه کار میکنم .شگفتزدهتون میکند .من باهوشم ،پشتکار دارم .حربهی من اطالعاتمه.کمی بعد برگشت و صفحهی تلویزیون را نگاه کرد.
 فلی ،ببخش که عصبانی شدم .حاال خودمم .گفتی این طلسمتراپی یه بیماری عفونیه .از کجا شروع شده؟فلی اول فقط گفت :جادو.
و بعد مفصل توضیح داد :جادو ،از زمین هست که برانگیخته––میشه و وقتی زمین دیگه نتونه این همه آلودگی رو حل کنه،
قطعاً جادو هم آلوده و متعفن میشه .طلسمتراپی تقریباً بیست سال پیش برای اولین بار در لینفنِ چین ظاهر شد.
آرتمیس سرش را تکان داد .منطقی بود .لینفن به خاطر میزان باالی آلودگیاش شهرت داشت .از آنجا که مرکز صنعت
زغالسنگ چین بود ،هوای شهر مملو از آلودگیهای مختلف بود .از خاکستر گرفته تا مونوکسیدکربن و اکسید نیتروژن و
ترکیبات مواد آلی ناپایدار و آرسنیک و سرب ،بین کارفرماهای چینی شوخیای متداول بود که میگفتند :اگه از یکی از کارگرهات
کینه داری ،بفرستش بره لینفن کار کنه.
 از طریق جادو هم منتقل میشه ،در نتیجه جادو کامالً روی اون بیتأثیره .در عرض ده سال ،تقریباً جن و پرىها رو قتلعامکرد .بیست و پنج درصد جمعیتو از دست دادیم .آتالنتیس بیشتر ضربه خورد.
آرتمیس گفت :ولی جلوشو گرفتین ،پس حتماً یه درمانی پیدا کردین.
فلی گفت :من نه .دوست عزیزمون اُپال کوبویی پادزهر رو پیدا کرد .ده سال روش کار کرد ،برای همین تقاضای دستمزد
هنگفتی کرد .برای تهیهی پادزهر باید از دادگاه دستور داشته باشیم.
آرتمیس داشت کمکم کفری میشد.
 -سیاست برام اصالً مهم نیست ،فلی .فقط میخوام بدونم درمانش چیه و چرا نمیتونیم روی مادرم پیادهاش کنیم؟
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 داستانش خیلی درازه.آرتمیس داد زد :خالصهاش کن.
فلی سرش را خم کرد.

 درمانش در طبیعت پیدا میشد .خیلی از موجودات به طور طبیعی در بدنشون اونو تولید میکردند ،ولی به خاطر آدمیزادها،بیش از بیست هزار از گونههایی که به طور بالقوه استعداد نجاتبخشی داشتند ،هر سال منقرض شدند .اُپال تونسته بود یه
سرنگ تفنگی خیلی ساده درست کنه که بدون اینکه جانورِ دهنده رو بکشه ،مادهی مداوا کننده رو از بدنشون بیرون بکشه.
آرتمیس ناگهان متوجه شد چرا فلی سرش را زیر انداخته و نمیتواند چشمهایش نگاه کند .آرتمیس صورتش را با دستهایش
پوشاند و سرش را تکان داد.
 وای ،نه نگو. اُپالکوبویی پادزهر رو توی مایع مغزی لمور ماداگاسکار پیدا کرده بود.آرتمیس زیر لب نالید.
 -میدونستم ،همیشه میدونستم که باید تاوانشو پس بدم.

––

 متأسفانه این میمونها دیگه منفرض شدن .آخریشون تقریباً هشت سال پیش مرد.چشمهای آرتمیس از احساس گناه پریشان شده بود .زیر لب گفت :میدونم .خودم کشمتش.
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فصل چهارم
عمو میمون
تقریباً هشت سال پیش ،عمارت فاوْل
آرتمیس فاوْل دهساله فایلی را که داشت رویش کار میکرد بست و دست از سر مانیتور بیچاره برداشت ،بعد از پشت میز
مطالعهاش بلند شد .پدرش تا لحظهای دیگر برای جلسهشان میرسید .آرتمیسِ پدر وقت جلسهشان را امروز صبح از طریق
ایمیل تعیین کرده بود ،هیچوقت هم دیر نمیکرد .وقت پدرش با ارزش بود و از پسرش انتظار داشت برای جلسهشان آماده
باشد .پدر آرتمیس دقیقاً سر ساعت ده ،با کت جرمی بلندی که دور مچ پاهایش فشفش صدا میکرد ،وارد شد.
خیلی رسمی با پسرش دست داد و گفت :توی مورمانْسک منهای پانزدهه.
آرتمیس روی سنگ مخصوصی ،جلوی شومینه ایستاده بود.
در واقع زیاد هم تمایل نداشت در این نقطه بایستد ،ولی میدانست پدرش حتماً روی صندلی لوئیسن پانزدهمش مینشیند و

–– دوال شد و روی صندلی گرانقیمتش نشست ،آرتمیس هم از
وقتی حرف میزند اصالً دوست ندارد سرش را خم کند .پدرش
اینکه پدرش راضی بود لذت میبرد.
 فکر کنم ،کشتی آمادهست ،درسته؟پدرش با هیجانی که در چشمهای آبیاش برق میزد ،گفت :آمادهی حرکته .این یه بازار جدیده ،پسرم ،آرتی ،مسکو در حال
حاضر یکی از پولسازترین شهرهای دنیاست .روسیهی شمالی هم ناگزیر از اون تبعیت میکنه.
 احساس میکنم مادر زیاد از سفر آتی شما راضی نیستند.همین چند شب پیش پدر و مادر جروبحث میکردند ،مشاجرهشان  -که غیر از این ازدواج موفقی داشتند -به خاطر فعالیتهای
س پدر بود .آرتمیسِ پدر امپراتوری تبهکارانهای را اداره میکرد که چنگالهایش را از معادن نقرهای آالسکا تا
تجاری آرتمی ِ
کشتیسازی زِالندنو باز کرده بود .آنجلین ،زنی نوعدوست و عالقهمند به محیطزیست بود؛ و معتقد بود اعمال خالفکارانه و
بهرهبرداری بیرحمانهی او از منابع طبیعی سرمشق بسیار بدی برای پسرشان است.
 داره درست مثل پدرش میشه.این جمله را آرتمیس یک شب از مادرش شنید ،از دستگاه شنود کوچکی که در آکواریوم جاسازی کرده بود.
 ولی من فکر میکردم تو عاشق پدرش هستی.43
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آرتمیس صدای خشخشی شنید که احتماالً برای این بود که پدر و مادرش هم دیگر را بغل کردند.
 هستم .از زندگیم هم بیشتر دوستت دارم؛ اما این سیاره رو هم دوست دارم.آرتمیسِ پدر خیلی آرام ،به طوری که دستگاه شنود نمیتوانست درست صدایش را بگیرد ،گفت :عزیزم ،دارایی خانوادهی فاوْل
در حال حاضر به شدت در وضعیتی بحرانی قرار داره .واقعیت اینه که تمام سرمایهی ما در معامالت غیرقانونی در جریانه .ولی
اگه فقط یه معاملهی پرسود بزرگ بکنم ،اون وقت دیگه میتوانم کمکم شروع کنم به یه تجارت کامالً قانونی و مشروع .به
محض اینکه بار خودمونو بستیم ،میتونیم با خیال راحت دنیا رو نجات بدیم.
آرتمیس شنید که مادرش گفت :باشه ،شاهزادهی دزد من .یه معاملهی بزرگ ،بعد دیگه دنیا رو نجات میدیم.
یک معاملهی بزرگ ،یعنی یک کشتی پر از کوکاکوالهای بدون مالیات برای روسها .ولی مهمتر از آن ،یک خط کشتیرانی
تجاری به قطب شمال بود .آرتمیس شک داشت پدرش بعد از فقط یک معامله ،خط کشتیرانی را ببندد .مطمئن بود پشت
سرش یک میلیون بار میرفت و میآمد.
***
پدر آرتمیس در همان مالقات با تعیین وقت قبلیشان گفته بود :بارگیری ستارهی فاوْل دیگه تموم شده و آمادهی رفتنه .اینو
داد .قدرت هم الزمه و طال یعنی قدرت.
به خاطر داشته باش ،دنیا رو فقط با نیت پاک نمیشه نجات ––
آرتمیسِ پدر به شعار و نشان خانوادگی فاوْل که روی چوب کندهکاری شده بود و باالی شومینه آویزان کرده بودند ،اشاره کرد
و گفت:
  ،Aurum potesta estطال یعنی قدرت؛ هیچوقت اینو فراموش نکن ،آرتی.آرتمیس جوان بین پدر و مادرش گیر کرده بود .پدرش متجلی تمام چیزهایی بود که فامیلشان مظهرش بود .خاندان فاوْل فقط
به خاطر اینکه خودشان را فدای پول و ثروت کرده بودند قرنها بود که موفق بودند و آرتمیس کوچکترین شکی نداشت که
پدرش حتماً اول راهی برای افزایش میراث خانوادگی پیدا میکرد ،بعد فکری به حال محیطزیست و طبیعت .پدرش ،مادرش
را از صمیم قلب دوست داشت ،ولی ثروت خانوادهی فاوْل هم باید حفظ میشد.
آرتمیسِ پدر بلند شد و دکمههای کت بلندش را بست و گفت :یه روزِ ادارهی کارهای خانواده دست تو میافته؛ و وقتی اون
روز رسید ،با خیال راحت میتونم استراحت کنم ،چون میدونم برای تو خانواده در درجهی اول اهمیت قرار داره.
آرتمیس گفت :قطعاً ،پدر .اول خانواده .ولی اون روز تا چند دههی دیگه نمیرسه.
آرتمیسِ پدر خندید.
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 امیدوارم این طور نباشه ،پسرم .خب دیگه ،من باید برم .وقتی نیستم مواظب مادرت باش .نذار میراث خانواده رو به باد بده،باشه؟
این کلمات در کمال بیخیالی بین آنها رد و بدل شده بود ،ولی یک هفته بعد که آرتمیسِ پدر گم شد  -که بیشتر احتمال
میدادند مرده  -این کلمات اصولی شدند که پسرش بر اساس آنها زندگی کرد .مواظب مادرت باش ،ولی نذار میراث خانواده
رو به باد بده.
***
دو ماه بعد شد و آرتمیس دوباره در اتاق مطالعهاش پشت میزش نشست و به صفحهی رایانهاش زل زد .روی نمایشگر جزئیات
مأیوسکنندهی درآمد خانواده را میدید که از زمان ناپدید شدن پدرش با سرعت رو به کاهش بود .حاال او مرد خانه بود ،متولی
امپراتوری فاوْل و باید همانطور هم رفتار میکرد.
مدت زیادی از غرق شدن کشتی آرتمیسِ پدر در آبهای تیرهی قطب شمال نگذشته بود که بدهکارهایش دسته جمعی در
پرداخت بدهیها کوتاهی کردند و همهی گروههای جعل اسناد و زورگیرها و دزدها و قاچاقچیهایی که برایشان کار میکردند
به تشکیالت دیگری ملحق شدند.

آرتمیس با تلخی به خود گفت ،شرافت بین دزدها؟ نه فکر نمیکنم.
––

بیشتر پول فاوْل به همین راحتی در عرض یک شب ناپدید شد و آرتمیس ماند و یک عمارت مجلل که باید میچرخاند و مادری
که با سرعت به طرف آشفتگی روانی میتاخت.
طلبکارها هم زود دست به کار شدند که تا قبل از اینکه فقط چند تا خرده نان ته ظرف نمانده یک تکهی بزرگ بکنند.
آرتمیس مجبور شد یکی از طرحهای نقاش معروف ،رامْبْرانْد را بفروشد تا مخارج خانه و قرضهای خرده ریز دیگر را بپردازد.
مادر هم که اصالً کارها را راحتتر نمیکرد .حاضر نبود بپذیرد آرتمیسِ پدر گم شده و خودش تنهایی دست به کار شد تا دنیا
را نجات بدهد و مخارج را باال ببرد .در این گیر و دار تازه آرتمیس مرتب گشتهایی هم ترتیب میداد تا پدرش را پیدا کند.
خیلی سخت است که در دنیای بزرگسالها اصالً جدیتان نگیرند فقط به خاطر اینکه ده سالتان است ،با وجودی که چندین
جایزهی جهانی در زمینهی هنر و موسیقی بردهاید ،بگذریم از یک دوجین ثبت اختراعها و حقوق انحصاری سودآور در سطح

جهانی .به وقتش آرتمیس برای شخص خودش پول در میآورد ،ولی این به وقتش به اندازهی کافی زود نبود .آرتمیس حاال
پول الزم داشت.
میخواست یک اتاق کار کامل برای خودش درست کند تا همهی کانالهای اخبار دنیا و اینترنت را زیر نظر داشته باشد .برای
این کار دستکم بیست رایانه الزم داشت .در ضمن یک گروه کامل گشت قطب شمال هم در هتلشان در مسکو منتظر بودند
تا قسط بعدی دستمزدشان را دریافت کنند .دستمزدی که آرتمیس نداشت بپردازد .آرتمیس با حرکتی ظریف آرام روی نمایشگر

زد و فکر کرد ،یه فکر اساسی باید بکنم.
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***

وقتی آرتمیس وارد اتاق شد ،آنجلین فاوْل داشت توی تختش گریه میکرد .با دیدن این صحنه قلبش فشرده شد ،ولی
دستهایش را مشت کرد و به خودش گفت که قوی باشد .آرتمیس صورتحسابی را که از بانک آمده بود تکان داد و گفت:
 مادر ،این چیه؟آنجلین چشمهایش را با دستمال پاک کرد ،بعد روی آرنجهایش بلند شد و سرش را آرام به طرف پسرش برگرداند.
 -آرتی ،آرتی کوچولو .بیا اینجا بشین پیش من.

دور چشمهای آنجلین از ریملش سیاه شده بود و رنگش پریده بود .قوی باش.
 نه مادر ،نه نشستن ،نه گپ زدن ،فقط میخوام توضیح بدین این چک پنجاه هزار یورویی برای مرکز حیات وحشت آفریقایجنوبی چیه؟
آنجلین گیج گفت :آفریقای جنوبی ،عزیزم؟ کی رفته آفریقای جنوبی؟
 مادر ،شما یه چک پنجاههزار یورویی برای آفریقای جنوبی فرستادین .این پولو من برای تیم قطب شمال گذاشته بودم کنار. گفتی پنجاه هزار؟ رقمش برام آشناست .وقتی پدرت برگشت––ازش میپرسم .امیدوارم امشب هم برای شام دیر نکنه ،وگرنه...آرتمیس دیگر طاقت نیاورد.
 مادر ،خواهش میکنم .فکر کن ،ما پول اضافه برای انجمنهای خیریهی آفریقای جنوبی نداریم .همهی مستخدمها و کارکنانرو به جز باتلر فرستادم برن ،حقوق باتلر هم یک ماهه که ندادم.
آنجلین پیروزمندانه فریاد زد :لمور ماداگاسکار! حاال یادم اومد .یه میمون ماداگاسکار خریدم.
آرتمیس عصبانی گفت :غیرممکنه .پروپیتِکوس کَندیدوس منفرض شده.
مادرش ناگهان با هیجان گفت :نه نه این میمون کوچولو رو توی آفریقای جنوبی پیدا کردن .نمیدونن چهطور توانسته از
ماداگاسکار بیاد اون جا ،شاید با قایق شکارچیهای غیرقانونی .باید نجاتش میدادم .این آخریه ،آرتی.
آرتمیس با لحن سردی گفت :تا یکی دو سال دیگه میمیره .اون وقت پولمون هدر رفته.
آنجلین با وحشت گفت :حرف زدنت مثل...
 -پدر؟ خوبه .باالخره یکی باید منطقی باشه.
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صورت آرتمیس جدی بود ،ولی از درون میلرزید .چهطور میتوانست با مادرش که از ناراحتی داشت روانی میشد این طور
حرف بزند؟ از خودش پرسید ،پس چرا من خرد نمیشم؟ و پاسخش را خودش سریع داد ،چون من یه فاوْلم و فاوْلها در مواجهه
با نامالیمات همیشه پیروزند.
 ولی مادر ،پنجاه هزار تا؟ برای یه لمور؟آنجلین گفت :شاید یه ماده هم پیاده کردن ،اون وقت ما یه گونه رو از منقرض شدن نجات دادیم.

آرتمیس فکر کرد ،بحث کردن فایده ندارد .اینجا منطق پیروز نمیشه.
آرتمیس مثل پسر دهسالهای که در مورد یک حیوان کوچولوی پشمالو حرف میزند ،با قیافهای معصومانه گفت:
 حاال این میمون کوچولوى خوششانس کجاست؟ توی پارک رَتدان جاش امنه .داره مثل یه پادشاه زندگی میکنه .فردا با هواپیما میفرستمش به یه زیستگاه غیربومی ویژهتوی فلوریدا.
آرتمیس سرش را تکان داد .پارک رتدان یک منطقهی حفاظتشدهی طبیعی خصوصی در ویکلو بود که آن را ویژهی مراقبت
از گونههای در معرض خطر ساخته بودند .تدابیر امنیتی این پارک از یک بانک معمولی سوئیسی هم شدیدتر بود.
 -عالیه .شاید رفتم و این میمون پنجاههزار یورویی رو دیدم.

––

مادرش خوشحال گفت :خیلی خوبه ،آرتمیس .خودت که خوب میدونی این لمورهای ماداگاسکار نسل اول میمونها هستن.

آرتمیس خواست فریاد بزند ،میدونم ،ولی برام مهم نیست .پدر گم شده و تو پول تیمی رو که برای پیدا کردنش فرستادم خرج
یه لمور کردی!
ولی جلوی زبانش را گرفت .مادرش در حال حاضر خیلی ضعیف بود و نمیخواست با این بحثها حالش را بدتر کند .آنجلین
گفت :رتدان معموالً بازدیدکننده نمیپذیره ،ولی مطمئنم اگر من تلفن کنم برای تو استثنا قائل میشن ،هرچی باشه خرج
دهکدهی انسانهای اولیهشونو خانوادهی فاوْل میده.
آرتمیس خوشحال شد.
 متشکرم ،مادر ،فکر کنم خیلی خوشم بیاد ،باتلر هم همینطور .میدونی که چهقدر از حیوونهای پشمالو خوشش میآد.خیلى دوست دارم حیوونی رو که نجات دادیم از نزدیک ببینم.
آنجلین یکدفعه آنچنان مثل دیوانهها لبخند زد که پسرش را ترساند.
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 آفرین ،آرتمیس .حاال بهشون نشون میدیم مادر و پسر ،متحد میشن و دنیا رو نجات میدن .وقتی پدرت اومد خونه حسابیدستش میندازیم.
آرتمیس برگشت و خیلی آهسته ،انگار که قلبش توی کفشهایش باشد به طرف در رفت.
 بله مادر .متحد میشیم و دنیا رو نجات میدیم.ولی وقتی در پشت سرش بسته شد ،با عجله از پلهها پایین رفت و بین راه آهنگی خیالی را با انگشتهایش رهبری کرد؛ اما
وسط راه یکدفعه برگشت و به اتاقش رفت و سریع لباس سفر پوشید .بعد رفت آشپزخانه و دید باتلر دارد با یک شمشیر کوتاه
ژاپنی سبزیجات خرد میکند .باتلر حاال غیر از محافظ ،آشپز و باغبان هم بود .محافظ غولپیکر داشت خیاری را با سرعت خرد
میکرد.
 دارم یه ساالد تابستانه درست میکنم .یه مشت سبزیجات و تخممرغ آبپز و یه خرده مرغ ،فکر کردم برای دسر هم کرمکارامل درست کنم .این جوری یه کمی کار با شمشیر رو هم تمرین میکنم.
باتلر برگشت و از دیدن آرتمیس که یکی از دو تا کت و شلوارش را پوشیده بود ،تعجب کرد .همان کت و شلواری که چند وقت
پیش برای اپرایی در کاوِنت گاردِن پوشیده بود .البته آرتمیس همیشه مرتب لباسی میپوشید ،ولی کت و شلوار و کراوات کمی
غیرعادی بود ،حتی برای او.

––

 قراره بریم یه جای رسمی ،آرتمیس؟آرتمیس با لحن خشکی که محافظش تا حاال نشنیده بود ،ولی معنیاش را خیلی خوب میفهمید ،گفت :برای مراسم نمیریم.
برای کار میریم .حاال دیگه من مسئول کارهای خونه هستم پس باید لباس مناسب بپوشم.
باتلر گفت :آهان ...پاتو جای پای پدرت میذاری.
بعد لبهی شمشیر را با دقت پاک کرد و پیشبندش را باز کرد.
 یکی از همون کارهای همیشگی خانوادهی فاوْله؟آرتمیس گفت :آره ،با عمو میمون.
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زمان حال ،عمارت فاوْل

هالی ماتش برد.
 پس فقط به خاطر یه دلخوری بچگانه ،لمور بیچاره رو کشتی؟آرتمیس بر خودش مسلط شد و روی صندلی کنار تخت نشست و دست مادرش را که انگار پرندهی کوچکی باشد در دستهایش
گرفت.
 نه .من عادت داشتم که هر از گاهی دلم بشکنه و ناراحت بشم ،خودت هم میدونی ،ولی معموالً زیاد طول نمیکشید .آدمخردمندی مثل من نمیتونه مدت طوالنی مطیع احساسات بشه.
 ولی خودت گفتی کشتیش.آرتمیس شقیقههایش را مالید.
 آره ،کشتمش .چاقو رو خودم دستم نگرفتم ،ولی بیبرو برگرد من کشتمش. -چهطور تونستی؟

––

آرتمیس که معلوم بود از حرف زدن در این مورد خوشش نمیآید ،گفت:
 اون موقع جوون بودم ...جوونتر از حاال .از همه لحاظ یه آدم دیگه بودم.فلی با لحن تلخی گفت :آره ،میدونم چهطوری بودی آرتمیس ،باورت نمیشه اگه بهت بگم چهقدر از بودجهی منو محاصرهى
عمارت فاوْل قورت داد.
هالی سؤالش را تکرار کرد.
 اون لمور بیچاره رو چهطوری کشتی؟ اصالً چهطور دستت بهش رسید؟آرتمیس ماجرا را تعریف کرد.
 راحت بود .من و باتلر رفتیم پارک رتدان و وقتی اون تو بودیم نگهبان پارک رو بستیم .شبش دو تایی برگشتیم و لمور رودزدیدیم.
 پس باتلر کشتش ،تعجب میکنم ،در حد این کارا نیست.چشمهای آرتمیس یکدفعه گشاد شد.
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 -نه باتلر این کارو نکرد .من فروختمش به انجمن طرفداران انقراض.

هالی با وحشت گفت :انجمن طرفدارن انقراض؟ نه آرتمیس ،این کار رو نکردی .این وحشتناکه.
آرتمیس گفت :این اولین معاملهی کالنم بود .براشون بردمش مراکش و صد هزار یورو بهم دادن .تمام مخارج تیم قطب شمال
رو تأمین کرد.
زبان هالی و فلی بند آمده بود .آرتمیس به راحتی پول خون حیوان بیچاره را گرفته بود .هالی برگشت و پشتش را به آدمیزادی
کرد که همین چند لحظه پیش دوست قلمدادش کرده بود.
آرتمیس که پشیمانی در چشمهایش موج میزد ،گفت :سعی کردم با موضوع منطقی برخورد کنم .پدرم در مقابل یه لمور ،چرا
نباید این کار رو میکردم؟ خیله خب ،میدونم کار خیلی وحشتناکی بود .اگه میتونستم زمانو برگردونم...
یکدفعه آرتمیس ساکت شد .خودش نمیتوانست زمان را به عقب برگرداند ،ولی دیو جادوگری را میشناخت که میتوانست
به هر حال این یک فرصت بود .یک فرصت.

آرتمیس دست مادرش را آرام روی تخت گذاشت و بلند شد و فکر کرد ،باید یه آهنگ بذارم ،آهنگ نقشه ،میخوام نقشه بکشم.
از بین مجموعهی بزرگ آهنگهای ذهنیاش سمفونی شماره هفت بتهوون را انتخاب کرد و همانطور که فکر میکرد به آن
گوش کرد.

––

انتخاب خوبیه ،غمگین و در عین حال روحیه بخش و الهام دهنده.
آرتمیس روی فرش میرفت و برمیگشت و بدون اینکه کوچکترین توجهی به اطرافش کند ،غرق در افکار و احتماالت
خودش بود.
هالی این حالتش را میشناخت.
فلی گفت :داره نقشه میکشه.
فلی شکلکی در آورد که کار سختی نبود.
 چرا من تعجب نمیکنم؟هالی از بیتوجهی آرتمیس استفاده کرد و نقاب کالهخودش را پایان داد تا با فلی خصوصی حرف بزند .به طرف پنجره رفت و
از الی پردهها ساختمان را تماشا کرد .خورشید در حال غروب پشت شاخهی درختها رفته بود و انبوه گلهای کوچک مثل
گلهای آتشبازی با رنگهای قرمز و سفید میدرخشیدند.
هالی لحظهای به خودش فرصت داد تا از حسرت آهی بکشد .بعد دوباره روی وضعیت پیش آمده تمرکز کرد.
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 خطری که تهدیدمون میکنه بغرنجتر از مشکل مادر آرتمیسه.فلی تلویزیون را خاموش کرد تا آرتمیس حرفهایش را نشنود.

 میدونم .اگر شیوع پیدا کنه ،برای جن و پریها فاجعه است .دیگه پادزهر نداریم ،یادت که میآد. باید با اُپالکوبویی حرف بزنیم .حتماً یادداشتهاشو یه جایی نگه داشته. اُپال همیشه با ارزشترین فرمولهاشو توی سرش نگه میداره .ولی فکر کنم اون آتشسوزی جنگل حسابی غافلگیرش کرد.همون وقتی که همهی اهدا کنندههاشو یکدفعه از دست داد .صنایع کوبویی لمورهای ماداگاسکار را با نصب جعبهی صوتی
در جنگلهای منطقه که به شدت تحت حفاظت بودند ،جمع کرده بود .تقریب ًا همهی لمورهای این کشور جزیرهای به صداهای
جعبه واکنش مثبت نشان دادند ،ولی به خاطر آتشسوزی غیرمترقبهای که با جرقهای کوچک شروع شده بود همهی آنها از
بین رفتند .خوشبختانه ،قبالً بیشتر مبتالیان را درمان کرده بودند ،ولی پانزده جنی که هنوز در بخش قرنطینه بودند ،مُردند.
آرتمیس از راه رفتن دست برداشت و با صدای بلند گلویش را صاف کرد .حاال آماده بود نقشهاش را بگوید و با این کار میخواست
جنها کامالً توجهشان به او باشد.
آرتمیس گفت :یه راه حل نسبتاً ساده برای مشکلمون.
فلی تلویزیون را دوباره روشن کرد و صورتش تمامِ صفحه را ––
پوشاند.

 مشکلمون؟ دست بردار فلی ،ادای احمقها رو در نیار .این بیماری عفونی جن و پریهاست که جهش پیدا کرده و به آدمها سرایت کرده.شما نه پادزهر دارین ،نه وقت که یکی تولید کنین ،کی میدونه همین حاال چند نفر دارن دورهی کُمون بیماری رو میگذرونن؟

آرتمیس فکر کرد ،حتی خودم .من جادو رو روی مادرم استفاده کردم ،پس احتماأل به من هم منتقل شده.
فلی گفت :عمارت رو قرنطینه میکنیم و تا وقتی کسی از جادو روی مادرت استفاده نکنه ادامه میدیم.
 من جداً شک دارم که مادرم تنها کسی باشه که مبتال شده .همیشه تا دلت بخواد اتفاقهای غیرقابل پیشبینی هست .کیمیدونه چند مورد دیگه بیرون اینجاست؟
فلی خرخر کرد ،این طوری میخواست بگوید قبول دارد.
 خب بگو ببینم ،این راه حل نسبتاً سادهی جنابعالی چیه.آرتمیس گفت :من در زمان به عقب برمیگردم و لمور رو نجات میدم.
بعد خوشحال لبخند زد ،انگار که برنامهی مسافرت تابستانهاش را گفته باشد.
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سکوت .چند دقیقه سکوت کامل برقرار شد تا اینکه باالخره با شیههی مسخرهی فلی شکسته شد.
 برگرد...در کمال تعجب هالی هم گفت :برگرد عقب...
آرتمیس روی میلی راحت نشست و انگشتهایش را در هم فرو برد و با خونسردی گفت :بفرمایید ،لطفاً دعوا رو شروع کنید،
من آمادهام.
هالی گفت :چهطور میتونی اینقدر از خود راضی باشی؟ بعد از اون همه مصیبتی که کشیدیم ،بعد از اون همه بدبختی که اون
نقشههات به سرمون آورد ،آخه چهطور؟
آرتمیس گفت :من قاطعم ،از خود راضی نیستم .خب دیگه .وقت بحث کردن نداریم .مادرم چند ساعت بیشتر فرصت نداره،
جن و پریها هم همینطور.
فلی هنوز مخالف بود.
 میدونی فقط چند جلسه کمیسیون سازمانی باید ترتیب بدیم تا فقط بهمون اجازه بدن که این موضوع رو به جلسهی شوراببریم؟
آرتمیس دستش را با بیاعتنایی تکان داد.

––

 ربطی به من نداره .اساسنامههای شما رو قبالً خوندم .مال آدمیزادها و دیوها نیست ،اگر شماره یک تصمیم بگیره کمکمکنه قانوناً نمیتونین جلوشو بگیرین.
هالی هم وارد بحث شد.
 آرتمیس ،این دیوونگیه .سفر در زمان بیخود ممنوع نشده .حتی کوچکترین دستکاری در اتفاقها عواقبی به دنبال دارد کهمیتونه فاجعه به بار بیاره.
آرتمیس به مسخره لبخند زد.
 آه ،بله همون معما یا پارادوکس زمان عزیز .اگه من در زمان برم عقب و جد خودمو بکشم ،اون وقت چهطور میتونموجود داشته باشم که برم عقب و جد خودمو بکشم؟ من هم مثل گوربِن و برِنْدِت معتقدم که هیج عواقبی در کار نیست .ما فقط
میتونیم آینده رو تغییر بدیم ،نه گذشته یا حال رو .اگه من برم ،پس قبالً هم رفتم عقب.
هالی خیلی آرام حرف زد؛ دلش برای آرتمیس میسوخت .بیماری آنجلین بدجوری او را یاد روزهای آخر بیماری مادرش
میانداخت.
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 -ما که حق دخالت نداریم ،آرتمیس .آدمیزادها باید زندگی خودشونو بکنن.

آرتمیس میدانست برای این که بحث بعدی را با شوکی ناگهانی شروع کند باید بایستد و حرکاتی نمایشی داشته باشد .ولی
نمیتوانست .میخواست ظالمانهترین حقهی زندگیاش را بزند ،آن هم به یکی از نزدیکترین دوستانش ،از همین حاال به
شدت احساس گناه میکرد.
آرتمیس به زور در چشمهای هالی نگاه کرد و گفت :ولی کردی ،هالی.
هالی یک آنجا خورد .نقاب کالهخودش را باال داد و گفت :منظورت چیه؟
 این تو بودی که مادرمو شفا دادی ،شفا دادی و مریض کردی.هالی یک قدم عقب رفت و کف دستهایش را روی سینهاش گذاشت ،انگار میخواهد خودش را از این ضربه حفاظت کند.
 من؟ ...چی میگی؟آرتمیس احساس گناهش را پشت فریادی از عصبانیت پنهان کرد.
 تو مادرمو بعد از محاصره شفا دادی ،بیبرو برگرد خودت طلسمتراپی رو بهش منتقل کردی.پیشه .دورهی کمون طلسمتراپی سه ماه بیشتر نیست ،خود بیماری
فلی از دوستش دفاع کرد :امکان نداره ،این شفا مال سالها ––
هم چند روز بیشتر طول نمیکشه.
آرتمیس گفت :اون هیچوقت هم به آدمها سرایت نمیکنه .این به نسل جدیده .اصالً نمیدونی با چی سر و کار داری.
صورت هالی از احساس گناه و شوک وا رفته بود .حرف آرتمیس را قبول داشت ،گرچه خود آرتمیس میدانست که باید خودش
وقتی داشته حافظهی مادرش را دستکاری میکرده بیماری را به او منتقل کرده باشد.

حتماً پدر هم مبتالست .ولی کی به من داده؟ پس چرا من مریض نیستم؟
سؤالهای زیادی داشت ،ولی حاال وقت پاسخ دادن به آنها نبود .حاال باید پادزهر را پیدا میکرد و مطمئن میشد که جنها
کمکش میکنند ،برای همین باید کاری میکرد که احساس مسئولیت کنند.
هالی گفت :ولی من سالمم .آزمایش دادم.
آرتمیس با لحن خشک و قاطعانهای گفت :پس حتماً ناقلی.
بعد برگشت و به تصویر سنتور در تلویزیون نگاه کرد.
 -امکان داره ،مگه نه؟
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فلی از رک گویی آرتمیس یکه خورد.
 اگه این واقعاً یه نسل جدید باشه ،پس آره .امکان داره.بعد اضافه کرد :ولی از این حدسیات هیچ نتیجهای نمیتونی بگیری...

 در حالت عادی ،قبول دارم .در حالت عادی که یک عالمه وقت داشته باشیم و واقعبین باشم .ولی مادرم داره میمیره خودمهم همینطور باید برگردم به عقب و لموره رو نجات بدم .شما هم وجداناً موظفید که کمکم کنید ،اگر هم کمک نمیکنید
دست کم باید قول بدین که مانعم نشین.
جنها ساکت بودند .هالی غرق در افکارش بود که چه کار کرده است .فلی داشت به مغز نابغهاش فشار میآورد تا پاسخی برای
آرتمیس پیدا کند ،اما چیزی پیدا نکرد.
هالی کالهخودش را در آورد و به سختی خودش را کنار تخت آنجلین فاوْل کشید .احساس میکرد پاهایش بیحس شدهاند و
این حس دارد در تمام بدنش پخش میشود.
 مادر من مرد ،آدمیزادها مسمومش کردند .اتفاقی بود .ولی این دلیل نشد که زنده بمونه.اشک از چشمهایش سرازیر شد.
––

 میخواستم اون آدمها رو هر طور شده پیدا کنم و بکشم ازشون متنفر بودم.هالی دستهایش را به هم فشرد.
 -متأسفم آرتمیس .نمیدونستم .خدا میدونه چند نفر دیگه رو مبتال کردم .حتماً ازم متنفری.

آرتمیس فکر کرد ،تمومش کن آرتمیس ،همین حاال حقیقتو بگو ،وگرنه دوستیتون دیگه هیچوقت مثل قبل نمیشه .بعد ،نه
قوی باش .مادر باید زنده بمونه.
آرتمیس آرام گفت :من از تو متنفر نیستم هالی.

از خودم متنفرم .ولی باید به این دغلبازی ادامه بدم.
 میدونم ،تقصیر تو نیست ،ولی باید بذاری برم عقب.هالی سرش را تکان داد ،بعد چشمهایش را پاک کرد.
 بیشتر از اینکه فقط بذارم بری کمکت میکنم ،باهات میآم .یه جفت چشم تیز و یه دست تیرانداز فرز به دردت میخوره.فلی صدای نمایشگر را تا آنجا که میتوانست بلند کرد و داد زد:
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 نه نه نه .به همین راحتی که نمیشه گذشته رو هر وقت هوس کردیم تغییر بدیم .یه دفعه دیدی هالی هم دلش بخوادمادرشو برگردونه ،یا فرمانده جولیوس ،روت رو از مرگ نجات بده .این طوری که عاقالنه نیست.
آرتمیس انگشتش را به طرف فلی گرفت و گفت :این یه موقعیت استثنائیه ،یه بیماری عفونی داره اپیدمی میشه .باید جلوشو
بگیریم .تازه ،میتونین یه گونه رو که فکر میکردین منقرض شده دوباره زنده کنین ،شاید من باعث شده باشم که لموره بمیره،
ولی اُپال کوبویی هم هر چی از اونا باقی مونده بودند رو جمع کرد و سوزوند .قوم شما هم به اندازهی من مقصره ،شما مایع
مغزی یه موجود زنده رو کشیدین تا خودتونو نجات بدین.
فلی به تتهپته افتاد :م...ما مستأصل بودیم.
آرتمیس پیروزمندانه گفت :دقیقاً .حاضر بودین هر کاری بکنین .حاال اون احساس رو به خاطر بیارین و از خودتون بپرسین آیا
حاضرین دوباره باهاش رو به رو بشین؟
فلی نگاهش را پایین انداخت و به گذشته فکر کرد .آن روزها برای جن و پریها مثل کابوسی بود که در بیداری ببینند .استفاده
از جادو ممنوع شده بود و همهی لمورها هم درست زمانی که دادگاه حکم داده بود اُپال باید منبع پادزهرش را اعالم کند ،از
بین رفتند .روزها بدون اینکه بخوابد کار کرده بود تا درمان دیگری پیدا کند ،ولی موفق نشده بود.
 فکر میکردیم شکست ناپذیریم .تنها بیماریای که مونده بود آدمها بودند.––

سنتور باالخره تصمیمش را گرفت و گفت :لموره باید زنده بمونه .مایع مغزی رو فقط به مدت کوتاه میشه نگه داشت ،بعد بی
اثر میشه.
بعد آهی کشید و ادامه داد :داشتم پیشرفت میکردم ،ولی...
آرتمیس گفت :این دفعه موفق میشی ،یه موجود زنده داری که روش کار کنی با یه آزمایشگاه مجهز میتونی یه کلون ماده
بسازی.
فلی همانطور که غرق در فکر بود ،گفت :کلون سازی غیرقانونیه ،ولی در مواردی که یه موجود داره منقرض میشه استثناهایی
هم...
کالهخود هالی بیب صدا کرد و توجهش را به وسیلهای جلب کرد که جلوی خانه فرود میآمد .هالی دوید طرف پنجره و در هوا
لرزش ضعیفی دید که زیر نور مهتاب سایهی کمرنگی روی ماشینرو جلوی در اصلی عمارت انداخت.

هالی عصبانی فکر کرد ،حتماً یه خلبان تازه کاره ،چراغهای سایهشو روشن نکرده.
آرتمیس گفت :شاتل رسید.
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 به خلبان بگو پشت پارک کنه ،تو یکی از اصطبلها .دستیار دکتر داره از دفتر پدرم تلفن میکنه .نمیخوام وقتی داره قدممیزنه سرش بخوره به یه شاتل نامرئی.
هالی دستورات الزم را به خلبان داد ،بعد همه منتظر ماندند تا شاتل پشت خانه برود .به نظر انتظار طوالنیای میآمد ،همه
ساکت بودند ،تنها صدایی که شنیده میشد صدای نفسنفس زدن آنجلین بود.
فلی انگار که داشت با خودش حرف می زد ،گفت :شماره یک هم شاید نتونه این کار رو بکنه .اون یه جادوگر جوونه که تقریباً
آموزشی ندیده .سفر در زمان یکی از مشکلترین جادوهاست.
آرتمیس چیزی نگفت .حرفی نداشت که بزند .تمام امیدش به شماره یک بود.

یا این کار رو میکنه ،یا مادر میمیره.
دست آنجلین را گرفت و با شستش پوست خشک و زبرش را لمس کرد .زیر لب گفت :تحمل کن ،مادر ،فقط یه ثانیه میرم و
برمیگردم.

––
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فصل پنجم
و حاال من شما دو نفر را...
دیو کوچولو ،معروف به شماره یک ،از روی پل شیبدار شاتل پلیس زیرزمین ،مثل اردک تاپتاپ پایین آمد .موجود کوچولوی
کوتاه و خپل ،با آن بدن زرهپوش خاکستری و دست و پاهای کوتاه ،شبیه نسخهی کوچک کرگدن ایستادهای بود که انگشت
باشد ،البته به جز سر .سر ،سر دیو بود.

شماره یک فکر کرد ،کاش دُم داشتم.
البته دم داشت ،ولی خیلی کوتاه بود و به درد هیچ کاری نمیخورد ،مگر اینکه در پارک مصنوعی هون با آن برف بازی کند.
شماره یک این طوری خودش را دلداری میداد که دستکم دمش توی سوراخ توالت گیر نمیکند .برای بعضی از دیوهای
هایبراس خیلی سخت بود که روی این توالتهای مدل جدید بازیافت کن هون طوری بنشینند که دُمشان توی دستگاه داخل
سوراخ ،گیر نکند .چه داستانهای وحشتناکی که شماره یک تا حاال نشنیده بود .همین ماه فقط سه تا عمل اورژانس پیوند دم
داشتند.

––

برای همهی دیوها انتقال از برزخ به زمان طبیعی سخت بود .ولی خوبیهایش از بدیهایش خیلی بیشتر بود .حاال دیگر
محدودیتهای نظامِ قبیلهای را نداشتند و اگر میخواستند میتوانستند غذای پخته بخورند .خانوادهها کمکم شکل میگرفتند و
حتی جنگ طلبترین دیوها هم وقتی با مادرشان زندگی میکردند آرامتر بودند .البته خالص شدن از تنفری دههزار ساله نسبت
به آدمیزادها کار راحتی نبود و خیلی از دیوهای نر تحت رواندرمانی بودند یا قرص مصرف میکردند تا یکدفعه به سرشان
نزند و نپرند توی یک شاتل و یک راست بروند سطح زمین و اولین آدمیزادی را که دیدند تکهتکه بکنند.
البته شماره یک که نه .شماره یک اصالً اهل تکه پاره کردن و این جور کارها نبود .بین دیوها ،دیوی غیرعادی بود .شماره یک
همه را دوست داشت ،حتی آدمیزادها را ،به خصوص آرتمیس فاول که همهشان را از آن برزخ ماللتبار مردهوار نجات داده بود.
ولی لیون ابوت را ،همان پیشوای روانی قبلیشان را اصالً دوست نداشت.
برای همین وقتی با بخش هشت تماس گرفتند و گفتند آرتمیس به شماره یک احتیاج دارد ،خودش را سریع به قسمت شاتلها
رساند و گفت ببرندش باال .خلبان فرمانده وینیایا هم موافقت کرد ،چون مخالفت کردن باعث میشد این جوجه جادوگر ،خدا
میداند چه نحسی جادوگریای که از خودش در نیاورد .یک بار که از جایی جواب رد شنید ،شیشهی آکواریوم بزرگ شهر را
که به فاضالب وصل بود شکست .جن و پریها هنوز دارند از توی کاسهی توالتهایشان ماهیهای کوچولو در میآورند.
وینیایا به شماره یک گفته بود :میتونی بری ،ولی فقط باید یه جوخه نگهبان همراهت باشه که دستتو بگیرن.
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که البته منظورش این نبود که دستشو بگیرن ،این را شماره یک تازه وقتی فهمید که میخواست دستش را بیندازد توی دست
سرجوخه.
شماره یک گفت :ولی فرمانده وینیایا گفت.
سرجوخه با لحن خشکی دستور داد :دستتو بکش کنار .من تو مراقبتهام دست کسی رو نمیگیرم.
این طوری شد که شماره یک وقتی از شاتل پایین آمد ،حاضر شد تنهایی به عمارت فاوْل برود ،گرچه یک دو جین جن با سپر
پوششی روشن دنبالش بودند .وسط راه یکدفعه یادش آمد و با یک طلسم ریخت عوضکن ،لباس تنش کرد .حاال هر آدمیزادی
که اتفاقی چشمش به راه ماشینرو جلو خانه میافتاد ،پسر بچهای را میدید که با لباسی بلند و حلقهی گلی که به گردنش
آویزان بود سالنهسالنه به طرف در اصلی عمارت میآید .شماره یک لباس را که مال هیپیهای قرن گذشته بود ،در یکی از
فیلمهای آدمیزادها دیده و فکر کرده بود با پوشیدن آن ،ظاهرش تهدیدآمیز نیست.
اتفاقاً تا شماره یک به در رسید ،خانم بوک در را باز کرد .خانم پرستار -منشی شماره یک را که دید یکدفعه ایستاد و عینکش
را پایین آورد ،انگار که اطالعات غلط در اختیار چشمهایش گذاشته است.
با لبخند گفت :به به .سالم ،آقا پسر.
طرفش نشانه گرفتهاند اینقدر خوشحال نمیشد.
احتماالً اگر میدانست همان موقع دوازده اسلحهی نوترینو به––
شماره یک هم با لبخند گفت :سالم .من همه رو دوست دارم ،پس فکر نکن میخوام تهدیدت کنم.
لبخند دوشیزه بوک محو شد.
 تهدیدم کنی؟ معلومه که فکر نمیکنم .دنبال کسی میگردی؟ داری بازی میکنی؟آرتمیس دم در آمد و پرید وسط حرفشان.
 اِ ...فِردیناند ،کجا بودی؟بعد شماره یک را از کنار پرستار کشید تو.
 این پسر باغبانه ،فردیناند .به پدرش خبر میدم بیاد دنبالش.دوشیزه بوک با تردید گفت :فکر خوبیه .میدونم اتاق مادرت کامالً درزگیری شده ،ولی حتی نذار بره طبقهی باال.
آرتمیس گفت :معلومه که نمیذارم .از در پشت میفرستمش بیرون.
پرستار گفت :خوبه .من میرم کمی هوای تازه بخورم ،بعد میرم به مادرت سر میزنم.
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آرتمیس گفت :عجله نکن ،منم میرم طرز کار دستگاهها رو میخوانم.

بعد فکر کرد ،گرچه خودم چند تاشونو طراحی کردم.
به محض اینکه دوشیزه بوک رفت توی باغ ،آرتمیس دوست دیوش را از پلهها باال برد .شماره یک با اعتراض گفت:
 داریم میریم باال؟ مگه اون خانم نگفتن نذاری من برم باال؟آرتمیس آهی کشی و گفت :شماره یک ،چند وقته که منو میشناسی؟
شماره یک موذیانه سرش را تکان داد و گفت :آه ،بله .آرتمیس فاوْل هیچوقت کاری رو که بهش گفتن نکن ،نمیکنه.
هالی باالی پلهها حرف شماره یک را تکرار کرد ،ولی تا طلسم ریخت عوضکنیاش را باطل نکرد حاضر نشد بغلش کند.
هالی گفت :از این چیزها بدم میآد .مثل اینه که یه اسفنج خیس رو بغل کنی.
شماره یک لب ورچید و گفت :ولی من خوشم میآد فردیناند باشم .آدمیزادها بهم لبخند میزنن.
آرتمیس گفت توی اتاقش هیچ دوربینی کار نگذاشتهاند برای همین دیو جادوگر صبر کرد تا در را ببندند ،بعد با یک بشکن
طلسم را باطل کرد .لباس فردیناند از وسط جر خورد و با چند تا جرقهی پر جنبوجوش داخل بدن شماره یک رفت .حاال روی
هیکل دیو جادوگر چیزی جز یک لبخند گنده نبود.

––

 میدونستم میآی .خیلی بهت احتیاج داریم.لبخند شماره یک از بین رفت.
 هان ،آره .مادر آرتمیس .با جادو باید درمانش کرد؟هالی گفت :تنها کاری که نباید بکنیم همینه.
تا وضعیت را برای شماره یک توضیح دادند ،فوری پذیرفت که کمک کند .دیو کوچولو انگشتهایش را تکان داد و گفت:
 شانس آوردی آرتمیس ،همین هفتهی گذشته واحد سفر در زمانمو برای گواهینامهی دورهی جادوگریم گرفتم.آرتمیس با تمسخر گفت :شرط میبندم جمعیت کالس خیلی کم بود.
شماره یک گفت :فقط من؛ و البته کوآن ،استادم .این طور که کوآن میگه من قویترین جادوگری هستم که تا حاال دیده.
آرتمیس گفت :خوبه .پس فرستادن همهمون به گذشته نباید برات مشکل باشه.
فلی تصویر خودش را روی هر پنج نمایشگری که توی اتاق آرتمیس بود آورد.
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 همهمون؟ نمیتونی شماره یک رو با خودت ببری.آرتمیس اصالً حوصلهی جر و بحث نداشت.
 بهش احتیاج دارم ،فلی .بحث نباشه.فلی طوری نگاه کرد که انگار همین حاالست که سرش را از توی مانیتور بیرون بیاورد.

 معلومه که موضوع به این مهمی رو نمیتونی بگی بحث نباشه .هالی بزرگه ،میتونه خودش تصمیم بگیره ،ولی شماره یکفقط یه بچه است .نمیتونی با این کارها جونشو به خطر بندازی .چقدر به این دیو کوچولو امیدواریم؟ آیندهی قوم جن و پریها
به اون بستگی داره.
 اگر شماره یک ما رو نبره به گذشته هیچ کدوم ما آیندهای نداریم.شماره یک گفت :خواهش میکنم ،بس کنید .این بحثها گیجم میکنه .وقت این کارها رو نداریم.
صورت آرتمیس سرخ شده بود ،ولی جلوی زبانش را گرفت .برعکس فلی هنوز داشت داد میزد ،ولی لطف کرده بود و صدای
نمایشگرها را قطع کرد.
هالی گفت :فلی باید یه جوری خودشو خالی کنه ،وگرنه سردرد میگیره.
––

سه تایی منتظر ماندند تا سنتور آرام شود ،بعد شماره یک حرف زد.
 به هر حال من نمیتونم بیام ،آرتمیس .این طوری کار نمیکنه. ولی تو همهی ما رو از برزخ منتقل کردی. کوآن کرد .اون استاده و من فقط یه دستیارم .تازه ،ما تصمیم نداشتیم برگردیم به برزخ .تو اگه بخوای برگردی اینجا منباید به عنوان عالمت اینجا باشم.
آرتمیس خیلی کوتاه گفت :توضیح بده.
شماره یک دستهایش را کامل باز کرد.
 من یه عالمتم .یه ابرنواختر تابان بسیار قدرتمند .هر جادویی که به سمت فضای اِتِری بفرستم دوباره برمیگرده و جذبخودم میشه .من شما رو میفرستم به گذشته و شما مثل سگی که سر قالدهاش دست صاحبشه ،دوباره بر میگردین پیش
خودم.
شماره یک اخم کرد ،زیاد از مثالی که زده بود خوشش نیامد.
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 البته ،از اون قالدههایی که جمع میشن.آرتمیس گفت :باشه ،فهمیدیم .چقدر طول میکشه تا طلسمو بگیری؟
شماره یک لبش را لحظهای گاز گرفت.
 اینقدر که لباسهاتونو در بیارین.آرتمیس با تعجب گفت :هِرک.
هالی هم فحش داد :دارویت.

شماره یک گفت :فکر کنم همهمون میدونیم دارویت یعنی چی .ولی هِرک انگلیسی نیست .مگر اینکه منظورت هارک باشه
که یعنی گوش کردن یا به یاد آوردن چیزی از گذشته که حاال این یکی کمی مربوطه ،یا شاید به آلمانی گفتی که در این
صورت هرک رو به صورت چمباتمه نشستن ترجمه کردن.
شماره یک مکث کرد و یک بار پلک زد :که به نظر من یعنی همون نشستن.
آرتمیس دوال شد و در گوش قیفمانند دیو گفت :چرا باید لباسمونو در بیاریم؟
هالی هم در گوش دیگرش گفت :سؤال خیلی خوبیه.

––

شماره یک گفت :خیلی ساده است .من مثل کوآن حرفهای نیستم؛ و حتی با وجود کوآن که روی انتقال قبلی نظارت داشت،
شما دو تا چشمهاتون عوض شد که احتماالً به خاطر این بود که یکی تمام حواسش به این بود که جادو بدزده .اگه شما لباس
یا اسلحه با خودتون ببرین ،امکان داره قسمتی از شما بشن.
دیو انگشت اشارهاش را سیخ باال برد :درس شماره یک انتقال :ساده اجراش کنین ،وقتی میخواین بدنهاتونو دوباره جمع کنین
تمام حواستون باید متمرکز باشه؛ و تازه لموره رو هم دارین که باید بهش فکر کنین.
شماره یک وقتی قیافهی معذب آرتمیس و هالی را دید دلش به حالشان سوخت.
 خب اگه مجبورید ،فکر کنم بتونین یه چیز نگه دارین .یه لباس کوچیک ،ولی باید رنگ بدنتون باشه ،چون احتماالً بعداً یهمدت خیلی طوالنی باید تنتون باشه.
آرتمیس و هالی با وجودی که میدانستند حاال وقت خجالت کشیدن نیست ،هر دو سرخ شدند.
هالی برای اینکه متوجه دستپاچگیاش نشوند تندتند لباس براقش را در آورد و با پرخاش گفت :من این یه تیکه رو نگه
میدارم.
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این یک تیکه ،گرمکن سرهمی بود که دم و دستگاه بالهایش را به پشتش وصل کرده بود و همینطور صفحههای فرمان
جنبشی و گرمایی که انرژی را از بدن کسی که آن را پوشیده بود میگرفت و به لباس منتقل میکرد.
شماره یک گفت :باشه ،ولی بهت توصیه میکنم تمام وسایل و دستگاههای الکترونیکی رو در بیاری.
هالی قبول کرد و صفحههای فرمان را از چسبهای پارچهایشان کند.
آرتمیس چیزهای هالی را جمع کرد.
 کالهخود و لباس تو میدارم توی گاوصندوق تا مطمئن بشم جاشون امنه ،با فناوری جن و پریها نباید ریسک کرد.صدای فلی در آمد :حاال داری مثل یه سنتور فکر میکنی.
فقط یک دقیقه طول کشید تا آرتمیس لباسهای جن را قایم کند و وقتی برگشت پیراهن و شلوارش را با دقت درآورد و توی
کمدش به چوب لباسی آویزان کرد .کفشهایش را گذاشت توی قفسهی کفشها کنار چند جفت کفش دیگرش که همه
مشکی بودند ،به جز یکی که قهوهای بود ،برای کارهای غیررسمی.
فلی انگار که اصالً متوجه جدی بودن وضعیت نیست ،از توی نمایشگر گفت :چه لباس زیرِ شیکی.
آرتمیس یک شورت پاچهدار قرمز مارک آرمانی پوشیده بود که رنگش درست رنگ صورتی بود.
––

با عصبانیت گفت :میشه کارمونو بکنیم؟ کجا باید بایستیم؟
شماره یک راحت گفت :هر جا دوست دارین .برای من خیلی راحتتره همون جایی باشین که وقتی رفتین به گذشته میخواین
باشین ،همین که دارم با سرعت نور ،از تو یه سوراخ کرم میفرستمتون ،به اندازهی کافی سخت هست که حاال نگران جاهم
باشیم.
آرتمیس گفت :همینجا که هستیم درسته ،باید همینجا باشیم.
شماره یک گفت :در ضمن باید بدونین کجا میخواین برین .مختصات زمانی به اندازهی مختصات جغرافیایی مهمه.
 میدونم کجا.شماره یک دستهایش را به هم مالید و گفت :خب دیگه ،وقتشه راه بیفتین.
هالی یکدفعه چیزی یادش آمد.
 من مراسم تجدید جادومو انجام ندادم ،جادوم کمه .اسلحه هم هم که ندارم ،برامون مشکل میشه .بلوط هم که نداریم.آرتمیس گفت :و همینطور یه رودخانه که بپیچه.
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شماره یک با غرور لبخندی زد و گفت :مشکل میشه ،مگر اینکه...
وردهای جادویی که روی پیشانی دیو بود برق قرمزی زد و شروع کرد به چرخیدن.
هالی گفت :وای ،خیلی...

بعد از وسط وردها پرتویی از نور قرمز رنگ جادو مثل صاعقه درخشید و هالی را در پیلهای از نور پیچاند .شماره یک تا پایین
خم شد و گفت :حاال کامالً پُری .یادت نره بلوطهاتو چال کنی.
هالی وقتی نوک انگشتهایش دیگر وِز وِز نکردند ،دوباره گفت :وای ،چه کلک تمیزی.
 بیشتر از اینه که فکرشو میکنی .این مثل امضای منه ،در جریان زمان هر جا که برای مثال عالمت برام مشخصت میکنه. چقدر وقت داریم؟شماره یک همانطور که حساب میکرد سقف را نگاه کرد.
 سیصد سال ...نه نه نه .سه روز .تو این مدت هالی میتونه هر جا باشین برتون گردونه ،فقط کافیه خودشو بسپاره به جادویمن ،ولی بعد از این سه روز پیوندمون کمکم ضعیف میشه.
 -نمیتونیم کاریش بکنیم؟

––

آرتمیس با حالتی عصبی این پا آن پا کرد.
 واقعیتها رو باید قبول کرد ،هر چقدر هم که من قوی باشم ،به هر حال تازه کارم .برای همین حتماً همون جایی برو کهمیخوای باشی .اگر بیشتر از سه روز طول بکشه ،توی گذشته میمونین.
آرتمیس گفت :پس اگر از هم جدا شدیم ،هالی میتونه دوباره برگرده و منو بیاره؟
شماره یک گفت :نه اصالً نمیتونه .امکان نداره دوباره در همون نقطهای که بودین هم دیگه رو ببینین ،این فقط یک بار اتفاق
میافته .من هر طور شده باید شما دو تا رو با هم بفرستم .دیگه اینکه اتمهای شما حافظهشونو از دست میدن و خیلی راحت
یادشون میره قرار بوده کجا برن .هر دوی شما تا حاال دو بار در زمان سفر کردین ،من میتونم اشیا رو چه برای همیشه ،چه
یک روز منتقل کنم ،ولی موجودات زنده اگه یه جادوگر نباشه که تمام مدت ازشون محافظت کنه ،از هم میپاشن.
هالی سؤال به جایی پرسید :شماره یک تا حاال این کار رو کردی؟
دیو گفت :معلومه ،چند بار با یه شبیهسازی دو تا از هولوگرامها زنده موندن.
ارادهی آرتمیس کمی متزلزل شد.
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 -دو تاشون زنده موندن؟ دو تای آخری؟

شماره یک گفت :نه دو تای آخری توی یه تونل زمان سیاهچاله گیر کردن و زامبیهای کوانتومی خوردنشون.
هالی احساس کرد گوشهای نوکتیزش مورمور میشوند .عالمت بدی بود ،گوش الفها خطر را احساس میکردند.
 زامبیهای کوانتوم؟ اینکه خیلی مسخره است. منم به کوآن همینو گفتم .برنامه رو اون نوشته برد.آرتمیس با عصبانیت گفت :این به ما مربوط نیست .در هر صورت ما چارهای جز رفتن نداریم.
شماره یک گفت :خب دیگه.
بعد انگشتهایش را جمع و زانوهایش را خم کرد و تمام وزن بدنش را روی نوک دمش انداخت.
گفت :ژست جادوگریمه .این ریختی بهتر میتونم کار کنم.
فلی گفت :مالچ دیگامز هم همینطور .راستی گفتی زامبیهای کوانتومی؟ باید یه کپی ازش بگیرم.
مه رقیقی دور دیو جادوگر به وجود آمد و صاعقههای ریزی بین شاخهایش زده شد.
––

فلی از توی نمایشگر گفت :داره نیرو میگیره .تا چند ثانیهی دیگه میرین ،یادتون باشه تا مجبور نشدین به هیچی دست نزنین.
با هیچکس حرف نزنین ،توی گذشته با من تماس نگیرین .فکر کنین اصالً من وجود ندارم.
آرتمیس سرش را تکان داد :میدونم تا اونجا که ممکنه کمترین اثر رو از خودتون به جا بذارین ،البته اگر فکر میکنین تئوری
معمای زمان اصالً درست باشه.
هالی میخواست برود.
 علم دیگه بسه ،فقط بفرستمون .ما هم با میمونه بر میگردیم.آرتمیس و فلی با هم گفتند :لمور.
شماره یک چشمهایش را بست .وقتی دوباره بازشان کرد ،یک کاسه خون بودند .با کلماتی عامرانه گفت:
 خب دیگه ،بزن بریم.آرتمیس پلکهایش را به هم زد .انتظار داشت صدای شماره یک موقع جادوگری کمی کلفتتر باشد.
 -مطمئنی؟
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شماره یک غرولند کرد :میدونم ،به خاطر صدامه ،مگه نه؟ هنوز کلفت نشده .کوآن میگه باید باد بندازم تو گلوم .بهم اعتماد
کنید .آمدهام .حاال دستهاتونو بگیرین.
آرتمیس و هالی کنار هم ایستادند و انگشتهایشان را در هم گره کردند .تا حاال با هم از فضا و زمان گذشته بودند ،از دست
شورشیهای گابلین جان سالم به در برده بودند و با عقدهایهای قدرتطلب در افتاده بودند .خون باال آورده بودند ،انگشتشان
قطع شده بود ،بوی گند دورفها را روی بدنشان تحمل کرده بودند و چشمهایشان عوض شده بود ،حاال هم با این ریخت
مسخره دستهای هم را گرفته بودند .شماره یک میدانست که نباید این کار را بکند ،ولی نتوانست جلوی خودش را بگیرد و
تیکه نیندازد.
 وحاال من شما دو نفر را...دو نفری که دست هم را گرفته بودند ،اصالً نخندیدند ،اما قبل از اینکه بتوانند کاری بیش از اخم کردن بکنند ،دو صاعقهی
قرمزِ انرژی ،از چشمهای شماره یک جرقه زد و دوستهایش را به درون جریان زمان پرتاب کرد.
شماره یک شوخیاش را کامل کرد :آدم و الف اعالم میکنم.
بعد خودش زد زیر خنده.
نگرانیتو پنهان کنی.
روی نمایشگر ،فلی خرخر کرد :فکر کنم داری میخندی تا ––
شماره یک گفت :کامالً درسته.
حاال جایی که آرتمیس و هالی ایستاده بودند هالهای از بدنشان میدرخشید ،در حالی که دهانهایشان باز شده بود تا به شوخی
شماره یک اعتراض کنند.
 مثل ارواح شدن ،وحشتناکه .مثل اینه که مردن.فلی مورمورش شد.
 این چه حرفیه میزنی .اگه بمیرن ،همهمون میمیریم .کی برمیگردن؟ تقریباً ده ثانیهی دیگه. و اگر تا ده ثانیهی دیگه برنگردن؟ دیگه هیچوقت.فلی شروع کرد به شمردن.
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فصل ششم
توافق
وقتی موجودی که توی خشکی زندگی میکند داخل آب میرود ،یک لحظه گیج میشود .فرقی نمیکند حیوان ،آدمیزاد ،جن
و یا پری باشد ،همهی حسهایش یکدفعه دچار شوک میشوند و پوستش جمع میشود .سرما نیش میزند و حرکات آرام
میشوند و چشمها فقط لکههای رنگی و حبابهای رقصان را میبینند .وارد جریان زمان شدن هم درست مثل همین لحظه
است.
نمیشود گفت سفر بین جریان زمان یک تجربهی همسان است .هیچوقت همان سفر دو بار اتفاق نمیافتد .کوآن ،همان دیو

جادوگری که روی کرهی زمین باتجربهترین جن در سفر در زمان است ،در کتاب پرفروشش به اسم کوآن :زمان من حاالست
که سرگذشت خودش است نوشته :حرکت در جریان زمان مثل پرواز کردن در رودهی یک دورف است .بعضی قسمتها را
خیلی راحت میشود پرواز کرد ،ولی بعد از یک پیچ ،یکدفعه با مشتی کثافت برخورد میکنید .مشکل اینجاست که جریان
زمان کالً ساختاری عاطفی دارد و احساسات محیط زمانِ واقعی را که در آن جریان دارد به خودش جلب میکند .اگر اتفاقی با
تکهای برخورد کردید که بوی گند میدهد ،میتوانید شرط ببندید که در آن لحظه آدمها دارند چیزی را میکُشند.
حاال آرتمیس و هالی از بین تکهای بوی گند میگذشتند که منطبق بود با زمانی که در آمریکای جنوبی داشتند .اکوسیستم را
––

نابود میکردند .بوی ترس و وحشت حیوانها و حتی بوی چوب سوخته را هم احساس میکردند .آرتمیس احساس کرد که
هالی در گردابی از احساسات و عواطف هم غوطهور است .جن و پریها نسبت به محیطزیست بسیار حساستر از آدمیزادها
هستند .اگر هالی تمرکزش را از دست میداد اتمهایش پراکنده میشدند و جریان زمان آنها را به خود میکشید.

آرتمیس فکرش را به درون جریان فرستاد :هالی تمرکز کن .حواست باشه کی هستی و چرا اینجا هستیم.
این کار برای هر دو نفرشان سخت بود .حافظههایشان به خاطر دور سفر در زمان قبلی ضعیف شده بود و به شدت وسوسه
میشدند که با این جریان در آمیزند.

آرتمیس برای اینکه ارادهاش را قوی کند تصویری از مادرش را مجسم کرد .فکر کرد :میدونم کی و کجا میخوام باشم .دقیق ًا
کی و کجا...
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تقریباً هشت سال پیش ،عمارت فاوْل

آرتمیس و هالی از جریان زمان خارج شدند و وارد اتاق مطالعهی آرتمیس دهساله شدند .از نظر علمی ،تجربهی آرام و راحتی
بود ،مثل پریدن از باالی یک دیوار کوتاه روی فرش ،ولی از لحاظ احساسی ،مثل این بود که در عرض ده دقیقه ،یکجا تمام
بدترین خاطرات زندگیشان را به یاد آورده باشند.
هالی یک دقیقهای برای مادرش گریه کرد تا اینکه باالخره صدای زنگ ساعت آونگداری به یادش آورد که کجا و در چه
زمانی است .با پاهای لرزان ایستاد و اطراف را نگاه کرد .آرتمیس را دید که همانطور که تلوتلو میخورد به طرف کمد لباس
میرفت .از قیافهاش خندهاش گرفت.
هالی گفت :نباید سخت بگیری.
آرتمیس داشت لباسهایش را که به چوب لباسی آویزان بود جلو عقب میکرد.
 معلومه که هیچی اندازهام نیست .همشون خیلی کوچیکند.هالی با آرنج کنارش زد و گفت :ولی برای من نه.
و یک دست کت و شلوار خاکستری تیره را از توی کمد برداشت.
––

آرتمیس با لبخند گفت :اولین کت و شلوارمه .برای عید خانوادگی کریسمس ،حتی نمیدونستم چه طوری باید بپوشمش .یادمه
موقع پرو کردن خیلی وول میخوردم .کار یه خیاط معروفه.
هالی روکش پالستیک را باال زد و گفت :پس اگه اندازه شد از دستت رفته.
تازه حاال که احساسات آرتمیس کمی آرام گرفت متوجه حرف هالی شد.
 منظورت چیه که سخت نگیرم؟هالی در کمد را بیشتر باز کرد تا آیینهی توى در رو به روی آرتمیس قرار بگیرد.
هالی گفت :خودتو ببین.
آرتمیس نگاه کرد .توی آینه پسر باریک و بلندی را دید که سرش بین خرمنی از موهای بلند و مجعد گمشده .حتی چند تا
ریش سیخسیخی هم روی چانهاش در آمده بود.
 اِ که این طور.هالی گفت :تعجب میکنم که بیخیالی.
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آرتمیس بیخیال گفت :تسریع در روند رشد .از تأثیرات جانبی سفر در زمانه .وقتی برگشتیم ،برعکس میشه.
بعد لحظهای مکث کرد و نگاهی به سر تا پای هالی انداخت.
 بد نیست خودت هم یه نگاهی توی آیینه بندازی ،فقط من عوض نشدم.هالی با آرنج کنارش زد ،میدانست آرتمیس دارد دستش میاندازد ،ولی وقتی جنی را که در آیینه بود دید ،لبخند نصفهاش روی
لبهایش محو شد .صورت خودش بود ،ولی متفاوت .جای چند تا از زخمهایش از بین رفته بود و چند دههای جوانتر شده بود.
هالی زیر لب گفت :جوون شدم .جوونتر.
آرتمیس زود گفت :ناراحت نشو ،موقتیه .مثل اینه که گریم کرده باشیم .هم بلوغ من ،هم جوونی تو .وقتی برمیگردیم در
عرض یکی دو دقیقه دوباره مثل قبل میشیم.
ولی هالی ناراحت بود .میدانست چرا اینطور شده است.

داشتم به مادر فکر میکردم .آخرین ساعتهایی که با هم بودیم .اینکه اون موقع چطور بودم.
برای همین عوض شده بود.

––آدمیزادها ،یک کمی از حاالی آرتمیس بزرگتر بودم.
قیافه رو باش ،تازه از دانشکده فارغالتحصیل شده بودم .با معیار
بنا به دالیلی ،این فکر مسخره را از سرش بیرون کرد.
همانطور که دکمهی یقهی پیراهن سفیدش را میبست با پرخاش به آرتمیس گفت :زود باش یه چیزی بپوش ،بعد وقت داریم
راجع به تئوریهای جنابعالی بحث کنیم.
آرتمیس که حاال بلندتر شده بود ،دستش را دراز کرد و جعبهی بزرگی را از باالی کمدش برداشت .توی جعبه چند دست لباس
مرتب تا شده بودند و آنجلین فاوْل آنها را برای خیریه کنار گذاشته بود .از توی جعبه یک کالهگیس نقرهای برداشت و به
هالی داد.
 مال یه مهمونیه که قرار بود همه لباسهای دههی هفتاد رو بپوشن .مادر اینو سرش گذاشته بود .بگیر ،روی گوشهای تیزتومیگیره.
هالی کالهگیس را روی موهای کوتاه خرماییاش گذاشت.
 کاله راحتتر بود.آرتمیس آهی کشید و گفت :ببخشید ،کاله نداریم.
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بعد یکدست گرمکن از توی جعبه برداشت.
 -مال فروشگاه هَرودز نیست؛ حاال فکر میکنیم هست.

کفشهای قدیمی آرتمیس هم اندازهی هالی شدند .یک جفت کفش ورزشی پدر آرتمیس هم توی جعبه بود که وقتی تویش
چیزی چپاند ،اندازهاش شدند.
هالی گفت :همیشه موقع میمون دزدیدن باید شیک بود.
آرتمیس آستینهای گرمکنش را تا زد و گفت :اصالً الزم نیست لباس پوشید .فقط باید چند دقیقه صبر کنیم تا مادرم تقریباً
مچ باتلر رو بگیره که با لموره یواشکی میخواست بیاد باال .یادمه قفسشو از الی در ورودی گذاشت بیرون بعد هم خودم
آوردمش باال .به محض اینکه قفس اومد توی اتاق ،باید زود بگیریمش و این لباسهای مسخره رو در بیاریم و بخوایم که
برگردیم پیش شماره یک.
هالی خودش را توی آیینه نگاه کرد .شبیه محافظ رئیسجمهور سیارههای دیگر شده بود.
 به نظر خیلی ساده میآد. ساده بود؛ یعنی هست .باتلر اصالً توی اتاق من نیومد .تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینجا بمونیم و منتظر باشیم. -چطور دقیقاً همین لحظه رو پیدا کردی؟

––

آرتمیس دسته موی سیاه را از روی صورتش کنار زد و چشمهای دو رنگش معلوم شد .بعد به سقف اشاره کرد و گفت:
 گوش کن.هالی دستهای از موهای نقرهای را پشت گوشش زد و سرش را به یک طرف برگرداند تا با حس شنوایی تیزش خوب بشود.
صدای ساعت آونگدار و صدای ضربان قلب مسافران زمان را شنید ،ولی بلندتر از آنها ،یک فریاد دیوانهوار گوشخراش هم
بود.
آرتمیس سرش را پایین انداخت و گفت :مادره .اولین بار که منو نشناخت .میخواد به پلیس تلفن کنه .همین حاال از پلهها پایین
میآد تا تلفن کنه که باتلر رو میینه.
هالی حاال فهمید .چطور ممکن است پسری چنین لحظهای را فراموش کند؟ پیدا کردنش حتم ًا راحت و دردناک بود.
 به وضوح به خاطر دارم .تازه از پارک رتدان برگشته بودیم .میخواستم قبل از اینکه بریم مراکش ببینم حالش چطوره؟ درعرض یک ماه به قدری حالش بد میشه که اصالً نمیتونه از خودش مراقبت کنه.
هالی شقیقههای آرتمیس را فشار داد.
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 اینا مال گذشته است ،آرتمیس .تا چند دقیقهی دیگه دوباره مادرت خوب میشه و مثل همیشه دوستت داره.آرتمیس با ناراحتی سرش را تکان داد .میدانست احتماالً همینطور خواهد شد ،ولی این را هم میدانست که هیچوقت نمیتواند
کامالً از کابوس این خاطرهی بد فرار کند .طبقهی باال ،صدای آنجلین فاوْل همانطور که فریاد میزد از کنار تختش تا پاگرد
باالی پلهها حرکت کرد .آرتمیس ،هالی را توی سایهی دیوار کشید.
 باتلر حاال باید روی پلهها باشه .بیا کنار شاید ببیندمون.هالی کمی عصبی بود.
 مطمئنی بیرون میمونه؟ آخرین باری که باتلر رو به عنوان دشمنم دیدم تمام پلیسهای زیرزمین باهام بودن .اصالً دوستندارم در حالی که فقط یه کالهگیس دارم باهاش رو به رو بشم.
آرتمیس ناخودآگاه با لحن بزرگوارانهای گفت :سروان ،آروم باشین .همون بیرون میمونه .با چشمهای خودم دیدم.
 با چشمهای خودت چی دیدی؟این را باتلر گفت که در چارچوب دری که پشت سرشان بود ایستاده بود.
آرتمیس ضربان خونش را نوک انگشتهایش احساس کرد .چرا اینطور شد؟ این طوری اتفاق نیفتاده بود .آرتمیس تا حاال
––

هیچوقت ،وقتی باتلر خشمگین نگاه میکرد رو به رویش نبود .برای اولین بار فهمید محافظش چقدر ترسناک میتواند باشد.
باتلر بدون اینکه منتظر پاسخ سؤالش باشد ،گفت:
 این معلومه شما دو تا بچه ،خوب با کمد فاوْل از خودتون پذیرایی کردین .حاال ،میخواین المشنگه راه بیندازین ،یا بیسر وصدا دنبالم میآین؟ بذارین یه توصیهای بهتون بکنم ،آروم و بیسر و صدا دنبالم بیاین.

هالی فهمید ،جادو تنها راهه.
چانهاش را محکم چرخاند تا قدرت جنیاش را راه بیندازد .اگر هم نمیتوانست بیهوشش کند ،هیپنوتیزمش میکرد.
با صدایی که از جادو بود ،گفت :آروم باش ،آدمیزاد.
ولی هیپنوتیزم کردن یک فرایند دوکاره بود ،هم صوتی و هم دیداری .باتلر کلمات جادویی را میشنید ،ولی ارتباط چشمی از
توی سایه درست برقرار نمیشد.
باتلر با تعجب گفت :چی؟ چطور تو...
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محافظ قوی هیکل قبالً آنقدر چیزخور شده بود که بفهمد ارادهاش دارد تحلیل میرود .این دو تا بچه داشتند یک جورهایی
به او مسلط میشدند .باتلر به عقب تلوتلو خورد و شانهاش را به چارچوب در تکیه داد .آن یکی که کوچکتر بود و کالهگیس
نقرهای سرش گذاشته بود ،گفت :بخواب ،باتلر.

منو میشناسه؟
موضوع جدی بود .این دو تا بچه لباس مبدل پوشیده بودند و خیلی خوب کارشان را بلد بودند .باتلر فکر کرد :باید قبل از این
که از هوش برم ،بگیرمشون .اگر از پا بیفتم ،ارباب آرتمیس و خانم فاوْل بیدفاع میمونن.
باتلر دو گزینه داشت :یا روی این دو تا دزد کوچولو بیفتد ،یا با تفنگ بیهوش کنندهای که برای دزدیدن میمون از پارک رتدان
همراهش بود به آنها شلیک کند .گزینهی دوم را انتخاب کرد .دستکم پیکانهای کوچک بیهوشکننده این دو تا بچه را له
نمیکرد یا استخوانهایشان را نمیشکست .باتلر از اینکه تصمیم گرفته بود به دو تا بچه صدمه بزند احساس گناه کرد ،ولی
زیاد هم نه؛ هر چه باشد برای آرتمیس فاوْل کار میکرد و کامالً میدانست که بچهها گاهی اوقات چقدر خطرناکند.
آن یکی که کالهگیس داشت از توی سایه آمد بیرون و باتلر توانست چشمهایش را به وضوح ببیند .یکی آبی بود و یکی زرد
مایل به قهوهای.

دختر با همان صدای خوش آهنگش دوباره گفت :بخواب ،باتلر .چشمهات سنگین نشدن؟ بخواب.
––

باتلر یک آن متوجه شد ،داره هیپنوتیزمم میکنه.
با انگشتهایی که احساس میکرد انگار توی الستیک آبشده هستند ،تفنگ را بیرون کشید و به زحمت نگه داشت.
زیر لب گفت :تو بخواب.
و به ران دختر شلیک کرد .هالی با ناباوری به سر پیکان بیهوشکننده که از پایش بیرون زده بود نگاه کرد .با ناله گفت:
 دوباره نه.و روی زمین افتاد.
سر باتلر فوری راحت شد.
آن یکی بچه حتی یک سانت هم تکان نخورد.

باتلر فکر کرد ،دختر حرفهایتر بود .عجیبه ،چطور حاضر شده با یه بیدست و پایی مثل این کار کنه؟
آرتمیس سریع متوجه شد چارهای ندارد جز اینکه هویتش را بازگو کند و حمایت باتلر را به دست بیاورد.

ولی خیلی مشکله .برای ثابت کردن ،چیزی جز یه شباهت زیاد به جوونی خودم ندارم.
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با وجود این ،باید قبل از اینکه نقشهاش بهطور کامل نقش بر آب شود سعی خودش را بکند...
پس شروع کرد :گوش کن ،باتلر ،به چیزی میخوام بهت...
باتلر فرصت نداد یک کلمهی دیگر بگوید .زود گفت :نه نه نه.
او به شانهی آرتمیس شلیک کرد.
 هیچ کدومتون دیگه نباید حرف بزنین.آرتمیس پیکان را بیرون کشید ،ولی دیگر دیر شده بود .کپسول کوچک حاوی مادهی بیهوش کننده خالی شده بود.
آرتمیس روی زانوهایش افتاد و با زحمت گفت :باتلر! تو به من شلیک کردی.
مرد محافظ آهی کشید و گفت :همه اسم منو میدونن.
بعد دوال شد و دو تا دزد را روی شانههایش انداخت.
***
آرتمیس فاوْل دهساله با چکمهی بِنتلیاش به هر دوتایشان زد و اینطرف و آنطرفشان را نگاه کرد.
––

 واقعاً کنجکاو شدم .اتفاقهای عجیبی داره اینجا میوفته.باتلر نبض دختره را گرفت و گفت :زیاد هم عجیب نیست .دو تا دزدن که یه جوری وارد عمارت شدن.
 و از جلوی همهی دستگاهها گذشتن ،بدون اینکه روی حتی یکی از حسگرهای حرکتی یه نقطه روشن بشه؟ نه هیچی .اتفاقی موقع گشت روزانهام دیدمشون .توی سایه قایم شده بودند .از توی کمد ،لباسهای دور انداختنی رو پوشیدهبودن.
آرتمیس روی چانهاش زد.
 اِ؟ پس لباسهاشونم پیدا نکردی؟ حتی یه تکه. یعنی با لباسزیر یواشکی اومدن تو و از کنار دستگاهها رد شدن.آرتمیس از جیب کتش یک چراغقوهی قلمی درآورد و نورش را روی هالی انداخت .موهای نقرهای کالهگیس برق زدند.
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 این یکی یه جوریه ،استخونبندیش خیلی غیرعادیه .استخونای گونهاش خیلی باالست ،شاید از نژاد اِسالوْ باشه .پیشونیشهم خیلی بلنده ،مثل بچهها ،ولی تناسب جمجمه و باالتنهاش بزرگساله ،نه کودک.
باتلر آرام نخودی خندید.
 پس موجودات فضایین؟آرتمیس با قیافهی متفکری گفت :پسره آدمه ،ولی دختره یه چیز دیگه است .شاید از لحاظ ژنتیکی اصالح شده باشه.
آرتمیس نور چراغقوه را کنار استخوان گونه گرفت :اینجا رو ببین .نوک گوشهاش تیزه .جالبه.
آرتمیس هیجان زده بود .اتفاقی در شرف وقوع بود .اتفاقی مهم .مطمئناً از این موقعیت پول هنگفتی میتوانست یه جیب بزند.
دست هایش را به هم مالید و گفت :خب .فعالً نباید حواسم پرت اینا بشه .در طوالنی مدت ،این موجود عجیب پول زیادی
میتونه برامون داشته باشه ،ولی در حال حاضر باید ترتیب لموره رو بدیم.
باتلر کمی پکر بود.
 امیدوار بودم میمونه رو فراموش کنی .من رشته هنرهای رزمی رو تعلیم دیدم ،هیچ کدومشون برای یه میمون نیستن. باتلر ،این یه لموره .متوجه هستم که این عملیات در شأن تو––نیست ،ولی این به خاطر نجات جون پدرمه. البته ،آرتمیس .هر چی تو بگی. دقیقاً .خب ،نقشه اینه .ما طبق برنامه میریم پارک رتدان و وقتی با طرفدارهای انقراض معاملهمونو انجام دادیم ،بعد تصمیممیگیرم که با دو تا مهمونامون چه کار کنم .فکر میکنی جاشون توی صندوق عقب ماشین امن باشه؟
باتلر با نیشخند گفت :شوخی میکنی؟
آرتمیس نخندید.
 مثل اینکه تا حاال متوجه نشدی ،باتلر .من به ندرت شوخی میکنم. همینطوره که شما میفرمایید ،ارباب جوان ،شما اهل شوخی نیستید .شاید در یک موقعیت دیگه ،بله؟ شاید وقتی پدرمو پیدا کردم. بله شاید اونموقع .به هر حال جواب سؤال شما :این ماشین پدر شماست و تا حاال بیشتر از تعداد جشنهای تولدی که شماگرفتین توی این صندوق عقب زندانی داشتیم ،از مافیای ایتالیا گرفته تا ترایاد چین ،یاکوزای ژاپن ،تیوانا کارتل مکزیک و
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فرشتگان جهنمی آمریکا .تو فقط اسم گروه رو بگو تا من بهت بگم چند تاشون یه شب توی صندوق عقب این ماشین بودن.
پدرت کلی هم درستش کرده .تهویهی هوا داره ،فنربندیهای نرم ،نور مالیم و حتی آب خوردن.
 از نظر امنیت کامله؟ فراموش نکن که زندانیهامون تونستن وارد عمارت بشن.باتلر در صندوق عقب را بست.
 قفل تیتانیوم و در جوشندار .هیچ راه دیگهای هم به جز در نداره ،این دو تا اون تو میمونن تا وقتی که ما درشون بیاریم.آرتمیس گفت :عالیه.
و روی صندلیهای عقب ماشین بنتلی نشست.
 پس اول ترتیب کار اونا رو بده ،بعد فراموششون میکنیم و تمام حواسمونو میدیم به لموره.باتلر بلند گفت :عالیه.
ولی توی دلش گفت :آره ،میموندزدی .عاشقشم.
***
ایرلند ،استان ویکلو ،پارک رتدان

––

با وجود اینکه هالی پنج کیلو سبکتر از آرتمیس بود ،قبل از او به هوش آمد .خوشحال بود که بیدار شده است ،چون داشت
خواب وحشتناکی میدید .وقتی خواب بود ،زانوها و آرنجهایش به بدنهی فلزی صندوق عقب بنتلی چسبیده بود ،برای همین
خواب میدید که در یک زیردریایی پلیس زیر زمین گیر افتاده است.
هالی گوشهی صندوق عقب توی تاریکی کز کرده بود و هی آب دهانش را قورت میداد و پلک میزد تا بر ترس روانیاش
غلبه کند .مادرش در یک صندوق فلزی آسیبدیده بود و حاال خودش هم توی یکی از همانها بود.
ولی همین فکر مادرش بود که هالی را آرام کرد .چشمهایش را باز کرد و با نوک انگشتها و نگاه کردن ،آن فضای بسته را
بررسی کرد .مدت زیادی طول نکشید تا چراغ کوچکی را که به استیل وصل شده بود پیدا کند .هالی با ضربهای چراغ را روش
کرد و آرتمیس را دید که کنارش دراز کشیده و ورقهی فلزی و شیبدار در صندوق عقب یک ماشین از کنار دستش پایین آمده
است .کفشهای قرضی خودش هم کنار قوس براق چرخ ماشین بود .پس دو تایی توی یک وسیلهی نقلیه بودند.
آرتمیس نالهای کرد و کش و قوسی آمد و چشمهایش را باز کرد.
بی اختیار گفت :سهام فونتیکس رو بفروش.
ولی بعد یاد باتلر افتاد.
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 -هالی ،هالی؟

هالی آرام به پایش زد ،مبادا توی ماشین شنود گذاشته باشند ،به زبان اجنه گفت :چیزی نیست ،آرتمیس ،من اینجام .دیگه کجا
میتونم باشم؟
آرتمیس به پهلو شد و موهای سیاهش را از توی صورتش کنار زد و به زبان اجنه گفت :به هر دوتامون یه دوز بیهوشکننده
زدن ،با وجود این تو که سبکتر بودی اول به هوش اومدی .به خاطر جادو؟
یک طرف صورت هالی که پشت به چراغ بود در تاریکی محض قرار داشت.
 آره .جادو عالمتی شماره یک خیلی قویه. اینقدر قوی هست که ما رو از این تو ببره بیرون؟هالی یک دقیقه صرف کرد تا خوب بدنهی صندوق عقب را بررسی کند و با نوک انگشتهایش همهی جوشهای فلز را لمس
کرد .باالخره ،سرش را تکان داد و کالهگیس نقرهایش برق زد.
 حتی یه خال چوش ضعیف هم نداره .حتی هواکش تهویهی هوا هم کامالً هم سطحه ،هیچ راهی نیست.آرتمیس گفت :معلومه که نیست .ما داخل بنتلی هستیم .صندوق عقبش یه جعبهی فوالدیه با قفل تیتانیوم.
––

بعد هوای سرد را عمیق نفس کشید :چطور ممکنه این طوری بشه؟ همه چیز فرق کرده .قرار نبود باتلر بیاد تو اتاق من .ولى
یواشکی اومد و ما رو بیهوش کرد .حاال نمیدونیم کجاییم ،یا در واقع نمیدونیم لموره کجاست .باالخره دزدینش یا نه؟
هالی گوشش را به در صندوق عقب چسباند .از بیرون صدای خُرخُر و فینفین حیوانها میآمد.
 یه جایی نزدیک حیوونا هستیم .حدس میزنم یه جایی مثل پارک ،یا باغوحشه.آرتمیس گفت :پارک رتدان .همین نشون میده که هنوز لمور رو ندارن .برنامه و اوضاع تغییر کرده.
هالی داشت فکر میکرد.
 آرتمیس ،ما دیگه نمیتونیم این اوضاع رو تحت کنترل داشته باشیم .بهتره شکست رو قبول کنیم و وقتی خود بچهات ما روبرگردوند به عمارت ،برگردیم .شاید در آینده تونستیم درمانی پیدا کنیم.
آرتمیس انتظار این پیشنهاد را داشت.
 بهش فکر کرده بودم .ولی لمور هنوز بهترین گزینه است .االن چند متر بیشتر باهاش فاصله نداریم .فقط پنج دقیقه به منفرصت بده تا از اینجا ببرمت بیرون.
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هالی مطمئن نبود.

 پنج دقیقه؟ حتی آرتمیس فاوْل بزرگ هم نمیتونه از یه صندوق فوالدی در عرض پنج دقیقه بره بیرون.آرتمیس چشمهایش را بست و تمرکز کرد .سعی کرد به جای تنگی که تویش گیر افتاده بود توجهی نکند و همینطور به
دستههای مویی که توی صورتش آمده بودند و موهای زبری که چانهاش را میخاراندند.
هالی که صبرش تمام شده بود ،گفت :آرتمیس .قبول کن گیر افتادیم .حتی مالچ دیگامز هم اگر اتفاقی از اینجا رد میشد از
پس این قفل برنمیاومد.
آرتمیس که از پرحرفی هالی عصبانی شده بود ،یکی ابرویش را باال داد ،ولی بعد یکدفعه لبخند بزرگی روی صورتش پهن شد
و توى آن تاریکی حالت وحشتناکی به قیافهاش داد .یواش گفت :مالچ دیگامز اتفاقی از اینجا رد بشه؟ احتمالش چقدره؟
هالی گفت :صفر .صد در صد هیچی .حاضرم تمام حقوقمو شرط ببندم.
درست در همین لحظه چیزی یا کسی از بیرون ،روی در صندوق عقب ماشین زد .هالی چشمهایش را گرداند.
 نه .حتی تو هم...لبخند آرتمیس پهنتر شد.

––

 فقط بگو حقوقت چقدره؟ باورم نمیشه .باور نمیکنم .غیرممکنه.باز هم روی در زدند و پشت سرش صدای خشخش و چند تا فحش نامفهوم آمد.
آرتمیس گفت :چه صدای کلفتی ،مثل صدای یه دورف.
هالی که از قیافهی از خود راضی آرتمیس حرصش گرفته بود .گفت :باتلره.
 که به اجنهای فحش میده؟ ابداً.از بیرون باز هم صداهایی آمد.
تـ ...تـ ...تَق ،خِرتخِرت ،تَق تَق.
و در صندوق عقب کمی باال رفت و از الی آن تکهای از آسمان پرستاره و سایهای از یک دروازهی خیلی بزرگ معلوم شد.
سری کثیف و خاکی و صورتی پر از گل یکدفعه داخل آمد .از آن قیافههایی بود که فقط مادرش ممکن است قربان صدقهاش
برود ،تازه آن هم در صورتی که چشمهایش ضعیف شده باشند .چشمهایی تنگ و سیاه از باالی انبوهی ریش که مثل جلبک
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های دریایی آرام تکان میخوردند به آنها زل زد .دندانهای موجود ،بزرگ و چهارگوش بودند و با وجود حشرهی بزرگی که
بین دو دندان آسیایش وول میخورد بهطور وحشتناکی چندشآور بودند.
خب معلوم است دیگر ،مالچ دیگامز بود.
دورف حشرهی بدبخت را قورت داد ،بعد لبهایش را جلو داد و یک آروغ محکم زد.
به آرتمیس و هالی نصیحت کرد :هیچوقت وقتی دارین تونل میکنید آروغ نزنید.
طوری این حرف را زد که انگار دور هم نشستهاند و دارند گپ میزنند.
هالی مالچ را خیلی خوب میشناخت .این وراجیها فقط برای این بود که وقتی دارد اطراف را دید میزند حواسشان را پرت کند.
دورف باالخره ریش مرده ای را که برای باز کردن قفل استفاده کرده بود دور انداخت و گفت :و حاال ،کار .اِ ،مثل اینکه یه
آدمیزاد و یه الف توی یه ماشین زندانی شدن .خب چطور حاال از خودم بپرسم بیارمشون بیرون یا نه؟
آرتمیس که معلوم بود کمکم دارد طاقتش طاق میشود ،گفت :و جوابتون به خودتون چیه؟
چشمهای سیاه و ریز مالچ در نور مهتاب دودو زد.
 -اِ ،خاکیه زبون جنا رو میفهمه .جالبه .خب ،پس آدمیزاد اینم––بفهم .بهمحض اینکه پولمو گرفتم میارمتون بیرون.

هالی فکر کرد ،باز هم پول .این دو تا همش فکر معاملهان.
هالی به اندازهی کافی زندانی بودن را تحمل کرده بود.

فکر کرد ،مالچ که هنوز دوست من نیست ،پس لزومی نداره مؤدب باشم.
برای همین زانویش را تا نزدیک چانهاش آورد ،بعد برای اینکه پایش را بیشتر جمع کند تا فشار بیشتری بدهد ،از هر دو دستش
کمک گرفت.
مالچ فهمید چه خیالی دارد.
 هی ،الف .نه!فقط رسید همین را بگوید ،چون در صندوق عقب ماشین محکم به صورتش خورد .دورف عقب عقب تلوتلو خورد و توی همان
گودالی افتاد که از آن بیرون آمده بود و بعد با یک پوف ،مشتی خاک هوا کرد.
هالی چهار دست و پا از روی آرتمیس رد شد تا هوای تازه تنفس کند .رو به آسمان چند نفس عمیق کشید و سینهاش را بیرون
داد.
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بین نفسهایش گفت :ببخشید .اونجا خیلی تنگ بود .من از جاهای تنگ خوشم نمیآد.
آرتمیس بلند شد و گفت :ترس از فضای بسته؟
هالی سرش را تکان داد.
 -قبالً داشتم .به خیال خودم بهش غلبه کرده بودم .گرچه تازگیها...

از توی سوراخ دورف سر و صدا آمد .یک مشت حرفهای زشت و صدای خِرتخِرت زمین .هالی سریع خودش را جمع و جور
کرد و پرید توی صندوق و قبل از اینکه مالچ آروارههایش را باز کند و غیبش بزند ،تندتند به آرتمیس گفت :میتونه خیلی به
دردمون بخوره .در هر صورت ما رو که در آورده ،پس باید بهش بدی.
مالچ گفت :تو یه پلیسی.
بعد برگشت و کالهگیس هالی را از پشت محکم گرفت.
 خوب میشناسمت ،هالی شورت .سروان هالی شورت .تو هم یکی از همون سگهای دستآموز جولیوس روتی.یکدفعه ابروهای دورف که از قبل توی هم گره خورده بود بیشتر چین خورد.
 -ولی این غیرممکنه.

––

هالی قبل از اینکه آرتمیس بگوید چیزی نپرسد ،پیشی دستی کرد و پرسید :چرا غیرممکنه ،مالچ؟
مالچ جواب نداد ،ولی چشمهایش به او خیانت کردند و برگشتند و از روی شانهاش به کولهپشتی رنگ و رو رفتهای که پشتش
بود نگاه کردند .هالی سریع دورف را برگرداند و زیپ کیف را باز کرد.
همانطور که توی کیف را میگشت ،گفت :بَهبَه چه گنجینهی ذیقیمتی ،جعبهی کمکهای اولیه ،جیرهی نظامی ،مُبدلهای
چسبی .هی ،اینجا رو ،یه چند کارهی قدیمی.
که یکدفعه نوشتهای را که با لیزر روی چندکاره حکاکی شده بود شناخت.
 این چندکارهی قدیمی منه.هالی با وجود دوستی چندین سالهشان ،با پرخاش سر مالچ داد زد :اینو از کجا آوردی؟ چطوری گیرش آوردی؟
مالچ که وا رفته بود گفت :هدیه است .از طرف ...ام...
چشمهایش را چپ کرد تا نوشته را بخواند.
 -از طرف مادرم .همیشه صدام میکرد هالی ،نه که خیلی بدعنق بودم!
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هالی خیلی عصبانی بود ،حتی آرتمیس هم تا به حال اینقدر او را عصبانی ندیده بود.
 -زود باش دیگامز ،راستشو بگو مالچ.

فکر کرد دعوا کند ،عصبانیتش تا نوک انگشتر خم شده و الی دندانهایش هم آمده بود ،اما زود احساسش تغییر کرد و طبع
خوشخلقی دورفیاش رو آمد.
 همهی اینا رو از تارا دزدیدم .من دزدم دیگه ،مگه نه؟ ولی ،در دفاع از خودم فقط میتونم بگم که کودکی خیلی سختیداشتم ،همین باعث شده اعتماد به نفسم رو از دست بدم و یا تمام بدبختیهامو گردن دیگران بیندازم و برای اینکه مجازاتشون
کنم چیزهاشونو بدزدم .میبینی که در حقیقت قربانی اصلی منم .پس خودمو میبخشم.
این خصلت وراجی کردن مالچ دوستی قدیمیشان را یاد هالی آورد و عصبانیتش با همان سرعتی که پا گرفته بود از بین رفت.
با انگشت روی نوشتهی لیزری کشید.
یواش گفت :اینو مادرم بهم داد .بهترین چند کارهای که تا حاال داشتم .ولی یه شب توی هامبورگ ،فراریای که دنبالش بودم
رفت توی یه ماشین و درها رو قفل کرد .دنبال چندکارهام گشتم تا در ماشینو باز کنم ،ولی نبود .آدمیزادها فهمیدن و من
فراری مو از دست دادم .فرمانده روت مجبور شد یه تیم کامل اصالح بفرسته تا پاکسازی کنن .افتضاح شد؛ و تمام این مدت
دست تو بوده!

––

مالچ گیج شده بود.
 تمام این مدت؟ من اینو همین یه ساعت پیش از کمربندی که تو یه کمد توی تارا بود دزدیدم .هی ،اینجا چه خبره...مالچ پلکهایش را به هم زد و کف دستهای پرمویش را به هم مالید.
 هان ،خدا این نشیمنگاه منو از بال حفظ کنه ،شما مسافرهای زمانید.هالی متوجه شد زیادی حرف زده است.
 چه مزخرفاتی ،چی میگی؟دورف داشت از هیجان باال و پایین میپرید.
 نه نه همه چی با هم جور در میاد .تو داری در مورد اتفاقهای آینده با فعل ماضی حرف میزنی ،شما یه یادداشت فرستادینبه عقب تا من بیام اینجا و نجاتتون بدم.
مالچ دستهایش را به هم زد و با وحشتی تصنعی آنها را زیر چانهاش گرفت.
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 کاری که شما دارین میکنین از هر کاری که من تا حاال کردم غیرقانونیتره .فکرشو بکنین اگه شما رو تحویل جولیوسروت بدم چه پاداشی بهم میده.
هالی با تمسخر گفت :یادداشت فرستادیم به عقب؟ چه بیمعنی ،مگه نه آرتمیس؟
آرتمیس گفت :کامالً ،ولی که یکی واقعاً بخواد از آینده یه یادداشت بفرسته به گذشته ،به کجا و کی باید بفرسته؟
مالچ انگشتش را رو به هالی گرفت.
 کنار کمدش یه جعبه ابزار بود .انگار سالها بود که کسی بهش دست نزده بود .توشو نگاه کردم فقط برای اینکه بعضیوقتها وسایل فنی به درد بخوری توشون هست .البته ،توی این یکی چیزی نبود ،فقط یه پاکت بود به اسم من ،توی یادداشتش
ازم خواسته بود بیام اینجا و شما رو نجات بدم.
آرتمیس لبخند زد .راضی بود.
 فکر کنم پاداش خوبی هم توش بهت پیشنهاد شده باشه ،درسته؟ریشهای مالچ ترقترق صدا کردند.

 -آره ،یه پاداش بزرگ .نه ...یه پاداش حیرتانگیز.

––

 حیرتانگیز ،آره؟ باشه ،حقته.مالچ با حرص گفت :کِی؟
 زود .فقط ازت میخوام یه لطف دیگه هم بهم بکنی.دورف از بین دندانهای به هم فشردهاش گفت :میدونستم .هیچوقت تا پولو ندیدی کار رو نکن ،چرا باید بهت اعتماد کنم؟
آرتمیس یک قدم جلو آمد ،چشمهایش را پشت پردهای از موهای سیاه تنگ کرده بود.
 تو نباید به من اعتماد کنی ،مالچ .باید از من بترسی .اگر حاضر نشی همکاری کنی میبینی همونطور که توی آیندهاتهستم ،توی گذشتهات هم میتونم باشم .یک بار پیدات کردم ،مطمئناً یه بار دیگه هم میتونم .منتها دفعهی دیگه که در
صندوق عقب یه ماشینو باز کردی ،میبینی یه اسلحه و یه نشان پلیس اون تو منتظرتن.
مالچ گزگز نگرانکنندهای را در موهای ریشش احساس کرد ،موهای ریشش معموالً اشتباه نمیکردند .مادربزرگش همیشه

میگفت :به ریشت اعتماد کن ،مالچ ،به ریشت اعتماد کن.
این آدمیزاد خطرناک بود ،او هم تا حاال به اندازهی کافی دردسر داشته.
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با اکراه گفت :باشه ،خاکی .یه لطف دیگه و بعدش به نفعته یه بار حیرتانگیز طال برام داشته باشی.
 دارم .نترس ،دوست تلخزبون من.به دورف برخورد.
 به من نگو دوست فقط بگو ،چه  -کار  -میخوای  -برات  -بکنم. خیلی راحت ،فقط از طبیعتت پیروی کن و یه تونل برامون بزن ،باید یه لمور بدزدم.مالچ طوری سرش را تکان داد که انگار لمور دزدیدن طبیعیترین کار دنیاست.
 و از کی داریم میدزدیمش؟ از من.مالچ اخم کرد ،ولی بعد دوزاریاش افتاد.
 آهان ...سفر در زمان همه چیزو یه جورهایی میپیچونه ،مگه نه؟هالی چندکارهاش را توی جیبش گذاشت و گفت :جریان اینو بگو ببینم.
––
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فصل هفتم
حرف زدن با حیوانها
ایمنی بنتلی فاوْل با یک اسکنر انگشت نگار و یک قفل دیجیتالی هشت رقمی تأمین شده بود .رمز قفل هر ماه عوض میشد،
برای همین چند ثانیهای طول کشید تا آرتمیس ذهنش هشت سال به عقب برگردد و عددها را به خاطر بیاورد.
آرتمیس روی چرم خرمایی رنگ صندلی جلو خودش را پیش کشید و شَستش را روی اسکنر دومی که پشت فرمان جاسازی
شده بود فشار داد .کشویی خیلی آرام از توی داشبورد بیرون آمد .کشو بزرگ نبود ،فقط در حدی بود که جای یک دسته پول
نقد ،چند کارت اعتباری پالتین و یک تلفن موبایل زاپاس داشته باشد.
وقتی آرتمیس از توی ماشین بیرون آمد ،هالی با وجودی که اسلحههای باتلر برای دستش خیلی بزرگ بودن ،گفت:
 اسلحه نبود؟آرتمیس گفت :اسلحه نبود.
––

 اگرم بود با اسلحههای باتلر نمیتونستم حتی یه فیل هم بزنم.حاال که از صندوق عقب بیرون آمده بودند ،آرتمیس به انگلیسی گفت :امشب قرار نیست فیل بگیریم .لمور میگیریم .در هر
صورت ،چون حتیاالمکان نباید به دشمنمون شلیک کنی همون بهتر که مسلح نباشیم.
هالی گفت :چشمم آب نمیخوره .شاید نخوام به تو لمور تیراندازی کنم ،ولى حاضرم شرط ببندم که سر بزنگاه دشمنهای
دیگه پیداشون میشه .تو توى دشمن ساختن خیلی استعداد داری.
آرتمیس شانههایش را باال انداخت.
 نبوغ ،حسادت برانگیزه .این حقیقت تلخ زندگیه.مالچ که لبهی صندوق عقب نشسته بود ،گفت :نبوغ و دزدی .اینو از من داشته باش :هیچکس یه دزد باهوشو دوست نداره.
آرتمیس با انگشت روی گلگیر ماشین ضرب گرفت.
 ما نسبت به اونا امتیازهای زیادی داریم جادوی جنی .توانایی حفر تونل .منم نسبت به اون یکی آرتمیس دهساله بیشترتجربهی شیطنت دارم.
 همین ،فقط شیطنت؟ چه به خودت احترام میذاری ،بهتره بگی دزدیهای بزرگ.82
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آرتمیس دیگر روی گلگیر نزد.
 یکی از قدرتهای اجنهایت حرف زدن به زبانهای مختلفه ،درسته؟هالی گفت :مثل اینکه دارم باهات انگلیسی حرف میزنم .مگه نه؟
 -به چند زبان میتونی حرف بزنی؟

هالی لبخند زد .آنقدر ذهن پیچیدهی آرتمیس را خوب میشناخت که فهمید با این حرفها میخواهد به کجا برسد.
 هر چند تایی که بخوای.آرتمیس گفت :خوبه .باید جدا شیم .تو از روی زمین میری توی پارک ،من و مالچ از زیر زمین .اگر با مانعی برخورد کردی ،از
همون استعداد ذاتیت استفاده کن.
هالی لبخند زد و گفت :با کمال میل!
و فوری نیمه شفاف شد ،طوری که انگار اصالً از جنس آب کامالً زالل است .آخرین چیزی که رفت لبخندش بود.
مثل گربهی چِشِر.
––
عجایب را به خاطر آورد.
آرتمیس چند خط از داستان ماجراهای آلیس در سرزمین

آلیس گفت :ولی من نمیخوام برم بین یه مشت آدم خل.
گریه گفت :چارهای نداری عزیزم ،در هر صورت ما اینجا همه خلیم.
آرتمیس برگشت و به دورف بدبو نگاه کرد که بین موهای جاندار و ریشش دنبال حشرههایی میگشت که نگهداشته بود.

با خودش فکر کرد ،ما اینجا همهمون خلیم.
***
هالی با وجود اینکه نامرئی بود با احتیاط به طرف در ورودی پارک رتدان رفت .جن و پریها قبالً یک بار به خیال خودشان از
باتلر نامرئی شده بودند و نتیجهاش کبودی و ضربهی مغزی بود .نمیخواست دوباره مرد محافظ را دستکم بگیرد ،ولی وقتی
میدید باتلر دوباره دشمنش محسوب میشود اسید معدهاش ترشح میکرد.
لباسهای آدمیزادی تکان خوردند و بدنش را خراش دادند .این لباسها برای نامرئی شدن ساخته نشده بودند و تا چند دقیقهی
دیگر میلرزیدند و تکهتکه میشدند .هالی فکر کرد ،کاش نوترینو داشتم .بعد به در فوالدی و تاریک ناشناختهی پشتش نگاه
کرد؛ و فلی و ارتباطهای ماهوارهایش رو .هالی ذاتاً ماجراجو بود ،برای همین حتی فکر برگشتن را هم نکرد.
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کار کردن روی قفل با سپر پوششی روشن سخت است ،برای همین هالی به اجبار چند ثانیهای خاموشش کرد تا با چندکارهاش
در را باز کند .چند کارهاش مدل قدیمی بود ،ولی مادر هالی چند تایی شمش اضافه داده بود تا کاراییاش را ارتقا دهند.
چندکارههای معمولی هر قفلی را که سیستم سادهی قفل و کلیدی داشتند میتوانستند باز کنند .این یکی قفلهای الکترونیکی

را هم باز میکرد ،حتی زنگهای خطر ساده را هم از کار میانداخت .هالی فکر کرد ،ولی احتیاجی به این کار نیست .تا اونجا
که آرتمیس یادش میاد ،تمام زنگهای خطر رو خاموش کرده .ولی این فکر زیاد خیالش را راحت نکرد .حساب و کتاب آرتمیس
در مورد این سفرشان قبالً اشتباه از آب در آمده بود.
در عرض پنج ثانیه ،همهکاره کارش را کرد و مثل گربهای که برای زیرکیاش خُرخُر کند ،آرام لرزید .در سنگین با کمترین
فشاری ،آهسته باز شد و هالی دوباره درجهی سپر پوششیاش را زیاد کرد.

وقتی پا توی پارک رتدان گذاشت بعد از سالها احساس کرد اضطراب دارد .یکدفعه متوجه شد ،دوباره صفر کیلومتر شدم .یه
جوجه سرباز که تازه از دانشکده اومده بود .ذهن باتجربه است ،ولی بدنم قبولش نداره؛ و بعد ،باید تا نوجوونیم غالب نشده؛
سریع میمونه رو گیر بیارم.
***
آرتمیس بچه ،سر راهش سیستم امنیتی را خاموش کرد .از کار انداختن همهی زنگهای خطر با کلید کارتی مدیر مؤسسه کار
راحتی بود .امروز صبح که برای بازدید آمده بود چند تا سؤال––
دست اول در مورد صحت تئوری تکامل مطرح کرده بود و مدیر

را که پیرو سینهچاک نظریهی تکامل بود ،آنقدر درگیر بحث کرد که اصالً متوجه نشد باتلر جیبش را زد .به محض اینکه
کلید کارتی در اختیار مرد محافظ قرار گرفت ،خیلی راحت فقط توی کارت کپیکنی که در جیب کتش بود کردش و برای این
که صدای وزوز دستگاه شنیده نشود با سوت ،یکی از سمفونیهای موتزارت را زد.
و دقیقه بعد تمام اطالعاتی که احتیاج داشتند در حافظهی کارت کپیکن ذخیره شده بود و کارت مدیر دوباره توی جیبش بود.
آرتمیس هم ناگهان به این نتیجه رسیده بود که تئوری تکامل شاید آنقدرها هم بد نباشد.
وقتی از پارک رتدان به خانه برمیگشتند ،توی راه به باتلر گفت :البته این تئوری از یه سد که با پنیر سوئیسی ساخته باشنش
بیشتر سوراخ سُنبه داره.
باتلر از این حرف خیلی دلگرم شده بود .میشود گفت یک شوخی صمیمانه بود.
شب ،آرتمیسِ بچه ،دوربین کوچکی را که در مجرای دستگاه تهویهی صندوق عقب بنتلی بود روشن کرد.

بهتره مهمونامونو مدام زیر نظر داشته باشیم.
مادههه جالب بود .در واقع ،فوقالعاده بود .به زودی اثر مادهی بیهوشکننده از بین میرفت و آرتمیس خیلی مشتاق بود
واکنشش را ببیند ،خیلی بیشتر از آن نوجوان پشمالو و ژولیده .اگر چه از پیشانی بلند این پسرک معلوم بود که باهوش است و
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حالت کلی صورتش خیلی شبیه خانوادهی فاوْل بود .در واقع ،آرتمیس را یاد عکسی قدیمی میانداخت که از بچگیهای پدرش
دیده بود .توی آن عکس پدرش داشت یک گودال باستانشناسی را در آمریکایجنوبی نگاه میکرد.
شاید هم زندانی مذکرشان یکی از پسر عموهای دورش بود و حاال که پدرش گمشده بود میخواست ارث و میراثش را طلب
کند و پولی به جیب بزند .باید خوب تحقیق میکرد.
دوربین تصویر را به تلفن همراه میفرستاد و آرتمیس ده سال همانطور که باتلر به طرف قفس لمور راهنماییاش میکرد ،هر
از گاهی نگاهی به نمایشگرش میانداخت.
مرد محافظ گفت :آرتمیس ،تمرکز کن .موذی بازیهاتو یکییکی بکن.
آرتمیس سرش را از روی تلفنش بلند کرد.
 موذی بازی ،باتلر ،موذی بازی؟ واقعاً که ما که شخصیتهای کارتونی نیستیم .مگه من یه لبخند خبیثانه با یه چشمبند دارم؟ فعالً نه .ولی اگه حواستو به کارِت ندی به زودی چشمبنده رو میزنی.داشتند از توی تونل پلکسی گالسِ داخل آکواریوم چند میلیون لیتری پارک رتدان میرفتند ،تونلی که برای محققین و تک و
توک بازدیدکنندگانی ساخته شده بود که به مرکز میآمدند و در مورد گونههایی که جمعآوری شده بودند ،مطالعه میکردند.
آکواریوم را تا آنجا که امکان داشت شبیه محیطزیست طبیعی––
ماهیها درست کرده بودند و قسمتهای مختلفش درجه حرارت

و پوشش گیاهی متفاوت داشتند .بعضی از این ماهیها مخصوص آبهای شور و بعضی آبهای شیرین بودند ،ولی همگی از
گونههای در معرض خطر یا نادر بودند.
حبابهای ریزی سقف شیشهای باالی سرشان را مشخص کرده بودند و شبیه ستارهها میدرخشیدند .تنها نور دیگری که وجود
داشت ،از یک فانوس کوسه بود که مثل کرم شبتاب میدرخشید و همانطور که همزمان با آرتمیس و باتلر باالی سرشان
حرکت میکرد رویشان سایه میانداخت تا اینکه پوزهاش به شیشهی پلکسی گالس خورد.
آرتمیس به تلفن همراهش بیشتر عالقهمند بود تا به درخشش خوفناک کوسه .اتفاقهایی که روی صفحهی نمایشگرش ظاهر
میشدند تقریباً غیرقابل باور بودند .آرتمیس ایستاد تا چیزی را که میدید کامالً درک کند.
متجاوزین عمارت فاوْل از توی صندوق عقب با کمک یک همدست فرار کردند .یک غیر آدمیزاد دیگر.

مثل اینکه اینجا اصالً یه دنیای دیگه است .اینا بیبرو برگرد از یه لمور پرمنفعتترن .چطوره این کار خطرناک رو اصالً ول
کنم و برم سراغ غیرآدمیزاده؟
آرتمیس صدای گوشیاش را تا آخرین درجه بلند کرد ولی میکروفن ریز دوربین فقط تکههایی از مکالمات آنها را میگرفت.
بیشتر به یک زبان بیگانه حرف میزدند ،ولی بعضی از واژهها انگلیسی بود و واژهی لمور را تقریباً بیشتر از یک بار شنید.
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احتماالً این لموره بیشتر از اونی که فکرشو میکردم ارزش داره .برای اینکه به دامشون بندازم باید به عنوان طعمه ازش
استفاده کنم.
یک دقیقهای روی نمایشگر فقط تصویر موجود کوچکی دیده شد .نشان داده شد که شبیه دورفهای توی قصهها بود و
میخواست باسنش را که به طور غیرمعقولی بزرگ بود لبهی صندوق عقب بگذارد ،بعد مادههه پیدایش شد ،فقط یک لحظهی
کوتاه ،بعد فقط دروازهی معروف پارک رتدان روی نمایشگر بود.
آرتمیس دستش را دور گوشی مشت کرد.

نامرئی شدن؟ انرژیای بود که یه میدان انعکاسی به وجود آورد ،یا ارتعاشی با سرعت زیاد؟ هر چی بود ،فوقالعاده بود.
آرتمیس فوری فهرست تنظیم گوشیاش را آورد و تصویربرداری حرارتی دیجیتالش را فعال کرد .به این ترتیب میتوانست
روی نمایشگر ،بدنش را به صورت رنگهای گرم ببیند.

خوبه .تصویر هست ،فقط یه کم دیدنش مشکله.
آرتمیس همانطور که به گوشی نگاه میکرد ،محافظش را صدا کرد.
 باتلر .نقشه یه کم تغییر کرده.––

مرد محافظ میدانست که نباید امیدوار باشد که شکار لمور تمام شده.
 ولی هنوز دنبال اون موجود کوچولو هستیم ،آره؟آرتمیس دهساله گفت :موجودهای کوچولو .جمع ببند.
***
آرتمیس چهاردهساله اصالً از منظرهای که جلوی رویش بود خوشش نمیآمد .برای اینکه حواسش را پرت کند چیزی را که
میدید با یک شعر سه سطری توصیف کرد.

دو کرهی لرزان رنگپریده
محمولهی آزاردهندهشان را به بیرون پرتاب میکنند
و سرها به کیسهها پناه میبرند
مالچ دیگامز اصالً در حال و هوای شاعرانه نبود .دست از تونل زدن برداشت و آروارههایش را بست.
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 میشه خواهش کنم نور چراغقوه رو روی باسن من نندازین؟ تاول میزنه .ما دورفها فوقالعاده به نور حساسیم ،حتی به نورمصنوعی.
آرتمیس چراغقوه را از جعبهی یدکی بنتلی برداشته بود و داشت دنبال مالچ از توی تونلی تازه به طرف قفس لمور میرفت.
دورف به آرتمیس اطمینان داده بود که تونل آنقدر کوتاه است که از بیهوایی نمیمیرد و از آن طرف زنده بیرون میآید.
آرتمیس چند ثانیهای چراغقوه را آن طرف گرفت و با خودش فکر کرد همین مانده که شاهد تاول زدن باسن دورف هم باشد،
اما کمی بعد ،نور را دوباره همانجا انداخت و کرههای لرزان را دید.
 فقط یه سؤال کوچیک .اگه تو همهی هوا رو نگه میداری ،چرا باید باسنت از هم باز باشه؟مالچ داشت با چند تا خلط گنده دیوارههای تونل را برای آرتمیس محکم میکرد.
 برای مواقع اضطراری .یه دفعه دیدی یه تیکه فلز یا یه تیکه الستیک قورت دادم ،باید در جا تخلیهشون کنم .دلیلی ندارهشلوارمو خراب کنم ،میخواد به خاکی پشتم باشه یا نباشه .مگه نه خنگه؟
آرتمیس گفت :منم فکر نمیکنم دلیلی داشته باشه.
باخودش گفت با این اسلحهی سوراخ گندهی پیری که به طرفش نشانه رفته نباید از اینکه صدایش میکنند خنگ ناراحت
––سعادت بزرگی نصیبت شده .تا حاال هیچ آدمیزادی تف انداختن
شود .دورف تف دیگری به دیوار انداخت و گفت :ولی خودمونیم،
دورفها رو ندیده .این یه جور هنر باستانیه .اول...
آرتمیس با بیحوصلگی پرید وسط حرفش.
 میدونم ،میدونم .اول تونلو حفر میکنین ،بعد با تفتون دیوارهاشو میپوشونین ،تفها وقتی در مجاورت هوا قرار میگیرنسفت میشن .البته ،دور دهنتون نمیشه .در ضمن ،شبرنگ هم هستن ،یه مادهی شگفتانگیز.
پشت مالچ از تعجب لرزید.
 تو اسرار ما رو از کجا میدونی؟ خودت گفتی ،یا بهتره بگم میگی .سفر در زمان ،یادت رفت؟دورف از روی شانهاش سرک کشید .چشمهایش زیر نور تفهایش سرخ شده بود.
 چقدر باهم رفیق میشیم؟ خیلی ،با هم یه آپارتمان میگیریم و بعد از یه رابطهی عاشقانهی پراحساس تو با خواهرم ازدواج میکنی و واسه ماه عسلمیری السوگاس.
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مالچ با حسرت گفت :من عاشق السوگاسم.

بعد گفت :چه شوخی نیشداری .میتونم بفهمم چرا دوست شدیم ،چون عین همیم .ولی بهتره حرفهای بامزهتو واسه خودت
نگهداری وگرنه یه دفعه دیدی هوس کردم ببینم وقتی تونل رو سرت خراب میشه چه ریختی میشی.
آرتمیس محکم آب دهانش را قورت داد و نور چراغقوه را از پشت مالچ کنار گرفت .نقشه خیلی ساده بود .از زیر محوطه تونل
میزدند و زیر قفس لمور منتظر هالی میماندند تا با بیسیم رادار کوتاه پلیس زیر زمین که به چانهی آرتمیس چسبیده بود –
یکی از همان وسایلی که مالچ توی کولهپشتیاش قایم کرده بود – تماس بگیرد .از آنجا به بعد نقشه با توجه به وضعیت جلو
میرفت .یا هالی بقیهی حیوانها را میترساند و میپریدند باال و لمور را میگرفتند ،یا اگر آرتمیس بچه زودتر به لمور رسیده
بود ،مالچ زیر پای باتلر یک گودال میکند و کار را برای هالی آسانتر میکرد تا غنیمت پسرک را از دستش بدزدد.
آرتمیس فکر کرد :همه چیز خیلی سرراسته ،من عادت ندارم.
مالچ با انگشتهای پهنش گودال حباب شکلی درست کرد و گفت :خب ،خاکی ،رسیدیم .درست زیر میمونهایم.
آرتمیس بیاراده گفت :لمور ،ببینم تو مطمئنی که میتونی از بین این همه حیوون بوی این حیوون خاص رو تشخیص بدی؟
مالچ با حالتی مسخره یک دستش را روی قلبش گذاشت و گفت :من؟ مطمئنم؟ آدمیزاد ،من یه دورفم .دماغ دورفها میتونه
––موی قهوهای ،فرق مدفوع سگ و مدفوع گرگ.
حتی فرق بین علف و شبدر رو تشخیص بده .فرق موی سیاه و
آرتمیس غرغر کرد.
 باشه ،باشه .به نظرم این رو باید به حساب آره بذارم. معلومه که باید بذاری ،اینجور که ادامه بدی یه دفعه دیدی با خواهرت عروسی نکردم. اگه خواهر داشتم ،مطمئنم دلش میشکست.هر دو چند دقیقهای تو گودال چمباتمه زدند .صدای خرخر و نفس حیوانها از باالی خاک شنیده میشد .آرتمیس احساس کرد
انگار زیر قفس شیرهاست.
فقط همین نبود که آرتمیس را نگران کرده بود ،بلکه تازه متوجه شده بود که گونههای مالچ گل انداختهاند ،در واقع تمام
صورتش.
در حالی که نمیتوانست جلوی عصبی شدنش را بگیرد ،گفت :مشکلی هست؟
دورف از بین دندانهای کلید شدهاش گفت :خیلی وقته جلوی گاز معدهمو گرفتم .داره میزنه بیرون .سینوسهات مشکل دارن؟
آرتمیس سرش را تکان داد و گفت :نه.
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مالچ گفت :حیف .با این پاک پاک میشدن.

اگر آرتمیس عزم نکرده بود مادرش را نجات دهد ،همین حاال دو پا داشت دو پای دیگر هم قرض میکرد و میزد به چاک،
راههای تنفسی آرتمیس شانس آوردند و هالی تماس گرفت .بیسیم از نوع ارتعاشی بود که سیگنالها را بدون صدا مستقیم به
گوش آرتمیس میفرستاد .آرتمیس کلمات هالی را میشنید اما نه با صدای خودش .این بیسیمها در حدی پیشرفته بودند که
میتوانستند صداهای ماشینی تولید کنند.
 در موقعیتم .تمام.آرتمیس یک انگشتش را روی بیسیم گذاشت تا مدار را کامل کند و بتواند حرف بزند.
 دریافت شد .ما درست زیر قفس هدفیم .میتونی رقیب رو ببینی؟ منفیه .در دیدرس نیستند .ولی لموره رو میبینم ،روی یه شاخهی کوتاه خوابیده .دستم بهش میرسه .میخوای بگیرمش؟ منفیه ،هالی .در موقعیت بمون .ما خودمون میگیریمش .تو حواست به من بچه باشه. -فهمیدم .بیخود وقت رو هدر نده ،آرتی ،فقط بیا باال ،برو پایین ،برگرد تو ماشین.

آرتی؟

––

آرتمیس تعجب کرد که هالی با این اسم صدایش کرد .مادرش همیشه این طور صدایش میکرد.
 فهمیدم! باال ،پایین ،ماشین.مالچ با عجله روی شانهی آرتمیس زد.
 اگه حاضری ،خاکی ،حاال عالیه. خوبه .شروع کن .سعی کن بیصدا.مالچ کمی سر جایش چرخید و تاج سرش را به طرف سقف تونل گرفت و خودش را جمع کرد و چمباتمه زد.
 دیگه واسه بیصدا بودن دیره ،کُتت رو بکش رو صورتت.آرتمیس نرسید کاری را که به او گفته بودند درست انجام دهد ،چون یکدفعه مالچ با شدت گاز و خاک را از پشتش بیرون داد
و یک عالمه کلوخ هضم نشده را به سر و روی پسرک پاشید .تف سفت شدهی دورف هزاران ترک برداشت و مالچ با فشار باال
رفت و به راحتی خاک را شکافت و روی زمین پرتاب شد.
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وقتی گرد و خاک خوابید ،آرتمیس هم خودش را توی قفس باال کشید .سر مالچ به سقف کوتاه قفس خورده و بیهوش پخش
شده و خون از بین موهای ژولیدهی گره خوردهاش راه افتاده بود .از توی باسنش بقایای خاک تونل بیرون میزد و کفلهایش
را مثل بادنما میلرزاند.

قفس کوتاه؟
لمور که توی قفس کناری بود از این سرو صدا خیلی خوشش آمده بود و با خوشحالی باال و پایین میپرید و از این شاخه به

آن شاخه میرفت .آرتمیس یک آن متوجه شد ،ما توی قفس لمور نیستیم .پس توی قفس چی هستیم؟
قبل از اینکه فرصت کند اوضاع را بررسی کند ،بیسیمی که به گونهاش چسبیده بود بیپ صدا کرد و صدایی بیاحساس و
ماشینی در گوشش حرف زد.
 -مالچ رو بردار و ببر ،آرتی .همین حاال برگرد پایین.

آرتمیس گیج شد ،چی شده؟ توی فقس چیه؟
که یکدفعه یک گوریل اوگاندایی دویست کیلوبی افتاد رویش و خودش و افکارش را با هم له کرد.
***
––

آرتمیس بچه و باتلر همهی اینها را از شکافهای کوچکی تماشا کردند که در کمینگاهی استتار شده ،رو به روی قفسها
بود .این کمینگاه را داخل باغچهای که با سنگ و آبشار تزئین شده بود ساخته بودند و برای محققین این امکان را فراهم
میکرد که بدون ایجاد مزاحمت در روند زندگی طبیعی حیوانهای مختلف ،به مطالعهی آن بپردازند .مدیر مؤسسه لطف کرده
بود و صبح همان روز به آرتمیس اجازه داده بود روی صندلی کمینگاه بنشیند.
مدیر به آرتمیس گفته بود :به روزی شما اینجا میشینید و خودتون از دوربین حرارتی و این وسایل استفاده میکنید.
آرتمیس جواب داده بود :بله و احتماالً خیلی زودتر از اونی که فکرشو بکنید.
باتلر با صدای زمختش ادا در آورد و گفت :آخ ،حتماً دردش گرفت.
بعد دستش را توی جیبش کرد و اسلحهی پیکاندارش را در آورد.
باتلر مشغول آماده کردن اسلحهاش شد .دو تا از کارکنان شب بیهوش روی تخت سفری پشت کمینگاه افتاده بودند .از توی
شکاف به وضوح دیده بودند که گوریل عظیمالجثه چطور پسرک تجاوزگر را مثل عروسکی پارچهای تکان داده بود .سومین
ساکن قفس هم خودش از حال رفته بود ،ولی مثل اینکه به شدت از نفخ معده رنج میبرد.

آرتمیس فکر کرد ،محشره .امروز پر از اتفاقهای غیرمنتظرهست.
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بعد روی چند تا از دکمههای صفحهکلید رایانهای که جلویش بود زد و زاویهی دوربین حرارتی را تغییر داد.
کامالً طبیعی بود؛ نور قرمز چرخانی که روی کف سنگفرشی پارک با سرعت به طرف قفس گوریل میآمد.
آرتمیس بچه خوشحال گفت :حاال تازه داره جالب میشه.
***
هالی مجبور شد دست به کار شود .پشت یک درخت بامبو تنومند وارداتی پنهان شده بود و برای اینکه جادویش را بیخود هدر
ندهد ،سپر پوششیاش را خاموش کرده بود .وقتی مالچ از زیر زمین توی قفس اشتباهی باال آمده بود ،تمام حواسش به این بود
که آرتمیس کی میآید .مالچ زمین را شکافته بود و مثل موشک به بیرون پرتاب شده و کلی خاک به اطراف پخش کرده بود،
بعد مثل فیلمهای کارتون چند بار هی به سقف و زمین خورده و کف زمین ولو شده بود.
حیوان توی قفس – یک گوریل نر گندهی سیاه و خاکستری – یکدفعه از خواب پریده و یک راست دویده بود به طرفش،
چشمهای شکاف مانند گوریل انگار داشت از حدقه بیرون میزد و دندانهای زردش کامالً پیدا بود.

هالی فکر کرد ،آرتمیس ،پایین بمون .بمون تو سوراخ.
همچین بختی نداشت .آرتمیس چهار دست و پا از سوراخ باال آمد و از همین باال آمدن ساده به نفسنفس افتاد .جریان زمان
باعث نشده بود چاپکتر شود .همانطور که خودش گاهی ––
اوقات میگفت ،کارهای بدنی در حیطهی فعالیتهای او نبود.

هالی با شست روی بیسیمش زد و داد زد :مالچ رو بردار و ببر ،آرتی .همین حاال برگرد پایین.
خیلی دیر شده بود .گوریل فکر کرده بود که این تازهواردها خطرناکند و باید با آنها در بیفتد .عربدهکشان از توی النهی
برگیاش بیرون پرید و روی هشت انگشتش پایین آمد و تمام موهای بدنش موج برداشت.
هالی همانطور که میدوید سپر پوششیاش را روش کرد .تارهای نقرهای کالهگیسش کنده شدند و ردش را مشخص کردند.
گوریل حمله کرد و شانههای آن یکی آرتمیس فاوْل را که شوکه شده بود بود گرفت و توی صورتش نعره کشید.
هالی کنار قفس بود ،سپرش را خاموش کرد ،چند کارهاش را از توی جیبش در آورد و همانطور که منتظر بود تا از تیغه کارش
را بکند و قفل باز شود ،صحنهی وحشتناک توی قفس را تماشا میکرد.
مالچ حاال بلند شده و به آرنجهایش تکیه داده بود و سر بیحالش را تکان میداد .یکی دو ثانیه بیشتر فرصت نداشت تا کمک
کند ،البته اگر منت میگذاشت و به یک آدمیزاد غریبه کمک میکرد.
به هر حال فرقی نمیکرد ،حاال حتی یکی دو ثانیه هم برای آرتمیس دیر بود.
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چندکاره بیب صدا کرد و در قفس باز شد و کنار رفت .هالی بیمعطلی خودش را توی قفس انداخت و دستهایش را تکان داد
و داد و فریاد کرد تا توجه گوریل را جلب کند .گوریل خرخری کرد و نفسنفس زد و آرتمیس را به سینهاش چسباند و هالی را
تهدید کرد که عقب بایستد .سر آرتمیس شل روی شانهاش افتاده بود و چشمهایش نیمه بسته بود .هالی در فاصلهی سه متری
حیوان ایستاد ،دستهایش را انداخت و به چشمهایش نگاه نکرد .طوری ایستاد که انگار تهدیدی برایش نیست ،گوریل چند
حرکت حملهی ساختگی کرد و تا نیممتری هالی جلو آمد ،بعد با حالتی تحقیرآمیز پشتش را به او کرد ،گرچه هنوز خرخر میکرد
و نعره میکشید و آرتمیس را به سینهاش فشار میداد .موهای خونی آرتمیس عقب افتاده بود و چند قطره خون قرمز از گوشه
ی چشم چپش راه افتاده بود .یکی از دستهایش شکسته بود و خون از آستین گرمکُنش میچکید.
هالی شوکه شده بود .ترسیده بود .دلش میخواست بزند زیر گریه و فرار کند .دوستش زخمی شده بود ،شاید هم مرده بود.

به خودش گفت ،خودتو جمع کن! تو بزرگتر از اینی که هستی.
***
یکی از قدرتهای جادویی جن و پریها موهبت حرف زدن به همهی زبانهاست و این تا حدی شامل زبان حیوانها هم
میشد .گرچه آنقدر نبود که مثالً هالی با یک دلفین در مورد گرم شدن زمین بحث کند ،ولی در حدی بود که ارتباطهای اولیه
را برقرار کنند.
––

البته با گوریلها بیشتر با حرکات بدن باید ارتباط گرفت تا حرف زدن .برای همین هالی دوال شد ،دستهایش را آویزان کرد و
نوک انگشتهایش را روی زمین گذاشت و کمرش را خم کرد .ژست یک دوست را گرفت ،بعد لبهایش را جلو داد و چند بار
هوهو کرد و صدای گوریلها را در آورد.

همانطور که هوهو میکرد گفت :خطر! خطر نزدیکه!
گوریل که از حرف زدن گوریلی این موجود تعجب کرده بود ،چند ادای مسخره از خودش در آورد .احساس میکرد که دارد
کلک میزند ،ولی نمیفهمید چه کلکی؛ و گوریلها هم موقتی مردد میشوند چه کار میکنند؟ میزنند روی سینهشان.
گوریل آرتمیس را انداخت ،روی دو تا پایش راست ایستاد ،سینهاش را جلو داد و با کف دست روی سینهاش زد.

پیام واضح بود ،اینجا من شاهم .سر به سر من نذار.
صحبت کامالً عاقالنهای بود ،ولی هالی چارهای نداشت .همانطور هوهوکنان مثل تیر دوید جلو و جیغ وحشتناکی کشید ،بعد،
برخالف توصیهی متخصصین حیات وحشی که کارشان فیلم برداری است ،مستقیم در چشمهای حیوان نگاه کرد .هالی به

صدایش آهنگ هیپنوتیزم داد و بین هوهوهایش گفت :پلنگ! پلنگ!
عصبانیت گوریل جایش را به دستپاچگی خفیفی داد که این هم تبدیل به ترس شد.
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هالی هوهو کرد :پلنگ! برو باالی درخت!

گوریل بدون کمترین لطافتی که همیشه در حرکاتش بود ،انگار که زیر آب باشد ،گیج از هیپنوتیزم تلوتلوخوران به طرف عقب
قفس رفت .درختها و شاخ و برگها را کنار زد و پشت سرش پرت کرد و در یک چشم به هم زدن در تاریکی گوشهی زیستگاه
غیرطبیعیاش ناپدید شد .از توی تاریکی صداهای نامفهومی که از ترس بود ،شنیده شد.
هالی بعدها حتماً احساس بدی میکرد ،ولی فعالً حتی زمانی به اندازهی یک تپش قلب را هم نمیتوانست به خاطر احساس
گناهکار بودن هدر دهد .آرتمیس به طرز وحشتناکی صدمه دیده بود ،شاید هم به طرز مرگباری.
گوریل آرتمیس را مثل یک نعش روی زمین پرت کرده بود و آرتمیس بدون کوچکترین حرکتی ،مثل مردهها آنجا افتاده بود.

نه از این فکرها نکن.
هالی به طرف دوستش دوید ،چند متر آخر را با زانوهایش روی زمین لیز خورد.

خیلی وقته مرده .خیلی وقته که مرده.
صورت آرتمیس مثل استخوان ،رنگ پریده بود .موهای بلند سیاهش پر از خون بود و سفیدی چشمهایش مثل دو هالل از زیر
پلکهای خمارش معلوم بود.
ناگهان با بازدمش گفت :مادر.

––

هالی دستهایش را باال آورد .جادو قبالً تا نوک انگشتهایش رسیده بود و مثل شعاعهای کوچک نور خورشید از آنها به
بیرون میتراوید ،اما قبل از اینکه جادو وارد بدن آرتمیس شود ،یکدفعه بیحرکت ماند.

اگر آرتمیسو شفا بدم ،نکنه بدترش کنم؟ نکنه واقعاً جادوم آلوده به طلسمتراپی باشه؟
آرتمیس با زحمت تکان خفیفی خورد ،هالی حتی صدای ساییدن استخوانها را از زیر آستینش شنید .حاال روی لبهایش هم
خون بود.

اگر کمکش نکنم میمیره .اگر شفاش بدم دستکم شانس زنده موندن داره.
دستهای هالی داشت میلرزید و چشمهایش به خاطر اشک درست نمیدید.

دست و پاتو جمع کن؛ مثالً حرفهای هستی.
ولی اصالً احساس حرفهای بودن نمیکرد .احساس میکرد دختر کوچولویی است که هیچی نمیفهمد.

بدنت داره با ذهنت مقابله میکنه .بهش توجه نکن.
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هالی صورت آرتمیس را بین دو دستش گرفت .با گریه آرام زمزمه کرد :شفا.

جرقههای جادو مثل سگی که قالدهاش را باز کرده باشند پریدند و در منافذ آرتمیس نفوذ کردند ،استخوانهایش را جوش دادند
و پوستش را ترمیم کردند و خونریزی داخلیاش را بند آوردند .انتقال ناگهانی آرتمیس که در آستانهی مرگ بود به سالم و قوی
شدن ،برایش سخت بود .آرتمیس بهشدت لرزید و تکان خورد ،دندانهایش به هم خوردند و موهایش از هالهای الکتریکی سیخ
شدند.
هالی مثل زنی عزادار رویش خم شد و گفت :زود باش آرتمیس .بلند شو.
تا چند ثانیه آرتمیس هیچ واکنشی نشان نداد .مثل یک جسد سالم بود ،البته همیشه همین ریختی بود .ولی بعد کمکم چشمهای
دو رنگش باز شدند و پلکهایش چند بار تندتند تکان خورد و انگشتهایش باز و بسته شدند.
وقتی دیدش برگشت با لبخندی صمیمی و تشکرآمیز گفت :هالی ،دوباره نجاتم دادی.
هالی داشت همزمان هم میخندید و هم گریه میکرد و اشکهایش روی سینهی آرتمیس میچکیدند.
 معلومه که نجاتت دادم .بدون تو نمیتوانستم تمومش کنم.***
––

آرتمیس فاوْلِ دهساله داشت صحنهی پرشور و هیجانی را تماشا میکرد که در قفس گوریل اتفاق میافتاد.
به باتلر گفت :گورهای غارنشین ،این اسمو دکتر توماس .سی .سَوِیج روشون گذاشت .یه مُبلغ مذهبی آمریکایی که به غرب
آفریقا رفته بود .اولین کسی که در سال  ۱۸۴۷گوریلها را به طور علمی توصیف کرد.
مرد محافظ که همان اسم معمولی حیوان برایش جالبتر بود ،زیر لب گفت :عجب.
این مکالمه را فقط برای این انجام دادند چون به این بهانه میخواستند از کمینگاه خارج شوند و از محوطهی کوچکی که کنار
قفس گوریل بود رد شوند و به طرف قفس لمور بروند.
تازهواردان عجیب آنقدر سرگرم خودشان بودند که اصالً متوجه نشدند که آنها کلید کارتی قفس کناری را داخل قفلش
گذاشتند و در را باز کردند.
 تو رو خدا این دو تا رو نگاه کن که چه صمیمی با هم حرف میزنن .وقتشونو تلف میکنن .من یکی که امکان نداره از اینکارها بکنم.
باتلر خرخر کرد ،کاری که همیشه وقتی میخواست یک شوخی بیمزه بکند میکرد.
 -تو هیچوقت کاری که بقیهی مردم میکنن نمیکنی ،آرتمیس.
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آرتمیس نیشخند زد .واقعاً روز جالبی بود ،حتی از دردسرهایی هم که برایش پیش آمده بود داشت لذت میبرد.
آرتمیس یواش گفت :خب ،اینم از این .آخرین میمون ماداگاسکار دنیا ،یه پستاندار صد هزار یورویی.
لمور باالی یک درخت نخل آمریکایی نشسته بود و با انگشتها و پای بلند و محکمش شاخهها را گرفته بود .پوست بدنش
سفیدِ برفی بود و فقط نوک سینهاش یک لکهی قهوهای داشت.
آرتمیس به لمور اشاره کرد و گفت :این رنگ به خاطر بوی تندیه که سینهاش میده ،از یه غدهی جناغی گلویی.
باتلر که به این موضوع هم مثل اسم علمی گوریل اهمیت نمیداد ،گفت:
 آهان .خب دیگه ،بریم بگیریمش و قبل از اینکه دوستامون تو قفس بغلی از نو سازماندهی کنن از اینجا بریم ببرون.آرتمیس گفت :فکر کنم یکی دو دقیقهای وقت داریم.
باتلر قفس بغلی را نگاه کرد ،واقعاً جای تعجب داشت که پسره حاال تکهتکه نبود ،چون مادههه یکدفعه از هیچ جا پیدایش شد
و گوریل را فراری داد .واقعاً جالب توجه بود .انگار توی آستینش چند تا کلک آماده داشت .معلوم بود که از فناوری پیشرفتهای
بهرهمند است .احتماالً لباسهایش یکجور استتار نرمافزاری داشت که جرقه هم میزد .میدانست که آمریکاییها یک مدل
لباسی استتاری اختراع کردهاند که قابل استفاده در همهی محیطزیستهاست .یکی از رابطهای نظامیاش برایش لینک فیلمی
را فرستاده بود که در اینترنت گذاشنه بودند.

––

موجود دیگری هم توی قفس بود .یک موجود پشمالو که دو تاى اولی را از توی بنتلی نجات داده بود و قفلی را که قرار بود
غیرقابل باز شدن باشد باز کرده بود .این موجود معلوم نبود آدم است یا حیوان ،یک چیز قدکوتاه ،نتراشیده و نخراشیده که یک
دفعه با فشار از توی زمین بیرون پریده بود و حاال هم داشت از نفخ معده به خودش پیچید .معلوم نیست چطور این چیز توانسته
بود در عرض چند دقیقه یک تونل سی متری بِکَند .اگر قفسها اینطور طبقهطبقه نبودند و دیوارهایشان روی هم قرار نداشت،
حتماً حاال توی همان قفس لمور بودند .در واقع هم بودند ،چون درست از زیر لمور بیرون آمده بودند که قفسش یکی باالتر
بود.
باتلر میدانست که آرتمیس دل توی دلش نبود که روی این موجودات عجیب تحقیق کند ،ولی حاال وقت این کارها نبود.
مرد محافظ اسلحهی پیکاندارش را در آورد ،ولی آرتمیس انگشتش را تکان داد.
 نه .در صورتی که چارهی دیگهای نداشتیم از اسلحه استفاده کن .نمیخوام گردن دوست کوچولومون وقتی میافته بشکنه.با مالیمت رفتار میکنیم.
آرتمیس از توی جیبش کیسهی پالستیک کوچکی در آورد که توی آن مقداری ژل عنبر با لکههای سیاه و سبز بود.
آرتمیس گفت :یه معجونه ،کار خودمه .میدونی که اینا گیاهخوارن.
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باتلر که هنوز اسلحهاش را کنار نگذاشته بود ،گفت :کیه که اینو ندونه؟

آرتمیس در کیسه را باز کرد و بویی تند و شیرین از آن متصاعد شد .به احتمال قوی لمور هم میتوانست آن را استنشاق کند.
 یه شیرهی غلیظه ،با برگهای خشک گیاههای آفریقایی ،هیچ لموری نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه .ولی اگر مغز اینپستاندار نخستین ،پیشرفتهتر از معدش بود ،بهش شلیک کن .البته خواهش میکنم فقط یه تیر .به سرش هم نه .حتی یه
پیکان ریز هم میتونه جمجمهى کوچولو شو ترک بنداره.
باتلر میخواست غرغر کند ،ولی لمور حرکت کرد .روی شاخه آرام جلو آمد و بینی نوک تیزش را پایین گرفت تا بهتر بو کند و
یا زبان صورتی نیش مانندش بو را حس کرد .مرد محافظ گفت:
 مثل اینکه این معجونت روی آدما تأثیری نداره.آرتمیس گفت :شش ماه دیگه دوباره بپرس .دارم روش کار میکنم.
حاال لمور که از این بوی مطبوع هیپنوتیزم شده بود جستوخیزکنان جلو میآمد .وقتی شاخه تمام شد ،پرید روی زمین و
دست-هایش را به سمت بو دراز کرد و روی دو تا پایش به طرف کیسه رفت.
نیش آرتمیس باز شد.
 -بازی تمام شد.

––

باتلر گفت :هنوز نه.
توی قفس بغلیشان پسر مو بلندی ایستاده بود و مادههه صداهای عجیب و غریبی از خودش در میآورد.
***
هالهی جادو در اطراف آرتمیس چهاردهساله و هالی محو شد و همزمان با آن ،خلسهی کوتاه ذهن آرتمیس که او را از دنیای
واقعی جدا کرده بود از بین رفت .آرتمیس فوری هوشیار روی پایش پرید و دستهایش را از هم باز کرد تا با سرگیجهاش مقابله
کند.
هالی لبخند زد و گفت :حالت خوبه ،آرتمیس .اگه جادو نبود االن مثل یه دستمال مچاله افتاده بودی یه گوشه.
آرتمیس فکر کرد که چقدر خوب بود اگر همینجا میماند و با هالی گپ میزد ،ولی در قفس بغلی ،آیندهاش داشت به دست
گذشتهاش نابود میشد.
فوری فهمید چه اتفاقی افتاده است .بینی مالچ جای درست آورده بودشان ،ولی قفسها را مثل بلوک روی هم ساخته بودند.
ال
برای همین لمور باالی سرشان بود ،ولی در قفس بعدی .اگر قبالً اینجا آمده بود باید این را میدانست .ولی آرتمیس اص ً

96

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

یادش نمیآمد که حیاط مرکزی را دیده باشد .تا آنجا که میدانست ،مدیر پارک برای اینکه لمور را ببیند به یک اتاق مخصوص
برده بودش ،واقعاً گیجکننده بود.
آرتمیس گفت :خب دیگه .فهمیدم کجاییم...
داشت بلندبلند فکر میکرد تا ذهنش را جمع و جور کند .چشمهایش را مالید تاتاریاش از بین برود ،بعد تا آنجا که سرگیجهی
بعد از شفا اجازه میداد سریع برگشت .خود بچهاش هم همانجا بود و داشت لمور ماداگاسکار را با یک کیسه خمیر عنبر اغوا
میکرد.

شرط میبندم شیرهست ،با یه کمی برگ و شاخههای خشک .خودمونیم ،باهوش نبودم؟
باید سریع جمع بندی میکرد و یک نقشهی سریع و قابلانعطاف میکشید .آرتمیس حدقهی چشمهایش را مالید ،انگار که با
این کار ذهنش را هم تیز میکند.
 مالچ ،میتونی تونل بزنی؟دورف دهانش را باز کرد تا جواب بدهد ،ولی باال آورد.
باالخره گفت :نمیدونم .سرم یه کمی گیج ویج میره .معدهم هم همینطور .این ضربه حسابی تکونم داد.
––

شکمش صدایی مثل موتور ماشین داد :ببخشید .فکر کنم میخوام...
بله درست فکر میکرد .چهار دست و پا گوشهای رفت و تمام محتویات معدهاش را خالی کرد .برگهایی که دور و برش بردند
پژمرده شدند.

آرتمیس فکر کرد ،نه فایدهای نداره .باید معجزه بشه ،وگرنه لمور رو میبرن و میکشن.
شانههای هالی را گرفت.
 هنوز جادو داری؟ به کمی .شاید فقط چند تا جرقه. میتونی با حیوونا حرف بزنی؟های چانهاش را محکم به طرف چپ داد و استخوانهای گردنش را به صدا انداخت.
 -آره ،میتونم ،با همه به جز ترولها .اونا رو نمیشه گول زد.
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آرتمیس همانطور که فکر میکرد سرش را تکان داد .گفت :باشه ،باشه .میخوام کاری کنی که لموره از من بترسه .از خود
خود بچهام .میخوام همه چیز بریزه به هم .میتونی این کاری بکنی؟
 سعی خودمو میکنم.هالی چشمهایش را بست ،با بینیاش نفس عمیقی کشید و ریههایش را پر کرد ،بعد سرش را عقب داد و جیغ کشید .صدای
عجیبی بود .انگار صدای شیرها ،میمونها ،گرگها و عقابها همه تویش بود .هالی جیغش را با صدای جیغ میمونها و فِشفِش
هزاران مار قطع کرد.
آرتمیس بزرگتر یک قدم عقب رفت ،به طور غریزی ترسیده بود .بیشتر قسمتهای مغزش این پیغام را به ترس و درد تعبیر
کردند .پوستش مشمئز شد و مجبور شد با تمام غریزهاش بجنگد تا فرار نکند و پنهان نشود.
***
آرتمیس بچه دستش را به طرف لمور دراز کرد و کیسهی پالستیکی را جلوی بینیاش تکان داد .لمور نرمهی انگشتهایش را
روی مچ آرتمیس گذاشت.

پسر ایرلندی فکر کرد ،دیگه مال منه ،پول گروه گشت جور شد.
بعد ،صدایی وحشتناک مثل بادی قوی از جا کندش .یکدفعه––
وحشت سر تا پایش را فرا گرفت ،به عقب تلوتلو خورد و کیسهی

پالستیک افتاد.

یه چیزی میخواد منو بکشه .ولی چی؟ صداش مثل تموم حیوونای دنیاست.
حیوانهای توی پارک هم زهره ترک شده بودند .جیغ میکشیدند و صداهای بلند از خودشان در میآوردند و قفسهایشان را
تکان میدادند و خودشان را به میلهها میزدند .میمونها توی حوضچههای اطراف جزیرههایشان باال و پایین پریدند .یک
اسبآبی هشتصد کیلویی سوماترایی به در سنگین محوطهاش حمله کرد و با هر ضربه لوالهایش را به لرزه انداخت .روباه
قرمزی مدام دندانهایش را نشان میداد و خرخر میکرد و یک سیاهگوش ایبریابی فِشفِش کرد و توی هوا پنجول انداخت و
پلنگ سفیدی دور دمش گشت و سرش را تکان داد و با عصبانیت غرید.
باتلر کاری نکرد ،فقط تمرکزش را از دست داد.
گفت :مادههه است .داره از خودش صدا در میآره ،حیوونا رو عصبانی کرده ،خودم هم یه کمی اذیت شدم.
آرتمیس از لمور چشم برنداشت.
 -خودت میدونی چه کار باید بکنی.
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باتلر میدانست .هر چیزی که مانع پیشبرد مأموریت است ،باید از سر راه برداشته شود .باتلر سریع با قدمهای محکم به طرف
میلهها رفت ،سر اسلحهی بیهوشکنندهاش را از بینشان رد کرد و یک پیکان به شانهی ماده شلیک کرد .ماده به عقب تلوتلو
خورد و سمفونی بینظیر صداهای حیوانهایش تبدیل به ناله شد .باتلر کمی احساس گناه کرد ،برای همین برای برگشتن پیش
آرتمیس کمی مکث کرد .حاال دو بار میشد که این دختر ،یا هر چیزی که بود را بیهوش کرده بود ،بدون اینکه بداند این
داروهای شیمیایی با سیستم بدن غیرانسانیاش چه میکنند .تنها چیزی که تسلیاش میداد این بود که بعد از بیهوش کردن
نگهبان شب ،توی اسلحهاش پیکانهایی با دوز پایین گذاشته بود .به این ترتیب مدت زیادی بیهوش نبود .حداکثر چند دقیقه.
لمور هم حاال ترسیده بود و با دستهای کوچکش به فضای جلوی رویش پنجول میکشید .معجون ،اشتهاآور و وسوسهانگیز
بود ،اما حاال با خطری جدی روبهرو بود و غریزهی زنده ماندن بر میلش به تحفهی اشتهاآور ،غالب شده بود.
آرتمیس که ترس را در چشمهای حیوان دید ،گفت :نه .نترس .واقعی نیست .خطری تهدیدت نمیکنه.
حیوان کوچک میمونشکل قانع نشد ،انگار که میتوانست نیت پسرک را از توی زوایای تیز صورتش بخواند.
لمور فقط یک بار جیغ کشید ،انگار که گیر کرده باشد ،بعد از روی دست آرتمیس دوید و تا شانهاش رفت و پرید به طرف در
قفس.
باتلر دستش را دراز کرد تا دمش را بگیرد ،ولی از دستش در رفت و فقط هوا را مشت کرد.
––

 آرتمیس ،فعالً باید شکست رو بپذیریم .اصالً آمادگی نداریم و رقیبهامون ...تواناییهایی دارن که ما چیزی در موردشوننمیدونیم.
جواب رئیسش ،دویدن دنبال لمور بود .باتلر آهی کشید و گفت :آرتمیس ،صبر کن ،اگر قرار باشه کسی دنبالش بره .منم.
آرتمیس همانطور که میدوید و نفسنفس میزد ،گفت :اونا لمور رو میخوان ،پس ارزشش از قبل بیشتر میشه اگر بگیریمش،
این ماییم که در جایگاه قدرتیم.
گرفتن یک حیوان همیشه در حرف راحتتر از عملش است .میمون فوقالعاده فرز بود و دویدن روی زمین صاف برایش خیلی
آسانتر بود .بدون کوچکترین تماسی با میلهها از بینشان رد شد و روی اولین شاخهی درخت نخلی پرید که کنار قفسش بود
و سه متری ارتفاع داشت و از آنجا روی دیوار پارک دوید .آرتمیس داد .زد :بزن!
این فرمان به قدری قاطعانه بود که باتلر اهمیتی به حالت چهرهی آرتمیس نداد  -قیافهاش ظالمانه بود و پیشانیاش چینخورده
بود ،در حالیکه پیشانی یک پسر دهساله قاعدتاً نباید چین میخورد  -ولی باتلر بعد هم میتوانست غصهی اینها را بخورد.
فعالً باید حیوانی را بیهوش میکرد .باتلر سریع بود ،ولی لمور سریعتر در یک چشم به هم زدن از دیوار باال رفت و از آن
طرف ،در میان تاریکی شب پرید.
باتلر با تحسین گفت :هی ،چه سریع.
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آرتمیس از واژههای انتخابی محافظش خوشش نیامد.

 هی؟ فکر کنم لیاقت بیشتر از یه هی گفتنو داشت .شکارمونو از دست دادیم و پشت سرش گروه گشتمونو توی قطب.با این حرف باتلر بیشتر عالقهاش را نسبت به این کار از دست داد .به نظرش راههای شرافتمندانهتری هم بودند که میشد با
آنها پول گروه گشت را تأمین کرد .باتلر وقتی فکر کرد اگر جریان امشب به گوش همکارهایش برسد که همیشه در کافهای
در لسآنجلس دور هم جمع میشوند ،به خودش لرزید.
ولی با وجود نفرتی که از این مأموریت داشت ،وفاداریاش مجبورش میکرد واقعیتی را که مدیر پارک امروز به آن اشاره کرده
بود و آرتمیس آن موقع تمام حواسش به بررسی سیستم زنگ خطر بود ،با او در میان بگذارد.
باتلر با شیطنت گفت :یه مطلبی هست که احتماالً تو نمیدونی.
آرتمیس اصالً حال و حوصلهی یکه به دو نداشت.
 اِ؟ جداً؟ خوب اون چیه؟باتلرگفت :لمورها حیووناى درختیان .این کوچولو ترسیده و احتماالً حاال داره میره باالی بلندترین درختی که پیدا میکنه،
حتی اگر واقعاً درختی هم نباشه .میبینی که منظورم چیه؟
––

آرتمیس فوری دید که البته زیاد هم سخت نبود ،چون سازهی بلند ،زیر نور مهتاب سایهی درازی در کل محوطه انداخته بود.
چینهای پیشانی آرتمیس باز شد.
 البته ،دوست عزیزم .دکل برق.***
همه چیز داشت به طرز فاجعهآمیزی برای آرتمیس بزرگتر بد پیش میرفت .مالچ زخمی شده بود ،هالی دوباره بیهوش شده
بود  -توی گودال دورف افتاده بود و پاهایش سیخ از گودال بیرون زده بودند  -و خودش هم سرش از هر فکری خالی شده
بود .جیغ و داد کر کنندهی صدها گونهی در معرض خطر هم که عنان اختیار از دستشان در رفته بود کمکی به تمرکزش
نمیکرد.

فکر کرد ،این حیوونا هم پاک خر شدن؛ و بعد ،مثل اینکه منم واسه شوخی کردن وقت گیر آوردم.
تنها کاری که میتوانست بکند اولویتبندی بود.

اول باید هالی رو از اون تو بیارم بیرون .این مهمترین کاره.
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مالچ نالهای کرد و روی زمین به پشت غلتید .آرتمیس دید پیشانیاش زخم عمیقی برداشته و خون میآید .چهار دست و پا
پیش دورف رفت.
 فکر کنم خیلی درد داری ،با این زخمی که برداشتی عجیب نیست.خب ،انتظار ندارید که آرتمیس بلد باشد با یک بیمار چطور رفتار کند :احتماالً جای زخمش خیلی کریه میشه ،ولی فکر نکنم
ظاهر برای تو چندان مهم باشه.
مالچ از بین چشمهای نیمه بازش چپچپ به آرتمیس نگاه کرد.
ال دارای سعی میکنی به من دلداری بدی؟ وای خدایا ،تو اصالً از این کارها بلد نیستی ،فکر کنم این قشنگترین
 ببینم ،تو مث ًحرفی بود که زدی.
بعد با انگشت پیشانی خونیاش را لمس کرد.
 آخ .چقدر درد میکنه. معلومه. -باید درزگیریش کنم .فکر کنم اینم در مورد دورفها بدونی.

––

آرتمیس قیافهی جدیای به خودش گرفت و گفت :تا حاال ده دفعه دیدم.
ال با این الف پلیس زیر زمین که
مالچ یکی از موهای جاندار چانهاش را کند و گفت :شک دارم .خب ،چارهای ندارم ،دارم؟ فع ً
داره تو هپروت سیر میکنه ،نباید امیدوار باشم کسی با جادو کاری برام بکنه.
آرتمیس از پشت قفس صدای خشخش گیاهان را شنید.
 بهتره عجله کنی .فکر کنم گوریله داره به ترسش از جنها غلبه میکنه.مالچ همانطور که قیافهاش را از درد توی هم کشیده بود ریشش را در زخم عمیق فرو برد .سرِ مو مثل بچه قورباغهها از توی
زخم بیرون پرید ،دوباره پوست فرو رفت و دو سر زخم را به هم دوخت ،مالچ با وجود اینکه ناله میکرد و از درد به خودش
میلرزید ،توانست تحمل کند و از هوش نرود.
وقتی مو کارش را تمام کرد و زخم مثل مگسی که تارهای عنکبوت دورش تنیده شده باشد بسته شد ،مالچ کف دستش تف
کرد و مایع چسبناک را روی زخم مالید.
 خب ،درزگیری شد.حاال تازه برق چشمهای آرتمیس را دید.
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 واسش نقشه نکش ،خاکی .این فقط روی دورفها کار میکنه .در ضمن ،موهای ریشم هم به درد بدن خودم میخوره .اگهیکی از این مامانیها رو بکنی تو پوستت ،تنها چیزی که گیرت میاد عفونته.
سر و صدای بین بوتهها بلندتر شد ،آرتمیس از خیر اطالعات بیشتر که در واقع برای اولین بار بود میشنید ،گذشت.
 دیگه باید بریم .میتونی راه تونل پشتسرمونو ببندی؟ مثل آب خوردن .ولی شما جلوجلو برین ،وگرنه زنده به گور میشین ...چطوری بگم ،به خاطر بازیافتیها .باید توضیح بدم؟حتی یک کلمهی دیگر هم الزم نبود بگوید .آرتمیس پرید توی سوراخ ،شانههای هالی را محکم گرفت و کشید توی تونل و
از بین لکههای تف شبرنگ رد شد و به طرف روشنایی سر دیگر تونل رفت .مثل این بود که در فضا به طرف راه شیری برود.
صداهای بدنش تقویت شده بودند .صدای هینهین نفسش ،صدای ضربان قلبش ،کشیده شدن ماهیچهها و جیرجیر مفصل-
هایش .هالی خیلی راحت میغلتید و کت و شلوارش روی سطح ناصاف تونل مثل پولکهای مار افعی خشخش صدا میکرد.

شاید هم با این شانسی که آرتمیس داشت ،واقعاً صدای مار بود .آرتمیس با خودش گفت :فقط میخواستم کار خوب کنم تا
عوض بشم .البد اینم مُزدمه ،مثل اینکه خالفکار بودن خیلی راحتتره.
به خاطر تونل ،صداهای باالی زمین بلندتر به گوش میرسید .حاال مثل گوریل حسابی عصبانی شده بود .آرتمیس صدای
کرد.
مشتهایش را میشنید که به سینهاش میکوبید و هوهو می––
تازه فهمیده بهش کلک زدن.
تحلیل کردنهای آرتمیس با آمدن مالچ توی تونل نیمهکاره رها شد .قیافهی مالچ با آن پانسمان تفی که روی پیشانیاش بود
مثل مردهی متحرکی شده بود که صورتش برق بزند .مالچ هوایی را که توى ریههایش کشیده بود پایین داد و گفت :گوریله
داره میاد .بزن بریم.
آرتمیس دو بار صدای تاپ شنید .تاپ دوم وقتی بود که گوریل کف تونل پایین آمده بود .حیوان عظیمالجثه نعرهی بلندی به
نشانهی مبارزه طلبی کشید ،صدایش توی تونل پیچید و متر به متر که جلوتر آمد وحشیتر و درندهخوتر شد.
هالی نالهای کرد و آرتمیس با زور بیشتری کشیدش.
مالچ تا آنجا که میتوانست سریع تر هوا را تو داد و آرتمیس و هالی را توی تونل به جلو هل داد .هنوز بیست متر دیگر مانده
بود .نمیتوانستند موفق شوند ،گوریل داشت جلو میآمد و سر راهش تفهای سفت شده را خرد میکرد و نعرههای وحشتناک
میکشید .آرتمیس حاضر بود قسم بخورد که برق دندانهایش را دید.
تونل با هر قدم محکم گوریل سستتر میشد .تکههای بزرگی از آن کنده شدند و پایین ریختند .خاک و سنگ روی سر و
صورت آرتمیس باشید و گودی چشمهای هالی را پر کرد.
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 آرتمیس؟مالچ با لپهای باد کرده سعی کرد لبهایش را تا آنجایی میتواند کمتر باز کند.
 -دیگه پُرِ پُرم.

دورف ،آرتمیس و هالی را بین دستهای تپلش گرفت و تا آخرین حباب هوا را با فشار از بدنش بیرون داد .فوران گاز خارج
شده گروه را در تونل به جلو پرتاب کرد .سفر ،کوتاه و کرکننده و گیجآور بود .هوا از توی ریههای آرتمیس بیرون زد و
انگشتهایش کشیده شدند و لرزیدند ،ولی نگذاشت هالی از دستش در برود.
نمیتوانست بگذارد بمیرد.
گوریل نگونبخت با این توفان باد سرش عقب رفت و چپه شد و انگار که با طنابی الستیکی بکشندش ،در طول تونل به عقب
پرت شد .همانطور که میرفت نعره میکشید و انگشتهایش روی دیوارهای تونل کشیده میشد .آرتمیس و هالی و مالچ از
سر تونل بیرون پریدند و چند بار روی زمین خوردند و باالخره روی هم تلنبار شدند .ستارهها باالی سرشان سوسو میزدند و
ماه به رنگ زرد کمرنگ میدرخشید.
دیواری قدیمی نگذاشته بود جلوتر پرت شوند ،ولی از برخورد آنها فرو ریخت.
آرتمیس سرفهای کرد و گفت :این دیوار بیشتر از صد و پنجاه––ساله که پابرجاست تا اینکه سر و کلهی ما پیدا شد.
آرتمیس شکست خورده به پشت دراز کشید .مادرش میمرد و هالی به زودی به حقیقت پی میبرد و از او متنفر میشد.

همه چی از دست رفت .دیگه نمیدونم چه کار باید بکنم.
اما یکدفعه چشمش به یکی از دکلهای برق رتدان افتاد .خوب که دفت کرد ،دید موجود کوچکی از پلهی تعمیرش باال
میرود.

آرتمیس فکر کرد :لموره فرار کرده و داره تا اونجا که میتونه میره باال.
تعویق حکم .هنوز یک فرصت هست.

برای اینکه از این وضعیت نجات پیدا کنم به یه سری کامل دستگاههای نظارتی و تجهیزات نظامی پلیس زیر زمین احتیاج
دارم .شاید شماره یک ،یکی برام فرستاده باشه عقب.
آرتمیس از بقیه جدا شد و فکر کرد زیر پایهی سنگی جای خوبی برای قایم کردن است .آوار دیوار را که روی هم ریخته بود
کنار زد و انگشتهایش را زیر آخرین سنگ برد و بلندش کرد .خیلی راحت از جا کنده شد و کرمها و زمین نمدار زیرش معلوم
شد .از آینده هیچی نبود؛ بنا به هر دلیلی ،این کلک به خصوص فقط یکبار گرفته بود.
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خب ،بس کمکی در کار نیست .باید با هر چی که در دسترسه کارمو بکنم.
آرتمیس برگشت کنار هالی و مالچ .هر دو داشتند ناله میکردند.

مالچ گفت :فکر کنم واسه خالص شدن از این باد ،دل و رودهام سوراخ شد .یه خرده زیادی زور زدم.
آرتمیس گفت :حالت خوب میشه؟
 یه دقیقه بهم فرصت بده بعد میبینی اینقدر قوی شدم که میتونم تمام اون طالیی رو که بهم قول داده بودی بردارم.هالی هنوز بیحال بود .وقتی سعی کرد بایستد ،پلکهایش به هم خوردند .دستهایش مثل ماهیای که از آب بیرون افتاده
باشد لرزیدند.
آرتمیس سریع نبض و درجه حرارتدانش را گرفت .کمیتی داشت ولی ضربان قلبش منظم بود .حالش داشت کمکم جا میآمد،
ولی چند دقیقهای طول میکشید تا کنترل ذهن و بدنش را به دست بیاورد.

آرتمیس فکر کرد :باید خودم تنهایی این کار رو بکنم.
و دستش را توی جیب هالی کرد.
***

––

دکلهای برق رتدان از زمان ساخته شدنشان تا حاال بارها خبرساز شده بودند .طرفداران محیط زیست به شدت اعتراض داشتند
که ظاهر غولپیکر مانند آنها به زیبایی دژه لطمه میزند .حاال بگذریم از احتمال تأثیرات زیانباری که روی سالمتی هر
موجود زندهای داشت که زیر خطوط برق آنها زندگی میکرد .البته شورای برق ملی همیشه این بحثها را با عنوان کردن این
مسئله که خطوط برق خیلی باال هستند و نمیتوانند به کسی آسیبی وارد کنند رد میکرد و اینکه ساختن دکلهای کوتاهتر ده
برابر بیشتر به زمین آسیب میرساند.
به این ترتیب چیزی حدود پنج یا شش تا از این غولهای آهنی در درهی رتدان ساخته شد که هر کدام صد متر ارتفاع داشتند.
دور پایهی دکلها همیشهی خدا یک گروه معترض حلقه زده بودند ،طوریکه شرکت برق مجبور میشد با هلیکوپتر خطوط
را سرویسدهی کند
ولی اتفاقاً امشب ،وقتی آرتمیس زیر نور مهتاب میدوید و قطرههای شبنم الماس مانند را لگد میکرد ،هیچ گروه اعتراض
کنندهای دور دکل حلقه نزده بود ،گرچه عالمتهایشان را مثل پرچمهای روی ماه توی زمین فرو کرده بودند .آرتمیس مجبور
شد همانطور که گردنش را به عقب خم کرده بود تا میمون را که از دکل باال میرفت ببیند ،از بین این موانع مارپیچ رد شود.
میمون حاال به سیم برق رسیده بود و به راحتی روی کابل فلزی میدوید ،آرتمیسِ بچه و باتلر هم مستأصل کنار پایهی دکل
ایستاده بودند ،چون جلوتر رفتن دیگر خطرناک بود.
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آرتمیس فکر کرد :باالخره مثل اینکه یکی دو تا شانس به ما رو کرد.

شانس اول این بود که میمون جایی رفته بود که میشد گرفتش ،شانس دوم اینکه وقتی باالخره مایهی مکافات ،یعنی بچگی
خودش ،تصمیم گرفت برای گرفتن میمون از همان دکل باال برود ،خودش میتوانست از دکل بعدی باال برود که اتفاقاً دکل
تعمیر بود.
آرتمیس به پایهی کلی رسید که دورش حفاظ کشیده بودند .درِ سنگین به یمن چند کارهی هالی به سرعت باز شد و قفل
جعبهی کوچک ابزار .توی جعبهی ابزار همهجور وسیلهای بود ،از بیسیم کوچک واکی تاکی تا لباس فارادِی .آرتمیس لباس
سرهمی سنگین را پوشید و انگشتهایش را در دستکشی که به آستین وصل بود تکان داد و موهای بلندش را توی کاله لباس
کرد .این لباس ضد آتش و رگه فوالدی ،باید کامل همه جایش را میپوشاند تا مثل قفس فارادی عمل کند .در غیر این صورت
نمیتوانست خطر کند و روی سیمهای برق برود و تبدیل به یک خالفکار نابغهی جزغاله شود.
باز هم شانس آورد .از کنار دکل یک آسانسور کوچک رو باز باال میرفت .آسانسور رمزدار بود و قفل شده بود .ولی قفلهای
معمولی وقتی با چند کاره رو به رو شدند از ترس خودشان را باختند ،قفل رمزدار هم چیز چندان قابلی نبود و به راحتی صفحهی
کنترلش از جا در آمد و قرقرهی باال برنده روشن شد.
آرتمیس میلههای دور آسانسور را محکم گرفت و آسانسور لرزید و در آسمان شب باال رفت .درهی پهن ،زیر پایش گسترده
––میکرد .دستهای از موهایش از زیر کاله بیرون آورد .آرتمیس
شده بود و بادی که به سمت غرب از روی تپهها به آرامی عبور
شمال را نگاه کرد و در یک لحظهی خیال پردازانه چراغهاى عمارت فاوْل را دید.

فکر کرد ،مادر اونجاست .حاال مریضه ،ده سال دیگه هم مریض میشه .کاش میتوانستم با بچگیم حرف بزنم و موقعیت رو
براش توضیح بدم.
ال میشناخت .به هیچ کسی جز خودش
این فکر حتی از قبلی هم خیالپردازانهتر بود .آرتمیس هشت سالگی خودش را کام ً
اعتماد نداشت .نه به والدینش و نه حتی باتلر .به محض اینکه به سفر در زمان اشاره میکرد ،بچگیاش از محافظش میخواست
اول با تیر بیهوش کننده به او شلیک کند و بعد سؤالها شروع میشد .سؤالهای زیاد و خستهکننده .نه وقت برای توضیح
دادن و بحث کردن نبود .این نبرد را حتی شده با دوز و کلک باید میبرد.
آسانسور در باالی دکل توقف کرد .روی دری که به سمت دکل باز میشد عالمت اسکلت سر و دو دست زده بودند .آرتمیس
حتی اگر نابغه هم نبود معنیاش را میفهمید .عالمت دیگری که برای اینکه اگر احتماالً یک ابلهِ از جان سیر شده ،از دکل
بال میآمد ،روی خود دکل زده بودند .عالمت یک مرد کارتونی بود که دستش را به دکل کارتونی گرفته بود و داشت از
برقگرفتگی میلرزید ،اسکلتش هم مثل توی عکسهای اشعهی ایکس ،دیده میشد.

آرتمیس اگر باتلر کنارش بود حتماً میگفت ،از قرار معلوم ،برق خطرناکه!
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قفل دیگری هم روی در ورودی بود که آرتمیس را در حد همان دوتای اولی معطل کرد .آنطرف در سکوی کوچکی قرار
داشت که رویش پر از سیم برق بود و یک جفت کابل برق قوی که ویز ویز میکرد از زیرش رد میشد.

آرتمیس فکر کرد ،از توی این کابلها نیم میلیون ولت برق داره رد میشه ،فقط امیدوارم این لباس جایش پاره نشده باشه.
آرتمیس چمباتمه زد و با دقت از کنار کابلها رد شد .لمور وسط راه بین دو دکل ایستاده بود و داشت با خودش حرف میزد،
انگار که دارد سبک سنگین میکند چه کار کند .شانس آورده بود که فقط با یکی از کابلها تماس داشت ،برای همین جریان
برق از بدنش رد نمیشد .اگر حتی نوک شست پایش را روی کابل دوم میذاشت ،شوک الکتریکی سی بار توی هوا تابش
میداد و قبل از اینکه از چرخیدن بایستد مثل چوب خشک میشد.
روی دکل قبلی ،آرتمیسِ بچه به طرف لمور اخم کرده بود و داشت سعی میکرد با کیسهی معجون وسوسهاش کند تا برگردد.

هیچ راهی نداره مگه اینکه خودت برى روى کابل و لموره رو بگیری و بیاری.
لباس آرتمیس برای رفتن روی کابلها کامالً مجهز بود .سیم رابطی دور کمرش پیچیده شده بود و برقگیری در جیب بلندی
که روی رانش بود قرار داشت .زیر سکو یک سورتمهی کوچک عایقکاری شده بود که مهندسها با استفاده از آن با هِندل
دستی از این دکل به آن دکل میرفتند.
آرتمیس با خودش گفت،

اینجا دیگه چیزی که الزمه ،تعادله––.

غرغر کرد .در حفظ تعادل تخصصی نداشت .نفس عمیقی کشید ،دوال شد و برقگیر را از توی جیبش در آورد .تقریباً به محض
اینکه برقگیر با کابلها تماس پیدا کرد ،فورانی از جرقههای سفید از نقطهی تماس به اطراف پخش شد .رد جرقهها مثل
مارهای براق فیش فیش و ویز ویز میکردند.

فقط داری ولتاژ رو یکنواخت میکنی ،همین .برق صدمهای نمیزنه.
احتماالً نه ولی آرتمیس میتوانست موهای گردنش را که سیخ شده بودند احساس کند؛ یعنی از ترس بود ،یا چند ولت برق
یواشکی یک جاهایی رفته بودند؟

اینقدر چرند نگو ،اگر یه جایی سوراخ بود ،همهی برق میاومد تو ،نه فقط یه خردهش.
آرتمیس تقریباً با تکنیک راه رفتن روی کابل آشنا بود ،چون تلویزیون ملی ایرلند خبر ویژهای در مورد بیکلههای بندبازی
پخش کرده بود که زندگیشان را به خطر میاندازند تا چراغهاى دوبلین را روشن نگه دارند .البته زیاد هم بندبازی نبود ،بیشتر
بندخزی بود .کابلها فوقالعاده سفت و محکم بودند و مهندسهای مسئول رسیدگی ،سیمهای رابطشان را به آنها وصل
میکردند و روی سورتمهها دراز میکشیدند و جرثقیل دستی را میچرخاندند تا به محلی که دچار آسیب دیدگی شده بود برسند.
ساده بود ،البته در تئوری و برای یک حرفهای در روز روشن.
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نه برای یک مبتدی در تاریکی شب که فقط ستارهها و سوسوی چراغهای دوبلین راهش را روشن میکردند.
آرتمیس برقگیرش را غالف کرد و سیم رابطش را به یکی از کابلها وصل کرد .نفسش را حبس کرد ،انگار که فرقی میکند
و دستش را با دستکش روی سورتمهی فلزی گذاشت.

هنوز زندهام .برای شروع بد نیست.
آرتمیس سانت سانت جلو رفت ،فلز زیر دستکشهای گشادش گرم بود تا اینکه دَمرو روى سورتمه دراز کشید و دو دستهی
جرثقیل دستی جلوی صورتش قرار گرفتند .کار ظریفی بود و اگر کابلها در فاصلهی مشخصی از هم قرار نمیگرفتند امکان
پذیر نبود .آرتمیس شروع کرد به چرخاندن و به محض اینکه بدنش را تکان داد تقریباً بالفاصله زور هم به بازوهایش آمد.

به خاطر ورزشه ،باتلر راست میگفتی .فقط منو با اون لموره که زیر بغلمه از اینجا ببر بیرون ،اون وقت قول میدم که ادامه
بدم.
آرتمیس آرام جلو رفت ،صدای تیغهها را که فلز زیر کابلها را میخراشید احساس میکرد و دلش ضعف میرفت .باد شدید
نبود ،ولی در حدی بود که تهدید به افتادنش کند و کف زمین هم که انگار سیارهای دیگری بود ،دور و بیروح.
ده متر که جلو رفت بازوهایش درد گرفتند و رقیبش متوجهش شد.
صدایی از آن یکی دکل آمد.

––

 بهت توصیه میکنم همونجایی که هستی بمونی ،مرد جوان ،اگه لباست یه پارگی کوچک اما پیدا کنه ،این کابلها پوستتو ذوب میکنن و استخوانهاتو آب میکنن.
آرتمیس اخم کرد ،مرد جوان؟ واقعاً رفتارش همینقدر آقامنشانه بوده؟ و همین قدر نفرتانگیز؟
آرتمیس دهساله ادامه داد.
 مُردنت یک ثانیه هم طول نمیکشه ،ولی دردش وحشتناکه؛ و اینا همه برای هیچی ،چون معلومه که لمور میاد این طرفواسه این معجون.
نخیر ،مثل اینکه غیر از آقامنش و نفرتانگیز ،از خود متشکر هم بوده .آرتمیس تصمیم گرفت جواب ندهد و انرژیاش را
صرف زنده ماندن و جلب توجه لمور کند که به طرف او برود .آرتمیس که در مخزن اطالعاتش تقریباً همه چیز داشت ،این را
میدانست که لمورهای کوچک از صدای خُرخُر آرام احساس آرامش میکنند.

متشکرم ،جین گودال ،این را از مطالعهی تحقیقات تو در مورد گوریلها و شامپانزهها دارم.
برای همین شروع کرد به خرخر کردن که موجب تفریح خود بچهاش شد.
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 باتلر ،گوش کن .مثل اینکه روی کابلها یه گربه هست ،یا چطوره بگم یه تامِ گنده .شاید بد نباشه براش یه ماهی بفرستی.ولی لحن تمسخرآمیزش با حالتی عصبی محو شد .آرتمیس بچه دقیقاً میدانست چه خبر است.
باز هم خرخر و مثل اینکه باالخره کارساز شد :لمور با احتیاط چند قدم به طرف آرتمیس بزرگتر رفت و چشمهای سیاه دکمه
مانندش از نور ستارهها یا شاید هم کنجکاوی برق زد.

هالی اگه بود بهم آفرین میگفت .دارم به زبان حیوونا حرف میزنم.
آرتمیس با وجودی که داشت خرخر میکرد از موقعیت مضحکی که پیش آمده بود خندهاش گرفت .نمونهی بارز یک نمایش
رمانتیک که فقط از خانوادهای مثل خانوادهی فاوْل سر میزد .دو نفر از افراد خانواده که روی بلندترین دکل برق ایرلند دارند
لمور میگیرند.
آرتمیس انتهای کابل را که به آن یکی دکل ختم میشد نگاه کرد .باتلر با کت بلندی که توی باد دور رانهایش میپیچید آنجا
ایستاده بود .مرد محافظ در مقابل باد کمی خم شد ،تیزی نگاهش مثل لیزر ،تاریکی را شکافت و در قلب آرتمیس بزرگتر فرو
رفت.

آرتمیس فکر کرد ،دلم برات تنگ شده.
لمور چند تا جست زد و نزدیکتر آمد .به خاطر صدای خرخر و––احتماالً رنگ خاکستری تیرهی لباس آرتمیس ترغیب شده بود.

آفرین ،بیا جلو ،منم یه لمور دیگهام.
بازوهای آرتمیس داشت از فشار چرخاندن دستههای جرثقیل با آن زاویهی نامناسب میلرزید .تمام ماهیچههای بدنش تا انتها
کشیده شده بود ،حتی ماهیچههایی که تا به حال از آنها استفاده نکرده بود .سرش به خاطر اینکه سعی میکرد تعادلش را
حفظ کند گیج رفت.

هم این ،هم واسه اینکه اداى حیوونه رو در میارم.
حاال فاصلهی بین آرتمیس و لمور فقط یک متر بود و از آن طرف ،دیگر خبری از متلک انداختن نبود .آرتمیس نگاه کرد و دید
رقیبش چشمهایش را بسته و نفسهای عمیق میکشد .داشت نقشه میکشید.
ال بیحرکت بود ،به
لمور پرید روی سورتمه و با احتیاط دست دستکشدار آرتمیس را لمس کرد .تماس برقرار شد .آرتمیس کام ً
جز لبهایش که هنوز به خاطر صدای خرخر که برای لمور تسلیبخش بود ،کمی میلرزید.

آفرین ،کوچولو .بیا رو دستم.
ال برای اولینبار متوجه شد پر از عاطفه و احساسات است .توی این چشمها هم
آرتمیس در چشمهای لمور نگاه کرد و احتما ً
ترس بود ،هم اعتماد به نفسی شیطنتآمیز.
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چطور تونستم به اون دیوونهها بفروشمش؟

لمور ناگهان خودش را تسلیم کرد و روی شانهی آرتمیس پرید؛ و تمام مدتی که آرتمیس داشت به طرف دکل سرویس بر
میگشت از نشستن در آنجا راضی بود .آرتمیس همانطور که عقب عقب میرفت ،با یک چشم ،خودِ بچهاش را میپایید .امکان
نداشت به همین راحتی زیر بار شکست برود .هیچکدامشان نمیرفتند .چشمهای آرتمیس بچه یکدفعه باز شد و با نگاه رقیبش
تالقی کرد.
با لحن سردی گفت :لمور رو بزن.
باتلر یکه خورد.
 لمور رو بزنم؟ فقط یه ...مهم نیست .فقط بزنش ،پسره رو به خاطر لباسش نمیتونی بزنی ،ولی لموره راحته. ولی اگه بیفته... اگه مُرد که میمیره .االن وقت بحث کردن نیست ،باتلر .اگه من نداشته باشمش ،پس هیچکس دیگه هم نباید داشته باشد.باتلر اخم کرد .کشتن حیوانات جزء وظایفش نبود ،اما به تجربه میدانست که بحث کردن با ارباب جوانش فایدهای ندارد .به
––

هر حال برای اعتراض هم کمی دیر شده بود ،آن هم باالی یک دکل .باید از همان اول ،محکمتر حرف میزد.
 هر وقت آماده بودی ،بزن باتلر .هدف نزدیکتر از این نمیاد.آن طرف کابل ،آرتمیس بزرگتر به سختی میتوانست چیزی را که شنیده بود باور کند .باتلر اسلحهاش را در آورده بود و روی
نردهها آمده بود تا بهتر نشانه گیری کند .آرتمیس تصمیم نداشت حرف بزند ،چون ارتباط متقابل با خود بچهاش احتماالً برای
آینده پیامدهایی به همراه داشت ،ولی واژهها قبل از اینکه بتواند جلویشان را بگیرد بیرون آمدند.
 -برو عقب ،خطرناکه.

آه ،چه طنزی.
آرتمیس بچه از آن طرف گفت :اِ ،حرف هم میزنه .واقعاً مایهی سعادته که میتونیم همدیگه رو بفهمیم .خب ،حاال اینم بفهم،
غریبه .این لمور یا مال منه ،یا میمیره ،شک نکن.
 نباید این کارو بکنی .خیلی خطرناکه. مجبورم .چارهای ندارم .حاال بفرستش بیاد این طرف ،وگرنه ،باتلر شلیک میکنه.همانطور که این حرفها را میزدند لمور رفت و نشست روی سر آرتمیس چهاردهساله و شروع کرد به ور رفتن با کالهش.
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دو پسر که در واقع یک پسر بودند ،لحظهای طوالنی و پُر تنش به هم خیره شدند .آرتمیس بزرگتر که از قاطعیت ظالمانهای

چشمهای آبی خودش شوکه شده بود ،فکر کرد ،اگر خودم هم بودم همین کار رو میکردم.
برای همین با احتیاط یک دستش را بلند کرد و لمور را از روی سرش رد کرد.
خیلی آرام گفت :باید برگردی ،برگرد تا اذیتت نکنه .اگه جای تو بودم ،میرفتم کنار اون یکی که گنده تره ،کوچیکه زیاد جالب
نیست.
لمور دستش را دراز کرد و دماغ آرتمیس را نیشگون گرفت ،بعد برگشت و تندتند از روی کابل رفت طرف باتلر .با بینیاش هوا
را بو میکشید و پردههای بینیاش از بوی خوش کیسهی خوراکی آرتمیس میلرزید.
چند ثانیه بعد لمور روی آرنج خم شدهی آرتمیس بچه نشسته بود و قوز کرده بود و انگشتهای بلندش را توی کیسه میکرد.
صورت پسر بچه از خوشحالی میدرخشید.
 خب آقا ،به نفعته که تا وقتی ما میریم ،همونجا سر جات بمونی ،فکر کنم پانزده دقیقه خوب باشه .بعد ،بهت پیشنهادمیکنم راه تو بکشی و برگردی و خدا رو شکر کنی که به باتلر نگفتم بیهوشت کنه .رنجی رو که االن داری میکشی یادت
بمونه ،رنج از شکست مطلق و ناامیدی؛ و اگر اتفاقی دوباره روزی به سرت زد که با من دست و پنجه نرم کنی ،این رنج رو به
خاطر بیار ،اون وقت احتماالً تغییر عقیده میدی.

––

آرتمیس بزرگتر به اجبار باتلر را تماشا کرد که لمور را در کیفی پارچهای چپاند و بعد همراه پسرک شروع کردند به پایین رفتن
از پلهی دکل .چند دقیقه بعد همانطور که ماشین بنتلی از پارک رتدان دور میشد ،نور چراغهایش تاریکی بزرگراه را میشکافت.
بدون شک ،مستقیم به طرف فرودگاه میرفت.
آرتمیس دستهایش را بلند کرد و دستهها جرثقیل را گرفت .نه اصالً هم شکست نخورده بود ،تصمیم داشت دوباره به زودی
با خود دهسالهاش دست و پنجه نرم کند .همین حرف زدن تمسخرآمیز پسرک مصممترش کرده بود.

آرتمیس فکر کرد ،رنجی رو که میکشی یادت بمونه .وای ،از خودم متنفرم .واقعاً متنفرم.
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فصل هشتم
یک قلنبه خلط
وقتی آرتمیس از دکل پایین آمد ،هالی غیبش زده بود .آرتمیس هالی را همان سر تونل گذاشته بود ،ولی حاال به جز خاک و
چند تا جای پا چیز دیگری آنجا نبود.

آرتمیس فکر کرد ،جای پا .اینطور که معلومه حاال باید رد شو بگرم .یادم باشه حتماً آخرین بازماندهی موهنیکانها رو
بخونم.
صدایی از تونل گودال گفت :خودتو به زحمت ننداز .واسه رد گم کردنه .اینجا پاها رو گذاشتم تا اون آدم گندهه نتونه دوست
پلیسمونو گیر بیاره و یه لقمهی چپش کنه.
آرتمیس نگاهی به بوتههای اطراف انداخت و گفت :فکر خوبیه.
سایهای پشمالو از پشت کپهی خاک بیرون آمد و تبدیل به مالچ دیگامز شد.
 ولی چرا باید برات مهم باشه؟ فکر میکردم پلیس زیرزمین دشمنته.––

مالچ با انگشت تپل و خاکیاش به آرتمیس اشاره کرد و گفت :تو دشمنَمی ،آدمیزاد ،تو دشمن تمام سیارهای.
 با وجود این حاضری هم کمک کنی ،اونم به خاطر طال.مالچ گفت :یه عالمه طال و احتماالً چند تایی تکه مرغ سرخکرده .با سس؛ و یه نوشابهی خانواده و باز هم مرغ سرخکرده.
 گرسنهای؟ همیشه هستم .ما دورفها که جز خاک چیزی گیرمون نمیاد بخوریم.آرتمیس نمیدانست بخندد یا سرش غر بزند .این مالچ هیچوقت نمیفهمید کی وقت شوخی است کی جدی ،یا شاید هم
میخواست این حس را القا کند.
 هالی کجاست؟مالچ با سر به طرف کپهای خاک که شبیه قبر بود اشاره کرد.
 -خاکش کردم .خیلی بلندبلند ناله میکرد .آرتی این کار رو بکن ،آرتی اون کار رو بکن .چند بار هی مامان مامان کرد.

خاکش کرده؟ هالی که از فضای بسته میترسه.
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آرتمیس افتاد روی زانوهایش و با دست خالی تندتند زمین را کند .مالچ یک دقیقهای فقط نگاهش کرد ،ولی بعد آهی کشید و
گفت :برو کنار خاکی ،کار منه .اگه تو بخوای بکنی تا صبح طول میکشته.
بعد خیلی خونسرد جلو رفت و دستش را توی خاک کرد و همانطور که میگشت ،لبش را گاز گرفت .باالخره شاخهی کوچکی
را بیرون آورد و گفت :تموم شد.
کپهی خاکی لرزید و به صورت تکههای سنگریزه و خاک رسی فرو ریخت .هالی صحیح و سالم زیرش بود .مالچ همانطور
که شاخهی کوچک را میچرخاند ،گفت :این یه جور سازهی خیلی پیچیده است به اسم دیدی.
 که یعنی؟ که یعنی دیدی منو ندیدی؟دورف این را گفت و با زانو روی زمین افتاد و از خنده رودهبر شد.
آرتمیس آهی کشید و سرش را تکان داد و شانههای هالی را گرفت و آرام تکان داد.
 هالی ،صدامو میشنوی؟هالی شورت چشمهایش را باز کرد و کمی اینطرف و آنطرف را نگاه کرد ،بعد به آرتمیس نگاه کرد.
––

 آرتمیس ،من ...وای ،خدا. چیزى نیست .نتونستم لموره رو بگیرم؛ یعنی ،در واقع گرفتم .ولی اون یکی خودم .ولی نگران نباش ،میدونم کجا دارممیرم.
آرتمیس در چشم های دو رنگ هالی نگاه کرد و لبخند زد ،اما ناگهان چیزی را به خاطر آورد که مثل سنگی که وسط تارهای
یک عنکبوت خورده باشد ،لبخندش را محو کرد.

من بهش دروع گفتم.
آرتمیس از ناراحتی عقبعقب رفت.

هالی باور کرده که اون مادر رو آلوده کرده .من ازش اخاذی کردم.
ولی فوری فهمید که به این حقیقت ددمنشانه نمیتواند اعتراف کند .اگر این کار را میکرد ،هالی از او متنفر میشد؛ و اگر
نمیکرد ،خودش از خودش متنفر میشد.

یه کاری هست که بتونم بکنم.
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چیزی به ذهنش نیامد.

باید فکر کنم.
آرتمیس دست و آرنج هالی را گرفت و کمکش کرد از سوراخ گور مانند بیرون بیاید .هالی به شوخی گفت :دوباره زنده شدم.
و با مشت محکم به شانهی مالچ زد.
 آخ .از برای چه ،بانوی من؟ آیا این پاداشم است؟ نمیخواد ادبی حرف بزنی ،مالچ دیگامز .الزم نبود خاکم کنی ،اگه یه برگ پهن هم میذاشتی روی دهنم کافی بود.مالچ شانهاش را مالید.
 برگ پهن ذوق هنری نداشت .تازه ،ببینم مگه من شبیه حیوونای جنگلیام؟ من یه دورفم ،ما دورفها هم سر و کارمون باخاکه.
آرتمیس خوشحال بود که این دو تا سر به سر هم میگذارند.

این چیزا رو فراموش کن .فقط یادت باشه که مادرت توی تخته و داره از دست میره .از سه روز هم کمتر وقت داری.
به زور خودش را خوشحال نشان داد و گفت:

––

 خب دیگه ،افراد آماده باشن ،باید بریم .به قول دوست عزیزم ،بریم لمور بگیریم.مالچ گفت :پس طالهای من چی میشه؟
 چطوره خیالتو راحت کنم .تا لمور نیست ،طال هم نیست.مالچ با هشت انگشتش روی لبهایش زد و موهای ریشش مثل جلبکهای دریایی موج برداشتند .داشت فکر میکرد.
 اصالً بگو ببینم ،این یه عالمه طال چقدر میشه؟ به سطل بگو. بستگی داره که چند تا سطل داشته باشی.مالچ جواب آرتمیس را جدی گرفت.
 خیلی .البته بیشترشون پرن .ولی میتونم خالیشون کنم.آرتمیس گفت :منظورم از این سؤال این نبود که دقیق جواب بدی .هر چهقدر که بخوای بهت میدم.
 -اگه بخوای این میمون بازی رو باز هم ادامه بدی ،باید بهم پیشپرداخت بدی ،برای ثابت کردن حسن نیتت.
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آرتمیس روی جیبهای خالیاش زد .هیچی نداشت.
هالی کالهگیسی نقرهای را روی سرش صاف کرد.

 ولی من میتونم به چیزی بهت بدم ،مالچ دیگامز ،یه چیزی خیلی بهتر از یه عالمه طال .یه عدد شش رقمی که وقتی رفتیماونجا بهت میگم.
مالچ که تعجب کرده بود چطور هالی احساساتی شده است .گفت :رفتیم کجا؟
 بازداشتگاه پلیس زیرزمین ،توی تارا.چشمهای مالچ به محض شنیدن این حرف برق زد .این یعنی خود معدن طال .سالها بود که داشت سعی میکرد قفل یکی از
این بازداشتگاهها را باز کند.
 هر چی بخوام میتونم بردارم؟ هر چی که بتونی روی یه سینی بالشتکی بار بزنی ،فقط یه سینی.مالچ یک قلنبه خلط سفید کف دستش تف کرد و گفت :بزن قدش.
آرتمیس و هالی به هم نگاه کردند.

––

آرتمیس دستهایش را توی جیبش کرد و گفت :قرار تو و اونه.
هالی گفت :مأموریت توئه.
 چه ربطی داره؟و باالخره برگ برنده.
 همهمون به خاطر مادر توئه که اینجاییم.آرتمیس لبخند تلخی زد و گفت :خوشم میاد سروان شورت ،داری به بدی خودم میشی.
بعد معامله را با یک دست دادن خیس تفچکان ،قطعی کرد.
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فصل نهم
آتش عشق من و تو ،دیگه سرده...
باالی بلژیک ،هواپیمای جت فاوْل
آرتمیس بچه با پاور بوکش با شهر باستانی فِز در مراکش یک تماس ویدئویی گرفت .زمانی که منتظر برقراری تماس بود با
خودش فکر کرد کاش مجبور نشود تن به این سفر بین قارهای بدهد .حتی حاضر بود تا کازابالنکا هم برود ،ولی برای رفتن به
فِز مجبور بودند با ماشین از این سر کشور به آن سر کشور بروند ،آن هم با این هوای فوقالعاده گرم مراکش.
روی نمایشگر ،پنجرهای باز شد که کلهی بزرگ دکتر دیمون کرونْسکی ،یکی از منفورترین آدمهای روی زمین ،ولی از جهاتی
در خور تحسین ،به زحمت در آنجا میشد .دیمون کرونسکی رئیس فعلی انجمن طرفداران انقراض بود .یا به قول خود کرونسکی
در مصاحبهی بسیار شرم آورش :ما طرفداران انقراض ،یک انجمن نیستیم .ما یک فرقهایم.
اظهار نظری که به هیچ عنوان نتوانست او را در چشم مذهبیون صلحطلب دنیا محبوب کند.
–– اینکه در جایی از طرفداران انقراض اسم برده میشد به آن
این مصاحبه تا ماهها در سایتهای خبری اینترنت و به محض
اشاره میکردند .آرتمیس خودش امروز صبح دوباره دیده بودش و از مردی که میخواست با او معامله کند چندشش شده بود.

آرتمیس فکر کرده بود ،میخوام با کوسهها شنا کنم .دارم آماده میشم که میشم تا یکی از اونا باشم.
دیمون کرونسکی مرد بسیار درشت هیکلی بود که سرش درست از زیر گوشهایش به شانههایش چسبیده بود .پوستی روشن
با موهایی قرمز و سفید و ککمکهای درشت داشت .عینک آفتابی بنفشی میزد که چین و چروکهای بین ابروها و گونههایش
را میپوشاند .لبخندش پهن و ریاکارانه بود با لهجهی کشدار نیواورالنی گفت:
 آ-رتمیس کوچولو .چطوری؟ باباتو پیدا کردی؟آرتمیس دستههای صندلیاش را توی مشتهایش محکم فشار داد ،ولی لبخندش مثل مال خود کرونسکی چاپلوسانه و ساختگی
بود.
 نه هنوز نه. که این طور ،چه بد .اگه کاری هست که عمو دیمن بتونه بکنه حتماً بگو تا کمکت کنم.آرتمیس پیش خودش گفت آخر کدام احمقی گول تو را میخورد؟ شاید هم اصالً قرار نبود کسی گولش را بخورد.
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 از تعارفتون متشکرم .در هر صورت تا چند ساعت دیگه ما هر دوتامون به هم کمک میکنیم.کرونسکی با خوشحالی دستهایش را به هم زد.
 میمون خوشگلمو پیدا کردی؟ بله کردم .یه نمونهی بسیار عالی .نر ،سهساله .قدش از سر تا دم بیشتر از یک متره ،دستکم صد هزارتا میارزه.کرونسکی الکی با تعجب گفت :صد هزارتا؟ جداً روی صد هزار یورو قرار گذاشته بودیم؟
آرتمیس قاطعانه گفت :خودتون میدونید که قرارمون همین بود ،دکتر .به اضافهی مخارج ،حتم ًا اطالع دارین که بنزین هواپیما
چقدر گرونه .لطف کنید یا موافقتتونو اعالم کنید ،یا همین حاال این هواپیما رو برمیگردونم.
کرونسکی به دوربین نزدیک شد و صورت پفکردهاش صفحه را پوشاند.
 میدونی آرتمیس ،من معموالً آدمها رو خیلی خوب میشناسم .میتونم بفهمم استعداد چه کارهایی رو دارنو ولی تو ...هیچوقتنمیفهمم چی تو کلهته .فکر کنم چون هنوز به سنی نرسیدی که نقاط قوت و ضعف شخصیتت معلوم بشه.
کرونسکی عقب رفت و به پشتی صندلیاش تکیه داد .چرم صندلی زیر وزنش خرتخرت صدا کرد.
–– هشدار بدم...
 خب ،قبول .صد هزار یورو ،طبق قرارمون .ولی یه چیزیو بهتآرتمیس برای اینکه نشان دهد اصالً از کرونسکی نمیترسد مثل خودش با لهجهی نیواورالنی گفت :خُـب؟
 اگه لمور کوچولوم از دستت فرار کنه ،این تویی که باید مخارج منو بپردازی .مراسم محاکمه برنامهریزی شده ،اعضای انجمناصالً خوششون نمیآد ناامید بشن.
وقتی کرونسکی از واژهی مخارج استفاده کرد ،به نظر منحوستر آمد.
آرتمیس گفت :نگران نباش .لمورتو میگیری .پولو آماده کن.
کرونسکی دستهایش را از هم باز کرد و گفت :من اینجا تا دلت بخواد طال دارم ،آرتمیس و به اندازهی یه کوه برلیان .چیزی
که ندارم لمور ماداگاسکاره .پس بدو بیا ،زندگیمو کامل کن.
و قبل از اینکه آرتمیس دکمهای را بزند ،ارتباط را قطع کرد.

آرتمیس فکر کرد ،این کار کرونسکی از نظر روانی ،اونو در جایگاه قدرت قرار میده ،دید باید یاد بگیرم موشوارهمو سریعتر
حرکت بدم.
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آرتمیس پاور بوکش را بست و به پشتی صندلیاش تکیه داد .بیرون ،توی آسمان ،خورشید داشت در ورای الیهی نازکی از مه
میدرخشید و هواپیمای جتش مثل بازی دایره و ضربدر ،پشت سرش رد به جا میگذاشت.
هنوز توی حریم هوایی پر رفت و آمدیم .زیاد طول نمیکشه.

به محض اینکه به آسمان آفریقا رسیدیم ،دود پشت جت کامالً رقیق میشه .باید چند ساعتی بخوابم .فردا روز بلند و
نفرتانگیزیه.
آرتمیس اخم کرد ،نفرتانگیز ،درسته ،ولی اجتنابناپذیر.
آرتمیس دکمهی کنار صندلی را فشار داد و چشمهایش را بست .بیشتر پسرهای هم سنش داشتند یا کارتهای فوتبال جمع
میکردند یا انگشتهای شستشان را با فشار دادن دکمههای بازیهای کامپیوتری خسته میکردند .ولی او هزاران متر باالی
اروپا در هواپیمای جتی نشسته بود و در فکر معاملهی یک گونهی کمیاب با یک انجمن دیوانه بود.

نمیدونم ،شاید هم این کارها هنوز برای من خیلی زوده.
ال اهمیتی نداشت .اگر کاری نمیکرد ،پدرش را برای همیشه از دست میداد و آرتمیس فقط برای اینکه هنوز
ولی سن اص ً
برایش زود بود ،نمیتوانست بگذارد چنین اتفاقی بیفتد.
صدای باتلر از آیفون جت شنید.

––

همه چیز مرتبه ،آرتمیس .به محض اینکه به باالی مدیترانه رسیدیم ،هواپیما رو یک ساعتی روی هدایت خودکار میذارم و
کمی استراحت میکنم و...
آرتمیس به بلندگو نگاه کرد .احساس میکرد باتلر میخواهد چیزی بگوید .مدت کوتاهی صدایی جز بیببیب دستگاهها و
پارازیتهای بیسیم شنیده نشد ،ولی بعد...
 وقتی گفتی به میمونه شلیک کنم ،داشتی خالی میبستی ،مگه نه؟آرتمیس با صدایی محکم و قاطع گفت :خالی نمیبستم .من به چیزی که میگم عمل میکنم.

ایرلند ،فرودگاه شاتل ،تارا
ورودی فرودگاه شاتل تارا با چندین در فوالدی ،اسکنهای مختلف و کلیدهای رمزی ،قفلهای بیولوژیکی غیرقابل دستکاری
و یک شبکهی مراقبتی  ۳۶۰درجه که در قسمت در ورودی نصب شده بود و تنظیم کردنش اصالً به سادگی گفتنش نبود،
محافظت میشد .البته ،اگر کسی راهی مخفی بلد بود ،از همهی اینها میتوانست رد شود.
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مالچ لب ورچید و گفت :آخه از کجا میدونستین من یه راه مخفی بلدم؟

آرتمیس و هالی به جای جواب دادن ،فقط به مالچ نگاه کردند .دورف زیر لب گفت :آره ،همون سفر در زمان مسخره .البد
خودم بهتون گفتم.
هالی گفت :میگی .نمیفهمم چرا اینقدر از این موضوع ناراحتی ،من که نمیخوام به کسی گزارش بدم.
مالچ گفت :آره ،راست میگی .تازه یه عالمه هم چیز بهم دادی.
سه تایی در یک مینی کوپر دزدی بیرون حصارهای مزرعهی مکگِرِنی نشسته بودند ،زیرشان هم فرودگاه شاتل مخفی تارا
بود .نوار غروب از شدت تاریکی کاسته و سایهی گاوهای حال چریدن بودند ،باریک و کشیده روی مرتع افتاده بود .تا یکی دو
ساعتا دیگر ،تارا تبدیل به مرکز گردشگری فعال و شلوغ جن و پریها میشد ،اما فعالً تمام برنامههای گردشگری به خاطر
شیوع بیماری طلسمتراپی به طور موقت متوقف شده بود.
مالچ از پنجرهی پشت ،زیر چشمی ،به نزدیکترن گاو نگاه کرد.
 میدونید چیه؟ یه کمی گشنمه .نمیتونم یه گاو درسته بخورم ،ولی میتونم یکیشونو چند تا گاز بزنم.آرتمیس با لحن خشکی گفت :مالچ دیگامز همیشه گرسنه.
––

بعد در راننده را باز کرد و پیاده شد .مه رقیقی به صورتش چسبید و هوای تمیز روستا مثل مادهای نیروزا در تمام بدنش جاری
شد.
 باید هر چه زودتر بریم .شکی ندارم که لموره حاال در ارتفاع شش هزار متریه.دورف هِرهِر خندید و گفت :چه لمور زبر و زرنگی.
بعد روی صندلیهای جلو آمد و از ماشین پیاده شد .زمین را لیسید و گفت :عجب خاکی .مزهی پول میده.
هالی از قسمت صندلیهای مسافرین پیاده شد و یک اُردنگی به پشت مالچ زد.
 اگه نتونیم بدون اینکه دیده باشیم بریم توی پایانه ،واسه تو یکی که هیچ پولی نداره.دورف از روی زمین بلند شد و گفت :فکر کردم قراره تو راه با هم دوست باشیم .عین خیالت نیست ،همینجوری یا داری مشت
میزنی یا لگد میپرونی ،تو همیشه همینطور دست و پات لقه؟
 میتونی یا نه؟ -معلومه که میتونم .خودم گفتم ،مگه نه؟ میدونی تا حاال چند دفعه رفتم تو؟ از وقتی که پسر عموم...
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آرتمیس پرید وسط حرفش.
 -از وقتی که پسر عموت  -اگه اشتباه نکنم اسمش نورد بود

 آره ،از وقتی که نورد به خاطر آلوده کردن محیطزیست افتاد زندان و تو فراریش دادی خودمون میدونیم .ما همه چیزو درمورد تو میدونیم ،میشه لطفاً طبق نقشه ادامه بدیم؟
مالچ پشتش را به آرتمیس کرد و باد کوچکی از خودش خارج کرد .بین دورفها این حرکت خیلی توهینآمیزی بود .در واقع
بعد از اولی که به آن فلوت زدن میگفتند ،این دومی بود .فلوت زدن وقتی بود که توی لولهای را رو به کسی پاک میکردند.
سر این فلوت زدن چه جنگها که به پا نشده بود.
 خب رئیس ،بزن بریم ،پانزده دقیقه صبر میکنی ،بعد میری به طرف ورودی اصلی .میتونستم با خودم ببرمت ،ولی تونلشخیلی بلنده .میفهمی که چی میگم؟
مالچ لحظهای مکث کرد و بعد ادامه داد :البته اگه دنبالم هم بیای بد نیست ،چیزهای خوبی گیرت میآد.
آرتمیس نیشخندی زد و گفت :خیلی با نمکی .خب دیگه ،پانزده دقیقه ،ساعت راه افتاد.
مالچ گفت :ساعت راه افتاد؟ ساعت جن و پریها قرنهاست که کار نمیکنه.
––

بعد آروارههایش را تا ته باز کرد و پرید باال و مثل دلفینی که توی آب شیرجه بزند با ظرافتی حیرتانگیز ،ولی جدی و بیهیچ
لبخندی ،زمین را شکافت و ناپدید شد .آرتمیس با وجود اینکه چندینبار این صحنه را دیده بود باز هم تحت تأثیر قرار گرفت.
 چه موجودات جالبی ،اگه فقط چند دقیقه به شکمشون فکر نمیکردن میتونستن دنیا رو تسخیر کنن.هالی روی کابوت ماشین رفت و پشتش را به شیشهی جلو تکیه داد و صورتش را به طرف آفتاب گرفت.
 -شاید اصالً نمیخوان دنیا رو تسخیر کنن .همه که مثل تو نیستن ،آرتی.

آرتی.
آرتمیس دوباره احساس گناه کرد .برگشت و به صورت ظریف هالی نگاه کرد .نمیتوانست بیش از این به او دروغ بگوید .هالی
با چشمهای بسته ادامه داد :خیلی بد شد که مجبور شدیم این ماشینو بدزدیم ،ولی باز خوبه براش یادداشت گذاشتیم .صاحبش
میتونه راحت پیداش کنه.
آرتمیس اصالً به خاطر ماشین ناراحت نبود؛ میخهای بزرگتری هم توی در تابوتش داشت.
یواش گفت :ماشین ،آره.

باید بهش میگفتم .باید بهش بگم.
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آرتمیس نوک کفشش را روی تایر جلوی ماشین گذاشت و روی کاپوت کنار هالی رفت .چند دقیقه همانجا نشست و سعی
کرد تمرکز کند و حرفهایی را که زده بود به خاطر بیاورد .هالی سرش را برگرداند و به آرتمیس که کنارش نشسته بود نگاه
کرد.
 وقتی با اون وضع توی رتدان دیدمت ترسیدمبعد صورتش را با دست پوشاند و ادامه داد :خیلی وراج شدم ،نه؟ این سفر در زمان عوضم کرده .مثل دختر بچهها شدم.
راست میگفت .هالی عوض شده بود؛ هر دوشان عوض بودند ،جریان زمان به هم نزدیکترشان کرده بود.
 اگه همینطوری بمونیم چی؟ زیاد هم بد نیست ،مگه نه؟آرتمیس یکدفعه گفت :هالی ،تقصیر تو نبود.
لبخند هالی روی لبهایش یخ زد .هنوز لبخند میزد ،ولی گیج شده بود.
 چی تقصیر من نبود؟ تو مادرمو آلوده نکردی .خودم کردم ،تقصیر من بود .از وقتی که توی تونل زمان بودم هنوز یه خرده جادو داشتم .برای اینکه پدر و مادرم فراموش کنن که سه سال نبودم ،ازش استفاده کرده بودم.
––

لبخند هالی حاال محو شده بود.
 تقصیر من ...ولی تو که گفتی…جملهاش را ناتمام گذاشت .حقیقت مثل یک بیماری رنگ از صورتش برده بود.
آرتمیس به خودش فشار آورد و سعی کرد توضیح بدهد.
 مجبور شدم این کار رو بکنم .مادر داره میمیره ...یعنی ،شاید بمیره .باید مطمئن میشدم که کمکم میکنی ...خواهشمیکنم ،درک کن...
آرتمیس ساکت شد .برای کاری که کرده بود هیچ توضیحی نداشت .چند دقیقهای به هالی فرصت داد تا عصبانیتش را بروز
دهد ،بعد دوباره شروع کرد.
 هالی ،باور کن ،اگه کار دیگهای میتونستم بکنم ،حتماً میکردم...هیچی .صورت هالی مثل سنگ بیحرکت بود.
 -هالی ،خواهش میکنم ،یه چیزی بگو.
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هالی آرام از روی کاپوت لیز خورد و پاهایش را محکم روی زمین گذاشت.
 -پانزده دقیقه تمام شد .بریم.

بعد بدون اینکه پشتش را نگاه کند از روی حصار مکگرنی رد شد و علفهای سبز تیره را زیر پاهایش له کرد .نوک علفها
از نور غروب میدرخشید و پست سر هالی مسیری از نور از نور در مرتع کرده بود.

آرتمیس فکر کرد ،چه موجود عجیبیه .چرا باهاش این کار رو کردم؟
چه کار میتوانست بکند ،جز اینکه سرش را زیر ببیندازد و دنبالش راه بیفتد.
***
مالچ دیگامز در قسمت ورودی مخفی فرودگاه شاتل که با تصویر سهبعدی بوتهای استتار شده بود ،منتظرشان بود .با وجود
الیهی ضخیمی از خاک که صورتش را پوشانده بود ،قیافهی از خود متشکرش را به راحتی میشد تشخیص داد.
 سروان ،دیگه به چند کارهات احتیاجی نیست .خودم تنهایی در رو باز کردم.هالی از شوکه هم یک چیزی آن طرفتر بود .برای باز کردن در اصلی فرودگاه احتیاج به یک رمز بیست رقمی و اسکن از کف
دست داشتند ،مالچ هم که از یک کرم خاکی کمتر از تکنولوژی سر در میآورد.
––

مالچ به داخل راهرو اشاره کرد ،به سمت پله برقیای که تا پایین کشیده شده بود .هیکل کوچکی روی پلهها افتاده و چیز
چسبناک و براقی دور سرش را گرفته بود.
 فرمانده روت و وزارت دفاعش در رفتن ،فقط همین یه نگهبان مونده بود.هالی سرش را تکان داد .میدانست جولیوس روت کجا رفته .برگشته بود هون و منتظر بود هالی گزارش هامبورگ را برایش
ببرد.
 وقتی داشتم تونل میزدم داشت گشت میزد ،واسه همین مجبور شدم سرشو بکنم تو دهنم و یه کمی تفیش کنم .به اینکالهخودهای تفی هر کسی یه جور واکنش نشون میده .این پیکسی کوچولو خواست فرار کنه .اول دستشو گذاشت روی
اسکنر ،بعد تندتند رمز رو گفت .بعد هم تا آرام بخش توی خلطم اومد اثر کنه ،یه خرده اینور و اونور دوید.
آرتمیس ،مالچ را هل داد و از کنارش رد شد .مطمئن بود هالی از پشت سرش به او چشم غره میرود.
 مثل اینکه باالخره توی یه چیز شانس آوردیم.مالچ آهی کشید و گفت :فقط حیف که رمز اون شاتله رو نگفت .میتونستم بهتون خیانت کنم و باهاش بزنم به چاک.
آرتمیس یکدفعه خشکش زد.
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 شاتل؟برگشت و با نگاه خصمانهی هالی برخورد کرد.
 هالی ،شاتل .فکر میکنی میتونیم قبل از بچگیم خودمونو برسونیم مراکش؟نگاه هالی سرد و لحن صدایش بیاحساس بود.

 ممکنه ،بستگی به این داره که چقدر طول بکشه اثرهایی رو که از خودمون به جا گذاشتیم پاک کنم.***
شاتلی که سوار شده بودند از آن شاتلهایی بود که خلبانهای پلیس زیرزمین به آن میگفتند درجه یک ،یعنی خوراک درجه
یک برای کورههای ذوب فلز بازیافتی .آرتمیس میدانست اگر باتلر بود روراست و صادقانه میگفت :میدونی آرتمیس ،من تا
حاال تو زندگیم ابوقراضه زیاد دیدم ،ولی این واقعاً یه لگنه...
ن عصر حجری.
آرتمیس زیر لب گفت... :یه لگ ِ
بعد با خودش نخودی خندید.
هالی گفت :البد شوخی دیگه ،خاکی؟ امروز حسابی سرحالی––.این دفعه چی بود؟ به یه سادهی احمق دیگه هم گفتی تقصیر
اون بوده که مادرت مریض شده؟
آرتمیس با بیحوصلگی سرش را تکان داد .میدانست این متلکها حاال حاالها ادامه دارد.
مالچ وقتی از بین دیوار فرودگاه تونل زده بود و یک ورقه فلز آبکاری شده را با گاز معدهاش منفجر کرده بود ،کامالً تصادفی به
این شاتل برخورد کرده بود .مالچ میدانست این ورقه شل است ،چون قبالً چند بار از همین راه وارد شده بود .شاتل را روی
چند پایه گذاشته و رویش چادر کشیده بودند .مالچ هم نتوانسته بود جلوى خودش را بگیرد و زیر چادر را نگاه نکند .بهبه بیا و
تماشا کن ،یک شاتل مخصوص باز کردن راه تونلها ،منتظر تعمیر .برای هالی برگرداندن شاتل قراضه روی مونورِیل و راندنش
به طرف خروجی تونل کاری نداشت.
در همین بین هم آرتمیس آثاری را که از خودشان به جا گذاشته بودند پاک میکرد ،ردپاهایشان را توی فرودگاه شاتل از بین
میبرد و فیلمهایشان را پاک میکرد و جاهای خالی را با تکرار صحنهها پر میکرد؛ اما در مورد اسپریتی که بیهوش شده بود
یا تجهیزات و وسایل پلیسی زیرزمین که برای راه انداختن شاتل استفاده کرده بودند کاری نمیتوانست بکند ،گرچه ،برای مالچ
هم دیگر مهم نبود.
 من که فعالً دشمن شماره یک دولت به حساب میام .فکر نکنم توی فهرستشون باالتر از یک هم باشه.***
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به این ترتیب حاال سه تایی توی شاتل نشسته بودند .شاتل روی یک سکوی پرتاب قرار گرفته بود و قبل از اینکه به داخل
چاهک بیفتند ،از توی حوضچهی تعمیر به اندازهی چند دقیقه پرواز برایش سوخت برداشته بودند .هالی چند دقیقهای را برای
نوشتن یک گزارش جعلی برای مسئول تونل صرف کرد.
 نوشتم پرههای این شاتل به تشخیص بخش تعمیرات ،برداشته شده و فرودگاه شاتل آفریقای شمالی درخواست کرده کهبرای تدارک عملیات بازسازی تونل اصلی ،اونو در اختیارش بذارن؛ و اینکه این یه پرواز بدون سرنشینه که با رادیو هدایت
میشه ،برای همین انتظار نداشته باشن شاتل خدمه داشته باشه.
آرتمیس واقعاً میخواست مأموریتش را حتیاالمکان با موفقیت به پایان برساند ،برای همین اگر الزم بود سؤالی بپرسد،
میپرسید.
 این کافیه؟هالی شانههایش را باال انداخت.
 شک دارم .احتماالً اون طرف یه موشک سرعت باالی پلیس زیرزمین منتظرمونه. جدی؟ -نه .دروغ گفتم .کار خوبی نیست ،نه؟

––

آرتمیس با ناراحتی سرش را تکان داد .باید راهی پیدا میکرد و یک جورى دل هالی را به دست میآورد .دستکم تا حدی.
 معلومه که کافیه تا توی مرکز بیان بفهمن چی شده ،دیگه برگشتیم به آینده. بدون پره میتونیم پرواز کنیم؟هالی و مالچ هِرهِر خندیدند و تندتند چند کلمه به زبان جنی با هم حرف زدند .آرتمیس درست متوجه نشد چه میگویند ،فقط
به نظرش کلمهی کاپاگی را شنید که معنیاش میشد کودن.
 آره ،خاکی .میتونیم بدون پره هم پرواز کنیم ،مگر اینکه توی نقشهات بخوای دیوارههای تونلم پاک کنی ،البته معموالً اینکارها رو روباتها واسه ما میکنن.
آرتمیس فراموش کرده بود که هالی با کسانی که از آنها خوشش نمیآید میتواند چقدر نیشدار حرف بزند .مالچ رو به هالی
شروع کرد به خواندن یکی از آهنگهای قدیمی آدمیزادها و دستش را مثل میکروفن جلوی دهانش گرفت.
 آتش عشق من و تو ،دیگه سرده ،دیگه سرده.هالی دیگر نمیخندید.
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 دیگامز ،اگه خفه نشی ،پاهای خودتم از درد یخ میکنه.مالچ متوجه حالت نگاه هالی شد و فهمید حاال اصالً وقت خطخطی کردن اعصابش نیست.

هالی تصمیم گرفت بحث را خاتمه بدهد ،برای همین با کنترل از راه دور دریچهی خروج را باز کرد و گیرههای اتصال را رها
کرد .داد زد :کمربندها رو ببندین ،آقایون.
و شاتل کوچک را یکدفعه با شیبی تند در چاهک غولآسا انداخت ،مثل دانهی فندقی که توی دهان اسب آبی گرسنهای
بیندازند.

––
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فصل دهم
خُلق فاوْلی
مراکش ،فِز
باتلر به خاطر نمیآورد که آرتمیس دهساله را تا به حال با این قیافهی فالکتبار دیده باشد ،احتماالً به غیر از وقتی که جایزهی
علمی را به یک دکتر استرالیایی باخته بود .محافظ آرتمیس از توی آیینهی لندرور کرایهای ،رئیسش را نگاه کرد که خیس عرق
نشسته بود و کت و شلوار گرانقیمتش تقریباً به هیکل الغر مردنیاش چسبیده بود.
جعبهی سوراخ سوراخی روی صندلی کنار آرتمیس بود و با کمربند ایمنی ماشین بسته بودنش ،سه تا انگشت سیاه کوچک از

یکی از سوراخها بیرون زده بود .آرتمیس حتی نگاهشم نمیکرد .میخواد ندیدهاش بگیره .خیلیه که آدم باعث بشه به گونهی
زیستی نابود بشه ،حتی به خاطر نجات پدرش.
آرتمیس هم در این بین داشت دالیل فالکتش را فهرست میکرد .یک پدر مفقود االثر و مادری که در آستانهی آشفتگی روانی
یکی از هتلهای مسکو مثل چی خرج میتراشیدند و حاضر بود
بود ،شمارههای یک و دو بودند .به دنبالش تیم گشتی که در––
شرط ببندد که با همه چیزشان خاویار میخورند .دیمن کورنسکی هم بالهای فهرستش بود .یک آدم مشمئزکننده با آرمانهایی
مشمئزکنندهتر.
فرودگاه محلی فِز ،بسته بود و باتلر مجبور شده بود تغییر مسیر بدهد و هواپیمای جت را در فرودگاه بینالمللی سلطانمحمد
پنجم در کازابالنکا فرود بیاورد و آنجا یک لندرور کرایه کند .تازه یک لندرور مدل جدید هم نه .لندرورشان پر از سوراخ بود و
کولرش از دویست کیلومتر پیش پتپتی کرده و خاموش شده بود .روکش صندلیها به قدری کهنه و نخنما بود که آرتمیس
احساس میکرد روی یک چکش برقی نشسته است .اگر از گرما کباب نمیشد ،تکانها میکشتنش ،با وجود این و به رغم
تمام اینها ،فکری به سر آرتمیس زد و باعث شد گوشهای لبش به لبخند شود.

اون موجود عجیب و همدست آدمش واقعاً جالب بودن.
حاضر بودند برای اینکه این لمور را داشته باشند هر کار بکنند .آرتمیس مطمئن بود دست برنمیدارند و دوباره سر و کلهشان
پیدا میشود.
آرتمیس رویش را برگرداند و به خانههای حومهی شهر که پشت پنجره باال و پایین میپریدند نگاه کرد .به مرکز شهر که
نزدیک شدند بزرگراه خلوت یکدفعه پر ترافیک شد .کامیونهای غول پیکر که تایرهایشان بزرگتر از یک آدم بود و پشتشان
یک عالمه آدم عبوس توی هم چپیده بودند با سر و صدا رد میشدند و خرهای باربر که بار چوب و رختهای چرک و حتی
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اثاثیهی منزل داشتند با سمهایشان که روی آسفالت ترک خورده تلقتلق صدا میکردند ،تند و تند از کنارشان میگذاشتند.
هزارها موتور گاری پر از خاک و گِل که بیشترشان کل افراد خانواده را سوارکرده بودند توی خیابانها ویراژ میدادند .ساختمان
هایی که دو طرف خیابان بودند در آفتاب بیرمق عصر مثل اینکه سرابی بیش نباشند میلرزیدند و ساکنینشان مثل اشباح
جلویشان روی صندلی نشسته بودند و چای میخوردند.
نزدیکیهای مرکز شهر ساختمانها متراکم بودند و دیگر فضای خالیای دیده نمیشد .جابهجا بین خانهها تعمیرگاههای ماشین
و مغازههای چایفروشی و فیلمهای ویدئویی و پیتزافروشی هم بود که همه به خاطر توفان شن ،ماسهساب و نارنجی شده
بودند و فقط لکههایی از رنگ اصلیشان در درگاهها پیدا بود.
آرتمیس ،مثل همیشه که به کشورهای در حال توسعه میرفت ،اینجا هم متوجه همزیستی قدیم و جدید شد .چوپانها آیپد به
گردنشان آویزان کرده بودند و تیشرتهای منچستر یونایتد پوشیده بودند و روی سقفهای کج و کولهی آلونکها ،دیشهای
ماهواره بود.
تا همین اواخر ،فِز جایگاه مهمی داشت ،چون ایستگاهی بود برای کاروانهای بازرگانانی که از جنوب و شرق میآمدند .آن
موقعها فِز را به عنوان مرکز علم و فرزانگان عرب میشناختند ،شهری مقدس و محلی برای زیارت تا اینکه جادهای که به
مکه میرفت به علت شرایط بد جوی و هجوم راهزنها بسته شد.

و حاال شده بود محل معاملهی طرفداران انقراضِ قانونشکن و––پسرک خالفکار ایرلندی مستأصل .آرتمیس فکر کرد ،دنیا حاال
با سرعت بیشتری به نسبت قبل داره تغییر میکنه و منم به این تغییر کمک میکنم که بدتر بشه.
فکر آرامشبخشی نبود ،ولی به هر حال توقع نداشت دستکم در آیندهای نزدیک روی آرامش را به خود ببیند.
همراه آرتمیس با رسیدن یک پیامک ،بیب صدا کرد .پیامک برای رسیدن به او از فِز به ایرلند و بعد دوباره به مراکش آمده بود.
آرتمیس نگاهی به صفحهی تلفنهمراهش انداخت و لبخندی بیروح دندانهای جلویش را نمایان کرد.

پیام این بود ،بازار دباغها ،دو ساعت دیگه.
کرونسکی میخواست معامله را در محلی عمومی انجام دهد.

این طور که معلومه جناب دکتر همونقدر اعتماد دارند که من به اون.
***
هالی طوری شاتل را میراند که انگار از دستش عصبانی بود .شاتل بیچاره را آنقدر سر پیچ با سرعت میپیچاند که ترمزهای
بادیاش به سر و صدا افتادند و عقربههای دستگاههایش به طرف قرمز رفتند .خودش یک کالهخود پرواز سرش گذاشته بود
که سیمهایش به دوربینهای شاتل وصل بود ،برای همین تمام مدت دید دور تا دور شاتل را داشت ،حتی میتوانست از
دوربینهایی که توی تونل کار گذاشته شده بودند نقاط خارج از خارج از دیدش را هم میبیند .این قسمت به خصوص تونل
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معموالً رفت و آمد کمی داشت برای همین چراغهای حساس به حرکت تقریباً پنج کیلومتر قبل از اینکه شاتل به این قسمت
برسد روشن میشدند.
هالی خیلی سعی کرد که فقط از پرواز لذت ببرد و بقیهی چیزها را فراموش کند .از بچگی آرزویش بود که خلبان پلیس زیرزمین
باشد .یک بار دیگر پیچ دیگری را با فاصلهی میلیمتری رد کرد و احساس کرد منتهای فشار را به شاتل وارد آورد ،در عوض
فشار عصبی خودشی خالی شد ،انگار که شاتل همه را در خود فرو برد.

آرتمیس بهم دروغ گفت و ازم اخاذی کرد ،ولی این کار به خاطر مادرش کرد .دلیل خوییه ،نه؟ کی میگه اگه خودم بودم این
کار رو نمیکردم؟ اگه میتونستم مادرمو نجات بدم هر کاری از دست برمی اومد میکردم ،حتی از دوستم سوءاستفاده میکردم.
این طوری توانست کاری را که آرتمیس کرده بود پیش خودش حالجی کند  -اگر چه معتقد بود احتیاجی به این کار نبود-
ولی این به این معنا نبود که هنوز بخشیده باشدش.
آخر چطور میتوانست فراموش کند؟ همهی این ناراحتیها برای این بود که از دوستیشان برداشت اشتباه کرده بود.

نمیذارم دوباره این طور بشه.
اما چیزی که هالی در موردش مطمئن بود ،این بود :بهترین رابطهای که حاال او و آرتمیس میتوانند داشته باشند همانی است
که همیشه داشتند :احترام زورکی.

––

هالی دوربین قسمت مسافرین را که روی سقف شاتل بود نگاه کرد و کیف کرد وقتی دید آرتمیس دستهی صندلیاش را چنگ
زده است .شاید به خاطر دوربین بود ،ولی شاید هم رنگ صورتش واقعاً سبز شده بود.

هالی فکر کرد ،خودت خواستی خاکی و بعد ،امیدوارم واقع همین رنگی شده باشی ،نه به خاطر دوربین.
***
در بیابانهای مراکش یک هواکش طبیعی است ،درست در جنوب بندر آقادیر که یک تونل گاز زیرزمینی چیزی حدود نیم
کیلومتر شن را تصفیه میکند .البته تنها مدرکی که وجود دارد تغییر رنگ بسیار کمی در شنهای باالی این هواکش است که
به محض اینکه به سطح زمین میآیند سریع با باد پخش میشوند .به هر حال بعد از هزاران سالی که این فرایند در حال وقوع
است ،رگههای قرمزی از خودش به جا گذاشته که بومیان آن اطراف حاضرند قسم بخورند که اینها خون قربانیان رِیسولی،
یک راهزن قرن بیستمی است .خیلی بعید است که کسی این ادعاها را واقعاً قبول کند ،به غیر از همهی روستاییان آن اطراف،
ولی با کتابچههای راهنمایی که به گردشگرها میدهند خوب است و خیلی از آنها را به این محل کامالً معمولی میکشاند.
ال
هالی شاتل را از میان هواکش هدایت کرد و فیلترهای هوای خود شاتل برای جلوگیری از ورود ذرات ریز شن بست .عم ً
داشت چشم بسته پیش میرفت و فقط از روی یک مدل سهبعدی از تونل گاز ،شاتل را هدایت میکرد .خوشبختانه مسیر کوتاه
بود .چند ثانیه بیشتر طول نکشید که شاتل وارد آسمان آفریقا شد .به رغم پوستهی عایق کاری شدهی شاتل ،مسافرها فوری
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گرمای محیط را احساس کردند .به خصوص مالچ دیگامز ،برخالف بقیهی نژادهای جن و پریها ،دورفها اصالً اهل زندگی
روی زمین نیستند و هیچوقت در آرزوی تابیدن خورشید طالیی با صورتهای رو به آفتابشان نمیسوزند .هر چیزی که باالتر
از سطح دریا باشد ،باعث میشود سرگیجه بگیرند.
مالچ آروغ پر از تفی زد.
 اینجا خیلی بلنده ،اصالً خوشم نمیاد .گرمه ،اَه ،باید برم دستشویی ،خودم هم نمیدونم دقیقاً برای چی .فقط کسی پشت سرمنیاد .هر چی شنیدین ،نیاین تو.
وقتی دورفی از این جور نصیحتها میکند ،عاقالنه است که به هیچ عنوان پشت گوش نیندازید .هالی شیشهی جلویش را
تمیز کرد و سر شاتل را به سمت شمال شرقی ،به طرف فِز گرفت .اگر کمی شانس میآوردند میتوانستند زودتر از آرتمیسِ
بچه سر قرار برسند .هالی شاتل را روی هدایت خودکار گذاشت و صندلیاش را چرخاند تا آرتمیس را ببیند که رنگ صورتش
تازه به حالت عادی برگشته بود.
هالی گفت :در مورد جای قرار مطمئنی؟
آرتمیس در مورد هیچچیز مطمئن نبود و همین عدم اطمینان ذهنش را مغشوش کرده بود.
–– فِز ،تو بازار دباغها انجام دادیم .حداقلش اینه که از اونجا باید
 نه مطمئن نیستم ،هالی ،ولی خوب یادمه که معامله رو تویشروع کنیم .اگه سروکلهی بچگیم و کرونسکی اونجا پیدا نشد ،اونوقت باید بریم به مجتمع طرفداران انقراض.
هالی خم کرد.
 که اینطور .هیچ وقت این طوری نقشه نکشیده بودی .وقتمون هم داره تموم میشه .ما که زیاد فرصت نداریم ،اولیندشمنمون زمانه.
آرتمیس قبول کرد.
 آره .زمان معضل اصلی تمام این بدبختیهاست.هالی از توی یخچال کوچک کنارش یک بستهی غذا برداشت و برگشت سر کارش.
آرتمیس از پشت دوستش را نگاه کرد و سعی کرد از حالت بدنش ذهنش را بخواند .هالی قوز کرده بود ،شانههایش را جلو داده
بود و دست به سینه بود .پس میخواست تنها باشد و اصالً نمیخواست حرف بزند .باید یک نقشهی حسابی میکشید تا دوباره
مورد لطفش قرار بگیرد.
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آرتمیس بینیاش را به پنجرهی شاتل فشار داد و صحرای مراکش را که با رنگهای اُخرایی و طالیی به سرعت از مقابلش
میگذشت تماشا کرد .حتماً یک چیزی بود که هالی آن را میخواست .چیزی که از انجام ندادنش پشیمان بود و حاال آرتمیس
میتوانست یک جورهایی امکاناتش را برایش فراهم کند.
آرتمیس بعد از لحظهای تمرکز ،فهمید .یک نفر نبود که هالی هیچوقت با او خداحافظی نکرده بود و همیشه حسرتش را می
خورد؟
***
زیر زمین ،شهر هون ،مرکز پلیس
فرمانده جولیوس روت نزدیک بود خاکستر نوک سیگار قارچش را روی پروندهها بریزد .البته پرونده هم که نه چون از زمان
سنتور ،پلیس زیرزمین پروندهای نداشت که روی کاغذ واقعی نوشته شده باشد .همهی اطالعات را روی یک کریستال نگه
میداشتند و در هستهی مرکزی نگهداری میکردند ،ولی از قرار معلوم این روزها افراد فلی داشتند روی گیاهان حافظهدار کار
میکردند که این یعنی روزی میرسید که اطالعات را در گیاهان ،یا انواع کود نگهداری کنند و یا حتی سیگاری که همین االن
از دهان روت بیرون زده بود .فرمانده از هیچ کدام از اینها سر در نمیآورد ،نمیخواست هم در بیاورد .تحقیقات فلی در مورد
دنیای نانو و فناوری سایبر به خودش مربوط بود .چیزی که به او مربوط بود دنیای مشکالت هر روزهای پلیس زیرزمین بود
که تا دلت بخواهد هم زیاد بودند.

––

اول از همه ،دشمن قدیمیاش مالچ دیگامز ،باالی زمین بساطی به پا کرده بود .اصالً انگار این دورف به بازی گرفته بودش.
آخرین جرمش این بود که یواشکی وارد فرودگاههای شاتل میشد ،بعد غنائمش را به جن و پریهای تبعیدیای میفروخت
که بین آدمیزادها زندگی میکردند .در هر دستبردش از خودش یک هرم خاکی بازیافتی دورفی به جا میگذاشت ،انگار که
کارت ویزیتش باشد.
بعد هم که این وزغهای بد دهن لعنتی .چند تا از این ساحرههایی که تازه از دانشکده فارغالتحصیل شده بودند به وزغهاى
معمولی توی تونل ،قدرت حرف زدن اعطا کرده و از آنجا که این دانشگاه رفتهها هیچ کاری را درست بلد نیستند ،قدرت بد
حرف زدن را داده بودند.
حاال ،به شکرانهی یک عارضهی جانبی پیشبینی نشده ،یعنی باروری ،جمعیت این وزغها به طور چشمگیری زیاد شده بود و
راه افتاده بودند توی هون و به هر شهروندی که برخورد میکردند بد و بیراه میگفتند.
دار و دستههای اراذل و اوباش گابلین هم رو به افزایش بودند و روز به روز گستاختر میشدند .همین هفتهی گذشته به یکی از
ماشینهای پلیسی که در محلهی گابلینها در حال گشت بود توپهای آتش پرتاب کرده بودند.
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جولیوس روت په پشتی صندلی گردانش تکیه داد و دود سیگارش را بیرون داد که مثل ابری دور سرش را گرفت .یاد آن روزها
به خیر که فکر میکرد وقتش است اسلحهاش را برای همیشه غالف کند؛ روزهایی که فکر میکرد دیگر انگیزهای برای ماندن
در این شغل ندارد.
حلقهی هولوگرامی که روی سقف بود مثل توپهایی که نور را منعکس میکنند چرخید .تلفن داشت .روت اسم تماس گیرنده
را نگاه کرد :سروان هالی شورت.
در کمال تعجب نیش روت باز شد.
باز هم یاد آن روزها به خیر که دقیقاً میدانست چه کار باید بکند.

باید بهترین افرادمو برای وقتی که میمیرم تعلیم بدم تا بتونند ادارهی امور رو به دست بگیرند .افرادی مثل سروان کلپ ،فلی
 خدا به دادم برسه  -و سروان هالی شورت.روت شخصاً هالی را از بین سرجوخهها دستچین کرده بود و به سروانی ارتقاء درجه داده و اولین مؤنث درجهدار در تاریخ پلیس
زیرزمین کرده بودش و هالی هم سربلندش کرده بود .هر عملیاتی که در آن شرکت کرده بود با موفقیت انجام شده بود .بدون
حتی یک خاطرهشویی یا ایست زمانی.

باهوش ،نترس ،دلسوز .هالی شورت یه سروان بینقصه .شاید هم
صدای باطن روت گفت ،جولیوس ،این همونیه که میخوای–– ،
روزی یه فرماندهی بینقص شد.
روت لبخند را از روی صورتش پاک کرد .سروان شورت نباید او را میدید که با غرور لبخند میزند ،مثل این پدربزرگهای
مهربان .این دختر هنوز معنی احترام و ترس از افسر فرمانده را نمیفهمید.
روت روی دکمهی پذیرش زد که روی نمایشگر رایانهاش بود و حلقهی هولوگرام به اندازهی یک کهکشان ،ستاره از
پروژکتورهایش متصاعد کرد که چرخیدند و چشمک زدند و شکل سروان هالی شورت را که مثل آدمیزادها کت و شلوار پوشیده
بود به خود گرفتند .واضح بود که لباس مبدل پوشیده است .روت میتوانست هالی را دقیقاً همانطوری که بود ببیند ،ولی هالی
تا روت زیر نور حلقهی هولوگرام نمیرفت نمیتوانست او را ببیند که البته رفت.
 سروان شورات ،امیدوارم همه چیز توی هامبورگ مرتب باشه ،بله؟هالی لحظهای انگار زبانش بند آمد ،دهانش از تعجب باز ماند .دستش را دراز کرد ،انگار میخواست فرمانده را لمس کند .در
زمان هالی ،جولیوس روت مرده بود ،اُپال کوبویی کشته بودش ،ولی حاال و اینجا مثل همان موقعها که به خاطرش میآورد
سرزنده و پرحرارت بود.
روت گلویش را صاف کرد.
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 -همه چیز مرتبه ،سروان؟

 بله .البته ،فرمانده .فعالً ،همه چی مرتبه ،فقط ،شاید بد نباشه به گروه اصالح آماده باش بدین.روت با حرکتی که به سیگارش داد این پیشنهاد را رد کرد.
 مزخرف نگو ،سابقهات همه چیز رو میگه .تو تا حاال هیچوقت به پشتیبانی احتیاج نداشتی.هالی لبخند زد.
 همیشه یه اولین بار هم هست.روت پلکهایش را به هم زد .چیزی در اطالعاتی که روی صفحهی نمایش حلقهی هولوگرام بود توجهش را جلب کرد.
 ببینم تو داری از آفریقا تماس میگیری؟ توی آفریقا چه کار میکنی؟هالی کف دستش را روی صفحه فرمانی که جلویش بود کوبید و گفت :نه هامبورگم ،توی پناهگاه .از دست این دستگاههای
مسخره .پروژکتورها هم خرابن .توی نمایشگرها به نظر میآد ده سال پیرترم .وقتی برگشتم حال این فلی رو میگیرم.
روت نتوانست جلوی خودش را بگیرد و لبخند زد ،ولی سریع خودش را جمع و جور کرد.
 حاال چرا با هولوگرام تماس گرفتی؟ مگه همون بیسیمای––معمولی قدیمی چه عیبی دارن؟ میدونی مخابره کردن صدا وتصویر از بین پوستهی زمین چقدر گرونه؟
تصویر هالی یک آن خاموش و روشن شد و سرش زیر افتاد .ولی بعد دوباره صاف شد.
 راستش من ...من فقط میخواستم ازت تشکر کنم ،جول  -فرمانده.روت یکه خورد .از او تشکر کند؟ برای اینکه اینهمه مأموریتهای سخت بهش میدهد و دو نوبته کار میکند؟
 از من تشکر کنی ،سروان؟ چه غیرعادی .وقتی جن و پریها از من تشکر میکنن احساس میکنم کارمو درست انجام ندادم.تصویر هالی یکدفعه تندتند گفت :چرا ،چرا ،کارتونو خیلیم خوب انجام میدین ،حتی بهتر از خوب .ولی هیچکس قدرتونو
نمیدونست  -یعنی نمیدونه .من تازه حاال میفهمیم .حاال میفهمم شما چه کار کردین -یعنی چه کار دارین برام میکنین.
برای همین ،ازتون متشکرم و بهتون قول میدم که مأیوستون نکنم.
روت از خودش تعجب کرد که احساساتش جریحهدار شد .تا به حال در مقابل احساساتی تا این حد صادقانه و بیریا قرار نگرفته
بود.

فکر کرد ،تو رو خدا منو نگاه کن ،ایستادم جلوی یه هولوگرام و دارم زار زار گریه میکنم .جای فلی خالی.
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 ام ...من ...من تشکر شمارو میپذیرم و فکر میکنم با خلوص نیت بیان شده .البته امیدوارم رسم نشه که در همهیماموریتهامون با این هولوگرامهای گران تماس بگیرین ،ولی خب همین یک بار اشکالی نداره.
 فهمیدم ،فرمانده. و توی هامبورگ ،حواستو خوب جمع کن چیزی جا نذاری.هالی گفت :بله چشم ،فرمانده.
روت حاضر بود قسم بخورد که دید هالی چشمهایش برگرداند ،ولی شاید هم دوباره به خاطر نقص فنی بود.
 دیگه کاری نداری ،سروان؟هالی دستش را که میلرزید دراز کرد .روت نمیدانست چه کار باید بکند .با هولوگرام که نمیتوانست دست بدهد.
ولی دست هالی هنوز دراز بود.
 برام آرزوی موفقیت بکن ،فرمانده .منم برای شما میکنم.روت اخم کرد .اگر یک زیردست دیگر بود حتماً فکر میکرد دارد خوش خدمتی میکند ،ولی سروان شورت همیشه با صداقتش
او را تحت تأثیر قرار میداد.

––

روت دستش را دراز کرد و وقتی انگشتهای مجازی هالی را لمس کرد ،گزگزی را در دستش احساس کرد .با لحن خشنی
گفت :خب دیگه ،سروان ،موفق باشی و در ضمن ،سعی کن این سرکشیهاتو کنار بذاری ،باالخره یه روزی دیگه من نیستم
که کمکت کنم.
هالی گفت :چشم فرمانده .خداحافظ.
و رفت ،ولی یک لحظه قبل از اینکه تصویر هولوگرامش محو شود ،روت مطمئن بود که چند قطره اشک را روی گونههایش
دید.

فکر کرد ،دستگاههای مسخره .باید درخواست بدم که فلی همهشونو دوباره تنظیم کنه.
***
هالی از اتاقک تصویر سهبعدیساز بیرون آمد .اتاقک از بیرون شبیه حمامهای عهد دقیانوسی بود که با پردهای پالستیکی
دورش را پوشانده باشند و با فشار دکمهای یکدفعه پایین میآمد و توی چمدانی جمع میشد.
وقتی روی صندلی خلبان نشست و کمربندش را بست و شاتل را از هدایت خودکار خارج کرد ،اشک توی چشمهایش جمع
شده بود .آرتمیس آرام روی صندلی کمک خلبان نشست.
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 خب ،حاال بیحسابیم؟هالی سرش را تکان داد.
 آره ،بیحسابیم .ولی دیگه به چشم رفیق جون جونی نگات نمیکنم.آرتمیس گفت :که اینطور.
 شوخی نمیکنم آرتمیس ،وقتی میگم تموم شد ،یعنی تموم شد.آرتمیس با لحن بیتفاوتی گفت :میدونم.

هر دو ساکت نشستند و کوههای کمارتفاع را که در بیابان زیر پایشان با سرعت میگذشتند ،تماشا کردند .تا اینکه هالی رو به
آرتمیس برگشت و آرام با مشت به شانهاش زد.
 ممنون ،آرتی. خواهش میکنم .فقط فکرش از من بود.مالچ همانطور که خودش را میخاراند و غر میزد ،با سر و صدا از دستشویی بیرون آمد.
 -آخی ،راحت شدم .چه خوب شد اینا ضد صدان ،نه؟

––

هالی اخم کرد.
 در رو ببند ،ولی هواکشو بذار باز باشه.مالچ با لگد در را محکم بست.
 میدونین ،اونجا داشتم با خودم فکر میکردم... من یکی که نمیخوام بشنوم.مالچ بیاعتنا ادامه داد.
 اون حیوونه ،همون لمور کوچولو ،میدونین با اون موهاى فرفریاش منو یاد کی میاندازه؟هالی با لبخند گفت :فرمانده روت.
 آره .نسخهى کوچولوى فرمانده روته.آرتمیس گفت :جولیوس کوچولو.
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همان موقع کوههای اطلس را دیگر پشت سر گذاشتند و فِز مثل نگینی در میان صحرا نمایان شد .از آن باال میشد شاهراههایش
را دید که مملو از وسایل نقلیه بودند.
هالی گفت :اسمش جِیجِیه .حاال ،بزن بریم بگیریمش.
و سپر پوششی شاتل را روشن کرد و برای فرود در فِز آماده شد.

––
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فصل یازدهم
فضلهی کبوتر
شهر فِز ،بازار دباغها
هالی اتاقک جدا شونده را باد کرد و زیر سایهی بالکنی سنگی که به بازار دباغهای فِز شاید داشت چسباند .وقتی ساحل خلوت
شد ،با آرتمیس از در کوچکش تو رفتند و با زحمت خودشان را روی صندلیهای بادیاش کشاندند .زانوهای آرتمیس دو طرف
گونههایش قرار گرفته بودند و به دندانهایش میخوردند.
هالی گفت :دیدی گفتم؟ تو بلند شدی.
آرتمیس دستهای مو را از جلوی چشمش کنار زد.
 و پشمالو. به لطف همین موها بود که آرتی کوچولو نشناختت ،پس ازشون ممنون باشی.––

هالی این اتاقک جدا شونده را که در ساکی کیسهای بود با یک نوترینوی سبک و چند تا لباس مبدل از بازداشتگاه تارا برداشته
بود .آرتمیس یک بلوز قهوهای که تا زانوهایش میرسید و یک جفت دمپایی الانگشتی پوشید .هالی هم روسری و عبا تنش
کرد.
اتاقک جدا شوندهای که تویش بودند از مدلهای قدیمی بود و در واقع به توپ بزرگی میمانست که یک الیهی شفاف خارجی
داشت و با یک جور گاز کرون ناپایدار که قابلیت تغییر رنگ و تقلید از رنگ زمینه را داشت ،باد میشد .برای زمان خودش
پیشرفته بود ،ولی حاال نه جهتیاب داشت و نه سالحی که در آن جاسازی شده باشد ،فقط یک نمایشگر لمسی و دو تا صندلی
جفت هم.
آرتمیس گفت :فیلتر هوا هم نداره؟
هالی روسریاش را تا روی بینیاش پایین آورد و گفت :متأسفانه ،نه .این بوی چیه؟
آرتمیس گفت :فضلهی کبوتر .کامالً اسیدی و البته به مقدار زیاد .کارگرهای دباغخانه برای اینکه پوستها رو قبل از رنگ
کردن نرم کنن ازشون استفاده میکنن.
منظرهی بازار دباغهای زیر پایشان واقعاً دیدنی بود .قسمتی از صحن بازار پوشیده از منابع سنگی بزرگ بود که مثل النهی
زنبور کنار هم چیده شده بودند و تویشان یا نرم کنندههای اسیدی بود یا رنگهای گیاهی مثل زعفران و حنا .کارگرهای دباغی
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توی این منبعها ایستاده بودند و پوستها را یکییکی و همینطور خودشان را ،توی آنها فرو میکردند و وقتی پوستها رنگ
دلخواه را میگرفتند ،آنها را بیرون میآوردند و روی پشت بامها پهن میکردند تا خشک شوند.
آرتمیس گفت :مردم فکر میکنن هنری فورد خط تولید رو ابداع کرده .اینجا ششصد ساله که به این منوال اداره میشه.
بازار را دیوارهای بلندی به رنگ سفید که پر از لکههای رنگ و کثیفی بود احاطه کرده بود .لکههای رنگ اُخرا از همه بیشتر
بودند و روی آجرهای کهنه و قدیمی مثل نقشهی اسرارآمیز یک مجمعالجزایر شده بودند .هالی گفت:
 چرا کروسکی اینجا رو انتخاب کرده؟ بوش تقریباً غیرقابل تحمله. کرونسکی از وقتی به دنیا اومده مبتال به آنوزمیا بوده .نمیتونه بوها رو حس کنه .براش سرگرم کننده است که معاملههاشرو اینجا انجام بده ،چون اون بدبختی که طرف معاملهشه از بو پدرش در میاد و تقریباً تمرکزشو از دست میده.
 چه باهوش. وحشیانه .اینجا برای گردشگرها خیلی جالبه ،همیشه پر از گردشگره که دارن میگردن ،ولی زیاد نمیمونن. یه عالمه تماشاگر ،ولی شاهد ،نه. به جز خود بومیها که احتماالً بیشترشون از حقوق بگیرهای کرونسکی هستن و چیزی رو میبینن که ازشون میخوادببینن.

––

آرتمیس به جلو خم شد و بینیاش به در پالستیکی خورد.
 خب ،طرف معاملهمون هم رسید .درست به موقع.بازار مملو از کارگرهای دباغی و تجاری بود که معلوم بود به بو عادت کردهاند .چند گروه گردشگر دو آتشه هم آن وسط
میپلکیدند و با وجود گرما ،با لجاجت میخواستند با دوربینهای عکاسیشان صحنهها را ضبط کنند .ولی نه بیشتر از چند تا
کلیک؛ و در بین همهی اینها ،دکتر دیمن کرونسکی ،با لبخند و خاطری آسوده راه میرفت .دکتر خیلی مسخره ،یک کت و
شلوار ارتشی مخصوص استتار پوشیده و کاله لبهداری سرش گذاشته بود.
هالی از اینکه مردک با لذت اطرافش را تماشا میکرد چندشش شد.
 نگاه کن .داره کیف میکنه.آرتمیس چیزی نگفت .خودش قبالً لمور بیچاره را فروخته بود و جرمی به مراتب بدتر از کرونسکی مرتکب شده بود .در عوض
اطراف را به دنبال مدل کوچک خودش گشت.
 -منم اونجام .ضلع غربی.
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هالی خوب نگاه کرد تا آرتمیس بچه را ببیند .تقریباً پشت یک منبع رنگ خیلی بزرگ سفالی که پر از رنگ سبز نعناعی بود
خم شده بود .تصویر خورشید در حال غروب ،مثل دایرهی نقرهای تکهتکه شدهای روی منبع افتاده بود.
آرتمیس لبخند زد.

یادمه که چرا دقیقاً اونجا ایستادم تا نور خورشید چشمشو بزنه .اون موقع این تنها منبعی بود که نور خورشید توش افتاده بود.
یه تالفی کوچیک به جبران بو .بچگانه بود ،آره ،ولی خب اون موقع منم بچه بودم.
هالی گفت :مثل اینکه همه چیز اینجا رو دقیق ًا یادته.
حق با هالی بود .حافظهاش تا اینجا شانسی کار کرده بود.

یکدفعه چیزی به ذهنش خطور کرد ،شانسی .چطور متوجه نشده بودم؟ درست کار نکردن حافظهی من فقط یه معنی میتونه
داشته باشه.
حاال وقت فکر کردن به این نبود .معامله داشت انجام میشد .آرتمیس با انگشت اشاره روی نمایشگر لمسی زد و یک قسمت
را بزرگنمایی کرد .یک پاسنگ در مرکز بازار بود .یک پاسنگ کوتاه به خاطر قرنها استفاده و تلنبار کردن پوست ،شیار شیار
و پر از ترک شده بود .حنای خیس رویش پخش بود و برق میزد و مثل خونی که از سری شکسته بریزد ،پایین میریخت.
آرتمیس گفت :اونجاست ،قرار گذاشته بودیم معامله رو اونجا––انجام بدیم .کرونسکی چمدون پوالرو میذاره رو تخته سنگ و
منم اونو میدم.
هالی جدی گفت :اسمش جیجیه.
 منم جیجی رو میدم بعد راهمونو میکشیم و میریم .به همین راحتی .بدون دردسر. چطوره صبرکنیم تا کارتون تموم بشه؟ نه .اتفاقهایی که بعداً میافته غیرقابل پیشبینیه .دستکم فعالً یه کمی پیشآگاهی داریم.هالی با چشمهای حرفهایاش صحنه را نگاه کرد.
 باتلر کجاست؟آرتمیس نقطهی دیگری را روی نمایشگر لمس کرد که کمی موج برداشت و بزرگ شد.
ـ توى اولین پنجره .همه چیز رو زیرنظر داره.
پنجره یک مستطیل بلند روی دیوار سفید بود که به خاطر سایه و گود بودنش به سیاهی میزد .هالی زیر لب گفت :به خیال
خودت دیده نمیشی ،آره ،دوست عزیزم؟
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بعد پنجره را با تماس شستش مشخص کرد و فیلتر دید در شب را روشن کرد .روی نمایشگر تصویر گرمایی یک هیکل گنده
توی پنجره ظاهر شد که مثل سنگ بیحرکت ایستاده بود ،به جز قلبش که ضربان داشت.
 یادمه باتلر میخواست خودش معامله رو انجام بده ،ولی باهاش حرف زدم و منصرفش کردم .حاال اونجاست و داره حرصمیخوره.
 دیدن حرص خوردن باتلر از نزدیک اصالً برام جالب نیست.آرتمیس دستش را روی شانهی هالی گذاشت.
 پس زیاد نزدیک نشو .فقط میخوایم حواسش پرت بشه .امیدوارم یکی از لباسهای سرهمی پلیس زیرزمین رو هم از تویاون بازداشتگاه برداشته باشی .اگه هم برای آدمها و هم دستگاه نامرئی باشی خیالم راحتتره.
هالی چانهاش را محکم چرخاند و جادویش را جاری کرد .تکههایی از بدنش ناپدید شدند تا اینکه روی صندلی فقط مه رقیقی
از او باقی ماند .صدایی که به علت ارتعاش زیاد تقریباً مثل ماشین شده بود ،گفت :نگران نباش ،آرتمیس ،من قبالً هم مأموریت
زیاد رفتم .تو تنها باهوش این بازار نیستی.
آرتمیس از این حرف زیاد هم دلگرم نشد.
 همین دلیل کافیه که بیشتر حواستو جمع کنی ،کاش توی ––ترمینال بال هم بود .آخه این چه جور بازداشتگاهیه که بال نداره؟

صدای هالی از الی در آمد.
 دیگه همینه که هست .هر چی داریم ،داریم.آرتمیس تکرار کرد :هر چی داریم ،داریم.
و با فیلتر مادون قرمز ،هالی را که از پلهها پایین رفت و وارد صحن بازار شد دنبال کرد.
زیر لب گفت :آخه این چه طرز حرف زدنه!
***
آرتمیس دهساله احساس میکرد او را توی یک خمرهی پر از عسل فرو کردهاند و بعد درش آوردهاند و گذاشتهاند زیر آفتاب.
همهی لباسهایش چسبیده بودند به پوستش و گردبادی از مگس دور سرش تاب میخوردند .گلویش مثل سمباده خشک شده
بود و صدای نفسها و ضربان قلبش را طوری میشنید که انگار کالهخود سرش گذاشته است.
و بوی گند .بوی گند مثل بادی داغ توی بینی و چشمهایش تنوره میکشید.
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با ارادهای ورای سن و سالش فکر کرد ،باید مقاومت کنم .پدر به من احتیاج داره .تازه ،نباید بذارم این مردک نفرتانگیز مغلوبم
کنه.
بازار بلبشویی بود از دست و پاهایی که باال و پایین میرفتند و رنگهایی که اینور و آنور میپاشیدند و سایههای دم غروب؛
و تازه از زاویهی دید آرتمیس ،همه چیز مغشوشتر و قاطی و پاتیتر هم بود .آرنجها به فاصلهی مویی از جلوی صورتش رد
میشدند ،منبعهای رنگ سفالی مثل زنگ صدا میکردند و هوا از صداهای گوشخراش فرانسوی و عربی ،در باالی سرش به
لرزه در میآمد.

آرتمیس فقط یک لحظه مکاشفه کرد .چشمهایش را بست و با دهانش نفسهای کوتاه کشید .بعد فکر کرد ،خب ،برگردیم سر
کار ،دکتر کرونسکی.
خوشبختانه دکتر خیلی گنده بود و به محض اینکه آرتمیس توی بازار راه افتاد ،سریع در ضلع مقابل دیدش.

تو رو خدا بین چقدر پز میده .لباس استار پوشیده! واقعاً فکر میکنه یه سرلشکره که داره علیه حکومت حیوونا میجنگه؟
خود آرتمیس هم نگاه متعجب بومیها را جلب کرد .گردشگرها توی بازار غیر عادی نبودند ،ولی یک پسر دهساله با کت و
شلواری رسمی و یک قفس میمون توی دستش هرگوشه از دنیا هم که بود غیرعادی به نظر میرسید.

کاری نداره .برو اون وسط و قفسو بذار اون رو.

––

حتی فقط راه رفتن از وسط این بازار هم آسان نبود .کارگرها با یک عالمه پوست روی کولشان از بین منبعهای بزرگ همین
طور در رفت و آمد بودند و بوی گند رنگ در فضا پخش شده بود .آرتمیس مجبور بود خیلی با احتیاط قدم بردارد و به دیگران
راه بدهد تا اینکه باالخره به فضای باز کوچکی رسید که وسط بازار بود.
کرونسکی قبل از او رسیده بود و روی چهارپایهی کوچکی نشسته بود و سیگار باریکی را دود میکرد .طوریکه انگار صحبتش
را ادامه میدهد ،گفت :درسته ،از قرار معلوم ،نصف لذتشو از دست میدم .بهترین قسمت سیگار عطرشه که من حتی یه ذره
هم حس نمیکنم.
آرتمیس بدون اینکه حرفی بزند حرص میخورد .مردک عین خیالش هم نبود ،حتی یک قطره هم عرق نکرده بود.
آرتمیس به زور لبخند زد.
 پولو آوردی ،دیمن؟ال به کرونسکی برنخورد .روی جیب روی
دستکم با بیاعتنایی به عنوانش میتوانست یه کمی اذیتش کند؛ اما انگار اص ً
سینهاش زد و گفت :همینجاست ،آرتمیس .از قرار معلوم صد هزار تا یه خرده بیشتر نمیشه ،همش توی یه جیب جا شد.
آرتمیس باالخره نیشش را زد.
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 چه لباس مامانیایه.عینک بنفش کرونسکی در آخرین پرتوهای دم غروب خورشید برقی زد.
 -برعکس مالِ تو ،پسر کوچولو ،اینطور که معلومه تو این گرما برازندگیشو از دست داده.

حقیقت داشت؛ آرتمیس احساس میکرد تنها چیزی که سرپا نگهش داشته عرق سردی است که از ستون فقراتش لیز میخورد
و پایین میرفت .گرسنه و خسته و حسابی کالفه بود.

تمرکز کن .هدف ،از خود گذشتگیها رو توجیه میکنه.
 خب ،میبینی که لموره رو آوردم ،پس میشه خواهش کنم شروع کنیم؟کرونسکی یک آن انگشتهایش را بست ،آرتمیس فهمید به چی دارد فکر میکند.

بپر و لموره رو از پسره بگیر ،صد هزار تا رو هم بیخیال شو.
آرتمیس تصمیم گرفت این جور فکرها را در نطفه خفه کند.
 برای اینکه مبادا اقدام نسنجیدهای در رابطه با نقض توافقی که با هم کردیم بکنی ،فقط یه کلمه بهت میگم :باتلر.همین یک کلمه کافی بود .کرونسکی آوازهی باتلر را شنیده––بود ،ولی نمیدانست حاال کجاست .انگشتهایش یکبار دیگر
بسته شدند و بعد آرام گرفتند.
 خب ،آرتمیس ،تمومش کنیم بره .مطمئنم کامالً درک میکنی که باید کاالیی رو که میخوام بخرم ببینم. البته؛ و منم مطمئنم که درک میکنی گه بخوام یه نمونه از اسکناسهاتو ببینم. بله البته.کرونسکی دستش را توی جیبش کرد و پاکت چاق و چلهای را که پر از اسکناسهای بنفش پانصدیورویی بود در آورد .یکی را
شانسی بیرون کشید و به آرتمیس داد.
 میخوای بوش کنی ،آره ،آ-رتمیس؟آرتمیس گفت :نه کامالً.
و در تلفن همراهش را باال زد و از توی منوی افزایش یافتهاش ،اسکنر ماوراءبنفش و مغناطیسی تشخیص اسکناسش را انتخاب
کرد .بعد اسکناس را از جلوی نور بنفشش رد کرد و نقش زمینه و خط فلزیاش را کنترل کرد.
کرونسکی یک دستش را روی قلبش گذاشت.
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 پسر ،احساساتم جریحهدار شد ،بهم برخورد که فکر کردی میخوام بهت کلک بزنم .بچه جون جعل کردن صد هزار تا بیشتراز صد هزار تا خرج برمیداره ،یه کلیشهی درست حسابی دو برابر میارزه.
آرتمیس تلفنش را بست و گفت :من آدم خوشبینی نیست .دیمن ،کمکم این چیزها رو در مورد من یاد میگیری.
بعد قفس را روی پاسنگ گذاشت.
 حاال نوبت توئه.یکدفعه ،حالت کرونسکی تغییر کرد .رفتار بیادبانهاش تبدیل به یک جور سبکسری کودکانه شد .اول لبخند زد ،بعد خندهای
عصبی کرد و مثل بچهای که ذوقزده به طرف درخت کریسمس برود ،به طرف قفس رفت.

آرتمیس فکر کرد ،برای یه بچهی عادی ،آره ،ولی به لطف اسکنر اشعهی ایکسی که توی تلفن همراهمه ،صبحهای کریسمس
هیچوقت برای من غیر منتظره نیست.
معلوم بود که کرونسکی از فکر ریشهکن کردن یک گونهی دیگر زیستی ،اینقدر هیجانزده شده است .کرونسکی روی قفس
خم شد و با گوشهی چشم از توی سوراخهای هوا نگاه کرد.
 آره ،آره ،به نظر میرسه که همه چی مرتبه ،ولی باید از نزدیک ببینمش.––

 صد هزار یوروتو بده و هر چقدر دلت میخواد از نزدیک ببینش.کرونسکی پاکت را به آرتمیس داد.
 آه ،بگیرش .عجب بچهی خستهکنندهای هستی آ-رتمیس .آدمو افسرده میکنی ،پسری مثل تو نمیتونه دوستهای زیادیداشته باشه.
آرتمیس پاکت را توی جیبش گذاشت و با لحن تندی گفت :یه دوست دارم که اتفاقاً از تو خیلی بزرگتره.
کرونسکی در قفسی را در حدی باز کرد که بتواند قالدهی لمور را بگیرد .حیوان بیچاره را بیرون آورد و پیروزمندانه باال گرفت
و از همهی زوایا خوب نگاه کرد.
آرتمیس یک قدم عقب رفت و با سوءظن اطراف بازار را نگاه کرد.

فکر کرد ،شاید اتفاقی هم نیفته .شاید هم اون موجودات عجیب و غریب اونقدرها که فکر میکردم با درایت نیستند .فعالً باید
دِلَمو به همین صد هزار تا خوش کنم.
که یکدفعه موجودات با درایت از راه رسیدند.
***
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هالی بال نداشت که پرواز کند ،ولی خرابکاری که میتوانست کند .در بازداشتگاه پلیس زیرزمین به جز یک نوترینو اسلحهی
دیگری نبود ،ولی مقداری تجهیزات معدنکاری ،مثل دکمههای انفجاری بود که هالی حاال داشت توی منبعهای رنگ بدون
مراقبی میانداخت که اینطرف و آنطرف بازار بودند .برای آنهایی که زیر پنجرهی باتلر بودند ،دو برابر انداخت.
هالی با وجودی که نامرئی بود خیلی مواظب حرکاتش بود .چون استفاده از سپر پوششی بدون لباس مخصوص ،جادو را مهار
نشده و بینظم میکرد ،به طوری که هر برخورد یا حرکت ناگهانی بدن ممکن بود باعث شود جادو مثل جرقه از بدنش بیرون
بزند که توی هوا مثل احتراقی ناگهانی و عجیب بود .برای همین ،حرکاتش بسیار آرام بود.

هالی آخرین دکمهی انفجاری را هم انداخت .با وجودی که نامرئی بود به شدت احساس میکرد بیپناه است .فکر کرد ،کاش
راهنماییهای فلی بود .خیلی خوبه که یکی همه جانبه مواظبت باشد.
آرتمیس انگار که ذهنش را خوانده باشد ،در میکروفن کوچک توی گوشش که هدیهی دیگری از بازداشتگاه تارا بود ،گفت:
 کرونسکی داره قفسو باز میکنه .آماده باش که دکمهها رو منفجر کنی. همهچی مرتبه .اگه جیجی بخواد فرار کنه من ضلع شمال غربیام. توی فیلتر دارم میبینمت .هر وقت خواستی منفجر کن.–– کرد .کرونسکی حاال لمور را بیرون آورده و از خودش دور نگه
هالی رفت توی یک منبع خالی و چهارچشمی کرونسکی را نگاه
داشته بود .عالی بود.
هالی انگشتش را روی دکمههای کنترل از راه دوری که دستش بود کشید که همه این چراغهاى کوچکش سبز شدند .پیامی
یک کلمهای روی دستگاه کنترل باال و پایین رفت.

انفجار؟
هالی فکر کرد ،حتماً و دکمهی بله را فشار داد.
اولین منبع منفجر شد و ستونی از رنگ قرمز را به اندازه چند متر توی هوا فرستاد .پشت سرش منبعهای دیگر هم مثل مار
تاپتاپ منفجر شدند و رنگهایی را که تویشان بود به آسمان فرستادند.

آرتمیس از توی مخفیگاهش فکر کرد ،سمفونی رنگها .دید باتلر کامل کور شد.
توی بازار در یک چشم به هم زدن غوغایی به پا شد .کارگرهای دباغی با هر فوارهی رنگی که باال میرفت مثل تماشاچیهای
نمایشهای آتشبازی اوه اوه میکردند و فریاد میکشیدند .بعضیهایشان هم که دیدند روی چرمهای گرانقیمتشان رنگهای
اشتباهی میریزد ،با عجله ابزار و وسایلشان را جمع کردند .چند ثانیهای قطرههای رنگ همینطور روی سر کارگرهای هراسان
و گردشگرهای زهرهترک بارید.
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آرتمیسِ بچه به رنگهایی که روی سر و صورتش میریخت زل زده بود .به دیمن کرونسکی و لمور که توی مشتش بود.

حواست به لموره باشه .اونا لموره رو میخوان.
کرونسکی با هر انفجار جیغی میکشید و روی یکی از پاهایش میپرید .آرتمیس فکر کرد ،این صحنهها ذیقیمته و با تلفن
همراهش فیلم گرفت .مطمئن بود که اتفاقهای دیگری هم در شرف وقوع است.
حق با او بود .در همین فکر و خیالها بود که یکدفعه زمین جلوی پای کرونسکی منفجر شد .تودهای خاک به شکل قارچ
زمین باال آمد و یک چیز خاکی از وسطش بیرون زد و لمور ناپدید شد.
دکتر کرونسکی ماند و تکهای مادهی لزج توی دستش که در تاریک و روشن غروب برق میزد.
سر جایش خشکش زد .آخرین قطرههای رنگ هم پایین آمدند و هرج و مرج کمکم خوابید .کارگرهای دباغی با ناباوری
سرهایشان را تکان دادند و بعد شروع کردند به لعن و نفرین کردن به بخت بدشان .درآمد یک روزشان به باد رفته بود .بعد از
اینکه سر و صداها خوابید ،کرونسکی یکدفعه زد زیر داد و فریاد و چند ثانیهای مثل خوانندههای اپرا همینطور جیغ کشید.
آرتمیس با بدجنسی لبخند زد و گفت :تا خانم چاقه آوازشو نخونه ،اپرا تموم نمیشه .پس فکر کنم دیگه تمومه.
با حرف آرتمیس ،دکتر به خودش آمد .احساساتش را مهار کرد و پاهایش را از هم باز کرد و همانطور که قطرههای رنگ از
–– دستش را از مادهی کثیف چسبناک پاک کند متوجه شد لمور
گونههایش میچکید نفسهای عمیق کشید .تازه وقتی خواست
دیگر توی مشتش نیست.
همانطور که با ناباوری به دستش نگاه میکرد احساس کرد چیزی که روی انگشتهایش است مثل دستکشی براق سفت
میشود.
 -آرتمیس ،چه کار کردی؟

آرتمیس فکر کرد ،اِ ،باالخره اسم منو درست تلفظ کردی.
 کاری نکردم ،دیمن .لمور رو دادم به تو ،تو هم گمش کردی .همش تقصیر خودته.کرونسکی از عصبانیت کبود شد .عینکش را که برداشت معلوم شد چشمهایش چقدر قرمز شده.
 بهم کلک زدی ،فاوْل ،تو هم یهجوری تو این ماجرا دست داری .آخه چطوری میتونم کنفرانس انجمن طرفداران انقراضوبدون یه افتتاحیهی محکم برگزار کنم؟ اعدام اون لمور ،همه خوشآمدیدم بود.
تلفن آرتمیس بیب صدا کرد و آرتمیس نمایشگرش را نگاه کرد .پیامک کوتاهی از طرف باتلر بود .آرتمیس تلفنهمراهش را
توی جیبش گذاشت و به کرونسکی لبخند زد.
 یه افتتاحیهی محکم؟ حاضرم برات این کار رو بکنم .البته طبیعیه که در مقابل یه دستمزد خوب.143
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***
آرتمیس بزرگتر توی اتاقک نشست و اتفاقهای زیر پایشان را تماشا کرد.

ولی من اگه بودم باتلر رو اصالً توی اون پنجره نمیذاشتم .به جاش یه دام میذاشتم اونجا ،چون اونجا یکی از پنج جای
منطقیه که هر تک تیراندازی کمین میکنه .توی تمام پنج تا نقطه یه دام میذاشتم ،بعد خود باتلر رو یه جایی کف بازار قایم
میکردم تا اگه اون لمور دزدهای موذی دوباره سر و کلهشون پیدا شد بتونه به موقع خودشو برسونه .سر و کلهشونم قطعاً پیدا
میشد ،چون اینطور که معلومه همهی حرکتهای منو میدونن ،من آرتمیس فاوْل  ،خودم خودمو گیج میکردم.
ناگهان ،فکر وحشتناکی به سرش خورد.
توی میکروفنی که به شستش چسبیده بود داد زد :هالی برنامه لغو شد! لغو!
صدایی با خشخش گفت :چی ...پارازیت ...فکر کنم ...صدمه...
بعد چند ثانیهای صدای سوت ممتد آمد ،بعد چند تا صدای تق و توق و بعد سکوت.
خیلی دیر شده بود .آرتمیس فقط میتوانست صورتش را روی نمایشگر جلوی رویش بگذارد و با درماندگی نگاه کند که یکی
از کارگرهای دباغی پتویی را که روی شانهاش انداخته بود کنار انداخت و بلند ایستاد و یکدفعه تبدیل به مردی قدبلند و قوی
هیکل شد .خب ،معلوم است که باتلر بود ،با یک اسکنر مادون––قرمز دستی که جلوی چشمش گرفته بود.

باتلر ،دوست عزیزم ،این کار رو نکن .میدونم که هیچ وقت با این نقشههای موذیانهی من راحت نبودی.
مرد محافظ با سه قدم سریع و بلند تا کنار منبعی که هالی تویش بود رفت و پتو را مثل تور روی الف انداخت .هالی دست و پا
زد و مبارزه کرد ،ولی در مقابل زور وحشتناک باتلر هیچ شانسی نداشتند .در عرض ده ثانیه دست و پایش بسته شده و روی
شانهای باتلر افتاده بود .در عرض پنج ثانیهی دیگر باتلر از دروازهی بازار دباغها بیرون رفته بود و بین انبوه جمعیت شهر گم
شده بود.
همهی این اتفاق ها به قدری سریع رخ داد که فک آرتمیس فرصت نکرد پایین بیفتد .یک لحظه همه چیز تحت کنترل بود و
آرتمیس داشت از احساس نخوتی که در آن اتاق مجازی به خاطر باهوشتر بودنش به او دست داده بود لذت میبرد و لحظهای
دیگر ،بادش خالی شده و افتاده بود روی زمین و داشت فراری شدن ملکهاش را با مهرهی رُخ تماشا میکرد و فهمیده بود با
کسی سر و کار دارد که به باهوشی خودش است ،ولی دو برابر بیرحمتر.
کامالً رنگپریدگی ناشی از درماندگیاش را احساس کرد که روی پیشانیاش پخش شد و در مسیرش ،یک عالمه سوزن و
میخ به سرش فرو کرد.

هالی رو گرفتن .حاال البد این طرفدارهای انقراض دیوونه میخوان به جرم تنفس هوای آدمیزادها محاکمهاش کنن.
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فکری یکدفعه به سرش خورد ،هر متهمی حق داره که یک وکیل خوب داشته باشه.

––
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فصل دوازدهم
برای همیشه از بین رفتند
فِز ،مجتمع طرفداران انقراض
آرتمیسِ بچه موافقت کرد که دکتر کرونسکی را تا مجتمع دروازهدارش که نزدیک شهر بود همراهی کند .لَندروَر کرونسکی در
حد قابل مالحظهای از ماشین کرایهای آرتمیس تجملیتر بود و تهویهی مطبوع خوب و فوری ،آبسردکن و روکشهای ببری
سفید و سیاه داشت.
آرتمیس انگشتش را روی پوست روکش کشید و زیاد هم تعجب نکرد که طبیعی است .با لحن سردی گفت :چه صندلیهای
خوبی.
کرونسکی جواب نداد .بعد از اینکه لمور را از دست داده بود .زیاد حرف نزده بود ،فقط گاهی اوقات پِچ پِچ میکرد و ناسزا
میگفت .اینطور که معلوم بود اصالً عین خیالش هم نبود که کت و شلوارش پر از رنگ است و رنگش روی روکشهای گران
قیمتش میریزد.

––

با اینکه پنج دقیقه بیشتر طول نکشید تا به مجتمع برسند .آرتمیس خوشحال بود که فرصتی برای فکر کردن به دست آورده
است .درست وقتی که لندرور داشت از میان دروازهی فوالدی میگذشت ،آرتمیس دیگر هیچ چین و چروکی نداشت که بخواهد
صافش کند ،برای همین دو دقیقهی باقیماندهی بعد را برای طرح یکی دیگر از رمانهای عاشفانهاش گذاشت که هر از گاهی
با نام مستعار ویولت تسیر مینوشت.
یک نگهبان با قد و قوارهای به اندازهی باتلر دروازه را باز کرد و اجازه داد از زیر تاقی قوسی شکل که ارتفاع چهار متری داشت
رد شوند .آرتمیس چشمهایش را خوب باز کرده بود و نگهبانهای مسلح را که در مجتمع ده جَریبی گشت میزدند و موقعیت
ژنراتور و خوابگاه کارکنان را در ذهنش ثبت کرد.

اطالعات قدرته.
کلبههای مسکونی را به سبک کلبههای کنار ساحل کالیفرنیا ساخته بودند ،با سقفهایی صاف و پنجرههای زیاد و یک ساحل
مصنوعی با امواجی که به وسیلهی دستگاه تولید میشد و نجات غریق .در وسط مجتمع سالن کنفرانس بزرگی بود که روی
سقفش مناری به شکل داربستی چوبی بود .دو تا مرد روی داربست نشسته بودند و داشتند شمایلی برنجی را نوک منار نصب
میکردند .با اینکه بیشتر شمایل هنوز با برزنت پیچیده شده بود ،آنقدر معلوم بود که آرتمیس بفهمد چیست .دست یک آدم
که دنیا توی مشتش بود؛ نماد انجمن طرفداران انقراض.
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رانندهی کرونسکی جلوی مجللترین کلبهی مجتمع پارک کرد و دکتر بدون اینکه حرفی بزند آرتمیس را به داخل راهنمایی
کرد .با دست به یک کاناپهی چرمی اشاره کرد و خودش توی اتاقخواب رفت.
ال
آرتمیس امیدوار بود بتواند دوش بگیرد و لباسهایش را عوض کند ،ولی از قرار معلوم کرونسکی آنقدر ناراحت بود که اص ً
به فکر تعارف کردن نبود ،برای همین آرتمیس مجبور شد فقط دکمهی یقهاش را باز کند و همانجا منتظر میزبانش بایستد تا
برگردد.
سالن پذیرایی کرونسکی جای وحشتناکی بود .روی یکی از دیوارهایش پر بود از گواهینامههایی که انقراض یکی از گونههای
حیوانی را تأیید میکردند؛ و عکسهایی از آن حیوان نگونبخت و تاریخ زمانی که اعضای گروه توانسته بودند آخرین بازمانده
را بکشند.
آرتمیس عکسهای روی دیوار را نگاه کرد :شیر دریایی ژاپنی ،دلفین رودخانهی یانگدزه ،روباه بالدار گوئام و ببر بالی.
همه برای همیشه از بین رفته بودند.

تنها راهی که بشه دوباره این موجودات رو دید اینه که یهجوری با شتابی سریعتر از سرعت نور حرکت کرد و به گذشته سفر
کرد.
–– مطالعات علمی میخوردند .روکش کاناپه از پوست گرگهای
توی اتاق باز هم چیزهای نفرتانگیزی بودند که بیشتر به درد
جزیرهی فالکلند بود و پایهی یک چراغ پایهدار از جمجمهی کرگدن سیاه غربی ساخته شده بود.
آرتمیس خیلی سعی کرد آرامشش را حفظ کند.

باید هر چه سریعتر از اینجا برم بیرون.
ولی صدای ضعیف وجدانش خاطرنشان کرد که بیرون رفتن به این معنی نیست که چنین جایی دیگر وجود ندارد .فروختن آن
موجود عجیب به کرونسکی ،تازه افراد بیشتری را به اینجا میکشاند.

آرتمیس تصویر پدرش را در ذهنش مجسم کرد و فکر کرد ،هر چی ،هر کاری حاضرم بکنم.
کرونسکی دوش گرفته و با لباسی تمیز وارد اتاق شد .چشمهایش قرمز بودند ،انگار که گریه کرده باشد.
 بشین آ-رتمیس.آرتمیس به مبل نگاه کرد.
 نه .فکر کنم بهتره بایستم.کرونسکی در یک صندلی بزرگ اداری فرو رفت.
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 آره ،میفهمم .مبلش مال آدم بزرگهاست .وقتی پاهات به زمین نرسه جدی نمیگیرنت.دکتر با شستهای تپلش چشمهایش را مالید ،بعد عینک مارکدارش را زد.

 آرتمیس ،نمی تونی بفهمی چقدر سخته .یه عمر به خاطر اعتقاداتت ،مثل یه مجرم خانه به دوش از این کشور به اون کشوربری بعد وقتی باالخره به جایی رو پیدا کردی که بشه بهش گفت خونه و اعضای انجمن رو راضی کنی بیان اونجا ،حیوونی
روکه میخوای محاکمه کنی از دست بدی .اون لمور محور اصلی کنفرانسم بود.
صدای کرونسکی محکم بود ،مثل اینکه بعد از ماجرای بازار دباغها تازه داشت به خودش میآمد.
 اعضای انجمن طرفداران انقراض ،آدمهای خیلی مهم و قدرتمندی هستن .عادت دارن که بهشون احترام بذارن و رفاهشونتأمین بشه .این مجتمع رو فقط برای اینکه بِکشونمشون اینجا ساختم و بهشون قول دادم برای کنفرانس یه افتتاحیهی مجلل
ترتیب بدم ،ولی حاال تنها چیزى که میتونم بهشون نشون بدم یه دست براقه.
کرونسکی دستش را که حاال اثری از مادهی لعاب دار رویش نبود ،ولی هنوز کمی میدرخشید ،باال گرفت و تکان داد.
آرتمیس با لحن آرامشبخشی گفت :همه چیز هم از دست نرفته ،دکتر .یه چیزی بهت میدم که انجمنت رو دوباره احیا میکنه
و در سطح جهانی مطرح میکنه.
––

کرونسکی با اخمی مشکوک به جلو خم شد.

آرتمیس فکر کرد ،صورتش میگه نه ولی ژستش میگه آره.
 چی میخوای بفروشی ،آرتمیس؟آرتمیس تصویری را روی نمایشگر تلفن همراهش آورد .تلفن را به کرونسکی داد و گفت :اینو.
دکتر با دقت عکس را نگاه کرد و از شکی که توی چشمهایش بود لبش تر شد.
 این دیگه چیه؟ یه عکس دستکاری شده؟ نه .اصله .به موجود واقعیه. دست بردار ،آرتمیس ،پیداست که با تزریق لَتِکس و جراحی قیافهشو عوض کرده .همین.آرتمیس سرش را تکان داد.
 حق داری .واکنشت قابل قبوله .پس تا راضی نشی پولی نمیدی. -پولو دادم.
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 پولو واسه لمور دادی .این یه گونهی کشف نشدهست و احتماالً تهدیدی برای بشر .این همونیه که به خاطرش انجمنتونرو راه انداختین ،فکرشو بکن وقتی تهدیدی مثل اینو برمال کنی اعضاتون با چه جار و جنجالی واسه کلیساتون پول میدن.
کرونسکی سرش را تکان داد.
 واسه یه بچهی ده ساله خوب بلدی معامله جوش بدی .چقدر بدم؟ پنج میلیون یورو .بدون چونه. نقد؟ـ الماس.
کرونسکی لب ورچید.
 تا از سالمت جنست مطمئن نشم حاضر نیستم حتی یه سنگ کوچولو هم بهت بدم. عادالنه است. خیلی راحت کنار میایی ،فاوْل .از کجا می دونی بهت نارو نزنم؟ هر چی باشه ،به نظر من تو هم توى اتفاقاتی که توی بازارال عادالنه است.
––حساب کام ً
افتاد دست داری .بین آدمهایی که من باهاشون میگردم تسویه
 شاید به من نارو بزنی ،دیمن ،ولی به باتلر نه .به نظر نمیاد آدم احمقی باشی.کرونسکی که یکه خورده بود ،غرغرکرد.
 واقعاً که دستمریزاد ،پسر .فکر همه چیزو کردی ،خیلی هم خوب مطرحش کردی.بعد همانطور که فکر میکرد به دست براقش نگاه کرد.
 تا حاال هیچ فکرشو کردی که چقدر عجیبه ،آرتمیس که چطور بچهای مثل تو جرئت میکنه راست توی چشمهای یهکالهبردار حرفهای مثل من نگاه کنه و سر به سرش بذاره؟
آرتمیس صادقانه گفت :منظور سؤالتو نمیفهمیم.
کرونسکی دستهایش را به هم زد و خندید.
 میدونی ،وقتی میبینم بچههایی مثل تو وجود دارن ،خیلی خوشحال میشم ،روحم شاد میشه.ولی یکدفعه خندهاش قطع شد ،انگار که با گیوتین قطعش کرده باشند.
 حاال ،کی میبینمش؟149
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آرتمیس گفت :زود.

 خوبه .به محافظت پیامک بزن که راه بیفته ،اگه نیم ساعت طول بکشه تا برسه اینجا ،ده دقیقه هم طول بکشه که از نگهبانیرد بشه ،میشه گفت که یه ساعت دیگه توی سالن اصلی میبینیمش.
آرتمیس گفت :گفتم زود.
و بشکن زد.
باتلر در حالی که یک ساک پارچهای زیر بغلش بود از پشت پرده بیرون آمد.
کرونسکی جیغ کوتاهی کشید و یک قدم عقب رفت .بعد به خاطر اینکه خیط شده بود ،آه کوتاهی کشید.
 نمیتونم کنترلش کنم .از وقتی اون کواالی استرالیایی رو توی کلیولند آمریکا دیدم و شوکه شدم این طوری شدم .میدونمناراحت کننده است.

آرتمیس فکر کرد ،حق داری ،کوآال توی کلیولند.
دکتر ادامه داد :بگذریم .چطوری این اومده تو؟
باتلر شانههایش را باال انداخت.

––

 همونطوری که شما اومدین ،دکتر.کرونسکی نفس عمیقی کشید و گفت :توی لندور بودی؟ چه باهوش.
 زیاد هم نه .بیشتر به خاطر اهمال شما بود تا باهوشی ما. یادم میمونه ،جنسو آوردی؟باتلر لبهایش را فشرد .آرتمیس میدانست با این کارها ناراحتش کرده بود ،ولی اینیکی در واقع یکجورهایی آدم بود .مرد
محافظ بدون اینکه چیزى بگوید ساک را روی میز گذاشت .آرتمیس خواست زیپ را باز کند ،ولی باتلر جلویش را گرفت.
 یه جورهایی بلده هیپنوتیزم کنه .یه دفعه یکیو تو ائوس دیدم که میتونست مردمو طلسم کنه ،ولی مثل این نبود .از بازار کهبیرون اومدیم خواست هیپنوتیزمم کنه که نزدیک بود بزنم به یه شتر ،واسه همین دهنشو بستم .در ضمن ،میدونی که میتونه
غیب هم بشه .بار اول که در ساک رو باز کردم ،نبودش .گرچه ،فکر کنم دیگه جون نداره .ولی شاید کلکهای دیگهای هم
بلد باشه .خودتو واسه هر خطری آماده کردی؟
کرونسکی که تقریباً دهانش کف کرده بود ،گفت :آره ،کامالً آمادهام .بازش کن.
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باتلر دستش را کنار کشید و آرتمیس زیپ را باز کرد.

کرونسکی به چشمهای رنگ به رنگ هالی نگاه کرد .دستش را روی پیشانی پهن غیرآدمیزادش کشید و یکی از گوشهایش
را گرفت ،بعد تلوتلو خوران به طرف یخچال دفترش رفت ،برای خودش یک لیوان آب ریخت و با دستهای لرزان خورد.
 پنج میلیون به قیمت بازار امروز ،سر پنج میلیون توافق کردیم ،مگه نه؟ نمیتونی قیمتو یکدفعه باال ببری.آرتمیس لبخند زد .موش توی تله افتاده بود.
 پنج میلیون ،به اضافهی مخارج.***
آرتمیسِ بزرگتر با یک موتورسیکلت تاشوی پلیسی زیرزمین که شبیه موتورهای لمبرتای  1950آدمیزادها درستش کرده
بودند ،به محل فرود شاتل برگشت .شباهت موتورها فقط در حد سپر جلو بود ،چون هیچ لمبرتایی را طوری نساخته بودند که
مجهز به باتریهای هستهای ،جهتیاب ماهوارهای و دکمهی خود نابودی باشد.
جادهی شهر قدیمی ایفران از میان جلگهی حاصلخیز رودخانهی فِز میگذشت و دو طرفش پر بود از درختهای زیتون و
زمینهای گلف.

قدیم و جدید .همزیستی مسالمتآمیز.

––

باالی سرش ستارهها به نظر میرسید که نزدیکتر و روشنتر از خانهاش در ایرلند هستند و مثل نورافکنهای استودیوم
میدرخشند ،انگار که آفریقا یکجورهایی به بقیهی کهکشان نزدیکتر است.

گمش کردم ،هالی رو گم کردم.
ولی یک نقشهی حسابی داشت .یک نقشهی نیمه محترمانه .تنها چیزی که نقشهاش الزم داشت کمی فناوری اجنهای بود که
چند تا در را برایش باز کند ،در این صورت شاید هنوز شانسی داشت .چون بدون هالی ،همه چیز از دست میرفت .هیچکدامشان
آیندهای نداشتند.
***
تقریباً یک ساعتی طول کشید تا همان زمین گلفی را که هالی شاتل پلیس زیرزمین را در آن پارک کرده بود پیدا کند .چون به
جز تکهای کوچکی از شن صاف شده در یکی ازگودالهای شنی زمین گلف ،هیچ نشانهی دیگری از اینکه شاتلی در آن نقطه
باشد وجود نداشت .هالی شاتل را روی شنهای خشک پایین آورده و سپر پوششیاش را روشن کرده بود .آرتمیس هم تازه به
کمک سیستم جهتیاب موتورش توانست پیدایش کند.
آرتمیس موتور را در حد یک فریزبی جمع کرد و از در سقف شاتل تو رفت.
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مالچ دیگامزداشت از بیکاری روی صندلی خلبان دور خودش میچرخید.

 هی ،خاکی ،اون موتوره مال منه .از توی سینی بالشتکی برش داشتی ،پس به من میرسه.آرتمیس در را پشت سرش بست.
 لموره کجاست؟ جیجی؟مالچ هم سؤالهای خودش را پرسید.
 هالی کجاست؟ گمش کردی؟آرتمیس با ناراحتی گفت :آره .پسره بهم کلک زد .میدونست میام سراغ لمور ،اونو طعمه کرد تا هالی رو بگیره.
مالچ گفت :آفرین ،چه باهوش ،خب دیگه ،کار من تمومه .میبینمتون...
 میبینمتون؟ میبینمتون؟ یکی از رفقات جونش در خطره و داری ولش میکنی و میری؟مالچ کف دستهایش را باال گرفت.
 -هی ،کوتاه بیا خاکی .پلیسها رفقای من نیستند ،ما با هم یه معامله کردیم؛ من اون جونور کوچولو رو واسهتون میارم ،شما

––
میدین .معامله انجام شد ،دو طرف هم راضین.
هم یه سینی بالشتکی از چیزهای فنی پلیس زیرزمینو به من

همان موقع جیجی سرش را از الی در دستشویی بیرون آورد.
 اون اینجا چی کار میکنه؟نیش مالچ باز شد.
 به نظر خودت چه کار میکنه؟ لمورها که نمیتونن از مستراح استفاده کنن. برو خودت ببین .اگه خرابکاری کرده بود دعواش میکنم.مالچ با انگشتهای پشمالویش بشکن زد و لمور دوید روی دستش راستش و از شانهاش باال رفت و روی سرش نشست.
 میبینی؟ مسئولیت سرش میشه .تو که نمیخوای این بیچاره رو با سروان شورت تاخت بزنی؟آرتمیس پشت رایانه نشست و گفت :فایده نداره .مثل اینه که بخوای یه سنجاق سر رو با شمشیر آرتور شاه تاخت بزنی.
مالچ گوشهی لبش را گاز گرفت.

152

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

 هی ،من داستان شمشیر آرتور شاه رو میدونم .میفهمم چی میخوای بگی .سنجاق سر به درد نمیخوره ،ولی آرتور شاهعالیه و از این حرفها .ولی یه وقتهایی هم سنجاق سر به درد میخوره .مگه اینکه منظورت سنجاق سر الستیکی باشه ،می
فهمی که چی میگم؟
آرتمیس به حرفهایش محلی نگذاشت و تندتند با انگشت روی صفحهنمایش بزرگی که جلویش بود زد .باید همه چیز را در
مورد این طرفداران انقراض میفهمید .فلی هم که از آنها یک فایل پر و پیمان داشت.
مالچ زیر چانهی جیجی را قلقلک داد و گفت :اگرچه با عقل جور در نمیاد ،ولی کمکم داشت از این سروان شورت خوشم میومد.
فکر کنم بتونم یه تونل بزنم و نجاتش بدم.
ال صادقانه بود ،برای همین آرتمیس فکر کرد ارزش دارد که یک لحظه از وقتش را صرف آن کند.
پیشنهاد بیغل و غش و کام ً
ال دیده ،دوباره گول نمیخوره .در هر صورت ،نمیتونی از گرمای روز در بری.
 امکان نداره .کرونسکی تونل نجاتمونو قب ًحتی زیر زمین هم در امان نیستی .خاک خیلی خشک و ترکهای زمین توی فضاهای باز تا پنجاه متری پایین رفته اگه وسط
روز زیر زمین فقط با یه مشکل کوچیک رو به رو بشی ،مثل یه کتاب کهنه که توی کوره انداخته باشن گُر میگیری.
مالچ اخم کرد.
 -میبینی ،خودت نمیخوای .حاال میخوای چه کار کنی؟

––

آرتمیس با استفاده از فناوری پیشرفتهی جن و پریها از یک کارت پلنگی که وسطش هولوگرام نقرهای و بنفشی برق میزد
پرینت گرفت .کارت را بین انگشتهایش چرخاند و گفت :امشب میرم مهمونیشون .هر چی باشه ،دعوتم کردن .تنها چیزی
که احتیاج دارم یه تغییر قیافه است و یه مقداری وسایل پزشکی.
 خوشم اومد ،مثل خودم خالفی.آرتمیس برگشت سر کارش ،طراحی تغییر قیافهاش وقت میبرد.
 حاال کجاشو دیدی.***
مهمانی طرفداران انقراض نزدیک بود و اعصاب کرونسکی حسابی به هم ریخته بود .در حالی که فقط یک حوله دور خودش
پیچیده بود توی کلبه شاهی راه میرفت و زیر لب آهنگ تئاتر جوزف و کت رؤیایی رنگ و وارنگ حیرتانگیز را می
خواند .کرونسکی بیشتر وقتها خواب میدید که کت رنگ و وارنگی از پوستهای حیوانهای در حال انقراضی که شکار کرده
بود پوشیده است و همیشه با لبخندی گنده روی لبش از خواب بیدار میشد.

همه چی باید عالی باشه .این بزرگترین شب زندگیمه .متشکرم ،آ-رتمیس کوچولو.
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روی این کنفرانس کلی شرطبندی شده بود .همین مانده بود که اعالم کنند برای ضیافت هم یک خبر غیرمنتظره دارند و اعضا
تا مدتها در موردش حرف بزنند .اینترنت به خاطر این پرچانگیها مدام فعال بود.

ولی این یکی گونهی ذیشعور دست اوله .انجمنمون جهانی میشه.
و چقدر هم به موقع .راستش را بخواهید ،این انجمن طرفداران انقراض ،خودش در حال انقراض بود .حق عضویتها را دیگر
نمیپرداختند و از زمانی که تأسیس شده بود ،اینبار اولین بار بود که همهی بلیتهای کنفرانس به فروش نرفته بود .اوایل
تأسیس خیلی عالی بود  -هنوز کلی گونههای در حال انقراض بودند که میشد شکار کرد و به دیوار زد .ولی حاال بیشتر کشورها
از حیوانهای کمیابشان حفاظت میکردند ،به خصوص کشورهای بزرگ .دیگر نمیشد به همین راحتی با هواپیما به هند رفت
و ببر شکار کرد و کشورهای آفریقایی با افراد مسلح انجمن که وارد مناطق حفاظت شده میشدند و بیخودی به فیلها
تیراندازی میکردند خیلی سخت برخورد میکردند .این واقعاً مسئلهی مهمی بود که مقامات دولتی دیگر حاضر نبودند رشوه
قبول کنند .رشوه قبول نمیکردند.
انجمن مشکل دیگری هم داشت ،گرچه کرونسکی هیچوقت به طور مشخص به آن اشاره نکرده بود .انجمن شده بود جای
اقلیت تندرو .کرونسکی با تمام وجود احساس انزجار میکرد که میدید فقط یک مشت دیوانهی تشنه به خون گلولههایشان را
در مغز این حیوانهای کودن فرو میکنند .انگار اصالً فلسفهی انجمن را درک نمیکردند؛ اینکه بشر سلطان دنیاست و حیوانها
فقط تا زمانی حق زندگی دارند که سهمی در تأمین رفاه و آسایش اربابشان داشته باشند .حیوانی که هیچ استفادهای ندارد فقط
––

هوای با ارزش را هدر میدهد و باید از بین برود.
ولی این موجود جدید همه چیز را عوض میکند .همه میخواهند او را ببینند .از همهی مراسم افتتاحیه و محاکمه ،فیلم میگیرند
و منتشرش میکنند و آنوقت دنیا متوجه دیمن کرونسکی میشود.

فقط کافیه یه سان پولهای اهداییشونو جمع کنم ،اونوقت خودمو بازنشسته میکنم و یه عمر لذتشو میبرم .پنج میلیون .این
جنه ،یا هر چی که هست ،ده برابر این هم میارزه .شاید هم صد برابر.
کرونسکی جلوی کولر یک دقیقهای ایستاد و با خودش خندید ،بعد از توی کمدش یک دست کت و شلوار انتخاب کرد.

فکر کرد ،بنفش ،امشب باید مثل یه امپراتور بدرخشم.
و کار بعدی برداشتن کالهی از پوست ببر خزر از طبقهی باالی کار کمد بود که با لباسش هماهنگی داشته باشد.

خوشحال فکر کرد ،توی ِفزی دیگه.

جت فاوْل  ،ده هزار متر باالی جبلالطارق
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آرتمیس فاوْل دهساله خیلی سعی کرد که روی یکی از صندلیهای رویهی چرمی جت احساس آرامش کند ،ولی درست وسط
جمجمهاش انقباضی عصبی کالفهاش کرده بود.

فکر کرد ،احتیاج به یه ماساژ درست و حسابی دارم .یا یه چای گیاهی.
آرتمیس کامالً از دلیل این فشار عصبی آگاه بود.

من موجود زنده رو فروختم ...یه موجود زنده رو به اون قصابها فروختم.
و از آنجا که باهوش بود ،به خوبی قادر بود برای توجیه کارش بهانه بتراشد.

دوستاش آزادش میکنن .تقریب ًا نزدیک بود به من رو دست بزنن؛ پس حتماً به کرونسکی هم میتونن .البد همین حاال داره
برمی گرده به همونجایی که ازش اومده بود ،لموره هم زیر بغلشه.
آرتمیس ذهنش را از این استدالل ضعیف منحرف کرد و روی کرونسکی متمرکز شد.
باید به فکر اساسی برای این مردک بکنم .بعد نمایشگر پاوربوکِ تیتانیومیاش را نگاه کرد و برنامهی گشت در اینترنت شخصی
اش را که به عنوان پروژهی مدرسه نوشته بود باز کرد .به یُمن آنتن قوی و غیرقانونیای که در قسمت بار جت نصب کرده بود
میتوانست تقریباً در سراسر دنیا همهی سیگنالهای رادیویی ،تلویزیونی و اینترنت را بگیرد.
––

فکر کرد ،تشکیالتی مثل این انجمنها با اعتبارشونه که میمونن یا از هم پاشیده میشن .اینم میتوانه یه تکلیف مدرسهی
سرگرم کننده باشه که اعتبار این کرونسکی رو به خاطر سوءاستفاده از قدرت شبکه خراب کنم.
تنها کاری که باید میکرد این بود که کمی تحقیق کند و یک فیلم کوتاه توی چند تا از سایتهای شبکهای که بازدیدکنندهی
بیشتری دارند بگذارد.
بیست دقیقه بعد ،آرتمیسِ بچه داشت آخرین کارهای پروژهاش را تمام میکرد که باتلر از الی در کابین خلبان سرش را بیرون
آورد.
 گرسنهای؟ توی یخچال کمی حموس لبنانی و سس ماست و عسل داریم.آرتمیس فیلمش را در آخرین وبسایت هم گذاشت و زیرلب گفت :نه متشکرم .گرسنه نیستم.
باتلر همانطور که از توی یخچال چیز برمیداشت رک و پوستکنده گفت :به خاطر احساس گناهیه که داره روح و عذاب
میده .مثل خیانتی که به یه دوست قدیمی کرده باشی.
 مثالی که زدی خیلی ممنون باتلر .به هر حال کاریه که شده. -واقعاً الزم بود اسلحهشو هم به کرونسکی میدادیم؟
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 باتلر ،خواهش میکنم .حتی منم روی وسایلم خود نابودگردان کنترل از راه دور نصب کردم ،واقعاً فکر میکنی همچین نژادپیشرفتهای فناوریشو بیدفاع میذاره؟ من که تعجب نمیکنم که بفهمم اسلحهاش همین االن داره توی دستهای کرونسکی
آب میشه .مجبور بودم واسه خود شیرینی این کار رو بکنم.
 احتماالً خود بدبختش هم داره آب میشه. باتلر ،بسه دیگه .من یه معاملهی عادالنه کردم ،حاال هم تموم شده و رفته.باتلر مقابل آرتمیس نشست.
 آهان ،پس پایبند به اصول هم هستی ،جالبه .یه خالفکار محترم .ببینم ،حاال چه آشی داری با اون رایانهات میپزی؟آرتمیس عضلهی گردنش را که به خاطر عصبی شدن گرفته بود ،مالید.
– باتلر ،خواهش میکنم ،خودت هم میدونی که مجبور بود .این کار رو بکنم .این همش به خاطر پدره.
باتلر نایلون قاشق و چنگال را پاره کرد و گفت :یه سؤال .فکر میکنی اصالً پدرت بخواد تو اینجوری این کار رو بکنی؟
آرتمیس جواب نداد .فقط سر جایش نشست و گردنش را مالید.
پنج دقیقهی بعد ،باتلر دلش به حال پسر دهساله دوخت.

––

فکر کردم شاید بهتره برگردیم و به اون موجود یه کم کمک کنیم .فرودگاه فِز دوباره باز شده ،یکی دو ساعت دیگه میرسیم.
آرتمیس اخم کرد ،کار درستی بود ،ولی توی برنامهاش نبود .برگشتن به فِز پدرش را نجات نمیداد .باتلر بشقابی تا کرد و خرده
های غذا را از روی لباسش تکاند.
 آرتمیس ،من شخصاً دلم میخواد این جت رو برگردونم ،این کارم میکنم ،مگر اینکه هم دستور بدی که نکنم .فقط کافیهکه بگی.
آرتمیس ،محافظش را که به کابین خلبان برمیگشت تماشا کرد ،ولی چیزی نگفت.
***
مراکش
پارکینگ مجتمع طرفداران انقراض پر از ماشینهای لیموزین اعضای انجمن بود که از فرودگاه آمده بودند و همگی تکهای از
پوست یک حیوان را روی آستین ،سر یا پایشان داشتند.
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کرونسکی خانمی را دید که با چکمههای پوست بز کوهیاش پز میداد ،اگر اشتباه نکرده باشد بز کوهی کوههای پیرنه بود،
مرز بین فرانسه و اسپانیا .همینطور جِفْری کونْتز مِیِرز را که کت پوست زرافهی کواگااش را پوشیده بود؛ و کُنتس ایرینا
کوستوویچ که گردن چروکیدهاش را با شالی از پوست گرگ هونشُو از سرمای شب محافظت میکرد.
کرونسکی لبخند زد و به تکتک آنها به گرمی خوشامد گفت و با اسم کوچک صدایشان کرد .سال به سال تازهواردهایی که
به همایشهایشان میآمدند کمتر میشدند ،ولی بعد از کنفرانس امشب همه چیز تغییر میکرد .کرونسکی به طرف سالن
ضیافت رفت.
سالن را شیلر هاوز در مونیخ طراحی کرده بود .ساختمان از پیش ساخته را با کشتی فرستاده بودند و متخصین آلمانی در کمتر
از چهار هفته آن را بنا کرده بودند .واقعاً عالی بود .یک بنای با ابهت که به نسبت کلبههای اطرافش بسیار تشریفاتیتر و مجلل
تر بود که البته کامالً مناسب بود ،چون قرار بود برنامهی خیلی مهمی در آن اجرا شود .محاکمهای عادالنه و بعد هم اعدام.
کرونسکی فکر کرد ،محاکمهی عادالنه و نخودی خندید.
درهای اصلی را دو محافظ هیکلدار مراکشی که لباس رسمی پوشیده بودند محافظت میکردند .کرونسکی اول برای نگهبانها
لباس آرمدار در نظر گرفته بود ،ولی بعد تغییر عقیده داد و مثل فیلمهای جیمز باند لباس رسمی تنشان کرد.
من دکتر نو نیستم .دکتر حیوان نه هستم.

––

کرونسکی آرام از کنار نگهبانها گذشت و از توی راهرویی که با فرشهای گرانقیمت طرح سنتی مفروش شده بود به سالن
ضیافت رفت که سقفی بلند و شیشهای داشت .ستارها به نظر آنچنان نزدیک میآمدند که کافی بود دستت را دراز کنی و
بگیریشان.
تزئینات اتاق ترکیبی از کالسیک و مدرن و بسیار خوشسلیقه بود ،البته به جز زیرسیگاریهایی از پنجههای گوریل که روی
هر میز یکی گذاشته بودند و پاهای فیلی که به عنوان جایخی روی پایههایی بیرون در آشپزخانه قرار داشتند .کرونسکی از در
دو لنگهی آشپزخانه تو رفت و در آشپزخانهی تمام استیل یکراست به طرف فریزر رفت.
موجود کوچولو کنار سه نگهبان نشسته بود .به صندلی پالستیکیای که از مهدکودک مجتمع آورده بودند بسته بودنش .قیافه
اش هوشیار و بُق کرده بود و اسلحهاش روی یک سینی استیل ،دور از دسترسش قرار داشت.

کرونسکی اسلحهی کوچک را برداشت و همانطور که آن را کف دستش وزن میکرد فکر کرد ،اگه نگاه تیر بود ،االن
سوراخسوراخ شده بودم.
اسلحه را به طرف ران گوسالهی یخزدهای که از قالبی آویزان بود نشانه گرفت و ماشهی کوچکش را کشید .نه صدای تقی
آمد و نه نور قابل مالحظهای دیده شد؛ ولی از گوشت داشت بخار بلند میشد و آمادهی خوردن بود.
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کورنسکی عبنک آفتابی بنفشی را که روز و شب میزد از روی چشمهایش برداشت تا مطمئن شود درست میبیند .با تعجب
گفت :خدا جون ،عجب اسباب بازیایه!
با پا محکم روی کف استیل کوبید ،طوری که صدایش در تمام آشپزخانه پیچید.
بلند گفت :این دفعه دیگه مثل بازار نمیتونین تونل بزنین .میتونی انگلیسی حرف بزنی؟ میفهمی چی دارم بهت میگم؟
موجود چشمهایش را چرخاند.

حالت صورتش گفت ،خیلی دلم میخواست جواب تو بدم ،ولی روی دهنم چسب زدن.
کرونسکی انگار که جوابش را شنیده باشد گفت :چون میدونیم میتونی هیپنوتیزم کنی و همینطور غیب بشی.
بعد گونهاش را نیشگون گرفت ،مثل کاری که با بچه کوچولوهای خوشگل میکنند.
 پوستت مثل آدمهاست .تو چی هستی؟ جنی ،آره؟چشمها یکبار دیگر چرخیدند.

دکتر فکر کرد ،اگه چشم چرخوندن ورزش بود ،این دختره مدال طال رو میبرد .حاال شاید هم نقره ،چون طال رو حتماً همسر
سابقم میبرد که توی چشم چرخوندن رو دست نداره.
––
کرونسکی به نگهبانها اشاره کرد.
 تکون خورده؟نگهبانها سرهایشان را به عالمت منفی تکان دادند .واقعاً که سؤال احمقانهای بود .آخه چطور میتوانست تکان بخورد؟
 خوبه ،عالیه ،پس همه چی طبق نقشه پیش میره .خب ،آقایون .همه گوش میکنن؟ امشب شب بسیار مهمیه .آیندهیانجمن بستگی به امشب داره .همه چی باید کامالً بینقص باشه .چشم از زندانی برنمیدارین و اجازه نمیدین دست و پاها و
دهنشو باز کنه .تا محاکمه شروع نشده هیچکس حق نداره ببیندش ،این واسه من پنج میلیون الماس خرج برداشته .هیچ کس
به جز من حق نداره بیاد اینجا ،فهمیدید؟
 بله قربان .فهمیدیم. اگر اتفاقی بیفته ،آخرین برنامهی امشبتون مراسم خاکسپاری یکی از شماست.فضای ضیافت کمی دلمرده بود تا اینکه وقت غذا رسید .یکی از ویژگیهای طرفداران انقراض این است که نسبت به غذا
خیلی مشکل پسندند .بعضیهایشان به قدری از حیوانها متنفرند که گیاهخوارند ،همین فهرست غذا را تا اندازهای محدود
میکرد .ولی کرونسکی امسال از رستوران مخصوص گیاهخوارها در اونیبورگ یک سرآشپز را قاچاقی به مراکش آورده بود که
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بلد بود با کدو چیزهایی درست کند که حتی سنگدلترین گوشتخوارها را هم به گریه میانداخت .شام را با سوپ گوجه فرنگی
و فلفل دلمهای که در الک الکپشتهای کوچولو سرو میشد شروع کردند .بعد هم کمی سبزیجات سرخ شده در خمیر با یک
قلنبه ماست چکیدهی یونانی که در جمجمهی میمون سرو میشد و همه ،بسیار خوشمزه.
معدهی کرونسکی از بس عصبی بود به هم ریخته بود .نمیتوانست حتی یک تکهی کوچک بخورد که این برای خودش هم
عجیب بود ،چون این حالت سالها پیش ،وقتی برای اولین بار در ضیافت انجمن شرکت کرده بود ،به او دست داده بود.

چیزی نمونده که معروف باشیم .به زودی اسم منو هم ردیف بابی جوهَگِرد ،یا جو بابی سَگِرت میذارن .واعظ بزرگ طرفداران
انقراض ،دیمن کرونسکی ،مردی که دنیا را نجات داد.
دو چیز این ضیافت را متمایز میکرد.

غذای اصلی و محاکمه.
از غذای اصلی همه لذت میبردند ،هم گوشتخوارها و هم گیاهخوارها ،البته گیاهخوارها نمیتوانستند آن را بخورند ،ولی دست
کم از تزئین هنرمندانهی آن حیرتزده میشدند.
کرونسکی با چنگال تقتق کنار بشقابش زد و ایستاد تا طبق سنت غذا را معرفی کند.
 خانمها و آقایان! اجازه بدید در ابتدا برای شما داستانی از––یک انقراض رو بگم .در ژوئن  ،۱۸۸۹پروفسور د.س.جوردن از

دریاچههای دوقلوی ُکلُرادو دیدن کرد و مشاهدات خودشو در سال  ۱۸۹۱در خبرنامهی کمیتهی ماهیگری ایاالتمتحده
منتشر کرد .پروفسور معتقد بود که گونهی جدیدی پیدا کرده ،ماهی باله زرد گردن خونی .جوردن در گزارشش ماهی رو
این اثر توصیف کرد :ماهیای به رنگ سبز زیتونی براق با دو خط لیمویی در دو طرف بدن و بالههای تحتانی زرد طالیی روشن
و دو خط کوتاه قرمز تیره در دو طرف گلو که به همین خاطر بهش گردن خونی گفتند .تقریباً تا سال  ،۱۹۰۳ماهی باله زرد
گردن خونی در دریاچههای دوقلو زندگی میکرد .ولی بعد از اینکه ماهیهای قزلآالی رنگینکمان را به دریاچههای دوقلو
آوردند ،خیلی زود همه از بین رفتند .بقیهی قزلآالها با رنگینکمانها جفتگیری کردن ،ولی باله زردها سریع مردن و حاال
دیگه نسلشون به طور کامل منقرض شده.
هیچکس یک قطره اشک هم نریخت ،تازه تک و توک دست هم زدند.
کرونسکی یک دستش را باال برد و گفت :نه نه .هنوز برای خوشحالی زوده .میگن باله زردها اتفاقاً خیلی هم خوشمزه بودن و
طعم خاصی میدادن .حیف که هیچ وقت نمیتونیم مزهشونو بچشیم.
کرونسکی مکث کوتاهی کرد ،بعد گفت :یا شاید هم بتونیم.
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در انتهای سالن ،دیوار کاذبی عقب رفت و پردهی مخملی قرمزی نمایان شد .کرونسکی با ادا و اطوار خاصی یک کنترل از راه
دور را از جیب کتش بیرون آورد و دکمهاش را فشار داد و پرده با حرکتی آرام کنار رفت .پشت پرده سینی چرخدار بسیار بزرگی
بود که رویش چیزی مثل یخهای قطبی قرار داشت .یخ برق میزد و بخار از رویش بلند میشد.
میهمانها با کنجکاوی سرک کشیدند.
 -حاال اگه یه تکهی منجمد دریاچههای دوقلو بعد از صدها سال باقیمونده باشه چی؟

نه.
امکان نداره.
نه بابا!
 اگه قسمتی از دریاچه که توی زمستان یخ زده ،بر اثر رانش زمین از دریاچه جدا شده باشه و تو یه شکاف یخی کشف نشدهگیر کرده باشه و در دمای زیر صفر درجهی اونجا مونده باشد .جی؟

این یعنی...
توی این یخه...

––

 اگه اتفاقاً این تکه یخ تقریباً شش هفتهی پیش توی زمینهای دوست خویم تامی کِرکن هَزارد که یکی از اعضای وفادارمونه،روی زمین اومده باشه ،چی؟
تامی بلند شد و تعظیم کرد و کاله کابویش را که پوست گرگ خاکستری تگزاسی بود تکان داد .گرچه دهانش داشت لبخند
میزد ،چشمهایش داشتند به طرف کرونسکی خنجر پرتاب میکردند .تمام سالن میدانستند که این دو تا با هم پدر کشتگی
دارند.
 پس میبینید که امکان داره .وحشتناک گرون و سخت بود که این تکه یخ رو منتقل کنیم اینجا ،ولی شد .توی این یخ یکدستهی بزرگ قزلآالی باله زرد گردن خونیه.
کرونسکی نفس عمیقی کشید تا به بفیه فرصت دهد آمادهی شنیدن شوند.
 بنابراین ما ،دوستان عزیزم ،اولین کسانی هستیم که بعد از صدها سال قزلآالی باله زرد گردن خونی میخوریم.این امیدواری حتی دهان خیلی از گیاهخواران را هم آب انداخت.
 -تماشا کنید .اعضای انجمن طرفداران انقراض ،تماشا کنید و لذت ببرید.
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کرونسکی بشکنی زد و چند نفر از کارکنان آشپزخانه ،سینی چرخدار بزرگ و سنگین را تا اواسط سالن هل دادند و روی یک
کبابپز استیل گذاشتند .بعد لباسهای آشپزیشان را در آوردند که زیرش لباسهایی مثل میمون بود.

کرونسکی فکر کرد ،با این لباسهای میمونی زیاد مثل نمایشهای در پیتی نشده؟
ولی نگاه سریعی به میهمانها مطمئنش کرد که همه مجذوب شدهاند.
کارکنان آشپزخانه در واقع بندبازهای تعلیم دیدهی سیرک معروفی بودند که حاضر شده بودند برنامههای شمال آفریقایشان را
منحل کنند .تازه خیلی هم خوشحال بودند که چند روزی تغییری در برنامهی همیشگی بدهند و این نمایش خصوصی را اجرا
کنند.
بندبازها از تکه یخ بزرگ چهار دست و پا باال رفتند و با طناب و یخشکن و چنگک خودشان را به آن گیر انداختند و شروع
کردند با اره برقی و چکش و شعلهافکن که معلوم نیست یکدفعه از کجا پیدایشان شد ،به خراب کردنش.
واقعاً که دیدنی بود .تکههای یخ روی سر و صورت میهمانها میپاشید و صدای ماشینها کرکننده بود.
خیلی زود ماهیهای باله زرد از توی یخ آبی تیره بیرون زدند .چشمهایشان ورقلمبیده بود و بدنهایشان تابدار ،همانطور که
در حال شنا یخ زده بودند.
کرونسکی فکر کرد ،این همه مدت .بدون اینکه کسی اصالً ––
بفهمه .فوقالعاده است.

بند بازها شروع کردند به دستهدسته جدا کردن ماهیها به صورت تکههای یخ و هر تکه را به یکی از چند ردیف آشپزی دادند
که برای سالن کنار اجاقهای گاز صف کشیده بودند .هر تکه یخ توی آبکشی قرار گرفت تا با بخار ،یخ اضافهاش آب شود .بعد
ماهیها با مهارت فیله شدند و با سبزیجات خرد شده و حبههای سیر در روغن زیتون سرخ شدند.
برای گیاهخوارها هم قارچ و پلوی ایتالیایی بود .گرچه کرونسکی از ماهی به همه داد .کسانی که غیرگوشتخوار بودند ماهیها
را فقط برای اینکه چاقوهایشان را در آنها فرو کنند میگرفتند.
همه از غذا راضی بودند و بهبه و چهچهشان سالن را پر کرده بود.

کرونسکی با وجود اینکه عصبی بود توانست یک تکه بخورد .واقعاً خوشمزه است .بینظیره.
بعد فکر کرد ،فکر میکنن این بهترین قسمت بود .خبر ندارد که هنوز مونده.
***
بعد از قهوه ،وقتی اعضا کمربندهایشان را شل کردند ،یا سیگارهایشان را آتش زدند ،کرونسکی به کارکنانش دستور داد سالن
را برای محاکمه آماده کنند.
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کارکنان با سرعتی مثل متخصصهای فرمول یک شروع به کردند ،گرچه بعد از سه ماه تمرین مو به مو غیر از این هم انتظار
نمیرفت .کارگرها قسمتی از سالن را که یخ آب شده بود و هنوز زیر پایشان به اطراف پاشیده میشد خشک کردند و چند تایی
باله زرد را که اینطرف و آنطرف افتاده بودند ،جمع کردند .بعد روی این قسمت سالن را پوشاندند و مکعب بزرگی را که از
جنس استیل بود و جای سوختگی داشت آنجا گذاشتند.
دو جایگاه وکیل مدافع و دادستان و یک جایگاه متهم را هم هل دادند و وسط سالن جای سینی چرخدار گذاشتند .روی
جایگاههای وکال یکی یک رایانه بود و روی جایگاه چوبی متهم یک قفس .روی چیزی که توی قفس بود تکهای پوست پلنگ
انداخته بودند.
سر و صدای مدعوین با حبس کردن نفسهایشان در سینه ،کمکم خوابید .لحظهای بود که همه منتظرش بودند .این میلیونر و
بیلیونرها هزینهی زیادی پرداخته بودند تا فقط چند ثانیه خود را در اوج قدرت احساس کنند؛ یعنی سرنوشت یک گونهی حیات
را تعیین کنند و به بقیهی موجودات سیاره نشان بدهند که رئیس کیست .مهمانها متوجه ده دوازده تیرانداز ماهری که به طور
نامحسوس روی بالکن باال ایستاده بودند نشدند .آنها آنجا بودند تا اگر موجودی که قرار بود محاکمه کنند جادویی جدیدی رو
کرد ،هدف قرار دهند .احتمال اینکه از زیر زمین نجاتش دهند خیلی کم بود چون تمام سالن روی فونداسیونی از میلههای
فوالدی و سیمان ساخته شده بود.
کرونسکی از موقعیت استفاده کرد ،از روی صندلیاش آرام بلند شد و سالنهسالنه به طرف جایگاه دادستان رفت .با دستهایش
––

هرم ساخت و صبر کرد تا فشار عصبیاش کاهش بیابد ،بعد سخنرانیاش را شروع کرد.
 هر سال ما یک حیوان نایاب را محاکمه میکنیم.از بین جمعیت چند نفر هورا کشیدند که کرونسکی با مهربانی دعوت به سکوتشان کرد.
 یک محاکمهی واقعی میزبان دادستان میشه و یکی از شما آدمهای خوششانس دفاع میکنید .خیلی ساده ،اگر وکیل مدافعبتونه هیئت منصفهی نجیب و بیطرف ما رو...
جمعیت دوباره هورا کشید.
 متقاعد کنه که این موجودی که توی این قفسه روی این کرهی خاکی در خدمت حیات بشره ،ما آزادش میکنیم .این اتفاقی،باورتون بشه یا نشه ،یک بار در سال  ۱۹۸۳افتاده .کمی قبل از اینکه من به شما ملحق بشم ،ولی میدونم که واقعاً چنین
اتفاقی افتاده .اگر دفاعیات وکیل مدافع در مورد مفید بودن این موجود متقاعدکننده نبود ،اون وقت من این دکمه رو فشار
میدم .حاال انگشتهای تپل کرونسکی داشت با شیطنت دور دکمهی خیلی بزرگ قرمزی که روی کنترل از راه دورش بود
میچرخید.
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 و بعد اون حیوون از توی قفسش میفته اون پایین و از جلوی اشعهی لیزری رد میشه که شعلهی گازسوزی رو روشن میکنه.بفرمایید :یه کورهی جسد سوزی فوری ،اجازه بدین نشون تون بدم .کامالً جدیده .تمام هفته داشتم آزمایشش میکردم.
کرونسکی با سر به یکی از کارکنانش اشاره کرد .مرد با قالب استیلی در کوره را بلند کرد ،بعد کرونسکی از روی میز میوه
خربزهای برداشت و توی کوره گذاشت .اول یک صدای بیپ آمد؛ و بعد فورانی از شعلههای سفید -آبی از سوراخهای اطراف
دیوارهای کوره به خربزه هجوم برد و چنان سوزاندش که جزغاله شد.
رو به کوره همه دست زدند ،ولی کسی به طرف کرونسکی دست نزد.
جفری کوانتز میرز دستهایش را دور دهانش گذاشت و داد زد :زود باش ،دیمن ،امشب چی داریم؟ باز دوباره میمون نباشه ،هر
سال میمونه.
معموالً این جور متلکها کرونسکی را عصبانی میکرد ،ولی امشب نه .امشب تمام این اذیت کردن ها ،گرچه شوخی بود ،ولی
به محض اینکه پوست پلنگ کنار میرفت از ذهن همه پاک میشد.
 نه جفری ،میمون نیست .اگه...جفری کونتز مِیِرز با پررویی گفت :آه ،اگه ،بسه دیگه .واسه ماهیها به اندازهی کافی اگه ،اگه کردی .نشونمون بده ببینیم این
لعنتی چیه؟

––

کرونسکی تعظیمی کرد و گفت :هر طور میل شماست.
بعد دکمهای را روی کنترل از راه دورش فشار داد و پردهی عریضی از سقف پایین آمد و دیوار پشتی را پوشاند .دکمهی دیگری
فشار داده شد و پوستی که روی موجود توی قفس بود کشیده شد و پایین افتاد.
هالی با دستهای بسته شده به صندلی بچه و چشمهای عصبانی و پر از خشم ،معلوم سد.
اول همه گیج شدند.

این یه دختر کوچولو نیست؟
این که یه بجه است.
کرونسکی دیوونه شده؟ میدونستم با خودش حرف میزنه ولى دیگه اینقدر؟
بعد چشم اعضا به پرده افتاد که تصویر درشتی از قفس را نشان میداد.

وای ،خدا .گوشهاش .گوشهاشو نگاه کنین.
این که آدم نیست.
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این چه؟ این چیه؟
تامی کرکن هزارد بلند شد ایستاد.
 -دیمن ،اگه بهمون کلک زاده باشی ،دارت میزنیم.

کرونسکی با خونسردی گفت :دو تا مسئله است .اول ،کلکی در کار نیست .من یه گونهی کشف نشده رو پیدا کردم که به نظر
خودم باید یه جن باشه .دوم ،اگه این کلک بود ،تو هیچکس رو نمیتونی دار بزنی ،کرکن هزارد .افراد من قبل از اینکه حتی
فرصت کنی اون کاله مسخره رو از سرت برداری ،تیکه تیکهات کردن.
بعضی وقتها بد نیست کمی تن مردم را لرزاند .این طوری یادشان میماند قدرت دست کیست.
 البته ،شک تو کامالً قابل قبوله ،در واقع به جاست .برای اینکه خیالت راحت بشه ،از بین جمعیت یه داوطلب میخوام .چطورهخودت بیا تامی .جرأتشو که داری؟
تامی کرکن هزارد جرعهای نوشیدنی پایین داد تا اعصابش آرام شود ،بعد راه افتاد به طرف قفس.

کرونسکی فکر کرد ،آفرین تامی ،نمایشمونو دارای گرمتر میکنی .با این اداهات اعتبار منم بیشتر میشه.
تامی تا آنجا که جرئت داشت به هالی نزدیک شد ،بعد آرام دستش را دراز کرد و گوشش را پیچاند.
––

 با حضرت مسیح ،مصنوعی نیست .واقعیه.بعد عقبعقب رفت و تازه متوجه شد چه اتفاقی افتاده است.
با خوشحالی گفت :ما یه جن داریم.
کرکن هزارد دوید به طرف جایگاهی که کرونسکی ایستاده بود .دستش را به گرمی تکان داد و به پشتش زد.

خب ،کلک بزرگترین منتقدام کنده شد .بقیه مثل گوسفند سرشونو زیر میندازن و میان .آره ،مثل گوسفند ،چه حیوون مفیدی.
بعد رو به جمعیت بلند گفت :طبق سنتامون ،دادستان منم .ولی کی دفاع میکنه؟ توپ سیاه به کدوم بخت برگشتهای میافته؟
هان؟ اون کیه؟
کرونسکی با سر به یکی از افرادش اشاره کرد.
 -کیفو بیار.
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این انجمن هم مثل بسیاری از تشکیالت قدیمی بسیار پایبند به سنتهایش بود .یکی از این سنتها هم این بود که از بین
اعضا هر کسی که مایل بود میتوانست از حیوانی که محاکمه میکردند .دفاع کند و اگر کسی مایل به این کار نبود ،با قرعه
کشی یکی انتخاب میکردند .کیسهای پر از توپهای سفید و فقط یک توپ سیاه به جای کاه کوتاهتر.
صدایی گفت :احتیاج به کیسه نیست .من ازش دفاع میکنم.
سرها به طرف صاحب صدا برگشت .مرد جوان الغر و بلندی بود که ریش بزی و چشمهای نافذ آبی داشت .عینک آفتابی زده
بود کت شلوار کتان تابستانهای پوشیده بود.
کرونسکی قبالً توی سالن متوجهش شده بود ،ولی نمیدانست جیست که البته باعث نگرانیاش شده بود .لپتاپش را چرخاند
تا دوربینش به طرف فرد غریبه قرار بگیرد و گفت :شما؟
مرد جوان لبخند زد و گفت :چرا یک لحظه به نرمافزار تعیین هویتتون فرصت نمیدین جواب رو در اختیارتون قرار بده.
کرونسکی باشست روی دکمهی  Enterزد .رایانه عکسش را گرفت و پنج ثانیه بعد فایل انجمن تمام جزئیات این عضو را در
اختیارش گذاشت.
ماالکی پاستور .وارث جوان فرانسوی -ایرلندی یک کشتارگاه بزرگ ،کمک نسبتاً قابل مالحظهای به صندوق انجمن کرده
صالحیت پاستور قبل از اینکه دعوتنامهاش فرستاده شود بررسی شده
است .اولین حضور در گردهمایی .مثل همهی حاضرین،
––
است .عضوی ارزشمند برای انجمن.
گل از رخ کرونسکی شکفت.
 آقای پاستور ،مایهی خوشوقتیه که حضور شما رو در مراکش تبریک بگم .ولی چرا شما مایلید این موجود دفاع کنید؟ کتابسرنوشت این دختر تقریباً بسته شده.
مرد جوان سریع به جایگاه وکیل مدافع رفت و گفت :از چالش خوشم میاد .میشه گفت برای ذهن یه ورزشه.
 دفاع از یه جانور موذی ورزشه؟پاستور در لپتاپش را باز کرد و گفت :به خصوص یه جانور موذی ،دفاع از حیوونی که در خدمت بشره کار سادهایه ،مثل دفاع
از یه گاو معمولی .ولی این؟ این یه نبرد بیامانه.
کرونسکی همانطور که لب پایینش را از شفقتی تصنعی پایین داده بود ،گفت :متأسفم که مجبورید توی این سن تن به چنین
نبردی بدین ،قربان.
پاستور با انگشتهایش روی جایگاه ضرب گرفت.
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 همیشه از روشت خوشم میاومده ،دکتر کرونسکی ،از قول مسئولیتت نسبت به آرمانهای انجمن .سالهاست که زندگیحرفهای شما رو دنبال میکنم ،میشه گفت در واقع ،از وقتی که توی دوبلین یه پسر بچه بودم؛ اما متأسفانه ،اخیراً احساس
میکنم انجمن مسیرشو گم کرده و باید بگم که فقط من نیستم که چنین نظری دارم.
کرونسکی دندانهایش را به هم فشار داد .پس اینه .یک اعتراض علنی نسبت به رهبری او.
 مواظب حرف زدنت باش ،پاستور .داری وارد میدان جنگ خطرناکی میشی.پاستور پایین پایش را نگاه کرد ،هنوز دور کوره خیس بود.
 منظورت اینه که به سرنوشت ماهیها دچار میشم؟ منو ...میکشی ،دکتر؟ یه پسر بچه رو؟ فکر نمیکنم کمکی به اعتبارتبکنه.
کرونسکی حسابی جوش آورد .راست میگه .نمیتونم بکشمش ،باید این محاکمه رو ببرم.
دکتر به زور لبخندی زد و گفت :من آدمها رو نمیکشم ،فقط حیوونا رو میکشم؛ مثال حیوونی که تو این قفسه.
خیلی از حضار که حامی کرونسکی بودند دست زدند ،ولی خیلیها هم ساکت ماندند.

کرونسکی فکر کرد ،اشتباه کردم اومدم اینجا .اینجا خیلی پرته .هیچ فرودگاهی که بشه هواپیمای خصوصی رو توش فرود
––
آورد نداره .سال دیگه به جایی رو تو اروپا پیدا میکنم .به محض اینکه حال این بچهی بیتربیت رو گرفتم اینو اعالم میکنم.
کرونسکی گفت :بذار قوانین رو برات بگم.

و فکر کرد ،وقتی من قوانینو براش بگم یعنی مسئول اینجام ،پس یعنی من برترم ،از لحاظ روانی تأثیر داره.
پاستور با لحن تندی گفت :الزم نیست .چندین نسخه از محاکمهها رو خوندم .دادستان دالیلشو میگه ،وکیل مدافع هم دالیل
خودشو میگه ،چند دقیقهای بحث میکنن ،بعد هر میز رأی خودشو میده .ساده است .حاال میشه شروع کنیم ،دکتر؟ اینجا
کسی به خاطر تلف شدن وقتش از کسی قدردانی نمیکنه.
آفرین ،بچه جون ،جای هیئت منصفه هم حرف بزن .اصالً مهم نیست .من این آدمها رو خوب میشناسم ،میدونم امکان نداره
بذارن به حیوون جوان سالم به در ببره ،حاال هر چقدر هم خوشگل باشه.
کرونسکی گفت :خیله خب .شروع میکنیم.
بعد چند ورق کاغذ را از کنار میزش برداشت .سخنرانی افتتاحیهاش بود .البته همه را از حفظ بود ،ولی وقتی میدید همینجا
توی دستش است احساس آرامش میکرد.
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ال این نیست ،اما از این حیوونی بیچارهی زبون بسته متنفر نیستیم .ما
 مردم میگن ما از حیوونا متنفریم .ولی موضوع اص ًعاشق آدمها هستیم و حاضریم هر کاری کنیم که مطمئن باشیم ما ،به عنوان یه نژاد تا اون جایی که ممکنه بیشتر در قید
حیات باشیم .این سیاره منابع زیست محیطی محدودی داره و من یکی که میگم ما باید اونا رو برای خودمون نگه داریم .چرا
باید آدمها گرسنه بمونن در حالی که اون حیوونای احمق دارن روز به روز چاقتر میشن؟ چرا باید آدمها از سرما یخ بزنن در
حالی که حیوونا توی پوستهای گرم و نرمشون راحت بگردن؟
ماالکی پاستور صدایی بین سرفه و پوزخند از خودش درآورد.
 همین ،دکتر؟ من چندین نسخه از این محاکمهها رو خواندم .مثل اینکه هر سال شما همون حرفهای سادهانگارانهیهمیشگی رو تکرار کنید .میشه لطفاً امشب در مورد همین موجودی که جلومونه بحث کنیم؟
موجی از خندههایی عصبی سرتاسر سالن را در برگرفت و کرونسکی با خودش کلنجار رفت تا جلوی عصبانیتش را بگیرد .خیلی
خوب بود ،مثل اینکه میتوانست کنترل کند.
 پسر جوان ،من فقط میخواستم مراعات تو رو بکنم ،ولی مثل اینکه مالحظه کاری رو باید گذاشت کنار. -ما خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.

––بدون اینکه اصالً کسی حالیش باشه.
ما؟ ما؟ این پسره داره همه رو با خودش دست به یکی میکنه،
کرونسکی آخرین ذرهی جاذبهای رهبریتش را هم جمع کرد .به جوانیاش برگشت ،به آن روزهای بلند تابستان که پدر کشیشش
در چادری برزنتی موعظه میکرد و مردم را به هیجان میآورد و او میایستاد و تماشا میکرد.
دستهایش را باال برد و آنقدر انگشتهایش را از هم باز کرد که دیگر تاندونهایش کشیده نمیشد.
فریاد زد :ما برای این کارها اینجا نیومدیم ،مردم .ای ن همه راه اینجا نیومدیم که با هم جر و بحث کنیم .ما برای این اینجا
اومدیم.
کرونسکی انگشت سیخ شدهاش را به طرف هالی گرفت.
 که سیارهمونو از شر موجوداتی مثل این خالص کنیم.کرونسکی از گوشهی چشم پاستور را نگاه کرد که به جلو خم شده بود ،دستش را زیر چانهاش گذاشته بود و با حالتی متحیر
نگاهش میکرد .ژست رایج جناحهای مخالف.
 -دوستان ،ما اینجا یه گونهی جدید داریم .یه گونهی خطرناک که میتونه خودشو غیب کنه و با حرف زدن هیپنوتیزم کنه و

مسلحه.
کرونسکی در بین فریادهای هورای جمعیت ،نوترینوی هالی از توی جیبش بیرون آورد و جلویش گرفت.
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ال
 آیا هیچکس میخواد آیندهای رو مجسم کنه که این به طرف صورتش نشانه رفته باشه؟ میخواد؟ جواب ،فکر میکنم کام ًمشخصه نه .البته ،من نمیخوام ادعا کنم که این آخرین نفر گونهی خودشه ،مطمئنم که هزاران نفر از این جنا ،یا آدمهای
فضایی ،یا هر چیزی که هست ،دور و بر ما هستن ،ولی این به این معنیه که ما باید از ترس به دست و پاش بیفتیم و ولش
کنیم بره؟ من که میگم نه .من میگم ما باید براشون یه پیام بفرستیم .یکیشونو اعدام کنیم تا بقیهشون بفهمن با کیا طرفن،
دولتهای دنیا در حال حاضر با تحقیر به ما نگاه میکنن ،ولی فردا التماس میکنند که راهنماییشون کنیم.
حاال وقتش بود که با یک جملهی کوبنده تمامش کند.
 ما انجمن طرفداران انقراضیم و اون فرصتی که همیشه آرزوشو داشتیم ،حاالست.سخنرانی فوقالعادهای بود و همه همینطور پشت سر هم دست میزدند ،ولی پاستور هنوز با همان قیافهی متحیرش نگاه
میکرد.
کرونسکی مثل بوکسورهای برنده شانههایش را به عقب چرخاند و با این ژست از تشویق حضار قدردانی کرد .بعد ،به جناح
مخالف اشاره کرد و گفت :نوبت توئه ،پسر جون.
پاستور راست ایستاد و گلویش را صاف کرد...
***

––

آرتمیس راست ایستاد و گلویش را صاف کرد .ریش مصنوعیاش دیوانهوار چانهاش را میخاراند ،ولی با خودش مبارزه کرد که
نخاراندش ،در یک مبارزهی عادالنه میتوانست کرونسکی را در عرض پنج ثانیه از میدان به در کند ،ولی این یک مبارزهی
عادالنه نبود ،یا حتی عاقالنه .این افراد تشنهی خون بودند ،یک مشت بیلیونر شکم سیر که با پول برای خودشان هیجان کاذب
میخریدند .قتل هم نیاز دیگری بود که میشد خرید .باید با احتیاط با این جمعیت برخورد میکرد ،باید دکمههای درست را
فشار میداد .اول از همه باید خودش را یکی از آنها جا میزد.
 وقتی بچه بودم و خانوادهام زمستانها رو در آفریقای جنوبی میگذروندن ،پدربزرگم برام داستانهایی تعریف میکرد از زمانیکه مردم رفتار درستی با حیوونها داشتن .میگفت هر وقت الزم بود میکشتیمشون .هر وقت که احتیاج بود .هدف انجمن ما
هم در گذشته همین بود .از یک گونهی حیاتی نگهداری نمیشد مگر اینکه آدمها از حیات اون سود میبردند .ما اونا رو
میکشتیم تا بهمون سودی برسونن ،اگر حیوانی از منابع سیاره استفاده میکند و مستقیماً هیچ سهمی در سالمت ،امنیت و
آسایش ما نداره ،از بین میبریمش ،به همین سادگی ،این ارزش جنگیدن داره .ارزش کشتن ،ولی این...
آرتمیس به قفسی که هالی تویش بود اشاره کرد.
 -این یه سیرکه .این توهینه به خاطرهی اجدادمون که وقت و ثروتشونو برای ایجاد انجمن ما صرف کردن.
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آرتمیس خیلی در مورد تالقی نگاهش دقت کرد تا آنجایی که میتوانست تعداد بیشتری از مدعوین را از زیر نگاهش گذراند و
روی هر کدام لحظهای مکث کرد.
 برای همهی ما این فرصت مناسبیه که از این موجود چیز یاد بگیریم ،اینو مدیون اجدادمون هستیم که فهمیدن میتونن بهافزایش دانستههای ما کمک کنن .اگر این واقعاً یه جنه ،پس کی میدونه که چه جادوهایی بلده .جادوهایی که میتونه در
اختیار شما قرار بگیره .جادوهایی که میتونه مال شما باشه .اگر این جنو بکشیم ،هیچوقت نمیفهمیم که چه ثروت غیرقابل
تصوری رو با اون کشتیم.
آرتمیس تعظیم کرد .سخنرانیاش تمام شده بود خودش هم میدانست که برای تحت تأثیر قرار دادن این خونخوارها کافی
نبود ،ولی شاید برای اینکه کرونسکی کمتر احساس غروری کافی باشد.
دکتر قبل از اینکه پژواک صدای آرتمیس کامالً فروکش کند داشت دستهایش را تکان میداد.
کرونسکی گفت :چند بار باید به این بحثها گوش کنیم؟ آقای پاستور با تکرار خسته کنندهی صحبتهای همیشگی وکالی
مدافع قبلی که تا حاال بارها شنیدهایم فقط باعث شدن خودمونو تکرار کنیم.
کرونسکی دستش را از ترس روی دهانش گذاشت.
–– یادم میاد چه پول هنگفتی صرف یه حلزون دریایی کردیم که
 وای ،نه .این حیوونو نکشین چون منبع قدرت و ثروت ماست.مثالً قرار بود آرتروز رو درمان کنه .تنها چیزی که گیرمون اومد یه چیز چسبناک گران بود .این همش حدس و گمانه.
آرتمیس مشتش را محکم روی جایگاه کوبید و با اعتراض گفت:
 ولی این موجود جادو داره .ما همه شنیدیم که گفتی میتونه غیب بشه .حتی همین حاال دهنشو بستی تا نتونه کسی روهیپنوتیزم کنه .فکرشو بکنید اگه به راز اونا پی ببریم به چهقدرتی میرسیم .اگر غیر از این قدرت دیگهای نداشته باشه .دست
کم ما رو اینقدر آماده میکنه که بتونیم از پس بقیهشون بربیایم.
ال درستی بود که نباید این موجود را
مشکل اصلی کرونسکی این بود که با بیشتر استداللهای مخالفش موافق بود .حرف کام ً
کشت و به هر کلکی شده باید از اسرارش سر در آورد ،ولی نمیتوانست خودش را متقاعد کند که مجادله را ببازد .اگر میباخت
احتماالً رهبری را هم باید میبوسید و میگذاشت کنار.
 ما ازش بازجویی کردیم .افرادم خیلی ازش سؤال و جواب کردن ولی هیچی بهمون نگفت.آرتمیس با لحن خشکی گفت :طبیعیه ،چون با دهان بسته نمیشه حرف زد.
کرونسکی راست ایستاد و آهنگ صدایش را آرام کرد تا تأثیر بیشتری بگذارد.
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 نژاد بشر با خطرناکترین دشمنش رو به رو شده و شما میخواین ناز و نوازشش کنیم؟ نه روش انجمن ما این نیست .اگرچیزی برای ما خطر داشته باشه ،نابودش میکنیم .کاری که همیشه کردیم.
این حرف از طرف جمعیت با هورا و تشویق تأیید شد .چندین نفر از اعضا بلند شدند ایستادند و دست زدند .معلوم بود از بحث
کردن خسته شدهاند .صورت کرونسکی از شوق پیروزی برافروخته شده بود.

آرتمیس فکر کرد ،به خیالش دیگه تمام شد .مردک بیچاره و بعد ،این ریش بد جوری میخاره.
با خونسردی صبر کرد تا هیجان جمعیت فروکش کرد ،بعد از پشت جایگاه وکیل مدافع بیرون آمد.
 امیدوار بودم مجبور نشم این حرفو بزنم ،دکتر .چون خیلی براتون احترام قائلم.کرونسکی لبهایش را به هم فشار داد و گفت :مجبور نشین چی رو نگین ،آقای پاستور؟
 میدونید چیه؟ من فکر میکنم که شما به اندازهی کافی سر همه شیره مالیدین.ال نگران نشد .کار پسرک دیگر تمام شده بود و اینها دست و پاهای آخرش بود .با وجود این ،چرا کاری نکند
کرونسکی اص ً
که پاستور گورش را با دست خودش بکند؟
 -میشه بگید چه شیرهای؟

––

 مطمئنید که میخواین ادامه بدم؟دندانهای کرونسکی وقتی خندید برق زدند.
 آه ،بله کامالً مطمئنم.آرتمیس به طرف کوره رفت و گفت :هر طور میل شماست .این موجود متهم اصلی ما نیست .تا همین دیروز یه لمور ماداگاسکار
داشتیم .البته آقای کرکن هزارد ،این دقیقاً میمون نیستن ،ولی خب خیلی شبیهن .میگم یه لمور داشتیم ،ولی حقیقت اینه که
نزدیکی بود یه لمور داشته باشیم .چون وقتی گرفتیمش از دستمون در رفت؛ و بعد ،اینجاش خیلی مهمه و بعد این موجود رو
همون پسرى بهمون فروخت که لمور رو فروخته بود و لزومی به گفتن نیست که پول تمام اینها از صندوق انجمن پرداخته
شد .به نظر کسی ماجرا کمی بودار نیست؟ به نظر من که هست .این پسره لمورشو پس گرفته و مثالً یه جن به ما فروخته.
کرونسکی حاال دیگر زیاد به خودش نمیبالید .مثل اینکه این پسرک اطالعات زیادی داشت.
 مثالً جن؟ درسته ،مثالً تنها کسی که این حرف رو میزنه شمایید .البته جناب آقای کرکن هزارد که از قرار معلوم بزرگترین دشمنشما هستن .آقای کرونسکی ،این کلکها دیگه نمیگیره .متأسفم.
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کرونسکی داد زد :بفرمایید خودتون امتحان کنید.
آرتمیس گفت :متشکرم ،دکتر ،فکر کنم همین کار رو باید بکنم.

آرتمیس به طرف قفس رفت .این قسمت دشوار نقشهاش همکاری و مهارتی را میطلبید که معموالً در همهی نقشههایش به
عهدهی باتلر بود .جیب آرتمیس به خاطر چسبهای زخمی که تویش گذاشته بود کمی برآمده شده بود .چسبها را از بستههای
کمکهای اولیهی مالچ برداشته بود و به نگهبانها گفته بود چسبهای نیکوتین ترک سیگار هستند و به این ترتیب توانسته
بود با خودش به مهمانی بیاورد .این چسبها به محض تماس با پوست فعال میشدند و به سطحی میچسبیدند که روی آن
قرار گرفته بودند و رنگ و بافت نسج اطراف را به خود میگرفتند .انگشتهای آرتمیس روی جیبش حرکت کردند ،ولی هنوز
وقت لمس کردن چسبها نبود .اگر کوچکترین تماسی ایجاد میشد ،در یک چشم به هم زدن به دست خودش میچسبیدند.
در عوض ،دستش را توی آن یکی جیبش کرد و تلفنی را که در پارک رتدان از پشت ماشین بنتلی دزدیده بود ،در آورد.
رو به جمعیت گفت :این تلفن برای من خیلی با ارزشه .یه کمی از بقیهی تلفنها بزرگتره ،ولی علتش اینه که به مرور یه
چیزهایی بهش اضافه کردم .واقعاً چیز جالبیه .باهاش میتونم تلویزیون تماشا کنم ،فیلم تماشا کنم ،وضعیت سهامم رو ببینم و
کالً همون کارهایی رو بکنم که متداوله .ولی یه دوربین اشعهی ایکس و نمایشگر هم دارم .یه لحظه اجازه بدین.
آرتمیس چند دکمه را فشار داد و تلفنش را به وسیلهی بلوتوث به لپتاپها و از آنجا به نمایشگر صفحهی عریض وصل کرد.
تلفن را مقابل یک دستش گرفت و گفت :آهان ،ببینید.

––

روی نمایشگر پنج استخوان انگشت ،استخوان کف دست و استخوانهای ریز مچ که هالهی کم رنگی از گوشت دورشان را
گرفته بود ظاهر شد.
 فکر کنم استخوانهای دستمو به وضوح میتوانید ببینید .بهتون تبریک میگم دکتر کرونسکی ،سیستم پروجکشنتونخیلی عالیه.
خندهی کرونسکی مثل تشویقهای حضار محو شده بود.
 حرفی برای گفتن داری پاستور ،یا فقط میخوای نشونمون بدی که چقدر باهوشی؟ چرا دکتر ،حرف که برای گفتن دارم .حرفم هم اینه که اگر گوشهای نوک تیز و پیشانی بلند این دختر نبود ،دقیقاً شبیه یهدختر بچهی معمولی میشد.
کرونسکی یکدفعه غیرید :به خاطر گوشها و پیشونی متأسفم .ولی به خاطر همینهاست که داریم بحث میکنیم.
آرتمیس گفت :دقیقاً.
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بعد تلفن را جلوی صورت هالی گرفت و روی نمایشگر ،فایل فیلم کوتاهی را که توی شاتل ساخته بود نشان داد .فیلم از
جمجمهی هالی بود که در قسمت شقیقه و گوشهایش چند خط تیرهی خیلی کوچک دیده میشد .آرتمیس داد زد :جراحی
استخوان .جای جراحی بهبه وضوح میتونید ببینید ،جن شما تقلبیه .دکتر کرونسکی ،شما میخواستین ما رو اغفال کنین.
انکارهای کرونسکی در بین سرو صدای جمعیت گم شد ایستاده بودند و با عصبانیت به این کالهبرداری نفرتانگیز بد و بیراه
میگفتند.
تامی کرکن هزارد داد زد :تو به من دروغ گفتی ،دیمن .به من.
کنتس ایرنا کُستوویچ که صورتش به درندهخویی گرگ هُنشویی شده بود که روی شانهاش انداخته بود با فریاد گفت:
 خودشو بندازین تو کوره .خود کرونسکی رو اعدام کنین که به زور ما رو کشونده اینجا.کرونسکی درجهی صدای میکروفنش را زیاد کرد.
 واقعاً جالبه ،اگه به شما کلک زدن ،خب به منم زدنو نه من که باور نمیکنم .این پسره ،این پاستور ،داره دروغ میگه .جنمن واقعیه .بهم فرصت بدین تا ثابت کنم.
آرتمیس با گستاخی به طرف کوره رفت و داد زد :هنوز حرفهام تمام نشده.
––

آرتمیس توی هر دو دستش یکی یک چسبب زخم داشت که وقتی سالن به هم ریخته بود از توی جیبش درآورده بود .گرمای
گزندهی چسبها را که داشتند عمل میکردند میتوانست احساس کند .باید سریع عمل میکرد وگرنه نقشهاش در حد دو
چسب زخم رنگ پوست که به دستهایش چسبیدهاند تنزل میکرد.
 این گوشها به نظر درست نمیان .این دوست عزیزتون آقای کرکن هزارد خیلی آروم بهشون دست زدن.آرتمیس لبهی یکی از چسبها را در کف دستش برگرداند و به خودش چسباند .بعد دست دیگرش را از بین میلهها رد کرد و
مثالً گوش هالی را لمس کرد ،ولی در واقع داشت چسب دوم را روی گوش هالی میچسباند .چسب تمام نوک گوش و قسمتی
از نرمه را پوشاند.
همانطور که سعی میکرد با ساعدش جلوی دوربین قفس را بگیرد ،گفت :اِ ،مثل اینکه داره کنده میشه .کندمش.
تا چند ثانیهی دیگر چسب خشک میشد و گوش هالی دیگر توی تصویر دیده نمیشد .آرتمیس در چشمهای هالی نگاه کرد

و چشمکش میگفت ،تو هم کمک کن تا از اینجا نجاتت بدم.
آرتمیس چسب مچاله شدهی رنگ پوست را باال گرفت و داد زد :تقلبیه .کنده شد.
هالی برای اینکه کمک کند گوشش را به طرف دوربین گرفت .گوشش دیگر نوک تیز نبود.
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واکنش جمعیت توهین و بد و بیراه بود.
کرونسکی همه را گول زده بود و بدتر از آن ،یک پسر بچه خبطش کرده بود.

آرتمیس مثالً گوش تقلبی را باال گرفت و به همه نشان داد و گفت :این اون مردیه که قراره مارو رهبری کنه؟ آیا به دکتر
کرونسکی میشه اعتماد کرد؟
آرتمیس گوش را روی زمین انداخت و گفت :و ظاهراً این موجود میتونه ما رو هیپنوتیزم کنه .مثل اینکه بعضیها ترجیح
میدن دهنش بسته باشه تا نتونه حرف بزنه.
آرتمیس با یک حرکت سریع چسبی را که روی دهان هالی بود کند .هالی اخم کرد و نگاه تندی به آرتمیس انداخت ،ولی زود
یادش آمد و یکدفعه زد زیرگریه و نقش یک آدمیزاد قربانی را بازی کرد.
با هقهق گریه گفت :نمیخواستم این کار رو بکنم.
آرتمیس زودگفت :چه کاری رو؟
 دکتر کرونسکی منو از یتیمخونه آورد.آرتمیس یکی از ابروهایش را باال داد .یتیمخونه؟ این یکی فیالبداهه بود.
––

 گفت اگه جراحی کنم ،میبردم آمریکا .بعد از جراحی نظرم عوض شد ،ولی دکتر ولم نکرد برم.آرتمیس گفت :یه بچهی یتیم؟ خدای من باورم نمیشه.
لبهای هالی از دو طرف پایین آمد.
 گفت اگه بگم میکشدم.آرتمیس با عصبانیت داد زد :گفت میکشدت؟ این اون مردیه که انجمن مارو میگردونه؟ مردی که آدمها رو مثل حیوونا شکار
میکنه؟
آرتمیس با انگشت به کرونسکی گیج و حیرتزده اشاره کرد :شما آقا ،شما از همهی اون حیوونایی که ما ازشون متنفریم بدترین
و من از شما میخوام که این دختر بچهی بیچاره رو آزاد کنید.
کار کرونسکی تمام شده بود و خودش هم این را میدانست .ولی شاید هنوز راه نجاتی وجود داشت .او هنوز شمارهحساب
انجمن را داشت و تنها کسی بود که رمز گاوصندوق را میدانست .میتوانست در عرض دو ساعت از این مخمصه نجات پیدا
کند و با پول گزافی که در اختیار داشت چند سالی را به خوبی و خوشی سپری کند .تنها کاری که باید میکرد این بود که یک
جوری جلوی نمایش رو حوضی این پسره پاستور را میگرفت.
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که یکدفعه چیزی یادش آمد .آهان!
اسلحهی هالی را باال گرفت و داد زد :اینو چى میگی؟ البد اینم تقلبیه.

جمعیت همه عقب رفتند و پشت صندلیهایشان پناه گرفتند .آرتمیس نیشخندی زد و گفت :دقیقاً .یه اسباب بازیه .همین.
 حاضری سر زندگیت شرط ببندی؟آرتمیس ظاهراً تردید کرد.
 احتیاج ...احتیاجی به این اداها نیست ،دکتر .تو باختی ،قبول کن.کرونسکی با پرخاش گفت :نه .اگه این اسلحه واقعی باشه ،پس اینم واقعیه و اگه این دختره واقعی نیست ،پس دیگه از چی
میترسی؟
و آرتمیس تمام جرئتش را جمع کرد.
 باشه ،هر چقدر میتونی بد باش.بعد رفت جلوی اسلحه ایستاد و سینهاش را مقابلش گرفت .کرونسکی بدون کوچکترین ترحمی گفت :میمیری ،پاستور.
––
میرم ،ولی به شرط اینکه بتونی اون انگشت چاق و چلهتو بکنی
آرتمیس انگار که بخواهد دکتر را تحریک کند ،گفت :آره ،می

توی سوراخ ماشه.
کرونسکی عربده کشید :پس برو به جهنم.
و ماشه را کشید.
اتفاق فوقالعادهای نیفتاد .جرقهی کوچکی زده شد و از اسلحه صدای خیلی کمی شنیده شد.
دکتر زیر لب گفت :شکسته.
آرتمیس که کنترل از راه دور خودنابودگر نوترینو را از توی شاتل برداشته بود ،گفت :اِ ،نه بابا!
کرونسکی دستهایش را باال گرفت و گفت :خیله خب ،پسر جوان ،خیله خب .یه دقیقه فرصت بده تا فکر کنم.
 دکتر ،این دختره رو ول کن بره .آخه یه خرده شرافت داشته باش ،ما آدمها رو اعدام نمیکنیم. اینجا من مسئولم .فقط یه دقیقه وقت میخوام که افکارتو جمع و جور کنم .قرار نبود این طوری بشه .اون دختره که یه چیزدیگه گفت...
دکتر آرنجهایش را روی میز خطابه گذاشت و چشمهایش مالید.
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آرتمیس فکر کرد ،کدوم دختر یه چیز دیگه گفت؟ مگه کس دیگهای هم در کار بود؟

درست همان موقع که آرتمیس داشت گیجگیجی میرفت و دنیا روی سر کرونسکی خراب شده بود ،تمام تلفنهای همراهی
که توی سالن ضیافت بودند ،شروع کردند به زنگ زدن .یکدفعه همه با هم پیامک دریافت کرده بودند .سالن پر شد از صدای
ببپبیب و بِررر بِررر و آهنگهایی که هیچ هماهنگیای با هم نداشتند.
کرونسکی اهمیتی نداد ،ولی آرتمیس نگران شد .تا حاال همه چیز تحت کنترلش بود و حاال اصالً نمیخواست به هر علتی کفه
ی ترازو به نفع کرونسکی سنگین شود .واکنش جمعیت به پیامکهای رسیده آمیختهای از شوک و شادی بود.

وای ،خدای من .این واقعیه؟ یعنی حقیقت داره؟
دوباره نشونش بده .صداشو بلند کن.
من که باورم نمیشه .کرونسکی احمق.
این تیر آخره .کارمون تمومه.
آرتمیس متوجه شد تمام این پیامکها در واقع یکی هستند.
یک نفر برای همه یک فیلم فرستاده بود .تلفن خود آرتمیس هم آرام زنگ زد .معلوم است که میزد ،چون اطالعات مربوط به
––

هویت تقلبیاش را در تمام سایتهای انجمن وارد کرده بود و از آنجا که تلفنش هنوز به نمایشگر بزرگ وصل بود ،پیامک
تصویری به طور خودکار روی نمایشگر پخش شد.
آرتمیس فوری محل را شناخت .بازار دباغها .بازیگر اصلی هم کرونسکی بود که روی یک پا ایستاده بود و با صدای تیزی مثل
بادکنکی که سوراخ شده باشد جیغ میکشید.
خندهدار ،کلمهی مناسبی برای توصیف این صحنه نیست .شاید مسخره ،مضحک و رقتانگیز کلمههای مناسبتری باشند.
یک چیز مسلم بود ،اینکه هر کسی که این فیلم را میدید دیگر به هیچ عنوان برای این مرد کوچکترین احترامی قائل
نمیشد ،چه برسد به اینکه رهبریاش را قبول کند .هنگامی که فیلم پخش میشد ،پیامک کوتاهی زیر تصویر حرکت کرد.

اینجا ما دکتر دیمن کرونسکی ،رئیس انجمن طرفداران انقراض را میبینیم که برای مردی به قد و قوارهی او ،تعادلش را بسیار
خوب حفظ کرده است .این گزارشگر متوجه شده است که کرونسکی زمانیکه توسط یک کواالی فراری رد یکی از گردهمایی-
های سیاسی پدرش در کلیولند مورد آزار و اذیت قرار گرفته با حیوانات دشمن شده است .شاهدان این آزار و اذیت میگویند
دیمن جوان چنان جیع بلندی کشید که لیوانها شکستند و دکتر جوان ما هنوز این توانایی را حفظ کرده ست .جیغ بکش،
کوچولو ،جیغ بکش.
آرتمیس آهی کشید ،کار خودمه .از اون کارها که فقط از خودم برمیاد.
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شاید در هر فرصت دیگری ،این مهارتش را تحسین میکرد ،ولی حاال نه .حاال که در یک قدمی آزاد کردن هالی بود.
حرف از هالی شد.
هالی یواش گفت :آرتمیس ،منو از اینجا ببر بیرون
 آره ،باشه .دیگه وقت رفتنه.آرتمیس جیب هایش را دنبال یک تکه دستمال کاغذی مرطوب گشت .توی دستمال سه تار موی بلند و کلفت بود که مالچ
دیگامز داده بود .موهای دورفها در واقع مثل آنتنهایی هستند که دورفها از آنها برای پیدا کردن مسیرشان در تونلهای
تاریک استفاده میکنند ،گرچه این نژاد مبتکر ،با توجه به قابلت انعطافپذیریشان از آنها به عنوان کلید هم استفاده میکند.
شکی نیست که چند کارهی هالی مناسبتر بود ،ولی آرتمیس نمیتوانست ریسک کند و آن را زیر دستگاههای امنیتی بگذراند.
دستمال نمدار میتوانست موها را تا وقتی الزمشان داشتند مرطوب و انعطافپذیر نگه دارد.
آرتمیس اولین مو را در آورد ،نم سرش را پاک کرد و توی قفل قفس کرد و نگهش داشت تا شکل دندانهها را به خودش بگیرد.
به محض اینکه احساس کرد مو سفت شد ،کلید را چرخاند و در باز شد.
زیر لب گفت :ممممنون ،مالچ.
––

و توی قفس رفت تا قفل دستبند هالی را هم باز کند .به این ترتیب اصالً احتیاجی به موی سوم نبود .در عرض چند ثانیه هالی
آزاد شده بود و داشت مچهایش را میمالید .آرتمیس گفت :یتیمخونه؟ یه خرده زیادهروی نکردی؟
هالی تند گفت :اَکههِه ،حاال بیا و درستش کن .زود باش بریم تو شاتل.
ولی این کار آن قدرها هم راحت نبود .کرونسکی را یک عده از اعضای انجمن گوشهی سالن دوره کرده بودند و همانطور که
فیلم دوباره و دوباره تکرار میشد ،بدون اینکه به حرفهایش کوش کنند ،سرش داد میکشیدند و هلش میدادند و حتی
سیخونکش میزدند.
آرتمیس فکر کرد ،آخ! و تلفنش را بست.
کرونسکی باالخره طاقتش طاق شد .شکنجهگرهایش را هل داد و کنار زد و جا باز کرد تا نفس بکشد ،بعد ،همانطور که نفس
نفس میزد ،بیسیمی را که به کمربندش وصل بود برداشت .توی بیسیم با نفس تنگی گفت :تمام محوطه رو زیر نظر بگیرین.
از نیروهای کمکی هم استفاده کنین.
درست است که نگهبانها برای انجمن کار میکردند ،ولی به کسی وفادار بودند که حقوقشان را میداد .آن کس هم دیمن
کرونسکی بود .شاید این مرد مثل طاووسها لباسهای رنگ و وارنگ میپوشید و مثل سگ پاچه میگرفت ،ولی او بود که
رمز گاوصندوق را میدانست و حقوقشان را هم همیشه سر وقت میداد.
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تیراندازهایی که روی بالکن طبقهی باال بودند چند تیر برای هشدار باالی سر جمعیت شلیک کردند که جو را متشنجتر کرد.
کرونسکی توی بیسیم گفت :در ساختمونو ببندین .باید نگهشون دارم تا برای صندوق پول جمع کنم .هرکی باهام باشه دههزار
دالر نقد بهش میدم.
احتیاج به انگیزهی بیشتری نبود .ده هزار دالر حقوق دو سالشان بود .درها و پنجرهها پشت سر هم تقتق بسته شدند و نگهبان
ها جلویشان ایستادند .دست هر کدام از آنها یک اسلحه یا شمشیر مراکشی دستسازی بود که خود کرونسکی برای تیم
نگهبانهایش سفارش داده بود .جمعیت وحشتزده به طرف توالتها یا طاقچه ها و کالً هر جایی که امکان داشت پنجره داشته
باشد هجوم بردند و تندتند با تلفنهایشان شماره گرفتند و از هر کسی و هر جایی که به فکرشان میرسید کمک خواستند .ولی
چند نفری با درایتتر بودند .تامی کرکن هزارد پشت یک میز چوب سماج پناه گرفت و با یک اسلحهی کمری سرامیکی که
زیر کالهش قاچاقی داخل سالن آورده بود چند تیر به طرف بالکن باال شلیک کرد .جوابش رگباری از گلوله بود که لیوانها و
آیینهها را شکست و ظرفهای نقره را مثل بشقاب پرنده توی هوا بلند کرد.
یک مرد چینی قدبلند با چند حرکت کارانهی سریع به نگهبانی زد که جلوی در ایستاده بود ،او را روی زمین انداخت و داد زد:
 از این طرف!و در را با یک لگد باز کرد .جمعیت به طرف راه خروج اضطراری هجوم بردند.
––

آرتمیس و هالی پشت قفس پناه گرفته بودند و منتظر فرصتی بودند تا فرار کنند.
 میتونی غیب بشی؟هالی چانهاش را چرخاند ،ولی فقط یک دستش غیب شد.
 جادوم کمه ،فقط برای یکی دو دقیقه دارم .میخوام نگه دارم.آرتمیس اخم کرد.
 این جادوی تو همیشه کمه .مگه شماره یک پُرِت نکرد؟ بله البته اگر محافظ جنابعالی بیهوشم نمیکرد ،اونم دو بار و اگر شما رو توی رتدان پارک شفا نمیدادم و اگر توی بازارغیب نمیشدم تا لمورتونو پیدا کنم.
آرتمیس گفت :هان ،لمور .دستکم جیجی رو نجات دادیم.
یک تکه شیشه از باالی سر هالی رد شد و هالی سرش را دزدید.
 -خدای من ،آرتمیس مثل اینکه جدی جدی جون حیوونا واست مهم شده .راستی ،ریش هم بهت میاد.
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 ممنون ،خب حاال ،فکر میکنی اینقدر جادو داری که از اون دو تا نگهبان جلوی در آشپزخونه بربیای؟هالی مردها را نگاه کرد .هر دو اسلحه داشتند و از خودشان آنقدر خشونت ساطع میکردند که هوای اطرافشان را میلرزاندند.
 مشکلی نیست. خوبه .زود تمامش کن .نمیخوام دوباره گیر بیفتیم .اگه از هم جدا شیم ،یه جایی نزدیک میبینمت .بازار خوبه؟هالی شروع کرد .به لرزیدن تا غیب شود.
 باشه.یک ثانیه بعد آرتمیس احساس کرد دستی روی شانهاش است و توی گوشش صدای بدون بدنی زمزمه کرد :به خاطر من
اومدی .متشکرم.
بعد دست رفت.
***
استفاده از جادو تاوان دارد .وقتی جن و پریها غیب میشوند ،تمام عضالت و اعضای بدنشان و حتی ذهنشان تحتالشعاع قرار
میگیرد .وقتی بدنتان دارد سریعتر از بالهای یک مرغِ مگس––میلرزد واقعاً سخت است که جورچین درست کنید ،یا دستکم
مغزتان بتواند مدت کوتاهی نلرزد تا بتوانید روی خود جورچین تمرکز کنید.
هالی در دانشکدهی پلیس از مربی ورزشش چیز خوبی یاد گرفته بود :برای اینکه لرزشهای غیب شدن اذیتتان نکند .ماهیچه-
های پایین شکمیتان را داخل و باال بدهید و پشتتان را راست نگه دارید .این کار باعث میشود هم ذهنتان را روی چیزی
متمرکز کنید و هم باالتنهتان کمی سفتتر باشد.
هالی همانطور که در سالن به طرف آشپزخانه میرفت این تمرین را با خودش کرد .وقتی یکی از اعضای هراسان ،چاقوی
میوهخوری به دست با فاصلهی یک تار مواز کنارش دوید ،فکر کرد انگار گاهی وقتها نامرئی بودن خیلی خطرناکتر از مرئی
بودن است .دو نگهبانی که جلوی در بودند به هر جنبندهای که جرئت میکرد و کمی نزدیک میشد چشمغره میرفتند .خیلی
گنده بودند ،حتی برای آدمیزادها و هالی خوشحال بود که مجبور نیست حرکت ظریفی رویشان انجام دهد .با دو تا ضربهی
سریع به اعصاب باالی زانویشان روی زمین ولو میشدند.

هالی فکر کرد ،کاری نداره و بعد ،اَه ،نباید بهش فکر میکردم .هر وقت فکر میکنی کاری نداره ،یه اتفاقی میفته.
راست میگفت.
همانموقع یک نفر شروع کرد به تیر انداختن به طرف نگهبانهای کرونسکی ،پیکانهای نقرهای توی هوا پرواز کردند و با
صدای تیپ یواشی توی پوستشان فرو رفتند.
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هالی به طور غریزی میدانست تیرانداز کیست .وقتی سایهی آشنایش را روی سقف قوسدار دید ،شکش به یقین تبدیل شد.

باتلر!
مرد محافظ پتویی رویش انداخته بود ،ولی هالی از روی شکل سرش شناختش و همینطور طرز تیراندازیاش که هیچوقت
خطا نمیرفت ،آرنج چپش را به نسبت تیراندازهای حرفهای دیگر کمی باالتر میگرفت.
هالی زود فهمید ،آرتمیسِ بچه فرستادش تا یه راهی برای ما باز کنه .شاید هم خودش اومده .هر کدام از اینها که بود ،باتلر
نمیتوانست آن قدرها که امیدوار بود کمک کند .وقتی نگهبانهای جلوی راه خروج اضطراری بیهوش میشدند ،جمعیت به
آنطرف هجوم میبردند ،ولی رویشان میافتادند و برای فرار از ساختمان بینتیجه دست و پا میزدند.

هالی فکر کرد ،خودشون افتادن تو قفس .اگه آرتمیس بود از کنایهم خوشش میومد.
وقتی هالی مشتهایش را عقب برد تا به زانوی نگهبانها بزند ،هر دو نگهبان گردنهایشان را گرفتند و به جای اینکه روی
زمین بیفتند بیهوش شدند.

آفرین ،چه هدفگیریای .دو تا تیر پشت سر هم در عرض یه ثانیه از فاصلهی هشتاد متری .اونم با پیکان که هدفگیریش به
دقت هدفگیری با اسفنج خیسه.
هالی تنها کسی نبود که در بدون محافظ را دید .ده دوازده ––
دیوانهی عصبی دیگر هم دیدند و همانطور که مثل طرفداران

فوتبال هورا میکشیدند به طرف در دویدند.

باید از این ساختمان بریم بیرون .همین حاال.
هالی به طرف آرتمیس برگشت ،ولی آرتمیس بین انبوه جمعیتی که به طرفش دویدند گم شده بود.

فکر کرد ،البد بین ایناست ،بعد جمعیت ریختند رویش و بلندش کردند و به طرف آشپزخانه هلش دادند.
هالی کامالً فراموش کرده بود که غیب شده است ،داد زد :آرتمیس ،آرتمیس!
ولی اثری از آرتمیس نبود ،تنها چیزی که بود دست و پا و آرنج بود و عرق و جیغ و فریاد .صداها توی گوشش بودند .نفسهای
درهم و برهم توی صورتش و وقتی باالخره توانست خودش را از دست جمعیت خالص کند ،سالن عمالً خالی بود .چند نفری
اینطرف و آنطرف تلوتلو میخوردند ،ولی نه آرتمیس.

هالی فکر کرد ،بازار ،توی بازار پیداش میکنم.
***
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آرتمیس خودش را آماده کرد که بدود .به محض اینکه هالی نگهبانها را از پا میانداخت ،با تمام سرعتش میدوید و دعا
میکرد که سکندری نخورد و زمین نیفتد .تصورش را بکنید ،کارها تا اینجا درست پیش برود بعد به خاطر یک زمین خوردن

ساده همه چیز خراب شود .باتلر حتماً آن دنیا بهش میگفت ،بهت گفتم این طوری میشه.
ناگهان جار و جنجال و فریادهای جمعیت ،آرتمیس را یاد حیوانهای وحشتزدهی رتدان پارک انداخت .فکر کرد ،خودشون
افتادن تو قفس .بَه ،چه مقایسهی کنایهآمیزی.
نگهبانها جلوی در آشپزخانه گلوهایشان را گرفتند و افتادند.

آفرین ،سروان.
آرتمیس مثل یک دوندهی دو سرعت که منتظر شلیک تفنگ است خم شد و از پشت قفس که پناه گرفته بود خواست بدود
که...
کرونسکی با تمام هیکلش رویش پرید و هر دو تلوتلو خوردند و توی قفس افتادند .آرتمیس محکم روی صندلی بچه افتاد و
خردش کرد و یکی از پایههایش توی پهلویش فرو رفت.
آرتمیس احساس کرد دارد خفه میشود .جلوی دهان و بینیاش را پارچهی بنفش خیس عرقی گرفته بود.
––
آرتمیس فکر کرد ،میخواد منو بکشه ،خیلی بهش فشار آوردم.

وقت برای نقشه کشیدن نبود ،اگر هم بود ،این از آن موقعیتهایی نبود که فرمولهای ریاضیاش بتوانند از این مخمصه
خالصش کنند .فقط و فقط یک کار میتوانست بکند :حمله.
بنابراین آرتمیس افتاد به لگد زدن و مشت زدن و پنجول کشیدن .از زیر کرونسکی زانویش را توی شکم گندهاش فرو کرد و
با مشت توی صورتش زد.
ضربههایی که میزد کمجان بودند و تأثیر زیادی نداشتند ،به جز یکی .پاشنهی راست آرتمیس کنار سینهی کرونسکی مالیده
شد .کرونسکی حتی احساس هم نکرد .ولی پاشنهی پا درست روی دکمهی بزرگ کنترل از راه دوری که توی جیب دکتر بود
کشیده شد و در کوره را باز کرد.
آرتمیس فهمید چه اتفاقی افتاد.
پیش خودش گفت ،دیگه مُردم .ببخشید ،مادر.
آرتمیس توی کوره افتاد و از جلوی اشعهی لیزر رد شد .صدای بیبی آمد و نیم ثانیه بعد شعلههای آبی سفید تمام فضای داخل
کوره را پر کردند و دیوارههایش را سوزاندند.
از این اشعهها هیچچیز جان سالم به در نمیبرد.
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کرونسکی پشتش را به میلههای قفس فشار داد و خودش را گرفت .از نوک بینیاش قطرهی عرقی چکید و قبل از اینکه به
کوره برسد بخار شد.
از خودش پرسید ،به خاطر اتفاقی که افتاد احساس گناه میکنم؟ میخواست به توصیهی روانشناسها با ضربهی روحی مستقیم

رو در رو شود تا جلوی فشارهای روحی بعدی را بگیرد .ولی متوجه شد که نه .نمیکنم .در واقع ،احساس میکنم انگار یه باری
از روی دوشم برداشته شده.
کرونسکی با زانوهاى لرزان خودش را باال کشید.

حاال اون یکی کجاست؟ هنوز به بار دیگه است که باید بردارم.
***
آرتمیس دید شعلهها به طرفش هجوم آوردند .صدای هوهویشان را شنید و دید که پوستش از نورشان آبی شد ،ولی هیچ آسیبی
ندید.

امکان نداره.
ولی مثل اینکه امکان داشت .مثل اینکه این شعلهها فقط هارتوپورتشان زیاد بود.

هولوگرامه؟

––

در دو لبهی کف کوره از سنگینی وزن آرتمیس باز شد و آرتمیس یکدفعه دید توی اتاقکی فرعی در زیر کوره است و درهای
استیل باالی سرش دارند بسته میشوند.

یه سطل آشغال پیشرفته.
ال پیشرفته ،با لوالهای ژلهای خودکار .بدون شک فناوری جن و پریها بود .یکدفعه حرف
یه سطل آشغال بازیافتی کام ً
کرونسکی یادش آمد.

دختره یه چیز دیگه گفت...
فناوری اجنه .گونههای در معرض خطر .کدام جن روی مایع مغزی لمورها حتی قبل از شیوع طلسمتراپی کار میکرد؟

رنگ آرتمیس پرید .اون نه .خواهش میکنم ،اون نه.
آرتمیس فکر کرد ،آخه چه کار کنم؟ چند بار باید مردمو از شر این بیمار روانی خالص کنم؟
آرتمیس روی زانوهایش نشست و دید روی یک سینی حمل بار بالشتکی است .قبل از اینکه فرصت کند غلت بزند و پایین
بپرد ،از سوراخهایی که در استیل حاشیهی سینی بود چندین طناب بیرون پریدند و تنگتر از گاوی که در میدان گاوبازی به
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تله افتاده باشد ،دور دست و پایش پیچیدند .گازی بنفشی رنگ از سوراخهایی که باالی سرش بود بیرون زد و در فضا پخش
شد.

آرتمیس به خودش گفتَ ،نفَستو نگه دار .حیوونا بلد نیستن نفسشونو نگه دارن.
آرتمیس تا وقتی که احساس کرد همین حاالست که سینهاش بشکافد نفسش را نگه داشت و بعد درست زمانی میخواست دَم
بگیرد و یک نفس گنده بکشد ،دومین گاز توی اتاقک پخش شد و اولی را به صورت کریستال در آورد .کریستالها مثل دانه
های برف بنفش رنگ روی صورت آرتمیس ریختن.

حاال بخواب .خودتو به مردن بزن.
در کوچکی آرام کف زمین باز شد و صدایی مثل فوت کردن توی یک نی داد.
آرتمیس از الی یک چشم نیمه بستهاش نگاه کرد .فکر کرد ،میدان مغناطیسی .یک صفحهی استیل به سرش فشار آورد و
پایین انداختش.

میدونم چی میبینم ،ولی اصالً دلم نمیخواد ببینم.
یک پیکسی بین چارچوب در ایستاده بود و اعضای کوچولو و زیبای صورتش با همان حالت قساوت همیشگی توی هم رفته
بود.

––

اُپال کوبویی با انگشت لرزانش اشاره کرد و جیغ زد :اینکه لمور نیست.
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فصل سیزدهم
موبلنده مُرد
بازار دباغها
باتلر در کمال خونسردی از مجتمع به بازار دباغها رفت .آرتمیس در ساختمانی که روز قبل از معامله تعیین کرده بودند منتظرش
بود .حضور پلیس در فِز در حد گشتهای دو نفره بود ،به این ترتیب برای کسی با تجربهی باتلر یواشکی اینطرف و آنطرف
رفتن بدون اینکه شناسایی شود کار راحتی بود .البته تماشای یک شهر هیچ وقت غیرقانونی نیست ،ولی مسلماً با تفنگ گندهای
که پشت آدم آویزان است از این محلهی توریستی به آن محله رفتن زیاد مورد تأیید نیست.
باتلر به گوشهی تاریکی چپید و در عرض یک چشم به هم زدن اسلحهی پیکان دارش را تقریباً ده قسمت کرد و در چند
سطلآشغال مختلف ریخت .میتوانست به چند نفر از مأمورهای گمرک فرودگاه فِز هم رشوه دهد و راحت اسلحه را زیر صندلی
اش بگذارد ،ولی کار از محکم کاری عیب نمیکرد.
آرتمیس دهساله در یکی از پنجرههای رو به بازار که از قبل برنامهریزی کرده بودند نشسته بود و از روی آستین کُتش پُرزهایی
––

که اصالً نبودند برمیداشت ،کاری که هر وقت عصبی بود میکرد.
آرتمیس گفت :خب؟
و خودش را آمادهی شنیدن هر چیزی کرد.
باتلر گفت :دختره در رفت.
فکر کرد بهتر است اشارهای نکند که پسره همه چیز را تحت کنترل داشت تا اینکه سروکلهی فیلم آرتمیس پیدا شد و همه
چی به هم ریخت .آرتمیس متوجه اشارهی ضمنی باتلر شد.
 دختره؟ مگه اون یکی هم اونجا بود؟باتلر سرش را تکان داد.
 مو بلنده مرد .خواست نجاتش بده ولی نتونست.آرتمیس آه کوتاهی کشید و گفت :مُرد؟
دوباره گفت :مرد؟
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باتلر با لحن تندی گفت :تکرار کردن یه کلمه معنیشو عوض نمیکنه .سعی کرد دوستشو نجات بده که کرونسکی کشتش.
فعالً کاریه که شده ،مگه نه؟ خودت همیشه همینو میگی ،فعالً مهم اینه که به عالمه الماس داریم.
بعد خودش را جمع و جور کرد :بریم فرودگاه .باید کارهای پرواز رو روبهراه کنم.
***
هالی اصالً روی دور خوششانسی نبود .جادویش آنقدر کم بود که مجبور شد از آن استفاده نکند تا آخرین جرقههایش را برای
شفای اضطراری کوچکی که احیاناً احتیاج داشتند نگه دارد .پیشبینیاش هم خیلی زود به وقوع پیوست ،چون یکی از قلدرهای
کرونسکی اتفاق دیدش و با بیسیم همه را خبر کرد .داشت توی شهر برای نجات جانش میدوید و دعا میکرد که آرتمیس
همانجایی باشد که گفته بود و موتور را هم آورده باشد.
هیچکس به طرفش تیراندازی نمیکرد که خودش مایهی دلگرمی بود ،مگر اینکه کرونسکی میخواست خودش تیراندازی
کند.
فعالً وقت این فکرها نبود .نجات جانش در اولویت بود .این مواقع شب ،شهر ساکت و خلوت بود .فقط چند تا گردشگر و تاجر
سرسخت هنوز توی خیابانها بودند .هالی از بینشان مارپیچ رد میشد و هر چه را که پشتش بود میانداخت تا راه نگهبانهای
کرونسکی را که تعقیبش میکردند سد کند .چند تا سطل را روی هم انداخت ،یک دکهی کباب فروشی را روی زمین برگرداند
––

و با شانه به میز پر از ادویهای زد که همهشان روی دیوار سفید پشت میز پخش شدند و رنگیاش کردند.
صدای تاپتاپ پاهایی که از پشت سرش میآمد اصالً کم نشد .تاکتیکش کارساز نبود .نگهبانها خیلی گنده بودند و راحت از
روی موانع میپریدند یا از کنارشان رد میشدند.

پس قایمموشک بازی کن .توی کوچه پس کوچهها گمشون کن.
ولی این تاکتیک هم به نظر نمیآمد که موفقیتآمیزتر از قبلی باشد .تعقیبکنندگانش شهر را میشناختند و با بیسیمهایی که
داشتند مسیرش را به هم اطالع میدادند و خیلی راحت میتوانستند بفهمند که به طرف بازار دباغها میرود.

اگه برم توی فضای باز کارم تمومه .میشم یه هدف راحت.
هالی تا آنجا که میتوانست سریع میدوید ،صندلهای آرتمیس توی پایش لِف میزدند و به پاشنههایش میخورد .وقتی از بین
یک گروه گردشگر رد شد و بدون اینکه عذرخواهی کند به همه تنه زد و بعد هم با پهلو به سینی یکی پسر چایفروش زد و
استکانهایش را فرستاده هوا ،پشت سرش کلی بد و بیراه شنید.

فکر کرد ،محاصره شدم .باید صبر کنی آرتمیس.
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یک آن به ذهن هالی خطور کرد که این طوری دارد همهی دار و دستهی کرونسکی را مستقیم به طرف آرتمیس میبرد ،ولی
مگر چارهای هم داشت؟ اگر آرتمیس آنجا منتظرش بود ،میتوانست کمکش کند و اگر نبود ،به هر حال باز هم خودش بود و
خودش .هالی ویراژی رفت و توی کوچهی سمت چپی پیچید ،ولی چهار نگهبان نفس بریدهی قمه به دست جلویش سبز شدند.

فکر کنم باید از اون طرف میرفتم.
بله باید میپیچید راست .هالی خودش را روی زمین بازار لیز داد و با پاشنهی پایش کلی خاک هوا کرد.

آرتمیس ،پس تو کجایی؟
سرش را بلند کرد و همانجایی را دید که آرتمیس قبالً بود .ولی حاال هیچی نبود ،حتی یک برق کوچولو که کمینگاهی را لو
دهد.

اینجا نیست.
یک آن قلبش لرزید .هالی شورت افسر عملیاتی کارکشتهای بود ،ولی حاال بدجوری دست و پایش بسته بود ،نه رفقایش بودند
و نه در زمان خودش بود.
ال خلوت شده بود ،فقط یکی دو تا کارگر روی پشتبامها پوستها را پاک میکردند .فانوسها لبهی سقفها
بازار حاال کام ً
میسوختند و منبع های بزرگ رنگ در نور لرزانشان شبیه ––
موجودات فضایی شده بودند .بو به بدی دیروز بود ،شاید هم باالتر،

چون پوستها بیشتر پخته شده بودند .بوی گند فضلهها مثل دستکش یک بوکسور توی بینی هالی خورد و افکارش را مغشوش
تر کرد.
بدو ،یه جایی واسه قایم شدن پیدا کن.
هالی یک صدم ثانیه وقت صرف کرد تا تصمیم بگیرد از کدام طرف برود ،بعد با سرعت به طرف دری دوید که روی دیوار
نزدیکش بود.
ناگهان ،معلوم نیست از کجا سر و کلهی نگهبانی پیدا شد که داشت چاقویش را از غالف بیرون میکشید .تیغهی چاقو قرمز و
شاید از خون ،شاید هم رنگ زده بود .هالی جهتش را تغییر داد ،وقتی برگشت کفشش از پایش در آمد .پنجرهای را در طبقهی
دوم دیوار پشت سرش دید ،دیوار شکاف داشت ،میتوانست از آن باال برود.
دو نگهبان دیگر هم از راه رسیدند ،نیشهایشان باز بود و یکی از آنها مثل گالدیاتورها تور داشت .هالی سر جایش ایستاد.

هی ،ما توی بیابونیم ،چرا تور ماهیگری دستت گرفتی؟
دوباره سعی کرد .دوید به طرف کوچهای که پهنایش حتی برای او هم کافی نبود .نزدیک بود برسد که نگهبان چاقی با موهایی
دم اسبی که تا کمرش میرسید و دندانهایی زرد داشت ،پرید جلو و راه را بست.
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گیر افتادم .گیر افتادم .نه راه فرار هست نه اونقدر جادو دارم که بخوام غیب باشم .یا حتی هیپنوتیزم کنم.
با وجود آن همه تجربه و تعلیماتی که دیده بود ،نتوانست آرام باشد .فقط غریزهی حیوانیاش خوب کار میکرد.

زنده بمون ،برای بقای خودت هر کاری که الزمه بکن ،ولی چه کار؟
جنی بدون اسلحه و با قد و قوارهی یک بچه در مقابل یک گردان مردان قوی هیکل و مسلح چه کار میتواند بکند؟ مردها
دورش حلقه زدند و همانطور که از بین منبعها میگذشتند نزدیک شدند .چشمهای حریصشان به هالی دوخته شده بود و هر
چه نزدیکتر و نزدیکتر میآمدند دستهایشان را بیشتر باز میکردند مبادا شکارشان برای آزادی تالش کند.
آنقدر نزدیک شده بودند که هالی میتوانست زخمها و چاله چولههای صورتشان را ببیند ،بوی نفسهایشان را حس کند و
دندانهای پرکردهشان را بشمرد.
هالی رو به سوی خدایش کرد و فریاد زد :کمک.
که یکدفعه بارانی از الماس باریدن گرفت.
***
زیر مجتمع انجمن طرفداران انقراض

––

اُپال کوبویی همانطور که پنجههای پایش را روی زمین میزد .دوباره گفت :این لمور نیست .چرا؟ چون دم نداره و لباس
پوشیده .این یه آدمیزاده ،مُروال .یه خاکی.
در عرض یک ثانیه ،یک پیکسی در چارچوب در ظاهر شد .مروال بریل بود .یکی از همان برادرهای بدنام بریل که چند سال
پیش اُپال را از سلولش در بیمارستان روانی فراری داده بود .حالت صورتش ترکیبی از گیجی و وحشت بود که روی هیچ صورتی
زیبا نیست.
مروال همانطور که دکمهی باالی روپوش آزمایشگاهش میچرخاند ،گفت :نمیفهمم ،دوشیزه کوبویی .مگه قرار نبود لمور
باشه .خودتون کرونسکی رو هیپنوتیزم کردین.
پرههای بینی اُپال از عصبانیت لرزید.
 میخوای بگی تقصیر منه؟اپال چنگ زد و گلویش را با هر دو دست گرفت ،انگار حتی فکر کردن به این موضوع نفسش را بند میآورد.
مروال با عجله گفت :نه! نه! نه! امکان نداره تقصیر دوشیزه کوبویی باشه .دوشیزه کوبویی یه موجود متعالی هستن ،موجود
متعالی که اشتباه نمیکنه.
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این چاپلوسی مبالغهآمیز را کسانی که عقل سلیم داشته باشند به حساب توهینی مستقیم و شرمآور میگذارند ،ولی به نظر اُپال
کوبویی تعریفی کامالً به جا و منطقی بود.
 دقیقاً .حرف خوبی زدی ،مروال .حیف که برادرات یک دهم شعور تو رو نداره.مروال لبخند زد و لرزید .لبخندش برای این بود که از تعریف خوشش آمده بود ،لرزهای هم که بر اندامش افتاد به خاطر اشاره
ای بود که به برادر دوقلویش شد که به یاد آورد همین حاال برای اینکه تنبیه شود با خوک کثیفی در یک قفس زندانی است،
چون وقتی اُپال چکمههای جدیدش را پوشیده بود پاچهخواریاش را نکرده بود.
دوشیزه کوبویی روز سختی را گذرانده بود .تا حاال که دو تا از هفت تایش بد شده بود .اگر اوضاع بدتر از این میشد ،برادران
بریل با وجودی که دستمزهای نجومی میگرفتند ،مجبور میشدند دنبال شغل دومی بگردند.
مروال دید بهتر است فکر رئیسش را منحرف کند.
 اون باال همه دیوونه شدن .دارن به هم تیراندازی میکنن .با قاشق و چنگال افتادن به جون هم .عجب جماعت دمدمیمزاجی هستن.
اُپال روی آرتمیس خم شد ،بویش کرد و کمی تکانش داد تا ببیند به هوش است یا نه.
 این لموره آخری بود .فقط اینقدر مونده بود تا قویترین ––موجود روی زمین بشم.

مروال پرسید :چقدر؟
اُپال چشمغره رفت.
 داری مسخره میکنی؟ نه نه .جدی سؤال کردم...پیکسی داد زد :احمق ،این یه اصطالحه.
و برگشت تا به اتاق کارش برود .مروال آرام سرش را تکان داد.
 بله قربان ،یه اصطالحه .فهمیدم .حاال با این آدمیزاده چه کار کنم؟اُپال همانطور که میرفت ،گفت :از اینم استفاده میکنیم .مایع مغزی آدمیزادها برای کرم مرطوبکنندهی پوست خیلی خوبه.
بعد میریم و خودمون لموره رو پیدا میکنیم.
 -بعد بدن خشکشدهشو بندازم تو گودال حیوونا؟
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اُپال دستهایش را باال برد و داد زد :وای ،محض رضای خدا .همهی کارها رو من باید بگم چطوری بکنی؟ نمیتونی یه خرده
از خودت ابتکار عمل نشون بدی؟
مروال چرخ را پشت سر رئیسش هل داد.

فکر کرد ،پس باید بندازمش تو گودال حیوونا.
***
بازار دباغها

الماسها مثل بارانی درخشان پایین آمدند ،ستارههایی که زیر نور فانوسها چشمک میزدند.

هالی فکر کرد ،مال آرتمیس بچه است .داره برام طناب نجات میندازه.
یک لحظه نگهبانها خشکشان زد .قیافههایشان مثل بچههایی بود که تازه از خواب بیدار شدهاند و تعجب کردهاند که
میدیدند سرحالند .دستهایشان را دراز کردند و الماسها را که پایین میافتادند تماشا کردند.
تا اینکه یکی طلسم را شکست .داد زد :الماسه!

––

رفقایش با دادی که زد به خودشان آمدند .روی زمین زانو زدند و در تاریکی دنبال سنگهای گرانقیمت گشتند ،گرچه بیشترشان
در حوضچههای بدبو افتادند و تلپتلپ صدا کردند.

هالی فکر کرد ،بلوا به پا کن .عالیه.
درست به موقع سرش را باال کرد و دست کوچکی را دید که در تاریکی گوشهی پنجره پنهان شد.

چرا باید این کار رو بکنه؟ این ادا اطوارها از آرتمیس بعیده.
یکی از نگهبانها شیرجه زد کنار پایش و یادش آورد که هنوز اوضاع وحشتناکی است.

از پس حرص میزنن منو یادشون رفته ،ولی وقتی جیبهاشون پر شد وظیفه یادشون میاد.
هالی کمی دیگر هم صبر کرد تا به طرف پنجرهای که آرتمیس پشتش بود سالم نظامی بدهد ،بعد دوید و توی کوچهای که
نزدیکش بود رفت .حاال تنها کسی که تعقیبش میکرد دیمن کرونسکی بود که نفسنفس میزد.
کرونسکی همانطور که هینهین میکرد گفت :دوتاتونو گرفتم .امروز روز شانس منه.

هالی با ناباوری فکر کرد ،کی این مسخرهبازی تمام میشه؟ تا کی ادامه داره؟
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کرونسکی مثل فیلی خشمگین رویش افتاد .پیشانیش پر جین بود و عرق از سر و صورت و لبهای غنچه شدهاش میچکید.
با خندهای عصبی فریاد زد :شاید هم امروز روز خوششانسیم نباشه ،مگه نه؟ باعثشم تو بودی ،تو و اون همدستت .ترتیب اون
یکی رو که کورهام داد .ترتیب تو رو هم حاال خودم میدم!
هالی یک آن خشکش زد.

آرتمیس مرد؟
نه هالی باور نمیکرد .هیچوقت .تا به حال چند نفر فکر کردهاند کلک آرتمیس فاوْل را کندهاند ولی بعد خیط شدهاند؟ خیلیها.
خود هالی هم یکی از همانها بود.
کشتن هالی هم حاال کاری نداشت .دیدش مات شده بود و دست و پایش بیجهت تقال میکردند و چیزی به سنگینی دنیا
روی سینهاش بود .تنها حسی که تختهگاز کار میکرد ،حس بویاییاش بود.

چه مرگ مسخرهای .آخرین نفستو باید با بوی فضلهی کبوترها بدی بیرون.
صدای تقتق دندههایش را شنید.

کاش کرونسکی هم میتونست بو کنه.

––

یکدفعه فکری به سرش زد .مثل آخرین سوسوها در اجاقی رو به خاموشی بود.

چرا نتونه بو کنه؟ حداقل کاریه که میتونم بکنم.
هالی تا عمق جادویش رفت و سعی کرد آخرین جرقههایش را بیرون بکشد .آن تهتهها هنوز یک چیزهایی بود .برای غیب
شدن کافی نبود ،یا حتی هیپنوتیزم ،ولی میشد شفای کوچکی داد.
معموالً جادو برای زخمها و جراحتهای تازه استفاده میشد ،ولی حس بویایی کرونسکی یک عمر بود که از کار افتاده بود.
درست کردنش حتی کمی هم خطرناک بود و احتماالً خیلی دردناک.

هالی فکر کرد ،خب چه کار کنم ،دردش گرفت که گرفت.
یک دستش را به زحمت باال آورد و روی صورت کرونسکی کشید و جادو را به نوک انگشتهایش فراخواند.
کرونسکی احساس خطر نکرد.
 -میخوای چه کار کنی؟ بازی دماغتو پیدا کن میکنی؟
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هالی جواب نداد .در عوض چشمهایش را بست و دو انگشتش را توی سوراخهای بینی کرونسکی فرو کرد و آخرین جرقههای
جادویش را توی مجراهایش فرستاد.
گفت :شفا.
هم آرزو بود و هم دعا.
کرونسکی تعجب کرده بود ،ولی ناراحت نبود.
گفت :هی ،داری...
و بعد عطسه کرد .عطسهاش آنقدر محکم بود که از توی گوشهایش هم بیرون زد و از روی هالی انداختش کنار.
 چه کار میکنی ،مگه پنج سالته؟ انگشت میکنی تو دماغ مردم؟یک عطسهی دیگر .این بار محکمتر و به همراه بخار که از سوراخهای بینیاش بیرون زد.
 چه چندشآور .عجب آدمهای...و سومین عطسه ،این یکی تمام بدنش را لرزاند .اشک از چشمهایش راه افتاد و تمام صورتش را خیس کرد .دست و پاهایش
–– دست و پایش آرام شدند ،گفت :چی شد؟ یه اتفاقی افتاد .یه
به رعشه افتادند و شیشه های عینکش توی قاب لرزیدند .وقتی
چیزیم تغییر کرده.
بعد متوجه بو شد.
گفت :اَاَاَاَهه.
و شروع کرد به جیغ کشیدن .عضالتش را کشید و شستهای پایش را تیز کرد و دستهایش را چرخاند.
هالی گلوی خودش را مالید و گفت :وای.
فکر نمیکرد کرونسکی چنین واکنش تندی نشان دهد.
بو بد بود ،ولی کرونسکی طوری رفتار کرد که انگار میمیرد .قدرت فعال شدن حس بویایی دکتر کرونسکی برای هالی قابل
درک نبود .تصور کنید مثالً کسی که برای اولینبار میتواند ببیند ،چقدر به وجد میآید ،یا کسی که اولین قدم را برمیدارد،
چقدر خوشحال میشود .حاال این احساس را دو برابر کنید و منفیاش کنید .یکخرده سم بردارید ،بریزیدش روی کمی کود و
بکنیدش توی یک بوتهی خار ،بعد الی باند یک زخم عفونی بپیچیدش و توی یک پاتیل مدفوع گند عُق بجوشانید و بکنیدش
توی بینیتان.
این چیزی بود که کرونسکی بو کرد ،برای همین هم بود که دیوانه شده بود.
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همانطور به پشت روی زمین افتاد و لرزید و آسمان را چنگ زد.
یک بند پشت سر هم داد میزد :فول ،فول ،فاوْل ،فاوْل.

هالی روی زانوهایش دوال شد و سرفه کرد و روی زمین خشک تف انداخت .تمام بدنش درد میکرد و کبود شده بود .برگشت
و قیافهی کرونسکی را نگاه کرد و فهمید سؤال کردن فایدهای ندارد .فعالً رئیس انجمن طرفداران انقراض در وضعیت گفتمان
منطقی نبود.

فکر کرد ،احتماالً تا ابد هم نیست .فکر نکنم حاال حاالها هیج سازمان بینالمللی رو بچرخونه.
ال خرد شده بود و از پشت آن تخم چشمش پیدا بود.
هالی یکدفعه متوجه چیزی شد .یکی از شیشههای عینک کرونسکی کام ً
رنگ عنبیهاش بنفش عجیبی بود ،تقریباً رنگ خود شیشه ،ولی این چیزی نبود که توجه هالی را به خود جلب کرد .لبهی دور
شبکیه نوکنوک شده بود ،انگار که ماهی کوچکی خورده باشدش.

هالی یک آن فهمید ،هیپنوتیزمش کردن .یه جن داره هدایتش میکنه.
بلند شد ایستاد و لنگلنگان با یک لنگه کفش از توی کوچهای که نزدیکش بود رفت و کمکم از داد و فریادهای حریصانهای
که از پشت سرش میآمد دور شد.

––میکنی نیست؛ و اگه اوضاع اونجوری که فکر میکنی نیست،
اگه دست یه جن هم تو کار باشه ،پس اوضاع اونجوری که فکر
پس حتماً آرتمیس فاوْل هم هنوز زنده است.
****
زیر مجتمع انجمن طرفداران انقراض

مروال بریل توی در براق آبکروم فریزر به خودش چشمک زد .فکر کرد ،چه پسر خوشتیپی ،این کت آزمایشگاه هم خوب
شکممو میپوشونه.
اُپال از توی دفترش داد زد :بریل! پس اون مایع مغزی چی شد؟
مِرو از جایش پرید.
 دارم میکشمش بیرون ،دوشیزه کوبویی.پیکسی با وزن بدنش به چرخ فشار آورد و محمولهی آدمیزادش را از توی راهرو کوتاهی به آزمایشگاه برد .قبول کنید که
گیرکردن با اُپال کوبویی توی یک جای به این تنگ و ترشی کار هر کسی نیست .فقط خودشان سه تایی باید چندین هفته از
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گونههای در حال انقراض ،مایع مغزی میکشیدند .اُپال آنقدر پول داشت که بتواند حتی هزاران کارشناس آزمایشگاه را استخدام
کند تا برایش کار کنند ،ولی در مورد رازداری ،فوق بدگمان بود .درجهی بدگمانیاش در حدی بود که حتی فکر میکرد گیاهها
و اشیای بیجان هم جاسوسیاش را میکنند.
یک بار سر برادران بریل جیغ زده بود که :دوربینها رو بیشتر کنین .از کجا معلوم که این فُلی سنتور نفرتانگیز نتونسته
دستگاههای جاسوسیشو توی گیاهها هم کار بذاره؟ پس همهی گلها رو بکنین و بندازین دور .سنگها رو هم همینطور .به
هیچکدومشون اعتماد ندارم.
بنابراین بریلهای دوقلو مجبور شدند یک بعدازظهر تمام هر جایی را که تویش میکروفن مخفی جا میشد گردند ،حتی
خوشبوکنندهی توالت را.

مرو همانطور که از بین در دو لنگهی آزمایشگاه رد میشد با خودش گفت ،البته ،دوشیزه کوبویی هم حق داره که میترسه.
اگه پلیس زیر زمین حتی بو بره که داره اینجا چه کار میکنه تا ابد به اضافهی یک روز زندانیش میکنه.
درهای دو لنگه به آزمایشگاه درازی با سقفی سه برابر سقف معمولی باز میشدند .جای ناراحتکنندهای بود .تا سقف ،قفس
روی هم چیده بودند و توی هر کدام یک حیوان انداخته بودند .حیوانهای زبان بسته مینالیدند ،شیون میکردند ،به میلههای
قفسشان میکوبیدند و درهایشان را تکان میدادند .یک ربات توزیع کنندهی غذا بین قفسها میچرخید و توی هر قفسی که
آرام بود از دهانش یک بستهی خاکستری غذا تف میکرد.

––

وسط سالن یک ردیف تخت جراحی بود که تعداد زیادی حیوان بیهوش رویشان خوابیده بودند و مثل آرتمیس ،با طنابهای
هشت پایی سفت بسته بودنشان .چشم آرتمیس به ببری سیبریایی افتاد که پنجههایش رو به هوا بود و چند گوشهی سرش را
تراشیده بودند ،طوری که جمجمهاش پیدا بود .روی هر تکه ،چیزی شبیه یک تکهی جگر بود .وقتی از کنارش رد شدند یکی
از آنها صدای شلپشلپی کرد.
وقتی مرو ایستاد تا آن را بردارد ،آرتمیس با وحشت دید از زیر آن چیز ،چندین خار که تویشان پر از مایع بود خارج شد.
 خب ،پُر پُر شدی ،آقای زالوی فوق اصالحشدهی ژنتیکی .تو یه موجود چندشآور نفرتانگیزی ،آره ،آره ،هستی .ولی خوببلدی چطوری مایعهای مغزی رو بمکی .حاال دیگه وقتشه فشارت بدیم.
مرو با پا روی یک پدال فشار آورد و در یخچالی را که کنارش بود باز کرد و با ناخن تقتق روی ظرفهای شیشهای آزمایشگاهی
زد تا اینکه ظرفی را که میخواست پیدا کرد.
 پیداش کردیم .مایع مغزی ببر سیبریایی.مرو پارچ شیشهای را روی میز کرومی گذاشت ،بعد زالو را مثل اسفنج آنقدر فشار داد تا همهی مایع مغزی خارج شد .بعد،
بیخیال انداختش توی سطل زباله.
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مرو برگشت به طرف آرتمیس و گفت :دوست دارم عزیزم ،بیتو چه کنم عزیزم؟

آرتمیس همهی اینها را از الی چشم بستهاش نگاه کرد .عجب جای افتضاح وحشتناکی بود .باید هر طور شده از اینجا فرار
میکرد.

فکر کرد ،هالی حتماً میاد دنبالم .بعد ،نه نمیاد .فکر میکنه من مُردم.
این فکر موهای تنش را سیخ کرد.

من افتادم توی شعلهها.
پس باید خودش خودش را نجات میداد .بار اول نبود .فقط باید آماده به زنگ باشد تا به محض اینکه فرصت مناسبی به
دستش رسید از آن استفاده کند .مروال یک جای خالی روی تختهای جراحی پیدا کرد و چرخ آرتمیس را خیلی قشنگ بین
دو تخت جا داد.
 میگن امکان نداره .ولی اشتباه میکنن ،مروال بریل استاد پارک کردن چرخهاست .اونارو تو جاهایی جا میده که باورتنمیشه.
بعد آروغی زد و گفت :ولی این آیندهای نیست که یه پیکسی جوان خواهانش باشه.
––

پیکسی جوان با بیحوصلگی یک تور کیسهای را توی آکواریوم کوچکی کرد و نگه داشت تا پر از زالوهای لزج شد.

آرتمیس فکر کرد ،وای ،نه خواهش میکنم.
بعد زود چشمهایش را بست ،چون مروال برگشت به طرفش.

حتماً میبینه سینهام چطوری داره باال و پایین میره .البد بیهوشم میکنه ،بعد هم دیگه همه چی تمومه.
ولی گویا مروال اصالً متوجه نشد.
 نمیدونین چقدر ازتون متنفرم .حالم ازتون به هم میخوره .ولی بذار یه چیزی بهت بگم ،آدمیزاد ،البته اگه ناخودآگاهتصدامو میشنوه ،خدا رو شکرکن که خوابی ،چون اگه بیدار بودی امکان نداشت بتونی تحملش کنی.
آرتمیس با این حرف تقریباً از پا افتاد .ولی به مادرش فکر کرد که کمتر از یک روز دیگر فرصت داشت ،پس ساکت ماند.
احساس کرد دست چپش کشیده میشود و صدای غرغر مروال را شنید.
 -اَه ،بده ببینم .یه ثانیه بیشتر طول نمیکشه.
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بعد دستش رها شد و آرتمیس حرکات مروال را با گوشها و بینیاش تعقیب کرد .شکم نرمی به آرنجش کشیده شد و باد نفسی
به کنار گوشش خورد .مروال کنار شانهی چپش بود و داشت باالی سرش میرفت.
آرتمیس چشم راستش را خیلی کم باز کرد و مردمک چشمش را به طرف شکاف گرداند .یک چراغ اتاق عمل ،درست باالی
سرش ،از پایهی کرومی کلفتی باالی میز جراحی آویران شده بود.

کروم .منعکس کننده.
آرتمیس از توی پایهی کروم مروال را تماشا کرد .پیکسی روی دکمهی لمسی طناب هشت پا زد که صفحهکلید اجنهاش بیرون
آمد .بعد ،همانطور که یک ترانهی معروف پیکسیها زمزمه میکرد ،رمز عبورش را وارد کرد .با هر مصراع یک عدد.
 پیکسیها میخونن ...میخونن پیکسی ها ،میخونن...به نظر آرتمیس آواز مسخرهای بود ،ولی خوشحال بود که وارد کردن رمز عبور را طوالنیتر کرده است .مروال یکی از طناب
ها را باز کرد و ساعد آرتمیس را کشید .حتی اگر اتفاقی آدمیزاد بیدار میشد ،تنها کاری که از دستش برمیآمد این بود که کمی
دست و پا بزند.
 حاال ،زالو کوچولوی ما ،واسه خاله اُپال کارشو میکنه ،منم به عنوان جایزه ،دل و رودهشو میچلونم تو پارچ.––زالوها هدر بره؟
بعد آهی کشید و گفت :چرا جملههای به این قشنگی باید واسه
بعد زالویی از توی تور برداشت ،نیشگون کوچولویی ازش گرفت تا نیشهایش را بیرون بیاورد و انداختش روی مچ آرتمیس.
آرتمیس تنها احساسی که کرد احساس آرامش فوری بود.

مادهی آرام بخشه ،مثل نیش ترولها .قبل از اینکه بمیری احساس آرامش میکنی ،کلک خوبیه .در هر صورت ،مردن هم بد
نیست .زندگی منم همش شده بود دردسر و گرفتاری.
مروال داشت زمانسنجش را نگاه میکرد .برادرش خیلی وقت بود که توی قفس پشت آشپزخانه زندانی بود .یکدفعه دیدی
خوکه هوس یک لقمه گوشت پیکسی میکرد.
 میرم یه سری میزنم و تا زالوه بیاد پر شه برمیگردم .اول خون ،بعد مغز .برادر جون ،باید از چکمههای دوشیزه اُپال تعریفمیکردی.
پیکسی راه افتاد و سالنهسالنه از راهروی وسط رفت .از کنار هر قفسی که رد میشد به توریاش میزد و حیوانها را کفری
میکرد.
 پیکسیها میخونن ...میخونن ،پیکسیها ،میخونن.***
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برای آرتمیس پیدا کردن انگیزه خیلی سخت بود ترجیح میداد همانطور روی تخت دراز بکشد و بگذارد همهی دردسرها و
گرفتاریهایش تمام شوند.

آرتمیس با ذهن کندش فکر کرد ،وقتی تصمیم بگیری بمیری ،دیگه چه فرقی میکنه چند نفر میخوان بکشنت؟
آرزو کرد کاشی حیوانها آرام بگیرند ،سر و صدا و جیغ زدنهایشان مزاحم حال خوشش بود.
حتی جایی یک طوطی داشت حرف میزد.
هی تکرار میکرد :مامانت کیه؟ مامانت کیه؟

مامانم آنجلیناست .داره میمیره.
یکدفعه چشمهای آرتمیس باز شد.

مامان .مادر.
دست آزادش را بلند کرد و زالو را به یکی از طنابها کشید .زالو له شد و خون و ماده لزجی از آن بیرون زد ،ولی از دست
آرتمیس پنج ششتایی نیش ،مثل نیزههایِ خیلی ریزِ سربازها بیرون زده بود.

باالخره درد گرفت.

––

گلوی آرتمیس خشک شده بود ،عضالت گردنش گرفته بودند و دیدش ضعیف شده بود ،ولی با وجود همهی اینها ،یک دقیقه
هم طول نکشید تا رمز عبور مروال را وارد کند و طنابها را باز کند.

اگه به زنگ خطر وصل باشن ،تو دردسر میافتم.
ولی صدای آژیری نیامد .هیچ پیکسیای هم به طرفش ندوید.

وقت دارم .ولی نه خیلی زیاد.
نیشها را از پوستش بیرون کشید و اخم کرد ،ولی نه از درد ،از منظرهی سوراخهای پر از خون روی مچش .از هر زخم نهر
کوچکی از خون راه افتاد ،ولی خیلی یواش و شل .از خونریزی نمیمرد.

توی نیشها مادهی انعقاد خون داره .البته که داره.
آرتمیس مثل مردهی متحرک توی آزمایشگاه راه افتاد و کمکم بر ضعفش غلبه کرد .صدها چشم داشتند نگاهش میکردند.
حاال حیوانها ساکت بودند ،دماغها ،نوکها و پوزههایشان را به توری قفسها چسبانده بودند و منتظر بودند ببینند چه میشود.
تنها صدایی که میآمد از ربات توزیعکنندهی غذا بود که کارش را میکرد.
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فقط باید فرار کنم .نه باید با دشمن بجنگم نه دنیا رو نجات بدم .اُپال رو ولش کنم به حال خودش و فرار کنم.
ولی همه میدانیم که در دنیای آرتمیس فاوْل ،اتفاقها خیلی کم به همین راحتی پیش میروند .آرتمیس متوجه یک رایانهی
عینکی شد که از قالبی آویزان بود .عینک بزرگ را به چشمش زد و صفحهکلیدش را روشن کرد و با استفاده از رمز عبور مروال
وارد شبکه شد .باید میفهمید کجاست و چطوری بیرون برود.
به راحتی میشد به تمام فایلها دست پیدا کرد ،نه تدابیر امنیتی در کار بود ،نه رمزی .چرا باید باشد؟ مگر قرار بود آدمیزادهای
باال پایین بیایند؟ اگر هم میآمدند ،بلد نبودند که زبان جنها را بخوانند.
آرتمیس ،فایل مربوط به نقشههای ساختمان را باز کرد و با دقت زیاد و کمی اشتیاق نگاهش کرد .جایی که آرتمیس بود از
چندین واحد مجزا و در عین حال مرتبط به هم تشکیل شده بود که در تونلهایی بسیار قدیمی ،زیر مجتمع طرفداران انقراض
قرار داده شده بودند ،ولی فقط دو راه خروج وجود داشت .میتوانست از همان راهی که آمده بود بیرون برود که زیاد جالب نبود
چون یک راست میرفت توی بغل کرونسکی .یا میتوانست فرودگاه شاتلی را که طبقهی پایین بود انتخاب کند که باید اول
شاتل را میدزدید و بعد هدایتش میکرد .شانس این یکی هم به خاطر احتمال بخار شدن توسط دستگاههای امنیتی جلوگیری
از دزدی اُپال خیلی خیلی کم بود .پس باید میرفت باال.
صدایی گفت :از آزمایشگاه کوچولوم خوشت میآد؟
––

آرتمیس آن طرف نمایشگر عینکی را نگاه کرد .اُپال دست به کمر جلویش ایستاده بود.
اُپال به انگلیسی ادامه داد :جای خوبیه ،نه؟ این تونلها همینجا منتظر بودن که ما بیاییم .عالین .تا پیداشون کردم ،فهمیدم
مال منن ،واسه همین دکتر کورنسکی رو متقاعد کردم بیاد اینجا.

آرتمیس فکر کرد ،اطالعات قدرته .هیچی بهش نده.
آرتمیس گفت :تو کی هستی؟
 من ملکهی آیندهی این دنیام ،دستکم کمش ،برای همین تا پنج دقیقهی آتی میتونی دوشیزه کوبویی صدام کنی ،بعد ازاون باید بگی آآآآخخخ .بعد گلوتو بگیری و همونطور که داد میزنی بمیری و خالصه از این کارها.

همون پر ِافادهای که بود.
 اینطور که معلومه ،من از شما بزرگترم ،دوشیزه کوبویی؛ و تا اینجایی که میبینم ،شما هیچ اسلحهای ندارین.اُپال خندید :اسلحه ندارم؟
بعد دستهایش را از هم باز کرد و داد زد :این حیوونایی رو که اینجا میبینی اسلحههایی رو که الزم دارم بهم دادن.
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با مشت به ببری که روی تخت بود زد و گفت :این پیشی کوچولو کنترل ذهنیمو افزایش میده .این حلزون دریایی پرتوهای
انرژیمو متمرکز میکنه .یه تزریق کوچولو از بالهی لهشدهی دلفین و مقدار مشخصی زهر کبرا ساعتو صد سال میبره عقب.
آرتمیس آهی کشید و گفت :پس اینجا یه کارخونهی اسلحه سازیه.
اُپال که خوشحال شده بود که طرف باالخره فهمید ،گفت :دقیقاً .به لطف این حیوونا و آب بدنشان ،من بعد از دیوهای جادوگر،
قویترین ساحر دنیا شدم .انجمن طرفداران انقراض هر موجودی رو که خواستم برام پیدا کردن .احمقها با یه هولوگرام آتیش
ارزون گول خوردن ،به خیالشون من میذارم اینا تا آبشونو نکشیدم بمیرن .شما آدمیزادها واقعاً که خیلی احمقین .دولتهاتون
این همه پول خرج میکنن تا به قدرت برسن ،اون وقت اینا دارن راحت تو جنگلهاتون ورجهوورجه میکنن.
آرتمیس همانطور که انگشتهایش را باالی صفحه کلید تکان میداد ،گفت :سخنرانی جالبی بود.
و روی دکمهای زد و فایلی را که جلوی رویش بود باز کرد.
 به زودی من... نگو ،میدونم .به زودی شکستناپذیر میشی.اُپال با شکیبایی قابل ستایشی گفت :نه اینو نمیخواستم بگم .به زودی من میتونم زمان رو هم در اختیار خودم بگیرم .تنها
چیزی که الزم دارم...

––

ناگهان همه چیز برای آرتمیس روشن شد .همهی این اتفاقها معنا پیدا کرد؛ و فهمید که میتواند فرار کند.
آرتمیس گفت :لمور ماداگاسکاره .فقط یه لمور ماداگاسکار میخوای.
اُپال دستهایش را به هم زد.
 دقیقاً و تو خیلی باهوشی ،خاکی .مایع مغزی اون لمور ،اخرین مادهایه که برای فرمول جادوییم الزم دارم.آرتمیس آهی کشید و گفت :فرمول جادویی؟ به خیال خودت.
اُپال توجهی به لحن تمسخرآمیز آرتمیس نکرد ،احتماالً چون زیاد نشنیده بود.
 قبالً خیلی لمور داشتم ،ولی پلیس زیر زمین به خاطر درمان یه بیماری عفونی بیشترشو ضبط کرد ،بقیه رو هم توی یهآتشسوزی از دست دادم .تمام حیوونای آزمایشگاهم مردن ،خیلیهاشونو دیگه امکان نداره جایگزین کرد .فقط یه لمور مونده
که خیلی بهش احتیاج دارم .نمونهی کلونهامو تا از روش شبیه سازی کنم .با اون لمور میتونم زمانو کنترل کنم.
اُپال یک آن ساکت شد و با انگشت روی لبهایش زد.
 یه دقیقه صبر کن ببینم ،آدمیزاد .تو از کجا جریان لمور منو میدونی؟197
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بعد انگشتش را از روی دهانش برداشت و گفت :پرسیدم ،تو از کجا جریان لمور منو میدونی؟
آرتمیس گفت :راستی چکمههات خیلی قشنگن.
و با انگشت روی دکمهای زد که گزینهای را روی صفحهی نمایش انتخاب کرد.
رایانه میپرسید :مطمئنید که میخواهید در همهی قفسها را باز کنید؟
***
طرفداران انقراض داشتند با راهنمایی تام کرکن هزارد که با پررویی هفتتیر خالیاش را جلویش گرفته بود یواشکی به مجتمع
بر میگشتند .تامی رو به جمعیتی که پشت سرش به هم چسبیده بودند مرتب میگفت :آخه یه چیزی اون تو دارم که خیلی
گرونه ،باید برش دارم.
پیشترشان چیزهای گرانی آن تو داشتند و حاال که کرونسکی در بازار دچار جمود خلسهای شده بود و نگهبانهایش هم با آن
غنائم براقشان در رفته بودند ،به نظر میرسید که بهترین وقت برای جمع کردن اموالشان و فرار به طرف فرودگاه باشد.
از شانس کرکن هزارد ،به نظر میرسید مجتمع کامالً خالی است .گرچه این گروه ژلهای حتی از وزش باد شبانگاهی هم به
لرزه میافتادند.
––

کرکن هزارد فکر کرد ،تا حاال نشده بود با هفتتیر خالی جایی برم .باال مال اینکه بیتأثیر هم نیست.
به در اصلی سالن رسیدند که فقط با یک لوال هنوز به چارچوبش وصل بود .کرکن هزارد گفت :خب دیگه ،آقایون ،رسیدیم.
اینجا باربر نیست که چیزتونو بیاره ،پس باید خودتون ترتیبشو بدین.
کنتس ایرینا کاستوویچ گفت :وایی ،خدا جون.
و روی دستهای اشرافزادهای اسکاتلندی از حاال رفت.
 هر چی میتونین جمع کنین ،پانزده دقیقهی دیگه همینجا همدیگه رو میبینیم.کنتس زیر لب چیزی مِنمِن کرد.
کرکن هزارد گفت :چی بود؟
یکی گفت :میگه فردا صبح وقت آرایشگاه داره.
کرکن هزارد دستش را باال برد و خوب گوش کرد.
 -نه اون نه .کسی احساس نمیکنه زمین داره میلرزه؟
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حیوانها با خوشحالی وحشیانهای از درهای باز قفسها پریدند و جهیدند و خزیدند و دویدند بیرون .شیرها ،پلنگها ،میمونهای
مختلف ،طوطیها ،آهوها و غزالها و صدها نوع حیوان دیگر فقط یک فکر در سرشان بود :فرار.
اُپال اصالً خوشش نیامد.
 باورم نمیشه این کار رو کردی ،خاکی احمق .بالیی به سرت میارم که پشیمون بشی ،مغزتو مثل اسفنج له میکنم.آرتمیس فوری سرش را خم کرد ،نه به خاطر اینکه از تهدید مغز له کردنیاش ترسیده باشد ،برای اینکه اگر رویش را از نگاه
اُپال برنمیگرداند ،هیپنوتیزمش میکرد ،مگر اینکه با قدرتهایی که به دست آورده بود میتوانست بدون ارتباط چشمی روی
مغزش تأثیر بگذارد.
گرچه ،حتی اگر حتی اگر سرش را برنمیگرداند ،پشت موج حیوانها که به سمتش یورش آورده بودند و اطرافش را گرفته بودند
و مشت و لگد و گاز و دندان نثارش میکردند ،پنهان میشد .آرتمیس وقتی آرنج یکی از میمونها توی شکمش خورد و نفسش

را بند آورد ،فکر کرد ،واقعاً که مسخره است .اگه اُپال نکشتم ،اینا میکشن .باید یهجوری جلوی رم کردنشونو بگیرم.
آرتمیس پشت یکی از میزهای جراحی پناه گرفت و همانطور که میرفت ،سرم بیهوشی ببری را که روی میز بود بیرون
کشید و از بین پاهایی که از جلویش رد میشدند دنبال حیوان––مناسبی گشت.
اُپال با زبانی آمیخته به زبان همهی حیوانها سرشان نعره کشید .آنچنان صدای گوشخراشی بود که حیوانها را از ترس از
وسط به دو دسته تقسیم کرد که از دو طرفش رد شدند .همانطور دو گلهی رمیده از کنارش میدویدند بیهدف از نوک
انگشتهایش جرقههای انرژی را بیرون میداد و دِروشان میکرد و بیهوش روی زمین میانداخت .قفسها مثل طبقات
ساخنمان میلرزیدند و محتویات یخچالها بیرون میریختند و روی کاشیها پخش میشدند.

آرتمیس فکر کرد ،داره کنترل میکنه ،دیگه باید برم بیرون.
چهار سُم را که چهار نعل به طرفش میآمدند با چشم تعقیب کرد و آمادهی پریدن شد .فکر کرد ،یه کواگوه .نصف اسب و
نصف گورخر ،صدها ساله که کسی ندیده شود .مثل یه اسب نر نمیتونه بدوه ،ولی چارهای ندارم.
سواری با این کواگو کمی سختتر از سواری با اسبهای عربیای بود که آرتمیس عادت داشت .نه زینی در کار بود ،نه رکابی
و نه دهنهای که کنترلش کند .بگذریم از اینکه خود کواگو هم وحشی شده بود و از ترس داشت زهره ترک میشد.
آرتمیس گردنش را نوازش کرد.

فکر کرد ،کل ماجرا مضحک نیست؟ یه پسر مرده که داره با یه حیوون منقرض شده فرار میکنه.
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آرتمیس یال های کواگو را محکم چنگ زد و سعی کرد به طرف در هدایتش کند .حیوان بیچاره لگد میانداخت و سرش را
مدام برمیگرداند تا با دندانهای قوی و بزرگش آرتمیس را گاز بگیرد .آرتمیس پاشنههایش را توی شکمش فرو کرد و خودش
را محکم گرفت.
اُپال هنوز داشت از خودش در مقابل حملهی انتقامجویانهی حیوانها محافظت میکرد .بعضی از حیوانهای گوشتخوارِ بزرگ
تر به اندازهی خویشاوندانشان وحشتزده شده بودند و به فکرشان رسیده بود که بهترین راه برای از بین بردن خطری که از
جانب اُپال کوبویی تهدیدشان میکرد ،خوردنش است.
پیکسی کوچولو مثل یک رقاص باله دور خودش میچرخید و جرقههای جادو را که توی شانههایش جمع میشدند و به شکل
گویهای تیره رنگ تا ساعدش پایین میآمدند ،با ارتعاش ناهمگون به جلو پرتاب میکرد.
آرتمیس تا حاال چیزی شبیه این ندیده بود .وقتی با حیوانها برخورد میکردند ،یکدفعه در همان هوا خشک میشدند و مثل
مجسمه روی زمین میافتادند .مجسمههای بیحرکتی که فقط چشمهای وحشتزدهشان در حدقه میچرخید.
واقعاً قدرتمنده .تا حاال نیرویی مثل این ندیده بودم ...اُپال به هیچ عنوان نباید دستش به جیجی برسه.
جادوی اُپال رو به اتمام بود .صاعقههایش شل و کج و کوله شده بودند و مثل فشفشههایی بیجان به هدف نمیرسیدند .اُپال
بیخیالشان شد و دو تا هفتتیر از کمربندش بیرون کشید .یکیشان را همان اول ببری که به طرفش پرید از دستش انداخت،
––

ولی اُپال جا نزد و تسلیم نشد .سریع آن یکی اسلحه را روی درجهی دامنهی وسیع گذاشت و همانطور که شلیک میکرد
لولهی تفنگ را از این طرف به آن طرف چرخاند.
ببر اولین هدفی بود که روی زمین افتاد ،نگاهش را توی صورتش میشد خواند که میگفت ،وای ،دوباره نه .پشت سرش چند
تای دیگر هم افتادند.
آرتمیس یال های کواگو را کشید و وادارش کرد از روی یک میز جراحی بپرد .حیوان خرخر و اعتراض کرد ،ولی از فرمانی که
به او داده شده بود اطاعت کرد و از روی اولین میز پرید و آمادهی پریدن از روی بعدی شد.
اُپال تیری به سمتشان شلیک کرد ،ولی خطا رفت.
حاال در درست رو به رویشان بود و آرتمیس یک آن ترسید که کواگو تردید کند ،ولی نه یک راست از راهرویی که به آزمایشگاه
منتهی میشد گذشت و به سمت حفرهی شعلههای هولوگرام رفت.
آرتمیس سریع صفحه فرمان رایانهی عینکیاش را که دزدیده بود باز کرد و تنظیم آسانسور را انتخاب کرد.
یک لحظه بیش تر طول نکشید که آسانسور پایین آمد .در این مدت یکی از طناب کواگو را دور خودش چرخاند تا ذهنش را از
سوارکار ناخواندهای که پشتش پریده بود منحرف کند و هر دویشان را برای پرشی خطرناک و سخت آماده کند .هر آن ممکن
بود سر و کلهی اُپال پیدا شود و راهشان را سد کند.
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عقابی سریع از کنارشان رد شد و پرهای نوک بالش به گونهی آرتمیس خورد .یک موش آبی روی پاهای عقبش بلند شد و
خودش را روی آسانسوری که باال میرفت انداخت .باالی سرشان نوری دیده میشد ،پرتوهای مالیم و لرزان یکی شعلهی
غلطانداز بود ،ولی به هر حال نور بود.
آرتمیس مثل کابویها داد زد :برو ،دختر ،یووهووو!
***
طرفداران انقراض دور انگشت باال گرفتهی تامی کرکن هزارد جمع شده بودند و طوری با دقت گوش میدادند که انگار صدا
از توی انگشت بیرون میآمد.
تامی گفت :نه صدایی نمیاد .حتماً خیال کردم .امشب واقعاً شب پُرتنشی برای همهی ما دوستداران بشریت بود.
بعد یکدفعه در باز شد و طرفداران انقراض در محاصرهی دریایی از حیوانهای خشمگین قرار گرفتند.
کرکن هزارد زیر دست و پای یک جفت بوزینهی بابون افتاد و بیهوده با اسلحهی خالیاش هدفگیری کرد و تند و تند ماشه
چکاند.
ولی ما که شما رو کشتیم ،لعنتیها ،ما شما رو کشتیم.

––

خوشبختانه آن شب تلفات جانی نداشتند ،ولی هجده نفر از شکستگی استخوان و گازگرفتگی و نیشزدگی و حمالت دیگر
حیوانات کارشان به بیمارستان کشید .وضع کرکن هزارد از همه بدتر بود .بابونها اول اسلحهاش و دستی که آن را گرفته بود
خوردند و بعد مرد بینوا را جلوی ببری انداختند که امروز صبح روی دندهی چپش بیدار شده بود.
هیچکدام از اعضای انجمن ،وسیلهی نقلیهی کوچک سیاهی را که بیسر و صدا از پشت یکی از کلبهها باال آمد ،ندیدند که از
کنار گل کاری وسط مجتمع گذشت و پسر مو بلندی را از پشت حیوانی ،شبیه خر راهراه قاپید و برد .بعد مثل قالبسنگ دور
خودش چرخید و با سرعت زیاد در تاریکی آسمان شب ناپدید شد ،انگار که برای رفتن به جایی عجله داشته باشد.
همهی وقتهای آرایشگاه و همینطور درمان با چشمههای آب گرم برای فردا لغو شد.
***
اُپال وقتی دید عالوه بر تمام آن خرابیها ،چکمههایش هم از بین رفتهاند ،حسابی کفری شد .سر مروال و برادر دوقلویش
دیسِنت که تازه آزاد شده بود داد زد و گفت :این لکه چیه؟
دیسِنت که هنوز به خاطر زندانی شدنش خلقش تنگ بود زیر لب گفت :من چه میدونم.
مروال زود پرید وسط.
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 تفالهای چیزیه .با توجه به اندازه و ریختش ،به نظر من مال یکی از اون گربهسانان بزرگه که از قرار معلوم یه کمی همترسیده بوده.
اُپال روی نیمکتی نشست و پایش را دراز کرد.
 بکشش بیرون ،مروال.کف پایش را روی پیشانی مروال گذاشت و آنقدر فشار داد تا اینکه مروال از پشت تلوتلو خورد و مجبور شد برای اینکه نیفتد
چنگ بزند و چکمهی پر از کثافت را بگیرد.
 اون خاکیه ،یه چیزهایی در مورد لمورم میدونست .باید بریم دنبالش ،عالمتگذاری که شده ،آره؟مروال گفت :بله بله .همهی تازهواردها رو وقتی پایین میان اسیری میزنیم .همین حاال توی تمام منافذ بدنش مادهی ردیابی
رادیواکتیو هست .ضرری نداره ،ولی هیچ گوشهای توی این دنیا وجود نداره که بتونه از دست ما قایم بشه.
 خوبه .در واقع ،عالیه .فکر همه چی رو کردم ،مگه نه؟دیسِنت زرنگی کرد و گفت :بله کردین ،دوشیزه کوبویی .شما خیلی باهوشین؛ یعنی باورنکردنیتون حیرت آوره.
اُپال که دوباره متوجه متلکی که بهش انداختند نشده بود ،گفت :متشکرم ،دیسِنت .فکر کنم به خاطر زندانی شدن با اون خوکه
––

حسابی به هم ریختی ،چون باورنکردنیتون حیرتآوره غلطه .مگه اینکه بخوای توی دفترچه خاطراتت بنویسیش.
دیسِنت خیلی جدی گفت :متوجه شدم.
اُپال آن یکی چکمهاش را هم جلوی مروال گرفت.
 خب دیگه ،خودنابودگر اینجا رو کار بنداز و شاتلو آماده کن .باید فوری این خاکیه رو پیدا کنم و بکشم دفعهی پیش رفتارمونزیادی باهاش مالیم بود ،میخواستیم بذاریم با زالوها بمیره .این دفعه مرگ فوریه.
مروال اخم کرد .دو تا چکمهی پر از تاپالهی ببر توی بغلش بود و ترجیح میداد آنها را بپوشد تا پا توی کفش آن آدمیزاد کند.
***
آرتمیس به پشت ،در قسمت بار دراز کشید و از خودش پرسید واقعاً اتفاقهایی را که در عرض چند دقیقه پیش برایش اتفاق
افتاد را خواب ندیده است؟ زالوهای به آن بزرگی ،ببرهای بیهوش و کواگو سواری.
احساس کرد کف اتاقِ زیرش میلرزد ،میدانست دارند با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند .ناگهان لرزش متوقف
شد و به جایش صدای ویز آرامی شنیده شد .سرعتشان را داشتند کم میکردند!
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آرتمیس دوید به طرف اتاق خلبان .هالی چنان به صفحهی نمایش رایانهاش زل زده بود که انگار میتوانست با این کار اطالعات
ارائه شده را تغییر دهد .جیجی هم روی صندلی کمک خلبان نشسته بود و طوری رفتار میکرد که انگار دارد شاتل را هدایت
میکند.
آرتمیس به لمور اشاره کرد و گفت :میدونم سؤال احمقانهایه ،ولی جیجی هم...
 نه فقط داره تقلید میکنه .هی ،خوشحالم که میبینم زنده ای ،به موقع اومدی بیرون.آرتمیس دستش را روی شانهی هالی گذاشت :دوباره جونمو نجات دادی .راستش ،خیلی بدم میاد از اینکه مراسم سپاسگزاری
رو تموم کنم ،ولی چرا سرعتمونو کم کردی ،وقتمون خیلی کمه .فقط سه روز فرصت داشتیم ،یادته؟ چند ساعت بیشتر برامون
نمونده.
هالی با انگشت روی نمایشگر زد.
 از توی مجتمع یه چیزى داره ردمونو میگیره .یکی همهى نقشههامونو به رایانهی خودش منتقل کرده .در این مورد اطالعاتیداری که بدی؟
آرتمیس گفت :اُپال کوبوییه ،مسبب همهی این اتفاقهای باال .مایع بدن حیوونا رو کشت میده تا قدرت جادوشو افزایش بده.
اگه دستشون به جیجی برسه ،دیگه شکستناپذیره.

––

هالی وقت تعجب کردن نداشت.
 ع الیه .اُپال کوبویی .این سفر فقط همین یه روانی رو کم داشت .اگه اُپال رَدمون رو بگیره ،با یه چیزی جنگیتر دنبالمونمیافته.
 سپر پوششی چی؟ چیز زیادی نمونده .شاید بتونیم رادارهای آدمیزادها رو گول بزنیم ولی اسکنرهای خودمونو ،نه. چه کار میتونیم بکنیم؟ باید همینجا در ارتفاع خطوط هوایی آدمیزادی بمونیم .سرعتمون باید زیر سرعت صوت باشه تا جلب توجه نکنیم .به محضاینکه فرصتی پیش اومد میریم به عمارت فاوْل .در اون صورت دیگه مهم نیست که اُپال ما رو ببینه ،چون تا بخواد بهمون
برسه برگشتیم به زمان خودمون.
مالچ دیگامز سرش را از الی در تو آورد.
 اینجا که چیزی نیست .فقط چند تا سکهی طال است .میتونم برشون دارم؟ در ضمن ،درست شنیدم که یکی داشت در مورداُپال کوبویی حرف میزد؟
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 -نگران نباش ،همه چی تحت کنترله.

 تحت کنترل؟ مثل رتدان پارک که تحت کنترل بود ،یا مثل بازار دباغها که تحت کنترل بود؟آرتمیس گفت :امکانات نداشتیم .ولی زمانی میرسه که به وجود من و سروان شورت افتخار میکنی.
مالچ با قیافهی مرددی گفت :فکر کنم بهتره برم ببینم توی فرهنگ لغت افتخار رو چی معنی کرده ،چون فکر نکنم معنیش
همونی باشه که من فکر میکنم ،هان ،جیجی؟
میمون با دستهای کوچکش دست زد و صدایی مثل خنده از خودش درآورد.
هالی برگشت به طرف دستگاههایش و گفت :مثل اینکه باالخره یکی رو پیدا کردی که باهات تفاهم داره .فقط حیف که دختر
نیست ،وگرنه میتونستی باهاش ازدواج کنی.
مالچ ادای شوکه شدن را درآورد.
 ازدواج با یکی غیر از گونهی خودت؟ واقعاً که چه چندشآور ،کدوم موجود عوضیای میتونه یکی رو که از گونهی خودشنیست حتی ببوسه؟
آرتمیس شقیقههایش را مالید.

––

فکر کرد ،کو تا به تیپرئری برسیم .تازه بعدش هم چند کیلومتر دیگه تا دوبلین باید بریم.
***
اُپال گفت :یه شاتل؟ شاتل جنها؟
شاتل اُپال داشت در ارتفاع پنجاه کیلومتری پرواز میکرد .ستارهها باالی شاتل سیاهِ ماتشان چشمک میزدند و زمین زیرشان
معلق بود و شالی از ابر او را در خودش پیچانده بود.
مروال گفت :حسگرها که اینو نشون میدن .یه مدل قدیمی حفاریه .دستگاههاش زیاد مجهز نیست ،قدرت آتشش هم صفر.
باید بتونیم بگیریمش.
اُپال مچ پایش را باال داد تا چکمههای قرمز جدیدش را ببیند و کیف کند.
 باید بتوانیم؟ چرا باید بتونیم؟ خب ،یه مدت کوتاهی داشتیمش ،ولی بعد رفت زیر سرعت صوت .حدس میزنم خلبانش میخواد تا وقتی که احساس کنهدر امانه ،بین خطوط هوایی آدمیزادها پرواز کنه.
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اُپال با بدجنسی لبخند زد .از چالش خوشش میآمد.

 باشه ،از تمام امکانات استفاده کن .ما هم سرعت داریم هم اسلحه .تنها کاری که باید بکنیم اینه که خودمونو در مسیر صحیحقرار بدیم.
دیسِنت لبخند مسخرهای زد و گفت :چه فکر شگفت محشر انگیزی.
اُپال کفری شد.
 دیسِنت ،خواهش میکنم از کلمات کوتاه استفاده کن .مجبورم نکن بخارت کنم بفرستمت هوا.تهدید بیخودی بود ،چون اُپال بعد از جریان انجمن طرفداران انقراض حتی یک جرقه هم نمیتوانست تولید کند .هنوز چیزهای
اساسی را داشت  -مثل کنترل ذهن و قدرت پرواز و چیزهایی از این دست  -ولی برای صاعقه زدن باید حسابی میخوابید.
البته ،لزومی نداشت بریلها از این جریان اطالعی داشته باشند.
 برنامهام اینه .نوارهای آزمایشگاه رو میذارم تو تشخیص صدا تا ببینم با چه لهجهای مُنطبقه .پسره هر کی میخواد باشهاهل مناطق مرکزی ایرلنده .احتماالً دوبلین .دیسِنت ،با تمام سرعت ما رو میبری اونجا و وقتی اون شاتل حفاری از خطوط
هوایی خارج شد...
–– گفت :منتظر میشیم.
اُپال انگار که بین دو تا انگشتش مورچهای باشد ،لهش کرد .بعد
دیسِنت گفت :چه خوش عالیانگیزه.

عمارت فاوْل
خورشیدی که هنگام ترک کردن عمارت فاوْل داشت باال میآمد ،حاال که هالی شاتل قراضه را به زحمت تا نزدیک دیوارش
پایین آورده بود ،در حال غروب بود.
 چیزی نمونده که وقتمون تموم بشه ،این قراضه هم تقریباً کارش تمومه.هالی دستش را روی قلبش گذاشت و ادامه داد :احساس میکنم که جادوی شماره یک هم داره از بین میره ،ولی هنوز کمی
وقت هست.
آرتمیس سرش را تکان داد .دیدن عمارت یک جورهایی وخامت حال مادرش را برایش بیشتر کرد.

باید برم خونه.
 آفرین ،هالی .موفق شدی .حاال ببرمون توی حیاط پشتی .از در آشپزخونه میتونیم بریم تو.205
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هالی چند تا دکمه را فشار داد.

 دارم اسکن میکنم ببینم اون پشت زنگ خطر چی دارین .دوتاشون معلومه ،یکی رو هم قایم کردن .اگه اشتباه نکنم،حسگرهای حرکتیاند .فقط یکیشون به نمایشگر وصله ،دو تای دیگه فقط زنگ خطر دارن.
 آره ،هالی .لطفاً از کار بندازش .کسی خونه هست؟هالی تصویرهای حرارتی را نگاه کرد.
 فقط یه بدن گرم ،طبقهی باال.آرتمیس آهی کشید .خیالش راحت شده بود.
 خوبه .فقط مادر خونهست .تا حاال باید قرصهای خوابآورشو خورده باشه .بچگی من نباید هنوز برگشته باشه.هالی تا آنجا که میتوانست شاتل را آرام پایین آورد ،ولی دندهها خوب جا نمیافتادند و کیسههای فنری خشک بودند .فرمان
خراب بود و ژیروسکوپ مثل بادنما دور خودش میچرخید .دندهی فرود سنگ کاریهای کف حیاط را کند و مثل زمینی که
زیر گاوآهن برود قلوهکنشان کرد.
آرتمیس جیجی را بغل کرد.

––

 دوست داری یه کمی دیگه ماجراجویی بکنی ،مرد کوچولو؟چشمهای گرد لمور حالتی نگران داشتند .برگشت و به مالچ نگاه کرد تا قوت قلب بگیرد .مالچ چانهی لمور کوچولو را قلقلک
داد و گفت :همیشه یادت باشه که تو باهوشی.
دورف برگشت و یک ساک پارچهای پیدا کرد و شروع کرد به خالی کردن بقیهی چیزهایی که توی یخچال مانده بود.
هالی گفت :احتیاجی به این کار نیست .شاتل مال خودت .غنائمتو بردار و برو ،بعد این قارقارکو بنداز تو دریا و چند سالی خوش
باش .ولی قول بده که به آدمیزادها نفروشیش.
مالچ گفت :فقط چند تا از خرت و پرتها رو .جدی گفتی میتونم شاتلو بردارم؟
 در واقع ،ازت میخوام یه جوری سر به نیستش کنی .بکنی که بهم لطف کردی.نیش مالچ باز شد.
 من خیلی دست و دلبازم .هر چقدر بخوای بهت لطف میکنم.هالی هم لبخند زد.

206

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

 خوبه و یادت باشه ،وقتی دوباره همدیگه رو ببینیم هیچکدوم از این اتفاقها نیفتاده که احتماالً هم نیفتاده. دهن من قفله.آرتمیس مالچ را هل داد کنار و رد شد.
 این از اون چیزهاییه که من حاضرم به خاطر دیدنش پول بدم .دهن مالچ دیگامز که قفل بهش زدن. از دیدنت خوشحال شدم ،خاکی .منتظر روزیام که لُختت کنم.آرتمیس دست مالچ را گرفت و تکان داد و گفت :باورت بشه یا نشه ،منم منتظر اون روزم .روزهای خوشی با هم خواهیم داشت.
جیجی هم دستش را دراز کرد تا دست بدهد.
مالج خیلی جدی گفت :مواظبش باش جیجی .یه خرده خنگه ،ولی نیتش خیره.
 خداحافظ ،آقای دیگامز. تا بعد ،آقای فاوْل.***

––

وقتی مروال با عجله وارد کابین خصوصی اُپال شد ،اُپال در سومین دور مراقبهی گوالشوئیمش بود.
مروال همانطور که نفسنفس میزد ،گفت :پیداش کردیم ،دوشیزه کوبویی .یه دقیقه از باالی مدیترانه با سرعت مافوق صورت
رد شدن .ولی همین هم کافی بود.
اُپال با آهنگ یکنواختی گفت :هاااممهااممهاااا .رامامممهاااممهااا .آرامش در درونم ،شکیبایی گرداگردم و بخشش در مسیرم.
مروال ،حاال نشونم بده این آدمیزاد پلید ناپاک کجاست.
مروال نمایشگر قابل انعطافی که به سینهاش فشار میداد ،تقدیم رئیسش کرد.
 نقطه قرمزه .ساحل شرقی. نظامیه؟ در کمال تعجب ،نه .مسکونیه .سیستم دفاعی و از این جور چیزها نداره.اُپال از روی صندلی گرم و نرمش بلند شد.
 -خوبه .خوب بررسیش کن .توپها رو آماده کن و ببریم اونجا.
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 بله ،دوشیزه کوبویی. و مروال؟ -دوشیزه کوبویی؟

 فکر کنم دیسِنت کوچولو عاشقم شده .چند دقیقه پیش بهم گفت که خیلی خوش عکس جذبه شدم .کوچولوى بیچارهیسادهدل .میشه یه جوری حالیش کنی که من و اون به هم نمیخوریم؟ اگه حالیش نشد ،مجبور میشم بکشمش.
مرو آهی کشید و گفت :حالیش میکنم ،دوشیزه کوبویی مطمئنم که خیلی هم خوب حالیش میشه.
***
آرتمیس همانطور که در عمارت میرفت و سر جیجی را میخاراند ،زیر لب گفت :آروم باش ،کوچولو .دیگه هیچکس نمیتونه
بهت صدمهای بزنه .دیگه در امانی.
هالی روی پلهها پشت آرتمیس بود و دو تا انگشتش را سیخ گرفته بود و حواسش به پشتشان بود .انگشتها اسلحهی پر نبودند
ولی اگر کسی به آنها نزدیک میشد میتوانستند با سرعت برق استخوانهایش را بشکنند.
 زود باش ،آرتمیس .شماره یک ضعیفتر شده ،باید هر چه زودتر بپریم.––

آرتمیس همانطور که حواسش بود پایش را روی یک حسگر وزنی که روی پلهی دوازدهم بود نگذارد ،گفت :چیزی نمونده.
فقط چند ثانیه.
اتاق مطالعهاش درست همانطوری بود که ترکش کرده بود .در کمد لباس هنوز باز مانده بود و یک شال گردن مثل ماری که
در حال فرار باشد ،از رفکهی پایین آویزان بود .آرتمیس که حاال اعتماد به نفسش کمی بهتر شده بود ،گفت :رسیدیم همونجا
که بودیم .دقیقاً همون نقطه.
هالی داشت نفسنفس میزد.
 برخالف زمانش .برام سخته سیگنال رو دنبال کنم .مثل اینه که دنبال یه بو راه بیفتی.آرتمیس دستش را دورگردن هالی انداخت .حاال یک گروه سه نفره بودند .خسته ،گرسنه و عصبی.
 فکر کردم مُردی.آرتمیس گفت :خودم هم همینطور .ولی یه دفعه دیدهام نمیتونم تو این زمان بمیرم.
 -بعد که برام تعریف میکنی؟
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 -بعداً ،آره .وقت شام .حـاال میشه جریان زمان رو راه بندازیم؟

اما یکدفعه پرده با خشونت کنار رفت .آرتمیس و باتلر جلوی پنجره ایستاده بودند و هر دو کت و شلواری از جنس آلومینیوم
به تن داشتند .باتلر زیپ کتش را پایین کشید و از توی سینهاش ،هفت تیر درازی بیرون آورد .آرتمیس ده ساله گفت :جریان
این زمان چیه؟
***
مالچ داشت سکهی طالیی را به عنوان صدقه برای خدای خوششانسی دورفها چال میکرد که زمین زیر پایش یکدفعه
منفجر شد و دید دارد با تیغهای که روی یک شاتل یخشکن است باال میرود.

فکر کرد ،حتی صداشو نشنیدم که داره باال میاد و بعد ،مثل اینکه زیادی صدقه دادم.
مالچ قبل از اینکه به خودش بیاید و تکانی بخورد ،دید سر لولهی یک نوترینو درست زیر سیب گلویش است .موهای ریشش
به طور غریزی فهمیدند که این اسلحه ،اسلحهی یک دوست نیست و سریع دور لولهاش پیچیدند.
مالچ گفت :شاتل خوبی دارین ،فکر کنم موتورش بیصداست.
سه پیکسی جلویش ایستاده بودند .دو تا مرد و یک زن .معموالً پیکسیها موجودات تهدیدآمیزی نیستند ،ولی این مردها مسلح
بودند و زنه بدجوری نگاهش میکرد.

––

مالچ گفت :شرط میبندم ،حاضرین دنیا رو آتش بزنین ،فقط برای اینکه ببینین آتش میگیره.
اُپال پیشنهاد مالچ را در یادداشت الکترونیکی رایانهی جیبیاش تابپ کرد.
 -به خاطر این ممنون .حاال ،همه چیزو بگو.

مالچ فکر کرد ،چند دقیقهای تحمل میکنم ،بعد بهش اطالعات غلط میدم.
 هیچی بهت نمیگم ،پیکسی بدبخت.اُپال با سرخوردگی گفت :وای ،چه بد .چرا هیچکس از من نمیترسه؟
بعد دستکشش را از دستش درآورد و شستش را روی شقیقهی مالچ گذاشت.
 حاال ،همه چیزو نشونم بده.و با همان یک خرده جرقهی نامشروعی که برایش مانده بود ،تمام خاطرات چند روز گذشتهی مغز مالچ را مکید .حتی برای
کسی که عادت داشت چیزهایی با مقیاس بزرگ از خودش بیرون بدهد ،فوقالعاده احساس ناخوشایندی بود .مالچ همانطور
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که چند روز اخیر زندگیاش از سرش بیرون کشیده میشد زیرلب پرت و پال گفت .وقتی اُپال چیزی را که میخواست به دست
آورد ،دورف بیهوش روی خاکها افتاد.
یک ساعت بعد در حالی که یک تراشهی روشنکنندهی شاتل پلیس زیر زمین توی جیبش بود ،از خواب بیدار میشد بدون این
که بداند چطوری آنجا رفته است؟
اُپال چشمهایش را بست و خاطرات جدیدش را دوره کرد .بعد لبخند زد و گفت :که اینطور ،جریان زمان.
***
آرتمیس با اصرار گفت :وقت این کارها رو نداریم.
آرتمیس ده ساله گفت :ولی من فکر کنم داریم .شما دو تا دوباره بیاجازه وارد خونهی من شدین ،کمترین کاری که میتونین
بکنین اینه که بگین ببینم این جریان زمان چیه .بگذریم از اینکه باید توضیح هم بدین که چطوری هنوز زندهاین.
آرتمیسش بزرگتر موهایش را از توی صورتش کنار زد.
 حاال دیگه باید حتماً بشناسیم. ما اینجا تبلیغ شامپو نمیکنیم .پس اینقدر موهاتو اینور و اونور نده.––

هالی دستش را روی قلبش گذاشت و دوال شد و داد زد :عجله کن ،وگرنه مجبور میشم بدون تو برم.
آرتمیس با التماس گفت :خواهش میکنم .ما باید بریم .مسئلهی مرگ و زندگیه.
آرتمیس بچه همانطور بیحرکت ایستاده بود.
 احساس میکردم که دوباره برمیگردی اینجا .همه چیز همینجا شروع شد ،درست همین نقطه .فیلمهای دوربینهای مداربسته رو دیدم .همین جوری یکدفعه تو این اتاق ظاهر شدی ،بعد دنبالم اومدی آفریقا ،برای همین فکر کردم اگه جون رفیقتو
نجات بدم با لمورم دوباره برمیگردی همینجا خیلی راحت گرمای بدنمونو با این لباسها مسدود کردیم و منتظر موندیم و
بفرما ،اومدی.
آرتمیس بزرگتر گفت :چه استدالل بیاساسی ،ما فقط لموره رو میخواستیم .وقتی گیرش آوردیم ،چرا باید واسه دزدی برگردیم
اینجا؟
 قبول دارم که منطقی نیست ،ولی من که دیگه چیزی نداشتم که بخوام از دست بدم .البته ،همونطور که میبینید ،خیلیچیزها هم به دست آوردم.
هالی دیگر تحمل نداشت.
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 آرتمیس ،تو آدم مهربونی هستی .تو خوبی ،گرچه هنوز خودت نمیدونی .تو از الماسهات گذشتی برای اینکه جون منونجات بدی .بگو چی میخوای تا بذاری ما بریم؟
آرتمیس بچه حدود یک دقیقه و نیم از زمان با ارزش را به فکر کردن به این موضوع هدر داد .باالخره گفت :حقیقتو .میخوام
حقیقت محض رو در مورد تمام این ماجراها بدونم .اینکه تو چی هستی؟ چرا اون اینقدر به نظرم آشناست؟ چرا این لموره
اینقدر براتون مهمه؟ همه چی رو.
آرتمیس بزرگتر جیجی را به سینهاش فشار داد و گفت :یه قیچی بده به من.
***
اُپال دوید توی عمارت و جلوی حالت تهوعش را به خاطر اینکه بدون فراخوان وارد محل سکونت آدمیزادی شده بود گرفت.

از هیجان با خودش نخودی خندید و فکر کرد ،یه جریان زمان .باالخره فرصتی بیش اومد تا بتونم تئوریمو آزمایش کنم.
مدتها بود که کنترل زمان بزرگترین آرزوی اُپال بود .اگر میتوانست عبور یک نفر را در زمان کنترل کند بزرگترین قدرت
جهان را در اختیار داشت .ولی جادویش بدون این لمور به اندازهی کافی قوی نبود .برای اینکه زمان را فقط برای چند ساعت
کند کنند چند تیم جادوگر پلیس زیر زمین الزم بود ،حاال فکرش را بکنید جادویی که میخواست دری به روی تونل زمان باز
کند چقدر باید عظیم میبود .منفجر کردن ماه با این کار خیلی––آسانتر بود.
اُپال این را هم در یادداشتش تایپ کرد.

یادت باشه ،منفجر کردن ماه ،عملی است!
اُپال مطمئن بود که اگر فقط وارد تونل شود ،به دست آوردن عملش دیگر کاری ندارد.
اُپال بدون توجه به اینکه پلههای بلند آدمیزادها قسمت پنجهی چکمههایش را خط میاندازد از پلهها باال رفت .مروال و
دیسِنت هم پشت سرش بودند و از این بیاحتیاطی رئیسشان تعجب کرده بودند.
ال
دیسِنت یواش گفت :منو به خاطر چکمههاش تو قفس انداخت .حاال داره با این پلهها خطشون میندازه .عجب موجودیه ،اص ً
ثبات روحی نداره .دارم حسابی از دستش کفری میشم.
اُپال به پاگرد باال رسید و فوری وارد اتاقی شد که درش باز بود.
دیسِنت تعجب کرد.
 از کجا میدونه همون اتاقیه که میخواد؟مروال دستهایش را روی زانوهایش گذاشت تا استراحت کند و گفت :من از کجا بدونم.
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باال رفتن از پلههای آدمیزادی برای پیکسیها آسان نیست .پیکسیها سرهای بزرگ ،پاهای کوتاه و ششهای کوچک دارند.
 شاید از توی اتاق نور قرمز جادو زده بود بیرون ،با شاید هم زوزهی کرکنندهی باد یکی رو شنیده.دیسِنت سرش را تکان داد.
 شاید هم تو درست بگی ،برادر .در ضمن ،فکر نکن وقتی متلک بارم میکنن من نمیفهمم.اُپال با قیافهی عنق از توی اتاق بیرون آمد.
 رفتن ،تونل هم داره بسته میشه .چکمههام بیخود خراب شدن .حاال ،دنبال یکی میگردم که دقدلیمو سرش خالی کنم.برادران بریل به هم دیگر نگاه کردند ،بعد برگشتند و با پاهای کوچولویشان تا آنجا که میتوانستند تند دویدند.
ولی نه به اندازهی کافی تند ندویدند.

––
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فصل چهاردهم
برگ برنده
به محض اینکه وارد جریان زمان شدند خیال هالی راحت شد.

فعالً در امانیم.
جیجی هم در امان بود .به زودی مادر آرتمیس خوب میشد و هالی تصمیم داشت زمانی که این اتفاقی افتاد با مشت توی

صورت آرتمیس خودخواه بزند که حاال دیگر دوست به حسابش نمیآورد .آرتمیس گفته بود ،من کاری رو کردم که باید میکردم.
اگر الزم بشه دوباره هم میکنم.
هالی درک میکرد که آرتمیس نیّت بدی نداشت ،ولی چرا فکر کرده بود که باید با تهدید و ارعاب این کار را بکند؟

من که به هر حال کمکت میکردم .بیبرو برگرد.
میکردی؟ حاضر بودی از دستور مافوقت سرییچی کنی؟ واقع ًا آرتمیس حق نداشت؟
––

اینها سؤالهایی بود که هالی میدانست سالها ذهنش را به خودشان مشغول میکردند .اگر سالها زنده میماند.
این بار سفرشان به نسبت قبل طاقتفرساتر بود .جریان زمان داشت حساسیت فردیاش را تحلیل میبرد و از تمرکزش شدت
کاسته شده بود .انگار دیگر شور و حال زندگی نداشت .فقط میخواست جزئی از این جریان ابدی باشد .اگر این بیماری عفونی
نژاد جن و پریها را از روی زمین پاک میکرد ،مگر چی میشد؟
حضور شماره یک در خودآگاهش ،دوباره سر و سامانی به ارادهاش داد .نیروی دیو کوچک در این جریان کامالً واضح بود.
ریسمان براقی به رنگ سرخ آتشین از آن فضای مسموم بیرون کشیدشان .چیزهایی در تاریکی موهوم اطرافشان حرکت کرد،
چیزهایی سریع که میخزیدند .هالی دندانهایی تیز و پنجههایی خمیده را احساس کرد.

شماره یک یه چیزهایی در مورد زامبیهای کوانتوم نگفت؟ حتماً شوخی میکرد .خواهش میکنم ،بذار این فقط یه شوخی
باشه.
هالی به خودش گفت ،تمرکز کن! وگرنه میبلعمت.
دیگران را هم که با او سفر میکردند احساس میکرد .جیجی در کمال تعجب کامالً آرام بود و داشت با دقت اطرافش را نظاره
میکرد و آرتمیس با ارادهای به برندگی تیغهای تیز ،جایی همان اطراف بود.

هالی فکر کرد ،البد شماره یک وقتی ببینه ما اومدیم بیرون حسابی شوکه میشه.
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وقتی گروه از جریان زمان بیرون افتادند و کف اتاق مطالعهی آرتمیس کمکم شکل گرفتند ،شماره یک اصالً یکه نخورد.
انگشتهایش را انگار که بخواهد کسی را بترساند تکان داد و گفت :زامبی ندیدین؟
فلی از توی صفحهی تلویزیون گفت :خدایا شکرت.
بعد بازدمش را با صدا از توی سوراخهای بینی بزرگش بیرون داد.
 این طوالنیترین ده ثانیهی عمرم بود .لموره رو آوردین؟احتیاجی به پاسخ دادن نبود ،چون جیجی که انگار از صدای فلی خوشش آمده بود صفحهی تلویزیونی را که کنارش بود لیس
زد .زبان حیوان کوچولو وزوزی کرد و از ترس عقب پرید و به فلی چشم غره رفت.
سنتور گفت :فقط یکی؟ ماده چی؟
هالی سرش را تکان داد تا گیجیاش برود .هنوز جریان زمان مثل آخرین لحظههای خواب توی سرش باقیمانده بود.
 ماده نیست .ماده نداریم .باید ازش شبیهسازی کنی.–– میگرفت نگاه کرد و گفت :میبینم که یه...
سنتور سرک کشید و به هیکلی که پشت سر هالی داشت شکل
هالی با لحن تندی حرفش را قطع کرد.
 راجع به این موضوع بعد صحبت میکنیم .فعالً خیلی کار داریم.فلی با حالتی متفکرانه سرش را تکان داد.
 اینطور که به نظر میاد ،حدس میزنم ،آرتمیس یه نقشههایی دارد .مشکلی که برای ما پیش نمیاد؟هالی گفت :مگه اینکه بخوایم جلوشو بگیریم.
آرتمیس جیجی را بغل گرفت و موهای سرش را نوازش کرد و با لحن مهربانی سعی کرد آرامش کند .هالی احساس کرد که
او هم دلش میخواهد آرام شود ،ولی نه با نوازش آرتمیس ،بلکه با نگاه کردن به صورتش در آیینه .خدا را شکر ،دوباره خودش
شده بود .همان هالی قبلی ،یک زن جا افتاده ،نه نوجوانی گیج و مغشوش .وقتی لباسش را دید حالش بهتر هم شد .هیچ چیز
مثل نوترینویی که کنار کمر باشد ،اعتماد به نفس را باال نمیبرد.
آرتمیس یک دست کت و شلوار از توی کمد لباسش برداشت و گفت :باید مادر و ببینم .چقدر باید بهش تزریق کنم؟
فلی روی دکمههای صفحه کلیدش زد و حساب کرد.
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 خیلی قویه .دو سیسی کافیه ،نه بیشتر .توی جعبهی کمکهای اولیهی هالی کنار میز یه سرنگ تفنگی هست .موقع کاربا مغز باید خیلی دقت کنی .یه برچسب بیحسکننده هم اون تو هست .بزنش روی پوست جیجی ،این طوری چیزی حس
نمیکنه.
آرتمیس بستهی کوچک کمکهای اولیه را توی جیبش گذاشت و گفت :باشه .باید تنها برم .واقع ًا امیدوارم که مادر منو بشناسه.
هالی گفت :منم همینطور ،وگرنه امکان نداره بذاره یه غریبه بهش چیزی تزریق کنه.
***
دست آرتمیس باالی دستگیرهی کریستال اتاق خواب پدر و مادرش بود .چندین تصویر از صورتش را در تراشهی دستگیرهی
کریستال میدید .همه تکیده و نگران بودند.

فکر کرد ،آخرین فرصته .آخرین فرصت که نجاتش بدم.
دارم همش مردم رو نجات میدم .قرار بود من یه خالفکار باشم ،چی به سرم اومده؟
ولی حاال وقت غرق شدن در افکار نبود .اینجا چیزی بیش از طال و نام نیک در خطر بود .مادرش داشت میمرد و نجاتش هم
به عهدهی آرتمیس بود.
––

آرتمیس چشمهایش را بست و انگشتهایش را دور دستگیره حلقه کرد .حتی یک لحظهی دیگر را هم نباید با فکر کردن تلف
میکرد ،حاال وقت عملی بود.
***
به نظرش اتاق خیلی سردتر از قبل بود ،ولی شاید هم خیال میکرد.

ذهن همیشه آدمو گول میزنه .حتی منو ،سرمایی که احساس میکنم ،یه فرافکنیه .به خاطر روحیهی بدم ،نه بیشتر.
اتاق خواب پدر و مادرش مستطیل شکل بود و به سمت غرب کشیده میشد .در واقع بیشتر شبیه یک آپارتمان بود تا اتاق
چون مثل اتاق نشیمن مبل داشت و یک گوشهاش هم دفتر کار پدر بود .تخت سقفدارش در زاویه قرار گرفته بود ،به این
ترتیب نور مالیمی که از پنجرهی شیشه رنگی طرح قرون وسطاییاش به داخل میتابید تابستانها روی سقفش میافتاد.
آرتمیس مثل یک رقاص باله با احتیاط روی فرش گام برداشت و سعی کرد روی نقش درخت انگور آن پا نگذارد.

پاتو بذاری رو انگورهاش ،باید تا نه بشماری.
این شرایط فقط همین بدشانسی را کم داشت.
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آنجلین فاوْل روی تخت افتاده بود ،انگار که آن رو پرتش کرده باشند .سرش با زاویهی ناجوری به عقب برگشته بود ،طوری
که خط بین گردن و چانهاش کامالً صاف شده بود و رنگ صورتش چنان پریده بود که به نظر میآمد شفاف است .آرتمیس

یک آن فکر کرد ،نفس نمیکشه و وحشت مثل پرندهای اسیر در انسان در قفسهی سینهاش بال بال زد .دیرکردم ،خیلی دیر.
اما ناگهان تمام بدن مادرش با نفس دردناکی که کشید به رعشه افتاد.
با دیدن این صحنه عزم آرتمیس تقریباً متزلزل شد.

این مادر منه ،آخه چه کار میتونم باهاش بکنم؟
ولی باید کاری میکرد .کس دیگری جز او نمیتوانست بکند.
آرتمیس کنار مادرش رفت و آرام موهای روی صورتش را کنار زد.
 مادر ،من اینجام .همه چی درست میشه .من درمانتو پیدا کردم.آنجلین فاوْل حرفهای پسرش را شنید و پلکهایش لرزیدند و باز شدند .حتی شبکیههای چشمهایش هم رنگ باخته بودند و
رنگ آبیشان مثال دریاچهای یخ زده در زمستان شده بود.
آنجلین آهی کشید و گفت :درمان؟ آرتی کوچولوی من درمانو پیدا کرده؟
––

آرتمیس گفت :درسته مادر ،آرتی کوچولو درمانو پیدا کرده .همون لموره است .یادته؟ همون لمور ماداگاسکار ارتدان پارک.
آنجلین انگشت استخوانیاش را بلند کرد و هوای جلوی بینی جیجی را قلقلک داد.
 لمور کوچولو درمان منه.جیجی از صورت استخوانی زن بیمار وحشت کرد و پشت سر آرتمیس قایم شد .لبخند بیجانی لبهای آنجلین را لرزاند.
 -لمور کوچولو.

آرتمیس فکر کرد ،حاال من مادرشم و اون بچهی من.
 میتونم بغلش کنم؟آرتمیس یک قدم عقب رفت.
 نه مادر ،فعالً نه .جیجی حیوون با ارزشیه .میتونه دنیا رو نجات بده.آنجلین از بین دندانهایش گفت :بذار بغلش کنم .فقط یه لحظه.
جیجی رفت زیر کت آرتمیس ،انگار که فهمیده باشد زن چه میخواهد ،ولی نمیخواست او بغلش کند.
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 خواهش میکنم ،آرتی .اگه بغلش کنم احساس آرامش میکنم.آرتمیس نزدیک بود لمور را بدهد .نزدیک بود.
 بغل کردنش تو رو درمان نمیکنه ،مادر .باید یه چیزی به رگت تزریق کنم.آنجلین انگار که جان گرفته باشد ،کمکم بلند شد و سرش را باال گرفت.
 نمیخوای من خوشحال بشم ،آرتی؟آرتمیس کوچکترین حرکتی نکرد و لمور را به دست مادرش نداد.
 در حال حاضر من سالمتی رو به خوشحال شدن ترجیح میدم.آنجلین زمزمه کرد :منو دوست نداری ،پسرم؟ مامانتو دوست نداری؟

آرتمیس خیلی آرام بستهی کمکهای اولیه را از جیبش بیرون آورد و بازش کرد و انگشتهایش را دور دستهی سرنگ تفنگی
حلقه کرد .یک قطره اشک آرام از روی گونهی رنگ پریدهاش غلتید و پایین افتاد.
 معلومه که دوستت دارم ،مادر .از زندگیم هم بیشتر دوستت دارم .اگه بدونی واسه پیدا کردن جیجی چی که نکشیدم .فقطپنج ثانیه بیحرکت باش ،بعد دیگه این کابوس تموم میشه–– .

الی چشمهای آنجلین کمی باز شد.
 ولی من نمیخوام چیزی بهم تزریق کنی ،آرتمیس .تو که پرستار نیستی .مگه اینجا یه دکتر نبود ،یا من خواب دیدم؟آرتمیس هفتتیر را آماده کرد و منتظر ماند تا چراغش سبز شود.
 مادر ،من قبالً هم به شما تزریق کردم .دفعهی پیش که مریض بودی.آنجلین یکدفعه با کف دست روی مالفه کوبید و داد زد :آرتمیس! ازت میخوام که اون لمور رو همین حاال بدی به من! زود!
و دکتر رو خبر کنی.
آرتمیس از توی بسته یک شیشه برداشت.
 مادر داری عصبی میشی ،فکر کنم باید قبل از اینکه پادزهر رو بهت تزریق کنم یه آرامبخش بهت بزنم.آرتمیس شیشهی کوچک را توی هفتتیر گذاشت و دستش را دراز کرد تا بازوی مادرش را بگیرد.
آنجلینا جیغ زد :نه.
و با زوری باورنکردنی آرتمیس را هل داد.
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 اون آرامبخش پلیس زیرزمینتو بنداز دور ،پسرهی احمق.آرتمیس یکدفعه خشکش زد.
 پلیس زیرزمین ،مادر؟ شما از پلیس زیرزمین چی میدونین؟ آنجلین مثل بچهای گناهکار لب ورچید. چی؟ گفتم پلیس زیرزمین؟ نمیدونم یعنی چی.آرتمیس یک قدم دیگر عقب رفت و برای اینکه از جیجی محافظت کند بغلش کرد.
 -مادر ،حقیقتو بگو ،اینجا چه اتفاقی افتاده؟

آنجلین قیافهی بیگناهش را کنار گذاشت و با مشت ضعیفش روی مالفهها کوبید و با کالفگی جیغ کشید.
 کالفهام کردی دیگه ،آرتمیس فاوْل .عجب آدمیزاد مزاحمی هستی تو ،چقدر ازت متنفرم.اینها کلماتی نبود که آدم انتظار داشته باشد از دهان مادرش بشنود.
آنجلین روی تخت افتاد و از عصبانیت جوش آورد و واقعاً هم جوش آورد .چشمهایش توی حلقه به عقب برگشت و عضالت

––
کشیدن.
دستها و گردنش مثل چوب سفت شد و شروع کرد به نعره

 وقتی دستم به لموره برسه ،همهتونو له میکنم .پلیسی زیر زمینو ،فلی ،جولیوس روت .همهتونو ،توى تمام تونلهاى پوستهیزمین سگها رو ول میکنم تا اون دورف نفرتانگیز رو تیکه پاره کنن ،اون سروان مؤنث رو هم شست و شوی مغزی میدم
و وادارش میکنم مثل یه برده برام کار کنه.
سرش را برگرداند و با تنفر به آرتمیس نگاه کرد.
 انتقام مناسبیه .موافقی ،پسرم؟کلمهی آخر مثل سم نیشهای یک مار از لبهایش چکید.
آرتمیس جیجی را محکم بغل کرد .لرزش بدن حیوان کوچک را روی سینهاش احساس میکرد .یا شاید هم این لرزش خودش
بود.
آرتمیس گفت :اُپال تا اینجا دنبالمون کردی؟
مادر آرتمیس با صدای اُپال فریاد زد :باالخره فهمیدی؟ پسر نابغهمون باالخره فهمید چه خبره.
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دست و پاهای آنجلین سیخ شدند و بدن استخوانیاش صاف از روی تخت بلند شد و اطرافش را مهی از هوای سرد فراگرفت.
چشمهای آبی کمرنگش در میان مه درخشید و نگاه خشمگینش را مثل نیزه بهطرف آرتمیس پرتاب کرد.
 فکر کردی میتونی برنده بشی؟ واقعاً خیال کردی جنگم بردی؟ چه رؤیای فریبندهای ،تو حتی جادو هم نداری .برعکس منکه از هر جن و پری دیگهای بهغیراز جادوگرهای دیو بیشتر جادو دارم و بهمحض اینکه لموره رو داشته باشم ،جاودانه میشم.
آرتمیس چشمهایش را چرخاند.
 شکستناپذیر یادت رفت.اُپال با جیغ گفت :ازت متنفرررم آرتمیس فاوْل .دستم که به لموره برسه ،اونوقت ...اونوقت...
آرتمیس خودش پیشنهاد داد :به طرز فجیعی منو میکشی.
 دقیقاً ،متشکرم.بدن آنجلین همانطور سیخ چرخید و به صورت ایستاده باالی تخت معلق شد و نوک موهایش که مثل هالهای دور سرش قرار
گرفته بود به سقف خورد .آنجلین با انگشت استخوانیاش به جیجی که از ترس خودش را جمع کرده بود اشاره کرد و
گفت :حاال اون لموره رو بده به من.
آرتمیس لمور را توی کتش پیچید.

––

 خودت بیا بگیرش.***
توی اتاق مطالعه ،هالی داشت نقشهی آرتمیس را توضیح میداد .وقتی توضیحات هالی تمام شد ،شماره یک گفت :همین؟
فکر نمیکنی جزئیات حساسشو فراموش کرده باشی؟ مثالً قسمتهای معقولش؟
فلی از توی نمایشگر گفت :سر تا پا مزخرفه .خب دیگه جنای عزیز ،کارمون اینجا تموم شده .وقتشه بریم زیرزمین.
هالی گفت :باشه میریم .ولی فقط پنج دقیقه به آرتمیس فرصت بدین تا ببینه میشه یا نه .الزم نیست کار خاصی بکنیم .فقط
باید گوش به زنگ باشیم.
آه بلند فلی بلندگوها را به خشخش انداخت.
 باشه .ولی دستکم بذار بگم شاتل رو بفرستن و افراد توی تارا آماده و منتظر تماس من باشن.هالی در این مورد فکر کرد.
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 خوبه .همین کار رو بکن .هر اتفاقی بیفته در هر صورت باید آماده باشیم تا از اینجا بریم .وقتی کارت تموم شد یه نگاه تویساختمون بنداز ،ببین پرستاره کجاست.
فلی صورتش را برگرداند تا با تارا تماس بگیرد.
هالی به شماره یک اشاره کرد.
 تو هم نوک انگشتات جادوتو آماده نگه دار ،شاید الزم شد .تا آنجلین حالش خوب نشه احساس امنیت نمیکنم ،اونوقت میتونیم با خیال راحت توی قهوهخونهی هون قهوه بخوریم.
شماره یک دستهایش را باال برد و فوری امواج قرمز انرژی دورش را فرا گرفت.
 خیالت راحت باشه ،هالی .من آمادهام.این جمله یک تقریباً کم دانست .چون درست در همان لحظه ،نمایشگرها خاموش شدند و در با چنان ضربه شدیدی باز شد
که دستگیره را پرت کرد توی دیوار .هیکل گندهی باتلر چارچوب در را پر کرد.
لبخند هالی وقتی هفتتیر را در مشت مرد محافظ و عینک آیینهای را روی چشمهایش دید محو شد.

هم مسلحه ،هم نمیخواد هیپنوتیزم بشه.

––

هالی سریع بود ،ولی باتلر سریعتر و تازه از مزیت غافلگیری هم استفاده کرده بود ،چون قرار بود حاال در راه چین باشد .هالی
دست برد طرف اسلحهاش ،ولی دست باتلر قبل از او آنجا بود و نوترینو را از غالف کمرش بیرون کشید.

هالی فکر کرد ،ما شگردهای دیگه هم بلدیم .ما جادو داریم .شماره یک حاالجورابهاتم از پات میکشه بیرون.
باتلر چیزی را روی یک چرخ دستی داخل اتاق کشید .یک بشکهی استیل که رویش حروفی حکاکی شده بود.

این دیگه چیه؟ چه کار میخواد بکنه؟
شماره یک این وسط فرصت کرد تنها یک صاعقه بفرستد که فقط پیراهن باتلر را سوزاند و یک قدم به عقب هلش داد ،ولی
مرد محافظ با وجود اینکه تعادلش را از دست داده بود ،چرخ دستی را کشید و توی اتاق پرت کرد .مادهای لزج و غلیظ از سر
باز بشکه بیرون پاشید و روی پاهای شماره یک ریخت .چرخ دستی مثل توپ بولینگ به هالی و شماره یک برخورد کرد و هر
کدام را به یک طرف انداخت.
شماره یک انگشتهایش را نگاه کرد که جادویشان مل شعلهی شمعی که باد به آن بوزد ،خاموش شد .شماره یک گفت :حالم
خوب نیست.
بعد به پهلو شد و چشمهاش برگشتند و زیر لب شروع کرد به زمزمه کردن وردهای جادویی که اصالً عالمت خوبی نبود.
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هالی از خودش پرسید ،مگه توی اون بشکه چیه؟ و برگشت و بالهای لباسش را نگاه کرد که توی جلدشان بودند .همانطور
که داشت پرواز میکرد و باال میرفت باتلر مچ پایش را چنگ زد و گرفت و به طرز خفت باری توی بشکه پرت کرد .هالی
احساس کرد مادهی لزج و غلیظ مثل مشتی خیس به بدنش برخورد کرد و راه بینیاش را بست و توی گلویش رفت .بو
وحشتناک بود.

هالی زود متوجه شد ،چربی حیوانی و از ترس عضالتش منقبض شد و به لرزه افتاد .چربی آب شدهی خالص ،با کمی طلسم
که قاطیش کردن.
هزاران سال بود که از چربی حیوانی برای سرکوب جادو استفاده میشد .حتی قدرتمندترین جادوگرها هم وقتی توی چربی آب
شده فرو بروند هیچ کاری نمیتواند کنند .یک جادوگر را توی بشکهی چربی فرو بکنید ،بعد درش را با پوست بافتهشدهی
درخت بید خوب ببندید و محکم کنید و توی گورستانی که در صحن یک کلیساست چال کنید ،این جادوگر به اندازهی گربهای
که توی یک ساک کردهاید عاجز و درمانده میشود .تحمل این مسئله ،تازه با توجه به این واقعیت که بیشتر جن و پریها
ذاتاً گیاهخوار هستند و برای پر کردن یک بشکه چربی ،چه تعداد حیوان را باید کشت وحشتناکتر میشود.

هالی از خودش پرسید ،کی اینو به باتلر گفته؟ کی داره کنترلش میکنه؟
بعد شماره یک هم توی بشکه چپانده شد و چربی تا باالی سرشان باال آمد .هالی هر طور شده بود سرش را باال آورد .چشم
هایش را درست وقتی پاک کرد که دید در چوبیای را برای ––
بشکه گذاشتند و جلوی نور سقف را گرفتند.

با تأسف گفت ،کاش کالهخود داشتم .کاش الاقل کالهخود داشتم.
بعد در محکم شد .چربی از راه یقه کمکم وارد لباس سرهمیاش شد و در تمام منافذ صورت و سوراخهای گوشش نفوذ کرد.
طلسمی که توی چربیها بود مثل ماری موذی پیچید و جلوى جادویش را گرفت.

هالی فکر کرد ،مُردم .بدترین مرگی که میشد تصورشو کرد .گیر بکنم توی یه جای کوچیک .درست مثل مادرم.
شماره یک کنارش داشت میلرزید .جادوگر کوچولو البد احساس میکرد جانش دارد از بدنش در میرود .هالی ترسید .شروع
کرد به لگد انداختن و جنگیدن و کبود کردن آرنجها و زخمی کردن زانوهایش ،هر جا که جادو میخواست زخمهایش را شفا
بدهد ،مارهای طلسم همانجا جمع میشدند و جرقهها را قورت میدادند.
نزدیک بود دهانش را باز کند تا داد بزند .دلیلی بسیار ساده جلویش را گرفت .بعد چیزی به صورتش خورد .یک لولهی پیچ
خورده .دو تا لولهی پیچ خورده.

لولههای هوا...
هالی با انگشتهایی مضطرب گشت تا سر لوله را پیدا کند .با غریزهای طبیعیاش جنگید تا لوله را اول توی دهان شماره یک
نکند.
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در شرایط اضطراری ،همیشه اول جان خودتان را نجات دهید ،بعد به افراد غیرنظامی خدمت کنید.
برای همین از آخرین ذرات هوایی که توی ششهایش بود استفاده کرد تا راه لوله را مثل غواصی که لولهی هوایش را پاک
میکند باز کند.

فکر کرد ،فقط کاشکی کت و شلوار باتلر رو حسابی کثیف کرده باشه.
حاال چارهای جز نفس کشیدن نداشت .هوا سوتی کشید و همراه با تکههای چربی توی دهانش پایین رفت .هالی دوباره توی
لوله دمید و آخرین ذرات را هم بیرون داد .حاال نوبت شماره یک بود که همانطور که قدرتش تحلیل میرفت تکانها و وول
خوردنهایش هم کمتر میشد .برای کسی با این قدرت ،فرو رفتن توی این کثافت غیرقابل تحمل بود .هالی سر لولهی خودش
را با شست گرفت و راهش را بست ،بعد لولهی دوم را پاک کرد و بین لبهای شل شماره یک گذاشت .لحظهای شماره یک
واکنشی نشان نداد و هالی فکر کرد خیلی دیر شده است ،ولی بعد یکدفعه تکانی خورد و پتپتی کرد و مثل موتور ماشینی که
در صبحی یخبندان روشن شود شروع کرد به نفس کشیدن.

هالی فکر کرد ،زنده است .هردومون زندهایم .اگه باتلر میخواست بمیریم تا حاال مرده بودیم.
هالی پاهایش را کف بشکه گذاشت و شماره یک را محکم کرد .باید آرامش میکرد .انرژیاش را به طرف شماره یک فرستاد،

آروم باش .با اینکه میدانست همدلی شماره یک بدون کالم است ،ادامه داد ،آروم باش ،دوست کوچولوی من .آرتمیس
––
نجاتمون میده.
بعد فکر کرد ،اگه زنده باشه .ولی این را برای شماره یک نفرستاد.
***
آرتمیس از کابوس مادرش که جلوی رویش توی هوا معلق بود فاصله گرفت .جیجی توی بغلش جیغ میکشید و دست و پا
میزد ،ولی آرتمیس محکم گرفته بودش و بیاراده هی کاکلش را میخاراند.
اُپال گفت :ردش کن بیاد .چارهی دیگهای نداری.
آرتمیس با انگشت اشاره و شستش صورت جیجی را محکم برگرداند.
 چرا ،فکر کنم یه چاره دارم.اُپال با وحشت گفت :نمیخوای که این حیوون بدبختو بکشی؟
 کشتم رفت.اُپال توی چشمهای آرتمیس نگاه کرد.
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 فکر نکنم دوباره این کار رو بکنی ،آرتمیس فاوْل .حس ششم اجنهایم بهم میگه اونقدرها هم که تظاهر میکنی سنگدلنیستی.
حقیقت داشت .آرتمیس میدانست که نمیتواند صدمهای به جیجی بزند ،حتی اگر میخواست نقشههای اُپال را به هم بریزد.
ولی دلیلی نداشت این را به اُپال بگوید.
 چرا پیکسی ،قلب من از سنگه .باور کن ،با اون جادوی دل رحمت یه نگاهی توی روحم بکن.لحن صدایش اُپال را به شک انداخت .شاید بهتر بود اینقدر بیمالحظه با او یکه به دو نمیکرد.
 باشه ،آدمیزاد .لموره رو بده به من ،منم دوستاتو آزاد میکنم.آرتمیس داد زد :من هیچ دوستی ندارم.
ال معلوم است که دارد خالی میبندد .اُپال دستکم چند روزی اینجا بوده و حتماً تمام فیلمهای دوربین
گرچه میدانست کام ً
های نگهبانی را زیر و رو کرده است.
اُپال-آنجلین چانهاش را خاراند.
 هیچ دوستی نداری؟ به جز اون اِلفه که باهات اومد به گذشته و البته اون دیو جادوگر که فرستادتون اونجا .بگذریم از اونمحافظ گندهبکت.

––

آرتمیس فکر کرد ،داره باهام بازی میکنه.
اُپال -آنجلین کمی فکر کرد و گفت :ولی راستی ،باتلر دیگه دوست تو نیست ،دوست منه.
این یکی دیگر نگران کننده بود و به احتمال قوی ،راست .آرتمیس که همیشه متخصص تفسیر کوچکترین حرکات بدن مردم
بود ،از این یکی ژست دستپاچه شد.
 باتلر هیچوقت به خواستهی خودش دوست تو نمیشه!اُپال شانههایش را باال انداخت.
 کی حرف از خواسته زد؟رنگ آرتمیس پرید.

 -آهان.
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اُپال با لحن دوستانهای گفت :بذار برات تعریف کنم چی شد .من یه خرده مخ دوستهای کوچولومو که بهم کمک میکردن
دستکاری کردم تا نتونن گزارش کارمو بدن ،بعد سوار شاتل کردمشون و فرستادمشون هون .بعد قبل از اینکه تونل زمانت
بسته بشه ،پریدم اون تو .واسه کسی با توانایی و هوش من کار سادهایه .تو سر تونلت حتی یه طلسم هم نذاشته بودی.
آرتمیس بشکنی زد و گفت :گفتم یه چیزی یادم رفته.
اُپال لبخند کوچکی زد.
 چه بامزه .خالصه ،دیگه پذیرفتم که خودم هستم و خودم ،برای همین چند روزی زودتر از شما از جریان زمان خارج شدم تابا حوصله با گروهت آشنا بشم و همینطور با مادر و پدرت و باتلر.
آرتمیس فریاد زد :مادرم کجاست؟
اُپال با صدای آنجلین گفت :چیه؟ همینجا هستم ،عزیزم .حالم خیلی بده ،برای همین باید حتماً بری به گذشته و یه لمور
جادویی رو بگیری و برام بیاری.
اُپال با تمسخر خندید و گفت :این آدمیزادها واقعاً که چقدر احمقن.
 پس این یه طلسم ظاهر عوض کن نیست؟––

 نه کودن .من کامالً میدونستم که آنجلین معاینه میشه .طلسمهایی که ظاهرم رو عوض میکنن فقط در سطح پوست تأثیرمیذارن ،حتی یه موجود قابل انعطافی مثل من که میتونه خودشو تغییر بده فقط مدت کوتاهی میتونه یه قیافه رو برای
خودش نگه داره.
 پس یعنی مادرم نمیمیره؟آرتمیس پاسخ را میدانست ،ولی میخواست مطمئن شود.
 هنوز نه .اگر چه به زودی .آسیبی که به کل سیستم بدنش وارد شده دیگه جبران ناپذیره .من از فاصلهی دور دارم کنترلشمیکنم .میشه گفت اخرین درجهی هیپنوتیزمه .با قدرتی که من دارم ،میتونم تمام اعضای بدنش رو در اختیار خودم بگیرم،
شبیهسازی عوارض طلسمتراپی که دیگه کاری نداره و به محض اینکه جیجی کوچولو رو هم داشته باشم میتونم تونل
خودمو توی جریان زمان باز کنم.
 پس باید تقریباً نزدیک باشی ،خودتو میگم.اُپال به اندازهی کافی به سؤالها پاسخ داده بود.
 -بله نخیر ،چه فرقی میکنه؟ من بردم ،تو باختی ،قبول کن .وگرنه همه میمیرن .آرتمیس به طرف در رفت.
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 -این بازی هنوز تموم نشده.

از بیرون صدای پا آمد و بعد صدای قیژ عجیبی .آرتمیس حدس زد صدای فرغون باشد ،گرچه چندان تجربهای در باغبانی
نداشت.
اُپال با بدجنسی گفت :چرا ،فکر کنم همین حاال دیگه تموم شد.
از بیرون محکم به در زدند و در بزرگ و سنگین چارتاق باز شد .باتلر چرخ دستی را توی اتاق هل داد و همانطور که قوزکرده
بود و میلرزید ،تلوتلوخوران پشت سرش تو آمد.
اُپال تقریباً با تحسین گفت :واقع ًا قویه .هیپنوتیزمش کردم ،ولی هنوز حاضر نیست دوستهاتو بکشه .قلب مرتیکهی احمق داره
میترکه .فقط تونستم وادارش کنم یه بشکه بسازه و با چربی پرش کنه.
آرتمیس گفت :تا جادوی جنی رو مهار کنی؟
 دقیقاً ،کودن .حاال دیگه واقع ًا آخر بازیه دیگه تمام شد .باتلر برگ برندهی منه .تو تنهایی ،اون لمور رو بده ،منم برمیگردمبه زمان خودم .هیچکس هم ضرر نمیکنه.

آرتمیس فکر کرد ،اگه دست اُپال به لمور برسه ،اونوقت کل سیاره ضرر میکنه.
اُپال بشکن زد و گفت :باتلر ،لمور رو بگیر.

––

باتلر یک قدم به طرف آرتمیس برداشت ،ولی بعد ایستاد .هیکل بزرگش به رعشه افتاد و انگشتهایش دور گردنی نامرئی حلقه
شد.
 گفتم بگیرش ،آدمیزاد احمق.مرد محافظ روی زانوهایش افتاد و زمین را چنگ زد و سعی کرد صدا را از سرش بیرون کند .اُپال جیغ زد :برو بگیرش ،حاال!
باتلر فقط به اندازهی سه کلمه قدرت داشت.
 برو ...به ...جهنم.بعد بازوی چپش را چنگ زد و روی زمین افتاد.
اُپال گفت :اِ ،سکته کرد .یه خرده زیادی بهش فشار آوردم.

آرتمیس به خودش فرمان داد ،حواستو جمع کن ،اُپال شاید همهی کارتهای برنده رو داشته باشه ،ولی حتماً یکی از اونا
سوراخه.
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آرتمیس زیر چانهی جیجی را قلقلک داد.

بعد لمور را به طرف چلچراغی که از سقف آویزان بود پرت کرد .جیجی توی هوا دست و پا زد و به یکی از شاخههای کریستال
چسبید .خودش را با چابکی باال کشید و وسط چلچراغ که جرینگجرینگ میکرد قایم شد.
اُپال فوری رویش را از آرتمیس برگرداند و حواسش را جمع کرد تا بدن آنجلین را تا چلچراغ باال ببرد .ولی خیلی زود فهمید که
تا این حد باال رفتن حتی برای کسی با قدرت او هم غیرممکن است.
داد زد :دکتر شالکه!
دهان واقعیاش هم یک جایی همین را گفت.
 شالکه ،زود بیا تو اتاق خواب!آرتمیس این اطالعات را در ذهنش ضبط کرد ،بعد آرام رفت زیر اُپال کنار تختخواب مادرش .یک میز چرخدار مخصوص شوک
قلب بین وسایل پزشکی کنار تختخواب بود .آرتمیس سریع روشنش کرد و میز را با تمام وسایلش تا آنجا که میتوانست کشید
و تا نزدیکی باتلر که روی زمین افتاده بود برد .مرد محافظ رو به سقف دراز به دراز افتاده بود و دستهایش را طوری دو طرفش
گرفته بود که انگار تخته سنگی نامرئی روی سینهاش باشد .عضالت صورتش زیر فشار تختهسنگ بزرگ به عقب کشیده شده
دندانهایش کلید شده بودند.
بود ،چشمهایش را بسته بود و صورتش از عرق برق میزد و ––
آرتمیس دکمههای پیراهن باتلر را باز کرد ،قفسهی سینهی عضالنیاش که بر از جای زخم بود و زیر فشار قرار داشت معلوم
شد .یک بررسی شتابزده به او گفت که ضربان قلبی در کار نیست .بدن باتلر مرده بود؛ فقط مغزش هنوز زنده بود.
آرتمیس زیر لب گفت :تحمل کن ،دوست عزیزم.
و سعی کره ذهنش را متمرکز کند.
پدالهای احیاکنندهای دستگاه شوک را از جایشان برداشت و روکشهایشان را کند و رویشان یک الیهی ضخیم ژلِ رسانا
ریخت .به نظرش پدالها حاال که صبر کرده بود تا دستگاه شارژ شود سنگینتر شده بودند و به محض اینکه چراغ برو سبز
شد ،توی دستهایش مثل دو تا قلوه سنگ سنگین شدند.
بدون اینکه با شخص خاصی باشد ،داد زد :شارژه.
و پدالها را محکم روی سینهی باتلر گذاشت و دکمهی شوک را که زیر دستش بود فشار داد و انرژیای معادل  360ژول
الکتریسیته را به قلب محافظش فرستاد .بدن باتلر قوس برداشت و بوی تند مو و پوست سوخته توی سوراخهای بینی آرتمیس
رفت .ژل خشک شد و جرقه زد و دور پدالها ،جایی که با پوست در تماس بودند دو حلقهی سوختگی به وجود آورد .چشمهای
باتلر یکدفعه باز شدند و دستهای بزرگش شانههای آرتمیس را گرفتند.
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هنوز بردهی اُپاله؟
باتلر نفس کشید و گفت :آرتمیس.
ولی بعد انگار که گیج شده باشد ،اخم کرد و گفت :آرتمیس؟ چطور؟
پسرک ایرلندی با لحن تندی گفت :بعد ،دوست عزیزم ،بعد .فعالً استراحت کن.
و حواسش را به مشکل بعدی داد.

احتیاجی به تکرار دستور نبود .باتلر فوراً از خستگی بیهوش شد ،ولی قلبش با قوت توی سینهاش میتپید .خدا را شکر ،وقفهای
که در رسیدن اکسیژن به مغزش پیش آمده بود آنقدر طوالنی نبود که آسیبی به آن بزند .مشکل بعدی آرتمیس ،اُپال بود ،یا
به بیان دقیقتر اینکه چطور از توی مادرش بیرون بکشدش .اگر به زودی بیرون نمیآمد ،آرتمیس مطمئن بود که مادرش بعد
از این تجربهی سخت ،سالمتش را به طور کامل به دست نمیآورد.
آرتمیس با چند نفس عمیق بر اعصابش مسلط شد و توجهش را به طور کامل به بدن متعلق مادرش داد .طوری زیر چلچراغ
میچرخید و به طرف جیجی پنجول میانداخت که انگار از آن آویزان است و جیجی هم با نشان دادن پشتش ،بیشتر کفرش
را در میآورد.
––

یعنی ممکنه اوضاع از این هم بدتر بشه؟

درست در همین لحظه دکتر شالکه وارد اتاق شد .توی دستش هفتتیری بود که برای دستهای ظریفش خیلی بزرگ به نظر
میرسید.
 همینجام ،موجود عجیب و غریب .گرچه باید بگم که از صدات اصالً خوشم نمیاد .شاید طلسم شده باشم ،ولی دیگه حیوونکه نیستم.
 خفه شو ،شالکه .یه کار نکن چند تا دیگه از سلولهای مغزتو برشته کنم .حاال ،خواهش میکنم ،اون لمورو بگیر.شالکه چهار انگشت دست آزادش را به طرف چلچراغ گرفت.
 لموره خیلی باال رفته ،آره؟ چطوری میخوای بگیرمش؟ میخوای بکشمش؟اُپال سریع آمد پایین ،به سر و شانهی دکتر کوبید و جیغ زد.
 من صد هزار تا از تو رو میکشم ولی اجازه نمیدم حتی یه مو از سر این لمور کم بشه .این آینده است .آیندهی من! آیندهیدنیا!
دکتر گفت :جدی؟ اگه هیپنوتیزم شده بودم ،فکر کنم حاال خمیازه میکشیدم.
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اُپال گفت :اون آدمیزادها رو بکش ،اول پسره رو ،او خطرناکتره.
 مطمئنی؟ اون گندهه که به نظر من خطرناکتره.اُپال جیغ زد :پسره رو بکش!
از بس کالفه شده بود اشک از چشمهایش راه افتاد و تا گونههایش آمد.
 -بعد باتلر رو ،بعد هم خودتو.

آرتمیس آب دهانش را قورت داد .وقت کافی نداشت؛ کاش همدستش تکانی به خودش میداد.
شالکه گفت :باشه ،باشه.
و شروع کرد به ور رفتن با ضامن زیگ زائر باتلر.
 -مثل اینکه نمیشه از زیر این نمایش در رفت.

آرتمیس فکر کرد تا بیاد بفهمه چطوری ضامن رو بکشه چند ثانیه بیشتر وقت ندارم .چند ثانیه که حواس اُپال رو پرت کنم.
فقط باید یهجوری کارت برندهشو سوراخ کنم.
–– دست بردار اُپال .تو که نمیخوای یه پسر ده ساله رو بکشی،
آرتمیس با صدای آرامی که روی خودش تأثیری نداشت گفت:
میخوای؟
اُپال بدون کوچکترین تردیدی گفت :دقیقاً میخوام .خیال از روت شبیهسازی کنم تا هی بکشمت ،هی بکشمت.
بعد یکدفعه متوجه حرف آرتمیس شد.
 ده؟ گفتی ده سالته؟آرتمیس فراموش کرد که چه خطر بزرگی تهدیدش میکند .فعالً غرق در لذت پیروزی بود و چقدر هم که مست کننده بود.
 آره ،همینو گفتم .ده سالمه ،اگه مادر واقعیم بودی فوری میفهمیدی.اُپال گوشهی ناخن دست چپ آنجلین را جوید و فکر کرد.
 تو آرتمیس فاوْل زمان منی؟ آوردنت جلو! دقیقاً.اُپال ،انگار که باد ببردش ،توی هوا عقب رفت.
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 پس یکی دیگه هم هست .یه جاهایی همینجا .یه آرتمیس فاوْل دیگه.آرتمیس با تمسخر گفت :باالخره فهمیدی؟ اِ ،پیکسی نابغهمون باالخره فهمید چه خبره.
اُپال جیع زد :پیداش کن .فوری پیداش کن .همین حاال.
شالکه عینکش را صاف کرد.
 همین حاال و فوری؟ باید خیلی مهم باشه.وقتی دکتر میرفت ،اُپال با تنفر نگاهش کرد.

 وقتی این ماجرا تموم بشه ،تموم این ساختمانو خراب میکنم ،از بس که از اینجا متنفرم .بعد ،وقتی برگشتم به گذشته،دوباره...
آرتمیس ده ساله پرید توی حرفش و گفت :نمیخواد بهم بگی ،میدونم .دوباره خرابش میکنی.

تقریباً هشت سال پیش
––

هر وقت آرتمیس چهارده ساله فرصتی به دست میآورد و به اتفاقهایی که افتاده بود فکر میکرد ،چه وقتی که روی دکل برق
بود و چه آن موقع که داشت سر آن طرفداران انقراض خونخوار شیره میمالید ،میدید در رابطه با بیماری مادرش هنوز سؤال
های بیپاسخ زیادی باقی مانده است .از قرار معلوم خودش بیماری را به مادرش منتقل کرده بود ،ولی کی به خودش داده بود؟
ج ادوی هالی در گذشته وارد بدنش شده بود ،ولی خود هالی که سالم و سرحال بود .چرا خودش مریض نشده بود؟ اصالً چرا
باتلر مبتال نشده بود؟ باتلر که آنقدر شفا گرفته بود که تا حاال باید نیمه جن شده باشد.
و تازه ،هر سال هزاران آدمیزاد ،از جن و پریها شفا میگرفتند ،یا هیپنوتیزم میشدند و یا خاطرهشویی میشدند ،آنوقت حتم ًا
باید مادر او مریض میشد؟ مادر تنها آدمیزاد روی زمین که میتوانست کاری در این رابطه بکند؟ خیلی تصادفی است ،نه؟ در
واقع بیش از حد تصادفی.
به هر حال چه یکی این بیماری عفونی را به مادرش منتقل کرده باشد ،چه عالئم بیماری را با جادو در او ایجاد کرده باشد ،در
هر صورت ،نتیجه یکی بود :آرتمیس برمیگشت به گذشته تا پادزهر را پیدا کند ،یعنی همان لمور را ،جیجی.
و چه کسی به اندازهی آرتمیس میخواست جیجی پیدا شود؟ پاسخ این سؤال برمیگشت به گذشته .خب معلوم است ،اُپال
کوبویی .این لمور کوچولو آخرین مادهی جادویی اُپال بود .با تزریق مایع مغزی او به رگش واقعاً قویترین موجود این سیاره
میشد و وقتی اُپال نمیتوانست جیجی را در زمان خودش گیر بیاورد ،پس باید در آینده به دست میآورد .به هر ترتیبی که
شده .احتماالً توی تونل زمان تعقیبشان کرده و کمی زودتر بیرون آمده و تمام این ماجرا را برنامهریزی کرده است .برگشتنش
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هم وقتی که مایع مغزی جیجی را گیر بیاورد ،دیگر کاری ندارد .اینها برای آرتمیس هم گیجکننده بود .اگر آرتمیس در زمان
به گذشته نرفته بود ،پس اُپال در زمان حاضر او هم نبود و آرتمیس فقط برای این به گذشته رفته بود چون تمام این اوضاع و
احوال را اُپال به وجود آورده بود .اگر اُپال مادر آرتمیس را مبتال میکرد ،آرتمیس شخصاً دست به کار میشد تا مادرش را درمان
کند.
حاال از یک چیز مطمئن بود ،اینکه کی پشت تمام این ماجراهاست .هم پشتشان و هم جلویشان ،اُپال گروه آنها را به سمتی
رانده بود که برگردند توی چنگ خودش ،این همان معما یا پارادوکس زمان بود.

آرتمیس فکر کرد ،توی این معادله دو تا اُپال هست .پس باید دو تا آرتمیس فاوْل هم باشه.
و به این ترتیب نقشهای در ذهنش شکل گرفت.
***
وقتی آرتمیس بچه از تمام جزئیات مطلع شد و از درستی آنها اطمینان حاصل کرد ،باالخره موافقت کرد با وجود اعتراض باتلر
همراهشان به آینده برود.
فقط گفت :باتلر این مادرمه .باید نجاتش بدم .حاال ازت خواهش میکنم تا وقتی برمیگردم پیشش باشی آخه چطور میتوان
بدون من موفق بشن؟

––

هالی شورت با خودش گفت ،واقعاً چطور؟ ولی وقتی جریان زمان مثل دهان ماری عظیمالجثه جلوی رویشان باز شد و دید
چطور تکبر از صورت پسرک محو شد ،حسابی کیف کرد.
به آرتمیس بچه که محو شدن دستش را تماشا میکرد ،گفت :جا نزنی ،خاکی .در ضمن ،حواست به زامبیهای کوانتوم هم
باشه.
***
جریان زمان برای آرتمیس بزرگتر سختتر بود .اگر آدمیزاد دیگری بود قرار گرفتن مدام در مقابل این پرتوها داغونش کرده
بود ،ولی آرتمیس فقط به صرف قدرت اراده توانست خودش را حفظ کند.
از هوشش کمک گرفت و تمام مدت مشغول حل کردن معادلههای غیرقابل حل با اعداد اصلی بود یا برای سمفونی شماره ۸
شوبرت که ناتمام مانده بود پایانی میساخت.
آرتمیس همانطور که روی سمفونی کار میکرد ،احساس کرد خود بچهترش با تمسخر چیزی گفت.

باز هم به نت سی؟ جدا فکر میکنی این خوبه؟
واقعاً همیشه همینقدر رفتارش زشت و زننده بوده؟ چه موجود آزار دهندهای ،تعجبی ندارد که مردم دوستش ندارند.
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عمارت فاوْل ،زمان حال
آرتمیس بزرگتر به محض اینکه به زمان خودش برگشت و به خانهی خودش ،فقط چنگ زد و چند تکه لباس از توی کمدش
برداشت و به فلی و شماره یک با یک هیس ساده هشدار داد که ساکت باشند و از اتاقش بیرون رفت .سریع از توی راهرو به
طرف آسانسور غذا که نزدیک اتاق ناهارخوری طبقهی دوم بود دوید .این مستقیمترین راه برای پایین رفتن نبود ،در واقع راهی
نامناسب و پیچدار بود ،ولی تنها مسیری بود که توی خانه میشد از آن رفت و زیر نظر نبود.
باتلر معتقد بود سانت به سانت عمارت به غیر از اتاقخوابهای شخصی خود فاوْلها را زیر نظر دارد ،اما آرتمیس از مدتها
پیش برای خودش مسیری توی خانه پیدا کرده بود که اینطرف و آنطرف برود بدون اینکه با دوربینها دیده شود .این شامل
قایم شدن در زاویهی دیوارها ،راه رفتن از روی اثاثیهی منزل ،سوار آسانسورهای غذا شدن و کج کردن یک آیینهی تمام قد
به طوریکه در زاویهی درست قرار بگیرد هم میشد.
البته ،امکان دارد که دشمن یا دزدی اتفاقاً از همین مسیرها ،مختصات و راهها استفاده کند و دیده نشود .امکان دارد ،ولی
احتمالش خیلی کم است ،مگر اینکه اطالعات کاملی از درزها و شکافتها و سوراخ سنبههایی داشته باشد که در هیچ نقشه
ای وجود ندارد.
––

آرتمیس مسیر زیگزاگی را در راهرو طی کرد ،یک ثانیه پشت یک دوربین نگهبانی ایستاد ،بعد سریع چپید توی آسانسور غذا.
از شانسش آسانسور توی همین طبقه بود ،وگرنه مجبور میشد روی کابلها لیز بخورد و پایین برود و لیز خوردن به هیچ عنوان
جزء مهارتهای او نبود .آرتمیس همانطور که توی آسانسور بود ،دکمهی همکف را از بیرون فشار داد و سریع دستش را تو
کشید تا وقتی آسانسور جعبهای شکل پایین میرفت مچش الی در گیر نکند .البته دوربینها پایین رفتن آسانسور غذا را نشان
میدادند ،ولی هیچ چراغی قرمز نمیشد.
آرتمیس به محض اینکه به آشپزخانه رسید ،روی زمین غلتید و در یخچال را باز کرد تا وقتی به طرف انبار میرود دیده نشود.
وقتی دوربین چرخید و از روی در ورودی رد شد ،سایههای تیرهای گوشهی اتاق جای مناسبی برای پنهان کردنش بود تا این
که رفت باالی میز و از آنجا پرید بیرون.
تمام مدت داشت فکر میکرد و نقشه میکشید.

بدترین شرایط رو فرض کن ،فکر کن آرتمیس کوچولو به هیچ دردی نخوره و هالی و شماره یک هم هیچ کاری از دستشون
برنیاد .کامالً احتمال داره که باتلر رو هیپنوتیزم کنن تا جلوی اونا رو بگیره .اُپال یه جایی نزدیک مرکز این اتفاقهاست و داره
مادرمو کنترل می کنه همین اُپال بود که تونست جادوی منو ببینه ،نه مادر .اون بود که جادوی منو روی پدر و مادرم بعد از
مدتی بیتأثیر کرد.
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و البته که نت سی خوبه .وقتی یکی با سی شروع میکنه ،با سی هم باید تمام کنه .اینو دیگه هر احمقی میدونه.
یک زره قرونوسطایی در سرسرای اصلی بود .همان زرهی که باتلر پنج سال پیش موقع محاصرهی عمارت فاوْل پوشید و
ترول جنگید .آرتمیس همانطور که پشتش را به یک پردهی گوبلَن خاکستری مشکی چسبانده بود تا استتارش کند ،آرامآرام
به طرف زره رفت .وقتی پشت زره رسید ،پایین یک آیینهی قدی را که نزدیکش بود کمی کج کرد تا پرتویی از نور خورشید را
مستقیم به طرف لنز دوربین سرسرا منعکس کند.
حاال مسیرش به سمت دفتر نگهبانی کامالً باز بود .آرتمیس با قدمهای محکم و مصمم به طرف اتاقک راه افتاد .مطمئن بود
که اُپال آنجاست .از آنجا میتوانست تمام خانه را زیر نظر داشته باشد ،مضافاً اینکه دقیقاً زیر اتاق خواب آنجلین واقع شده بود.
اگر واقعاً اُپال داشت مادرش را کنترل میکرد ،پس هر چه نزدیکتر ،بهتر.
تقریباً از چند متر مانده به اتاقک مطمئن شد ،چون صداى اُپال را که داشت عربده میکشید شنید.
 پس یکی دیگه هم هست .یه جایی همینجاها ،یه آرتمیس فاوْل دیگه.یا دوزاریش باالخره افتاده بود ،یا آرتمیس مجبور شده بود قسمتی از نقشهشان را افشا کند .اُپال جیغ زد :پیداش کنید .فوری
پیداش کنید .همین حاال.
کوچک که کنار سرسرای اصلی بود در گذشته به عنوان رختکن،
آرتمیس خیلی آرام و آهسته وارد اتاق کنترل شد .از این اتاق ––
انبار اسلحه و یا سلول نگهداری زندانیها استفاده میشد .حاال ،توی اتاق یک میز رایانه بود ،شبیه همانهایی که توی اتاق
های تدوین فیلم هست و یک عالمه نمایشگر که تمام نقاط عمارت را محوطهی اطراف را نشان میدادند.
اُپال پشت میز نشسته بود و لباس سرهمی پلیس زیرزمین هالی را پوشیده بود .زحمت زیادی برای دزدیدن این لباس نکشیده
بود .تقریباً همین چند دقیقه پیش بود که آرتمیس توی گاوصندوق گذاشته بودش.
پیکسی کوچولو داشت با عصبانیتی دیوانهوار ،در آن واحد هم همهی نمایشگرها را از زیر نظر میگذراند و هم مادر آرتمیس را
کنترل میکرد .موهای سیاهش خیس عرق شده بود و دست و پاهای کوچولو و بچگانهاش از بس که به خودش فشار آورده
بود میلرزیدند .آرتمیس آرام توی اتاق رفت و اول از همه سریع رمز کمد اسلحهها را وارد کرد.
 وقتی این ماجرا تموم بشه ،تمام این ساختمانو خراب میکنم ،از بس که از اینجا متنفرم .بعد ،وقتی برگشتم به گذشته،دوباره...
اُپال یک آن خشکش زد .صدای تقی شنیده بود .برگشت و آرتمیس فاوْل را دید که اسلحهای را به طرفش نشانه گرفته است.
فوری همه چیز را رها کرد و ذهنش را روی هیپنوتیزم متمرکز کرد.
 -اون اسلحه رو بنداز .تو بردهی منی.
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آرتمیس یک آن احساس منگی کرد ،ولی قبالً ماشه را کشیده بود و پیکان کچکی که حاوی معجون مخصوص باتلر بود،
ترکیبی از چند بیهوشکننده و شلکنندهی عضالت را درست زیر گردنش ،یعنی جایی که به وسیلهی لباسش محافظت نمی
شد وارد کرده بود .شانس آرتمیس برای به هدف زدن ،یک در میلیون بود ،چرا که آرتمیس اصالً در تیراندازی تبحر نداشت.

طوریکه باتلر هم یک بار به او گفته بود :آرتمیس ،شاید تو نابغه باشی ،ولی خواهش میکنم تیراندازیها رو بسپار به من ،چون
تو حتی نمیتونی به یه فیل بیحرکت هم درست شلیک کنی.
اُپال روی سوراخ زخمش تمرکز کرد و سعی کرد با جرقههای جادو ببنددش ،ولی خیلی دیر شده بود .مادهی بیهوشی کننده
به مغزش رسیده بود و نمیگذاشت روی جادویش کنترل داشته باشد.
اُپال شروع کرد به گیجگیجی رفتن و مرتب بین خود واقعی پیکسیاش و دوشیزه بوک تغییر شخصیت داد.

آرتمیس فکر کرد ،خودشه ،دوشیزه بوک .سوءظنم درست بود .تنها مجهول معادله.
یک در میان ،اُپال ناپدید میشد و دوباره میآمد و صاعقههای جادو از انگشتهایش بیرون میزد و قبل از اینکه آرتمیس
فرصت کند ببیند باال چه خبر است ،همهی نمایشگرهای جلویش را سوزاند.
اُپال با صدای نامفهومی گفت :میبینی چه صاعقههایی میتونم بسازم؟ تمام هفته داشتم روش کار میکردم.
جادو تغییر مسیر داد و پیج و تابی خورد و تصویری در هوا––ایجاد کرد .تصویر نتراشیده نخراشیدهای از فلی بود که داشت
میخندید.
اُپال داد زد :ازت متنفرم ،سنتور.
و به طرف تصویر حمله برد و از میانش رد شد .بعد چشمهایش به عقب برگشت و همانطور که خرخر میکرد روی زمین
افتاد .آرتمیس کراواتش را مرتب کرد.

جای فروید ،روانشناس معروف خالی.
***
آرتمیس از پله ها باال رفت و دوید به طرف اتاق خواب پدر و مادرش .فرش پر بود از چربی آب شده .دو ردیف جای پای اجنه
از کنار بشکه شروع شده و به طرف حمام توی اتاق رفته بود .آرتمیس صدای بلند آب را شنید که با شدت روی کاشیها می
ریخت.

اُپال برای اینکه جادوی شماره یک رو بیاثر که از چربی حیوونی استفاده کرده .چه وحشتناک ،چه چندشآور.
آرتمیس بچه داشت مادهی لزج را که روی زمین پخش شده بود نگاه میکرد.
به خود بزرگترش گفت :نگاه کن ،اُپال برای اینکه جادوی شماره یک رو بیاثر کنه از چربی حیوانی استفاده کرده ،چه باهوش!
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همراه صدای دوش ،صدای تهوع و غر زدن هم میآمد .باتلر داشت هالی و شماره یک را میشست و آنها هم نه حالشان
خوب بود و نه خوشحال بودند.

ولی زندهان .هر دوشون زندهان.
آنجلین روی تختش خوابیده و لحافی از پر قو روی خودش کشیده بود .رنگش پریده بود و حالت منگی داشتند؛ یعنی آرتمیس
خیال میکرد ،یا واقعاً کمی رنگ به گونههایش برگشته بود؟ آنجلین آرام سرفه کرد و هر دو آرتمیس سریع دویدند کنار تختش.
آرتمیس بزرگتر رو به آرتمیس بچه ،یک ابرویش را باال برد.
 میبینی این باهوش بازیها چه عواقبی دارد؟آرتمیس ده ساله قبول کرد.
 -اره ،میبینم .میشه یه سری برم اتاق تو ...یعنی خودم یه کمی کار دارم.

آرتمیس فکر کرد ،این کنجکاویهای من واقع ًا مسئله است .نباید قول میدادم که خود بچهمو خاطرهشویی نمیکنند ،باید یه
کاری بکنم.
آنجلین چشمهایش را باز کرد .چشمهایش آبی و آرام بودند و در میان حداقهای سیاه به آرتمیس دوخته شدند.
––

با صدای خشداری گفت :آرتمیس ،خواب دیدم دارم پرواز میکنم .یه میمون هم بود.
آرتمیس با خیالی آسوده سرش را تکان داد .مادرش نجات پیدا کرده بود؛ او نجاتش داده بود.
 آره ،یه لمور بود ،مادر .مامان.آنجلین با بیحالی لبخند زد و کمی بلند شد تا گونهی پسرش را لمس کند.
 مامان! سالها انتظار کشیدم تا اینو از دهنت بشنوم .سالها.بعد با همین لبخندی که روی صورتش بود دراز کشید و در خوابی عمیق و طبیعی فرو رفت.

آرتمیس فکر کرد ،درست به موقع ،وگرنه میفهمید که توی حمومش دو تا جن هستن ،یا یه بشکه چربی روی فرشش ریخته.
یا یه آرتمیس دیگه پشت کتابخونه قایم شده.
باتلر خیس آب از حمام بیرون آمد .پیراهن تنش نبود و جاهای سوختگی روی سینهاش معلوم بود .از همیشه رنگ پریدهتر بود
و برای اینکه نیفتد مجبور شد به چارچوب در تکیه بدهد .به آرتمیس بزرگتر گفت :خوش اومدی ،این کوجیکه الحق که عین
خودته .نمیدونی چی به سرم آورد ،روزگارمو سیاه کرد
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آرتمیس با شیطنت گفت :برای اینکه خودمه.
باتلر با شست به پشت سرش اشاره کرد.
 -اون دو تا اصالً خوششون نیومده که انداختمشون تو بشکه.

آرتمیس گفت :چربی حیوانی ،واسه جن و پریها مثل سمه .جادوشونو متوقف میکنه .خاموش میکنه.
باتلر اخم کرد.
 اُپال مجبورم کرد این کار رو بکنم .اون ...دوشیزه بوک ،وقتی میخواستم برم فرودگاه ،کنار دروازهی اصلی اومد پیشم و گیرمانداخت.
آرتمیس آرام روی بازوی محافظش زد و گفت :میدونم .احتیاجی نیست عذرخواهی کنی.
باتلر یکدفعه یادش آمد که اسلحه ندارد و یادش آمد که اسلحهاش پیش کی است.
 با شالکه چه کار کردی؟ با پیکان بیهوشش کردی؟ نه .دیگه ندیدمش.––
کنترل اُپاله .گرچه ،نمیذاره راحت هم کارشو بکنه .باید حاال ترتیب
باتلر دستش را به در حمام گرفت ،آرتمیس ادامه داد :تحت

هر دوتاشونو بدیم.
چند دقیقهای طول کشید تا آرتمیس و باتلر به اتاق نگهبانی رسیدند ،باتلر دستش را به دیوار گرفته بود و در واقع خودش را می
کشید ،برای همین وقتی رسیدند ،اُپال رفته بود .آرتمیس درست وقتی کنار پنجره رسید که دید انتهای یک مرسدس بنز گران
قیمت پیچید توی خروجی جلوی عمارت .هیکل ریز نقشی در صندلی عقب ماشین یکدفعه پرید باال و یک بار دیگر .بار اول
اُپال بود و بار دیگر دوشیزه ایموگن بوک.
آرتمیس فکر کرد ،قدرتش دوباره برگشته .باتلر همانطور که نفسنفس میزد از باالی سرش دوال شد.
 هنوز تموم نشده ،نه؟آرتمیس پاسخی نداد؛ جوابش معلوم بود.
بعد صدای موتور کم و آرام شد.
باتلر گفت :دنده رو عوض کرد .داره برمیگرده.
آرتمیس احساس کرد یک آن قلبش یخ زد ،گرچه انتظارش را داشت.
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فکر کرد ،معلومه که برمیگرده .امکان نداره دیگه همچین فرصتی گرش بیاد .باتلر که حتی نمیتونه راه بره .هالی و شماره
یک هم تا چند ساعت دیگه ضعف دارن ،منم که فقط یه آدمیزادم .اگه حاال عقب نشینی کنه ،دیگه هیچوقت دستش به جیجی
نمیرسه .افراد فلی به زودی از تارا میرسن و میبرنش زیرزمین ،اُپال یه پنج دقیقهای قدرت برتر میمونه.
آرتمیس سریع نقشه کشید.
 باید جیجی رو از اینجا دور کنم تا وقتی توی عمارته ،همه در خطرن .اُپال همهمونو میکشه تا ردی از خودش به جا نذاره.باتلر سرش را تکان داد ،سر و صورتش خیس عرق بود.
 آره .میتونیم با سِسنا ببریمشا. من با سسنا میبرمش ،دوست عزیز .تو باید مواظب مادر و دوستام باشی و اون خود بچهام که سراغ اینترنت نره ،اونم بهخطرناکی اُپاله.
تاکتیک عاقالنهای بود ،قبل از اینکه آرتمیس بگوید ،خود باتلر هم به همین نتیجه رسیده بود .با این وضعی که او داشت
جلوی دست و پای آرتمیس را هم میگرفت .به غیر از این ،عمارت هم بیدر و پیکر بود و بردههای اُپال راحت میتوانستند
بیایند تو و هر انتقامی را که اُپال دوست داشت بگیرند.
 باشه ،فقط از ارتفاع سه هزار متری باالتر نرو و هواست به ––بالهها باشه ،کمی مشکلی دارن.

آرتمیس سرش را تکان داد ،انگار که نمیدانسته .باتلر وقتی توصیههایش را میکرد خیالش راحتتر میشد.
 سه هزار متر .بالهها .فهمیدم. میخوای اسلحه هم داشته باشی؟ یه بِرِتای تمیز دارم.آرتمیس سرش را تکان داد.
 اسلحه ،نه .هدف گیریم به قدری بده که حتی با چشم هالی هم فوقش میزنم به شست پاش .نه تنها چیزی که الزم دارمیه تله است.
آرتمیس کمی مکث کرد ،بعد گفت :و عینکم.
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فصل پانزدهم
قتل عام فاوْلها
تا آنجا که میتوانی بیشتر فاوْل بکش
خانوادهی فاوْل در واقع سه وسیلهی نقلیهی هوایی داشتند .یک هواپیمای جت و یک هلیکوپتر سیکورْسکی که در فرودگاهی
نزدیک عمارت در آشیانهشان بودند و یک سسنای کوچک که در گاراژ کوچکی بود که به عنوان کارگاه از آن استفاده میشد
و کنار مرتعی قرار داشت که در ضلع شمالی عمارت بود .مدل سسنا خیلی قدیمی بود و آرتمیس قبالً یک بار تغییراتی در آن
ایجاد کرده بود ،ولی پروژهاش را ادامه نداده بود ،در واقع هدفش فقط این بود که خنثی کربن و کم هزینهاش کند .پدرش هم
کامالً موافق بود.
یک بار به پسرش گفته بود :من چهل تا محقق دارم که دارن روی پروژهای مشابه همین کار میکنن ،ولی روی مال تو شرط
میبندم.
و به این ترتیب آرتمیس تمام بدنهی هواپیمای کوچک را با همان ورقههای خورشیدی فوقالعاده کارآمد و سبکی پوشاند که
––

ناسا در نمونهی اولیهی بالهای پروازش ،هلیوس استفاده کرده بود .منتها برعکس هلیوس ،سسنای آرتمیس میتوانست با
سرعتی معمولی پرواز کند و سرنشین هم داشته باشد ،چون آرتمیس موتور تکیاش را برداشته بود و به جای آن چند موتور
کوچکتر نصب کرده بود که هم ملخ اصلی و چهار ملخ اضافی را که روی باله بودند میگرداندند و هم چرخهای هواپیما را باز
و بسته میکردند .در ضمن بیشتر فلز آالت به کار رفته در اسکلت هواپیما را باز کرد و به جای آنها از پلیمر سبک استفاده
کرده بود ،به طوری که حتی مخزن سوخت تبدیل شده بود به یک باتری کوچک.
هنوز چند دستکاری دیگر مانده بود ،ولی آرتمیس معتقد بود تا همینجا هم هواپیمایش میتواند پرواز کند .در واقع امیدوار بود،
چون هنوز استحکام هواپیمای کوچکش به خیلی چیزها بستگی داشت.
آرتمیس از در پشتی آشپزخانه به حیاط و از آنجا به مرتع رفت .احتماالً اُپال متوجه رفتنش نمیشد تا وقتی که بلند شدن هواپیما
را میدید .البته آنموقع آرتمیس هم میخواست که ببیندش .امیدوار بود بتواند آنقدر حواسش را پرت کند تا نیروی پلیس
زیرزمین برسد.
آرتمیس بعد از صد متر راه رفتن ،به شدت در پاهایش احساس خستگی کرد .اصالً اهل پیاده رفتن نبود و در این سفرهای
زمانی هم با وجود اینکه توی تونل ذهنش را کامالً روی عضالتش متمرکز کرده بود هیچ تأثیری روی بدنش نگذاشته بود.
پیش خودش امیدوار بود کمی قویتر شود .در هر صورت یک آزمایش ذهنی بود که به زحمتش میرزید ،گرچه نتیجهای
نداشت.
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در قدیمیای که به مرتع راه داشت بسته بود ،برای همین آرتمیس ترجیح داد به جای سر و کله زدن با قفل سنگینش از در
باال برود .زیر کتش گرمای بدن لمور و دستهایش را که محکم دور گردنش حلقه کرده بود ،میتوانست حس کند.

آرتمیس فکر کرد ،باید نجاتش بدم .این حیوون بیگناهو باید نجات بدم.
درهای گاراژ حسابی بزرگ و محکم بودند و قفل رمزدار داشتند .آرتمیس رمز را وارد کرد و درها کامالً باز شدند .داخل گاراژ،
چند نیمکت و کلی ابزارآالت بود و البته سسنای مدرن شده که به بک کابل برق قوی وصل بود .آرتمیس کابل را از پریزش
که به بدنه ی هواپیما وصل بود بیرون آورد و چهار دست و پا داخل کابین خلبان رفت .کمربند صندلی خلبان را بست و اولین
باری که تنهایی با آن پرواز کرده بود را به خاطر آورد.

نُه سالم بود .باید زیر پام بالش میذاشتم.
موتورها فوری و بدون کوچکترین صدایی روشن شدند .تنها صدایی که آمد از چرخش ملخها بود و تیکتیک چند تا دکمه که
آرتمیس روشنشان کرد .اوضاع چندان هم بد نبود .هشتاد درصد برق داشتند ،به این ترتیب میتوانستند چند صد کیلومتری
پرواز کنند و اُپال را کمی دور سواحل ایرلند بچرخانند .ولی بالهها گیر داشتند و درزگیرها قدیمی و کهنه بودند.

باهاش باالتر از سه هزار متر نرو.
––اتفاقی ،خیالت راحت باشه.
آرتمیس به مسافر توی کتش گفت :اتفاقی برامون نمیفته .هیچ
واقعاً همینطور بود؟ آرتمیس چندان هم مطمئن نبود.
مرتع وسیع و بزرگ بود و با شیب مالیمی باال میرفت .آرتمیس سسنا را از آشیانهاش بیرون برد و سرش را کامالً چرخاند تا
بیشترین باند پرواز را داشته باشد .در شرایط ایدهآل ،پانصد متر علف کوتاه برای بلند شدن کامالً کافی بود .ولی در حال حاضر
از پشت سر داشت باد میآمد و علفها کمی بلندتر از حدی بودند که باید باشند.

با وجود تمام این مسائل ،اوضاع رو به راهه .من توی شرایط بدتر از این پرواز کردم.
بلند شدنش عالی بود .آرتمیس سر هواپیما را باال داد و ارتفاع سیصد متری را نشانه گرفت و خیلی راحت از باالی دیوار شمالی
عمارت رد شد .حتی در این ارتفاع کم هم میتوانست دریای ایرلند را ببیند که به سمت غرب میرفت و نور خورشید مثل
شمشیری در امواجش فرو رفته بود.
آرتمیس برای لحظهای کوتاهی وسوسه شد که با لمور فرار کند .ولی این کار را نکرد.
از خودش پرسید ،واقعاً عوض شدم؟ دید دیگر کششی به کارهای خالف ندارد .در صورتی که تا همین چند وقت پیش حاضر
بود تن به هر جرم و خالفی بدهد.
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نه تصمیم خودش را گرفته بود ،گرچه هنوز کسانی بودند که استحقاق این را داشتند که چیزهایشان را بدزدد ،یا رسوایشان
کند ،یا فقط با یک قاشق و یک جفت دمپایی وسط جنگل ولشان کند .باید این آدمها را پیدا میکرد.
آرتمیس دوربین بالها را روشن کرد .توی ماشینرو جلوی خانه فقط یک نفر بود .یک پیکسی سنگدل و بیرحم مبتال به خود
بزرگبینی ،همان اُپال کوبویی .آرتمیس از آن باال دیدش که دارد به طرف در اصلی عمارت میرود و کالهخود هالی را تا روی
گوشهایش پایین میکشد.

از همین میترسیدم .تو فکرش بود که گیرش بیاره .وسیلهی باارزشیه.
آرتمیس چارهای نداشت ،باید هر طور شده توجه اُپال را جلب میکرد .زندگی خانواده و دوستانش در خطر بود .ارتفاع سسنا را
سه متری کم کرد و همراه اُپال به سمت عمارت پرواز کرد .درست است که صدای موتور را نمیشنید ،ولی چند تایی از
حسگرهای کالهخود هالی روشن میشدند.
اتفاقاً درست همان موقع ،اُپال ایستاد ،آسمان را نگاه کرد و چشمش به هواپیما افتاد.

آرتمیس فکر کرد ،زود باش ،اُپال .طعمه رو بگیر .اسکنر حرارتی رو روشن کن.
***
––دفعه پاشنهی پای جلویش را روی پنجهی آن پایش گذاشت و
اُپال با قدمهای مصمم و محکم به طرفی عمارت رفت که یک
سکندری خورد.

خودش را جمع و جور کرد و با عصبانیت فکر کرد ،دخترهی الف دراز احمق .وقتی ملکه شدم – نه – وقتی امپراتوریس شدم،
ال چرا این ،من که غدهی هیپوفیز آدمیزادها رو به مغزم
میگم باید همه یا جن و پریهای بلند ،پاهاشونو کوتاه کنن .یا نه اص ً
پیوند زدم ،از همه بلندتر میشم .یه جن غول میشم ،چه از لحاظ بدنی ،چه عقلی.
نقشههای دیگری هم داشت :یک قالب ژلهای آرایشی از روی صورتش میساخت تا طرفداران دوآتشهاش با گذاشتن آن در
عرض چند ثانیه قیافهشان شبیه او بشود .یک صندلی معلق هومیوپاتی برای خودش میساخت که مرتب ماساژش بدهد و
حسگرهایی داشته باشد که حال و حوصلهاش را تشخیص بدهند و هر وقت خلقش تنگ بود بوهایی ترشح کنند که سرحالش
بیاورد.
اما این نقشهها میتوانند بمانند برای وقتی که امپراتوریس شد .فعالً لمور در اولویت بود .بدون مایع مغزی این جانور سالها
طول میکشید تا نقشههایش عملی شوند .به عالوه ،جادو خیلی راحتتر از علم بود.
اُپال کالهخود هالی را روی سرش گذاشت .بالشتکهای توی کالهخود به طور خودکار قالب جمجمهاش را گرفتند .چند رمز
امنیتی هم بود که اُپال خیلی راحت با چند حرکت تحقیرآمیز دست و یکی دو بار به هم زدن پلکهایش همه را هک کرد .این
کالهخودهای پلیس زیرزمین حتی به اندازهی نصف کالهخودهای بخش خودش پیشرفته نبودند.
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به محض اینکه تمام قسمتهای کالهخود برای اُپال قابل دسترسی شد ،کریستالهای نمایشگر نقاب کالهخود ویزویزی کردند
و قرمز شدند .وضعیت قرمز! چیزی داشت نزدیک میشد .رادار سه بعدی کالهخود هواپیمای کوچکی را باالی سرش نشان داد
و نرمافزار شناساییاش هم نوع آن را که یک سسنای ساخت بشر بود ،مشخص کرد.
سریع فرمان الزم را برای روشن کردن اسکنر حرارتی صادر کرد و موجیاب مادونقرمز کالهخود پرتوهای الکترومغناطیسی را
که از داخل هواپیما میآمد تجزیه تحلیل کرد .صفحههای خورشیدی جلوی بعضی از پرتوها را میگرفتند ،ولی اسکنر لکهی
نارنجیای را روی صندلی خلبان مشخص کرد .فقط یک سرنشین .زیستسنج کالهخود خیلی راحت هویت خلبان را که آرتمیس
فاوْل بود تعیین کرد و یک تصویر سه بعدی از کل هیکلش ارائه داد .اُپال زیر لب گفت :فقط یه سرنشین .آرتمیس فاوْل ،نکنه
اینجوری میخوای گولم بزنی که از خونه دور بشم؟ برای همینه که داری پایین پرواز میکنی؟
ولی آرتمیس فاوْل کامالً با امکانات کالهخودهای پلی زیرزمین آشنایی داشت و میدانست اُپال حاال یک تصویر حرارتی از او
دارد.
پیکسی گفت :ببینم چی تو آستین داری؟ یا شاید هم بهتر بگم چی زیر کتت داری؟
اُپال تصویر قلب آرتمیس را بزرگ کرد و درست روی آن ،منبع حرارتی دیگری را تشخیص داد که فقط به خاطر کمی روشنتر
بودن رنگ قرمزش قابل تمیز بود.
––

حتی در آن موقعیت بحرانی هم اُپال نتوانست جلوی خودش را بگیرد و این آدمیزاد جوان را که داشت رد گرمای لمور را مخفی
میکرد تحسین نکند.
 باهوشه ،ولی نابغه نه.اما برای شکست دادن اُپال کوبویی ،باید نابغه بود .آوردن آرتپس دوم کلک تمیزی بود ،ولی اُپال باالخره متوجه شده بود.

فکر کرد ،من مغلوب خودخواهیم شدم .ولی دیگه تکرار نمیشه.
کالهخود به طور خودکار روی فرکانس رادیوی سسنا تنظیم شد ،برای همین اُپال پیام کوچولویی برای آرتمیس فرستاد.
اُپال گفت :پسر ،دارم میام سراغ لموره.
بعد با یک تقهی کوچک جادو به بالهایش ،یکی دو بار باال و پایینشان کرد.
 و این بار ،دیگه تویی نیست که تو رو نجات بده.***
آرتمیس امواجی را که سسنا را شناسایی کرده بودند نه میتوانست احساس کند نه ببیند ،ولی حدس میزد که اُپال از تصویرگر
ال از اشعهی ایکس هم استفاده کرده است .البد
حرارتی کالهخود استفاده کرده و فهمیده چند تا بدن توی هواپیماست .احتما ً
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به نظر میرسید که سعی دارد رد حرارت جیجی را با مال خودش قاتی کند ،ولی این کلک رویی بود و احتماالً به مدت یک
ضربهی قلبی ،اُپال را گول میزد .وقتی پیکسی متقاعد میشد که غنیمتش دارد فرار میکند چطور میتوانست جلوی خودش
را بگیرد و دنبالش نرود؟
آرتمیس به طرف راست متمایل شد تا اُپال را همچنان با دوربینش ببیند و وقتی دید بالهای اُپال از شکافهای دو طرف
لباسش دارند بیرون میآیند خوشحال شد.
تعقیب و گریز شروع شده بود.
حاال باید طعمه وانمود میکرد که میخواهد فرار کند.
آرتمیس از عمارت فاصله گرفت و به سمت دریای آبی پررنگ پرواز کرد و راضی از پدال گاز نرم هواپیما ،دریچهی سوخت را
تا انتها باز کرد .باتریها هم بدون اینکه حتی یک گرم دیاکسید کربن وارد جو کنند برق الزم را برای موتور فراهم کردند.
آرتمیس دوربین بالهی عقب را نگاه کرد و از دیدن پیکسی در حال پرواز در نمایشگرش اصالً تعجب نکرد.

آرتمیس حدس زد ،به خاطر داروی بیهوشی ،کنترلش روی جادوش یه ذره کم شده .تا حاال فقط در حدی قدرت داشته که
باسنشو بلند کنه .ولی زیاد طول نمیکشه که عوارض دارو از بین بره و اون وقت حتماً پرتاب صاعقهها هم شروع میشه.
آرتمیس پیچید به طرف جنوب و در مسیر ساحل ناصاف ––
حرکت کرد .سر و صدای جنب و جوش مردم در آپارتمانهای بلند

دوبلین و دودکش شومینههای روشن و حرکت هلیکوپترهای پر سر و صدا جای خود را به رشتهکوههای خاکستری دادند که
از شمال به جنوب کشیده شده بودند .دریا به ساحل هجوم میآورد و میلیونها انگشتش را بین شنها و بوتهها و تختهسنگها
فرو میکرد.
قایقهای ماهیگیری پتپتکنان از این شناور به آن شناور میرفتند و پشت سرشان رد سفیدی مثل مارهایی خوش خط و خال
به جا میگذاشتند و ملوانها با چنگکهای دسته بلند خرچنگها را از تورها جدا میکردند .ابرهای چاق و چله در ارتفاع چهار
هزار متری به سنگینی اینطرف و آنطرف میرفتند و باران را آهستهآهسته در شکمهای برآمدهشان آماده میکردند.

یه عصر آروم ،به شرطی که هیچکس باالرو نگاه نکنه.
گرچه با این ارتفاع ،اُپال آنقدر نامشخص بود که با یک عقاب اشتباه گرفته میشد.
نقشهی آرتمیس خیلی راحت و بیدردسر داشت طوالنیتر از چیزی میشد که انتظار داشت .نود کیلومتر را بدون هیچ مزاحمتی
از جانب اُپال طی کرده بود .آرتمیس به خودش اجازه داد کورسویی از امید در دلش روشن شود.

فکر کرد ،همین حاالست که نیروی کمکی پلیس زیرزمین از راه برسه.
که یکدفعه صدایی از رادیو به گوشش رسید.

241

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول
 -آرتمیس؟ تو اونجایی ،آرتمیس؟

باتلر بود .صدایش کامالً آرام بود ،مثل مواقعی که میخواست بعدش موقعیت جدیای را به اطالع آرتمیس برساند.
 باتلر ،من اینجام .خبرهای خوب بده.مرد محافظ توی میکروفنش آه بلندی کشید و پارازیت ایجاد کرد.
 اینا نمیان دنبال سسنا .تو براشون مهم نیستی.آرتمیس گفت :شماره یک براشون مهمه ،میخوان فقط اونو ببرن زیر زمین .میفهمم.
 آره .اون و...آرتمیس با لحن تندی گفت :دیگه چیزی نگو ،دوست عزیزم .اُپال میشنوه.
 به هر حال پلیس زیر زمین اینجاست .آرتمیس ،دور بزن و برگرد.آرتمیس خیلی جدی گفت :نه .نمیخوام دوباره مادر رو به خطر بندازم.
بعد صدای خشخش عجیبی شنید و حدس زد که باتلر دستش را جلوی میکروفن گذاشته است.
––

 باشه .پس بیا یه جای دیگه ،یه جا که بتونیم یه مدتی قایم بشیم. خوبه .من االن دارم میرم سمت جنوب ،چطوره بریم...آرتمیس نتوانست جملهی رمزیاش را کامل کند ،چون کانالش با سوت ممتد کرکنندهای مسدود شد .صدای سوت توی گوش
هایش پیچید و مجبور شد لحظهای کوتاه هواپیما را به حال خود رها کند .آرتمیس سریع کنترل هواپیما را به دست گرفت ولی
ضربهای که به بدنهاش خورد باعث شد دوباره آن را از دست بدهد .چندین چراغ قرمز که مربوط به صفحههای خورشیدی بر
روی نمایشگر هواپیما شروع کردند به چشمک زدن ،دستکم ده صفحهی خورشیدی از این ضربه دچار آسیب شده بود.
آرتمیس یک ثانیه وقت صرف کرد تا تصویر دوربین عقب را نگاه کند .اُپال دیگر تعقیبشان نمیکرد .تعجبی هم نداشت.
صدای پیکسی از توی بلندگوهای رادیو شنیده میشد که تیز و شرورانه بود.
اُپال گفت :خاکی ،من دوباره قوی شدم .زهرت دیگه از بدنم خارج شده .قدرتم زیاد شده ،داره بیشتر هم میشه.
آرتمیس وارد مکالمه نشد .تمام فکر و مهارتش را باید روی هدایت سسنا میگذاشت.
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دوباره به بال چپ حمله کرد و همانطور که بالهایش با سرعت پرپر میزدند تا همپای هواپیما حرکت کند ،مثل بچهای که
بخواهد الیهی یخ روی استخری را بشکند با خوشحالی دستهای مشت کردهاش را محکم روی صفحههای خورشیدی کوبید.
هواپیما تکان محکمی خورد و کمی منحرف شد و آرتمیس برای اینکه ارتفاع را حفظ کند با فرمان کلنجار رفت.

فکر کرد ،این دختره دیوونه شده ،واقعاً دیوونه شده و مثل این صفحههای خورشیدی دیگه گیر نمیاد .تازه اسم خودشو محقق
هم میذاره.
اُپال از روی بال رد شد و با مشت زرهدارش شروع کرد به کوبیدن روی بدنهی هواپیما .صفحههای بیشتری از بین رفتند و
جای مشتهای کوچکش پلیمری را که باالی شانهی آرتمیس کج و کوله کرد .قُر شدگیها و ترکهای ریز برداشتند و فشار
باد هم بازشان کرد .صدای بلند پال از توی بلندگوها در آمد.
 بشین ،فاوْل ،بشین تا شاید وقتی حسابتو رسیدم نرم سراغ خونهات .بشین! بشین!روی هر بشینی که میگفت با مشتی به کابین خلبان ،تأکید میکرد .شیشهی جلو ،رو به داخل منفجر شد و تکههای خرد
شدهی پلکسی گالس به سر و صورت آرتمیس پاشید.
 -بشین! بشین!

تویی که قدرت داری ،اُپال نمیتونه جیجی رو بکشه.
آرتمیس به خودش یادآوری کرد ،جنس پیش توئه ،پس این ––
باد توی صورت آرتمیس میخورد و نمایشگرهای دستگاههای پرواز ،اطالعات پرت و پال میدادند چون اُپال با میدان لباس
پلیس زیر زمینش همه را به هم ریخته بود .ولی شانس داشت و انگیزهی مبارزهاش را هنوز از دست نداده بود.
سر هواپیما را پایین داد و با سرعت به طرف چپ متمایل شد ،اُپال خیلی راحت دنبالش کرد و پشتش راه افتاد.
آرتمیس میتوانست بوی دریا را حس کند.

خیلی پایین بود ،خیلی نزدیک.
روی نمایشگرها چند چراغ دیگر قرمز شدند .برق قطع شده بود .باتریها شکاف برداشته بودند .ارتفاعسنج مرتب میچرخید و
بیببیب میکرد.
اُپال کنار پنجره آمده بود .آرتمیس دندانهای کوچکش را از پشت نیش بازش میدید .داشت چیزی میگفت .داد میزد .ولی

رادیوی آرتمیس دیگر کار نمیکرد .اتفاقاً کامالً به موقع .آرتمیس قکر کرد تا به حال اینقدر بهش خوش نگذشته بوده .داره
کِیفم میکنه.
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آرتمیس سعی کرد کنترل هواپیما را به دست بگیرد .بالهها حاال دیگر کمترین مشکلش بودند .اگر اُپال تصمیم میگرفت چند
کابل دیگر را بکند ،این هواپیما دیگر به درد نمیخورد .البته هنوز برای این اتفاق زود بود .آرتمیس چرخهای فرود را بیرون داد.
اگر اُپال خرابشان نکرده باشد ،باید همان پایین میماندند.
چرخها رو به زمین قرار گرفتند و سر جایشان قفل شدند .اُپال با کالهخودش محکم به پنجرهی پلکسی گالس کابین کوبید.
داشت داد میزد و به نقاب کالهخودش تف میپاشید و دستورهایی میداد که آرتمیس نمیتوانست بشنود ،فرصت کافی هم
نداشت که از روی حرکات لبش متوجه آنها بشود ،فقط میدید که چشمهایش از جادو قرمز شدهاند و میدرخشند و از قیافه
ی جنونآمیزش پیدا بود که امکان هیچ مکالمهی منطقیای بین آنها وجود ندارد.
اُپال باز هم داد زد که توی همان کالهخودش ماند .آرتمیس نیشخندی زد و با سر به رادیو که خاموش و بیصدا بود اشاره کرد.
اُپال متوجه نگاه آرتمیس شد ،نقابش را باال داد و شروع کرد به داد زدن توی باد .آنقدر بیقرار بود که از بلندگوهای کالهخود
هم استفاده نکرد.
با صدایی آمیخته به جادو گفت :لمور رو بده ،منم نجاتت میدم تو...
آرتمیس رویش را برگرداند و نگذاشت توی چشمهایش کند .بعد مُنور را از زیر صندلیاش برداشت و رو به صورتت اُپال گرفت.
––که بهت شلیک کنم.
با صدای سرد و مصمم گفت :هیچ چارهای برام نذاشتی جز این
نمیخواست کلک بزند ،راست میگفت.
اُپال آنقدر باهوش بود که حرف راست را تشخیص دهد و برای یک لحظه ارادهاش متزلزل شد .عقب کشید ،ولی نه آنقدر
سریع که شلیک منور آرتمیس به کالهخودش اصابت نکند.
اُپال دور خودش چرخید و از سسنا دور شد و پشت سرش خطی از دود سیاه به جا گذاشت .جرقههای قرمز مثل زنبورهای
عصبانی دور سرش شروع کردند به چرخیدن .بالهایش به بدنهی سسنا برخورد کردند و هر دو خرد شدند .تراشههای باتری
های خورشیدیشان مثل ستارهها چشمک زدند و بالها دور خودشان چرخیدند و آرام اُپال را به طرف زمین بردند .هواپیمای
آرتمیس به طرف راست خم شد و مثل حیوانی زخمی به ناله افتاد.

حاال باید بشینم.
آرتمیس به خاطر کاری که کرده بود اصالً احساس گناه نمیکرد .سوختگی چیزی نبود که جلوی قدرت مضاعف شدهی اُپال
را بگیرد .تا همین حاال حتماً جادو پوست سوختهاش را مرمت کرده بود .این طوری دستکم توانسته بود چند دقیقهای حکم
اعدامش را به تعویق بیندازید.

وقتی اُپال برگرده ،حسابی کفریه ،دیگه زده به سرش .نمیتونه درست قضاوت کنه.
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آرتمیس با بیرحمی لبخند زد و لحظهای احساس کرد مثل خود قدیمیاش شده است قبل از اینکه هالی و مادرش او را با
اصول اخالقی ناخوشایندشان آشنا کنند.

خوبه .وقتی نتونه درست قضاوت کنه به نفع من میشه.
آرتمیس تا آنجا که میتوانست هواپیما را راست نگه داشت و آرامآرام ارتفاعش را کم کرد .باد به صورتش میخورد و پوستش
را میسوزاند .یک دستش را جلوی صورتش گرفت و از بین پرههای ملخ پایین را نگاه کرد.
شبه جزیرهی هوکهِد مثل سرنیزهی خاکستری تیره ای ،در دریای تیرهی زیر پایش فرو رفته بود و دستهای نور در انحنای
شرقیاش چشمک میزدند .روستای دان کید بود ،همانجایی که باتلر چشم به راه رئیس جوانش نشسته بود تا از برزخ برگردد.
مدخلی جادویی که روزگاری هایبراس ،جزیرهی دیوها ،از آنجا برگشته بود .کل منطقه یک کانون جادویی بود و سر و صدای
طیفسنجهای پلیس زیرزمین را در میآورد.
شب آبی تیره با سرعت پایین میآمد و تشخص زمین هموار را از ناهموار مشکل میکرد .آرتمیس میدانست مرتعی مسطح از
دان کید تا چراغ دریایی هوکهد کشیده شده است ،ولی قفط هر پنج ثانیه که چراغ دریایی میچرخید و روشنش میکرد می
توانست باریکهای از علفهایش را ببیند.

آرتمیس فکر کرد ،باند پروازم.

––

سسنا را در مستقیمترین وضعیت ممکن قرار داد و با شیرجهای دل به هم زن و کج و معوج فرود آمد .صفحههای خورشیدی
از بالها و سر هواپیما کنده شدند و پشت سرش افتادند.
هنوز خبری از اُپال نبود.

میاد .اشتباه نمیکنم.
با هر چرخش چراغ دریایی ،زمین سفت به طرفش هجوم میآورد.

آرتمیس فکر کرد ،سرعتم زیاده .سرعتم برای فرود زیاده .اینجوری هیچوقت نمیتونم گواهینامهی قانونی خلبانیم رو بگیرم.
آرتمیس دندانهایش را به هم فشار داد و فرمان را محکم گرفت .نشستنش احتماالً با ضربهای شدید و پر از تکان بود.
همینطور هم شد ،ولی خب استخوانهایش نشکست .بار اول نه .بار دوم که با زمین برخورد کرد آرتمیس به جلو پرت شد و
صدای شکستن استخوان ترقوهاش را شنید .صدای وحشتناکی که زردابهی معدهاش را تا گلو باال آورد.

هنوز درد نداره .فعالً سرده .ولی بعد شوک بهم دست میده.
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چرخهای سسنا روی علفهای بلند که آب دریا رویشان پاشیده بود و از یخ هم لغزندهتر بودند لیز خورد .آرتمیس اخم کرد ،نه
از درد ،از اینکه حاال سرنوشتش به دست شانس افتاده بود و هیچ کنترلی رویش نداشت .اُپال میآمد سراغ جیجی ،باید نهایت
تالشش را میکرد تا جلویش را بگیرد.
دنیای بیرون هواپیما هنوز داشت با خشونت با آرتمیس برخورد میکرد .چرخ جلو با صخرهای تیز برخورد کرد و کامالً از جا
کنده شد .چرخ چند ثانیهای به موازات هواپیما چرخید و بعد توی تاریکی گم شد.
سسنا یک بار دیگر به زمین خورد و این بار از سر پایین آمد و ملخش شیار عمیقی در زمین کند .دستههای علف در هوا پخش
شدند و تکههای گل از سوراخهای شیشهی شکستهی جلو به داخل پرتاب شدند.

آرتمیس گلها را مزهمزه کرد و فکر کرد ،نمیفهمم این مالچ واسه چی اینقدر بهبه و چهچه میکنه.
بعد ،از هواپیما بیرون آمد و همانطور که تلوتلو میخورد به طرف ساحل صخرهای راه افتاد .آرتمیس کمک نخواست ،اگر هم
میخواست کسی نبود که سراغش بیاید .صخرهها سیاه و خطرناک و متروکه بودند .صدای دریا بلند بود و باد شدیدی میوزید.
حتی اگر روشنایی چراغ دریایی هواپیما را که داشت سقوط میکرد مشخص کرده بود ،کلی طول میکشید تا روستاییهای از
همه جا بیخبر و غیرمسلح برای کمک از راه برسند .تا آن موقع هم که دیگر دیر شده بود.
آرتمیس با دست چپ آویزان به رفتن ادامه داد .دست سالمش را روی سر پشمالویی گذاشت که از یقهی کتش بیرون آمده
بود .با نفسهای بریده گفت :اونجاست.

––

دو پشتهی مخروطی شکل از وسط آب بیرون زده بودند .دو تا ستون صخرهای به ارتفاع سی متر که در برابر برخورد فرساینده
ی موج و باد پایداری میکردند .محلیها به خاطر ظاهرشان که انگار ردای بلندی پوشیده بودند به آنها خواهران روحانی می
گفتند.
خواهران روحانی نزد افراد محلی خیلی محبوب بودند و برای گردش مرتب آنجا میآمدند .پل ریسمانی محکمی از ساحلی
مرتفع به قلهی خواهر روحانی کوچولو و از آنجا به مادر روحانی کشیده بودند .باتلر یک بار به آرتمیس گفته بود شبهای زیادی
را تنهایی روی ستون دوم گذرانده بود و با دوربین چشمی دید در شبش به دریا چشم دوخته بود تا شاید نشانی از هایبراس پیدا
کند.
آرتمیس پا روی اولین ریسمان پل گذاشت .پل زیر پایش کمی موج برداشت و جیرجیر کرد ،اما کامالً محکم و قابل اعتماد بود.
آرتمیس از بین طنابها دریا و صخرههای سر صاف را نگاه کرد که مثل قارچ از توی شنها بیرون زده بودند و با فاصلهی
زیادی زیر پایش قرار داشتند .الشهی سگ بدشانسی کنار یکی از صخرهها افتاده بود ،یادآوری ناخوشایندی که میگفت اگر
تعادلت را روی خواهران روحانی از دست بدهی ممکن است برای تو هم اتفاق بیفتد.
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آرتمیس به خودش گفت ،با چه عجلهای دارم میرم به طرف یه بنبست .وقتی رسیدم به ستون دوم ،به جز پایین جای دیگه
ای ندارم که برم.
ولی چارهی دیگری نداشت .با نگاه کوتاهی به پشتش دید که اُپال دارد میآید .برای دیدنش حتی احتیاج به عینک فیلتردار
سپر پوششی هم نداشت .اُپال دیگر جادویی نداشت که بخواهد آن را برای غیب شدنش استفاده کند .مثل زامبیها توی مرتع
لنگلنگان جلو میآمد ،نور کم رنگ قرمز جادو از داخل کالهخود صورتش را روشن کرده بود و دستهای مشت کردهاش مثل
دو تا توپ دو طرفش آویزان بودند و بالهایش هم پشتش بودند ،ولی خرد و داغان .با این بالها هیچجا نمیتوانست برود .فقط
نیروی جیجی میتوانست نجاتش بدهد .این لمور کوچولو آخرین امید موفقیتش بود .ماگر هر چه زودتر مایع مغزیاش را
تزریق نمیکرد ،مطمئناً پلیس زیر زمین از راه میرسید و از لمورِ در معرض خطر حمایت میکرد.
آرتمیس روی پل جلو رفت ،حواسش بود دست آویزانش به نردههای کنار نخورد .باور کردنی نبود ،ولی فقط کمی درد داشت،
اگر چه با هر قدمی که برمیداشت تمام سینهاش تیر میکشید.

فقط یه کمی دیگه سرشو گرم کن ،سواره نظام برسه .سواره نظام بالدار نامرئی .اونا دیگه ولت نمیکنن ،میکنن؟
صدای جیغی از پشت سرش گفت :فاوْل!
خیلی نزدیکتر ازچیزی بود که انتظار داشت.

––

 اون میمونو بده!صدا آمیخته به جادویی بیجان بود .ولی تماس چشمی برقرار نشده بود ،پس هیپنوتیزمی هم در کار نبود.

آرتمیس نیشخندی زد و فکر کرد ،میمون .هاهاها.
باز هم روی پل جلو رفت .باال و پایینش سیاه بود و ستارهها در آسمان و دریا میدرخشیدند و امواج مثل ببرهای گرسنه به
طرفش میغریدند.
آرتمیس تلوتلوخوران به طرف اولین خواهر روحانی رفت ،خواهر روحانی کوچولو و پا روی صخرهی فرسودهی خطرناک گذاشت.
پایش یکدفعه روی سطح صاف قله لغزید و مثل بالرینها دور خودش چرخید.
صدای جیغ اُپال را از پشت سرش شنید .مردن جیجی حاال واقعاً فاجعه بود ،چون توی این زمان گیر میکرد ،در حالی که کل
پلیسی زیر زمین در تعقیبش بودند و هیچ قدرتی نداشت.
آرتمیس با اینکه خیلی دلش میخواست ،اما پشت سرش را نگاه کرد صدای جیرجیر تختهها را زیر پای اُپال میشنید که
نزدیک میشد و با هر نفسی که میکشید بد و بیراه میگفت .شنیدن این کلمات با صدای بچگانهی پیکسیاش به نظر خنده
دار میآمد.
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آرتمیس به جز جلو جای دیگری نمیتوانست برود .خودش را روی قسمت دوم پل انداخت و روی نردهی ریسمانی جلو کشید
تا اینکه باالخره به مادر روحانی رسید .اگر موقع طلوع آفتاب در ساحل سمت راست ستونها بایستید و کمی چشمهایتان را
ببندید ،آنوقت میتوانید قیافههای جدی و عبوسی را روی مادر روحانی ببینید.
صخرهی بلند حاال واقعاً هم عبوس ،بیرحم و سختگیر بود .حتی از یک قدم اشتباه هم نمیگذشت.
آرتمیس روی قلهی قوسدار زانو زد و آرنج چپش را با دست راستش گرفت.

به زودی ،شوک و درد از پا میاندازدم .ولی فعالً نه نابغه .حواستو جمع کن.
آرتمیس به یقهی کتش نگاه کرد .سر پشمالو نبود.

روی خواهر روحانی کوچولو افتاد .منتظر اُپاله.
جیغ خوشحالی ای را که از پشت سرش شنید فکرش را تایید کرد .آرتمیس با تالش زیادی آرام برگشت تا صورت دشمنش را
نگاه کند .انگار یک عمر بود که داشت با او میجنگید.
پیکسی روی قلهی صخره ایستاده بود و تقریباً از خوشحالی داشت میرقصید .آرتمیس هیکل پشمالویی را که روی صخره بود
میتوانست ببیند.
––

اُپال قهقهه زد :مال من شد .با تمام زرنگیت ،حاال دیگه مال منه .با وجود اون مخ نابغهت! انداختیش .به همین راحتی ،انداختیش!
آرتمیس زُقزُق شانهاش را احساس میکرد .تا یک دقیقهی دیگر از این هم خیلی خیلی بدتر میشد ،مطمئن بود.
اُپال دستهایش را به طرف غنیمتش دراز کرد تا برش دارد .با احترام گفت :مال منه .جادوى برتر مال منه .این لمور مال منه.
آرتمیس شمرده حرف زد تا اُپال کلماتش را از این فاصله درست تشخیص بدهد.
 این لمور نیست .یه میمونه.لبخند اُپال روی دندانهای ریزش یخ زد .دوال شد و به چیزی که فکر میکرد جیجی است چنگ زد و برداشت .یک چیز نرم
و پشمالو بود.
همانطور که نفسنفس میزد ،زیر لب گفت :یه اسباب بازی! این یه اسباببازیه.
پیروزی آرتمیس به خاطر درد و خستگی زیادش برای جلوهای نداشت.
 پروفسور پریمیت رو بهتون معرفی میکنم ،دوشیزه اُپال .اسباببازی برادرم.اُپال با ناراحتی گفت :یه اسباببازی ،ولی من خودم دیدم ،دوتا منبع گرما بود.

248

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

آرتمیس گفت :بستهی ژل ماکروویو بود که الی اسفنج گذاشته بودم .اُپال ،دیگه همه چی تموم شد .جیجی حاال دیگه هونه.
دستت بهش نمیرسه ،خودتو تسلیم کن تا مجبور نشم صدمهای بهت بزنم.
قیافهی اُپال از عصبانیت توی هم رفت.
گفت :به من صدمه بزنی؟ به من صدمه بزنی؟
و میمون اسباببازی را آن قدر روی صخره زد و زد و زد و زد تا اینکه دستگاه کوچک کج و کولهای از تویش بیرون افتاد.
صدایی ماشینی از بلندگوی دستگاه گفت :تاریخ ،این روز را به خاطر خواهد سپرد ...تاریخ ،این روز را ...تاریخ ،این روز را به
خاطر خواهد سپرد.
اُپال جیغی کشید و جرقههای قرمز جادو از نوک انگشتهایش بیرون زد.
 من نمیتونم پرواز کنم با صاعقه بفرستم .ولی اینقدر جادو دارم که مغزتو بخار کنم.اُپال تمام رؤیایش را برای داشتن قدرت برتر فراموش کرد .در آن لحظه تنها چیزی که میخواست کشتن آرتمیس فاوْل بود.
با قلبی پر از کینه قدم روی دومین ریسمان گذاشت.
آرتمیس با وجود خستگی زیاد ،بلند شد ایستاد و دستش را توی جیبش کرد.
––

با صدای آرامی به اُپال گفت :زره لباست حفظت میکنه .یه کمی ترسناکه ،ولی پلیس زیرزمینی درت میاره.
اُپال نیشخندی زد و گفت :باز هم خالیبندی .خالیبندی پشت خالیبندی .دیگه بسه ،آرتمیس.
آرتمیس با خواهش گفت :اُپال ،مجبورم نکن این کار رو بکنم .فقط بشین و صبر کن تا پلیس زیرزمین برسه .لزومی نداره
کسی صدمهای ببینه.
اُپال گفت :ولی من فکر میکنم اینجا یکی باید صدمه ببینه.
آرتمیس نشانهگر لیزری ارتقا یافتهای را از جیبش درآورد .روشنش کرد و اشعهی باریکش را به پایین پایهی خواهر روحانی
انداخت.
 مثالً میخوای با اون چه کار کنی؟ صد سال طول میکشه تا خزهای به این کلفتی رو خرد کنی.آرتمیس همانطور که اشعه را میتاباند ،گفت :نمیخوام خردش کنم و اینم صخره نیست.
اُپال دستهایش را بلند کرد .جرقهها مثل جریان برق دور انگشتهایش تاب خوردند.
 -حرف زدن دیگه بسه.
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پرتو لیزر آرتمیس در عمق پایهی خواهر روحانی نفوذ کرد تا اینکه پوستهی بیرونیاش را شکافت و به حفرهی پر از گاز متان
زیرش رسید.
خواهر روحانی صخره نبود .هفتمین کراکنی بود که پژواک جادویی هایبراس مجذوبش کرده بود .آرتمیس سالها بود که داشت
رویش مطالعه میکرد .حتی فلی هم نمیدانست که آنجاست.
انفجار واقعاً مهیب بود و ستونی از آتش را به ارتفاع پانزده متر به هوا فرستاد .پوستهی بیرونی زیر پای اُپال ترکید و بارانی از
ترکش روی سر و صورتش پاشید.
آرتمیس صدای تقتق خفهی زره لباسش را شنید که برای مقابله با شوک وارد منقبض میشد.

زره فُلی حفظش میکنه.
آرتمیس خودش را کف صخرهی مخروطی انداخت و درد ناشی از باران سنگ و جلبک و حتی ماهیها را که روی کامر و پایش
میریختند ،تحمل کرد.

شانس هم منو حفظ میکنه .فقط شانس.
و حفظش هم کرد .کلی سنگ و صخرهی نسبتاً بزرگ منل موشک دور و برش ریختند ولی هیچکدام به آرتمیس نخوردند.
گرچه رگباری از چیزهای کوچکتر رویش ریخت که مطمئن ًا––صدها کبودی و بریدگی به فهرست زخمهایش اضافه میکرد،
ولی حتی یک استخوانش هم نشکست.
وقتی دنیا دست از لرزیدن برداشت ،آرتمیس تا لب صخره خزید و دریای خروشان زیرش را نگاه کرد .مخروطی از قلوه سنگ،
جایی که قبالً کراکن بود به وجود آمده بود .حیوان غولپیکر حتماً آرام راه افتاده و رفته بود تا کانون جادویی دیگری پیدا کند.
از اُپال هم اثری نبود.

پلیس زیرزمین پیداش میکنه.
آرتمیس غلت زد و به پشت شد و ستارهها را تماشا کرد .اغلب این کار را میکرد .دیدن آنها باعث میشد به این فکر بیفتد
که چطور میتواند به سیاههایی که دور این نورهای کوچک میچرخند برود و آنجا چی پیدا میکند .ولی آن شب ،ستارهها
باعث شدند احساس کند چقدر کوچک و ناچیز است .طبیعت ،بزرگ و پهناور و قدرتمند بود ،میتوانست ببلعدش ،حتی خاطرهاش
را .آرتمیس همانجا دراز کشید و تنها و یخزده در انتظار احساس پیروزیای ماند که متوجه شد هیچ وقت نخواهد آمد ،به
فریادهای روستاییانی گوش کرد که از فاصلهای دور در مرتع به سمتش میآمدند.
***
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هالی قبل از روستاییان رسید .از سمت شمال پروازکنان رسید و بیصدا روی قلهی صخره پایین آمد .آرتمیس انگار که تا حاال
چنین چیزی ندیده باشد ،گفت :پرواز میکنی؟
 از محافظهای شماره یک یه دست لباس قرض کردم .راستی ،گفتم قرض...آرتمیس با وجود اینکه میتوانست حدس بزند ،پرسید :چطور پیدام کردی؟
 خب ،یه انفجار بزرگ دیدم و از خودم پرسیدم ،کار کی میتونه باشه؟آرتمیس گفت :آره ،یهخرده بزرگ بود.
 در ضمن رد تشعشع لباسمو هم گرفتم .هنوزم دارم میگیرم.هالی با انگشت نقاب کالهخودش را لمس کرد و فیلترش را تغییر داد.
 چقدر سنگ ریختی رو اُپال .یه تیم کامل گروه اصالح میخواد تا درش بیارن .مثل یه دورف بد دهن داره اون زیر بد و بیراه میگه .چه بالیی سرش آوردی؟
آرتمیس گفت :هفتمین کراکن بود .فلی نمیدونه ،چون فکر کنم بدنش به جای اینکه مخروطی باشه استوانهای بود .خودم
هم از روی ماهوارههای هواشناسی پیداش کرده بودم.

––

هالی یک انگشتش را روی پیشانی آرتمیس گذاشت.
 همون آرتمیس فاوْل همیشگی ،خرد و خمیر شده ولی هنوز داره سخنرانی میکنه.جرقههای جادو از نوک انگشت هالی جاری شدند و آرتمیس را مثل پیلهای در بر گرفتند .آرتمیس مثل نوزادی که توی پتویش
پیچیده باشند ،احساس آسایش و آرامش کرد .تمام دردهایش از بین رفتند و در سر ترقوهی شکستهاش ابتدا کنار هم قرار
گرفت و بعد به هم جوش خورد و محکم شد.
آرتمیس با چشمهای براق گفت :جالب بود.
هالی لبخند زد.
 تا سه شنبه اینجام .شماره یک پرم کرده.آرتمیس به دوستش نگاه کرد و گفت :ببخشید که بهت دروغ گفتم ،هالی .جدی میگم .تو خیلی کمک کردی.
چشمهای هالی به دور دست دوخته شده بود.

251

زندگی پیشتاز

جلد ششم :معمای زمان

آرتمیس فاول

 نمیدونم ،شاید تو تصمیم اشتباهی گرفتی؛ شاید من خود باید تصمیم میگرفتم .به هر حال ما از دو تا دنیای متفاوتیم وهمیشه به هم شک داریم .حاال دیگه بیخیال شو ،گذشتهها گذشته.
آرتمیس چیزی نگفت ،فقط سرش را تکان داد .این خیلی بیشتر از حقش بود .از سرش هم زیاد بود.
هالی از کمربندش طنابی در آورد و دور سینهی آرتمیس بست.
 خب دیگه ،بیا تا روستاییها دارت نزدن ببرمت خونه.آرتمیس که هنوز از تأثیر جادو خوابآلود بود ،زیر لب گفت :فکر خوبیه.
 آره .باورت بشه یا نشه ،آدمیزادها بعضی وقتها از این کارا میکنن.آرتمیس حرف هالی را تأیید کرد و گفت :آره ،میکنن.
بعد سرش عقب افتاد و خوابش برد.
هالی بالهایش را برای بار اضافه تنظیم کرد و هر دویشان را باال برد و از لبهی صخره پرید .سعی کرد در ارتفاع کم پرواز
کند تا نور چراغ قوهى مردم محلی که مثل نورافکن ،آسمان شب را روشن کرده بود رویش نیفتد.
–– آمد.
فلی همانطور که هالی پرواز میکرد روی فرکانس کالهخودش
 فکر کنم کراکن هفتم بود .البته قبالً یه حدسهایی زده بودم...کمی مکث کرد ،بعد ادامه داد :االن فرصت خوبیه که آرتمیسو خاطرهشویی کنیم .وگرنه بعدها باعث دردسرمون میشه.
هالی که جا خورده بود ،گفت :فلی! ما دوستامونو خاطرهشویی نمیکنیم .جیجی رو آرتمیس برامون آورد .کی میدونه با مایع
مغزی این لمور چه داروهایی که نمیشه ساخت.
 خیلی خب ،خیلی خب .شوخی کردم .حاال حدس بزن چی شده ،اصالً نمیخواد از مایع مغزی جیجی بگیریم .شماره یکوقتی منتظر بود تا شاتل برسه از روش ساخت .این بچه عجب جونوریه.
 از این جونورها اینجا هم داریم .راستی ،باید واسه اُپال یه تیم بفرستیم پایین. تو راهن .فکر کنم وقتی برگشتی ضداطالعات میخواد مؤاخذهات کنه.هالی غرغر کرد.
 حرف جدید بزن.فلی ساکت ماند ،منتظر شد اول هالی جزئیات ماجرایشان را تعریف کند .ولى باالخره طاقت نیاورد.
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 باشه ،تو بردی .من میپرسم .وقتی برگشتین عقب ،به هشت سال پیش ،چه اتفاقهایی افتاد؟ خدا جون ،حتماً غوغا کردین.هالی گفت :هیچی ،هیچ اتفاقی نیفتاد .رفتیم ،لموره رو گرفتیم ،برگشتیم .یه چند تایی مشکل پیش اومد ،ولی تونستیم از
پسشون بربیاییم.
فلی روى جزئیات پافشاری نکرد .خودش بعد تعریف میکرد.
 فکرشو میکردی به همین راحتی بری و برگردی؟ بدون هیچ حادثهای؟هالی به اقیانوسی که با سرعت از زیر پایش میگذشت و آرتمیس فاوْل که روی دستهایش بود نگاه کرد و گفت :نه .فکرشو
هم نمیکردم.

––
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فصل شانزدهم
تیم آرایشگر
هنوز یک ساعت نشده ،در عمارت فاوْل فرود آمدند .آرتمیس به محض اینکه پاشنههای هالی سنگریزههای ماشینرو جلوی
خانه را لمس کردند بیدار شد و فوری هوشیار شد .بازوی چپش را چرخاند و گفت :جادو عجب چیز فوقالعادهایه.
هالی به طعنه گفت :باید مال خودتو سفت میچسبیدی.
 طنز قضیه اینجاست که اگه من سعی نمیکردم مادر رو درمان کنم ،اُپال اصالً مریضش نمیکرد .سفر من به گذشته بود کهاساس نقشهی اُپال رو برنامهریزی کرد ،درواقع وقتی دنبال ما به آیندهاش اومد اغوا شد که این کار رو بکنه.
هالی همانطور که طنابش را جمع میکرد ،گفت :خواب که بودی بهتر بود .اونطوری سرم کمتر درد میگرفت.
این همون معمای بزرگ زمان ،یا پارادوکس زمانه .اگه کاری نکرده بودم ،دیگه الزم نبود کاری بکنم.
هالی با انگشت کالهخودش را لمس کرد.

––

 بذار فلی رو هم بیاریم رو خط .دو تایی میتونین همزمان حرف بزنین.چراغهای بیرون نور مالیمی روی سنگریزهها انداخته بودند و تکههای سنگ مثل جواهرات قیمتی برق میزدند .درختهای
همیشه سبز بلند در نسیم مالیم ،آرام جلو و عقب میرفتند و مثل درختهای داستان ارباب حلقههای تالکین با هم پچپچ می
کردند.
آرتمیس هالی را نگاه کرد که با گامهای محکم به طرف در اصلی عمارت میرفت.

فکر کرد ،ای کاش ،ای کاش.
شماره یک روی پلههای جلوی ساختمان نشسته بود و جوخهای از افسران پلیس زیرزمین با جدیدترین سالحها دورهاش کرده
بودند .آرتمیس میدانست که  DNAاش را در اسلحههایشان وارد کردهاند و برای تیراندازی فقط کافی بود تصویرش را از
توی فهرستی انتخاب کنند و آن وقت دیگر امکان نداشت بتواند فرار کند .جیجی توی بغل دیو خودش را جا داده بود و به نظر
میرسید حسابی راحت است .وقتی آرتمیس را دید بلند شد و توی بغل پسرک پرید .اسلحههای افسرها فوری بیببیب کردند
و آرتمیس حدس زد حتماً تصویرش را انتخاب کردهاند.
 -سالم کوچولو ،چطوری؟
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شماره یک به جای لمور جواب داد.
 خیلی خوبه .به خصوص حاال که قرار نیست کسی سوزن تو سرش فرو کنه.آرتمیس سرش را تکان داد.
 از مایعه تکثیر کردی .فکرشو کرده بودم که میشه ،دکتر شالکه کجاست؟ به محض اینکه اُپال رفت ،اونم از حال رفت .باتلر بردش توی یکی از اتاقهای مهمان. -و آرتمیسِ پسر؟

شماره یک گفت :آرتمیسِ پسر که خودتی .ولی میدونم به چی میخوای برسی .بچهتر خودت منتقل شد به زمان خودش ،یه
سروان گروه اصالح هم باهاش فرستادم .فکر کردم البد میخوای تو دست و پات نباشه ،آخه پدرت و دوقلوها هم دارن میان
خونه.
آرتمیس زیر چانهی جیجی را قلقلک داد.
 آره ،اوضاع حسابی میریخت به هم.هالی کمی نگران بود.

––

 میدونم که قول دادیم خاطرهشوییش نکنیم ،ولی خود من به شخصه یه کمی وحشت دارم از اینکه یه فاوْل کوچولو درحالی که تو اون کلهی موذی خالفکارش میدونه جن و پریها وجود دارن ،اینور و اونور بره.
آرتمیس یک ابرویش را باال داد.
 کلهی موذی خالفکار؟ دیگه چی؟ هی ،ببین ،اگه...رنگ شماره یک ،کمی پرید .به دم کوچولویش تکیه داد و باسن کپلش را از روی پله بلند کرد.
 در مورد این قول خاطرهشویی ،موضوع اینه که کسی به من نگفته بود.هالی به شماره یک نگاه کرد.
 پس خاطرهشوییش کردی؟شماره یک سرش را تکان داد.
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 و شالکه رو .توی کرهی چشم آرتمیس بچه هم یه خرده از پیوندهای یه طلسمو گذاشتم تا باتلر رو خاطرهشویی کنه .زیادقوی نیست فقط یه الیه از خاطرهشو پاک میکنه .مغزشون خألشو پر میکنه و خاطرههایی میسازه که قابل قبول باشه.
هالی مورمورش شد.
 اه ،ته موندهی یه طلسم؟ چه چندشآور.آرتمیس گفت :چندشآور ولی مبتکرانه.
هالی تعجب کرد.
 اِ ،بهت برنخورد؟ نمیخوای متلک بگی ،سخنرانی کنی ،چشمهاتو گردونی ،یا از این ادا و اطوارهای آرتمیس فاوْل در بیاری؟آرتمیس شانههایش را باال انداخت.
 میدونستم این طوری میشه .هیچی یادم نمیومد ،پس حتماً خاطرهشویی شده بودم ،بنابراین حتما برنده شده بودیم. تو همیشه همه چیزو میدونی. ولی نمیدونستم چه بهایی باید بپردازم.––
تون رو من باز کردم.
شماره یک گفت :اما به قول شما آدمیزادها ،گرههای مشکل

هالی روی شانهاش زد و گفت :دقیقاً .حاال حالم بهتر شد.
 اگر بخوام دقیقتر بگم ،ساختار اتمی بدنتونو من حفظ کردم .جریان زمان یه کمی اتمهاتونو تکون داده بود .تعجبم میشهجه طور هنوز سالمین .میتونم تصور کنم چقدر به خودتون فشار آوردین که تمرکز کنین.
آرتمیس گفت :آره ،تو اتمهای منو نگه داشتی ،حاال ازت خواهش میکنم که یه لطف دیگه هم بهم بکنی .میخوام یه یادداشت
برام بفرستی به گذشته.
شماره یک گفت :بهم دستور دادن که دوباره جریان زمانو باز نکنم ،ولی خب حاال شاید بشه یه چیز کوچولو رو بچپونیم اون
عقب.
آرتمیس سرش را تکان داد.
 منم همین فکر رو میکردم. کِی و کجا؟ -هالی میدونه .یه جایی توی تارا.
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هالی لبخند زد و گفت :حیرتانگیز رو چطوری مینویسن؟

آرتمیس چند قدم عقب رفت و سرک کشید تا از توی پنجرهی طبقهی باال ،اتاق خواب پدر و مادرش را ببیند .جیجی هم روی
شانههای آرتمیس رفت و ادایش را درآورد و سر کوچولویش را عقب برد.
 به یه دلیل ،میترسم برم باال.آرتمیس در کمال تعجب دبد دستهایش را توی جیبهایش کرده است و انگشتهایش را به هم فشار میدهد.
 تمام این بالها که سرش اومد ،فقط به خاطر فضولیها و دخالتهای بیجای من بوده .تمام این بالها که سر این بیچارهاومد...
شماره یک گفت :هی ،ما رو فراموش نکن .ما رو هم فرو کردن تو چربی حیوانی .باورت نمیشه چقدر چندشآوره .تهموندهی
یه طلسم در مقایسه با چربی حیوونی نمونهی مشت در مقابل خرواره.
هالی گفت :منم دوباره نوجوون شده بودم .اونم خیلی چندشآور بود.
آرتمیس به زور لبخند زد.
 عجیبه ،چرا هر چی گناهام بیشتر میشه حالم بهتر نمیشه؟ اسلحههای  DNAهم انگار کمکی نمیکنن.––

هالی با اشارهی دست به افراد جوخه عالمت داد که سالحهایشان را پایین بگیرند ،بعد برای خواندن پیامکی که آمده بود سرش
را کمی کج کرد.
 یه هلیکوپتر داره میاد .پدرته .بپرین بریم.شماره یک انگشتش را به طرف آرتمیس تکان داد.
 این حرفو الکی نگفت .ما واقعاً میخوایم بپریم .آخه آدمیزادها از این اصطالح استفاده میکنن ،در صورتی که اصالً نمیتوننبپرن .حواست باشه اینا رو با هم قاتی نکنی...
آرتمیس خونسرد گفت :نه نمیکنم.
هالی دستهایش را باز کرد و جیجی برید توی بغلش.
 با ما جاش امنتره. -میدونم.
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آرتمیس سرش را کمی برگرداند و چشمش توی چشمهای هالی افتاد .چشمهای آبی و عسلیاش ،هالی هم لحظهای در چشم
های آرتمیس نگاه کرد ،بعد بالهایش را روشن کرد و کمی از زمین بلند شد.
آرتمیس کنار در اصلی بود که هالی از پشت سرش گفت :یه چیزی رو میدونی ،فاوْل؟ این دقعه کار خیر کردی .دنبال سود
مالی نبودی ،فقط کردی برای اینکه خوب باشی.
آرتمیس صورتش را در هم کشید و گفت :میدونم ،اه ،حالم به هم خورد.
بعد سرش را پایین آورد و پاهایش را نگاه کرد تا یک جملهی قصار از خودش بسازد ،ولی وقتی دوباره باال را نگاه کرد ،ماشین
رو خالی بود.
 خداحافظ ،دوستان عزیزم .مواظب جیجی باشین.***
آرتمیس وقتی به اتاق خواب مادرش رسید ،صدای ملخ هلیکوپتر را از فاصلهی دور شنید .احتماالً باید توضیحاتی میداد ،ولی
میدانست آرتمیسِ پدر وقتی ببیند آنجلین حالش خوب شده دیگر وارد جزئیات نمیشود.
آرتمیس انگشتهایش را مشت کرد ،تمام جسارتش را جمع کرد و وارد اتاق شد .تخت خالی بود .مادرش جلوی میز توالت
–– پسرش را توی آیینه دید با وحشتی ساختگی گفت :وای آرتی،
نشسته بود و با ناامیدی به موهای افتضاحش نگاه میکرد .وقتی
ببین چه ریختی شدم .باید بگم همین حاال یه تیم کامل آرایشگر از لندن پرواز کنه بیاد اینجا.
 خیلی هم خوبی ،مادر ...مامان .فوقالعادهای.آنجلین بُرسی را که دستهی مروارید نشان داشت روی موهای بلندش کشید .هر بار که برس را میکشید موهایش صافتر و
براقتر میشد.
 با توجه به وضعیتی که داشتم ،بد هم نیست. بله .شما خیلی مریض بودین ،ولی حاال بهترین.آنجلین برگشت و دستهایش را دراز کرد.
 بیا اینجا ،قهرمان من .بیا مادرتو بغل کن.آرتمیس از خدایش بود کاری را که گفته بودند بکند.

اما یک آن فکر کرد ،قهرمان من؟ چرا به من گفت قهرمان؟
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معموالً کسانی که هیپنوتیزم میشدند چیزی از تجربهی سختشان به خاطر نمیآوردند .ولی باتلر یادش بود اُپال با او چه کرد؛
حتی برای آرتمیس تعریف کرده بود .شالکه را که میدانست خاطرهشویی کردهاند ،ولی مادر چی؟
آنجلین محکم بغلش کرد.
 خیلی اذیت شدی ،آرتی .خودتو به خطر انداختی.صدای ملخها حاال خیلی بلند بود .طوری که پنجرهها را میلرزاند .پدرش آمده بود.
کاری نکردم مادر .هر پسری این کار رو میکرد.بازوهای آنجلین سر آرتمیس را آرام تکان داد .آرتمیس گرمای اشکهای مادرش را روی گونههایش احساس کرد.
 من همه چیزو میدونم ،آرتی .همه چیزو .اون موجود عجیب خاطرههاشو برای من جا گذاشت .سعی کردم باهاش مبارزهکنم ،ولی خیلی قوی بود.
 کدوم موجود مادر؟ به خاطر تبه .شما توهم داشتین ،همین.آنجلین بازوهای آرتمیس را گرفت.
–– جرئت میکنی به من دروغ بگی و بگی نبودم؟ من دیدم که
 من توی مغز بیمار اون پیکسی لعنتی بودم ،آرتمیس .چهطوردوستهات برای اینکه کمکت کنن نزدیک بود بمیرن .باتلر رو دیدم که قلبش ایستاد .دیدم که تو همهمونو نجات دادی .اگه
راست میگی تو چشمهام نگاه کن و بگو این چیزها اتفاق نیفتاده.
برای آرتمیس سخت بود که در چشمهای مادرش نگاه کند .وقتی هم این کار را کرد ،دید نمیتواند دروغ بگوید.
 اون اتفاقها افتاد .همهشون و تازه بیشتر.آنجلین اخم کرد.
 یکی از چشمهای تو قهوهایه .چرا متوجه نشده بودم؟آرتمیس با زحمت گفت :طلسمتون کردم.
 و پدرت رو؟ اونم.طبقهی پایین ،در اصلی محکم باز شد .صدای پای پدرش از سرسرا و بعد از پلهها شنیده شد.
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مادرش با عجله گفت :تو منو نجات دادی ،آرتمیس .ولی من فکر میکنم یه جورهایی این طلسم بازیهای تو ما رو به این
روز انداخته ،برای همین میخوام همه چیزو بدونم .همه چی .میفهمی؟
آرتمیس سرش را تکان داد .نمیدانست چطور از این وضعیت فرار کند .به بنبست رسیده بود و تنها راه نجات صداقت محض
بود.
 حاال ،به پدرت و دوقلوها یه فرصت میدیم تا منو بغل کنن و ببوسن ،بعد من و تو با هم حرف میزنیم .این یه رازه بین منو تو ،فهمیدی؟
 فهمیدم.آرتمیس روی تخت نشست .احساس کرد دوباره شش سالش شده ،مثل زمانی که رایانهی مدرسه را هک کرده بود تا سؤالهای
امتحان را کمی سختتر کند.
پدرش حاال توی پاگرد بود .آرتمیس میدانست زندگی پنهانیاش امروز به پایان میرسد .به محض اینکه با مادرش تنها شود
خودش همه چیز را تعریف میکرد .از همان اول هم شروع میکرد .از گروگانگیری و بلوایی که به پا شد ،سفر در زمان ،شورش
گابلینها .همه را میگفت.

فکر کرد ،صداقت محض.

––

و مورمورش شد.
***
چند ساعت بعد ،اتاق خواب پدر و مادرش را گردبادی به نام بکت فاوْل زیر و رو کرده بود .روی میز وسط اتاق پر از جعبههای
پیتزا بود و دیوارها پر از جای دست سسی .بکت لباسی خودش را در آورده و یکی از بلوزهای پدرش را پوشیده بود و رویش
کمربند بسته بود .با ریمل مادرش برای خودش سبیل کشیده بود و با رژ روی صورتش جای زخم گذاشته بود و حاال هم یکی
پاهای مصنوعی پدرش را مثل شمشیر گرفته بود و با دشمنی نامرئی میجنگید.
آرتمیس داشت خوب شدن معجزهآسای مادرش را تعریف میکرد.
بعد یکدفعه متوجه شدم که مامان تب گِالور گفته که مخصوص جایی به اسم ماداگاسکاره .منم با استفاده از همون درمان
سنتی محلیها مادر رو تحت مداوا قرار دادم که فوری تأثیر کرد.
بکت وقتی دید آرتمیس دیگر چیزی نمیگوید نفس عمیقی کشید که یعنی راحت شدیم .بعد با اسب خیالیاش از آن طرف
اتاق تاخت و کنار تخت آمد و با پای مصنوعی به مایلز سیخونک زد.
پرسید :داستانش خوب بود؟
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مایلز از روی تخت پایین آمد و دهانش را کنار گوش بکت گذاشت و گفت :آرتمیس سادهلوحه.

––
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مؤخره
ایرلند ،هوکهد
فرمانده ترابل کِلپ شخصاً تیم اصالح را فرماندهی کرد تا اُپال کوبویی را از زیر قلوه سنگها بیرون بیاورند .برای این کار کل
منطقه ی عملیات را با یک حباب بزرگ پوشاندند ،برای همین وقتی با لیزرهای شاتل به آنجا شلیک کردند ترسی از لو رفتن
عملیات نداشتند.
ترابل در یکی از کانالهای رادیوییاش داد زد :بجنب ،فِرتی .تا طلوع آفتاب یه ساعت بیشتر نمونده .زود باش اون پیکسی
پرافاده رو بیار بیرون تا بفرستیمش به زمان خودش.
شانس آورده بودند که توی تیمشان یک دورف داشتند .معموالً دورفها تمایلی به کار کردن با دولت نداشتند ،ولی این یکی
قبول کرده بود به جای صد و نود و چند روز محکومیتش برای آنها کار کند ،البته به شرطی که حق مشاورهی سرسامآورش
هم بپردازند.
برای چنین موقعیتهایی ،دورفها بسیار باارزش بودند ،چون هیچ گونهی دیگری مثل آنها نمیتوانست روی این قلوهسنگها
کار کند .هر وقت هم میخواستند یکی را زنده از زیر خاک بیرون بکشند میرفتند سراغ دورفها .تنها کاری که این دورفها

––
محل بجنبند ،بعد اطالعاتی که از آن زیر در اختیارتان میگذاشتند
میکردند این بود که میگذاشتند موهای ریششان باالی آن

خیلی بیشتر از دستگاههای زلزلهنگار و زمینشناسی بود.
در حال حاضر ترابل داشت با دوربین کالهخودش پیشرفت کار فرتی پولْچِین را از بین آوار کراکن پیگیری میکرد .دست و
پاهای دورف در فیلتر دید در شب کمی محو بودند و درست دیده نمیشدند .مثل اینکه با یک دستش سر لولهای را گرفته بود
که را دنبال اینکه کف نگهدارنده را برای پوشاندن دیوارهای تونل پخش میکرد و دست دیگرش زیر ریشش بود تا آروارهاش
را ببندد.
 چشم ،فرمانده .دیگه رسیدم .استقامت این سنگها در حد استقامت یه خونهی مقواییه در مقابل توفان. آره ،همونی که میگی ،فرتی .حاال اون دختره رو زود بکش بیرون تا بریم زی ِر زمین .یکی از سروانهامو باید کمی ادب کنم. جوش نزن ،فرمانده ،به موقعش .عالمتها دیگه خیلی نزدیکن.ترابل ،بدون اینکه چیزی بگوید حرص خورد .مثل اینکه هالی شورت تنها کسی نبود که باید ادب میشد .ترابل همچنان فیلم
ارسالی از دوربین را نگاه کرد و فرتی را دید که از بین تخته سنگ ،جلبکهای دریایی و تکهای از پوستهی کراکن که لباس
هالی را پوشانده بود ،گذشت .ولی لباس آنجا نبود .فقط یک کالهخود بود که چراغ ردیابش خاموش و روشن میشد.
فرتی دلخور گفت :منو این همه راه فرستادن این زیر واسه یه کالهخود؟ اینجا که پیکسی نیست ،فقط بوش هست.
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ترابل یکدفعه از جایش بلند شد.
 مطمئنی؟ اشتباه نرفتی؟فرتی غرغر کرد.
 چرا .اشتباهی رفتم پیش یه کالهخود دیگه .معلومه که مطمئنم.اُپال رفته بود .غیبتش زده بود.
 -غیرممکنه .چطوری فرار کرده؟

فرتی گفت :زده رو دست من! شاید از توی یه تونل طبیعی رفته .این پیکسی کوچولوها یه جاهایی خودشونو جا میدن که
باورت نمیشه .یادمه یه بار من و خِرب ،پسر عموم ،داشتیم...
ترابل صدایش را قطع کرد .مسئله جدی بود .اُپال کویویی دوباره ول شده بود توی دنیا.
سریع با فلی در مرکز پلیس تماس گرفت .سنتور دستش را روی صورت درازش کشید و گفت :نمیخواد بگی.
 فرار کرده .کالهخودشو گذاشته تا ما رو بکشونه اون زیر .عالئم حیاتی از لباسش نداری؟فلی نمایشگرش را نگاه کرد.

––

 هیچی .تا همین پنج دقیقهی پیش کامالً واضح و مشخص بود .فکر کردم البد دستگاههای لباسش خراب شدن.ترابل نفس عمیقی کشید.
 آماده باش بده .آماده باش اضطراری .نگهبانهای کوبویی خودمونو توی آتالنتیس سه برابر کن .درست مثل اینه که خودشخودشو فراری بده.
فلی حسابی عصبانی بود .اول اینکه اُپال کوبونی نزدیک بود دنیا را زیر سلطهی خودش در بیاورد و دوم ،حاال احتماالً کل
کهکشان را هدف میگرفت.
فرمانده کلپ ادامه داد :هالی رو هم خبر کن .بهش بگو تعطیالت آخر هفتهاش لغو شده.

عمارت فاوْل ،تقریباً هشت سال پیش
آرتمیس فاوْل توی تخت خودش بیدار شد .یک لحظه جرقههای قرمزی جلوی چشمهایش حرکت کردند ،انگار که جادویی
باشند برق زدند و درخشیدند ،بعد پشت سر هم راه افتادند و محو شدند.
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آرتمیس فکر کرد ،جرقههای قرمز عجیبه .قبال ستاره دیده بودم ،ولی هیچوقت جرقهی قرمز ندیده بودم.
پسرک دهساله دست و پایش را کشید و لحاف پَرش را مشت کرد .به دلیلی از همیشه بیشتر احساس رضایت میکرد.

احساس میکنم سالم و خوشحالم.
آرتمیس صاف نشست.

خوشحال؟ احساس میکنم خوشحالم؟
یادش نمیآمد از وقتی که پدرش گم شده بود واقعاً احساس خوشحالی کرده باشد ،ولی آن روز صبح واقعاً شاد و سرحال بود.

شاید به خاطر معاملهایه که با طرفدارهای انقراض کردم .اولین سود قلنبهام بود.
نه .به خاطر این نبود .این معامله تا ته معدهاش را به هم زده بود .آنقدر حالش را بد کرده بود که اصالً نمیخواست در موردش
فکر کند .احتماالً هیچوقت به این چند روز زندگیاش اشارهای نمیکرد.
پس علت این احساسی خوشایند چی بود؟ شاید به خاطر خوابی بود که دیده بود .یک نقشهی جدید که چنان سود هنگفتی
عایدش میکرد که میتوانست صد تا تیم اکتشاف راه بیندازد.

آره ،همینه .خوابی که دیدم .در مورد چی بود؟

––

درست یادش نمیآمد .داشت کمکم از ذهنش میپرید؛ اما یکدفعه لبخند موذیانهای گوشهی دهانش را کشید.

جن و پریها .یه چیزی در مورد جن و پریها بود.

پایان جلد ششم.
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