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                                                         کیفصل 

ره قندیاسپرسو و ش

مادرش به . از پوست گاو نر نشست یدار چرملز، روى یک صندلى دستهیبکت و ما يآرتمیس، رو در رو

 یس بچه ها را سرگرم مین آرتمیهم يپدر در حال صحبت کردن با دکتر بود؛ برا.دچار شده بود یجزئ يآنفلوانزا

!بهتر از درس؟ یچه ها، چه سرگرمو براى ب.کرد

پشمى به  يم گرفته بود که یک پیراهن ابریشمى با رنگ آبى آسمانى  به همراه شلواریتصم یاتفاق یلیس خیآرتم

چ خورده یش پیشانیپ ياهش از رویس يموها! شده بود یابانیه ولگردان خیشتر شبیب .رنگ خاکسترى روشن بپوشد

اجبار از او درخواست کرده  ياما از رو. ار سر حال و خوش بودیا بسیز ظاهر قضااو ا. و به عقب کج شده بود بود

.بودند که بچه ها را سرگرم کند و به آنها درس بدهد

ک لباس سبز یچه چمباتمه زده و یک قالیياو رو.بکت تعجب کرده بود"؟ییدستشو يبر يخوا یس میآرتم"

.يخراب کار شه در حالیف هم تنش بود و اضافتاً مثل همیکث

مسئله مهمتر تو  یول. دم یمن فقط دارم خودم رو ظاهر خوشحال نشون م.بکتنه،":س محکم جواب دادیآرتم

"؟ید پوشک بپوشینبا

".يبر یید تا دستشویبا!پوشک؟":ازه کشان گفتیلز خمیما

.دهیک نردبان متحرك آخر کار بحث به توالت رسیماه، آموختن  ساختمان 14در زمان 

بکت از پوشک . فش گرفتیکث يموها يک مگس وزوزو را در الیار ماهرانه یبس. بکت اخم کرد "ابداک،پوش"

.متنفر بود
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س تعجب کرد اگر پرستار بچه غفلت کرده و بکت را پوشک نکرده بود، و به عبارت روشن اشتباه کرده بود، یآرتم

.پوشک حاال کجا بود

".میکن یدرس امروزمون تمرکز م ي روبعد و حاال يم برایزار یموضوع پوشک رو م"

.افتندیدست  یالیخ يش به شکالت هایانگشتها ".م کناریزار یشکالت رو هم م":بکت گفت

".د  کنار گذاشته بشهیوقتا با یبله شکالت هم بعض"

 ن قهوه طرفداریاماده میشودآبخارفشارنوعى قهوه که بوسیله(".هم هست espressoقهوه ":بکت اضافه کرد

د یفنجان ها، با یدر بعض. شوند یره قند عرضه میو به همراه ش یلیسه مستطیک کیاسپرسو در  يقهوه ها. دارد يادیز

آن کودك کش يش رویگرداند که عاقبت پ ین معجون با هم مین قاشق را در ایکبار چندیبکت ) .هم زده شود

.د ده، دوازده ساعت بخوابدین بچه نبایا .ناجور رخ داد یمکش

داخل اتاقش را بدست  يخواست دعواها یم"م؟یریاد بگید یم کلمات جدیتون یس امروز میآرتم":لز گفتیما

  . آورد

".کنمیم نیت تمریمیمن دارم با پروفسور پر"

شتر وقتش یکه ب یراحت ياسباب باز .لز همکارش بودیشگاه مایمون مزخرف بود، و در آزمایک میت یمیپروفسور پر

.کند ین  پر میز تمریم يشگاه بر رویآزما يس در ظرف هایو سل  يک بوره ارا با چپاندن نم

داد، کهیمجوابمایلزصداىباراعبارتدوازدهکهبودکردهمجددسازىبرنامهرامیمونحنجرهآرتمیس

!لزین روز را به خاطر خواهد آورد، پروفسور مایخ ایتار و!آن زنده است.آن زنده است: شامل

".شگاهتیتو آزما يبرگرد یتون یم يبه زود":س گفتیآرتم

.ن بچه وجود داردیدانشمند بودن در ذات ا .لز لباسش را خودش طرح زده بود و پاره کرده بودیما

".میز بشویک رستوران گالویل کار یحاال پسرها، من فکر کردم که امروز با وسا"

.داردن ییاو با موضوع آشنا".ه کرم استیعطسه شب":بکت گفت

 ییتوان گفت توانا یستند، البته میفهرست غذا ن يجاها هستند اما تو یلیکرم ها خ.رمبهوت ماندین تفسیس با ایآرتم

  .ت هستیخاص یب يآنها همانند انسان ها

".کرم ها رو فراموش کن "
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"!کرم ها فراموش":بکت وحشتزده گفت

م و اون وقت هرچه قدر دلت یکن یلمات رو تمام مک يباز يق بزودیاز راه تشو! ک لحظهیفقط  ":س گفتیآرتم

".یبرمت که اسب ها را تماشا کن یم ين مدت خوب بودیو اگر واقعا در ا .یح کنیبا خودت تفر یتون یخواست م

ن یا .دهد یرا ادامه م يشکر دارد که اسب سوار ياست و جا يس اسب سواریآرتم ین بدنیتنها ورزش و تمر

.باشد یت را دارا مین فعالیشتریب يرا اسب سواریتعجب دارد ز ياصوال جا

"...کرم ها، بعدا در خاطرم باشند ":انه با خودش تکرار کردیبکت موذ

"!نادانِ ابله ":د و گفتیلز آه کشیما

.دادید ادامه میرا که شروع کرده بود با يکرد اما کار ین زمان درس، احساس تاسف میس از شروع کردن ایآرتم

".درت رو احمق خطاب نکنلز، برایما"

"، مگه نه بکت؟یک احمقیتو  .س اون دوست دارهیآرتم یباشه ول"

.رفت و تکرار کردیپذ یپسر کوچک با خوشحال ".بکت احمق"

".دیس تصور کنیک کافه در مونتمارتر واقع در پاریخودتان را در  .جلو يش بسویپ !خوب برادرها"

.ل و آشکارا کراوات پدر را قرض گرفته بودت کامیبا رضا "س؟یدر پار":لز گفتیما

شما . دیتون ید، اما نمیشخدمت ها رو جلب کنید، توجه پیکن ید تالش میشما دارد کهیحاال فکر کن .سیبله پار"

"د؟یکن یکار م یت چیدر اون موقع

درس  يدارکرد که مق ین فکر میس به ایر هفت سال بدون مقصد شروع به فکر کردن کردند، آرتمیز يطفل ها

دا ید را در چشمان بکت پیام يف داد و کمک کرد و ناگهان جرقه هایتخف یامروز را پرت انتخاب کرده بود،  کم

.کرد

"م به باتلر تا جامپ جامپ جامپ بزنه تو سرش نه؟یگ یم":او گفت

.خشمش را با احمق گفتن فرونشاند .ر قرار گرفتیلز تحت تاثیما

د یخسته نباش:دییگو یرکانه میک جمله زیبا  یسادگه د و بینگشتتان را باال ببرد ایشما با.نه":س گفتیآرتم

".زیشخدمت عزیپ

"؟ خارش دار؟ یچ"
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ار ین پسر بسینه لغت ایگنج .ر ممکنیغواقعا  .ر ممکن بودین غیا .س افسوس خوردیآرتم ".خارش دار نهنه بکت،"

ک کلمه را یتواند  یزرش، که با آن میبا نشانه گر ل یا حتیت سیز آشنا نیبا ورقه تمرین بصرى ن یاو حت .محدود بود

.را ذوب کند، وابسته به نوع کارگزارش است يک ورقه فوالدیا یروشن کند 

ز همه با هم یشخدمت عزید پیخسته نباش :مییگو یم و میبر یک انگشت را باال می.مین کنیگه تمرید با همدییایب"

"...ن االنیهم

برادر بزرگشان را  یسرگرم يور که به آنها گفته شده بود انجام دادند، و مشتاق بودند که برامردان کوچک همانط

.وانه کنندید

لز در یکردند و ما یدهن کج .خپلشان را هم باال بردند يکردند و انگشتها یبا هم همخوان "زیشخدمت عزیسالم پ"

".س خل شدهیآرتم":ش پچ پچ کردیگوش دوقلو

چرا  .کنه یدا نمیشتر ادامه پیدرس ب .دیشما برنده شد .من صرف نظر کردم":ال برد و گفتس دستش را بایآرتم

"م؟یکش ینم یچند تا نقاش

".د قالب ظرفم را رنگ کنمیمن با .هیعال":لز گفتیما

"م؟یریگ یاد نمیگه درس ید ":بکت مشکوك شد

من هرچقدر ":خت و فورا گفتیهم ر برادرش را به يعالقه و دوست داشتن موها ياز رو ".نه":س گفتیآرتم

".دیریگ یاد نمیز هم یک چییهم تالش کنم شما حت

.ضشیبچه به خودش اشاره کرد مخصوصا به لبخند عر ".نگاه کن .خوبه، بکت االن خوشحال شد"

 پدرشان یوقت .ه پوستر شده بودیشب ینقاش يتا حدود .کف اتاق يدن بر رویکش یسه برادر شروع کردن به نقاش

داد، با وجود  یاما خود را محکم نشان م .کردنش خسته شده است يد از پرستاریرس یبه نظر م.داخل اتاق شد

س پدر یبود و آرتم یوم طبیتانیش از تیساق پا .کرد یک ورزشکار حرکت میداشت مثل  یمصنوع يک پاینکه یا

شد از ژل کهموج  یاو مجبور م ،ان روزیگهگاه، در پا .آن را حرکت دهد یتوانست براحت یرفت و میپذ یآن را م

به خود آن پا ییگوکند  یحرکت م ينصورت او طوریر ایاما در غ.استفاده کند شیساق پایشل کردن خشک يبرا

لغات .اد بودندیبدنش ز يرنگ رو يلکه هااشتباهاتش و  .بلند شدس از حالت چهاردست و پا،یآرتم.او تعلق دارد

در .ادا و اصول در آورد و لباسش را خشک کرد.ک شده بودیدوقلوها شر يد و در بازرا رها کرده بو یسیانگل
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  .بود يو آزاد ییدر اوج رهاقت،یحق

رم که یپذ یاما م.مکتب کوبیسم در نقاشى را درس بدهم یکردم پنهان یمن سع.میبا انگشت هست یدر حال نقاش"

".همراه بود یو شلوغ یدگیبا پاش

.در واقع او دلواپس بود.ش از حد خسته شده استیکه پدرش بس متوجه شد یآرتم

.ش آمد و سپس بطرف قفسه کتاب ها رفتیس پدر تا مرکز اتاق پیآرتمزد، یاو دور از دوقلو ها قدم م

"مادر درحال بدتر شدن است؟ يا آنفالنزایآچه خبر است؟"

.ه دادیپلکان تک يس پدر دستش را به نرده هایآرتم

آن را  یشگیتوانست حالت هم یس نمیب بود و آرتمیافه اش عجیق .ش بلند کردیمصنوع يپا يرو وزنش را از

.ندیبب

.هراسان بود،یبه عبارت.دلواپس است یلید که پدرش خیاو فهم

"پدر؟"

دهانش را باز کرد که .چوب آن در آمد يکه صدا ينانه چنگ زد طوریس پدر نرده را محکم و خشمگیآرتم

.دوباره آن را بست یول حرف بزند

".دید با من صحبت کنیپدر شما با":افتیش یس افزایآرتم یناراحت

"...د با تو صحبت کنمیمن با":ک مقدمه شروع کردیپدر صحبت را با "البته"

.دیراهنش چکیپ يک قطره اشک از چشمانش سقوط کرد و بر رویبعد 

.در پاپیتال یاختصاص یک پارتیدر داشتم،  من در لندن اقامت.آورم یدم به خاطر میکه مادرتان را د ين باریاول"

سپس با هم قرار قلب من را به تپش آورد،.یآرتر داد،ییاو مرا تغ.ل و من سردسته گروه بودمزااتاق پر بود از ار

"...من را نجات داد حاال ین زندگیآنجل.میگذاشت

ک یآتالنت يایدر يش صدایر خونش باال رفت و در گوشهافشاو ل یس مقاومتش را از دست داد و توانش تحلیآرتم

.افتیان یجر

"د؟ینو به من بگید که ایدار یشما سعمادر مرده پدر؟مادر،"

.امکان نداشت .آمد یسخنش به نظر مضحک م
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.شود یدار میا بین رویا از ایآپدرش سوسو زد،

  .کنند، ینم نگونه مطرحین را در ایمثل ا ییزهایچمنطقا نه، مردان فاول،

 یسوسو م يدیس پدر از ناامیچشمان آرتم".خودت است یتو مثل بدست آوردن خوشنام ين زمان برایاااا،پسر؟ "

  . زد

".میدارازین ز رایچ همه.پسرم،یریگبد بکار یم بایهمه آنچه که دار"

.افتیس راه یمنطق به درون آرتم يناگهانى از رو یاضطراب و ترس

"م؟یرید بکار گیم بایهرآنچه که دار"

دانست، یز را نمیس همه چیآرتم".ين را داریبهبود ا ییتو توانا":به خودش گفت".ین آسانیبه هم"

از  يتواند با رگبار یف که هرآن چه که مخالف و بر ضد مادرش است مین توصیافت با ایبه او راه  یدلگرم یول

ن است که جادو تمام یزم يکره ين انسان بر رویه کرد که او اولن را هم اضافید ایو با.شودنابودها  يپر يجادو

.وجودش را در بر گرفته

"ا دکتر رفته؟یآ":مت گفتیس با مالیآرتم".پدر"

.ک معما ماند اما سپس او به خاطر آوردیس پدر مثل یآرتم يس برایک لحظه سوال آرتمیيبرا

ک سوال یاط یاحت يفقط برا.یبا او صحبت کن یخواه یم کنم که تو یمن فکر م.او در سرسرا است.نهرفته؟"

"...وجود دارد که من از دست داده ام 

بر  ییشتاز و سرشناس اروپایکارشناس پاو  .دا کندیاسشالک را پ ،يعتر دکتر هلندیس به راه افتاد تا هرچه سریآرتم

که  یپدرش هنگام،یعیبطور طب.داردیر معمولیغ یلیکه فام یبیطباست،ا یدن سراخاص در سر يها يماریب يرو

ن شده فاول یتزئ یروانیر شیاسشالک در ز.دکتر اسشالک را دعوت کردهده،ید ير عادین فاول را غیت آنجلیوضع

در محل .کر و سوسک واریغول پ یش قرار داشت آدمیز کنار پایف گالدستون با چرم سخت نیک کی.منتظر بود

.ارش بودیگرفت، در حال صحبت کردن با دست یشت که دور تا دور کمرش را مقرار دا یک بارانیبستن کمربند 

 يشه هایش.ر گونه هایو ز ینیتا اصالح صورتش از بزش گرفته،یاز کاله نوك تن دکتر هوشمندانه بود،یز ایهمه چ

ل یمان ییبود و شکاف دهانش از طرف چپ و راست به طرف پا یش آبیچشمها.ستال بزرگ بودینکش دو کریع

.زد یآشکارا حرف م ير گذاریبه طور تاث.شده بود
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  .داشت یلهجه صامت آلمان"همه عالئم مرض؟":او گفت

"د؟یشو یا متوجه میآ.هستند يدهد که همه عالئم سرّ ینشان م یگانیبا"

 سرش را چند دفعه به.ده بودیپوش يکدست خاکستریيک خانم جوان و پرخرج بود که لباس هایار او یدست

.کرد یکش ضبط میل شیو دستور عمل ها را با موباا .عالمت مثبت تکان داد

"ن دانشگاه ها؟یهمچن":او گفت

.داد یبا به عالمت موافقت سر تکان میناشک یو حالت يصبر یگفت با ب یهر کلمه که م"...آه من":اسشالک گفت

"هستم؟ ین است که من آلمانین بخاطر ایاد؟یشو یا شما لهجه من را متوجه نمیآز را نگفتم؟یمن همه چ..."

".درست استد،یرا گفت زیه چهم، د دکتریببخش":گفت یمانیپش ياز رو

گر در موقع حرف زدن از حرکات سر یدکتر دبود، یحالت دستش عصبک شد،یس به دکتر اسشالک نزدیآرتم

.کرد یاستفاده نم

  .يهمدرد یا حتیو  یک عذرخواهیبدون ".استاد فاول،یآلودگ":او گفت

".میستیت مادر شما مطمئن نیبودن وضع يرسما در مورد م"

.بود يسته ایدکتر شاالبته،  .دیلرز یپشت سرش دستش م.ت حلقه کردیس انگشتش را به نشانه تقابل ارشدیآرتم

"د؟ییمادر من بگويماریدرباره عالئم بتا  دیکن یشرفت میپ يا شما بزودیآ.دکتر م یکنیما او را مالقات نم باشد،"

ن یبنابرارم،یاما من عادت ندارم که با بچه ها دم بگخوب مرد جوان، یلیخ":دیکش یقیشد و نفس عم یدکتر عصبان

".درکار نخواهد بود ینیریچ شیه

".شه یآغشته م ینیریش":بدور از ادب درآورد ییش صدایس با گلویآرتم

ارش عالمت داد تا دور شود یبا لرزاندن دستش به دست".باشد د منحصربه فردیت مادر شما شایوضع":اسشالگ گفت

  .و کارش را انجام بدهد

".ف هستندیش رو به تضعید که اندامهایآ یبه نظر مص بدهم،یتا آنجا که من توانستم تشخ"

"کدام اندامها؟"

 یهیبداورم،ینجا بیرا به ا یتینیشگاهم در دانشگاه تریل آزماید وسایمن  با":ادامه داد".همه اندامها":اسشالک گفت

و  ینیگردم او بازب یکه من بازم یتا وقت. ارم، خانم اموگن اطالع دارندیدست.د مادر شما را تکان دادیاست که نبا
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.ستاز ین یک پرستار عالیبلکه ست،یغ کننده من نیناشر و تبلاموگن تنها خانم . مادرتان را به عهده دارد مراقبت

"د؟ییبگو يزید چیخواه یشما نم،ب سودمندیترکک ی

 یو با گوش.دن استیع در حال چرخیبا حرکات سر يگوشه ادر ،اموگنخانم  متوجه شدس یآرتم،اطرافشدر 

و  ين نگهداریشتریخواست نشان دهد که ب ید دارد اما پرستار میاو به ناشر بودنش ام.کند یش من من میمدل باال

.جام خواهد دادس انیمادر آرتم يمواظبت را برا

"آنها؟ همهمادرم؟ نبد يهمه اندام ها"

ب شده با یترک.شتریاما با تکاپو ب.ادآور شدمیمن قرحه اکله را ".ش را تکرار کندیل نبود که گفته هایاسشالک ما

ن یااما نه به فه در آمازون مشاهده کردم،یک طایم را در ین عالیکبار همیمن .(Lyme)میال يماریهر سه وهله ب

م یاج داریما به زمان احت ،دلمدوصراحتا،.دهد یمادر شما وقتش را از دست م،زمانن کمبود یبا ا.یشدت و سخت

.ن معجزه وجود نداردیان ذکر است که این شایو ام،یاج داریجزه احتعدرمان به م يبرا.میشات را کامل کنیتا آزما

".د وجود داشته باشدیشا":گفت یشانیس با پریآرتم

  .فش را برداشتیاسشالک ک

  .بود يدکتر خردمند".مرد جواندانش نگه دار، يمانت را رویا"

".کندیبه مادرت کمک مشتر از سحر یدانش ب"

.ن آدم به طرف مرسدس بنزش قدم برداشتیبرابر با دوج ییپا يو دکتر با صدا.باز کرددکتر  يس در را برایآرتم

.کند یمتراکم ابر که در هوا حرکت م يه توده ایشببود، ين خاکستریماش

".نه من استیجادو تنها گز":ن بودیا يرلندیاستدالل نوجوان ا،"ستیدانش ن يبرا یوقت"

مون یو مجسمه مفرش کنار بکت چهاردست و پا نشسته بود، يپدر روس به اتاق مطالعه بازگشت،یکه آرتم یهنگام

.کنارش بود

"؟نمیم مادر را ببتون یماالن ":دیس از او پرسیآرتم

 یاش را بررس يماریعالئم ب.یکن یدرك مآن را  ،ینیببخودت  ین االن برو، وقتیهم بله،":س پدر جواب دادیآرتم

".کن

".م داشتیش رو خواهیدر پ را یسخت؟ زمان کنم یبررس":س فکر کردیآرتم
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کالهخود پله ها منتظر اوست،ن ییکندو در پا يده شده از اسلحه هایباتلر،پوشس،یکل آرتمیمحافظ درشت ه

.بخورد ییبه کله اش هوا محافظ صورتش را درآورده تا

پدرت به من تلفن زد و من را صدا زد،. دمیلول یمس یبودم و در اسناد دستنو یمن در مدرسه نظام":ح دادیاو توض

"افتاده؟ یچه اتفاق.فورا حرکت کردم و آمدم

".دیآ یبر ماز دستم  ينم چه کاریروم بب یمن م.ض شدهیدت مراو به ش":ادامه داد"مادر":س گفتیآرتم

ستیعلم نجادو،س،یمواظب باش آرتم". خس خس در آمد ينه ضدگلوله اش صدایاز س.ع قدم برداشتیباتلر سر

".یحال خانم فاول را بدتر کن يرعمدیغ يخوا ینم که تو.یکنترلش کن یتون یتو نم.

نکه یمثل ادر گذاشت، یره برنجیدستگ يدستش را بر رو ير عمدیبه طور غ.دیرس پلکان باشکوه يس به باالیآرتم

.باشد یکیخودکار و الکتر

"...ت او را بدتر کنمیوضعترسم که ممکن است ین میمن هم از هم"

ه کند و کالهخود کندو را یل خطرناك را تخلیرا تنها گذاشت تا وسا یس وارد اتاق شد و محافظ شخصیآرتم

 يده بود و شلوارین ورزش پوشیک لباس تمریر آن یدر واقع ز.نه اش را سکون دهدیبگذارد و زره سيکنار

ل دوش گرفتن را سرکوب کرد و در یاما باتلر م،س کرده بودیخنه و پشتش را یقفسه س ،عرق.پا داشت دمپاگشاد به

.ن کار تن دادیبه ايکنجکاو ياما از روز کند،ید گوش تیکه نبادانست  یم .ک دادیپشت در کش

انجام داده بود و  يادیار زیبس يش کارهایدر جوانس باخبر بود،یآرتم يه جادویبود که از تمام قض یباتلر تنها انسان

چند .ده بودیها جنگ يدر سرتاسر قاره اروپا با پرگوناگون، يبر دوش داشت سراسر مملو از ماجراها يحاال بار

ک یحاال .ر کردییز تغیکه بازگشت همه چ یهنگامدر زمان به برزخ داشت،  يس بدون او سفریش آرتمیوقت پ

ت او در آورده بود و یشورت را به مالک یسروان هال یچشم چپ عسل ،زمانبود، ییقسمت از بدن جوانش جادو

 از يموفق شده بود که مقدار یقیس به طریآرتمن به برزخ و برعکس،یدر سفر زم.شان را عوض کرده بودیجا

که از برزخ به خانه  یزمان. ختندیان زمان به او آمیجادو در جر يذره هامتروك مانده در هوا را بدزدد، يجادو

نکه در چند سال گذشته یکه آنها به ا،متقاعد کندهیپنوتیزمس مجبور شد پدر و مادرش را بایآرتمبازگشت،

ن یشد و ا یم یجهان ياو داشت اخبار يدیناپدنبود، يده ایچیل و پکمش یلیخ ينقشه.کجا بوده فکر نکنند

ه و یتوانست اسباب و اساس یس تا میاما آرتم.مراقب هستند یلیآمد که افراد فاول خ یموضوع داشت باال م
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ن کرد که اگر یاو به پدر و مادرش تلق.کرد یت میآن کفا.داد یآورد و ما را گسترش م یر میگ یزات جنگیتجه

است و با احترام از آنها  یک موضوع خانوادگین یاظهار نظر کنند ا ید بسادگیکرد آنها با درباره او سوال یهرکس

.نکنند یفضولدرخواست کنند که 

هم رفته  االن":و با خود ادامه داد."ن فردیاول ت، منحصرااس ییک انسان جاویس یآرتم":باتلر فکر کرد 

در بدن  یو ذات یز سرشتیک چیجادو خطرناك بود، يک بازین یا".تا با استفاده از جادو مادرش را معالجه کند

.انتقال دهد يگریا به شخص دیرا برطرف کند و  يماریتواند که عالئم ب ین پسر میا.ستین

خودشان را ن اتاق فعالند،یدوقلو ها تمام ساعات روز و شب در ا.نش شدیداخل اتاق خواب والد یس به آرامیآرتم

س در یاما آرتماورند،یاندازند تا اعتراض پدر و مادرشان را درب یرك و پرده دارد میتکه  یتخت سلطنت يبررو

.رانده بودذاش را در نظم و ادب گ یاو زمان بچگن کار تجربه نداشت،یاش هرگز در ا یدوران بچگ

 ن نشانه احترام گذاشتنیا".داد یم میپدرش او را تعل، "شه قبل از داخل شدن در بزنیس همیآرتم"

".تاس

شه آماده یحاال او هم.دیمهم  را فهم يت کارهایاو اولوش در هفت سال گذشته،یب پایبا آسر کرد،ییاما پدرش تغ

.ش ماندن در کنار فرزندان محبوبش استیدر آغوش گرفتن و افزا

".من گذشته،حاال من در مقابله با پدر کهنه کار شده ام ين ها برایا":س فکر کردیآرتم

بطور محض .که پدر گم شده بود یالبته با صرف نظر از هنگامچ وقت نامساعد نشده بود،یاو هاوت است،مادر متف

.ا تا حاال بودیجه او حاال دوباره خودش بود،یجادو اجنه و بازگشت شوهر دلبندش او را نگه داشت درنت

فرش راه رفت، ياط از رویاحت يبرا.دوارد اتاق ش ییپایو چل یاورد به آرامیدرب یینکه صدایس هراسان از ایآرتم

.درخت انگور قدم بگذارد یان طرح بافندگیدقت کرد که در م

.شمرد9تا  درخت گذاشت، يش را بر رویکپای

چ وقت فراموش یس هیآرتم.پدر،توسطیآهسته در گوش ییو موهومات گو. همراهش بود ین عادت از کودکیا

را از  یشمرد تا بدشناس یکرد تا نه م یدا میبه درخت انگور تماس پ شیکه سر انگشت پا یشه وقتیکرد و هم ینم

.خود دور کند

م یک باد مالی.دیتاب یش میپوشانده شده بود و نور آفتاب رو ییاتاق بود و با پارچه ها يدر انتها یرختخواب سلطنت
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.به تالطم شدند ییایدزدان در یمانند بادبان کشت یشمیابر يپارچه هاک لحظه اتاق را در بر گرفت،یدر 

.کمرنگ و الغرزان بود،یمادرش از تخت آو ياز دست ها یکی

اما خونگرم و سالم کرد، یصحبت م یغتو دما یکم.روز مادرش خوب و سالم بودین دیهم.س شوکه شدیآرتم

.خندان یتیشخصبود،

ه ک ساعت ادا کردیک تیت ن کلمه را مانندیاحساس کرد ا.از دهانش خارج شد صورتش را نگاه کرد"مادر"

.است

چشمانش و ش همچون آتش یگونه ها.ک اسکلت کوچک تر شده بودیاز ساعت،24در  .ر نبودیاما امکان پذ

.ک بودندیتار ییهمانند حفره ها

توانم  یآن وقت م.خواهد بود یچند لحظه بعد مادر عالنگران نباش،":س به خودش گفتیآرتم

".خبر بوده نجا چهینم ایق کنم ببیتحق

 يه تارهایگ زاگ مانند رفته و متکا را شبیشکسته و زشان شده بودند،ینا فاول در هم رفته و پریآنجل يبایز يموها

.عنکبوت کرده بودند

.کوچکش همه جا را فراگرفته بود يب از حفره هایعج يعطر

".است یمخالف ناخوش ،هرچند کم ینیریز،شیلیل":س فکر کردیآرتم

ش متراکم و یکه لوله نا يپشتش قوس برداشت طور.دندیوحشتزده چرخن فاول ناگهان باز شدند،یلچشمان آنج

س وحشتزده شد و در یآرتم.غش کرد یش هوا را چنگ زد و بطور ناگهانیبا پنجه ها.ده و بند آمدینفسش  کش

.است ک آن فکر کرد که او رفتهی

.س دراز کردیبه سمت آرتمش را یاز دستها یکیدند،یش لرزیاما سپس پلک ها

  .ک نجوا هم آرامتر بودیش از یصدا".یآرت":او گفت

ک نفس سخت و یان هر کلمه یدر مکامل شد، یاما با سختک جمله کوتاه،ی"دمیب دیک خواب عجیمن "

.دیکش یآزاردهنده م

.ک تکه استخوانیف بود،یک و ضعیبارس دست مادرش را گرفت،یآرتم

".استیرو کیگرم ید یم و زندگدارید من بیا شای"
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ينده اد آوریآنها به د،یکش یعذاب آور م يد دردیشن ین حرف ها را از زبان مادرش میکه ا یس هنگامیآرتم

.برد بود یاو که سابقا بواسطه آن رنج م يها یدگرگون

".ستین ینگران ياما حاال جاد،یتب سوزان داشت ،نجا هستمیمن اد مادر، یدار شدیشما ب"

  .چشمانش فرونشسته بود یاهیس"؟یدار شوم آرتیچگونه توانستم ب":ن فاول گفتیآنجل

".که آن را احساس کردم  یدار شوم در حالیچگونه توانستم بچه مدت مرگ را احساس کرده بودم؟"

.ن موضوعیا يبود برا يادیس فریار کردن آرتمیسکوت اخت

  .زبانش لکنت گرفت".ن فقط تب بودیا...يا"

".دهم یمن قول م.خواهد بود یو خوش یز در خوبیهمه چ يبزود.دیده ایب دیعج يزهایکم چیا فقط شم"

  . ش را بستین چشمهایآنجل

تو .میدیزجر کش یلی؟ ما خيگذشته کجا بوده ا ين سالهایدر ا یآرت.دانم یمن م.پسر من قولش را انجام داده"

"؟یستیچرا هفده ساله ن

او موضوع سه سال .بوددهیقت دیجادو را با حق يها یکیها و تار ین فاول روشنینجلآ يچشم هاش،یان هایهذ

.ده بودیهمه را فهمس و برگشتنش به خانه،یبت آرتمیغ

 .دیحاال چشمانتان را ببندکند، یم يگر سپریک پسربچه دیهنوز با پانزده ساله،یتقر، من چهارده سال دارم مادر

".خواهد بودز خوب یهمه چ دیکن یکه آنها را باز م یوقت

"تو مال کجاست؟ يروینس؟یآرتم یکن یفکر م یتو در مورد من چ"

.اضطراب داشت.بود یاز ناتوان یکه حاکس عرق کرده بود،اتاق گرم شده بود،یآرتم

آورد؟ یاد میز را بیا او همه چیآ،يخواه تو او را شفا دادداند، یداند،مادر م یاو م

".ت داشتیمن به اصالح پدر و مادر اولو يجادون بشود،یگزیتواند جا یمست،ین مهم نیا"

.مادرش جادو بکار برد ين بار بر رویدوم ياو برا.ف و شکننده را فشار دادیس دست ظریآرتم

 یرعد و برق مانند او را در بر م ییهادکرد سردر یو هربار که از آن استفاده مس تعلق نداشت،یجادور به روح آرتم

 یم يکه ناخوانده وارد خانه ا یهنگام.او در نوسان بود يها بر رو يپر يقواعد جاو.دبوبهرحال او انسان .فتگر

س به یشد آرتم یکه ماه کامل م یو هنگام.آمدند یهمراه با حالت تهوع به سراغش م ییش سردردهایشد ن



  ماریوالتیسا /زمانیدوگانگوفاولسیآرتم

15

را بزرگان ین سرش را سرکوب کند زدرو يداد تا صداها یک گوش میبلند موز ییرفت و با صدا یکتابخانه م

سرد و دست نخورده و  يبودند و ظاهرا جادو يقاب حافظه مقتدر ياجنه دارا.گفتند یراز دل م ییجامعه جادو

اما به دن جادو از اجنه اشتباه بوده،یکرد که دزد یس گمان میمواقع آرتم یبعض.آزاد را دوست داشتند يهوا

 یید هوشش به فشارات مخلوق جادویشا.سردردها و حالت تهوع ها تکرار نشدند.م رفع شده بودندین عالیا یتازگ

.عادت کرده بود

.چشمانش را بست تا افکارش را پاك کندانگشتان مادرش را گرفت، یس به آرامیآرتم

.فقط جادوجادو،

جادو هم ا رها کند،شنانش ریس افکار پریاگر آرتم.شد ید کنترل میخته بود که بایافسار گس يرویک نیجادو 

.نیرنگ يآن موها يه استثنادا کند بیمادرش را پ يماریتوانست چشمانش را باز کند تا ب یو او مشود، یروانه م

.د مادریسالم باشفکر کرد  ،شفا

به دستش دور  یآب يجرقه ها.کرد يناگهان وزوزش پراکنده شد،یدر طول اندامهاجادو به درخواستش پاسخ داد،

س در آن زمان ارزشمند یآرتم.احتماال همچنان زنده بودندپور، ک یماه يمثل حرکت دسته ا یناگهان یتکانزدند،

خنده اش را .دندیدرخش یم يش از شادیچشمهاتابناك فرا گرفته بود، یپوستش را حرارت.کرد یمادرش را بررس

.ن فاول را به خاطر آوردیقدرت عشق به خانواده آنجل. گردنش گذاشت يانگشتانش را بر رو.دیشن

.خواهم یاست که من م يزیآن چ

ن یف آنجلینح يبه دور بازو یهمچون طنابن فاول روانه باشند،یل داشتند که در آنجلیتمادرکش، يدارا يجرقه ها

.مادرش هل داد و روانه کرد يشتر جرقه ها را از انگشتانش بسویس با شدت بیآرتمفاول حلقه زدند،

.دیرا دور کن یناخوش فا، ش:ن کردیتلق

نکه یمثل اق مقاومت وجود داشت،یک عایکرد، ین دفعه فرق میاما اس قبال هم از جادو استفاده کرده بود،یآرتم

تشنج .زد یم پسشاز پوست دست يل نداشت که شفا داده شود و توان جرقه ها را همچون وزوزیبدن مادرش تما

.و بازپس زدن یموضع

.شتریبشتر،یب

.کرد یو حالت تهوع چشم پوش یکورکننده ناگهان ياز سردردهاشتر هل داد،یب
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.مادرشفا،

متر از سطح  یسانت15د، یرتنه اش چرخیچ زیمارپ،يشده مصر ییایک جسد مومید مثل یجادو دور مادرش چرخ

ارت لمس کردن جرقه داغ شده بود مثل حرزد، یم يرویش بخار بیاز مجراها.کرد يد و ناله ایلرز.تشک باال آمد

.یآب يها

.توانم متوقفش کنم یاما من نمتا سر حد مرگ، يدردکشد، یاو دارد رنج م:س فکر کردیآرتم

.جادو جستجو کرد يدا کردن تکه هایپ يش را برایاندام ها يانتهاق تر کرد،یاش را عم يس افراط کاریآرتم

.ن قطره به او بدهیز،همه جرقه ها را تا آخریهمه چ

شفا مصرف  يان داده بود،همه اش را برایده بود و حاال آن را پایاو آن را دزد.س نبودیآرتم یک عضو باطنیجادو 

را پس زده  یهمه امواج آب.شتر شده بودیمادرش ب یناخوش.شتر از آنینه ب.کرد یدر هر صورت کار نم.ه بودکرد

.باالبردن خرج کردند يا براو سپس آنها ررا ربودند، انرو و رنگشین ،جرقه هابود،

 یر میچشم چپش تکرد، یاحساس م یش تلخیدر گلو.دزها صحت ندارنیچ یبعض:س با خود گفتیآرتم

ر کنار بستر مادرش بود،یس متحیآرتماو را ترك کردند، یبا تکان ،ن قطره هایآخر.شد ینطور مید اینبا.دیکش

ک ین فاول در یآنجل.کف اتاق دراز بکشد يتخته ها يشد بر رو نکه موفقین افتاد تا ایسرخورد و وارونه کف زم

ژل را  یشفافس و اشباع شده بود،یخ يع ایبدنش توسط ما.تشکش فروآمد يلحظه از حال رفت سپس بر رو

با بسرعت ظاهر ین هم با بخار همراه شد، تقریکه ازدند و سپس در پوشش تمام شدند، یجادو برق يجرقه ها.داشت

.شدند

ا فکر یتوانست حرکت  ینم،کش کندافکارش فرو  یمنتظر ماند تا آشفتگش زد،یشانیپ يس با دست رویتمآر

سپس .ن ها فرونشستندیطنسرانجام،.ختیر یدهنده همراه بود که افکارش را بر هم مآزار ییتنفسش با صدا.کند

.شان را به جمله ها دادندیشلوغ جا يکلمه ها

.من کامال انسان هستم.رها شد.جادو خارج شد

ره شده ید که به او خیسپس چشمانش را باز کرد و باتلر و پدر را دکرد، ییتق تق در را شناسا يس صدایآرتم

.در چهره شان بود یهراس فراوان.اند

  پسرش را با آرنج بلند کرد".ید افتاده باشیتو بام،یدیشن یشکستگ يصدا":س پدر گفتیآرتم
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 يتو استعدادها،یانجام بده ییکارها یتوان یکردم که تو م یاما من فکر م،ییایب ییم که تنهاداد ید اجازه مینبا"

  .و ملزومات را انجام داد.راهن پسرش را مرتب کردیپ"...زدم یدس محمن .دانم یمن م،يدار یمخف

".ن از حماقت من بودیا"

.دانست یبود برآنچه م يدیین نگاه تایا.خوردمادرش بر یناگهان به ناخوشد،ید یپدرش را م يسردس خونیآرتم

افته یا وضع تنفسش بهبود نیمادرش اضافه نشده بود  يبه لب ها ییبایچ صحت و زیه.او مادرش را شفا نداده بود

.بود

من چه کار کردم؟.او بدتر شده

من  ينایگر آنجلیه دک هفتیکتر از د اگر اشتباه نکنم،با او کرده؟ یطان چه غلطیشه؟ین چیا":دیپدرش پرس

"خواهدـــــ

م،یما تمام ارتباطات گذشته را دار.انیآقاداد، يشود نظر یاالن نم":را قطع کرد حرف فاول پدرتند  یباتلر با لحن

بزرگ ممکن است که قبول  يانسان ها.میت خانم فاول را بهتر کنیم و وضعیکن يم دوباره خون را جارید بتوانیشا

م،یگردان یو آنها را بر مم،یکن یدا میما آنها را پ، گرید يبرقرار کنند در آن صورت از راهها نکنند با ما ارتباط

".دیانجام شده فرض کن.میکن یزاها را رد میمثل پاسپورت و و یهمه عوامل ناراحت.میتوان یما م يبزود

.اما سپس با قدرت یابتدا به آرام.فقت سر تکان داداس پدر به عالمت مویآرتم

"زم؟یمگر نه عز.است يمن قو ينایآنجل.کار او هنوز تمام نشده.لعنتبله،بله،"

.ا دست زدن جواب ندادیش یاو با صدا.نکه عمل کرده بودیمثل ادستش را تکان داد، یبه آرام

تواند با از آنها ب یکید یشا.میکن یگر و پزشکان اروپا در باره درد جگرگوشه ام صحبت مید ينه هایما با همه گز"

".ن به ما کمک کندیا

 یاو کس. کرد یکار م یمحافظان شخص یاو با مادام کو در آکادم.شناسم یرا م ینیک مرد چیمن ":باتلر گفت

اما به خاطر چ گاه از استان خارج نشده،یاو ه.کند یم یدر کوهستان ها زندگ.کند یاهان معجزه میاست که با گ

".من خواهد آمد

گوش کن ":س را خطاب گرفتیآرتم".میکن ین ها مالقات میما با بهتر، شتریب يفکر هاخوبه،":س پدر گفتیآرتم

"؟ين هم داریریز يایبا دن یتو ارتباطد،یشا.هرکس.که بتواند به ما کمک کند یرا بشناس ید کسیشاس،یآرتم
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را کشش و استراحت  نکه بخواهد آنیاش برعکس چرخاند مثل ا یرا در انگشت وسط يس ظاهرا حلقه ایآرتم

.با اجنه بود یمخف یله ارتباطیک وسیقت حلقه یدر حق یول.دهد

".ن دارمیریز يایمن چند رابط در دنبله،":او گفت
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دنیادرترینعظیم

هلسیلکیبندربالتیک،دریاي

پیچیدهاقیانوسسطحدرراپشمالویشهايشاخککهکراکن،دریایی،پیکرغولهیوالي

  بدن،است

وچرخدمیاشحدقهدرواردیوانهی که داردچشمتنها.کشدمیعقبرابهاشکردهپف

کردنصافحالدروشدهبازکامال، استقایقیکعرشهي  اندازهبهکهاشمنحنیدهانه

، مواقعایندروبودگرسنهکراکن.استهآوردهجوممانندشموجهايششبهکهاستآبی

:بود ایدهیکتنها کوچکشذهندردر حالی که از گذرگاه اریک رد میشد 

  ...بکش...بکش...بکش

".دورفیهکودشبیه":گفتبستمیراخودشکالهصدايکهحالیدرشورتهالیزیرزمین،پلیسکاپیتان

ازکههماونجاییتانداره،ریشکراکناوال":گفترسید،میهالیخود-کالهازصدایشکهفلی

کشب...کشب...کهخندیدن.بخندکه،دونیمی.بیادخوشتمتنشازممکنهکردمفکر...دونم،میکشب

"یادته؟

  .نیومدخوششاصالهالی

نجیبیموجوداتهاکراکن. دکننشدیوانهوبگیرندروطبیعتازموجوديکهفلی،هاست،انسانطبیعتاین"

فرصت! شبک ...بکش...بکشهه،کردن،تبدیلدریاییپیکرغولقاتلنوعیبهرواونهاانسانواند،

".خواممیاستراحت

باشه،. شناسیمیتخیالتشوناونباروهاانسانکهتو.مهیجهتخیلیداستانیهفقطاینهالی،کن،ولمون"

".کناستراحت

هاانساناياسطورهموجوداتيدربارهوقتتمامصورتبهاطالعاتآوريجمعبهاواگرداشت،حقفلی

جمعهاجنمردمانيدربارهمدارکیهاانسانهاقرنطولدر. رفتمیهدرعمرشازنیمیپرداخت،می

.بودشدهدادهتشخیصمداركایندرستیوکرده
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".بیارخاطربهروباتلروآرتمیس.دارنوجودهمنجیبیهايانسان. کنرهاروتفکراین"

واصیلهااونفیلمتويدیدي؟هاسنتوريدربارهروهاانسانهايفیلم":گفتسنتوربهخودشکالهتوياز

سنتورهاي.رشکابرايجووجستسويبهپیشهمبعدعلیاحضرت،تو،علیهبرمنخنجراینم.بودنورزشکار

".خندونواقعارومنفرمروي

زیرزمین،پلیسمهندسیمشاورفلی،ایرلند،نزدیکیدرزمینيپوستهزیردرجاییتر،طرفآنمایلهزار

.مالیدراشکمش

".منهشکمعاشقکابالیننکن،اذیتمهالی،"

قولبهیابود،کردهازدواجفلیهمان زمانی که هالی با آرتمیس در تالش براي تجات دیوها از دوزخ بود، 

مشکلهالیبراياوقاتگاهیکهآنقدربود،دادهرخزیاديتغییراتسالسهایندربود،ستوندهزنسنتورها

بهکلپ،ترابلاو،قدیمیدوست.پرکنداوباراوقتشکهداشتعروسیحاالفلی. کندتحملشانکهبود

جمعاطالعاتکراکنتماشايباتابودبرگشتهکارسربهاووبود،گرفتهترفیعزمینزیرنیرويارشدفرماندهی

.کند

تانبودماونجاکهمتاسفم. دارمدوستروتوشکممنم.نداشتممنظوريدوستم،خوام،میعذر":گفتهالی

".ببینمدورشروستوندنزنکمربند

".بعديدفعه. منم"

".افتهمیاتفاقدوبارهمطمئنا.حتما":زدلبخندهالی

برايهستند،مدرنیموجوداتسنتورهااماباشند،داشتهزنیکازبیشکهمایلندمذکرموجوداتمعموال،

  .شودافزودهیشانخانوادهجمعبهدیگرمادیانیکتابنشیندزنشکهداشتشکهالیهمین

".بودشوخینباش،نگران"

".بینممیمهمونیتويهفتهآخرروسنتورهامنچونباشه،طوراینبهتره"

"چطوري؟جدیديدندهچرخبا ":کردعوضروموضوعسرعتبهفلی

بهکهرابالتیکدریايدرخششکرد،میاحساسانگشتانشباراهواامواجکرد،بازراهایشدستهالی

.دیدمیخوبیبهرابودسفید-آبیرنگ
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".انگیزهشگفتواقعاانگیزه،شگفت":گفتاو

ازوکردپروازهلسینکیشهربااليدربزرگيدایرهیکدرواردیوانهزیرزمینپلیسازشرتهالیکاپیتان

کمکم. بودصبحپنجمحلیزمانبهساعت.بردلذتخودشکالهدروناسکاندیناویاییهواييپاکیزهفیلتر

کناريدرسرسويبهمشتاقانهسیاستمدارانیاشد،میروشنستددادآغازودارانمغازهرسیدنباهایشچراغ

.رفتندمیشهرداريخاکستري-آبی

تنظیمراهایشانگشتاو.داشتقرارشد،میتبدیلبازرگانیشلوغمرکزبهداشتنچهآازدورترهالیهدف

بایونیساري،کوچکيجزیرهبرفرازکهرامارپیچشحرکاتمحافظش،دستکشدرهايگیرندهوکرد،

.کردندمیمخابرهپشتشمکانیکیهايبالپایگاهبهبودبندرازمایلینیميفاصله

".حساسنخیلیجالبن،بدنهايگیرنده":گفتهالی

".بشیتبدیلپرندهیهبهنزدیکه، اگه بخواي تو شکمت داشته باشی کهستپیشرفتهاونقدر":گفتفلی

کندمتقاعدرازمینزیرپلیسجراحکهآنقدر نهاماداشت،دوستراپروازاو".ممنوننه":گفتتنديباهالی

.بدوزدهاشسلولبهارايگیرندهکه

  .کردتغییرکاريحالتبهو".شرتهالیسروانخب،خیلی":گفتفلی

".لطفااس.يوسهوضعیتگزارشکنیم،چکبگذار"

میبردهکاربه، عملیاتمکانبهرسیدنازقبلافسرهاوضعیتشناساییبرايکهبوداصطالحیاس .يوسه

.شوندمیآغاز .ويحرفباانگلیسیدرسههرکلماتاین)مقصدواسلحهها،بال(شد،

.کردچکراخودشکالهيلبهروياطالعاتترینجدیدهالی

وجودقرمزيچراغ.اندکارآییيدرجهآخرینرويزره،وهابال.سبزهچراغشاسلحه.شارژهباتري"

".نداره

".دنمینشونروچیزیکهردومامونیتورهاي.کنچککن،چککن،چک ...عالیه":گفتفلی

خاطربهمخلوقاین.شنیدبود،اطالعاتکردنضبطحالدرفلیکههنگامیراکامپیوترکلیدهايصدايهالی

برد-ويمجازي،کارايبسیارهايکیبردامتیازاگرچهبود،معروفمدرسهقدیمیکلیدهايصفحهبهاشعالقه

  .کردهثبتخودنامبهرا
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دویستتجهیزاتاین. کنامتحانروحسگروبروپایین. کردنهشناساییفقطاینباش،هالی،داشتهیادبه"

گممیبهتکههرکجااینهبکنیبایدکهکاريتنها. شنمیگرمزیاديکهاینهمشکلشونواند،قدیمیسال

  "فهمیدي؟.شینمیايشدهبینیپیشمشکلهیچدرگیر.بديانجامرومیخوامازتکههرکاريوبري

  ".ايفریبندهواقعاتو .فلیاومده،خوششتوازکابالینچرافهمممی":کردخرخرهالی

  ".کردهدلپذیرمنوازدواج .هالیشم،نمیعصبانییکدفعهدیگه":زدپوزخندفلی

".بکوبیسماینکهبدونباشیمالچبااتاقیکتويدقیقهدهتوکهکنممیباوروقتیاینومندلپذیر؟"

ترینخوش .بودشدهفلیوهالیدوستیشریکحاالامابود،دشمنیکگذشتهدردورف،دیگامزمالچ

.نزدیکانشودوستاندشمنان،کردنعصبانیدیگريوبود،خوردندرافراطکارش

چندحقیقت،در. بیارمدستبهرودلپذیريآنتادارمنیازازدواجمازبعددیگرسالچندبهمنشاید"

".خوادمیوقتصدسال

  .بودشدهاحاطهاياشیهحکفپوشباواومد،مینظربهتربزرگهالیکالهيلبهدرحاالجزیره

بهوکنندکوتاهراصحبتکهبودرسیدهوقتش".بپردازیمماموریتبهوکنیمقطعروگفتگوکهوقتشه"

حرفدوستشبابیشترکمیبتواندتابماندبیشترکمیکهبودشدهوسوسههالیوجوداینبابرسندماموریتشان

سالسهدرفلی.بودبرزخازاوبازگشتازبعدهاآنواقعیگفتگوياولیناینکهرسیدمینظربه. بزند

سنشوجوداینورسیدمینظرشبهساعتچندتنهاغیبتشهالیبرايامابودگذراندهرااشزندگیگذشته

روانشناسانازیکی.استکردهتقلبسالهااینکهکردمیاحساسنیزاوبود،نکردهتغییرسالهاایندرنیز

مدنآسرحالبرايکهکردپیشنهادوبردمیرنجزماندرجابجاییسفرازاوکهبودگفتهاوبهزیرزمینپلیس

آمپولهااینبهداشت،اطمینانمغزکاشتبهکهاياندازهبههالیولیکنداستفادهورآنشاطمپولآیکاز

.کردمیاعتمادنیز

انفراديصورتبهاشبازجوییازبعدکهبودماموریتیاولیناین".تورممیدارممن":گفتمختصرکامالاو

یکتماشايماموریتآناگرحتیدهدتحویلعالیگزارشیکازکمترخواستنمیاوودادمیانجام

.بودکراکن
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"بینی؟میروهاگیرنده ...کنکپی":گفتفلی

نقطهسه.میکردندمخابرهپلیسمرکزبهرااطالعاتکهداشتقرارگیرندگیقابلیتباحسگرچهارجزیرهدر

بسیاريهايمعناتواندمیقرمز.بودقرمزگیرندهچهارمین.شدندنمایانهالیخودکالهرويبررنگسبزي

. مغزهايفعالیتقلب،ضرباندما،.گیردمیقرارمعمولیحدازباالترايمطالعههرموقعیتایندر.باشدداشته

.داشتندقرارخطرخطرويهمه

".بدننشانراچیزیکبایدهاگیرندهبقیهنباشهاگر.باشهفنینقصبایداین":دادتوضیحفلی

".قويسیگنال .دهمینشونهمینومنمماله "

".نشونزدیکزیادوباشمراقب.باشه"

براياومخصوصروشکهداد،صداگردنشاستخوانکهآنقدرچرخاندچپبهسرعتبهرااشچانههالی

اماشد،میانجاممغزطریقازکهبودعملیجادوکهآنجاییازنبود،الزامیحرکتاین.بودجادویشاحضار

رادیدشمیدانوچکاندبدنشاعضايدرراقدرتشازايقطرهاو.دارندراخودمخصوصهايتیکهاجن

پیداراهبیرونبهجادوازکوچکیهايجرقهپسکردبیشترشوثبتراس فرکانلرزانشپوشش.دادگسترش

.کرد

".میرمداخلبهودیدمازخارجمن":کردتاییداو

بهپسکنه،میبازبینیروویدیواینکلپ،ارشد،يفرمانده. هالیباش،مواظب ...بودمفهوم":گفتسنتور

__".بچسبعملیاتت

تصورازظاهرا "کنم؟میعملقانونکتابخالفگهگاهیمنکهکنیمیاشارهاینبهداريتو":گفتهالی

.بودکردهوحشتهمآن

اوناگهونداري،روقانونکتابازاينسخهاحتماالتوکهکنممیاشارهاینبهمن". خندیدزیرکیزیرفلی

".نکرديبازشحالبهتامطمئناباشی،داشتههمرو

.رفتپاییناونیساريزمینسويبهسرعتبهومنصفانه؛اينکتهکرد،فکرخودباهالی

کیلومترپنجتاتوانندمیهاکراکن.بزرگترین نیستند هاآناما.شمارندمیدنیاپستاندارانبزرگترینراهاوال

.بودندسیزدهيسدهازهااسکاندیناويهايستونازیکیوبشنکشیده
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شناورايجزیرهياندازهبهدریاییموجودیکراآنکهاند،صحیحاکثراهاکراکنيدربارهاولیهتوصیفات

بهاووقتیکهبودطوفانیبلکه،نبودمخلوقخودواقعدررسدمینظربههاکشتیبرايخطرناكبسیارکه

باهرکداموبودشدهشتباهدریاییغولباکراکنيافسانهوسطاقروندراما. شدمیایجادرفتمیآبدرون

.بودشدهتصویربزرگکوهیکصورتبهدریاییغول.بودندشدهکاملدیگريترسناكهايمشخصه

کهعظیمیهايشبکهوبدنشباورنکردنیوکندمتابلیسماز، بردمیلذتاشسالههزارانعمرطولازکراکن

درحضوروغنیمناطقدربودنبههاآن.بودسپاسگزاربودندکردهاحاطهرااوبدنشنرمنقاطمحافظتبراي

درپرندگانبچه.شودتمامباقیماندهانرژيیاغذاتاماندندمیمناطقایندروداشتندتمایلجادوییهايمحیط

هايچیززیاديمقدارولیگرفتندمیراگرماجلوي، هاانسانبندرگاهبهنزدیکالجزایرمجمعوسط

یکمثلدریاکفدر، شدپیداکراکنآندرکهبودمکانیجااینهااینيهمهازبعدوخوردنی؟؟؟؟

شکمدرراهاآنوکشیدمیهایشششدرونراشهرهايآشغال.بودانداختهلنگرپیکرغولدریاییصدف

بود،نیزنفرینشانولعنباعثبود،شاننجاتمایههاانسانهايزبالهاگر.کردندمیتبدیلمتانگازبهبزرگش

باستانیازمخلوقاتجیندوفقطحاالودادمیانتقالکراکنبهنتیجهبیراآنسممیزانرفتنباالدلیلبهزیرا

.استماندهباقیهااقیانوسدر

عمرسالهزاردهازبیشبود،پوسیدهکهصدفشبهتوجهبا.بودگروهدرکراکنپیرترینمانظرموردکراکن

هلسینگزفورزنامباشهرکههنگامیبود،دادهقیافهتغییرهلسینگیبندردرجزیرهیکبهششمقرنازوداشت

.گرفتنام

خوابباونداشت،جابجاییبهمیلیهیچخوابید،میوخوردمیاماداشتکمیفعالیتکراکنمدت،تمامدر

خارجمتانبرقجفتدوازکمترگذشتهسالپنجاهدربرد،میرنجعضلهضعفازکراکنبود،شدهکور

سیمازبیشچیزيهایشحسگررويقرمزهايچراغاینکهکندباورکهنبوددلیلیهمینبرايبودکرده

بربرگشتنبرايیکنواختروزیک.داردنگهسالمتوصحیحراآنکهبودهالیشغلاینوبودند،متقاطع

.ماجراجوییبرايشانسکمیوالعجلیضربنهخطري، نه. ماموریتنوعیوسرکار

هایشدستکفهالیهایشچکمهکهدآیپایینآنقدرشد باعث،کردندمیبرخوردجزیرهرستورانسقفبه

وکرد،میجداهمازراهانآکوچکپلیکهداشتوجودجزیرهدوحقیقتدربرگرداند،بادبهرورا
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اجرارادماشناساییيبرنامهسرعتبههالی.بودآسودههاسنگدرکهبودکراکن آنقسمتبیشتر، دیگري

چیزداشتقرارسنجزمانرويبراحتمالکهبخارحمامازحاصلگرمايوجوندهجانورچندازغیربهکرد،

.نکردپیدادیگري

زیرداشت،قرارآبزیرمترچهار.کردنگاهخودشکالهيلبهبهکشیدنشانبیرونبرايحسگرهادنبالبهاو

.بودشدهجمعسنگیکبرآمدگی

.درسته.آبزیر

نزدیککافیياندازهبهانسانیآنجا. بردفروباتلیکدریايدرراپاهایشسپسکرد،جمعراهایشبالاو

خشکیدرماهیگیرانتریننزدیکوشدند،نمیبازهشتساعتتارستورانوسونا. بشنودصدایی کهنبود

.بردندمیسوآنوسواینبهآرامیبهپرچميمیلهردیفمثلراهایشانچوببوند،

کالهشيلبه.رودفروواجماداخلبهودهدکاهشراشناوريتاکردخالیراخودشکالهگازمخزنهالی

شدنشکهوآبسرمايازرااو،شمرتعشلباسامااست،درجهدهازبیشترکمیآبدمايکهداداطالعاوبه

.دادمیافزایشرادمامقدارکمیجبران،برايحتیوداشتمینگهاماندر

استفادهکریکرهااز":گفتسیدمیرهالیگوشبه ارتعاشیيگرهدرونازکریستالشفافیبهصدایشکهفلی

".کن

".سنتوربیرون،برومنسرتواز"

".کناستفادههاکریکرازبده،ادامه"

".جانهمیندقیقاهااونوقتیندارماحتیاجردیاببهمن"

".بمیرناستفادهبیبایدهااونپس":کردیادآوريفلی

رادیوییامواجازپرکهبودندشدهتشکیلزیريهايارگانیسمازرادیویی،کدهايازشدهدرستهايردیاب

دارید،احتیاجچیزيچهبهدقیقاکهبدانیدبرویدبیرونفلیکارگاهازکهاینازقبلاگر.بودندمشابهفرکانسبا

بهاگرکهدارندحسگريهاآنکهآنجاییاز.کنندمیراهنماییوسیلههمانمحلبهدقیقاروشماکریکرها

.زنندمیبوقمونیتوررويبرشویدنزدیکوسیلهآن

".کنیتمومروايگینهيخوکچهیکعنوانبهمنازاستفادهکهکنممیآرزوباشه،":کردشکایتهالی
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.رفتندحسگرطرفبهردیفسپسکردند،صبرلحظهیکهااون

  .ماندخودشآورددستحیرتدرو".کننمیروزمینکنن،میپروازکنن،میشناهااون":گفتفلی

".بیامرزدراکوچکشانقلب خداوند"

.کشاندايدستگیرهتیزيلبهبهراخوداو.کنددنبالتاگذاشتندباقیهالیبرايرارنگینارنجیردکریکرها

".نبودیممفیدکارمومنکهبگوارشدپلیسبهزودباش،حاال"

کهبودبزرگاياندازهبهفلیيکلهاماداشت،هوادقیقهدهتنهاالیهکهوقتیمخصوصابود،کارآمدواقعا

.بدهايچاره

".آبنزیرهاحسگردونیمیکهوقتیباشهمفیدتونهمیخودکالهدرتنفسیدستگاه"

رواطرافتهوايدارنکریکرهاحاالمخصوصاداري،رونیازتموردهوايازبیشتوولی":کردبحثفلی

".کننمیسازيپاكمدام

آوردهبیرونتولیدخطازکهاولیروزمثلکهطوريبهخوردندراحسگرايخزهپوششوسنگهاکریکر

درفیشصدايباومردند،ولرزیدندخودشانبهموجوداتشد،تمامماموریتشانکهزمانی.نمودمیبود،شده

متمرکزوسیلهآنرويبررانورشعاعدوهروکردروشنراخودشکالههايچراغهالی. شدندحلآب

.کرد

.بودشدهپوشیدهالکترونیکیژلیکباوبودموزشکلواندازهبهحسگر

".__دارمتمیزتروخیلیروتصویرمن.ونممنآد،مینظربهتمیزآبش"

"بینی؟میچیخب،"

دستصفحهبهوشینمیناراحتتواگه.زنچشمکقرمزچراغیکباحسگريتو،عین":دادجوابسنتور

".بکنمکوتاهمطالعهیهمنزنینمی

قدیمیيوسیلهباتوانستمیدستکششرويبرامنی-حسگرپسگذاشت،لنزرويرودستشکفهالی

.شودمرتبط

".نکنیفراموشفلی،دقیقه،نیمونه"

".کنمتنظیمدوبارهدقیقهنیمونهدرروماهوارهناوگانیکتونممیمنمیکنم،خواهش":زدپوزخندسنتور
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احتمالاینکردفکرخودباکردمیاجراحسگرهاکردنچکبرايراسیستمیخودشکالهکهحالیدرهالی

.درسته

".هوم":گفتفلیبعدثانیهسی

  .کردتکرارراحرفشعصبیحالتیباهالی"هوم؟"

".هومبگیاینکهنهبده،بهمعلمیجوابیه.فلیهومنگو"

"...یعنیاینو.کنه یمکاردرستکامال.نیومدهسنسوراینسربالییهیچمیادنظربه "

"!توسرشارهوشازاینمبودن،خرابدیگهتايسهیعنی ".کردحسابخودشپیشهالی

.بودندکوبوییقدیمیههايوسیلهازاونانکردم،طراحیرواینامن":دادجوابدرماندهفلی

اختراعوسیلهکهبودکسانیازیکیکوبوییاپالاشقدیمیدشمن.شدمرتعشآبداخلبدنشلرزید،هالی

یکدرهماالن. بنامدپریاندنیايملکهراخودشخیابانیتبهکارانطریقازگرفتتصمیماینکهتاکرد،می

تابودسیاستمدارانبراينگارينامهحالدرراعمرشباقیوبودآتالنتیسدرروزيشبانههايمراقبتبازندان

.بگیردتخفیفمجازاتشدر

کاشکردم،میچکرودریابااليهايسنسوربقیهبایدمن.کردمشکنبوغتبهکهقدیمیدوستببخشید"

".کردممیکارواین

"!هوم":گفتدوبارهفلی

".کنمچکخودمروموندهباقیسنسورهايبایداینجامکهحاالباشمطمئنن.نکنروکاراینلطفا "

حالیدر.کردمیبازراکامپیوترشرويپوشهچندداشتفلیحینهمیندرشدبرقرارسکوتايلحظهبراي

نیستناصلیموضوع ...دیگههايسنسور":تگفايخفهوکوتاهعباراتباشدندیمبازجلویشاطالعاتکه

ماکهچیزيحاضرحالدر ...

بدونیمکهاینهداریماحتیاجهمهازبیشتر (Shelly)ازهمقبالً ...ببینیمبذار...شدهقرمزهايسنسوراینتوي

".نهیاداشتیماخطارااینصدفچراکه

راخودشکالهتويهوايدرجهبودند،کردهبادپاهایش. باشدارتباطدرسنسوربااینکهجزنداشتراهیهالی

.رودمیپائینکهدیدمی
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صدفاینکهاولکردهروشنروقرمزچراغکراکنکهباشهداشتهیتونهمدلیلدوخب،":گفتباالخرهفلی

".بودهنرکراکنچونممکنهغیراینکهباشهکراکنبچهتوش

".دومیمونهیمپس":گفتآمدنخواهدخوششدومدلیلازکهبودمطمئنکههالی

".اندازیهپوستهمدومیو"

.نیافتادهبدياتفاقپساندازي،پوست.چرخاندراحتخیالباراچشمانشهالی

".بدترهکنییم فکرکهچیزياونازکمیاین !!!!!خب"

"کمی؟چیهمنظورت"

".می دم توضیحبراتباالاوناینجامیايسرعتباالترینباداريوقتی"

میافسريبهاشهمیشگیهايخطابهیکیازقبلفلیوقتی. بگویدچیزيهالیبهباردومینبرايتانبودنیازي

راحرکتاینبالهایشکردبازرادستهایشاو.بودجديکامالوضعیتحتماپسکندتركراآنجاگفت

.کردندتقلید

باهمراهسریعخیلی،شدروشنموتورگرفت،باالسمتبهرادستشدووگفترااین"رکابهآماده"

نچسبیدآنبهرطوبتهمذرهیکشدخشکزودخیلیلباسش.بودآزادهوايدرجوشآبازکهانفجاري

فلینگرانصداي.بودمتريصدارتفاعدربعدثانیهیک.کردپاكآنرويازهمراقطراتماندهباقی، هواو

.پیچیدمیگوششدر

سالهزارسهروخودشمالصدفکهمیدهنشونمداركکنه،یماندازيپوستباریکفقطکراکنیک"

"...اما .کردروکارایناونکهمطمئنیمماوانداختهپیش

"چی؟اما"

".بکنهروکارایندویارهکهموندهزندهاینقدهصدفاونکهمیادنظربهحاالاما"

"نگرانیم؟چیيواسهماخب"

باوکردهرشدکامالجدیدي پوسته.همراههانفجاربااندازیشپوستکراکنکهنگرانیماینيواسه"-

".میشهخالصقدیمیپوستهشرازمی کننتولیدمتانکههاییسلولازاستفاده

  .بودهدرستفهمیدهکهچیزيکهشودمطمئنمیخواستهالی
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"بده؟نورخودشازمیخوادصدفاونکهبگیمیخوايپس"

آخریناز. کردهجمعمتانایه که انرژيسالچندینياندازهبهاونامامیدهنورخودشازصدف.نه"

".نشدهدیدهنوريهمچینهاییدوالفگردهمایی

خیلیتصویراینشایدپریانازخیلیبراي.دادنمایشخودشکالهدرراانفجارفیلمیکازقسمتیکامپیوتر

.کنندکسبرابیشترياطالعاتتابکنندبیشتريدقتکهبودالزامیویژهنیرويافسرانبراياماباشدتار

میاندر.آوردپائینراپاهاشکردمطلعانفجارچگونگیازراهالی،شدهسازيشبیهفیلمکهوقتی  JSCبا

.یکردمبرخوردکراکنماندمعلقهوا

"بدیم؟انجامبتونیمماکههستکاري"

دمايبهصدفداخلیدماي.نموندهبیشتردقیقهچند.شدهدیرخیلی.هیچیبگیریمعکستاچنداینکهجزبه"

".ببرلذتنمایشازوکنفعالروشدیدنورضدفیلترهاي.رسیدهانفجار

".نمیشهمنفجرهمینطوريکهجزیره.می پیچه دنیاتمامتويخبرش". آوردپائینرانقابهالی

روکاريهافانیاینکنباور.شیمیاییتصادماتگازي،هايچهضحوآتشفشانی،هايفعالیت.همینطورهآره"

منطقه،کوهبهخوردسناتورشونهواپیماياینکهيواسههامریکاییآ.انفجارهکننتوجیحبلدنهمهازبهترکه

درسترویکوپنجاه

".کردن

"امنه؟اصلیجزیره"

".اسلرزهپسیهفقط.باشهباید"

یکاین .کردمیبایستنمیکاريبکند،توانستنمیکاري.ماندمعلقهوامیانشد،راحتخیالشهالی

.بودصحنهاینعاشقمالچ.متانانفجار.کنداندازيپوستکهداشتحقکراکنو بودطبیعیماجراي

اما .بودکردهبازهوندررانندهپیکسیدي،دوداکمکبهخصوصیکارآگاهدفتریکتازگیبهدیگامزمالچ

.می شدمزاجیتغییردچارمالچخودباراین

زندگیجزیرهدر. کردحسرامحسوسیگرمايپالسمانمایشگرپنجره.زدچشمکچراغیهالیخودکالهدر

.انسانچندینبلکهحشرات،وحیواناتتنهانهداشت،وجود
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".دارمچیزيیهمنفلی"

سونایکتويگرمبدنچهارآنجا.کندپیدارامنبعتاکردبزرگآنقدرراپنجرهپلکیفرمانچندینباهالی

.بودند

"نشدیم؟اونامتوجهچطور.فلیسوناداخل"

".کردهبازرودروهافانیاینازیکیکنمفکربوده،یکیدیوارآجرهايدمايبااونابدندماي":گفتسنتور

بیرونآنمیانازبخاروشدهبازکمخیلیسونادرکهشدمتوجهوکردبرابرششراکالهخودنمایشگرهالی

راآنهاتوانستندمیحاالخاطرهمینبهمیشدخنکهاانسانبدندمايازترسریعساختماندماي .زندمی

.ببینندجداگانه

".نیستبازجاییهشتساعتتااینجاتو  گفتیتو؟می کننکاری چاینجاهافانیاین"

".اعتمادنقابلماهعاشقهايدموناندازهدرست.انسانناینابدونم؟کجااز .هالیدونمنمیمن"

بایدمن.کردنهتلفوقتفقطموردایندرکردنصحبتاینجان،چراهاانساناینکهندارمکاريمن"

".فلیبرگردم

.انداختهالیخودکالهرويراخودشتصویروکردروشنراخودشدوربینفلی

جزیرهاونبه.هالینکنروکاراین.منهعبوسصورتاین؟می بینیمنوقیافه.هالیکننگاهمنصورتبه"

.برنگرد

".کنهنمیدخالتهیچوقتویژهنیروي.کنیمنمیدخالتماومیمیرنروزهرهاانسان

".دونممیخوبروقوانینمن":گفتمی کرد غرغرسنتوربهسکوتدرکهحالیدریهال

.زدعمودشیرجهیککردبازرابالهایش".شدشروعمنيوظیفهدوباره""گفتخودشپیش

یکمدیراناطالعبدونکارازقبلبودندتوانستهاینکهازکامالًبودندسونابیرونیاتاقدرکهمرديچهار

داشتدسترسیهاکلیدبهوبودنگهبانکهآنهاازیکیکمکبا.بودندخوشحالباشندداشتهمجانیسوناي

آنهاازیکی. باشندآنجاکارجالآبجويجعبهیکبانفريچهارآنهاتابودشدهگذاشتهدوستانهقراراین

".بودعالیسوناگرمايامروز":گفت

".داغهپامکفهمهمینجامنواقعدر.بودگرمکمی". کردپاكعینکشازرابخاردومی
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خنکاونجاانگشتاتبالتیک،تويبپربروپس":گفتبودشدهناراحتناشکرانهحرفاینازکامالکهنگهبان

".میشن

گرماییمشکلهمیشهحساسهپاهاش.نکنگوشاونبه":گفتبستمیراساعتشداشتکهنفرچهارمین

".داره

کهوقتیکردنشانمزهوخندهصداي .خوردندراهایشانآبجوخندهبابودندرفیقهمبابچگیازکهمردها

.شدمتوقفشد،متالشیوگرفتآتشیکدفعهسقف

".ممنوعهسیگارگفتممنکشید؟سیگارکسی". ختریبیرونبوددهانشدرکهراآبجویینگهبان

سقفسوراخطرفبهعجیبايگونهبهچوننشنید،چیزينگهباندادهمجوابیسوناهمراهانازیکیاگر

.کردپرواز

تاشدمیباعثقدیمیبحثاینکشیدنپیشکهانگار".شدنداغواقعامنانگشتاي":گفتعینکیمرد

جدیدموضوع

.شودفراموش

راشلوارهایشانکنند،میخطرناكمواقعدرمردهابیشترکهدادندانجامراکاريوندادنداوبهاهمیتیبقیه

.پوشیدند

ایجادسقفداخلمتريدوسوراخیکاشنوترینوباهالیهمینبراينبود،وقتیزدندروچینیمقدمهبراي

بتواندتاکرد

.بودندشدهشوکهیکدفعهپوشیدهنیمهکههاییفانیببیند،رارفیقچهارآن

".شدهشروعتازهوکنمنمیتعجبمیلرزناینکهاز":گفتخودشبا

چنددررامردچهارتوانستمیچطور.میکردرسیدگیمشکالتشبهداشتمی کردپروازداشتکهوقتی

.کنددورانفجارمحلازدقیقه

اجنهاجنه،کتابنوشتهبهبنا. ساختمانخود:می داشتهمدیگريمشکلمی بایست اوپیشوقتچندهمینتا

وجودآثارشهنوزکهبودسالههزاردهافسونیک.شوندهاانسانساختمانوارداجازهبدونتوانستندنمی

مشکالتقانوناین. می گرفتنادیدهراقانوناینکهمی شدکسینیرويرفتنبینازواستفراغباعثوداشت
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هاپرسیهمهورایزنیکلیازبعدهمخاطرهمینبه.بودکردهدرستویژهنیرويافسرانماموریتبرايجدي

کشیدمی نطولهمدقیقهپنججادوگردیوبرايکاراین.شدبرداشتهیکشمارهجادوگردیوتوسطافسوناین

مشکلجزبه.شوندموفقتابودالزمزمانقرنهااجنهجادوگرانبرايکهحالیدرکنندباطلراافسونتا

.بودباقیبزرگانفجاریکوبزرگانسانچهارقدیمی،

وبودپیچیدهخودشدوربهکهايحولهجزوبودایستادهبقیهجلوياو.بودراحتیوآسانانتخابنفراولین

.بودنپوشیدهچیزي،بودخرسکلهروياضافیپوستهیکمانندسرشرويکهنگهبانیکاله

فراموشروصحنهاینتونمنمیهرگزاینکهیاکنمدورچشامجلوازاونوزودترهچهرباید".خندیدهالی

".ترولیکآره.دارهماهیچهبیشترهمترولیکازفانی.کنم

ازنمونهیک. بودگرفتهقرارافسراناختیاردرفلیاختراعاتازبیشتريوسایلبودلیمبودرهالیکهزمانیاز

هواکناسمافسرانماامی گفتجاذبهضدهايدارتآنهابهسنتور.بودنوترینوبرايتیرنوعیکهاوسیلهاین

.بودندگذاشتهآنهارويرا

یکتارازمینيجاذبهشد،میپیچیدهچیزيهردوروقتیکهبودندفلیماهکمربندماننددرستهادارت

وسیلهاینازسرعتبهافسران.داشتکاربردسنگینوسایلجابجاییبرايماهکمربند.می دادکاهشپنجم

بهومی کردندوصلآنبهرازندانیانکردند،استفادهکارشانضروریاتازیکیعنوانبهوکردنداستقبال

.کردندمیبرخوردآنهاباراحتی

کردمیاستفادهفراريگوشتازدارت.باشندداشتهراماهکمربندتاثیرهمانهادارتکهبودکردهکاريفلی

خطروشدندمیجابجابادبادكمثلدرستهادارتاینباهمهاترولحتی.می کردوزنبیتقریباراآنو

.داشتندکمتري

فکرخودشبا.دادجانوترینویشداخلدستیکباراآنوکردبازکمربندشرويازراجعبههالی

".برگشتیمحجرعصربهدوبارهدارت،":کرد

نشانگربهنیازيکردفکرخودشبا.می خوردند تکانعصبانیتباشایلباهوبودروبرویشالجثهعظیمنگهبان

مرديشانهبهکوچکدارت.شدهمهمینطور.برودخطاتیرشنداشتامکاننیست،فانیاینبراييرلیز

.گرفتبردررااوجاذبهضدنیروياینکهتالرزیدايلحظهبراياووکردرخوردب
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" ...کوچولواینآخ،":تگفاو

بادشبادبادکیازترسریعاو.بردآسمانسمتبهوگرفترااوپاهایشازآمدفروداوکتاردرهالیبعد

.کندتعجبکامالشدباعثکاراین.کردمیحرکتشدمیخالی

زمینبهاینکهازقبلکهکردندعجلهقدرنآدونفرشان.پوشیدندراشلوارهایشانعجلهباافرادماندهباقی

رويآبجوهايبطريشد،چپطرفیکبهمازارالوفرنگیگوجهبشقاب.خوردهمبههایشانکلهبخورند

.شدندپخشسنگفرش

".ساندویچم":گفتمی کردنرمپنجهودستبنفششجینشلوارباداشتهنوزاینکهباآنهاازیکی

لرزانوپايازدستوآمدپائین.آمدآنهامیاندرآرامونامرئی".نیستترسیدنوقت":گفتخودشبههالی

.کردآمادهرادارتسهوشددورآنها

.کردندپروازسقفسمتبهوبرگرفتدرسونادررانفرشانسههروجودعجیبیآرامش

"...پاهام":گفتعینکیمرد

باعثکاراین.کوبیداوبهمشتبا".نزنحرفپاهاتمورددردیگهشوخفه":کشیددادسرشساندویچیمرد

.بخورددیوارودربهوکندپرتهوابهتوپمانندرااوکهشد

حتی! بیرونبیااالنهمین! ثانیهچند. نداريوقتبیشترثانیهچند. هالیدارویت":شکستراهالیسکوتفلی

"!ندارنروانفجاراینبامقابلهتواناییهملباستهايمحافظ

روجملهاینبارچند. دارمفرصتثانیهچند":بودآمدهدرعرقشبودشدهسرخکالخودشدرونهالیصورت

"شنیدم؟

فشارراماشهوکردانتخابرابیهوشیپرتونوترینویشمنويروي.خوابیدپشتبه.نبودبازبینیبرايفرصتی

تشکیلآبجورويکهکفیسرعتبهراآنهاوخوردمردانبقیهبهپرتو.رفتباالسمتبهنورشعاعیک .داد

بیهوشکهمرديآخرین. دکرجمعدرخشاندایرهیکدرراآنهاهمآخردروکوبیددیوارودربهمی شود

موردایندربعدابود؟توهمزمینرويازپروازآیا.ترسدنمیچراکهبودمتعجبکرد،نگاهپائینبهشد

زمینروانسانیهیکلیککهرسیدنظرشبهسونابخارمیاندر.داشتوجودبعدااگرالبته.می گرفتتصمیم

خودشبامرد.آمدپرندهمردسمتبهسرعتبهرسیدند،میپاهایشتاکهبالهاییباکوچکهیکلیک.است
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شد،منفجرجزیرهبعد".داشتواقعیت .تخیلیموجوداتها،حلقهاربابمثلدرست.دارهواقعیتپس":گفت

.بودگرفتهآتشکهشدناراحتشلوارشبرايوبرداشتتخیلموجوداتمورددرپردازيخیالازدستمرد

جزیرهآنازبیشترچههرکهبودموقعبهتریناالنکهگرفتتصمیمهالیبودند،آسماندرکهمرديچهاربا

.کردپروازآسمانسمتبهوکردبازرابالهایششدخارجکردهقوزحالتاز .شونددور

"؟دونستیمی ،هالیکوپترمیگنحالتاینبهدونیمی.خوبهخیلی":گفتفلی

.کرددورترجزیرهازراوزنبدونمردانشلیکیکباوآورددررااشاسلحههالی

".بزنحرفبعدا.فلیمشغولمموندنزندهيواسه"

به. دفاعیهمکانیسمیکاینکنهمیفکرکابالین.می زنمحرفنگرانموقتی.مندوستببخشید":گفتفلی"

-سرگرد.داديانجامشداندازيتیربهتدارمستادسقفرويوقتیهمرومشابهپروازیهتو.هلیکوپترحالهر

ازتاچندنمیشهباورت. می کنناستفادهدانشکدهتويفیلمایناز.گرفتفیلمازشکلپفرماندهمنظورم

".شکستهحرکتایناجراييواسهپاهاشونهادانشجو

پوستهماندهباقیوزدآتشرامتانشهايسلول،صدفاماشودخفهکهبگویددوستشبهمی خواستهالی

کردبرخوردهالیبهمحکممشتیکمثلپائینازانفجارموج.کردپرتآسمانبهآشغالصورتبهراقدیمی

مقابلدرکوچکهايتکه. کندخنثیراموجتاآمدکشلباسشکهشدمتوجه .چرخاندخودشدوررااوو

.شدندفشردههمبهوهاديسپرماننددرستموج

نقابشپشتازمتفاوتیآبیرنگهايبادنیا.ماندثابتوکردپیداپرشولرزیدکالهخودشنمایشصفحه

کهدانستمیخوبهالیهمهاینبااماشد،تغییراتدچاربارهاوبارهاخودکالهداخلافقخط.چرخید

.زمینهپسنهبودخودشچرخیدمیکهچیزي

".دارهادامههنوزعجیبمماجراهاي.امزندههنوز.امزنده"

...کردپارهراافکارشيرشتهفلی

بهخودتروموقعیتاینتوکهمی کرد فکربودايدیگهکس.چیيواسهدونمنمیباال،رفتهت قلبضربان"

خطربهمنوتکنولوژيهمینطوروخودتجونتواندسالمهاانسانکهبگماطالعتمحض.آورديوجود

"ها؟انساندستمی افتاد منهايهواکنازیکیاگهافتادمیاتفاقیچه.بدينجاتروجونشونکهانداختی
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بدهدبالهابهبیشتريسرعتوکندفعالراموتوردوازدهتاگرفتکمکهاپلکواشارهچندترکیبازهالی

.بگیردبدسترااوضاعکنترلو

افسرانهايابزارتمام.پرسیديکهممنون. خوبممن":دادجوابحرفایشبهوکردتفوزدکناررانقابش

توکهآدمادستمی افتههاهواکناونوقتیپس! منحتی. مجهزهدورراهازکنترلخرابیسیستمبهپلیس

"!بخوريشکست

".بشمخالصهادارتاوشرازبایدمنیعنیاینکه":گفتفلی

وبشوندهایشانوسیلهسوارکهگرفتندتصمیمهلسینکیساکناننصفکهمی آمدنظربه.بودجهنمپایشپائین

. آمدندمیسمتاینبهسرعتباکهبودمیانشانهمبزرگناودووساحلیگاردبیایند،انفجارمحلسمتبه

هايعرشهآتشفشانیخاکسترمانندصدفشازماندهباقیهايتکهامابود،شدهمحوغبارودودمیاندرکراکن

.بودشدهکشیدهبالتیکدریايرويضخیمپتويیکمثلوبودپوشاندهراهاقایق

.چرخیدندمیانفجارموجاثراتآخرینهمراهخوشحالیبادر هوا شناورمردانتراینطرفمتربیست

.بودآویزانازپایشانپورهپارهشلوارهایشان

".کردنخرابروخودشوننهمیکننبیدادودادنه". میکندزومآنهاروي".می کنمتعجبمن":گفتهالی

مادرشبرايدلشترولیککهاینقدر.کمخیلی، خب. بودهادارتتويبخشآرامقطرهچند":خندیدفلی

"!بشهتنگ

"!می خورنرومادرشونمعموالهاترول":گفتسریعهالی

".دقیقاً"

چهارصداي.کردروشنراهادارتخرابیکنترلبعدبرسنداقیانوسسطحمتريسهبهآنهاتاکردصبرفلی

آنهابهساحلیگاردآنکهازقبلثانیهچند. رسیدگوشبهآببابرخوردصدايچهارهمراهبهکوچکانفجار

.افتادندآبدربرسد

  .بودشدهراحتخیالشحاالسنتور"!خب"

.را هم بیار هاشاتل. برگرد ایستگاهبهوکنروشنروموتورت. شدتمومخوبمونکاروعیارتمامدردسر"

".میخواد جزئیاتباکاملگزارشیککلپفرماندهکهمطمئنم



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس                                                                                

20

".دارمنامهلحظه،یکفقط"

آسیبکاماللباستهايکنترلاومده،پائینخیلیقدرتتباشه؟وقتشاالنمی کنیفکرواقعا!نامه!نامه"

"!بشیخارجاونجاازبیافتهکارازسپرتاینکهازقبلباید.دیدن

".مهمهخیلیبخونمرونامه اینبایدمن"

باراهایشاننامههالیوآرتمیس.داشترافاولآرتمیسامضايمی زدچشمکهالینقابتويکهاينامه

نقابداخلينامه. ضروريکارهايبرايقرمزوکاربرايآبیعمومی،برايسبز.بودندکردهبنديکدرنگ

.خواندراکوتاهپیغاموزدچشمکییکونآبهاو.بودروشنقرمزهالی

".بیارهمرویکشماره.بیازودلطفا.میمیرهدارهمادر"

همرویکشماره.میمیرهدارهمادر. شدتاریکچشمانشجلويدنیاوکردسردياحساساشمعدهدرهالی

.بیار

هیجدهاو.بیاوردخودشباراجادوگردیوبودخواستهاوازآرتمیسکهمی بود ناجورخیلیمی بایستموقعیت

اذیترااوهمچناندردشامامی گذشتماجراآنازدههدو.مردخودشمادرکهوقتیآوردبیادراقبلسال

خاطرشبهفکري.کردمی

بوددریاییيویژهافسراندکترشورتکورال.نبودماینجاسالسهمن.سالیکوبیست.نهسالهیجده.رسید

کهوقتی.داشتندمینگهدورمختلفهايگونهو هاانساندستازراآنجاومیکرد محافظتآتالنتیسازکه

بررادیواکتیوهايزبالهآنداخلازتصادفیخیلیبودقدیمینفتکشیککنارازعبورحالدرشانیزیردریای

هفتهیکمادرشواستسممثلاجنهبرايرادیواکتیو.کردزخمیشدتبهرااووشدخالیزیردریاییروي

هافانیاونتکتک.گیرممیانتقاممن":میریخت، میگفت اشکمادرشسربااليبیمارستاندروقتی.مردبعد

".می کشمخودمدستبارو

همینبایدهمتو.کردمصرفموجوداتجونحفظبرايروزندگیممن!نه":گفتعجیبقدرتیبامادرش

"!بمونهجابهخرابیمنازبعدخوامنمی.بکنیروکار
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سبزشیونیفرمهايدکمهمادرشبازیافتمراسمدرهالیبعدروزسه.گفتاوکهبودحرفهاییآخرینازیکی

بستهشکمررويبودگرفتهاوبراياشالتحصیلیفارغروزمادرشکهراکارههمهابزار.بودبستهآخرتارا

.بودبستهکاربهپلیسدرراجملهاینهمهالیوموجوداتنجات.بود

کند،نمینگاهانسانیکمانندآرتمیسبهدیگرکهشدمتوجههالی. بودمرگحالدرفاولآرتمیسمادر

".__ایرلندبرمبایدمن":گفتاو.بوددوستیکمانند

.بودخواندهراهالینمایشگررويينامهمخفیانهاو.ندادخودشبهمخالفتزحمتفلی

.کنیاجرارواحیاءمراسمرفتیکهبگممی تونم .کنمکاريمخفیمی تونمساعتچنديواسهمن.برو"-

.فرستممیهشتبخشبههمنامهیهمن.داریمدوبلیننزدیکپایگاهچندتاهمماوکاملهماهنوراالنچون

".بیادبیرونجادوآزمایشگاهازساعتچندبرايیکشمارهکهبذارهکوانشاید

".قدیمیدوستممنون"

چندهاانسانيرسانهبهبتونمشاید.دارمکوتاهصحبتتاچندرفتیاینکهازبعد.بروحاال. می کنمخواهش"

".همینههمحقیقتبیشتر.میادخوشمگازيهايبستهایدهازخودممن.بدمکوچیکایدهتا

".همینههمحقیقت"

باایرلنديپسراینغالبا.نکندفکرنامهدرآرتمیسبنديجملهبهوبگیردراخودشجلويتوانستنمیهالی

موردایندرهمآرتمیسحتی. نبودمطمئن.میکرد سرزنشراخودش.میزدگولرامردمحقیقتبیشترگفتن

نه؟مگر.داردحديکسهر.گفتنمیدروغضروري
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 به نام خدا

 
 

 مجموعه ی آرتميس فاول، جلد ششم
 
 
 

 آرتميس فاول و دوگانگی زمان
 
 
 
 

ُا اين کالفر..... نويسنده   
سروش زنده..... مترجم         

        عليرضا متوسل..... تطبيق با متن اصلی 
 
 

  !خواننده ي عزيز
دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي  تعلقمينياتور  -تار سايتتمام حقوق ترجمه ي اين اثر به 

  .مي باشد –ممنوع –و مترجمين اين كتاب مينياتور  -تار سايت مديران سايت
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                        طنين جادو                      

  
ي كه در گذشته محل برگزاري عمارت فاول را در اتاق كنفرانسخدمه آرتميس پدر همه 

بـا سـقف    ي به سبك گوتيـك داشـت كـه   ن اتاق در گذشته قوسهاياي ،جمع كردجشن ها بود، 

هـال   تا كاذب برداشته شودداده بود كه سقف  دستوراما آنجلين فاول كاذب پوشيده شده بود، 

  .شكوه و زيبايي گذشته ي خود را بازيابد

كـه   ه ايسياه مارسل بريوئر دور ميز شيشـ چرمي  بر روي صندلي هاي پدرش و باتلر آرتميس،

  .نشستند ،داشتاز ده نفر  جا براي بيش

 به غير ازالبته  چندان قبل يك قاچاقچي دور اين ميز نشسته بود،ه مدتي ن فكر كرد،آرتميس 

و  اسبان بازار سياه جعل كننده ها، ،داخلي بازرگانان ،نفوذگران اينترنتي ،اربابان دنياي تبهكاري

  .تجارتخانواده قديمي دزدهاي حرفه اي، اعضاي 

امـا   .خستگي در چهره اش آشكار بودرنگش پريده  بست، كامپوتر دستي اش راآرتميس بزرگ 

  .اش در چشمانش برق مي زداراده 

بـاتلر بـزودي   . ، اما بايد چند نقشه ي پشتيبان هم داشته باشـيم ستي ساده ااين يك نقشه  "

ني يـك بانـد   شايد بتـو  .ريمدابراي كارهاي ادراي ن وقت. و به چين مي ري يجت را بر مي دار

  ".كنيبپيدا  كمهجايي كه مهاجرت ، فرود موقت

 .بر مي گـردم بعد نم و ونجا مي ماودو روز  .جاش رو بلدم":باتلر به عالمت موافقت سر تكان داد

  ".خداهد رفتهمه چيز خوب پيش 
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 روهگـ  .پره و آماده ي پـرواز سوخت جت  .خوبه":كه به نظر راضي مي رسيد گفتآرتميس پدر 

  ".به عالوه يك خلبان اضافي ...رو هم آماده كردم كامل خدمه پرواز 

  ".عمل كنمبه روش خودم  نممي تو وسيله، يفقط به يك گروه نياز دارم و مقدارهم من "

مخصوصا اگـر   آرتميس مي توانست تصور كند كه منظور باتلر از بعضي چيزها و وسايل چيست،

  .در باند فرود هيچ ماموري نباشد

  "پدر؟كار مي خواهيد بكنيد، شما چه "او پرسيد

 يـك  بـا  از اونجـا  و بـرم  كوپتر به فرودگـاه لنـدن   يك هلي با نمومي ت م،ن به انگلستان مي رم"

 .نها صـحبت كـنم  اوكه مي تونم با  هستنجا چند متخصص او .ي برسمين به خيابان هارلزليمو

نها اواگر يكي از  .بيارمبه اينجا مي  رو هااون و برمبه آنجا  من اينطوري سود زيادي مي كنيم كه

پولشو مي دم و حتي اگه بخـواد بـرش    ،داشته باشد ضعيف بر روي مادرت اگرچه تاثيري هبتون

   ".خريدن تجربه شون برامون خيلي مهمه. مي گردونم

ي كـم تـر از   ارانتظهم  آرتميس .روشن بينانهتاكتيكي  .افقت سر تكان دادآرتميس به نشانه مو

ن از مردي كه يك فرمانروايي تبهكاري را بـراي دو دهـه و همچنـين در ايـن سـالهاي آخـر       اي

  .فعاليت هاي انسان دوستانه را اداره مي كرد نداشت

امش در از تجارت منصفانه لباس گرفته تـا سـه   .اخالقي بودآرتميس پدر ي كارهاي  ههمحاال 

همـه چيـز را از نـو بنـا كـرد، از      تجاري با تفكري دوستار همكـاري كـه   مردي ، »قدرت زمين«

 حتياو . و پهنه ي آفتابگيرزمين  داخلحرارت سوخت ماشين گرفته تا توليد برق با استفاده از 

كوپترهاي فاول را با فيلترهاي پيشـرفته اي مجهـز كـرد كـه تـا      ها، جت ها و هليماشين  حتي

  .مقدار تماس جاي الستيك كربني را كمتر كند
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مـن بايـد اينجـا    ":اعـالم كـرد   كسي درباره اش چيزي بگويد، ار كند تدون اينكه صبب آرتميس

تخصصان خيابـان  دوربين نصب كنم تا ميك  كارهاي شما را هماهنگ كنم، تونم ميمن . بمانم

جسـتجوگر   با و همچنينم نظارت  كن بوكالك و خانم شدكتر بر بتوانند مادر را ببينند، هارلي 

  ".ان احتمالي اطالعات جمع آوري كنمام درباره ي روش هاي درماينترنت 

  ".م، دوربين به فكرم نرسيده بودپسر دقيقا،"آرتميس پدر لبخندي زد

مـن  ":اما مطلبي بود كه قبل از رفـتن بايـد گفتـه مـي شـد      باتلر براي راهي شدن دلواپس بود،

اي بـا دخالـت هـ   هميشـه   ولي ،هنابغه باش ممكنه كه اون ،ول كنمكه آرتميس را تنها ناراحتم 

دلخـور نشـو   "محافظ شخصي به آرتميس چشمكي زد ".بيجاش يك آهنربا براي مشكالت داره

  ".به يك حادثه ي جهاني بشه ك نيك روز تعطيل تو مي تونه تبديلاما پي مرد جوان،

  ".مسئله اي نيست":فتاتهام را پذيربا مهرباني آرتميس 

 .مشكلي نيستاما " .اش را خاراند سپس زير چانه"،منو به فكر فرو برداين ":آرتميس پدر گفت

اما  .يك پرستار بچه پذيرفته كه دوقلو ها را به مدت دو روز به يك خانه روستايي در هوث ببرد

  ".وجود آرتي اينجا الزمه و بايد از خودش دفاع كنه

  "!كه مشكلي نداره، خواهشا يكم اعتماد"آرتميس گفت

اعتمـاد داشـتن بـه    ":سـتش گرفـت  دو در و دست پسرش ر آمد جلوآرتميس پدر تا وسط ميز 

بـاور   وآيا تو اين ر .ما اعتقاد و ايمان داريم كه مادرت را نجات دهيم .االن براي ما الزمه يكديگر

  "داري؟

 يشـمال  نسـيم با و  به آرامي در حال تاب خوردن بودنگاه كرد كه  آرتميس به يكي از پنجره ها

  .د به خود بسته شدسپس به نظر رسيد كه پنجره خو .بود حركتدر 
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  ".هر زمانيمن كامال اعتقاد دارم پدر،بيشتر از "

د، خودش را كوپتر سقف بلند شاز باند هلي S-76Cپدر با سيكوراسكاي مدل  زماني كهتا  هالي

  .ظاهر نكرد

در ارتفاع يك فوتي اتاق خواب مادرش بود كه الف با درخششي دوربين آرتميس در حال نصب 

  .ن شددر كنار كتفش نمايا

  "من معذرت مي خوام آرتميس،"او به آهستگي گفت

  "خيلي سريع به اينجا رسيدي ممنون از اينكه اومدي،"آرتميس گفت

  ".ن بودمتعقيب يك كراكدر ارتفاعات فنالند و مشغول من "

معـروف را بـه    يمنظومـه  و  چشـمانش را بسـت  "حيوالي اشعار تنيسونآه بله،"آرتميس گفت

  .خاطر آورد

  

  دها و باالي گودي ها،پايين رع

  ، در دوردست هاي دور در زير گرداب ها

  ،بي خواب، به رويا وارد مي شود ،كهن سال

  !كراكن خوابيده

ظاهرا يـك گـاز طبيعـي منفجـر     تيترهاي اخبار رو نگاه كن كه  نه از اين به بعد، سرخوابيده؟"

  "شده وجود داشته

  ".مي رو انجام بدهتصميم گرفته كه طب گياهي قديكه فلي  حدس زدممن "

  "بله"
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  ".طبق محاسبات من هفت تا االن كراكن هاي زيادي باقي نموندند،": آرتميس توضيح داد

  "تا را شناسايي كرديمشش تا؟ما فقط هفت "هالي شگفت زده پرسيد

و موضوع بحث را سريع  .تا باشندشش من هم حدس مي زدم  عدد،شش  آه بله،": او جواب داد

  "؟جديده ايه لباس": عوض كرد

گشتن و ضبط كراكن هـاي خوشـمزه بـراي     "شسه سال پيشرفته تر از آخري"داد هالي جواب

  .بعد

كـل لبـاس    ،اگه چيز بزرگي به طرفت بياد حس مي كنـه كه  اين يك سپر پوششي خودكاره،"

  ".نجات داده رون من ويك بار ج امروز .ضربه رو بگيرهتا  نرم ميشه

  

ظاهر شد،يك لحظـه بـراي خوانـدن پيغـام     ام در كالهخود هالي يك آيكون پيغ ، با صداي بيب

هركـاري كـه    بايد .اونا يك شاتل از بخش هشت فرستادن شماره يك تو راهه،".كوتاه تامل كرد

  ".باشيمسريع  مي خواهيم انجام بدهيم

  ".منم به هرچي كمك كه بشه احتياج دارم خوبه،"

  چهره اش  .پايان يافت ذهنشان را پر كردگفتگوي آنها هنگامي كه فكر مرگ آنجلين فاول 

  . كم سو و بوي سوسن در هوا آميخته شده بود

  .آرتميس به وبكم اشاره اي كرد و آن را به طرف رختخواب چرخاند

من نمـي   "به قسمت تاريك دسترسي داشته باشدزانو زد تا بتواند "،اي آتش جهنم"فحش داد

  "... من فقط نمي تونم... تونم

  .ر عادي وضعيتش سخت شدو بطور غي
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هميشه مادرم به من عشق مي ورزيد .من چه نوع پسري هستم؟يك دروغگوي دزد"او نجوا كرد

  ".كه بميره ها حمايت مي كرد ولي حاال ممكنو من ر

نـه بيشـتر و مـادرت را عاشـقانه      تو فقـط يـك انسـاني،   "هالي به آرتميس كمك كرد تا بايستد

  "نداشتي؟ .داشتيدوست 

  "البته بله،":سش را بيرون داد و خجالت زده گفتآرتميس نف

  ".شفا مي دم رو ناو االنمن  و مادرت را نگاه كن، پس پسر خوبي باش"

و سپس ميوه بلـوط  . هالي با انگشتش روي گردنش زد، جرقه هاي جادو از سرشان بيرون زدند

  .را چرخاند

  "الئم بيماري را چك كني؟نمي خواي عاقالنه عمل كني و اول ع.. . نه":آرتميس بروز داد

آورد و بـه   كالهخـودش را در  .بـود مشـكوك   .جرقه هاي خاموش شدند هالي مشتش را بست،

سخت خيـره شـد بـه چشـم هـاي       .او دوست داشت مردم ببازند، سمت آرتميس قدم گذاشت

  .عجيب بود كه چشم خودش را مشاهده مي كرد نامتناسبش،

  "؟تو كاري كرديآرتميس "

  .در چشم هايش مشاهده نمي شد به جز اندوه هيچ چيزي. زداو زل آرتميس 

  ".من با مادرم حتي محتاط تر از خودم عمل مي كنم نه،"

ود كه چرا او در تعجب ب جواري با آرتميس برانگيخته شد، هم ها اين سال بعد ازسوءظن هالي 

 .اق نيافتـاده بـود  اين قبال اتفـ  بي ميل بود آن هم حاال كه مجبور است، يشبه استفاده از جادو

شايد جريان زمان جادوي مسـروقه اش را از بـين    .شايد او خودش قبال اين راه را امتحان كرده

  .نبرده و او فقط ادعا كرده بود
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  .يشانيش را رو در روي آرتميس قرار داد، پهايش را در كنار سر آرتميس گذاشتدستش

  "ما وقت نداريم كن، تمومشهالي ":آرتميس اعتراض كرد

آرتميس احساس كرد حرارت سرتاسر بدنش  .چشمهايش را بست و تمركز كرد.الي پاسخ نداده

بطور آشـكار   .هالي داشت او را بررسي و جستجو مي كرد .را فرا گرفت و جادوي آشنا وزوز كرد

  .اين دومين بار بود

  "طنين جادو،اما انرژي نيست":او را رها كرد"هيچي":او پاسخ داد

  .آرتميس تلوتلوخوران عقب رفت،دچار سرگيجه شده بود

رو معاينـه  حـاال خواهشـا مـادرم     .اينو بارها احساس كردم من بدگماني تو را مي فهمم هالي،"

  ".كن

هالي متوجه شد كه تا حاال تنها كاري كه كرده نگاه كردن به آنجلـين فـاول آن هـم شـتابزده     

  .ي رو براش زنده مي كردناراحت كننده ابوده، اين موقعيت خاطرات 

من بايد از همه چيز اين صـورت ظـاهري    .به خاطر اين جستجو من را ببخش البته آرتميس،"

 ".يقين پيدا مي كردم

خواهش  .همادرمنوبت  حاال"با آرنج هالي را هل داد".احساسات من مهم نيستند"آرتميس گفت

  "مي كنم

 ،و همـين كـار را كـرد    دقت معاينـه كنـد،  هالي خودش را موظف دانست كه آنجلين فاول را با 

مورموري شبيه خواب رفتگي از دستش پايين و باال مـي   ،ناگهان يك وحشت ديرينه را دريافت

  .رفت

  ".من مي دونم اين چيه، مي دونم":نجوا كرد
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  "وضعيتش برايت آشناست؟"آرتميس پرسيد

ها و منفذهايي همراه با  سوراخصورت و دستان مادرش با ژلي شفاف پوشانده شده بودند كه از 

  .بخار آب تراوش مي كرد

چشمان آنجلين فاول باز بودند اما فقط سپيديشان مشخص بود و با انگشتانش محكم مالفـه را  

  .چنگ زده بود انگار كه زندگي اش به آن وابسته باشد

ار قر تخت خوابسپس آن را بر روي ميز كنار  .هالي يك وسيله پزشكي را از كمربندش درآورد

  .نمونه برداري كرد آن داد و از

  ".نمي تونن .نمي تونن باشن...آن بو...اين ژل"

  .انگشتش را بر روي بازويش فشار مي داد "نمي تونن چي باشن؟":آرتميس پرسيد

كالهخود را تكان داد و يك كانال باز روي مركز فرماندهي پليس ايجاد او اهيت نداد و  به سوال

  .كرد

  "فلي؟اونجايي؟"

فرمانـده   .آره اينجام،دارم كاراي اداري رو انجام مـي دم "تور با دوبار شيهه كشيدن پاسخ دادسن

 دست به سرش كردم من با داستان آيين مذهبي، .كلپ دوبار نامه فرستاده به من كه تو كجايي

  "تو بايد جواب پس بدي در رابطه با ــــــ.

من يـه چيزايـي فكـر     مادر آرتميس، فلي به من گوش كن،":كرد عهالي چهچه هاي فلي را قط

  ".حالش خيلي نامساعده من فكر مي كنم كه ...مي كنم

 .هالي در اين فكر بود كه كاري كند او از دلواپسـي اش پـي نبـرد    .حالت سنتور فورا عوض شد

  .پيغام آرتميس خيلي هولناك بود سرانجام،
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اون پسـورد جـادوييش را   يس از آرتم .باشه،من با سيستم هاي ملك اربابي هماهنگي مي كنم"

  ".بپرس

  "فلي پسورد امنيتي را مي خواد"هالي لبه كالهش را باالبرد تا آرتميس به چشمانش نگاه كند

آرتميس باد كرده بود،چند لحظه فكـر كـرد تـا كلمـه عبـور امنيتـيش را بـه يـاد         "البته،البته"

  "با حروف بزرگ ، همهCENTAUR :آهان اينه ".بياورد

را در گوشه اي از ذهنش ثبت كرد تا بعـدا گنجينـه اي از    مطلبفلي اين  زمين،در زير پوسته 

بعدها اين يادداشت را با عشق مي خواند و بـه افتخـار آنهـا     .خاطره ها را در اختيار داشته باشد

  .يك ليوان شراب مي نوشيد

" CENTAUR ،،من وارد شدم بله درسته."  

 ابتـدا محـو بـود،    و بعد صورت فلي نمايـان شـد،   تلويزيون پالسماي بزرگ روي ديوار درخشيد

در دستان آرتميس لرزشي كـرد مثـل ايـن    دوربين  .سپس كانون نور منتشر و تصوير واضح شد

  .كه سنتور در حال تنظيم كردن رانشگر كانون آن بود

  .صدايش توسط اسپيكر هاي تلويزيون محوطه را در بر گرفت"ها؟ تصوير بهتر شد،"او گفت

  .را بطرف صورت مادرش گرفت دوبينآنجا كه امكان داشت آرتميس تا 

  "اين وضعيت و عالئم براي تو آشناست؟ من دارم به واكنش تو فكر مي كنم هالي،"

و  .هستند منافذاز  به ژل نگاه كن فلي،":هالي به درخشندگي پوشش صورت آنجلين اشاره كرد

  "نمي تونه فقط يك شك باشه همچنين اين عطر گل،

  "اين غير ممكنه،ما در سالهاي گذشته ريشه كنش كرديم":ير لب ورور كردسنتور ز
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رو ريشه كن  چيغير ممكنه؟ چي".خسته و دل سرد مي شد گفت و گوآرتميس داشت از اين 

  "كرديد؟

مـن مـي خـوام     هـالي،  .باشه آرتميس، ممكنه عاليم يك بيماريه ديگه،هنوز تشخيصي نداديم"

  ".يك اسكن بگيرم

همه حسگرهاي دستكشش بـا ليـزر   را بر روي پيشاني آنجلين فاول قرار داد  دستشكف هالي 

  .ماتريكس مادر آرتميس را شستشو دادند

همين طور كه داده ها با زمان سنج فلي وارد سيستم مي شدند، فلي نيز بـا انگشـتانش ضـرب    

  .د بودگرفت، اين حركت رو ناخود آگاه انجام داد كه براي اين وضعيت خوشحالي اش بي مور

  ".گرفتمچيزهايي را كه الزم دارم،؛ خوبه":بعد از نيم دقيقه گفتاو 

دستانش را گرفت  ،پيش آرتميس رفتسپس  هالي دستش را بست تا حسگر ها خاموش شوند،

ه بش لي با ايدها هايي كه از جستجوهايطولي نكشيد كه ف. ماندمنتظر نتيجه  شآرامو با او در 

  .دست آورده بود،آمد

  بيماري اين  ،وحشتناكه .كامپيوتر ژل را آناليز كرد"اش با خواندن نتايج درهم رفتقيافه 

  "!جنون جادوئه

بد  هرچه كه بود، جنون جادوا محكم تر فشار داد،اين آرتميس احساس كرد كه هالي دستش ر

  .بود

من به توضيح بيشـتري احتيـاج دارم   ".به طرف تلويزيون قدم برداشتو  ،را پس زدهالي دست 

  " .االنخواهشا همين  فلي،
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يـك نـوع طـاعون در     جنون جادو .آرتميس خيلي خوب،":سپس سر تكان داد فلي آهي كشيد،

و در سه ماه پيشرفت مـي كنـد و    همواره كشنده استاما  يك دفعه كم شد، ميان پري هاست،

همـه   اين بيماريِ .بيمار كمتر از يك هفته مهلت دارد مراحل آخردر . خودش را نشان مي دهد

بـه   .بر تمام داروها و شفاهاي معمولي آنتـي اسـت   ،تخريب سلول ها ها، نوروتوكسين .چيز است

  ".واقعا متحير كننده است طور باورنكردني متجاوز،

چيزهاي كمي هستند كه تـو آنهـا را    ،هآخ اين شگفت آوره،"،دندان هاي آرتميس چفت شدند

  ".تحسين كني

شـفايي وجـود نـداره    "ز اينكـه صـحبت كنـد درنـگ كـرد     قبل ا عرق از بيني اسب جاري شد،

من اظهار مي . ست تشخيص توسط ژل اشباع شده .من متاسفم ولي مادرت مي ميره. آرتميس

در  ايـن دلـداري نيسـت،    .ساعت اگر بجنگه 36. ساعت ديگر وقت دارهفقط 24كنم كه مادرت 

  ".هنگام مرگ درد نمي كشه

متوجه شد كـه دوسـت انسـانش در     كتفش را گرفت، يد،اتاق را دور زد و به آرتميس رس يهال

  .حال رشد و قد كشيدن است

  ".آرتميس،يك كارايي وجود داره كه من مي تونم براي راحتيش انجام بدم"

من اسـتعداد   .من مي تونم شگفتيهايي انجام بدهم نه،".تقريبا شديد آرتميس شانه باال انداخت،

ت خبــردارش بازگشــت تــا حــالتش را پوشــش بــه حالــ".اطالعــات ســالح مــن هســتند .دارم

يـك   شـما گفتيـد كـه ايـن جنـون جـادو،      . ودمماالن خ ،فلي،بابت عصبانيتم ببخش منو":دهد

  "شده؟شروع  چطوري .هطاعون
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وقتي كـه   جادو از زمين تغذيه مي شه،":سپس با دقت شرح داد"جادو":فلي بسادگي جواب داد

حـدود   جنـون جـادو   .جادو هم آلوده مي شه د،زمين قادر نيست جسم كامالً آلوده را جذب كن

  ".بيست سال پيش در لينفنِ چين پديدار شد

چين صـناعت   ندر ميا. تراز آلودگي بدنام بود لينفن از لحاظ .درك كرد .آرتميس سر تكان داد

 اكسـيدهاي نيتـروژن،   هواي شهر پر بود از خاكستر، مونوكسـيد كـربن،   زغال سنگ مي كردند،

اگـر   :ك در ميان چيني ها رواج داشت كه مي گفـت يك ج. ار،آرسنيك و سربتركيبات آلي فرّ

  .تا آنجا كار كند مي خواهي يك كارمند زن را اذيت كني و مخالفش باشي بفرستش به لينفن

ده سال پيش در ميـان مـردم    .براي همين جادو روش بي اثره ،با جادو كارش رو انجام مي ده"

آتالنتيـك بيشـتر از    .درصد از افرادمان را از دسـت داديـم  25. اجنه از هر ده نفر يكي را كشت

  ".همه جا مورد ضربه قرار گرفت

  ".شما بايد يك دارويي پيدا كرده باشيد اما شما متوقفش كرديد،":آرتميس سماجت كرد

ده سـال از سـنش را    .دوست قديمي ما اوپال كوبـويي پـادزهر را پيـدا كـرد     نه من،"فلي گفت

مـا حكـم    .ش به خاك ماليده شدغسعي كرد كه از آن بها بگيرد كه دما سپس .رويش گذاشت

  "مصادره ضبط كردن منبع دارو را گرفتيم

من مـي خـوام    .من در مورد امور سياسي شما دلواپس نيستم فلي":آرتميس بداخالقي مي كرد

  "بدونم كه اون دارو چيه و چرا نمي تونيم روي مادرم استفاده كنيم

  "رهداستان بلندي دا"

  "كن ش خالصه"آرتميس با عجله گفت
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 .شـفا يـك امـر طبيعـي اسـت     ":نمي تونست آرتميس را نگاه كند چشم هاي فلي پايين رفتند،

 .و به عنوان تقويت كننده جادو استفاده مـي شـوند  منابع دارويي مهمي اند بسياري از جانوران 

وانايي استعداد زنده نگه داشتن اما انسان ها هرساله حدود بيست هزار از اين گونه جانوران كه ت

صـاره ي  عآمپولي را توسعه داد كـه  اپال خيلي راحت دستگاه تزريق  .منقرض كردند ور داشتند

  ".دريافت مي كرد بدون كشتن حيوان اهداء كننده، شفاي جنون جادو رو

 بـا دسـتانش محكـم    .آرتميس به طور ناگهاني و كامل دريافت كه چرا فلي به او نگاه نمي كنـد 

  .سرش را گرفت

  "نگو واين ر اوه نه،"

  ".رده بودبوزينه پيدا كاپال كوبويي دارو را در مغز سيال سيفاكا ميمون پوزه دراز ماداگاسكار "

  ".اون بالخره گريبان گيرم ميشه من هميشه مي دونستم،":آرتميس ناله كرد

  ".هشت سال پيش مرد آخريش .متاسفانه سيفاكا بوزينه حاال منقرض شده"

  .چشمان آرتميس از احساس گناه شبح زده به نظر مي رسيد

 ".من كشتمش نم،ومي د":نجوا كرد
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  فصل چهارم

  کار شگفتی ساز

  

  

عمارت فاول ، نزدیک به هشت سال پیش

و از پشت  میز مطالعه اش   آرتمیس فاول ده ساله، فایلی را که بر روي آن مشغول به کار بود، بست، مانیتور را خاموش کرده 

.می رسید ،پدرش به زودي براي مالقات با او.تبرخاس

.تاکید کرده بود که هرگز دیر نخواهد کرد آرتمیس بزرگ، صبح با فرستادن ایمیلی، مالقات را قطعی کرده  و

.زمان براي او بسیار با ارزش بود، و انتظار داشت پسرش براي گفتگو آماده باشد

پالتویی چرمی به تن داشت که در برخورد با زانوانش، چون تازیانه به صدا . با عجله وارد شد، آرتمیس پدر، سر ساعت ده

.در می آمد

.وخیلی رسمی  با پسرش دست داد   ".کدر مورسانه جده درزمنفی پون!هآ"

در حقیقت او مجبور به ایستادن در آن نقطه نبود؛ ولی می . آرتمیس بر روي  سنگفرش مخصوص کنار شومینه، ایستاده بود

دانست پدرش بر روي صندلی لویی پانزدهم کنار شومینه می نشیند، و آرتمیس بزرگ دوست نداشت هنگام صحبت کردن، 

.ش را دراز کندگردن

  دلذت بر، پدرش در صندلی  قدیمی فرو رفت و آرتمیس از آن لحظات آرام

"کشتی آمادست ، درست حدس زدم ؟  "

  .دشیپدرش این را گفت، و برقی از هیجان در چشمان آبی رنگش درخ".آماده  براي  حرکت"

روسیه شمالی هم به ناچار .ترین  شهرهاي تجاري بودهموسکو همیشه یکی از پر رونق .هآرتی، پسرم، این یه بازار جدید"

".اونه پیرو
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".به این نتیجه رسیدم که مادر، اصال از تجارت جدیدتون خوشحال نیست"

کشمکش بر سر این بود که ازدواج و . اخیرا ً، شب ها،  پدر و مادر آرتمیس تا دیرهنگام، مشغول بحث و جدل بودند

او یک امپراتوري تبهکار را هدایت می کرد، که . بزرگ به شغلش، گم شده بود فاولعالیق زندگی شاد آن ها زیر سایه ي 

.از معادن نقره در آالسکا گرفته تا اسکله هاي زالند نو را شامل می شد

آنجلین از طرفداران سرسخت محیط زیست و حفاظت از منابع انسانی بود، و بر این باور بود که اقدامات تبهکارانه ي 

.یس بزرگ، استفاده اي ظالمانه از منابع طبیعی و از آن مهمتر، الگویی ناشایست براي فرزندشان استآرتم

یک روز بعد از ظهر این را از طریق میکروفون کوچکی که در آکواریوم  آرتمیس،" بزرگ بشه، میشه عین باباش"

.جاسازي کرده بود، شنید

".من فکر می کردم تو عاشق  باباشی "

  . آغوش کشیدن یکدیگر حاصل کرده اندآرتمیس صداي خش خشی را شنید که به نظر می رسید پدر و مادرش از  در 

".ولی من عاشق این سیاره هم هستم. هستم عزیزم، من تو رو از جونم هم بیشتر دوست دارم"

وچک هم در گرفتن صدایش با آرتمیس بزرگ این جمله را آنقدر با لطافت بیان کرد که حتی میکروفن ک"...عشق من"

 .مشکل مواجه شد

من باید . تمام داراي االن ما، در حصار اقدامات غیر قانونیه. در حال حاضر در شرایط حساسی به سر می بره، دارایی فاول"

زیر اون وقته که یه پول حسابی . یک معامله بزرگ دیگه انجام بدم و بعد می تونم یک تجارت کامال قانونی داشته باشم

".بعد می تونیم دنیا رو نجات بدیم ،دستمون داریم

".خیلی خب شاهزاده ي دزداي دریایی، یک معامله ي بزرگ و بعد نجات دنیا". میس شنید که مادرش، پدر را بوسیدآرت

.ولی از آن مهمتر، خط داد و ستد قطب شمال بود. یک معامله ي بزرگ؛ یک بار کشتی بدون مالیات کوالي روسی
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 !شاید بعد از میلیاردها معامله. البته آرتمیس شک داشت که پدرش بعد از یک معامله این خط را تسلیم کند

      

.پدر آرتمیس این خبر را در  مالقات در اتاق مطالعه، به پسرش داد  ".هبارگیري شده و آماده ي سفر  ستاره فاول"

".به اهرم نیاز هست و طال این اهرمه. نجات پیدا نمیکنه همیشه یادت باشه که دنیا تنها با نیت هاي خوب"

.طال یعنی قدرتAurum potestas estبر سپر باالي شومینه اشاره کرد؛ آرتمیس بزرگ، به شعار حکاکی شده

".هیچ وقت فراموشش نکن آرتی"

خانواده  برایش تالش می کرد، به پدرش هر چیزي را که ".جوان، بین پدر و مادر، چند پاره شده بود فاولشخصیت 

خاندان فاول طی قرن ها  به خاطر توجه شان به ثروت، پیشرفت بسیاري کرده بود، و آرتمیس شک . حقیقت تبدیل می کرد

او عاشق مادر . نداشت که پدرش راهی را براي افزایش ثروت می یابد و سپس توجهش را به محیط، معطوف می کند

.فاول، باید حفظ می شدآرتمیس بود اما دارایی 

بزرگ این را به پسرش گفت و برخاست تا فاول  ".روزي می رسه که کنترل تجارت هاي خانواده، به دوش تو میفته"

می دونم تو خانواده فاول رو به باالترین جاها می . وقتی اون روز برسه، من آسوده کنار نشستمو". پالتویش را محکم کند

".بري

  ".طوره، پدرمطمئنا ً همین "

".اما اون روز حاال حاال ها نمیاد. فاول بهترینه":تفآرتمیس به پدر گ

وقتی نیستم، مواظب . اما االن من باید برم. امیدوارم که به این زودي اینطور نشه پسرم":پدرش خنده اي می کند و می گوید

"باشه؟! و نگذار دارایی خانواده رو به باد بدهمادرت باش

بزرگ گم شد و همه او را مرده فرض فاول رد و بدل شده، بسیار دلگرم کننده بود، اما یک هفته ي بعد، صحبت هاي 

نگذار  دارایی مواظب مادرت باش و: تبدیل به قواعدي شد که پسرش با آن زندگی کرد ،و آن کلمات. کردند
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.خانواده رو به باد بده

 .مطالعه باز گشت و صفحه نمایش را روشن کرددو ماه بعد، آرتمیس به پشت میزش در اتاق 

دارایی خانواده، پس از ناپدید شدن پدرش، به نمایش در می بی وقفه در صفحه نمایش اطالعاتی ناراحت کننده از کاهش 

.مسئول حفظ دارایی امپراطوري فاول و باید این را در عمل نشان می داد. او االن مرد خانه بود. آمد

ن کشتی آرتمیس بزرگ در آب هاي سیاه قطبی شهادت نداد، با این وجود تمام بدهکارهایش متفق القول هیچ بومی به دید

از پرداخت بدهی خود سر باز زدند و تمام زندانی هاي او از جمله جعل کننده هاي مدارك، بزن بهادر ها ، دزد ها، 

 .آزاد شده و به دیگر سازمان ها پیوستند، قاچاقچی ها

.آرتمیس با ناراحتی در مورد این مساله تامل می کرد!؟م به دزدهاابراز احترا

!ابداً

آرتمیس مانده بود و یک عمارت براي هدایت و یک مادر افسرده که حالش رو  .بیشتر پول فاول یک شبه ناپدید شده بود

.آشفتگی روحی و روانی داشت مادرش را از پاي در می آورد. به وخامت می رفت

.نگذشته بود که طلبکارها با اشتیاق هجوم آورده بودند تا از آب گل آلود ماهی بگیرندخیلی از آن 

را به مزایده بگذارد تا از آن طریق مبالغی را که به خاطرش، رمبرنت آرتمیس مجبور شده بود که طرح هاي نقاش بزرگ 

.ملک اربابی شان را گرو گذاشته بود، تسویه کند

او مفقود شدن آرتمیس بزرگ را نمی پذیرفت و به دنبال گمان واهی خود مبنی بر . ی کردمادرش کارها را آسان تر نم

.فاول متکی بود و آن را متزلزل می ساخت ینجات دنیا، به دارای

این کار بسیار دشوار بود هنگامی که او تنها ده سال . در همین هنگام، آرتمیس در تدارك هیئتی به منظور یافتن پدر بود

ایزه ي بین المللی حتی با وجود داشتن چندین و چند ج(نمی گرفتند، نداشت و بزرگتر ها حرفایش را  چندان جديبیشتر 
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در آن . و البته بدون احتساب حق کپی رایت دو جین آثار برجسته در تمامی دنیا در زمینه هاي گوناگون)موسیقی و هنري

نیاز  ،پول ،در حال حاضر. به این زودیازمان آرتمیس شروع به ساختن و انبوه کردن دارایی و ثروت خویش شد، اما نه  

او می خواست اتاقی یا بهتر است بگویم سالنی با شرایط خاص و مطلوب بنا کند که در آن جا اینترنت و تمامی . اصلی بود

و . براي این کار، حداقل به بیست کامپیوتر نیاز داشت. قت جزئیات را تحت تظر گیردکانال هاي خبري را کنترل کند و به د

خب  تیم جستجوي قطبی، از هتلی در مسکو در انتظار این بودند که او بخشی از دستمزد را برایشان مخابره کند تا به فعالیت 

.هایشان ادامه دهند

!دستمزدي که نداشت که برایشان بفرستد

.باید یه کاري کنمش ضرب گرفته بود و فکر می کرد که؛نگشت بر روي صفحه نمایآرتمیس با ا

از دیدن این صحنه قلبش به درد آمد، اما مشتش را . وقتی آرتمیس وارد اتاق خواب شد، آنجلین در حال گریه کردن بود

".محکم باش مرد":محکم کرد و با خود گفت

.مقابل مادرش تکان داداین را گفت و قبوض بانکی را ".مادر"

سرش را باال گرفت و با دقت به آرتمیس نگاه . آنجلین چشمانش را با دستمالی کوچک پاك کرد"چی هست، پسرم؟"

".بیا بشین کنارم. آرتی کوچولوي مادر". کرد

.ودشده بود و پوستش همچون ارواح، به سفیدي گچ ب شریمل مشکی آنجلین، به خاطر اشک، در اطراف چشمانش پخ

قوي باش

باید به من توضیح بدید که جریان این چک پنجاه هزار یورویی پدر به .نه مادر، االن وقت نشستن و صحبت کردن نیست"

".مرکز حمایت از حیوانات وحشی در آفریقاي جنوبی چیه

"!کی به آفریقا رفته؟! آفرقاي جنوبی عزیزم؟":آنجلین با سردرگمی گفت
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من اون پول رو باید براي هیئت اعزامی به قطب .هزار یورویی به آفریقاي جنوبی فرستادیدمادر شما یک چک پنجاه "

".شمال کنار بگذارم

"...بهتره امشب دیگه براي شام دیر نیاد وگرنه. باشه وقتی بابات اومد ازش می پرسم. به نظر آشنا میاد...پنجاه هزار"

ما نباید سرمایمون رو براي صدقه .نکمی فکر ک! در خواهش می کنمما":آرتمیس کاسه ي  صبرش لبریز شد و فریاد زد

".البته به جز باتلر که اون هم این ماه پولشو نگرفته. تمام کارکنامون از پیش ما رفتن.دادن به آفریقاي جنوبی دور بریزیم

"!مادگاسکاري خریدممن یه میمون پوزه دراز . االن یادم اومد". دین پیروزمندانه فریاد زآنجل"!میمون"

"!ین نسل منقرض شدها"Propithecus candidus  آرتمیس از جا پرید"امکان نداره"

البته کسی نمی . نه نه، گونه ي دم ابریشمی هنوز در بعضی جاهاي آفریقاي جنوبی پیدا میشه":آنجلین با حرارت گفت  

این .یولی این یکی رو باید حفظ کنم آرت. ا یه قایق قاچاقی بتونهالبته شاید ب!هچجوري از ماداگاسکار به اونجا بردونه که 

".دیگه آخریشه

".و بعد پول ما به هدررفته":آرتمیس بی تفاوت ادامه داد".ظرف یکی دو سال اونم میمیره ...آه"

"...حرفات مثل":تگفآنجلین هراسان 

".پدرمه؟ خوبه، به هر حال یک آدم منطقی باید باشه"

چگونه می توانست با مادرش هنگامی که در این . آرتمیس، سخت و مصمم بود، اما درونش غوغایی بر پا بود چهره ي

وضعیت غمناك بود، اینگونه صحبت کند؟

من یک فاول هستم، ":و پاسخش را به سرعت گرفت"چطور زیر این فشار خورد نشدم؟":با تعجب به خود گفت

".دهمیشه پیروزنو فاول ها در مواجهه با بدبختی ها، 

"!ولی مادر پنجاه هزار یورو؟ براي یه میمون گردن کلفت؟"
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آنجلین این استدالل را آورد ".شاید یه ماده هم براش پیدا کردن نه خب،"

"!فوق العاده نیست؟ .و اون وقت ما یه گونه رو از انقراض نجات دادیم"

.بدست نمیاد، منطق اینجا جواب نمیدهاز این بحث هیچ نتیجه اي : آرتمیس با خود فکر کرد

همان طور که یک بچه -و لبخندي ساده "اون دم ابریشمی خوش شانس کجاست؟ خب حاال":با قیافه اي معصومانه پرسید

.بر لبانش نشست! -ي ده ساله، به هنگام بحث در مورد یک حیوان کوچک پشمالو می زند

فردا به این محل مصنوعی اي که در ! بگم مثل یه پادشاه زندگی میکنهامنیت کامل داره یا بهتره  رتداون پاركدر "

".فلوریدا مخصوص اون ساخته شده، منتقل میشه

رتداون پارك، یک سرمایه ي مخفیانه در ویکلو بود و انحصارا ً بنا شده بود تا گونه هاي در حال . آرتمیس سري تکان داد

.انقراض را مراقبت و محافظت نماید

.سی متوسط بودیامنیتی آن به مراتب قابل اعتماد تر از یک بانک سوئسیستم 

"!شاید از میمون پنجا هزار دالري دیدن کردم . فوق العادست"

ولی اونا انقدر بدجنس و بی رحمن که به راحتی . از گونه دم ابریشمی تنها یه دونه  میمون مونده":مادرش با نارحتی گفت

".چی میگممی دونی که . شکارش می کنن

پدر گم شده و تو داري پول سفر پیدا کردنش رو براي یه  .آره می دونم":آرتمیس می خواست فریاد بزند

"!میمون خرج میکنی

.مادر در شرایط بدي به سر می برد و او به هیچ وجه نمی خواست به وضع بدش دامن بزند. اما زبانش را نگه داشت

البته می تونم با یه تماس ":ادامه دادو".طور معمول به بازدیدکننده ها اجازه ي ورود نمیدهالبته  رتداون به ":آنجلین گفت

".هرچی باشه خانواده فاول هزینه ي نگهداري از پستانداراي اولیه رو میده. تلفنی، کاري کنم که یه استثنا براي تو قائل شن



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس                                                                                

10

می دونید که ! و البته براي باتلر ،شما واقعاً برام لذت بخشه این لطف. متشکرم مادر". آرتمیس خود را ذوق زده نشان داد

".من از صمیم قلب از نجات پیدا کردن این  گونه، خوشحالم. چقدر عاشق موجودات کوچولوي پشمالوئه

.آنجلین لبخندي ابلهانه زد و با این حرکت پسرك را به شدت نگران ساخت

باید باباتو وقتی اومد خونه حسابی . د مادر و فرزند، در راه نجات دنیاستاین یک شروع براي اتحا. خیلی خوبه آرتمیس"

".دست بندازم

".با اتحاد، دنیا رو نجات میدیم. بله مادر". آرتمیس با قلبی آکنده از اندوه عقب عقب به سمت در رفت

خیالی را که ساخته بود، رهبري می آرتمیس در را پشت سر بست و به تندي از پله ها به پایین آمد و با انگشتانش موسیقی 

 .کرد

باتلر . سپس به آشپزخانه رفت. مسیر را به سمت اتاق خوابش تغییر داد و به سرعت لباس هایش را براي گردش عوض کرد

مشغول قاچ کردن سبزیجات با یک شمشیر ژاپنی بود و خب نقش باغبانی و آشپزي را هم عالوه بر محافظت به خوبی ایفا 

!می کرد

ر خود را به آرتمیس توضیح می کا"ساالد تابستونی". دادمحافظ غول پیکر، در یک چشم به هم زدن، خیاري را برش 

. هوم کیک فرانسوي با یه الیه کارامل هم براي دسر. فقط سبزیجات، به عالوه ي تخم مرغ آپ بز و خب کمی مرغ":داد

بسیار عجیب بود که آرتمیس لباس . باال نگاهی به آرتمیس انداختو از ".ممیتونم پخت و پزم رو هم تقویت کن،خوبه

لباس آبی پر رنگش را که به تازگی براي اپرا در ! دیگرش را از بین دو لباسی که داشت، براي پوشیدن انتخاب کرده بود

ید ولی یک کت بسیار عجیب می نمود، آرتمیس همیشه شسته رفته لباس می پوش. کونت گاردن پوشیده بود، به تن داشت

!شلوار و کراوات خیلی عجیب بود، حتی براي او

"به جاي رسمی قراره بریم، آرتمیس؟"
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کار و بار . فقط تجارت". دآن را نشنیده بولحن سردي در صدایش بود که محافظ تا آن لحظه ".نه جاي رسمی نیست"

".و لباسم هم باید متانسب با اون باشه. االن بر دوش منه، خانواده

ما یه کار به سبک ". باتلر با احتیاط تیغه ي شمشیر را با پیشبندش پاك کرد".من نشونه هایی از پدرت پیدا کردم ..ام"

"؟فاول ها داریم، درسته

".بله، یه کار شگفتی ساز":آرتمیس پاسخ داد

عمارت فاول ، هم اکنون 

"!یه میمون پوزه دراز رو کشتی ،تنها به خاطر یه مشاجره بچگانه":هالی بهت زده گفت

.آرتمیس، خونسرد بر صندلی نشسته  و دست مادرش را به آرامی گرفته بود

تحت  ، اما خب تو می دونی که مغزي مثل مغز من، عموماً براي مدت طوالنیبودم نه، من از مشاجره بچگانه ناراحت "

".مونهتاثیر احساسات باقی نمی

".رو کشتی ولی تو گفتی که اون حیوون"

".چاقو در کنترل من نبود، اما کشتمش، اشتباه نمیکنم ...آره". دس، شروع به مالیدن شقیقه هایش کرآرتمی

"دقیقاً چطوري؟"

آدمی ".آرتمیس زیر لب ادامه داد و معلوم بود که از ادامه بحث ناراحت است".بودم ترجوان ...من جوان بودم "

".متفاوت در بیشتر موارد

تو نمیتونی تصور کنی که چقدر از ":فلی با صدایی اندوهناك ادامه داد"آرتمیس، ما می دونیم که تو چطوري بودي"

".بودجه ي من براي محاصره ي عمارت فاول مصرف شد

"میمونو کشتی؟ چطوري گیرش اوردي؟ چطوري":هالی براي شنیدن جواب فشار آورد



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس                                                                                

12

.من و باتلر از ردتاون پارك دیدن کردیم و سیستم امنیتی رو غیر فعال کردیم! خیلی ساده و مسخره":آرتمیس پاسخ داد

".عصر اون روز، هر دو برگشتیم و میمون رو بردیم

".سبک کاري باتلر این طور نیست. پس باتلر کشتتش، تعجب می کنم"

وهی که بر این باورند رگ(اکستینزتیونیزم اونو به یه گروه من. نه، باتلر نکشتش":مان آرتمیس، غم و اندوه می باریداز چش

".فروختم)م .که تمامی جانوران را باید کشت، تا دنیا از غیر انسان پاك شود

"!آرتمیس، فکر نمی کردم انقدر وحشتناك و حال بهم زن بودي!! اکستینزتیونیزم؟":هالی وحشت زده جیغ زد

پول هیئت جستجوي  .فرستادمش ودر عوض صد هزار یورو بهم دادنبراشون به مراکش .دخب این اولین معامله ي من بو"

".قطب رو تامین کرد

هالی از آن انسانی که تا لحظاتی پیش .دبر جان آن حیوان قیمت گذاشته بو آرتمیس. هالی و فلی انگار الل شده بودند

.دوست می دانستش، فاصله گرفت

پشیمانی در نگاه "چطور می تونستم ازش صرف نظر کنم؟. مونمن همه چیزو استدالل کردم، پدرم در مقابل یه می"

"...اگر می تونستم زمان رو به عقب برگردونم.دکار وحشتناکی بو. نمومید".دآرتمیس مشهود بو

اما یک دیو جادوگر را می شناخت که .دزمان را به عقب برگردانشاید او نمی توانست .دگفتن را متوقف کر نناگهان سخ

.فرصت خوبی بود. توانست این کار را اجام دهدمی 

.به آرامی مادر را بر روي تخت خوابانید سپس برخاست و شروع به حرکت کرد

سمفونی شماره ي هفت بتهوون را از گنجینه ي وسیع موسیقی هاي ذهن اش  .دفکر کرد که باید یک موسیقی را رهبري کن

.انتخاب کرد

.غم انگیز و ناگهانی با زمینه اي امید بخش گیري هايانتخاب خوبی بود، اوج
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آرتمس به سرعت بر روي فرش گام برداشت، تقریباً نسبت به محیط اطراف بی تفاوت بود و غرق در افکار خویش و 

.احتماالت بود

".یه نقشه تو کلشه، فلی". هالی این حالت را شناخت

"!ا ا واقعاً؟":ا در هم کرد و گفترسنتور چهره اش 

هالی به سمت پنجره رفت و تا از . الی از سردرگی آرتمیس استفاده کرد تا از طریق کاله خودش با فلی صحبت کنده

خورشید در حال غروب، پشت شاخه هاي درختان، گم شده بود و دسته گل هاي . نگاهی بیندازد، شکاف بین پرده ها

.خورد کوکب، چون جرقه هاي آتش بازي، به زنگ سرخ و سفید به چشم می

اینجا چیزاي ". هالی دقایقی را براي دیدن این منظره ي فریبنده توقف کرد و سپس توجه اش را به وضعیت معطوف ساخت

".دیگه اي هم به جز مادر آرتمیس در خطرن

.فلی تلوزیون را خاموش کرد تا آرتمیس نتواند صداي آن ها را بشنود

".زهر نداریمدر ضمن، مراقب باش چون دیگه پاد. میتونه براي اجنه فاجعه باشه ،یه اتفاق دیگه. می دونم"

".حتماً نوشته هاش رو یه جایی قایم کرده. باید با اوپال کوبویی مذاکره کنیم"

همه . فکر کنم کنار آتیش تو جنگل دستگیرش کردن. اوپال همیشه با ارزش ترین فرمولهاش رو تو کلش نگه میداره"

صنایع کوبویی اون میمونهاي ماداگاسکاري رو  با کارگزاري یک جعبه صوتی در  . به سرعت از دست داد چیزشو

Tsingy de Bemaraha،در واقع هیچ میمون پوزه دراز در اون جزیره، به کشش ! به همین سادگی. جذب کرد

رد مراقبت هاي ضد آلودگی قرار گرفتن خوشبختانه اونا مو .جعبه نه نگفت و خب با یه شلیک صاعقه، همگی از بین رفتن

".اما پنجاه جن دیگه در سلولهاي قرنطینشون جون دادن

او می خواست نقشه اش را در میان بگذارد و . باالخره از قدم زدن باز ایستاد و با صداي بلند گلویش را صاف کرد سآرتمی
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.از جن ها انتظار توجه کامل داشت

".ه دارهمشکلمون یه راه حل نسبتا ساد"

"!مشکلمون؟". چهره اش صفحه ي نمایش را پر کرد ن رو روشن کرد و با این کاروزییفلی مجدداً تلو

این بیماري جن و پریاست که تغییر حالت داده و بین انسان ها هم منتشر . خواهش می کنم فلی، خودت رو به خریت نزن"

".کی می دونه چند تا مورد دیگه به جنون جادو مبتال نشدن. شما نه پادزهر دارید و نه زمان کافی براي ساختش. شده

".مثل خودم، منم از جادوم به مادرم دادم پس مطمئناً من بیماري رو دارم":آرتمیس با خود اندیشید

"...مینونه به مادرت جادو انتقال بدهاین کسی نبنابر. ما عمارت رو قرنطینه می کنیم":فلی پاسخ داد

اتفاق هاي دیگه اي هم هست، کی میدونه چند تاي . همه چیز با هم اتفاق افتاده. صبر مادرم به صفر رسیده! دارمواقعاَ شک "

"دیگه پیش روئه؟

"چیه؟ راه حل نسبتاً ساده  خب آرتمیس، بگو ببینم اون ". دکرد که نظر موافق خود را نشان دهفلی با خرخر کردن سعی 

انگار که پیشنهاد شنا . تحویلشان داد يو لبخند گل و گشاد".مو میمون رو نجات می د بر می گردممن در زمان به عقب "

.در یک ظهر تابستان را داده بود

.براي دقایقی سکوت حکم فرما بود.تسکو

"...بري عقب":شیهه ي ناگهانی فلی سکوت رو شکست 

.هالی جمله ي فلی را نا باورانه تمام کرد"!در زمان؟"

:نگشتش را در هوا تکان داد و  گفتصندلی فرو رفت، سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد  اآرتمیس در 

".من آمادم. استداللهاتون رو بیان کنید"

بعد از اون همه فاجعه که به بار اومد؟ بعد از اون نقشه ! چطور می تونی انقدر از خود راضی باشی؟":با تعجب گفت یهال
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"چیز رو ویران کرد؟هاي کینه توزانت که همه 

مادرم .زمانی براي محافظه کاري و احتیاط نمونده.یمن مصممم، نه از خود راض":آرتمیس حرف هالی را تصحیح کرد

".جن و پري ها هم همین حدود. چند ساعت بیشتر وقت نداره

زهرمار دیگه باید تشکیل بدیم تا می دونی چند تا جلسه و کمیته و گردهمایی و ده تا کوفت و ":فلی همچنان غر می زد

"!بتونیم این مساله رو به شورا ببریم؟

منعیتی براي .ممن قانون اساسی قوم خاص رو خوند.یبی ربط میگی فل":در هم گره کرد آرتمیس با آرامش انگشتانش را

ناً تو هیچ قدرتی نداري که بنابراین اگه شماره یک بخواد به من کمک کنه، طبق اصول، قانو. دیو ها و انسان ها نداشت

".مانعش بشی

درواقع کوچکترین  .سفر در زمان به دالیلی غیر قانونی اعالم شده. آرتمیس، این دیوونگیه محضه":هالی به بحث اضافه شد

".تداخلی در حوادث، میتونه فاجعه آمیز باشه

اگر من به عقب برگردم و پدربزرگم رو بکشم، . ادکامالً قابل اعتم، دوگانگی زمان،آه بله":آرتمیس با ناراحتی لبخندي زد

ما تنها می تونیم . بر این باورم که عکس العمل ها قبال انجام شدن.)گوربنت و برنتمن مثل(آیا من دیگه وجود ندارم؟ 

".از قبل در گذشته بودماگر من به گذشته برم، پس.ورو تغییر بدیم، نه گذشته و حال رآینده 

 با مهربانی.درا در ذهنش زنده می کربیماري آنجلین، آخرین لحظات زندگی مادرش . آرتمیس ناراحت بودهالی براي 

".باید به انسان ها اجازه داد که زندگیشون رو بکنن. ما نمیتونیم مانع آرتمیس بشیم":گفت

می خاست و به دروغ تهمت  بر آرتمیس می دانست که براي اینکه بحث بعدیش را به مقصد مورد نظر برساند، می بایست

براستی گناهی غیر قابل او باید بی رحمانه ترین حقه ي زندگیش را به نزدیکترین دوستش می زد، .اما نمی توانست.دمی ز

.تحمل بود
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 .را به هالی بدوزد شبا تمام وجود سعی کرد چشمان".تو قبال مانع من شدي، هالی"

.لبه ي کالهش را باال زد.هالی ریختنبا این حرف انگار سطل آب یخ، بر روي 

"منظورت چیه؟ "

".تو مادر منو شفا دادي، و اون رو نفرین کردي"

. گرفت شدر مقابل صورتانگار که می خواهد از صدمه دیدنش جلو گیري کندلی قدمی به عقب برداشت و دستش راها

"چی داري میگی؟...من...من"

تو ". تا از لو رفتن دروغش جلوگیري کند و ناگهان آن را با فریادي خشمگین پوشاندآرتمیس تمام نیرویش را به کار برد 

"!تو از جادوت استفاده کردي !مادر منو بعد از محاصره شفا دادي هالی 

جنون جادو یه دوره ي سه ماهه ي نهفته داره و . اون شفا مال سال ها پیشه. غیر ممکنه":فلی براي دفاع از دوستش گفت

".هیچ وقت بیشتر از چند روز صورت نمیگیره تغییرات

حتی فکرشم نمیکنید که با چی سر و کار . این یک نوع جدیده .به انسان ها منتقل نمیشه هیچ وقتو ":آرتمیس پاسخ داد

".دارید

خود در حالی که آرتمیس  .او حرف هاي آرتمیس را باور کرده بود .چهره ي هالی از شوك و احساس گناه، وا رفته بود

.می دانست که این بیماري را خودش به هنگام دستکاري حافظه ي مادرش، به او انتقال داده بود

یعنی پدر هم مبتال شده؟ براي چی من بیمار نشدم؟

زمان پیدا کردن پادزهر بود، و باید اکنون .زمان حل کردن آن نبود، اکنونمعماهاي زیادي در ذهن آرتمیس بود، اما 

.ی کرد که جن ها هم در این راه به خاطر احساس گناه، او را یاري می کننداطمینان حاصل م

".آزمایش شدم!اما من پاکم":ی اعتراض کردلها
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 .و به تصویر سنتور، خیره شد".پس تو حامل بیماري هستی":آرتمیس با لحنی سرد پاسخ داد

"مگه نه؟غیر ممکنه، ":ظگی آرتمیس غافلگیر شده بود، گفتفلی که از بی مالح

اما با فرض و گمان به هیچ ". دموافقت سر تکان داآرتمس به نشانه ي ".اگر این یه نوع جهش یافته باشه، بله، غیر ممکنه"

بی طرفانه عادي در شرایط .مدر شرایط عادي موافقت می کرد":نگاهی به هالی انداخت و ادامه داد"...نتیجه اي نمی رسید

من باید به گذشته برم و اون میمون رو نجات بدم، .من مخالفت می کنم و مادرم داره میمیره   ولی االن.قضاوت می کردم

  ".و اگر کمک نمیکنین حداقل قول بدید که منو از تالش کردن باز نمیدارید .و شما وظیفه دارید به من کمک کنید

فلی مغرش را جستجو می کرد که چه  هالی در این فکر غرق بود که باعث چه فاجعه اي شده و. جن ها سکوت کردند

.جوابی باید به استدالل آرتمیس می داد، که به نتیجه اي نرسید

پاهایش بی حس  و در درون مملو از احساسات .هالی کاله خودش را برداشت و تلو تلو خوران به سمت بستر آنجلین رفت

اشک ها از "...دزنده نمونبود، اما با این وجود باز هم یه حادثه . توسط یه انسان مسموم شد...مادرم مرد".پراکنده بود

من ". و دستانش را مشت کرد"...من ازشون متنفر بودم .آدما رو شکار کنم،من می خواستم اون". چشمانش سرازیر شدند

".متأسفم

".یعنی چند نفر دیگه رو آلوده کردم؟ تو باید از من متنفر باشی. آرتمیس

همین حاال حقیقتو بگو وگرنه دوستیتون هیچ وقت مثل قبل  .حرفتو پس بگیر":اندیشیدآرتمیس با خود 

:افکار دیگري به او هجوم آوردند"هنمیش

".مادر باید زنده بمونه.شقوي با!هن"

از ":گفت شو در ذهن".یمن از تو متنفر نیستم هال":آرتمیس به آرامی گفت

هیچ ":و ادامه داد. هباید ادامه داشته باشاما این فریب فعال . خودم متنفرم
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".بذاري من برم به عقب باید اما .کدوم از این اتفاقات، اشتباه تو نبوده هالی

نکه بذارم بري، ازت محافظت عالوه بر ای". هالی سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد و گوشه ي چشمانش را پاك کرد

".ه با تیر انداز حرفه اي میتونه مفید باشهیه اسلحیک جفت چشم تیزبین و.ممی کن

ما نمیتونیم هرجاي ".تصدایش اوج می گرففلی در صفه نمایش شروع به سر و صدا کردن شد و همزمان ".هنه، نه ، ن"

روت رو از یا اینکه فرمانده جولیوس !؟وره هالی هم مادرشو نجات بده، هاچط!متغییر بدیگذشته رو که دلمون خواست 

"!غیر قابل قبوله!؟برگردونه مرگ

یه بیماري در حال رشده و ما میتونیم .هفرداین یه موقعیت منحصر به ":شتش را به سمت او دراز کرد و گفتآرتمیس انگ

تنها این نیست، تو می تونی در مورد مدل هاي جهش یافته فکر کنی که احتمال داره بوجود و  .همین جا متوقفش کنیم

قوم خاص به .هرد تا با صاعقه افکن نابودشون کنه میمون رو کشته باشم اما اوپال کوبویی همشون رو جمع کشاید من ی. بیان

"!دخودتون رو نجات بدیشما مایع  مغز یه موجود زنده رو بیرون کشیدید که تنها . همون مقدار گناهکاره که من هستم

.افتاده بود از ترس به لکنت".ما مجبور بودیم..ما":تفلی زیر لب گف

به .شما حاضر به انجام هر کاري هستید! دقیقاً":پیروزمندانه گفت سآرتمی

"!خاطر بیارید چه حسی داشت و اون رو تو ذهنتون مرور کنید

استفاده از جادو ممنوع شده بود و به خاطر فشار .دجن ها در کابوس به سر می بردن. فلی نگاه خیره اش را به پایین دوخت

او روزها بی خوابی کشیده بود تا . منقرض کرده بود را براي بر مال کردن منبع پادزهر، اوپال میمون هاي پوزه درازشورا 

، اما این مفکر می کردیم که شکست ناپذیری". دبودرمانی جایگزین براي بیماري پیدا کند و در نهایت به نتیجه اي نرسیده 

".بیماري داره از پا در میارتمون

مایع مغز میتونه براي مدت مختصر ":کردو شروع به توضیح دادن ".میمون باید زنده باشه". صمیمش را گرفتفلی ت
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"...البته من ظروف نگهداري رو کامالً مجهز .نگهداري بشه، ولی اگه از حرك بایسته، دیگه بی مصرف میشه

می تونی یه .يمایشگاهی در اختیار دارایط آزمولکول زنده و شر .این دفعه موفق میشی":آرتمیس وسط حرف سنتور پرید

".کلون ماده بسازي

در مورد گونه هاي منقرض شده، استثنائاتی  ...البته".فلی لحظاتی در فکر فرو رفت"!هکلون سازي به کل غیر قانونی"

".هست

به سرعت  به سمت پنجره .تکاله هالی شروع به بیپ بیپ کرد و این بدین معنا بود که یک سفینه در چاهک فرود آمده اس

.رفت  ولرزشی خفیف در چاهک مهتابی، مشاهده کرد

".هه خلبان تازه کار باشه چون نور در سایشو روشن نکردی باید":هالی با خود فکر کرد

".شاتل از راه رسید":هالی رو به آرتمیس گفت

نمی خوام .هستیار دکتر از دفتر پدر زنگ میزند.هرکش کنبهش بگو تو یکی از استبل ها پا. ش پشتدبه خلبان بگو ببر"

"!وقتی براي پیاده روي میره بیرون، با صورت بره توي یه سفینه  با سپر پوششی

سکوت حکم فرما بود و  .انتظار به نظر طوالنی آمد .هالی دستورات الزم را داد و منتظر شدند تا شاتل به کنار اسب ها رود

.با زجر آنجلین در فضا جریان داشتتنها صداي نفس کشیدن همراه 

، سفر در زمان و. اون یه جادوگر جوونه  با آموزش هاي اندك.دید شماره یک نتونه از پسش بر بیاشا":فلی زیر لب گفت

"!سخت ترین جادوئه

.شماره ي یک تنها امیدشان بود. راه دیگري نبود. آرتمیس نظري نداد

انجامش میده، یا مادر میمیره

دووم بیار ":کرد و زیر لب زمزمه کردپوست لطیف مادر را نوازش . را در دستان خویش نهاد و با شست جلیندست آن
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"...فقط یک ثانیه ...مادر
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آرتمیس فاول و دوگانگی زمان/ سایت والیمار






به نام خدا


مجموعه ي آرتمیس فاول، جلد ششم


آرتمیس فاول و دوگانگی زمان

نویسنده ......................................... اُ این کالفر

ترجمه ي این فصل ............ سایت والیمار

ویراستار................................ زَک از سایت والیمار

خواننده ي عزیز

تمام حقوق ترجمه ي این اثر به والیمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون

اجازه ي مدیران سایت والیمار این کتاب - ممنوع- می باشد.

من حالا تو را می فرستم


دیوکی که تحت عنوان فیگور شماره یک، کاتسترنج شناخته می شد، مثل یک اردک به سمت شاتل گروه ال ای پی رفت. او موجود کوچکی با بدنی خاکستری و سفت و زره مانند و بازو های کوتاه، شباهت با یک مدل کوچک شده از کرگدنی وارونه  داشت با یک ست انگشت کامل! البته به جز سرش که یک گارگویل تمام عیار بود!
 شماره یک با خودش فکر کرد”: ای کاش دم داشتم!”
در حقیقت او دم داشت، اما دم او کوتاه و غیر قابل استفاده بود و تنها به درد پیدا کردن طرفداران برفی در پارک آب و هوایی شهر هیون می خورد. شماره یک، خودش را با فکر این که حداقل دمش درون توالت گیر نمی کند متقاعد کرد. بعضی از دیو های هایبرا برای استفاده از صندلی های بازیافت در هیون مشکل داشتند. او درباره ی آن ها داستان های تکان دهنده ای شنیده بود. فقط در همین ماه به تنهایی سه مورد پیوندی اورژانسی داشتند.
تغییر مکان از برزخ به زمان عادی مشکلات زیادی را برای دیو ها به همراه داشته است. اما موارد مثبت خیلی بیشتر از نقاط ضعف بوده اند. ممنوعیت هایی که قبلا زیر نظر ریش سفید قبیله شکل گرفته بود برداشته شده بود. دیو ها می توانند بنا به خواست خودشان غذای پخته شده بخورند. خانواده ها می توانند دوباره کنار یکدیگر باشند. حتی وحشی ترین دیو هنگامی که مادرش کنارش باشد احساس آرامش بیشتری خواهد داشت. از بین بردن نفرت هزار ساله ی انسان ها کار دشواری بود، خیلی از دیو های وحشی تحت آزمایش های درمانی قرار گرفتند و یا روی آن ها از قرص های اصلاح رفتار استفاده شد تا از کار های دیوانه وار آن ها مثل واژگون کردن یک شاتل و یا کندن دست هر انسانی که می بینند، جلوگیری شود.
در هر صورت شماره یک دیوی با عقاید وحشیانه، مثل کندن اعضای بدن انسان ها نبود. در حقیقت او دیوی غیر عادی بود که یک استثناء میان هم نوعانش به شمار می آمد. او انسان ها را دوست داشت، مخصوصا آرتمیس فاول را، که همه ی هم نوعان او را از محیط افسرده ی برزخ نجات داده بود، البته هیچ اشاره ای به لیون ابوت، رهبر سابق و روانی قبیله نبود!
به همین علت هنگامی که او را به منطقه ی هشت که آرتمیس در آنجا به کمک احتیاج داشت، احضار کردند، به سرعت خود را به اولین شاتل رساند و در خواست کرد او را به سطح زمین ببرند. فرمانده وینیایا قبول کرد، چون سرپیچی به تمام جریمه های جادویی از طرف جادوگر تازه استخدام شده منتهی می شد. ناگهان در یک لحظه سردرگمی، شماره ی یک خیلی اتفاقی دیوار شیشه ای بسیار زیبای آکواریوم بزرگ شهر را شکست. جن ها هنوز هم در برکه توالتشان ماهی کپور پیدا می کردند.
فرمانده وینیایا گفت:" میتونی بری، اما فقط اگه یک تیم نگهبان رو برای گرفتن دستت توی هر قدمی که بر می داری قبول کنی!"
منظور فرمانده ازگرفتن دست دقیقا معنی ادبی آن نبود. همان طور که خود شماره ی یک هنگامی که سعی کرد با کاپیتان نگهبانان ارتباط برقرار کند، متوجه شد.
"اما فرمانده وینیایا گفت..." شماره یک به دست کاپیتان اشاره کرد.
"دستتو بنداز، دیو." کاپیتان خیلی مصمم به شماره ی یک دستور داد.
" در محدوده ی نگهبانی من، کسی قرار نیست دست کسیو بگیره!"
شماره ی یک وظیفه داشت تا به تنهایی در عمارت آرتمیس ظاهر شود، اما در هر صورت، حدود یک دوجین جن زره پوش او را دوره کرده بودند. در نیمه های راه او به خاطر آورد که با یک طلسم تغییر شکل، شکل واقعی اش را پنهان کند. حالا هرکسی که به راه منتهی به عمارت نگاه می کرد یک پسربچه ی کوچک را میدید که آرام آرام به سمت در جلویی می رود. این تصویری بود که شماره ی یک در صحنه ای از یک فیلم که متعلق به قرن حاضر بود، دیده بود. شماره ی یک بر این باور بود که این شکل خیلی مناسب و بی گناه است.
خانم بوک بر حسب اتفاق، درست زمانی که شماره ی یک به در رسید، آن را باز کرد. دیدن شماره ی یک باعث شد تا او سر جایش میخکوب شود. او عینکش را کمی پایین تر آورد تا پسر بچه را بهتر ببیند. اما در هر صورت، چشمانش اطلاعاتی غلط را به خورد او می دادند.
پرستار با لبخندی گفت:"سلام پسر کوچولو."
اما در واقع او زیاد احساس خوبی از اینکه دوازده تفنگ پلاسما به سمت سرش نشانه رفته بود نداشت.
شماره ی یک خیلی سرخوش جواب داد:"سلام! من همه رو دوست دارم! احتیاجی نیست احساس خطر کنی!"
خانم بوک لبخندی تصنعی زد:"احساس خطر؟ البته که نه! دنبال کسی می گردی یا فقط داری بازی می کنی؟"
آرتمیس در همان لحظه توی چهار چوب در ظاهر شد و بحث میان آن دو را لحظه ای قطع کرد.
"آه...فردیناند! کجا بودی؟"
آرتمیس سعی داشت تا در این بحث به کمک شماره ی یک بیاید.
"او پسر باغبان است. پسر خاصی است، همین حالا پدرش را می خواهم تا او را از اینجا جمع کند!"
خانم بوک با حالتی غیر مطمئن گفت:"ایده ی خوبیه، می دونم که در اتاق مادرت بستست ولی باز هم مثل موارد قبلی اجازه نده که به طبقه ی بالا بره!"
"البته که نه! از در پشتی میفرستمش بیرون."
"خوبه، منم می رم بیرون تا یه نفسی تازه کنم و بعد میام به مادرت سر می زنم."
"باشه، به کارت برس."
به محض این که خانم بوک از دیدرس خارج شد، آرتمیس شماره ی یک را به طبقه ی بالا راهنمایی کرد.
"ما داریم به طبقه ی بالا می ریم." 


 شماره ی یک خیلی با ظرافت اضافه کرد: "مگه اون خانم جوان نگفت که من رو به طبقه ی بالا نبری؟"
آرتمیس آهی کشید و گفت:"چه مدته که من رو می شناسی شماره یک؟"
شماره ی یک با منظور سرش را تکان داد و گفت:"آرتمیس فاول هیچوقت کاری رو که بهش گفتند، انجام نمی ده!"

هالی از شماره ی یک استقبال کرد. اما تا وقتی که او طلسم تغییر شکلش را از کار نینداخته بود، حاضر به بغل کردن او نشد.
"من از لمس کردن اون چیز ها نفرت دارم! انگار یه تیکه اسفنج خیس رو بغل کردی!" 
شماره ی یک با ناراحتی پاسخ داد:"اما من فردیناند بودن رو دوست دارم! آدم ها به من لبخند می زنن!"
آرتمیس به او اطمینان داد که کسی او را زیر نظر ندارد. بنابراین جادوگر خاکستری کوچک تا بسته شدن در صبر کرد و سپس با لیسیدن انگشتانش طلسم تغییر شکل را شکست. فردیناند پس از یک گردباد کوچک از نور، به دیوکی تبدیل شد که هیچ چیز نپوشیده بود و لبخندی عریض روی چهره اش بود. هالی او را محکم در آغوش گرفت.
"می دونستم که میای، ما نا امیدانه منتظرت بودیم."
"اوه، آره. مادر آرتمیس. یک درمان جادویی می خواد درسته؟"
"نه، این آخرین چیزیه که اون ممکنه بخواد!"
به محض این که شرایط برای شماره ی یک شرح داده شد، او موافقت به همکاری کرد.
"خیلی خوش شانسی آرتمیس."
دیوک در حالی که با هشت انگشتش بازی می کرد ادامه داد:"من یک واحد سفر در زمان برای کورس دیپلم جادوگریم برداشته ام!"
آرتمیس خیلی خشک اضافه کرد:"حتما کلاس کوچیکیه."
شماره ی یک پاسخ داد:"آره فقط من یه نفر هستم، و البته کوان، استادم. می دونی، در حقیقت من بهترین جادوگریم که کوان تا به حال دیده!"
"خوبه، پس بردن همه ی ما به گذشته نمی تونه برات کار مشکلی باشه."
فلی خودش را روی هر پنج مانیتور آرتمیس فرستاد:"همه؟" 
بقیه تصویرها به سرعت تکرار کردند:"همه؟ تو نمی تونی شماره یک رو با خودت ببری!"
آرتمیس در شرایط مساعدی برای بحث کردن نبود.
"من به اون احتیاج دارم فلی. این بحث تموم شدست."
فلی طوری به مانیتور نگاه می کرد که انگار همین حالا کله اش از آن بیرون می زند.
"این بحث تموم نشده! هالی یک فرد بالغه و می تونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، ولی شماره ی یک از یه بچه هم بچه تره! تو نمی تونی اونو به خاطر ماموریت خودت به خطر بندازی! اون تنها امید جن هاست! اونا کلی روش حساب می کنن!"
"لطفا تمومش کنید!" شماره ی یک ادامه داد:" این بحث های الکی منو گیج می کنه! علاوه بر اون برای جر و بحث وقت نداریم!"
صورت آرتمیس از عصبانیت سرخ شد ولی چیزی نگفت. درست بر عکس فلی که هنوز داد و فریاد می کرد ولی در هر صورت، صدای مانیتور ها رو بست.
هالی گفت:"فلی احتیاج به وقت داره تا آروم بشه وگرنه سردرد می گیره."
هر سه به انتظار آرام شدن فلی نشستند و پس از اینکه سنتور عصبانی به حالت اولش برگشت، شماره ی یک صحبت کرد:"در هر صورت، من نمی تونم با تو بیام آرتمیس. این جوری درست نیست."
"اما تو ما رو از برزخ به اینجا آوردی."
"کوان اون کارو کرد. اون یک استاده و من فقط شاگردشم و به هر حال ما دیگه نمی خوایم به برزخ برگردیم. اگه دوست داری به اونجا برگردی، من باید مثل یک نشونه اینجا بمونم."
"توضیح بده."
"من یک راهنما هستم." شماره ی یک دستانش را باز کرد و ادامه داد:"یک ستاره درخشان از نیرو. هر جادو و نیرویی که من به عدم می فرستم، به سمت خودم بر می گرده. من شما رو به گذشته می فرستم و شما به سمت من بر می گردید. مثل توله سگی که با نخ بسته شده باشه." شماره ی یک از تمثیل خودش خوشش نیامده بود." از همون نخ های که دوباره اندازه ی اولشون می شن!"
"خیلی خب بسه. متوجه شدیم. دقیقا چقدر طول می کشه تا جادو رو انجام بدی؟"
شماره ی یک برای چند لحظه لبش را جوید و بعد گفت:"تا لباساتونو در بیارین تموم شده!"
آرتمیس در حالی که نزدیک بود خفه بشه فریاد زد:"یاک دن!" و هالی همراه با موجی از تعجب فریاد زد:"دی آرویت!"
شماره ی یک پاسخ داد:"همه می دونیم که چیزی که هالی گفت یعنی چی. ولی در مورد گفته ی آرتمیس، یاک دن معنی نمیده. شاید منظورت یاد کن بوده، که به معنی به خاطر آوردن چیزی از گذشته است، اما اگه منظورت یاک دن به زبان دیگه ای بوده، باید بگم که توی زبان واکینگ ها معنیه یاک دن میشه خم شدن روی دو پا." شماره ی یک مکثی کرد."که یعنی من روی دو پام خم شم."
آرتمیس خودش را به گوش سمت راست شماره ی یک رساند و گفت:"چرا باید لخت بشیم؟"
هالی در گوش دیگر دیوک نجوا کرد:"سوال خوبیه!"
شماره ی یک پاسخ داد:"سادست! من به اندازه ی کوان مهارت ندارم.و حتی علی رغم وجود کوان توی جا به جایی قبلی شما دو تا جای یکی از چشماتون با هم عوض شد. شاید چون یکی سعی داشت جادو رو بدزده. اگه با خودتون تفنگ یا لباس ببرین ممکنه جزیی از بدنتون بشه. دیوک انگشت از کار افتادش رو نشون داد."درس اول سفر در زمان، همیشه کاملا ساده باشید، شاید همه ی تمرکزتون رو برای سرهم شدن احتیاج داشته باشید. به لمور هم فکر کنید."
شماره ی یک متوجه حالت درماندگی آرتمیس و هالی شد و دلش برای آن ها سوخت.
"فکر می کنم یه تیکه پارچه ی کوچیک اشکالی نداشته باشه، ولی رنگش رو خودتون انتخاب کنین چون ممکنه برای یه مدت خیلی طولانی همراهتون باشه!"
به هر حال آن دو می دانستند که زمانی برای تفکر در مورد لباس پوشیدن ندارند و آن ها نمی توانند با خجالت کشیدن به گره برخورد کنند.
هالی خجالتش را با پاره کردن عجله ای لباس براقش پنهان کرد.البته پد های منبع نیرو هنوز روی بدن هالی بودند."من آماده ام."
شماره یک گفت:"خوبه ولی بهتره هیچ شیء الکترونیکی با خودتون نداشته باشید."
هالی سر تکان داد و پد ها را از قفل مارک ولکرو ی آن ها جدا کرد و به آرتمیس داد.آرتمیس وسایل او را گرفت و گفت:"کلاه ایمنی و لباست رو توی گاو صندوق می ذارم. فرصتی برای استفاده از تکنولوژی نداریم!"
"حالا مثل یک سنتور فکر می کنی!" فلی ظاهر شد.
فقط یک دقیقه طول کشید تا آرتمیس وسایل جن رو به اتاق گاو صندوق ببرد و هنگامی که برگشت بلافاصله شلوارک و پیراهنش را در آورد و آن ها را خیلی با دقت به چوب لباسی کمد زد و دمپایی هایش را کنار کفش هایش گذاشت.
"چه شرت قشنگی!" فلی در پشت مانیتور یک لحظه درک حساسیت شرایط را از دست داد و این جمله از دهنش پرید.
آرتمیس یک شرت پا دار قرمز رنگ با مارک آرمانی پوشیده بود که در آن لحظه کاملا رنگ چهره اش بود.
"می شه بس کنی؟" آرتمیس ادامه داد:"کجا باید وایسیم؟"
"هرجایی که دوس داری باش. برای من خیلی راحت تره که همون جایی که هستی وایسی چون رد کردن شما از یک سوراخ به اندازه ی کرم و با سرعت رعد و برق به اندازه کافی برام سخت هست که جا برای فکر کردن به مکان دقیق نداشته باشه!"
"ما تو جای درست وایسادیم. همینجا باید باشیم."
"به علاوه ی اون، باید بدونی که به چه زمانی می خوای بری، مقیاس زمانی هم مثل مقیاس جغرافیایی مهمه!"
"می دونم چه زمانی."
شماره ی یک در حالی که کف دستانش را به هم می مالید گفت:"خیلی خب، وقتشه که شما رو راهی کنم."
هالی چیزی را به خاطر آورد:"من هنوز کاملا آماده نیستم. قدرت جادویی کمی دارم و بدون سلاح یه مشکل اساسی خواهیم داشت تازه دونه ی شاه بلوط هم نداریم."
آرتمیس اضافه کرد:"آبشار رودخونه رو در نظر بگیر!"
شماره ی یک نیشخندی زد و گفت:"می تونه یک مشکل باشه اما فقط وقتی که..."
نوشته ی باستانی روی پیشانی دیوک به رنگ قرمز در آمد و شروع به درخشیدن کرد و مثل یک گردونه ی هیپنوتیزم به سمت هالی رفت.
"وای! واقعا..."
سپس یک پالس قرمز رنگ از وسط گردونه به سمت هالی رفت و او را مثل پیله ای از نور در بر گرفت.
آرتمیس گفت:"اینجا در اختیار توست، ما باید هیمن جایی که وایسادیم جا به جا بشیم."
شماره ی یک تاکید کرد:"باید بدونی به چه زمانی می خوای بری و البته متشکرم، من به کوتوله ها انعام می دم و کاشتن شاه بلوط رو فراموش نمی کنم." سپس تعظیم کرد.
هالی پس از اینکه گز گز انگشتانش بهتر شد، یک بار دیگر تعجبش را نشان داد:"وای! این یه حقه ی باور نکردنی بود!"
"بیشتر از اون چیزی که فکرشو می کنی! این جادو فقط به من اختصاص داره! و البته اگه کوکتل شماره ی یک رو دوست داشته باشی، می تونم توی جریان زمان به یه چراغ خط تبدیلت کنم."
آرتمیس آرام در اتاق قدم می زد.
"چقدر وقت داریم؟"
شماره ی یک در حالی که به سقف نگاه می کرد محاسبه اش را انجام می داد.
"سیصد سال...نه نه، سه روز. هالی می تونه با استفاده از نیروی من قبل از سه روز تو رو از هر نقطه ای بر گردونه. اما بعد اون زمان ارتباط ضعیف تر می شه."
"نمی شه کاریش کرد؟"
"ببین، بیا درست به قضیه نگاه کنیم. من هر چقدر هم قدرت مند باشم، بازم یک تازه کارم. بنابراین، جا به جا کردن شما از جایی که فرود میاید حیاتیه. اگر بیشتر از سه روز طول بکشه، توی گذشته گیر می کنید."
آرتمیس با کنجکاوی پرسید:"اگه از هم جدا بشیم هالی نمی تونه برگرده و منو بیاره؟"
" نه اون نمی تونه. برای شما غیر ممکنه که توی نقطه ای که هیچ کدومتون قبلا توش نبودین هم دیگرو ملاقات کنید. این کار رو فقط یک بار می شه انجام داد و همه ی قدرتی که دارم رو برای نگه داشتن شما دوتا در کنار هم می گیره. هردوی شما دو بار توی جریان زمان بودید. من می تونم اجسام رو برای ابد و یک روز جا به جا کنم. اما بدون یک جادوگر که در جریان از اون ها مراقبت کنه زندگی نابود می شه و اون ها راهی عدم می شن."
هالی یک سوال به جا پرسید:"قبلا این کار رو انجام دادی؟"
"البته، خیلی زیاد. روی یک شبیه ساز. دو تا از هلوگرام ها دووم آوردن."
نظر آرتمیس کمی برگشت:"دو تای آخری زنده موندند؟"
"نه، دو تای آخر توی یک سوراخ کرم گیر کردند و توسط زامبی های کوانتومی خورده شدند."
هالی احساس کرد گوش های نوک تیزش تکان می خورند، همیشه این یک علامت بد بوده است.گوش های جن ها می توانند خطر را احساس می کند.
"زامبی های کوانتومی؟ شوخی می کنی!"
"این همون چیزیه که به کوان گفتم. برنامه رو اون نوشته بود."
آرتمیس خیلی مصمم گفت:"ربطی نداره، ما باید بریم."
شماره ی یک در حالی که انگشتانش را می کشید گفت:"خیلی خوب."
او پاهایش را جمع کرد و وزن تمام بدنش را روی نوک دمش گذاشت. "فیگور انرژی، من بهترین عمل کرد ها رو توی این حالت داشتم."
فلی غرولند کرد:" مالچ دیگامز هم داشت!" بعد از یک مکث کوچک ادامه داد: "زامبی های کوانتومی! باید یه کپی از اون برنامه بگیرم."
مه قرمزی دور تا دور جادوگر را گرفت و از نوک شاخ هایش رعد و برق های کوچکی منتشر می شد.
"داره نیرو شو جمع می کنه."  فلی از صفحه ی مانیتور معلوم بود.
"آماده باشین، ممکنه هر لحظه برین. به چیزی که احتیاج نیست دست نزنین. با کسی صحبت نکنید و با گذشته ی من هم ارتباط بر قرار نکنید. من دوست ندارم که دیگه وجود نداشته باشم."
آرتمیس سر تکان داد.
"سعی می کنم تا جایی که ممکنه اثر کوچیکی بذارم. شاید مبحث دوگانگی زمان ارزش وقت گذاشتن رو داشته باشه."
هالی که صبرش تمام شده بود گفت:"مباحث علمی باشه برای بعد. بیاین بریم میمون رو برگردونیم."
فلی و آرتمیس با هم تاکید کردند:" لمور."
شماره یک چشمانش را بست و وقتی آن ها را باز کرد، آنها فقط نور قرمز و بنفش بودند.
"خیلی خب، وقته رفتنه."
آرتمیس پلک زد. توقع داشت صدای نیروی شماره ی یک، کمی اکو داشته باشد.
"مطمئنی؟"
شماره ی یک آه کشید.
"می دونم. صدامه نه؟ لرزش کافی نداره.کوان همیشه می گه باید بیشتر تمرین کنم. به من اعتماد کن. من آماده ام. حالا دست های هم رو نگه دارین."
آرتمیس و هالی با لباس زیر کنار همدیگر ایستادند و انگشتاشون رو قفل کردند. اون ها از زمان و فضا عبور می کردند. با وجود شورشی های یخ زده، شماره های گم شده، خون سرفه شده، چشم های از حدقه در آمده و نفس های از هم پاشیده شده ی دورف ها، هنوز دستشان توی دست هم بود.
شماره ی یک می دونست که نباید این کار رو انجام بده ولی از این قسمت ماجرا نمی توانست چشم پوشی کند.
"و حالا اعلام می کنم که این زوج..."
نه آرتمیس و نه هالی فرصتی برای تعجب نداشتند. قبل از اینکه فرصتی برای کاری بیشتر از در هم کشیدن چهره داشته باشند، یک جفت برق قرمز انرژی از چشمان شماره ی یک ساطع شد و دوستان او را به جریان زمان فرستاد.
" انسان و جن هستند."
شماره ی یک جوکش را به پایان رساند و ریزخندید.
فلی روی مانیتور با درماندگی گفت:"فکر می کنم می خندی که نگرانیت را پنهان کنی."
شماره ی یک گفت:"دقیقا!"
جایی که آرتمیس و هالی ایستاده بودند تصویری از هر دوی آن ها با دهان باز وجود داشت.
"این تصویر منو می ترسونه، مثل روح می مونن. انگار مردند."
فلی لرزید.
"این حرفو نزن. اگر مرده باشن هممون ممکنه بمیریم. کی بر می گردند؟"
"حدود ده ثانیه ی دیگه باید برگردند."
"وگرنه؟"
"هیچوقت بر نمی گردند."
فلی شروع کرد به شمردن.
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  من حاال تو را می فرستم

وه ال اي شاتل گرك به سمتمثل یک اردد،کاتسترنج شناخته می ش یک،شماره  فیگوردیوکی که تحت عنوان 

مدل اهت با یکو بازو هاي کوتاه، شب مانندو زره کوچکی با بدنی خاکستري و سفت  موجوداو .رفتپی 

 تمام عیارگارگویل البته به جز سرش که یک  !یک ست انگشت کاملبا  داشتی وارونه کرگدن از کوچک شده

  !بود

  ”!تماي کاش دم داش:”شماره یک با خودش فکر کرد

به درد پیدا کردن طرفداران برفی در پارك  دم داشت، اما دم او کوتاه و غیر قابل استفاده بود و تنهادر حقیقت او 

گیر نمی دمش درون توالت  حداقل شماره یک، خودش را با فکر این که.آب و هوایی شهر هیون می خورد

او .در هیون مشکل داشتند بعضی از دیو هاي هایبرا براي استفاده از صندلی هاي بازیافت.متقاعد کردکند 

اورژانسی  پیوندي مورد سه فقط در همین ماه به تنهایی.درباره ي آن ها داستان هاي تکان دهنده اي شنیده بود

  .داشتند

اما موارد مثبت خیلی .تغییر مکان از برزخ به زمان عادي مشکالت زیادي را براي دیو ها به همراه داشته است

ه ممنوعیت هایی که قبال زیر نظر ریش سفید قبیله شکل گرفته بود برداشته شد.اند بیشتر از نقاط ضعف بوده

خانواده ها می توانند دوباره کنار .دیو ها می توانند بنا به خواست خودشان غذاي پخته شده بخورند.بود

.داشت حتی وحشی ترین دیو هنگامی که مادرش کنارش باشد احساس آرامش بیشتري خواهد.یکدیگر باشند

از بین بردن نفرت هزار ساله ي انسان ها کار دشواري بود، خیلی از دیو هاي وحشی تحت آزمایش هاي 

یا روي آن ها از قرص هاي اصالح رفتار استفاده شد تا از کار هاي دیوانه وار آن ها مثل  و قرار گرفتند درمانی

  .جلوگیري شود واژگون کردن یک شاتل و یا کندن دست هر انسانی که می بینند،

در حقیقت او دیوي .مثل کندن اعضاي بدن انسان ها نبود با عقاید وحشیانه،در هر صورت شماره یک دیوي 

، مخصوصا او انسان ها را دوست داشت.مدآ به شمار می هم نوعانشغیر عادي بود که یک استثناء میان 

 هیچ اشاره اي بهبرزخ نجات داده بود، البته را، که همه ي هم نوعان او را از محیط افسرده ي  ولاآرتمیس ف

  !روانی قبیله نبود و لیون ابوت، رهبر سابق
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به همین علت هنگامی که او را به منطقه ي هشت که آرتمیس در آنجا به کمک احتیاج داشت، احضار کردند، 

نده وینیایا قبول کرد، فرما.او را به سطح زمین ببرند کرد خواستدر به سرعت خود را به اولین شاتل رساند و 

ناگهان در یک .منتهی می شدتازه استخدام شده جادوگر از طرف به تمام جریمه هاي جادویی سرپیچیچون 

 جن.لحظه سردرگمی، شماره ي یک خیلی اتفاقی دیوار شیشه اي بسیار زیباي آکواریوم بزرگ شهر را شکست

  .دندپیدا می کر کپورهنوز هم در برکه توالتشان ماهی  ها

توي هر قدمی که بر گرفتن دستت اما فقط اگه یک تیم نگهبان رو براي نی بري،میتو":گفت فرمانده وینیایا

  "!می داري قبول کنی

همان طور که خود شماره ي یک هنگامی که سعی کرد .آن نبود معنی ادبی دقیقاگرفتن دست منظور فرمانده از

  .متوجه شدبا کاپیتان نگهبانان ارتباط برقرار کند، 

  .شماره یک به دست کاپیتان اشاره کرد "...وینیایا گفت اما فرمانده"

  .یک دستور داد ي کاپیتان خیلی مصمم به شماره ".دستتو بنداز، دیو"

  "!نیست دست کسیو بگیره ردر محدوده ي نگهبانی من، کسی قرا "

یک دوجینما در هر صورت، حدود شماره ي یک وظیفه داشت تا به تنهایی در عمارت آرتمیس ظاهر شود، ا

در نیمه هاي راه او به خاطر آورد که با یک طلسم تغییر شکل، شکل .زره پوش او را دوره کرده بودند جن

نگاه می کرد یک پسربچه ي کوچک را میدید راه منتهی به عمارت حاال هرکسی که به.واقعی اش را پنهان کند

این تصویري بود که شماره ي یک در صحنه اي از یک فیلم که .آرام آرام به سمت در جلویی می رودکه 

  .مناسب و بی گناه استخیلی  شکلشماره ي یک بر این باور بود که این .، دیده بودمتعلق به قرن حاضر بود

دیدن شماره ي یک .را باز کرد در رسید، آندرست زمانی که شماره ي یک به  ،خانم بوك بر حسب اتفاق

اما در هر .تا پسر بچه را بهتر ببینداو عینکش را کمی پایین تر آورد .و سر جایش میخکوب شودباعث شد تا ا

  .صورت، چشمانش اطالعاتی غلط را به خورد او می دادند

  ".سالم پسر کوچولو":پرستار با لبخندي گفت

  .ته بود نداشتما به سمت سرش نشانه رفاما در واقع او زیاد احساس خوبی از اینکه دوازده تفنگ پالس
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  "!احتیاجی نیست احساس خطر کنی! من همه رو دوست دارم! سالم":شماره ي یک خیلی سرخوش جواب داد

  "دنبال کسی می گردي یا فقط داري بازي می کنی؟! احساس خطر؟ البته که نه":خانم بوك لبخندي تصنعی زد

  .را لحظه اي قطع کرد آرتمیس در همان لحظه توي چهار چوب در ظاهر شد و بحث میان آن دو

  "کجا بودي؟! فردیناند...آه"

  .یک بیاید ي آرتمیس سعی داشت تا در این بحث به کمک شماره

  "!پسر خاصی است، همین حاال پدرش را می خواهم تا او را از اینجا جمع کند.او پسر باغبان است"

ولی باز هم مثل  ق مادرت بستستدر اتا ایده ي خوبیه، می دونم که":خانم بوك با حالتی غیر مطمئن گفت

  "!موارد قبلی اجازه نده که به طبقه ي باال بره

  ".از در پشتی میفرستمش بیرون! البته که نه"

  ".خوبه، منم می رم بیرون تا یه نفسی تازه کنم و بعد میام به مادرت سر می زنم"

  ".باشه، به کارت برس"

  .طبقه ي باال راهنمایی کردمیس شماره ي یک را به ، آرتاز دیدرس خارج شدبه محض این که خانم بوك 

  ".ما داریم به طبقه ي باال می ریم"

  "مگه اون خانم جوان نگفت که من رو به طبقه ي باال نبري؟":شماره ي یک خیلی با ظرافت اضافه کرد 

  "چه مدته که من رو می شناسی شماره یک؟":آرتمیس آهی کشید و گفت

کاري رو که بهش گفتند، انجام نمی  هیچوقتآرتمیس فاول ":ش را تکان داد و گفتسر با منظورشماره ي یک 

  "!ده

  

اما تا وقتی که او طلسم تغییر شکلش را از کار نینداخته بود، حاضر به بغل .هالی از شماره ي یک استقبال کرد

  .کردن او نشد

  "!و بغل کرديانگار یه تیکه اسفنج خیس ر! من از لمس کردن اون چیز ها نفرت دارم"

"!آدم ها به من لبخند می زنن! اما من فردیناند بودن رو دوست دارم":شماره ي یک با ناراحتی پاسخ داد



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس

6

بنابراین جادوگر خاکستري کوچک تا بسته شدن در .آرتمیس به او اطمینان داد که کسی او را زیر نظر ندارد

فردیناند پس از یک گردباد کوچک از .شکست صبر کرد و سپس با لیسیدن انگشتانش طلسم تغییر شکل را

هالی او را محکم در . نور، به دیوکی تبدیل شد که هیچ چیز نپوشیده بود و لبخندي عریض روي چهره اش بود

  .آغوش گرفت

  ".می دونستم که میاي، ما نا امیدانه منتظرت بودیم"

  "یک درمان جادویی می خواد درسته؟.مادر آرتمیس.اوه، آره"

  "!این آخرین چیزیه که اون ممکنه بخواد نه،"

  .به محض این که شرایط براي شماره ي یک شرح داده شد، او موافقت به همکاري کرد

  ".خیلی خوش شانسی آرتمیس"

من یک واحد سفر در زمان براي کورس دیپلم ":دیوك در حالی که با هشت انگشتش بازي می کرد ادامه داد

  "!جادوگریم برداشته ام

  ".حتما کالس کوچیکیه":س خیلی خشک اضافه کردآرتمی

در حقیقت من بهترین می دونی،.آره فقط من یه نفر هستم، و البته کوان، استادم":شماره ي یک پاسخ داد

  "!جادوگریم که کوان تا به حال دیده

  ".خوبه، پس بردن همه ي ما به گذشته نمی تونه برات کار مشکلی باشه"

  "همه؟":مانیتور آرتمیس فرستاد جفلی خودش را روي هر پن

  "!همه؟ تو نمی تونی شماره یک رو با خودت ببري":بقیه تصویرها به سرعت تکرار کردند

  .آرتمیس در شرایط مساعدي براي بحث کردن نبود

  ".تموم شدستاین بحث .من به اون احتیاج دارم فلی"

  .اش از آن بیرون می زندفلی طوري به مانیتور نگاه می کرد که انگار همین حاال کله 

هالی یک فرد بالغه و می تونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، ولی شماره ي یک از ! این بحث تموم نشده"

اونا ! اون تنها امید جن هاست! تو نمی تونی اونو به خاطر ماموریت خودت به خطر بندازي! یه بچه هم بچه تره

  "!کلی روش حساب می کنن
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عالوه بر اون براي جر و ! این بحث هاي الکی منو گیج می کنه ":شماره ي یک ادامه داد "!لطفا تمومش کنید"

  "!بحث وقت نداریم

درست بر عکس فلی که هنوز داد و فریاد می کرد .صورت آرتمیس از عصبانیت سرخ شد ولی چیزي نگفت

  .ولی در هر صورت، صداي مانیتور ها رو بست

  ".اره تا آروم بشه وگرنه سردرد می گیرهفلی احتیاج به وقت د":هالی گفت

هر سه به انتظار آرام شدن فلی نشستند و پس از اینکه سنتور عصبانی به حالت اولش برگشت، شماره ي یک 

  ".این جوري درست نیست.در هر صورت، من نمی تونم با تو بیام آرتمیس":صحبت کرد

  ".اما تو ما رو از برزخ به اینجا آوردي"

 .اون یک استاده و من فقط شاگردشم و به هر حال ما دیگه نمی خوایم به برزخ برگردیم.ارو کردکوان اون ک"

  ".نجا برگردي، من باید مثل یک نشونه اینجا بمونماگه دوست داري به او

  ".توضیح بده"

جادو و  هر.یک ستاره درخشان از نیرو":شماره ي یک دستانش را باز کرد و ادامه داد ".من یک راهنما هستم"

من شما رو به گذشته می فرستم و شما به سمت .نیرویی که من به عدم می فرستم، به سمت خودم بر می گرده

شماره ي یک از تمثیل خودش خوشش نیامده ".مثل توله سگی که با نخ بسته شده باشه.من بر می گردید

  "!از همون نخ هاي که دوباره اندازه ي اولشون می شن ".بود

  "دقیقا چقدر طول می کشه تا جادو رو انجام بدي؟.متوجه شدیم.خیلی خب بسه"

  "!تا لباساتونو در بیارین تموم شده":شماره ي یک براي چند لحظه لبش را جوید و بعد گفت

دي ":همراه با موجی از تعجب فریاد زدو هالی  "!یاك دن":آرتمیس در حالی که نزدیک بود خفه بشه فریاد زد

  "!آرویت

ولی در مورد گفته ي آرتمیس، یاك .همه می دونیم که چیزي که هالی گفت یعنی چی":شماره ي یک پاسخ داد

شاید منظورت یاد کن بوده، که به معنی به خاطر آوردن چیزي از گذشته است، اما اگه منظورت .دن معنی نمیده

 ".عنیه یاك دن میشه خم شدن روي دو پام واکینگ هایاك دن به زبان دیگه اي بوده، باید بگم که توي زبان 

  ".که یعنی من روي دو پام خم شم".شماره ي یک مکثی کرد
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  "چرا باید لخت بشیم؟":آرتمیس خودش را به گوش سمت راست شماره ي یک رساند و گفت

  "!سوال خوبیه":هالی در گوش دیگر دیوك نجوا کرد

و حتی علی رغم وجود کوان توي جا به .هارت ندارممن به اندازه ي کوان م! سادست":شماره ي یک پاسخ داد

.شاید چون یکی سعی داشت جادو رو بدزده.جایی قبلی شما دو تا جاي یکی از چشماتون با هم عوض شد

دیوك انگشت از کار افتادش رو نشون .اگه با خودتون تفنگ یا لباس ببرین ممکنه جزیی از بدنتون بشه

شه کامال ساده باشید، شاید همه ي تمرکزتون رو براي سرهم شدن احتیاج درس اول سفر در زمان، همی".داد

  ".به لمور هم فکر کنید.داشته باشید

  .شماره ي یک متوجه حالت درماندگی آرتمیس و هالی شد و دلش براي آن ها سوخت

چون شه، ولی رنگش رو خودتون انتخاب کنین فکر می کنم یه تیکه پارچه ي کوچیک اشکالی نداشته با"

  "!ممکنه براي یه مدت خیلی طوالنی همراهتون باشه

هر حال آن دو می دانستند که زمانی براي تفکر در مورد لباس پوشیدن ندارند و آن ها نمی توانند با خجالت به 

  .کشیدن به گره برخورد کنند

هنوز روي بدن هالی  البته پد هاي منبع نیرو.هالی خجالتش را با پاره کردن عجله اي لباس براقش پنهان کرد

  ".من آماده ام".بودند

  ".خوبه ولی بهتره هیچ شیء الکترونیکی با خودتون نداشته باشید":شماره یک گفت

آرتمیس وسایل او را .هالی سر تکان داد و پد ها را از قفل مارك ولکرو ي آن ها جدا کرد و به آرتمیس داد

  "!فرصتی براي استفاده از تکنولوژي نداریم.ق می ذارمکاله ایمنی و لباست رو توي گاو صندو":گرفت و گفت

  .فلی ظاهر شد "!حاال مثل یک سنتور فکر می کنی"

فقط یک دقیقه طول کشید تا آرتمیس وسایل جن رو به اتاق گاو صندوق ببرد و هنگامی که برگشت بالفاصله 

د زد و دمپایی هایش را کنار کفش خیلی با دقت به چوب لباسی کم هنش را در آورد و آن ها راشلوارك و پیرا

  .هایش گذاشت

در پشت مانیتور یک لحظه درك حساسیت شرایط را از دست داد و این جمله از فلی  "!چه شرت قشنگی"

  .دهنش پرید
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  .با مارك آرمانی پوشیده بود که در آن لحظه کامال رنگ چهره اش بود رنگ آرتمیس یک شرت پا دار قرمز

  "کجا باید وایسیم؟":س ادامه دادآرتمی "ی شه بس کنی؟م"

ن شما براي من خیلی راحت تره که همون جایی که هستی وایسی چون رد کرد.هرجایی که دوس داري باش"

سخت هست که جا براي فکر کردن  برام کرم و با سرعت رعد و برق به اندازه کافی از یک سوراخ به اندازه ي

  "!نداشته باشه دقیق به مکان

  ".همینجا باید باشیم.رست وایسادیمما تو جاي د"

  "!به عالوه ي اون، باید بدونی که به چه زمانی می خواي بري، مقیاس زمانی هم مثل مقیاس جغرافیایی مهمه"

  ".می دونم چه زمانی"

  ".خیلی خب، وقتشه که شما رو راهی کنم":شماره ي یک در حالی که کف دستانش را به هم می مالید گفت

قدرت جادویی کمی دارم و بدون سالح یه مشکل .من هنوز کامال آماده نیستم":به خاطر آوردهالی چیزي را 

  ".اساسی خواهیم داشت تازه دونه ي شاه بلوط هم نداریم

  "!گیربآبشار رودخونه رو در نظر ":آرتمیس اضافه کرد

  "...می تونه یک مشکل باشه اما فقط وقتی که":شماره ي یک نیشخندي زد و گفت

گردونه ي به رنگ قرمز در آمد و شروع به درخشیدن کرد و مثل یک ه ي باستانی روي پیشانی دیوك نوشت

  .هیپنوتیزم به سمت هالی رفت

  "...واقعا! واي"

.ا مثل پیله اي از نور در بر گرفتسپس یک پالس قرمز رنگ از وسط گردونه به سمت هالی رفت و او ر

  ".باید هیمن جایی که وایسادیم جا به جا بشیم اینجا در اختیار توست، ما":آرتمیس گفت

می خواي بري و البته متشکرم، من به کوتوله ها انعام می دم  زمانیباید بدونی به چه ":شماره ي یک تاکید کرد

  .سپس تعظیم کرد ".و کاشتن شاه بلوط رو فراموش نمی کنم

این یه حقه ي باور ! واي":را نشان دادهالی پس از اینکه گز گز انگشتانش بهتر شد، یک بار دیگر تعجبش 

  "!نکردنی بود

و البته اگه کوکتل شماره ي یک  !این جادو فقط به من اختصاص داره! بیشتر از اون چیزي که فکرشو می کنی"
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  ".رو دوست داشته باشی، می تونم توي جریان زمان به یه چراغ خط تبدیلت کنم

  .آرتمیس آرام در اتاق قدم می زد

  "داریم؟ چقدر وقت"

  .شماره ي یک در حالی که به سقف نگاه می کرد محاسبه اش را انجام می داد

هالی می تونه با استفاده از نیروي من قبل از سه روز تو رو از هر نقطه اي بر .نه نه، سه روز...سیصد سال"

  ".اما بعد اون زمان ارتباط ضعیف تر می شه.گردونه

  "نمی شه کاریش کرد؟"

بنابراین، جا به جا .من هر چقدر هم قدرت مند باشم، بازم یک تازه کارم.درست به قضیه نگاه کنیمببین، بیا "

  ".توي گذشته گیر می کنیداگر بیشتر از سه روز طول بکشه،.کردن شما از جایی که فرود میاید حیاتیه

  "یاره؟اگه از هم جدا بشیم هالی نمی تونه برگرده و منو ب":آرتمیس با کنجکاوي پرسید

براي شما غیر ممکنه که توي نقطه اي که هیچ کدومتون قبال توش نبودین هم دیگرو .نه اون نمی تونه "

این کار رو فقط یک بار می شه انجام داد و همه ي قدرتی که دارم رو براي نگه داشتن شما دوتا .مالقات کنید

من می تونم اجسام رو براي ابد و یک روز .دهردوي شما دو بار توي جریان زمان بودی.در کنار هم می گیره

اما بدون یک جادوگر که در جریان از اون ها مراقبت کنه زندگی نابود می شه و اون ها راهی .جا به جا کنم

  ".عدم می شن

  "قبال این کار رو انجام دادي؟":هالی یک سوال به جا پرسید

  ".ام ها دووم آوردندو تا از هلوگر.روي یک شبیه ساز.البته، خیلی زیاد"

  "دو تاي آخري زنده موندند؟":کمی برگشتنظر آرتمیس 

  ".نه، دو تاي آخر توي یک سوراخ کرم گیر کردند و توسط زامبی هاي کوانتومی خورده شدند"

گوش هاي .هالی احساس کرد گوش هاي نوك تیزش تکان می خورند، همیشه این یک عالمت بد بوده است

  .ا احساس می کندجن ها می توانند خطر ر

  "!زامبی هاي کوانتومی؟ شوخی می کنی"

  ".برنامه رو اون نوشته بود.این همون چیزیه که به کوان گفتم"
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  ".ربطی نداره، ما باید بریم":آرتمیس خیلی مصمم گفت

  ".خیلی خوب":شماره ي یک در حالی که انگشتانش را می کشید گفت

فیگور انرژي، من بهترین عمل کرد ها ".روي نوك دمش گذاشت او پاهایش را جمع کرد و وزن تمام بدنش را

  ".رو توي این حالت داشتم

باید یه ! زامبی هاي کوانتومی":بعد از یک مکث کوچک ادامه داد "!مالچ دیگامز هم داشت ":کرد فلی غرولند

  ".کپی از اون برنامه بگیرم

  .رعد و برق هاي کوچکی منتشر می شدجادوگر را گرفت و از نوك شاخ هایش  تا دور مه قرمزي دور

  .فلی از صفحه ي مانیتور معلوم بود".داره نیرو شو جمع می کنه"

با کسی صحبت نکنید و با گذشته .به چیزي که احتیاج نیست دست نزنین.آماده باشین، ممکنه هر لحظه برین"

  ".اشممن دوست ندارم که دیگه وجود نداشته ب.ي من هم ارتباط بر قرار نکنید

  .آرتمیس سر تکان داد

شاید مبحث دوگانگی زمان ارزش وقت گذاشتن رو .سعی می کنم تا جایی که ممکنه اثر کوچیکی بذارم"

  ".داشته باشه

  ".بیاین بریم میمون رو برگردونیم.مباحث علمی باشه براي بعد":هالی که صبرش تمام شده بود گفت

  ".لمور ":فلی و آرتمیس با هم تاکید کردند

  .شماره یک چشمانش را بست و وقتی آن ها را باز کرد، آنها فقط نور قرمز و بنفش بودند

  ".خیلی خب، وقته رفتنه"

  .توقع داشت صداي نیروي شماره ي یک، کمی اکو داشته باشد.آرتمیس پلک زد

  "مطمئنی؟"

  .شماره ي یک آه کشید

من آماده .به من اعتماد کن.اید بیشتر تمرین کنمکوان همیشه می گه ب.صدامه نه؟ لرزش کافی نداره.می دونم"

  ".حاال دست هاي هم رو نگه دارین.ام

اون ها از زمان و فضا عبور می .آرتمیس و هالی با لباس زیر کنار همدیگر ایستادند و انگشتاشون رو قفل کردند
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از حدقه در آمده و  با وجود شورشی هاي یخ زده، شماره هاي گم شده، خون سرفه شده، چشم هاي.کردند

  .توي دست هم بود نفس هاي از هم پاشیده شده ي دورف ها، هنوز دستشان

شماره ي یک می دونست که نباید این کار رو انجام بده ولی از این قسمت ماجرا نمی توانست چشم پوشی 

  .کند

  "...و حاال اعالم می کنم که این زوج"

قبل از اینکه فرصتی براي کاري بیشتر از در هم کشیدن .تندنه آرتمیس و نه هالی فرصتی براي تعجب نداش

چهره داشته باشند، یک جفت برق قرمز انرژي از چشمان شماره ي یک ساطع شد و دوستان او را به جریان 

  .زمان فرستاد

  ".انسان و جن هستند "

  .شماره ي یک جوکش را به پایان رساند و ریزخندید

  ".فکر می کنم می خندي که نگرانیت را پنهان کنی":فتفلی روي مانیتور با درماندگی گ

  "!دقیقا":شماره ي یک گفت

  .جایی که آرتمیس و هالی ایستاده بودند تصویري از هر دوي آن ها با دهان باز وجود داشت

  ".انگار مردند.این تصویر منو می ترسونه، مثل روح می مونن"

  .فلی لرزید

  "کی بر می گردند؟.ن ممکنه بمیریماگر مرده باشن هممو.این حرفو نزن"

  ".حدود ده ثانیه ي دیگه باید برگردند"

  "وگرنه؟"

  ".هیچوقت بر نمی گردند"

  .فلی شروع کرد به شمردن

  



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس

13

  

  

  

  

  

  

  



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس

1

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس

2

  خدانامبه

  ششملدجفاول،آرتمیسيمجموعه

  زمانیدوگانگوفاولسیآرتم

  

کالفرایناُ .........................................نویسنده

  فرزند لوتار از سایت والیمار خدگر ............فصلاینيترجمه

  زك از سایت والیمار................................ویراستار
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بدونآنازاستفادههرگونهوداردتعلقوالیمار بهاثراینيترجمهحقوقتمام

.باشدمی-ممنوع-کتاباینوالیمارسایتمدیرانياجازه
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  فصل ششم

  

انسان یا جن خواه حیوان،فرقى نمى کند ؛موجودى خشکى زى وارد آب شود یک لحظه گیج مى شودکه وقتى

سوز سرما را حس مى .متشنج مى شوندآن موجود و ناگهان همه ى احساسات آب موج برمى دارد سطح .باشد

،تونل زمان در وضعیت.شوندمیفوران حباب انباشته با لکه هاى رنگ و  هایش کند مى شود و چشم شحرکت،کند

  .شرایطى استتقویت شده ى چنین

در سفر هرگز یک مسیر دوباره تکرار .ت استابثتجربه اى با  که سفر در تونل زمان این به آن معنى نیست      

در اتوبیوگرافى ،کوان،است زمان در سیاره رابطه با تونل با تجربه ترین جن در که جادوگر دیو ها .نمى شود

سفر در تونل زمان مثل پرواز توى روده ":نوشته.اکنون زمان من فرا رسیده است: کوان پرفروش خود به اسم

مى پیچید یه همون موقع ولى دلپذیرى مواجه مى شید، بدون جریان و شما با کشش هاى.ى یه دورف مى مونه

اینجاست که تونل زمان بیشتر بر پایه ى مشکل !فاسدى که روى هم انباشته شده مواجه بشین اىبا چیزگوشه تا 

.احساساتى رو جذب مى کنه که در زمان واقعى که در تونل جریان داره محاصره شده اندو  احساسات ساخته شده

مى تونید شرط ببندید که انسان ها دارن یه چیزى رو مى اگه از جریانى عبور کنید که بوى چرك و کثیفى مى ده،

  ".شنکُ

 ن کلبه نابود شداین جریان ،کشیده مى شدند آرتمیس و هالى در یک جریان که بوى چرك و کثیفى مى داد      

آن ها مى توانستند وحشت حیوانات را حس کنند و بوى زغال و .بودیک اکوسیستم در آمریکاى جنوبى مربوط 

ى از ه هالى داشت با گردابهمچنین آرتمیس مى توانست حس کند ک.چوب سوخته به مشامشان مى رسید

اگر .حساس بودند شان محیط زیست خیلى بیشتر از انسان ها نسبت به اجنه .داحساست دست و پنجه نرم مى کر

  .هالى تمرکزش را از دست مى داد اتم هایش از هم مى پاشید و توسط جریان جذب مى شد

  ".ه که کى هستى و ما چرا اینجاییمباش یادت":صداى آرتمیس در جریان منتشر شد".تمرکز کن هالى"      
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یف شده بود و وسوسه ى همراه شدن سفرهاى لیمبو ضعبا ذره اي شان حافظه ى .براى هر دو نفرشان سخت بود

  .با جریان هم بسیار قوى بود

  .تقویت شود تصویر مادرش رو تصور کرد تا اراده اش آرتمیس در خودآگاهش

  ".کانى مى خوام باشممن مى دونم که در چه زمان و م"

  "....ه زمان و مکانى مى خوام باشمچ دقیقاْ":فکر کرد

  

  حدوداْ هشت سال پیشفاول،ملک اربابی

این سفر از لحاظ .آرتمیس و هالى از جریان زمانى خارج شدند و وارد اتاق مطالعه ى آرتمیس ده ساله شدند      

از لحاظ ولىاز باالى دیوارى کوتاه روى یک فرش ضخیم،مثل پریدن بود، ىى لطیفتجربه  تقریباً جسمانى

تجربه ى ":قرار گرفته بودند تمام عمرشان انگار ده دقیقه در معرض حمله ى رعد آساى بدترین خاطراتعاطفى 

  ".سفر در جریان زمان هرگز با تجربه ى قبلى یکسان نخواهد بود

به او یادآورى کرد  خوشبختانه زنگ ممتد ساعت پاندولی ىولبراى یک لحظه هالى اسم مادرش را فریاد زد،      

تلو مى  وتلکمد آرتمیس را دید که به سمت هالى ایستاد و به اطراف نگاه کرد،.که در چه مکان و زمانى قرار دارد

     ".واقعاً خودتو ول کردي":گفت .دیدن آرتمیس کمى خوشحالش کرد.خورد

همه شون ":یر لب گفتو ز".هیچ کدومشون اندازم نمى شهقطعاْ ".گشتآرتمیس در کمد دنبال لباس می       

  ".خیلى کوچیکن

آرتمیس با عالقه گفت . و کت تیره اى را برداشت".نیستن کوچیک من براى":و گفت هالى آرتمیس را کنار زد

 اصالً توش. اصالْ نمى دونستم چه جورى باید بپوشمش.ل کریسمس بودکارت پستا عکس براى.اولین کتم":

  ". مارك زگناسفارشیه، .همش به خودم مى پیچیدمیادمه راحت نبودم،

  ".به نظر میاد خودت رو خیلی ول کردي":ون محافظ پلى تنى را پاره کرد و گفت نایلهالى       
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  .کند کرده بود تا معنى حرف هالى را دركدر آن لحظه فوران احاسات آرتمیس به اندازه ى کافى فروکش 

  "؟از اینکه مى گى خودمو ول کردم منظورت چیه "

  .را چرخاند تا سمت آینه دارش رو به روى آرتمیس قرار گرفت هالى در کمد     

  ".یه نگاهى به خودت بنداز"

حتى روى آرتمیس نگاه کرد،در آینه پسر الغر و قد بلندى ایستاده بود که سرش زیر انبوه موهاى بلند گم شده بود،

  .مقدارى ریش داشتچانه اش 

  .آره،می بینم... اوه-

  !می تونی ببینی؟رو جداً از زیر اون همه مو-

مطمئنی و با لحن نا".از عوارض جانبی سفر در زمانهرشد تسریع شده،":آرتمیس شروع به نظریه پردازي کرد

 بهتره":ی کرد و گفتثمکنگاهش به تصویر هالی افتاد،".شنباید وقتی برگردیم این اثرات معکوس ب":اضافه کرد

  ".من تنها کسی نیستم که عوض شده،بندازي خودتیه نگاهی توي آینه به  تو هم

هالی با اطمینان به اینکه آرتمیس سر به سرش گذاشته او را کنار زد تا خودش را ببیند ولی با دیدن تصویر       

بود ولی با چهره صورت خودش ،تصویر. شد لبخند از روي لبانش محوجنی که از درون آینه به او می نگریست،

  .زخم ها و دهه هایی از فرسودگی و اشک را کم داشتش تفاوت هایی داشت،ا

  ".جوون تر". نفسش بند آمد".من جوونم"

تا .جوون شدن تو و بلوغ جسمی من.ستنهموقتی همه ي این تغیراتناراحت نباش،":آرتمیس به سرعت گفت

  ".برمی گردیم توي تونل زمان و همه چیز به حالت اول برمی گردهیکی دو دقیقه ي دیگه

به آخرین من داشتم به مامان فکر می کردم،.می دانست که چرا این اتفاق افتاده استولی هالی ناراحت بود،     

  .ساعت هایی که پیش هم بودیم و اینکه اون موقع چه شکلی بودم
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  .و به اینکه چه تغییراتی کرده بود      

یه ذره از آرتمیس  فقط انسان ها یعنی با معیار ه فارق التحصیل شدم،انگار همین االن از آموزشگا!منو نگاه"     

  ".بزرگترم

  .بنا به دالیلی این فکر هالی را ناراحت می کرد      

.دکمه هاي لباسِ موج دار سفیدي را تا روي گردنش بستو ".یه شلوار بپوش":با لحن تندي گفتهالی    

  ".بعداً راجع به نظریه هات حرف می زنیم"

توي جعبه الیه هایی .باالي کمد پایین کشیداز  جعبه ي بزرگی را به زحمت آرتمیس که قدش بلندتر شده بود     

براي یکی از فروشگاه هاي خیریه ي  این لباس ها.از لباس هایی که تمیز و با دقت تا شده بودند قرار داشت

  . آنجلین فاول انتخاب شده بودند

 مامان در نقش یادمهدهه ي هفتاد، مهمونی بالماسکه".کاله گیس نقره اي رنگی را به سوي هالی پرت کرد     

  ".ت رو با این بپوشوناون گوش هاي نوك تیز. فضایی رفته بود نظامی

اگه کاله می دادي بهتر ":می کشید گفت درحالی که کاله گیس را روي موهاي نارنجی اصالح شده اش هالی     

  ".بود

  ".متاسفانه از این شانسا نداري":آرتمیس با آه گفت    

باید باهاش بسازم ولی چاره چیه؟این مال فروشگاه هارودس نیست،".یک لباس ورزشی کهنه انتخاب کرد

  ".فعالً

یک جفت از کفش هاي ورزشی پدر آرتمیس .سابق آرتمیس تقریباً اندازه ي هالی بودنددمپایی هاي راحتی       

  .در جعبه بود که کمی براي او بزرگ بودند

  ".همیشه خوبه که وقتی می خواي میمون بدزدي لباس تنت باشه":هالی گفت    
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ما خیلی ساده صبر .که لباس بپوشی تکن اصالً الزم نیس باور".آرتمیس آستین هاي لباس ورزشی را باال زد    

یادمه که قفس رو .می کنیم تا مامانم تقریباً مچ باتلر رو موقعی که با اون میمون پوزه دار از پله ها باال میاد بگیره

می داریم و ما برش لحظه اي که قفس وارد اینجا می شه .باال طبقه ي مشدرآو بعد من دوبارهد،سر دا توي راهرو

  ".این لباساي مضحک رو در میاریم و راه برگشتمون به سمت شماره ي یک رو آرزو می کنیم

به نظر ".شبیه محافظان شخصی رئیس جمهوي از سیاره اي دیگر شده بودهالی خودش را در آینه نگاه کرد،      

  ".خیلی آسون میاد

".تنها کاري که باید بکنیم اینه که صبر کنیم.مطالعه هم نشد باتلر حتی وارد اتاق.آسون بود و خواهد بود"      

  و تو کی متوجه ي این لحظه ي خاص میشی؟-      

  ".گوش کن":آرتمیس به سمت سقف اشاره کرد      

تا قوه ي هالی دسته اي از مو هاي نقره اي را پشت گوشش جمع کرد و سرش را به یک سمت خم کرد       

  .العاده اش را متمرکز کند شنوایی فوق

ن صدایی گوشخراش و اما از باالي سرشاقلب مسافران زمان را شنید، و ضربانصداي ساعت پاندولی       

  .رسید مضحک به گوش

ید می کنه که به االن داره تهد.اولین باري بود که منو نشناخت":آرتمیس با نگاهی افسرده ادامه داد".مهمامان"      

  ".می شه و با باتلر مواجه همی دوئ یه لحظه ي دیگه از پله ها پایینمی زنه، پلیس زنگ 

دوباره پیدا کردن این چطور ممکن بود که پسري بتواند چنین لحظه اي را فراموش کند؟هالی متوجه شد،      

  .باید آسان و دردناك بوده باشدلحظه 

و فکر کردم بهتره قبل از پروازش به  برگشته بودیم تازه از باغ وحش خصوصی راث دوندرست یادمه،"      

  ".بعد از یه ماه دیگه حتی نمی تونه از خودش مواظبت کنه.مراکش حالشو بپرسم
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تا چند دقیقه ي دیگه همه ي اینا توي گذشته هستن،.درست میشهآرتمیس،".هالی بازوي او را می فشارد      

  ".با عشق و محبت رفتار می کنه حالش خوب میشه و مثل همیشه

اما می دانست که حرف هالی کامالً درست است،.سرش را به نشانه ي تائید تکان دادآرتمیس با افسردگی       

  .این را هم می دانست که هرگز این خاطره ي تلخ را فراموش نخواهد کرد

  .پشت سر هم فریاد می زدرسید که صداي آنجلین فاول از اتاق خوابش در طبقه ي باال به گوش می       

  ".بهتره براي احتیاط توي سایه بایستیمباتلر االن باید روي پله ها باشه،"

به عنوان   آخرین باري که با باتلر مطمئنی بیرون می ایسته؟".هالی نمی توانست جلوي لرزش خود را بگیرد      

لپ مواجه شدم،دشمن
)1(

مواجه شدن با باتلر وقتی مسلحه و من چیزي جز یه کاله گیس از فکر .تمام پشتم بودن

  .نقره اي براي دفاع از خودم ندارم اصالً خوشم نمیاد

من با چشماي ایسته،ن می بیرو.خونسرد باش کاپیتان":گفتمؤابانه ايآرتمیس ناخودآگاه با لحن رئیس      

  ".خودم دیدم

در ورودي پشت اتاق خواب مجاور، درون از باتلر که تازه این سوال را "چی رو با چشماي خودت دیدي؟"      

  .سرشان ظاهر شده بود پرسید

ن چیزي نبود که این آ چطور ممکن است؟.آرتمیس می توانست ضربان قلبش را در نوك انگشتانش حس کند      

گاه خیره ي باتلر را بر خودش ندیده بود فهمید که محافظ شخصی اش تا نتا به حال که آرتمیس.اتفاق افتاده بود

  .چه اندازه می تواند وحشتناك باشد

و بدون ".بچه ها این طور که پیداست شما دوتا توي کمد خانواده ي فاول حسابی مشغول بودین":باتلر گفت      

بی سر وصدا بیاین؟ بذارین  با من درست کنین یاحاال می خواین دردسر ":ی براي شنیدن جواب ادامه دادثهیچ مک

  ".بی سر و صدا میاین با من:جواب درست اینه راهنمایی تون کنم،

                                                          
1.LEP
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نمی .تا نیروي اجنه را فرا بخواند رخاندچچانه اش را که جادو تنها راه نجات آنها است، یشیددهالی ان      

  .هیپنوتیزم کندفقط می خواست کمی او را خواست باتلر را گیج کند،

".از حالت آماده باش خارج شو انسان":هالی با صدایی آهنگین که سرشار از جادو بود خطاب به باتلر گفت     

باتلر می توانست .یک شاخه اش شنوایی و شاخه ي دیگرش بینایی است.اما هیپنوتیزم مثل چنگک دو شاخه است

  .ط چشمی کامالً پایدار نشده بودصدا را بشنود ولی چون در سایه قرار داشت ارتبا

"....چه طوري تونستی":باتلر با ناباوري ادامه داد"!!!چی؟"      

نشئه کرده بودند تا متوجه این موضوع شود که کم کم اراده اش  آنقدر  هیکل رامحافظ درشت تا به حال       

طاق برخورد به عقب تلو تلو خورد و شانه اش به .به طریقی این بچه ها او را ضعیف می کردند.سست می شد

  .کرد

  .تره که کاله گیس رزمنده ي فضایی را به سر داشت گفتکوچکاین حرف  را آن "بخواب باتلر"      

  اون منو می شناسه؟      

  .این دو نفر اینجا را پاییده اند و تصمیم گرفته اند که وارد شوند. قضیه جدي بود      

ارباب آرتمیس اگه من شکست بخورم . باید قبل از این که بیهوش بشم از بین ببرمشون":با خود فکر کردباتلر     

  ".و خانم فاول بی دفاع می مونن

حیوان ربایی برنامه خودش را روي دزدان کوتوله بیاندازد، یا با اسلحه خواب آوري که براي : دو راه داشت      

  .از پارك رث دون در دست داشت به آن ها  شلیک کند ریزي شده اي

حداقل تیر هاي خواب آور نمی توانستند این دو را خفه کنند یا استخوان هایشان را .راه دوم را انتخاب کرد      

الزم بیش از حد اما این احساس . باتلر از اینکه به دو کودك شلیک کند کمی احساس گناه می کرد. خورد کنند

به هر حال او براي آرتمیس فاول کار می کرد و می دانست بچه ها چقدر می توانند  شلیک کردن نبودبراي 

  .خطرناك باشند
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  .باتلر می توانست به خوبی چشم هایش را ببیند، یکی آبی و دیگري عسلی. نظامی فضایی از سایه بیرون آمد      

  "...بخواب...سنگین هستن پلک هاي تو...بخواب باتلر":با صدایی آهنگین گفت      

  .داره هیپنوتیزمم می کنه: باتلر اندیشید      

. بیرون کشید فرو رفته بودندبا انگشتانی که انگار در پالستیک مذاب  به سختی اسلحه اش را      

  .دپاي هالی شلیک کرو سپس به  ".بخواب خودت":زیر لب گفت      

دوباره ...واي":  پوستی اي که از پایش بیرون زده بود خیره شد و با ناله گفت تزریق زیر هالی با ناباوري به تیر 

  .و بی هوش روي زمین افتاد "...نه

  .باتلر فوراً هوشیار شد      

  .حتی ذره اي حرکت نکردمتجاوز دیگر       

یعنی این پسر . دختر کوچولوئه حرفه اي بود ،بین این دوتا":باتلر حین ایستادن روي پاهایش با خود اندیشید      

"چه کمکی میکنه؟ ژولیده توي مشارکت شون

  .آرتمیس می دید که چاره اي جز فاش کردن هویت حقیقی خود و کمک گرفتن از باتلرندارد      

  ".من جز یه شباهت کوچیک با خود ِ جوون ترم مدرکی برا ي اثبات ادعام ندارم...کار سختی خواهد بود"     

  .تالشی می کرد به هر حال باید قبل از اینکه نقشه اش به کلی از بین برود      

  "...یه چیزي هست که باید بهت بگم....گوش کن باتلر":حرف زدن را شروع کرد     

دیگه ". و به شانه آرتمیس شلیک کرد "!نه نه نه"":باتلر حتی یک کلمه دیگر گوش نداد و به سرعت گفت      

  ".نمی خوام حرف زدن هیچکدومتون رو بشنوم
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آرتمیس تیر را از شانه اش بیرون کشید اما دیگر دیر شده بود، مخزن کوچک محتوي داروي مسکن خالی       

  .شده بود

  "...تو به من شلیک کردي !باتلر":ش به زمین میخورد گفتزانوهای که رويدر حالی       

همه اسم ":محافظ شخصی در حالی که خم شده بود تا متجاوزان را روي شانه هایش بیاندازد آه کشان گفت      

  ".منو میدونن

  

مشغول بررسی آن دو بنتلی  صندوق عقب در این جمله را آرتمیس فاول ده ساله که ".مجذوب کننده اس"       

  ".اینجا یه اتفاق خارق العاده افتاده"نفر بود به زبان آورد

دوتا دزد تونستن یه ...خیــــــــــلی خارق العاده":دخترك بود گفت باتلر که مشغول چک کردن نبض       

  ".جوري وارد ملک اربابی بشن

  "ی هیچ تصویري نشون ندادن؟سنسوراي حرکت. از همه ي سیستم امنیتی رد شدن"      

توي سایه مخفی شده بودن و لباساي دورانداخته شده ي  .موقع یه گشت عادي بهشون برخوردم. نه، هیچی"      

  ".توي کمد تنشون بود

  ".پس لباساشون رو پیدا نکردي":آرتمیس به چانه اش ضربه اي زد  و گفت      

  ".حتی یه تیکه هم پیدا نکردم"      

  ".با لباس زیر وارد اینجا شدن و از سیستم امنیتی گذشتنن ها این یعنی او"     

  "!این واقعاً خارق العاده س":باتلر تایید کرد      

آرتمیس از توي جیبش یک چراغ  قوه ي خودکاري در آورد و نورش را روي هالی انداخت که باعث شد       

، استخوان استخوان بندیش غیر طبیعیه. این یکی فرق می کنه". تارهاي کاله گیس نقره اي رنگ به درخشش درآیند
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کودکانه است اما نسبت جمجمه به بدنش  هاي گونه هاش خیلی باال هستن، شاید مثل نژاد اسالو؛ ابروهاش پهن و

  ".نسبت یه موجود بالغه

  "یعنی موجودات فضایی هستن؟":تلرکه آهسته با خود می خندید گفتبا      

  ".شاید جهش یافته باشه...دیگه س اون پسر جوون انسانه، اما این دختره یه چیز":آرتمیس متفکرانه پاسخ داد      

شگفت .اینجا رو ببین، گوش هاش نوك تیزه". ي هالی حرکت دادتخوان گونه اشعه ي نور را در امتداد اس

  ".انگیزه

واقعه اي ...بودواقعه اي در حال به وقوع پیوستن  اینجا. آرتمیس هیجانی را که در وجودش بود حس میکرد      

  . مطمئناً می شد پول زیادي از این واقعه به جیب زد...بسیار مهم

این موجود ...پرت بشهبه این  حواس من االن نباید.بسیار خب":دستانش را به سرعت به هم مالید و گفت      

عجیب میتونه در دراز مدت براي ما پول خیلی زیادي بسازه، اما حاال باید اون میمونِ پوزه دارِ ماداگاسکاري رو 

 ". سرخوردگی خود را پنهان کردصندوق عقب اما با کوبیدن در باتلر احساس سرخوردگی می کرد ".بگیریم

من در انواع مختلف ورزش هاي رزمی تمرین دیدم اما هیچکدوم  . امیدوار بودم که قضیه میمون رو بی خیال بشیم

  ".دفاع از بوزینه نداشته

  ".طره، اما جون پدرم در خبی ارزشیه عملیات ،درضمن میدونم به نظرت این! ، باتلرمیمونِ پوزه دار"      

  ".البته،هرچی تو بگی آرتمیس"      

ما همونطور که قرار بود، به پارگ رث دون میریم و بعد از اینکه با اون متخصص : دقیقاً، خب نقشه اینه"      

فکر می کنم جاشون .معامله کردیم، تصمیم می گیرم با این مهمونامون چه کار کنمموجودات در حال انقراض

  ".امن باشه صندوق عقب توي

  "؟شوخی می کنی":باتلر خرخرکنان گفت      

  ".من به ندرت شوخی می کنم...باتلراحتماالً هنوز متوجه نشدي ":آرتمیس بدون لبخند پاسخ داد     
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"شاید در آینده شوخ طبع تر بشی، نه؟.اهل شوخی نیستی ئیس جوان همونطور که خودت گفتیر"      

  ".احتماالً وقتی پدرمو پیدا کردم شوخ طبع تر بشم"      

ی تعداد زندانی های >=== بوده وپدرت در هر صورت در جواب سوألت باید بگم این ماشین ...احتماالً...آره"      

، مافیا، سه تایی ها=== <. داشتی بوده که تولدهاییبیشتر از تعداد  بودنصندوق عقب این که توي
)2(

یاکوزا، 
)3(

 ،

تیجوآناکارتلِ
)4(

 توي یک شب ، حداقل دو نفر از اعضاشونبیاريم ساهر گروه تبهکاري رو که...، فرشتگان جهنم

اینجا کولر، نور .در واقع اینجا به خواست پدرت به صورت ویژه اي اصالح شده. گذروندنصندوق عقب این

  ".ستسرد، دستگاه تعلیق مالیم و حتی آب آشامیدنی ه

  ".امنه؟ یادت باشه که اسیراي ما تونستن مخفیانه وارد ملک اربابی بشن"      

قفلش تیتانیومیه، در هم تقویت شده است، به هیچ وجه راهی براي ": بست و گفت  صندوق عقب راباتلر در      

  ".همین داخل میموننبخواهیم ما هر وقت که این دو نفر تا.خارج شدن وجود نداره

پس بیا فقط بذار یه کار کوچیک انجام بدم،. عالیه":بنتلی می رفت گفت آرتمیس در حالی که آهسته به پشت      

".فعالً این دو نفر رو فراموش کنیم و روي میمون پوزه دار تمرکز کنیم

تجارت میمون":و زیر لب ادامه داد "عالیه":باتلر تکرار کرد      
)5(

  ".، کار مورد عالقه ي من

  ویکلو پارك رث دون ایرلند بخش

از این که بیدار شد خوشحال بود . کیلوگرم از آرتمیس سبک تر بود، قبل از او به هوش آمد5با اینکه هالی       

بنتلی صندوق عقبچون رؤیاي هولناکی دیده بود، هنگامی که خواب بود، دست و پایش به دیواره هاي فلزي

بود که درون یک زیردریایی لپکشیده شده بود و تصور کرده 
)6(

در تاریکی قوز کرده بود و تند هالی . قرار دارد 

                                                          
گروھی از تبھکاران.2
گروه تبھکاران ژاپن.3
این کمپانی ھا بھ میل خود . کارتل بھ اتحادیھ کمپانیھاى تولید و عرضھ کننده کاال بھ منظور قبضھ کردن بازار کشور یا حتى جھان می گویند.4

.قیمت ھا را تعیین می کنند و از رقابت جلوگیرى می کنند
در اینجا ھر سھ معنی مورد نظر . وقت تلف کردن-3تجارت غیرقانونی -2! تجارت میمون-1:   اصطالح تجارت میمون بھ سھ معنی است.5

.ھست اما چون باتلر درحال غر زدن بوده، بیشتر، منظور سومین معنی است
6.LEP
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مادرش به سختی در یک صندوق فلزي . تند پلک می زد و آب دهانش را قورت می داد تا بر ترس خود غلبه کند

  ...و حاال او هم درون یکی از آن ها قرار داشت...مجروح شده بود

شروع به کاوش  ی و المسهیچشمانش را گشود و با حس بینا. ن به مادرش آرامش یافتبا فکر کرد سرانجام      

چراغ را روشن کرد و  .خیلی طول نکشید تا المپ و سوئیچ آن را روي دیوار فوالدي پیدا کرد.فضاي بسته نمود

طرف آن ،صندوق عقب درِ شیب دارِ فلزيِزمین دراز کشیده بود و پوشش  در کنارش روي آرتمیس را دید که

 فلزي کفش هایی که از کمد آنجلین فاول قرض گرفته بود، روي انحناي. دستش به سوي پایین پیچ خورده بود

  .آن ها داخل یک وسیله حمل و نقل بودند. قرار داشتند چرخ جاي یک براق

  ".ام فینتیکس رو بفروشسه":با گیجی گفت. آرتمیس ناله اي کرد، منقبض شد  و سپس چشمانش را باز کرد      

همه چیز مرتبه ".هالی پاي آرتمیس را نوازش کرد "هالی؟. هالی". سپس باتلر و تیر ها ي خواب آور را به یاد آورد

، مبادا در ماشین وسائل استراق سمع کار گذاشته شده این جمله را به زبان اجنه بیان کرد براي احتیاط او".آرتمیس

  "ینجا کجا میتونم باشم؟جز امن اینجام،". باشد

بود کنار زد و به زبان اجنه  آرتمیس روي پهلو چرخید، الیه ي ضخیم سیاهی که صورتش را پنهان کرده      

دز":گفت
)7(

اما با این حال تو که وزنت از من کمتره زودتر بیدار شدي،خواب آوري که به ما تزریق شد برابر بود، 

"این به خاطر جادوئه؟

خیلی  1آره اثر جادوي شماره ي".نصف صورت هالی در سایه اي که از نور چراغ ایجاد شده بود قرار داشت      

  ".قدرتمنده

  "اونقدر قوي هست که بتونه ما رو از اینجا ببره بیرون؟"      

ه ي ان صرف بررسی سطح صندوق عقب نمود و انگشتانش را میان نقاط جوشکاري شددقیقه زم1هالی       

هیچ نقطه ضعفی نمی تونم ".کاله گیس نقره اي برق می زددیواره صندوق عقب کشید و سرانجام سر تکان داد،

".هیچ راهی براي بیرون رفتن وجود نداره.حتی دریچه ي کولر هم کامالً مخفیه. پیدا کنم

                                                          
مقدار معینى از یک دارو 7.
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صندوق فوالدي با یه قفل صندوق عقبش یه .هستیم بنتلیمعلومه که هیچ نقطه ضعفی نداره، ما توي "      

باتلر . چطور ممکنه؟ همه چیز فرق میکنهگ:آرتمیس در آن هواي خنک نفسی عمیق کشید و ادامه داد ".تیتانیومیه

به جاي این، از توي اتاق خواب به طرف ما میخزه و به هر دوي ما . قفس رو توي اتاق مطالعه ي من می آوردباید 

.یگه نه می دونیم خودمون کجاییم، نه از جاي اون میمون پوزه دار خبر داریمحاال هم که د. مسکن تزریق میکنه

  "قبل از اینکه مارو بگیرن، گرفتنش یا نه؟

  ".من می تونم بفهمم کجاییم".هالی گوش خود را به در صندوق عقب چسباند      

حیوانات هستیم، حدس می زنم نزیک ". ر حیوانات به گوش می رسیدرخُصداي نفس کشیدن و خُ بیروناز       

  ".توي یه پارك یا باغ وحش باشیم

مکان و . پس معلوم می شه که اونا هنوز اون میمون پوزه دار رو نگرفتن! پارك رث دون":آرتمیس با تعجب گفت

  ".برنامه تغییر کرده

ت رو قبول کنیم و شاید وقتشه که شکس. اوضاع دیگه تحت کنترل ما نیست آرتمیس":هالی متفکرانه گفت      

تو بتونی در آینده یه روش براي شاید .وقتی خود کوچیکترت، ما رو به ملک اربابی برگردوند، برگردیم خونه

  ".درمان پیدا کنی

هنوز بهترین گزینه میمون  اما. بهش فکر کرده بودم":که انتظار شنیدن این پیشنهاد را داشت، گفت رتمیسآ      

  ".فقط به من پنج دقیقه مهلت بدي خودمونو از اینجا بیرون میارم. یمچند متر باهاش فاصله دارالن فقط اوزه داره، پ

ارشد هم ممکنه براي خارج شدن از یه  دقیقه؟ حتی آرتمیس فاول 5":هالی با نگرانی قابل قبولی گفت      

  ".دقیقه دچار مشکل بشه 5صندوق فوالدي در عرض 

روي گونه هایش رشد کرده  دسته مویی که فضاي بسته،آرتمیس براي تمرکز چشمانش را بست و سعی کرد       

  .بود و خارش موهاي تیز روي چانه اش را ندیده بگیرد

با قفلی مثل  تصادفاً گذرش به اینجا بیفته و حتی مالچ دیگامز هم اگه. آرتمیس قبول کن شکست خوردیم"      

  ".ه می شهبراي باز کردنش با مشکل مواجه این مواجه بش



  والیمارسایت /زماندوگانگیوفاولآرتمیس

16

ابروهاي آرتمیس از ناراحتی این وقفه اي که در کارش ایجاد شده بود باال رفت اما بعد لبخندي بر لبانش       

مالچ دیگامز تصادفاً گذرش به اینجا ":با خود زمزمه کرد.روشن، خشن به نظر می رسید-که در سایه نشست

  "؟احتمالش چقدره...بیفته

  ".حاضرم سر حقوقم شرط ببندم. مطلقاً صفر.صفر"      

  .همان لحظه کسی یا چیزي از بیرون به در صندوق عقب ضربه زد      

  ".حتی تو هم نمی تونی...نه ": هالی چشمانش را چرخاند و گفت       

من بگو حقوق  فقط به ":به خود گرفتلبخند آرتمیس به طرز غیر قابل باوري حالت ازخودراضی       

  "بازنشستگی ت چقدره؟

  ".غیر ممکنه. باور کنم نمی خوام.باور نمی کنم"      

به هاي بیشتري به در خورد، به دنبال آن، صداي خراش برداشتن هاي ظریف و ناسزایی گنگ به گوش رض      

  .رسید

حلقیه صداياین صدا،":آرتمیس گفت      
)8(

  ".خیلی شبیه صداي یه دورفه،

  ".میتونه صداي باتلر باشه":رده شده بود گفتزهالی که از حالت ازخودراضی آرتمیس آ      

  !فحش رکیکی به زبان اجنه به گوش رسید      

  ...فلزي می آمد صداي برخورد اجساماز دنیاي بیرون       

  ...شششنیک  چانک ك لَک      

 آسمان پرستاره شب و شبح درخشان تیر چراغ برقچرخید و قسمتی از به سمت باال  دوق عقبدر صن      

چیزهاي بدتري صورتش به گل و  که ناگهان سري گل آلود در فضا ظاهر شد"!من این پشتم ". دبزرگی نمایان ش

                                                          
)گلومثل باد (ربوط بھ حلق و گلو م.8
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چشمان ! البته اگر چشمانش ضعیف بود،صورتی بود که فقط یک مادر می توانست دوست بدارد. آغشته شده بود

 ، نمایان شددهاي انبوه جلبک مانند مرتعشی که انگار در جریان آب قرار دارنتیره و نزدیک به همش از میان ریش 

دندان هاي جانور بزرگ و مربعی بودند و از آنجایی که یک حشره بین دو دندان پیشینش می جنبید اصالً جدابیتی 

  .نداشتند

  !دون شک مالچ دیگامز بوداو ب      

  .حشره بیچاره را با زبانش گیر انداخت، بعد به نرمی جوید      

بعد، وقتی پوسته ش ترك بر . پوسته ش یکپارچه و طبیعیهردش خوش بوئه، .سوسک زمینی":با لذت گفت      

  ".مزه ش واقعاً تو دهن پخش می شه می داره

  .وغ بزرگی زد که لب هایش را مرتعش کردحشره ي بیچاره را بلعید و سپس آر      

ي جور حرف را این ".آروغ نزنید هیچ وقت موقعی که دارید تونل می زنید":به آرتمیس و هالی پیشنهاد کرد      

این که وقتی خاك داره می ره پایین، هوا بیاد باال اصالً جالب ".نشسته بودند قهوه دور یک میز بیان کرد که انگار

  ".نیست

هالی که مالچ را به خوبی می شناخت می دانست این گپ فقط براي سرگرم کردن آن ها بود تا مالچ بتواند       

  .دزدانه نگاهی به اطراف بیاندازد

و تار ریش بی حسی را که با آن قفل را باز کرده  "تجارت: خب بریم سر اصل مطلب ":دورف باالخره گفت      

خوب حاال . رسه من این جا یه جن و یه انسان دارم که توي یه ماشین به دام افتادن به نظر می". بود دور انداخت

  "باید بذارم برن؟ : از خودم می پرسم 

  "و چه جوابی به خودت می دي؟ ":آشکاري پرسیدآرتمیس با بی صبري       
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پس این پسر گلی".چشمان ریز و مشکی مالچ زیر نور ماه برق زدند      
)9(

خب . جالبه. زبون اجنه رو میفهمه 

  ".بفهم که هر وقت پولمو بگیرم می ذارم برید اینم

  .یه جوري این دو نفر با هم معامله کردن...پاي پول وسطه...آه: هالی با خود اندیشید       

  .هالی به اندازه کافی زندانی بودن را تحمل کرده بود      

  .تیاج نیست مؤدب باشمپس اح. مالچ االن دوست من نیست      

  .زانو اش را تا چانه اش باال آورد و از دستانش براي بیشتر کردن نیروي ارتجاعی کمک گرفت      

  "...هی، جن هیچ "مالچ فهمید او می خواست چه کار کند       

دورف  .که  تا قبل از اینکه در صندوق عقب به صورتش کوبیده شود توانست به زبان آورد داین تنها چیزي بو      

  .مقداري باد و خاك به هوا رفت ه از آن باال آمده بود غلت خورد،به سمت عقب و همان تونلی ک

سینه . یدنفس هاي عمیق می کش. هالی براي استنشاق هواي تازه چهار دست و پا از روي آرتمیس عبور کرد      

  .اش را بیرون داده و رو به آسمان ایستاده بود

  ".من از فضاي کوچیک خوشم نمیاد. جا کوچیک بودناو. ببخشید":بین نفس نفس زدن هایش گفت      

  "؟از تنگنا می ترسی ":آرتمیس که داشت از صندوق عقب به بیرون می غلتید گفت      

ترس داشتم اما فکر می کردم این اواخر تونسته بودم تنگنااز قبالً  ".هالی به نشانه ي تأیید سر تکان داد      

  "...کنترلش کنم، با این وجود

به گوش می  دادن فحش صداي درون زمین آشوب و کشمکش بود و. یاهویی برپا شددر تونل دورف ه      

  .رسید

                                                          
آدم.9
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مالچ آرواره اش را باز کند و ناپدید  هالی به سرعت بر خود مسلط شد، به درون نقب پرید و قبل از اینکه      

. و دورف شاکی را به باالي سرازیري آورد ".ممکنه به دردمون بخوره":خُرخُر کنان گفت. شود جلوي او را گرفت

  ".عالوه بر این، ما رو دیده، پس خسارت، وارد شده"

لپتو یه این نگه داشتن، نگه داشتن گاز انبریه،":مالچ با تعجب فریاد زد      
)10(

مالچ چرخید و با ریشش ".هستی 

یکی از سگ هاي دست آموز . رتهالی شو کاپیتان .هالی شورت .می شناسممن تو رو ". کاله گیس هالی را گرفت

  ".وت هستیور ولیوسج

  .ناگهان ابروهاي دورف که از تعجب چین خورده بود، از سردرگمی چین بیشتري خورد      

  ".اما این غیر ممکنه"      

  :سوألش را پرسید نپرسد، هالی  یقبل از اینکه آرتمیس به هالی عالمت دهد که سوأل      

  "چرا غیرممکنه، مالچ؟"      

با احساس گناه، از روي شانه اش نگاهی به کیف کوله اي که با مالچ پاسخ نداد، اما چشمانش او را لو دادند،      

  .با مهارت دورف را چرخاند و زیپ اصلی کیف را باز کردهالی . فناوري اجنه ساخته شده بود انداخت

وسائل کمک هاي اولیه، جیره هاي ...اینجا واقعاً یه گنجینه داري":در حالی که توي کیف را می گشت گفت      

نیتولمنده و اینجا رو ببین، یه اُببالشتک هاي زخم بندي چسغذایی، 
)11(

آن وقت بود که نوشته ي لیزر  ".قدیمی 

  .شده ي روي پایه اش را شناخت هنگاشت

اینو از ":با وجود اینکه سال ها با هم دوست بودند، هالی تمام خشمش را متوجه مالچ کرد و با فریاد گفت      

  "کجا آوردي؟ چطوري گیرش آوردي؟

                                                          
10.LEP

نوعی سالح اجنھ.11
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چشمانش براي خواندن نوشته ي روي پایه اُمینیتول "...ما...از طرف...یه هدیه بود":مالچ عاجزانه پاسخ داد      

...شخصیت تیغ تیغی اي که داشتم... ام... به خاطر... صدا می زد ، همیشه منو هالیاز طرف مادرم".چپ شده بود

)12(
."  

  "! راستشو بهم بگو! دیگامز ".هالی از تمام وقت هایی که آرتمیس دیده بود خشمگین تر بود      

حس جنگ جویانه اي براي چرخاندن انگشتان و باز کردن دهانش . مالچ براي یک لحظه به جنگیدن اندیشید      

  .اما آن لحظه به سرعت سپري شد و دوباره روحیه ي مطیع دورف ظاهر شد. داشت

ز خودم باید بگم که من یه دزدم، مگه نه؟ اما در دفاع ا. من همه ي این چیزا رو از تارا دزدیدم":اعتراف کرد      

من اینو تقصیر بقیه می دونم، براي همین، . دوران کودکی خیلی سختی داشتم که باعث شد عزت نفسم پایین بیاد

پس در واقع اینجا قربانی واقعی من هستم و من، خودمو می .رو می دزدم اي اینکه تنبیه شون کنم، اموالشونبر

  ".بخشم

این حرف هاي چرند مخصوص مالچ، هالی را به یاد دوستی که او در آینده قرار بود بشود انداخت و خشمش       

ه و آهست نوشته ي لیزرنگاشت شده را لمس کردبا انگشتانش . به همان سرعت که برانگیخته شده بود فروکش کرد

فراري من  بعد یک شب در هامبورگ،. اال داشتم بودنیتولی که تا حقابل اعتمادترین اُم...م داداینو مادرم به":گفت

هدف به دست انسان . من دست انداختم تا اُمنیتولم رو بردارم که دیدم نیست. خودشو توي یه ماشین زندانی کرد

وت مجبور شد یه تیم کامل از متخصص ها رو ومن اولین فراري خودمو از دست دادم و فرمانده ر. ها دستگیر شد

  ".تقصیر تو بوده همش تمام این مدت. یه فاجعه بود. پاك سازي کننبفرسته تا 

! دزدیدم یک ساعت پیشدر تارا  تمام این مدت؟ من اینو از یه کمربند توي یه کمد":مالچ با سردرگمی گفت      

! اوه":دزد و ادامه دا هاي پر مویش را بر هم مالچ چشمکی زد، دست "؟ ...این جا چه خبره !دیدممن تو رو اونجا 

  "!شما مسافران زمان هستید! ایول چرت و پرت گفتن هاي من

  ".احمقانه س":هالی فهمید بیش از حد سخن گفته و گفت       

                                                          
خانم ھاست، نام درخت راج نیز می باشدھالی بھ انگلیسی عالوه بر اینکھ اسمی برای .12
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با  آینده،تو داري راجع به وقایع . همش منطقیه! نه نه".حاال دورف داشت عمالً کمی جست و خیز می کرد      

مالچ  ".به گذشته فرستادید تا من، حاال و اینجا بیام نجاتتون بدم شما ها یه یادداشت. صحبت می کنی گذشتهافعال 

کاري که شما دارید انجام می دید خیلی غیر قانونی ":دستانش را با وحشتی ساختگی به گونه هایش کوبید و گفت

 ولیوسج شی براي تحویل دادن شما دو نفر بهچه پادا می تونم تصور کنید. تر از هر کاري که من بتونم انجام بدمه

  ".بگیرم وترو

  "مگه نه آرتمیس؟! این مضحکه! یه یادداشت به گذشته بفرستیم؟": هالی با تمسخر گفت       

  "اما اگه یه نفر از آینده به گذشته یه یادداشت قرض داده باشه، به کجا و چطوري می تونه بفرستش؟. کامالً"      

به نظر می رسید که . یه جعبه تقسیم نزدیک کمد اونه".مالچ به سرعت با انگشت شستش به هالی اشاره کرد      

داشتم توش رو می گشتم چون بعضی وقت ها فناوري هاي با ارزشی توشون . سال ها هیچ کس بهش دست نزده

و توش یه نوشته . کردم که به اسم من بود پیدا می شه، اما توي این یکی هیچی پیدا نکردم، به جاش یه پاکت پیدا

  ".بود که از من خواسته بود به اینجا بیام و شما رو آزاد کنم

  ".هبراي آزاد کردن ما در نظر گرفته شده بود تصور می کنم یه پاداش هم ".بخند زدآرتمیس با رضایت ل     

  ".فوق العاده زیاد یه پاداش ...نه... بزرگ یه پاداش ".لچ ترق و تروق کردندریش هاي ما      

  ".فوق العاده بزرگ، هان؟ باشه، دریافتش خواهی کرد"      

  "کی؟":مالچ با ولع پرسید      

  ".فقط می خوام یه کار دیگه هم برام انجام بدي. به زودي"      

بل از دیدن پول کار هیچ وقت نباید ق. می دونستم":ندان هایش را به هم می سائید گفتدورف در حالی که د      

  "چرا باید بهت اعتماد کنم؟. رو انجام داد

نباید به من اعتماد کنی ".آرتمیس یک قدم جلو رفت چشمانش که زیر یک الیه موي تیره بوند را تنگ کرد      

ته ت من انسانی هستم که از آینده ي تو میام و اگه بخواي همکاري نکنی می تونم توي گذش. مالچ، باید ازم بترسی
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دفعه ي بعدي که قفل صندوق . یک بار پیدات کردم، مطمئن باش باز هم می تونم این کارو انجام بدم .هم باشم

  "!یه امضا مواجه بشییه تفنگ و  با عقب یه ماشین رو باز می کنی، ممکنه

طوري که مادر  به. و ریش هایش به ندرت اشتباه می کردند...حس ترس در ریش هاي مالچ منتشر شد      

انسانی خطرناك بود و مالچ در  ،این انسان"...به مو اعتماد کن... به مو اعتماد کن، مالچ":بزرگش همیشه می گفت

  .زندگی خود به اندازه کافی مشکل داشت

اما بهتره که بعدش مقدار فوق العاده زیادي  یه کار دیگه هم انجام می دم،...باشه پسر گلی":با کینه جواب داد      

  ".طال بهم بدي

  ".خواهم داد، دوست تند مزاج من"      

خودت صدا نکن، فقط کاري که می خواي انجام داده بشه  دوستمنو ":ورف که عمیقاً آزرده شده بود گفتد      

  ".رو بگو

  ".ن می خوام یه میمون پوزه دار بدزدمم. به سادگی، با تکیه بر غرایزت برامون یه تونل بکن"      

  .ن میمون پوزه دار طبیعی ترین کار دنیاستدمالچ طوري سر تکان داد که انگار دزدی      

  "از کی می خواید بدزدید؟"      

  ".از من"      

  ".سفر در زمان همه جور پیچیدگی رو به وجود میاره...آها".مالچ اخم کرد، بعد دوزاریش افتاد      

"...نمی دونم":هالی اُمنیتول را به درون جیبش سراند و گفت      
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  به نام خدا

  ششمجلدفاول،سیآرتميمجموعه

  زمانیدوگانگوفاولسیآرتم

  

کالفرنیااُ .........................................سندهینو

  یماهان علم ............فصلنیايترجمه

رضا متوسلیعل...........................راستاریو  

زیعزيخواننده

  بدونآنازاستفادههرگونهوداردتعلقمار یوالبهاثرنیايترجمهحقوقتمام

.باشدیم - ممنوع-ن کتابیو مترجم ماریوالتیران سایمد ياجازه 
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  وانات یصحبت با ح

محافظت  ید مجهز به کد هشت رقمیو صفحه کل اسکنر اثر انگشت  کیفاول، توسط يخانواده 1ین بنتلیماش

سید تا آرتمیه طول کشین خاطر فقط چند ثانیکرد و به هم یر مییک ماه تغیاز آن هریشد که کد مورد نیم

.ورداد آیدر ذهنش مرور کرده و به  را شیهشت سال پِ نش درست اعدادیبتواند چ                               

ن قرار یت فرمان ماشن اسکنر که پشیدوم يروسر خورد و انگشت شست خود را  يقهوه ا یچرم یصندل ياو رو

نبود  یبزرگ ينکه کشویبا ا. رون آمدین بیاز داشبورد ماش یبه نرم يفنر يک کشوی. ، فشار دادداده شده بود

همراه اضافه را در خود نگه  یک گوشیو  ینیپالت يکناس، کارت اعتبارک دسته اسیآنقدر جا داشت که  یول

.دارد

باتلر  ياز اسلحه ها یکینکهیبا ا» ت؟یاسلحه در کار نس« :دین خارج  شد، پرسیس از ماشیکه آرتم ی،وقتیهال

.بود یمیاد از حد قدیزرا در دست داشت، اما براي او 

.د کردیئس حرفش را تایتمآر» !يچ اسلحه ایهنچ، «

.ه دونه داشتمیاگه  یباتلر بزنم حت يل رو با تنفگهایه فیتونستم  ینم من -

تو این نکهیرحال مثله ابه ه. ستنیل ها نیاآلن شکار ما ف«:فتس گیآرتمحال که از صندوق خارج شده بودند 

».میباش یکه دست خالسفر نمیشه به کس شلیک کنیم،  پس همون بهتر

حاضرم شرط ببندم که  یک کنم ولیشل رازپوزه د مونهید نتونم به تو و میمن شا. نکنمفکر «:پاسخ داد یهال

».آرتمیس يدار یدشمن تراش يبرا یتو استعداد خوب. شهیدا میسر و کلشون پ کساي دیگه اي هم

".هیخ زندگتل هاي قتیحقی از کیمنیکنه، ا یخشم و غضب القا م ،ک نابغهی«:س شانه باال انداختیآرتم

ه یاز  !باشه يه دله دزدیه نابغه که قاطی«:گفتد کرد و یدرب صندوق عقب تائ يخودش بر لبه  يالچ از جام

                                                          
و سلطنت مجلل ين هایماش يشرکت سازنده 1
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»  .شهیه دزد باهوش نمیمثل  یچکید؛ هیش کسوت قبول کنیپ

يجادو. میدار یقابل توجهامتیازات ما «:ن ضرب گرفته بود گفتیر ماشیگلگ يگشتانش رونس که با ایآرتم

 دارم که يخراب کار ينه یدر زم يش تریب يبا هشت سال تجربه ی، تقرخب خودم هم و يارها، ذوق حفيپر

».نداره س یاون یکی آرتم

وسرقت بــزرگ . یخودت رو دست کم گرفتکم یفکر کنم  !؟يخراب کار«:با تمسخر در جواب گفت یهال

».ادیشتر به کارت میب ،غیر قابل پیش بینی 

مختلفه،  ياز قدرتهات صحبت کردن به زبون ها یکی« :دیرا متوقف کرد و پرس س ضرب گرفتن انگشتانشیآرتم

»؟ هدرست

»کنم،مگه نه ؟ یاآلن دارم با تو صحبت م«:خ دادساپ یهال

؟ یحرف بزن یتون یکالٌ به چند زبان م-

 یمیصمشناخت تا متوجه شود که او چه ت یس را میذهن منحرف آرتم یکاف ياو به اندازه . لبخند زد یهال

.دارد

.هر چقدر که دلت بخواد-

ر یهم از ز به داخل رتدون پارك  برو، من و مالچ ن یاز رو زمتو . میش یما از هم جدا م. خوبه«:س گفتیآرتم

».یاستفاده کن از موهبتت یتون ی، میه رو پرت کنیم تا حواس بقیاز داشتیبه کمکت ن اگر هم . ن میریمیزم

ن آب ها به نظر یز تریساخته از تم يمات شد که همانند موجود يو فورا به حد ».باعث افتخاره«:گفت یهال

2.يریچشيگربه  یک قا ً مثلیدقد شد خنده اش بود،یاز نظر ناپد که يزین چیآخر. دیرس

       

: اد آوردیب را به ین عجایس در سرزمیس چند خط کوتاه از داستان آلیآرتم

                                                          
انگلستانشمالدریامنطقھ2
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».ونه هاین دویمخوام برم  یمن نم یول«:س گفتیلآ

».میوونه ایما د ينجا همه ی، ایش بکنیکار یتون ینم! اوه«:گربه پاسخ داد

ره شده یش زنده به دنبال حشرات ذخیان آن ریکرد که م یش سوزنیربه دورف  یاجمال یس نگاهیآرتم

".میوونه هستید هم ما يهمه "گشت و با خودش فکر کرد  یم

.پارك رساند یاط خودش را به در اصلینکه محافظت شده بود، با احتیبا ا یهال

ده ید یو کوفتگیدگین ضرب دیآن را با چند يهستند و بها یباتلر نامرئ يکردند برا یآنها قبال هم فکر م

را به  قت که او دوباره دشمنش شده بود، شکمشیحقرد و این یکم بگ دست انست محافظ راوت ینم یهال. بودند

. درد آورد

شدن ساخته نشده بودند  یمخف يآنها برا. شده بودندده یه دار و خراشیبدنش  زاو در کناره ي یانسان يلباس ها

.مانده بود یقه تا تکه تکه شدنشان باقیو فقط چند دق

 اه، یو سيت شده ي فوالدیدرب تقو و با نگاه کردن به» .م تنگ شدهیاسلحه نوترون يدلم برا«:با خودش گفت

».و ماهوارها و کمک هاي فوق العادش یفل يبرانطور یهم«:ادامه داد

.جاد نشدیش ایبرا م شدن همیتسلفکر  یحتک ماجراجو بود،  بنابراین ییذاتاً هال یول

ه یچند ثان ين خاطر برایبماند، به هم یسخت بود که کارکرد دستگاه را کنترل کند و همزمان نامرئ یهال يبرا

 یبود ول یمیک مدل قدینکه یبا ا. باز کند تولیآمن يله یحافظ را خاموش کرد تا بتواند در را به وسم يضرور

توانست تمام  یک مدل استاندارد، می. آن کرده بودزات یشتر صرف باال بردن تجهیب يچند سکه طال یمادر هال

 يتوانست قفل ها ین مدل میا یول. کرد باز کند ید دستگاه کار میقفل و کل يکه بر اصل ساده  ییدربها 

.اندازدیساده را از کار ب ين زنگ خطر هایهمچن ز باز کند ویرا ن یکیکترونال

».خطر رو خاموش کرده يد که زنگ هاادش بویس یفکر نکنم الزم باشه چون آرتم یول«
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ن سفر یدر مورد ان نشان داده که یش از ایپس یچرا که آرتم ؛به همراه نداشت یچندانآرامش ش ین فکر برایا

.اشتباه کرده بود

خودش خرخر  یکه از سر زرنگ يکار خودش را انجام داده بود و همانند گربه ا تولیه، آمنیدر کمتر از پنج ثان

. دیلرز یدهد، آرام م یبه خود م یکند و تکان یم

.ه به راه انداختحفاظ خود را دوبار ین فشار به داخل باز شد و هالیف تریر ضعیز ین به آرامیدرب سنگ

.ت داشتیاحساس اضطراب در مأمور يکار يشتر از تمام سالهایب یبا وارد شدن به پارك، هال

که دستورات ه ن جسمیا یذهنم با تجربه ست ول. رونیاومده ب یه بچه که تازه از آکادمی. آماتور هیدوباره شدم «

».وارد عمل شه ینکه شورو شوق جوانیاز ام قبل یاریمون رو بدست بین میع تر ایسر هپس بهتر. دهیرو م

آمد تا از سد  یبشمار م یکار آسان. به موسسه خاموش کرده بود ورودرا در راه  یتیس جوان  اقدامات امنیآرتم

. ر موسسه بگذردیکارت ورود مد يله یخطر به وس يتمام زنگها 

 طرح کرده ،ر تکاملیس يه یصحت فرضرد ده در مویچیاو چند سوال پاز موسسه،  دیبازد چند روز قبل، هنگام

با بحث  تا س دادین فرصت را به آرتمیا آمد یمتعصب به شمار م 33ییگراگشت ، فرر موسسه که خودیو مد بود

رت ورود در که کا یوقت. بش را بزندیج یبه سادگ باتلر بتواند منحرف سازد تا یکاف ياو را به اندازه ،کردن

داد و با زدن سوت از  يکت خود جا يب جلویواقع در ج يدر مشابه ساز شارژ یار محافظ بود آن را به آسانیاخت

.ساخت یکار کرد دستگاه را مخف يچند نت موزارت صدا

بش یر دوباره به جیره شده و کارت مدیساز ذخ مشابه يحافظه  از دریبعد تمام اطالعات مورد ن يقه یدو دق

ر تکامل، چندان هم  یکه س به این نتیجه رسیدیس به طور ناگهانیان آرتمین میزگردانده شده بود و در همبا

                                                          
.ا فرگشتیتکامل  يه یمعتقد به فرض  3
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.ستین يبد يه یفرض

 يه از سوراخ هاین فرضیا توموجود  يسوراخ هامیدونی، «:گفتآرام به باتلر ،سیدر راه برگشت به خانه آرتم

ک یبا یچون تقر. باتلر شد یکه باعث دلگرم ».شترهیب همیسیر سویِ ساخته شده از پن يموجود در سد هلند

.آمد یپرده به حساب م یب یشوخ

ن یدر عقب ماش يهوا يرا در کانال خنک کننده  ين دکمه ایک دوربیس جوان یآرتم همان روز، عصر، در بعداً

.کار گذاشته بود

».که حواسمون به مهمون هامون باشه هبهتر« 

دن ید از بنده تریفر یلیحرکات او خدن ید. دیرس یز به نظر میقت سحر آمیر حقجالب بود، د یلیدخترك خ

شباهت  او یا ت کلیخصوص بود، شیرکیزپهنش که  نشان دهنده ي  یشانیبا وجود پ بود، حتی پر مو یرکپس

ن یحپدرش در  یاز جوان یمیاد عکس قدیس را به یقت او، آرتمیدر حق. فاول داشت يبه خانواده  يادیار زیبس

ک ی، با مشکلد پسریشا. ده بودیک بار دیانداخت که  یم یجنوب يکایواقع در آمر یباستان يک حفاری

 یلیخ. ردیخود را بگ يه ید داشت حال که پدر مفقود شده حق ارثیکه ام دور مواجه شده بود يعمو زاده 

.شد یم ید بررسیزها بود که بایچ

 یآن ها را بررس یگهگاه ده ساله، سیشد و آرتم یهمراه  پخش میگوش يدر صفحه  ين دکمه ایر دوربیتصاو

 يزیمحافظ با لحن سرزنش آم. کرد یت میمون هدایان پارك تا قفس میاو را از م نیز باتلر و کرد  یم

».س، با یه حرکت ناجوان مردانه کارو انجام بده یحواست رو جمع کن آرتم«:گفت

ت یما که شخص ! باتلر ناجوان مردانه؟! نه؟ناجوان مردا« :ت و گفتهمراه بر گرف یس نگاهش را از گوشیآرتم

»!ندارم چشم بند هیا ییطانیش يک خنده ییمن حت. میستین یکارتون يها

.ینک متمرکز ،میکه اآلن دار يکار يشه اگه حواست رو رو یبت میک چشم بند نصیيبه زود یهنوز نه ول-
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داد تا گونه  یکه به دانشمندان اجازه م44یپکسیپارك و از داخل تونل پر ینیر زمیوم زیآنها داشتند از آکوار

.کردند یعبور منشان دهند،د کنندگان یگهگاهی به بازد را یون گالونیلیشده در تانکر م يمختلف نگه دار يها

. کرده بودآن را تا حد ممکن، شبیه سازي نیساکن یعیست طبیط زیمحتانکر  

ین بودند ولیریه شیاز آنها آبشور و بق یبودند، بعض یمتفاوت یاهیگ یدما و زندگ يمختلف دارا يقسمتها 

.اب بودندیا کمیدر خطر انقراض  يهاگونه  ، ازشده يموجودات نگه دار يهمه  

،شب را همچون آسمان شانسر يسقف باال و(کوچک تنها منبع روشنایی آن جا بود  يب هاحبا

آنها را يها هیسا، و یفانوس يسه کو 55ِشب تاب؛گر ظاهر شدیکه منبع نور د یتا وقت) .ره باران کرده بودستا 

 یول. پکس بر خورد کردیپر يشه یتا پوزه اش به ش ب آن ها ادامه دادیبه تعق در امتداد تونل ادامه داد و

.ود تا تابش ترسناك کوسههمراه خود ب یشتر مجذوب گوشیس بیآرتم

ستد تا یراه با يانه یس مجبور شد در میکه آرتم بودند آنقدر یبسیار باورنکردن یگوش يحوادث در صفحه 

 از صندوق يگریفاول به کمک همدست د ین عمارت اربابیمتجاوز. ل کندید کامال تحلید یرا که م يزیچ

.گرید یر انسانیک همدست غیخته بودند، ین گریماش

نسبت به  يشتریب ییتوانا و استعدادن موجودات یا. د هستمیجد يایک دنیمن در حال وارد شدن به 

ها  یر انسانیغ يرو و حواسم رو در دستم را واگذار يکه نقشه  چطوره. دارند پوزه دراز مونیم

متمرکز کنم؟

ن فقط مقدار یکروفن کوچک وصل شده به دوربیم یول ن حد ممکن باال بردیشتریه را تا برندیگ يس صدایآرتم

 یهم کلمات معن اوقات یبعض یزدند ول یگانه حرف میک زبان بیشتر به یب. کرد یاز مکالمه را پخش م یجزئ

                                                          
شفافیشھیشینوع4

)سانسفسفر(یافکنفسفر5
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. دیک بار در آنها شنیش از یرا ب رازپوزه د مونیس اسم میشد که آرتم یاستفاده م يدار

به دام  يک طعمه برایمی تونه نووین حیا. ادیه نظر مه که بیزیشتر از چیمون  بین میارزش ا دیشا

.ن موجودات باشهیانداختن ا

صتدوق عقب نشسته  يقه با حضور موجود دورف شکل چندش آور که با پشت بزرگ و نامناسبش رویک دقی

را در  او يمعروف پارك رتدون جا يد شد و دروازه یناپد یبعد به نظر آمد که دختر به طور ناگهان. بود، گذشت

.صفحه گرفت

 يجاد ارتعاش هایا این منعکس کننده دویک میساختن  يه براالزم زیادي يانرژ هوم! شدن؟ ینامرئ

!فوق العاده است . شدن یر براي نامرئیع السیسر

 یبه طور قطع. را فعال کرد یبه گشت زدن پرداخت و حس گر حرارت یان فهرست گوشیاو به سرعت در م

دوباره شکوفا شد، احساس  یان صفحه با رنگ روشنیدن قالب دختر که در میبا د یبود ولیر معمولیانتخاب غ

.کرد یراحت

.دنش یه مقدار سخت ترهیکامال ناپدید نشده، فقط د. خوبه

 یرات کوچکییتغ. یمیباتلر، دوست قد«:بود محافظ را فر خواند و گفت یبه گوش شنکه هنوز حواسیس با ایآرتم

».میدر نقشمون دار

 ياست و برا مون، دور از ذهنیان شکار میبه پا د داشتنیدانست، ام یشناخت که م یمحافظ آنقدر او را م

».وون بیچاره ایمیاون ح دنبال مبندم که ما هنوز یشرط م« :ن گفتیهم

»  ! حیوون بیچاره تاچند یدرسته، ول«:گفت ده ساله سیآرتم

پرت کند، شروع به سرودن  نکه حواس خود رایا يبرد و برا ینمن منظره لذت یدن ایگر از دیجوان د سِیآرتم 

.نمود یم فیکرد که اتفاق در حال رخ دادن را توص  6"کویها"ک ی

                                                          
یژاپنیھیقافیبویسطرسھشعر6
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مشمئز کننده و کم رنگ يگلوله ها

ِ خود را یسم يزنند محموله  یبهم م

سهیک کیکچل در  يکله ها

شه یم« :گفتو ز کندیستاد تا آرواره اش را تمیانداشت،  يگامز آنچان طبع شاعرانه این مالچ دین حیدر هم

م،یبه نور دار يدیت شدیما دورف ها حساس. زنم یتاول م ی؟ من به راحتیر نکننقدر پشت من رو منویا

».شیمصنوع یحت

 .کرد یب میمون تعقیقفس م يرا در تونل تازه به سون بر داشته بود و مالچ یس چراغ قوه را از داخل ماشیآرتم

گر یکوتاه بود که بتواند گاز و کثافت را نگه دارد تا به طرف د ينان کامل داده بود که تونل به اندازه یمالچ اطم

.داد تا پشت سر او حرکت کند یس مین اجازه را به آرتمیبرسند و ا

 يزین چیآخر، یف دورفیک تول کثیکه کردبا خود فکر و البته ه برگرداندیچند ثان يس چراغ قوه را برایآرتم

.دیتاب پوست کمرنگ و لرزان مالچ يدوباره رونور  ،یپس از مدت یول. دنش را داشتیل دیبود که تما

هست که درز شلوارت يازیپس چه ن ينگه دار يرو که خورد یتمام خاک یتـونیسوال، اگه م هیفقط   -

باز باشه ؟ 

نم دار کردن آن بود، پاسخ  يتونل برا يواره هاید يبرو یازخلط دورف يادیز يکردن توده ا در حال تفمالچ که 

چرخ رو ه یا یدفن شده  یرك آهنید هیالبته امکان داره که من «:ح داد که یبعد توضو» .اطیاحت يبرا«:داد

 !و مزاحم یپسرك خاک .چه نباشه حاال چه عقب باشه. ه در محل رو دارندیاز به تخلیعا نیسر قورت بدم و خب

»شه که من شلوارم رو به خاطرش خراب کنم خنگ خدا ؟یل مین دلیحاال ا

که به او نشانه ین بزرگیبه ا يکرد  با وجود توپخانه ا یو فکر م» .فکر کنم نه«:اط پاسخ دادیس با احتیآرتم

. او را خنگ خدا خطاب کنند یتواند تحمل کند که کس یرفته ست م
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 یلید خودت رو خیبا به هر حال تو«:کرد ادامه داد یوار پرت مید يبرو يگریکه داشت خلط د یورف در حالد

. ندیبا آب دهنش بب يه دورف رو در حال حفاریست که بتونه یهر انسان ن يبرا ین فرصتیا. یخوشبخت بدون

»...ي، تو آول باین هنر باستانیگیکه شما بهش م يزین چیا

 يواره هایبعد د یکن یم تو اول گود. دونم یدونم، م یم« :حرف او را قطع کرد و گفت يصبریس با بیآرتم

ن مواد یتازه ا. یکن یت میشه و از دهنت خارج شده، تقویجاد شده رو با آب دهنت که در تماس با هوا سفت میا

».واقعا که فوق العاده ست. درخشان هم هستند

»؟یدون ین اسرار رو میا يچجور« :د،گفتیمالچ که از تعجب به خود لرز

ادته ؟یسفر در زمان رو که . گفت ینکه بهم خواهیا اییخودت بهم گفت -

س انداخت و یآمدند به آرتم یقرمز به نظر مکه در نور موجود یق با چشمانیدق یشانه اش، نگاه يدورف از باال

»م؟یشیم یمیقا چقدر صمیما دق« :گفت

تو با خواهر  یه سري اتفاقاي عاطفی هیجان انگیز و بعدم و بعد یریگیمان با هم مک آپارتییحت! ادیز یلیخ-

.عشق و حال گاسن وِیر یو ماه عسل م یکن یمن ازدواج م

 ين همه زخم زبون موندم که ما چطوریبا ا« :و بعد ادامه داد» !اوه پسر، من عاشقه وگاسم «:گفت مالچ مشتاقانه

م ینیبم بیش یوگرنه مجبور م يخودت نگه دار ياآلن نظرات رو برا بهتره که یول. م شدیدوست خواه

»!شهیافت چطوري میه خروار کثافت قیر یکه ز

.آب دهنش را قورت داد و نور چراغ قوه را از پشت مالچ دور کرد یس به سختیآرتم

ق یاز طر یندند تا هالما یزدند و مننظر م یمون تونل مین تا قفس میر زمیآنها از ز. بود ينسبتا ساده  ينقشه 

.ده بودند به آنها خبر دهدیرون کشیر مالچ بیکه از ذخا نیرزمیس زیپل برد کوتاه يام دهنده یپا

 یکه هال یشدند و در حال ین خارج میر زمین بود که آنها از زیاحتمال اول ا. تغییر می کردنقشه  آن پساز 

در حالت بعد اگر . شدند یو از انجا خارج م گرفتندیمون را میانداخت، م یگر را به وحشت میوانات دیح
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گرفتن  يرا برا یزد تا کار هال یباتلر م ير پایبه ز يگرید مالچ تونل. ار داشتیون را در اختمیس جوان میآرتم

.پسرك آسان تر سازد دست مون ازیم

».ر معمولهیمن غ يع که برایو سر سر راست یلیخ«:س فکر کردیآرتم

، ما اآلن یخاک يخوب پسره «:ن بود گفتید در زمگرِ يتان پهنش مشغول کندن چاله اانگش که با مالچ

ح یتصح ير ارادیس حرفش را به صورت غیآرتم و» .دهیمون رو نشون میم يربدر جان ضیم و ایینجایا

 صیه تشخین بقین مخصوص رو از بووین حیا يبو یتون یکه م یو مطمئنت« :دیو پرس» .رازمون پوزه دیم«:کرد

» ؟يبد

 !من؟« :ن شده گفتیکه انگار به او توه به خود گرفت یقلبش گذاشت و حالت تدافع يمالچ دستش را رو

اه با یس يون مین علف و شبدر، فرق بیتونه فرق ب یه دورف میدماغ . زادیآدم ،ه دورفمیمن  !؟نباشم مطمئن

  ».مدفوع سگ و گرگ رو بگهن یتونه فرق ب یم یحت يقهوه ا يمو

».يص بدیتشخ یتون یپس م«:س ناله کنان گفتیمآرت

.رم که با خواهرت ازدواج نکنمیم بگید تصمیمن شا يادامه بد ينطوریآره و اگه تو هم -

.شکست یشه میهم يدلش برا حرف، نیدن ایمطمئنم که با شن منم اگه خواهر داشتم، -

ر یصورت غ به ،پارك يخرخر و خرناس شبانه  يصدا. قه قوز کردند و منتظر ماندندیچند دق يآنها در گودال برا

افتاد و به  یجا به دام مندر آ. کرد یبزاق آلود تونل رسوخ ميواره یبه د ان خاك رس عبور ویمعقول از م

حس کرد که در النه  یس به صورت واقعیکه آرتم يبه طور. کرد یواره ها برخورد میصورت امواج مخالف به د

.ر استیش

!هم جلو و هم عقب.روشن در آمده اند یمالچ به رنگ صورت يار او متوجه شد که گونه هارو دین گیدر هم

»؟يمشکل دار«:دیرد پرسیخود را بگ یلرزش عصب ينکه بتواند جلویبودن ا

 !شه یگه داره آزاد مید...ن گاز رو نگه داشتمیکه ا هیادیمدت ز«:جواب داد یان دهان بسته به سختیدورف از م
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»؟يکه ندار یتو مشکل تنفس

.س سرش را تکان دادیآرتم

.کرد یت رو باز میتنفس ين تمام مجاریا! ف شدیح -

 یول.برد یرون هجوم میهمان لحظه به ب. گرفت یش را نمینجات مادرش، جلو يس برایآرتم ياگر ارده 

ام یات ساده بود که پاز نوع ارتعاش یدستگاه ارتباط. فرستاده بود ينشانه ا یس، هالیدماغ آرتم يخوشبختانه برا

چرا . ش راید نه صدایرا شن یاو کلمات هال. رساند یس میاضافه به گوش آرتم يت هایما بدون پارازیها را مستق

.د کندیک تولیروبوت يبود که فقط صدا یکه دستگاه در سطح

.مستقر شدم، تمام-

.صحبت بدهد يزه دستگاه گذاشت تا با کامل کردن مدار به او اجا يروس انگشتش را یآرتم

؟یما رو مشخص کن يجا یتون یم. میر قفس هدف هستیقا زیما دق. افت شدیدر-

. ده یکوتاه خوابي  ک شاخهیياد که رویبه نظر م .نمیراز رو ببمون پوزه دیتونم م یم یول. ندارم دید. ریخ-

.تونم بهش برسم یمن م

.تو حواست به جوون تره باشه. میاریبدست مما هدف را . محل خودت رو حفظ کن یهال. نظر منفیه -

.نین، برگرد به ماشییا باال، برو پایب. یاد وقت رو تلف نکن آرتیز. مفهومه -

!؟ یآرت

.زد یبود که مادرش او را صدا م ین اسمیا. ش زده بودین اسم صدایبه ا یس شوکه شده بود که هالیآرتم

.ن و برگشتییباال، پا. دمیفهم _



14

!؟ یآرت

».ن فرصتهیاآلن بهتر. یپسر خاک یهروقت که تو آماده باش« :ضربه زند و گفتمالچ مصرانه به شانه اش

.یکن ساکت باش یسع. میده یخوب ادامه م یلیخ-

:ش خم شد و پشتش را به سقف تونل نشانه گرفت خرخر کردیزانو يخودش را عوض کرد، رو يمالچ جا

».سرت يکتت رو بکش روژا. ر شدهیساکت بودن د يگه براید« 

شکل از خاك و گاز را   يانه امالچ طوفان استو .ر را داشتن کایانجام ا يفرصت مناسب برا یس به سختیآرتم

.کلوخ پوشاند و کرد و پسرك را با خاك  به پا

به سمت باال حرکت کرد و  یمیعظ یقدرت چرخش يواره در هزاران جا ترك خورد و مالچ به واسته ید يپوسته 

.از سقف تونل خارج شد یبه آسان

به  سرمالچ.  بردس پس از او به داخل قفس هجوم یآرتم ،تسفرونش یزان قابل توجهیکه گرد خاك به م یوقت

. ده ساخته بودیش را ژولیداشت و موها يزیسرش خون ر. هوش شده بودیبر خورد کرده و ب سقف کوتاه قفس

.کند یتونل را خال یاضاف يتا پسمانده  دن و ضربه زدن بودیپشتش همچنان در حال لرز

!با سقف کوتاه ؟ یقفس

کوتاه نصب  يرخ داده سرگرم شده بود و از شاخه  یآشوب و خراببه خاطر يراز در قفس کنارمون پوزه دیم

.دیپر ین مییله ها، باال وپایان میشده م

:شد يس متوجه قفس کناریآرتم

»م؟یهست م یکیکدوم، پس یستیقفس مورد نظر ن اگه ما تو«

روح در گوشش  یک و بیروبات يک صدایق داشته باشد گونه اش صدا داد و یتحق يبرا ینکه وقتیقبل از ا

.دیچیپ

!حاال.ین آرتییمالچ رو بردادر و برگرد پا -
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»ن قفس وجود داره؟یدر ا يزیه ؟ چه چیچ« :مس فکر کردیآرت

 یالیخ یس را همانند حبابیو فکر آرتم به سمتش حمله ور شدیلوگرمیست کیدو7يل اوگاندایک گوریناگهان 

.ترکاند

قفس  يگاه استتار شده که در جلویمخف يچه یان شکاف درین اتفاقات را از میا یتمامس جوان و باتلر یآرتم

ن یساخته شده بود وا یآب  ياز بدنه  یبیبا ترک کوه نما  يواره ید گاه داخلیمخف.قرار داشت، نظاره گر بودند

وانات مختلف، آنها را مورد مطالعه قرار یح يروز مره  يداد تا بدون بر هم زدن کار ها یاجازه را به دانشمندان م

گفته  ند و همان روزیناظر بنش یر صندلس جوان دیر موسسه آنقدر لطف داشت که اجازه دهد آرتمیمد. دهند

».گاه رو راه انداختین مخفیاتفاقات و لوازم موجود در ا یشه تمامیم یاون صندل ياز رو« :بود

».ر بودیک کم دی« :س گفتیآرتم

و » .اه،افسوس«:خشن او نداشت گفت يبه صدا یامد و شباهتیف به نظر میش از حد لطیکه ب یباتلر با لحن

:برد و ادامه دادهوش کنندهیبتفنگ  يبش برایرا داخل جو دستش » .اشتهدرد د یلیحتما خ«:اضافه کرد

».کوچیکریه تیا حداقل یبهشون بکنم،  ه کمک کوچیکیبهتره من « 

تخت خواب  يهوش بر رویدو تن از کارکنان شب ب. کرده بود بسیاري يهوش کننده استفاده یب يها ریاز تباتلر

.بردند یگاه به سر م یپشت مخ يسفر

م یل عظیبدستان گور يپارچه ا یشد که همانند عروسک یده میاز متجاوز د یواضح ریتصو، چهیاز شکاف در 

 يد که به خاطر انژریرس یهم سقوط کرده بود و به نظر م فرد سوم حاضر در قفس .  خورد یالجسه تکان م

.هوش شده ینفخ شکم بود، داغان و ب يکه از تقال ها يادیز

».ر کننده استیغافلگ يهاامروز پر از اتفاق . ستیباور نکردن«:س با خودش گفتیرتمآ

                                                          
.اوگاندا ساکن اند ير حال انقراض که در کوه هاد يل هایاز گور ينژاد7
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با خوداندازد ویمحوطه را به کار ب یحرارت يوتر را فشار داد تا حس گر هاید کامپیصفحه کل ياو چند دکمه رو

».رسونه یباشه، کمک خودش رو م يازیفکر نکنم ن« :گفت

ل در هوا یک به قفس گوریرواز در آمد و نزدسنگ فرش شده به پ ياز گرما در طول راهرو يدر واقع تابش قرمز

.متوفق شد

».باشه یدنید دیبا« :فکرکرد يدس ده ساله با خرسنیآرتم

با محافظ  8بیوبب   یِاو در همان لحظه پشت یک درخت واردات. خالت کندمجبور شد که در کارها د یهال

نکه مالچ یتا ا. ر نظر داشتیس جوان را هم زیآرتم يانرژ يه ریستاده بود و همزنان با ذخی، منتظر اموشخا

همانند  شن ، از خاك و یکوچک ن توسط گردبادیاز زم. اشتباه شد جاد کرد و وارد قفسن اییدر زم یگودال

.ن شدیدر آخر نقش بر زم گر بر خورد کرد ویوار دیبه د يارویاز د یکارتون يتوپها

خواب آلود  یچشمانش باز ول. دیمثل برق از خواب پر ،ياه و قهوه ایس يم الجسه یل عظیک گوریساکن قفس، 

.ان بودیزردش نما يو دنداها

».ایرون نیب. سیتونل بمون آرتم يتو« :عاجزانه با خود گفت یهال

چ یرون آمدن بود و گذشت زمان هیر بیس باال آمد و تمام حواسش درگیآرتم. در کار نبود ین شانسیهمچ یول

.ف استیضع یس بارها گفته بودکه در حرکات بدنیآرتم. کرد یو نمبه ا یکمک

».حاال.یمالچ رو بردار و برگرد داخل تونل آرت«:اد زدیفرستنده گذاشت و فر يروانگشتش را ب یهال

را برطرف  د به آنهایبا د بودند و خبی، تهدد که تازه واردانیجه رسین نتیل به ایگور. ر شده بودیگر دید یول

هشت انگشتش  يرون غلت زد و رویدرخت خود، به ب يو پوسته ساخته شده از برگ  يالنه  ياز رو .دکر یم

.به اهتزاز در آورد يلحظه ا يدستانش را با برا يموها از وزنش، فشار وارد آمده .فرود آمد

                                                          
نوعی درخت استوایی8
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 یمتالش از نشان گذاشت که ياز خود به جا ينقره ا يکه ایدن کرد و باریش را روشن و شروع به دومحافظ یهال

.سش بودیشدن کاله گ

با دهان  ، در دستانش گرفت و در صورت آرتمیس بیچاره،س شوکه شده را از شانهیل حمله کرد و آرتمیگور

.دیبزرگ خود نعره کش

آن به قفل  يد و  با انتهایکشرون یبش بیتول را از جیآمن. ن آوردییمحافظ را پا يد و درجه یبه قفس رس یهال

. که متنظر بود تا قفل در باز شود، اتفاقات در حال وقوع در قفس را مشاهده می کرد یدر زماناو .ضربه زد

خود را  يارید تا هوشیکش یچند لحظه طول م.  داد یم جش را تکانیگ يستاده بود و کله یاش یپاها يرومالچ 

ت یاهم یکه بکمک کند يا بهیفت که به انسان غرگر یم میالبته اگر تصم. بدست آورد وبخواهد کمک کند

.ر بودید ،از حد ادیس زیآرتم ين چند لحظه هم برایهم .نمود یم

ن ودب یهال. وان وجود داشتیمحل سکونت حبه مسیر کوتاهی . داد و در قفس باز شد يزیر يتول صدایآمن

د تا یکش یاد میداد و فر یدستانش را تکان مر به حرکت درآمد و در همان حال یطول مس در ،دیترد يلحظه ا

.را به خود جلب کندموجود عظیم الجثه  حواس

سر . تا عقب بماند یهال يبرا يارس را  محکم در بغل گرفت؛ اخطیشد ، خرخري کرد و آرتم ینل عصبایگور

.افتاده بود، بر شانهمه بستهین یس با چشمانیآرتم

در  يکه خطربه این منظور ين زل زد؛ نشانه اوایبه ح ن آورد وییستاد، دستانش را پایجانور ا يدر سه متر یهال

.ستیکار ن

ستاد و با غضب یا یآمد و بعد م یم یهال يم متریخواهد حمله کند، تا ن یل چند بار وانمود کرد که میگور

.فشرد ینه اش میس را به سید و آرتمیکش یاد مینعره و فر کرد و مدام  یپشتش را به او م

. کردند یچشم چپش چکه م ياز گوشه  يعقب صاف شده بود و قطرات قرمزبه  خیس و خونس از یآرتم يمو
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.رش را فرا گرفته بودین عرقگیآست ،از دستانش شکسته و خون یکی

.و احتماال مرده بود یدوستش زخم. ه کند و پا به فرار بگذاردیخواست گر یده بود میترس یهال

».ادیکه به نظر م یهست يزیتو عاقل تر از چ! خودت رو کنترل کن«:با خودش گفت

 يسطح باال ياز زبان ها یدن کمین شامل فهمیمختلف بود و ا ياجنه صحبت به زبان ها ياز قدرت ها یکی

 یدانش کاف ین صحبت نکرده بود ولیدر مورد گرم شدن زم ینیچ وقت با دلفید او هیشا. شد یز میوانات نیح

.ارتباط بر قرارکردن را داشت يبرا

ش را خم و یزانو یهال. شد تا کمک گرفتن از کلمات یشتر از حرکات بدن استفاده میها هم ب لیدر مورد گور

. داد، کمرش را به جلو خم کرد ین قرار میزم يکه بند انگشتانش را برو یسپس قوز کرد در حال

!استک یخطر نزد! خطر. بار هو هو کرد بعد لبانش را غنچه کرد و چند. را به خود گرفت ک دوستیحالت 

کرد و بعد حس کرد که  یل ها صحبت مین موجود به زبان گورینکه ایاز ا ؛دز شگفت زده شیل از دو چیگور

ضربه زدن به  ياعتماد ینشان دادن ب ين راه برایپس بهتر! زینکه مطمئنن نبود چه چیبا ا. در کار است يه احقّ

.نه بودیس يقفسه 

.دیخود کوب ينه ینه اش را سپر کرد و باکف دست بر سی، سستادیدو پا ا يروس را انداخت، یل آرتمیگور

!نده  يمن رو باز.س هستمینجا من رئیا

ه هوهو کردن ادامه داد ز برداشت و بیبه جلو خ نداشت، يگرید يکه چاره  یهال.بود يرکانه ایام مشخص و زیپ

ات وحش، کهیح اناسکارشن همه ي يده یو بعد بر خالف عق. پرداختدن یغ کشیوحشت زده به جو با 

.وان نگاه کردیبه چشمان ح ماًیمستق. م را گرفتینگاه مستق يد جلویند بایگو یم 

».پلنگ،پلنگ«:ان بود گفتیپر يبا هوهو کردن که آغشته به جادو

.آن را گرفت يداد و سپس ترس جا یخودش را به آشفتگ يل جایخشم گور

»!برو باال! پلنگ«:ادامه داد یهال
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ر آب یز یید که گویدو یم يطور. داد با ترس به عقب قفس فرار کرد یشه نشان میکه هم یظرافت ل بدونیگور

ي علف زار گر قفس قرار داشت ویها در سمت د درختان و شاخه. ن هم از اثرات جادو بودیکند که  ا یحرکت م

د شد و ترسان از یخود ناپد یبوم مصنوع زیست یکیان تاریبه سرعت در م لیورگ. کوچک به آن ختم می شد

.ن کردزایآو اي مصنوعی، خود را طاقچه يباال

 یتپش قلب يبه اندازه  یاآلن حت یکرد ول یم یطلسم کردن و ترساندن جانور احساس ناراحت يبعدا برا یهال

.ده بود و ممکن بود که در خطر مرگ باشدیب دیآس يس به طرز بدیآرتم. هم زمان نداشت تا هدر دهد

.ش تکان نخورده بودیس مانند جسد از جاین انداخته و آرتمیمصرف به زمن یب يرا مانند الشه  سیل آرتمیگور

!زها فکر نکنین چیبه ا

.مودیزانو پ يمه به سمت دوستش حرکت کرد و چند متر آخر را برویسراس یهال

.ه میوخ یلی، وضعش خهمیوخ یلیخ

چشمانش به باال برگشته و  یاهیس. ن بودش آغشته به خویروح شده و موها يدیس به سفیصورت آرتم

.د بودیر سفسچشمانش سرا

».مادر«:نفس نفس زنان گفت

از شعله  یانگشتانش به حرکت در آمده بود و همانند قوس ين جادو بروین حیدستناش را باال برد و در هم یهال

.بفرستد در جا خشکش زدس ینکه جادو را به بدن آرتمیا قبل از .دیدرخش یم،د مانندیخورش و کوچک يها

ه حالش بد تر شه،  یعنی درمان با جادوي من هم دچار مشکل ممکن ،شفا بدمس رویم آرتماگه بخوا-

؟ شده

 ياز گوشه . دستش را بشنود يده شدن استخوان هایسائ يتوانست صدا یتکان خورد و هال یس به سختیآرتم

.لبش هم خون ظاهر شد

.بمونه یبراش باق ید شانسیحداقل اگر شفاش بدم شا ره،یم یاگر بهش کمک نکنم م-
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.دید یتار ممانش به خاطر به خاطر اشک، د و چشیلرز یم یهال يها دست

.یهست يک حرفه ایتو . خودت رو جمع و جور کن-

ر توانش از او انتظا ش ازیرا داشت که ب یکدخترحس . الزم را داشته باشد یکرد که آمادگیباز هم فکر نم یول

.دارند

.ده، بهش توجه نکنیبت میجسمت داره فر-

.مانست یش به هق هق میصدا» .شفا«:ه کرددر دستانش گرفت و آرام زمزم یس را به آرامیصورت آرتم یهال

استخوان  س نفوذ کرده ویز کنان به منافذ آرتمیجست خ ،اندگشته  آزاداز بند  که یچون سگان جادو يجرقه ها

.را متوقف کردند یداخل يزیخون ر م ویپوستش را ترمها را به هم وصل، 

به  بدن او. نمود یس سخت میآرتم يبرا یسالمت و زندگ يمرگ به سو يز از دروازه هایو گر یر ناگهانییتغ

 يسته یریش به خاطر الکتیکردند و موها یش به هم برخورد میدندان ها. کردافتاد و شروع لگدپرانی  لرزش

.افتاده بودساکن به جلز و ولز 

».دار شویاال، بی«:گفت سر او با صدایی گرفته يباال یهال

 يکه معموال برا اي یژگیآمد، و یسالم به نظر م يس همچون جسدیآرتم. فتادین یچ اتفاقیه هیچند ثان يبرا

و  مرغ مگس خوار باز يلهاش مانند بایس باز شد و پلکهایدو رنگ آرتم يهاناگهان چشم .بود یعیطب ،سیآرتم

.ن بار تکان خورد و انگشتانش را باز و بسته کردیچند. ه بودشد يستم بندش مجددا راه اندازیس .بسته شد

، دوباره من رو نجات یهال«:ساده و حق شناس به لب داشت و گفت يش کامال بازگشت، لبخندیینایکه ب یوقت

».يداد

.آمدند یس فرود میارتم ينه یس يش بروید، اشک هایخند یخت و میر یهم زمان اشک م یهال

خوشحال و به خاطر حضور  یلیو چون خ» .تونستم بدون تو ادامه بدم یمن نم. که نجاتت دادم همعلوم« :او گفت

. زد یجرقه م یکوچک يِآتش باز بوسه همچون جادو در محل .دیس را بوسیخم شد و آرتم،جادو سرخ شده بود
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.ل رخ داده، بودیدر قفس گوریس ده ساله حواسش معطوف به اتفاقاتیآرتم

اعزام  ییکایک آمریج، یسو.بود که دکتر توماس اس یاسم« :ل به باتلر گفتیگور یاسم اصل يورادآیس با یارتم

ف کرده یتعر يالدیم 1847در سال  یل ها رو از نظر علمین بار گوریکه اول یکس. ل دادیبه گور ،قایشده به آفر

».بود

 داشت،اش عالقه  یش تر از اسم واقعیب یشموجود وحقدرت دندان هاي تیزِ عظمت دهان و افظ که به مح

»جداً؟«:سرسري پاسخ داد

که  رازمون پوزه دیگاه خارج شده بودند و  به طرف قفس میو از مخف جاد شده استفاده کردهیا یاز شلوغ آنها

.رفتند یل بود میکنار قفس گور

.باز شدن در قفس نشدند متوجه بودند که  گانه آنقدر سرگرمیتازه واردان ب

.نمی تونی بگیري ينجوریچ وقت مچ من رو ایه. دن یهدر م وقتشون رو !ابلها  نگاهشون کن،-

.بل از گفتن مطالب خشک، انجام می دادق این کار را لحظه اي معموال. کرد ي کوتاهباتلر خر خر

.سیرتمرن، آیبگ يتونن مچ تو رو در انجام کار یچ وقت نمیمردم ه -

.جاد شده، خرسند بودیا يبود و او از داشتن چالش ها یالبروز ج. کرد ينخود ياخنده  در جواب، سیآرتمو 

پستاندار صد هزار . در جهان یشمیابر راز دممون پوزه دین میآخر. میدیخره رسباال«:گفت یس با آرامیآرتم

».ییوروی

دراز و انگشتان  يها  هپنج يله یرار داشت و به وسق يماداگاسکار يبلند درخت خرما يشاخه ها يرومون یم

.نه داشتیس يدر جلو يقهوه ا یپوشش برف بود و يدیموهایش به سف. زان بودی، برعکس از شاخه آوشست

مخصوص به  يحه یرا نه است ویبه خاطر ترشح غدد موجود در سر رنگ ییتغ«:وان اشاره کردیس به حیآرتم

».ش رو دارهخود
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ا یب« :و ادامه داد» .آها«:، بی تفاوت گفتداد یت میل اهمیگور یکمتر از اسم علم حتی هین قضیباتلر که به ا

».مینجا بریان از ایبقل دوباره به خودشون ب يه ها ین که همسایم و قبل از ایریمون رو بگیعتر میسر

».میفرصت داشته باش يفکر کنم چند لحظه ا« :س گفتیآرتم

ک معجزه بود که جوان تا اآلن تکه تکه نشده بود ین یا. بود يگانه ها در قفس کناریبکردن  یال بررسحباتلر در 

تر و  يه او چند حقّ. را ترسانده بودل یدا شد و گوریپ و کله اش رس کی بود که ناگهان دختر و این را مدیون

 اس خود نسب کرده بود کهاستتار در لب يله یک وسید یشا. برخوردار بود یتکنولوژى خطر ناکز بلد بود و از یتم

، در حال ساخت لباسی بودند که استفاده فرد شناخت یکه او م يها ییکایمرآ. کرد یح میوجود جرقه ها را توج

یاو در ارتش، آدرس انترنت یاز عوامل ارتباط یکی. ساخت یمختلف همرنگ م يبا مکان ها کننده از آن را

.ر او گذاشته بوداین لوازم را در اختیفاش شده از ا يویدئو 

که قرار نبود آنقدر راحت  یکه دو نفر اول را با برداشتن قفل یر داشت؛ شخصم در قفس حضوه يگریموجود د

ر یک موجود خپل و ناهنجار که از زی. والیک انسان بود و نه هینه   .ده بودیرون کشین بیاخل ماشدباز شود، از 

. برد ینج مد ریشد يچه ایا از دل پیبود و گو هرون زدیب يناشناخته ا يرو ین يله یخاك به وس

قفس که  ياگر به خاطر معمار. کند يقه حفاریرا در چند دق يمتر یک تونل سیتوانسته بود  زیچآن  یبه نوع

رون یاز خاك ب یکرد و وقت یدا میراه پ رازمون پوزه دیموجود به قفس منبود، آن  مشترك داشت، يوار هاید

.ده بودآمد کار تمام ش یم

ن کار یا يبرا یزمان مناسب یخارد ول یب مین موجودات عجیا يطاله م يس برایدانست که تن آرتم یباتلر م

نکه متوجه یدون اشدند ب یشته مط کین شرایدند و معموال مردم در اخبر بو یف بیحر يها ییآنها از توانا. نبود

.شوند شیوه ي آن

رون یب يس که صدایآرتم ید ولیرون کشیب رازمون پوزه دیدن مهوش کر یب يرا برا ، اسلحه ي خودمحافظ
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.را تکان داداش  انگشت سبابه ص داد،یرا تشخ ین سالح از جلد چرمآمد

. کمون موقع سقوط بشکنهیگردن دوست کوچ خوام یمن نم. ماست هوش کردن، آخرین انتخابیب. االن نه -

.میکن یز رو امتحان میروش مصالحت آماول، 

اهیس يبا رگه ها رنگ   ییکهربا یژلد که حاوي یرون کشیرا ب یپدار کوچکیز يسه یبش کیاز ج سیآرتم

.و سبز بود

اه خوار یاز پستانداران گ ، دم ابریشمی هایدون یهمنطور که م. تمکه خودم ساخ یبیترک« :ح دادیاو توض

».هستند

.نگ را در دست داشتکه هنوز تف یدر حال» .کرد یفکرش رو نم یک« :با خود گفتباتلر 

وزه درازي مون پیچ میه. ندراکه عطر مخصوص به خود رو د ییفرقااهان آیمخلوط با گ ي ظ شدهیغل يعصاره -

ر یک تییتون ین وقت ماو. ش غلبه کنهعقلش بر شکم،ن پستاندار خاصیکه انیا مگر .نمی تونه ازش بگذره

.ترك بده تونه جمجمه رو یم ییتنهاسوزن به . جتناب کنا شفقط از زدن به سر. یک کنیشل

 يزش را برایدماغ ت ،دیشاخه خز يرو. مون حرکت کردیکه م خود را اعالم کند یتیخواست نارضایباتلر م

.کرد آن را مزه مزه  رنگش یصورتداد و با زبان پیکان مانند و حه تکان یااستشمام ر

»؟ ب رو انسان ها هم اثر دارهیاون ترک. جالبه« :محافظ گفت

».دمیبدن انجام م يها 99فرومن ش رويیدارم چند آزما.  ریغش رو بگسرا دیگه ش ماهیش« :آرتمس پاسخ داد

شاخه ها  يانتهابه  یر شده بود و  وقتیدلپذ يحه یمسحور را. کرد یعتر از قبل حرکت میسر رازمون پوزه دیم

.سه آمدیده شده به طرف کیبا دستان کش ، دو پا يرود و جست زنان ین پریزم ي، برودیرس

»تمام شد« :س پوزخند زدیآرتم

                                                          
.کند یک میترشح شده در بدن است که جنس مخالف را تحر ییایمیش يفرومن، ماده 9
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جاد یا یبیعج يستاده و دختر صدایپا ا يدر قفس کنار آنها، پسر مو بلند برو ».هشدم نه دیشا« :باتلر گفت

.کرد یم

.ذهن آرتمس را پوشانده بودخواب مانند  يخلسه . د شدیناپدیردهساله و هالس چهایدور آرتم يجادو يهاله 

ستاد، دستانش را باز کرد تا اثر یپا ا يآرتمس پشتک زد و رو. ده بودیاو را بوس یهال. گوش به زنگ شد او فوراً

.کند یرا خنث یناگهان يجه یسرگ

».منتظره بود ریغ یلیخ. ممنون... ام« :انه گفتیاو ناش

تو  گه ید ت بدم، اونوقتشفا اگه چند بار دیگه .س، حالت خوبهیآرتم«:خجالت زده شده بود یلبخد زد، کم یاله

».وصله پینه شدهبه هم ییکه با نخ جادو یش یپاره م يک پوسته ی

 يله ینده به وسیآ ،ين صورت، در قفس کناریدر ا یول. داستد و حرف بزنیجا بان خواست که هم یس میآرتم

.رفت یه اش از دست مگذشت

 يقفس ها از قطعه ها یمالچ آنها را به محل درست رسانده بود ول ییایبو. افتاده یمتوجه شد که چه اتفاق او فوراً

اد ین را به ید ایاو با. لدر قفس بق یتونل بود ول يباال راز،مون پوزه دیل بهم ساخته شده بود پس ممتص

که  ییتا جا. نداشت یاصل يد محوطه یاز بازد يچ خاطره ایس هیآرتم یود ولنجا آمده بیورد اگر قبال به اآ یم

.ج کننده بودین اتفاقات گیا. د آورده بودیمخصوص بازد راز را به اتاقمون پوزه دیم ،ر موسسهیبه خاطر داشت مد

».میینجایخب، ما اآلن ا یلیخ« :او گفت

بعدا بهش . یکن بوسه را اآلن فراموش کن یسع. ساختیرتب مم کرد، افکارش را یاو داشت بلند بلند فکر م

.فکر کن

داد تند  یبه او اجازه م یاحتمال يجه یکه سرگ ییقرمز را از چشمانش پاك کرد و تا جا يس جرقه هایآرتم

.اغفال کرده بود ییر کهربایخم یوان را با نوعیکه ح. او آنجا بود، خود جوان ترش. دیچرخ

. د چندتا شاخ و برگ هم اضافه کردهیاست و شا رهیش ه نوعیبندم یشرط م -
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ا نه ؟یبودم  یحاال من پسر باهوش

د که یشاد یس کاسه چشمانش را با دست مالیآرتم. ع و روانیسر يک نقشه ی. از بودین يک راه حل فوریبه  

.ذهنش بهتر عمل کند

؟ یک تونل بزنییتون یمالچ م -

.آن باال آورد يبه جا یول تا جواب بدهددورف دهانش را باز کرد

».برخورد واقعاً مزخرف بوداون  ،نطوریشکمم هم هم.زنهیج میج ویکم گیدونم، سرم  ین«:در آخر گفت

»...دارم  ازین فکر کنم. دیخشبب«:ق از خود در آوردیمثل موتور قا ناهنجار ییشکمش صدا

شتر برگ ها یب. ت شکمش را از پشت خارج کردایمحتود و یسرخس خز يمالچ به تکه ا. را انجام دادآن واقعا و

.در منطقه پژمرده شدند

ره و کشته یاز دست م رازمون پوزه دینکه میا ایم یاز داریمعجزه ن هیما به . نداره يده ایفا« :س فکر کردیآرتم

».شهیم

»نده ؟مویبرات باق ییجادو« :را گرفت یهال ياو شانه 

.د چند جرقهیشا. سیکم، آرتم یلیخ -

؟ یونا حرف بزنیبا ح یتون یتو م -

.کرد یگردنش را شکست و قدرت خود را بررس یهال

. زبون نفهمند یلیخ. به جز غول ها يزیهر چ. بدم تونم انجام یآره م-

و ازمن  یمون رو بترسونیخوام که م یمن ازت م. باشه. باشه« :د کرد و من من کنان گفتیس با سر تائیآرتم

»؟ يو انجام بدر رن کایا یتون یم. ک هم شلوغ پلوغش کنی. رو رمن جوونت. یدور کن

.کنم یم یسع -

عد سرش را عقب برد و زوزه بش را پر کرد و ی، شش هادیکش ینیاز راه ب یقیچشمانش را بست، نفس عم یهال
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از  یینشان ها يهمه با هم بودند و زوزه دارا. نه، گرگ و  عقابیر، بوزیش. بود يفوق العاده ا يسر و صدا. دیکش

.س هزاران مار بودیس هیمون ها و هیم یشلوغ

ام را به ین پیمغزش ا یاساس ياز قستمها یبعض. از ترس به عقب برداشت یزه قدمیغر يس بزرگ تر از رویآرتم

ز خود مبارزه کند تا پا به فرار یپوستش مور مور شد و مجبور بود با تمام غرا. ر کرده بودندیترس و درد تفس

.نشودیذارد و مخفنگ

انگشتان  زارمون پوزه دیم. دماغش نگه داشت يسه را جلویک شد و کینزد رازمون پوزه دیس جوان به میآرتم

.س گذاشتینرمش را در دست آرتم

».شد پول سفر جور. مال من شد«:فکر کرد يرلندیپسرك ا

سه را انداخت و یه عقب تلو تلو خورد، کس بیآرتم. برخورد کرد او قدرتمند به ياز صدا مثل باد يوارید ناگهان

.به شدت وحشت زده شد

.مونه یا میتمام موجودات دن ي؟ مثل صدا یچ یول. خواد من رو بکشه یم يزیه چی-

 ياله هیخود را به م ودند و سر صدا کردندیغ کشیآنها ج. ن پارك هم  کامال وحشت کرده بودندیتمام ساکن

ک ی. رون بپرندیخود به ب يره یخندق دور جز يتا از روبار تالش کردند  دنیندمون ها چیم. زدند یقفس م

آن را به صدا در  يلوال ها ،ن محوطه حمله ور شد و با هر ضربهیسنگ يبه سمت درها ییلویکرگدن هشتصد ک

گر ید يبه جا يکرد و از جا یس میس هیه 10ییبریا نکسیک لی.دیکش یزوزه مقرمز  یگرگ. آورد یم

.کرد یناله م یداد و با نگران ی، سرش را تکان مکرد یب میدم خود را تعق ،وزپلنگیک ی. دیپر یم

.افکارش رو متمرکز کند بودباتلر مجبو 

».کم آشفته کردهیمنم . وون ها رم کننیکه ح هکرد جادیه جور سر و صدا ایکاره دخترس، « :او گفت

                                                          
.پرزدار يکوتاه و گوش ها یبا دم یوحش يگربه 10
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».ید بکنیکه چه کار با یدون یتو م« :گرفت و گفت یمون نمیس نگاهش را از میآرتم

له ها یبه سمت م او شلنگ اندازا. شد ید بر داشته میت بود بایک ماموریبر سر راه  یاگر مانع. دانست یباتلر م

.دختر کرد يشانه  يروانه  يریو ت ان منفذ خارج کردیرفت و لوله تفنگ را از م

.افتیان یوانات پایح يصدا رینظ یخورد و ارکستر ب يسکندر او به عقب

ا یبه دختر . بخورد يس سکندریش آرتمیعذاب وجدان داشت که باعث شد تا زمان برگشت به پ يباتلر به حد

. آورند یاو م یر انسانیسر جسم غ چه بر ییایمینکه بداند مواد شیبود بدون ا کردهب وارد یکه بود آس يزیهر چ

ن ییهوش کردن نگهابانان شب پایر ها را پس از بیزان دوز تین بود که او میاداد  یم یکه به او تسل يزیچاتنه

.قهیحد اکثر چند دق. ماند یهوش نمیب يادیمدت  ز ياو برا. آورد بود

ن یاز بدتر يخطر یز بود ولیوسوسه انگ ،خوشمزه يره یش. دیلرز یده بود، دستانش میمون پوزه دراز هم ترسیم

.دیرس یل به زنده ماندن مهمتر از  خوراك خوش طعم به نظر میحضور داشت و م یکینزد آن نوع در

».وجود نداره يخطر. تینس یواقع. نه«:د گفتید یس که حضور ترس را در چشمان موجود میآرتم

.دید یصورتش ميایپسر را در زوا یت واقعیمون کوچک متقاعد نشد چرا که نیم

رون ید و بیشانه اش به سمت در قفس پر يس باال رفت و  از رویر کرد، از دست آرتمیجر یوان کوچک جیح

.رفت

.ختیمون از دستش گری، عقب ماند و  مچند تار مو يبا فاصله  یز برداشت ولیخ شگرفتن دم يباتلر برا

دارن که  يها ییاتوان... بامونیم و رقیرو ندار یکاف یما آمادگ. میشکست رو قبول کن تر باشه کههد بیشا -

.میدون یدر موردش نم يزیچ

.دن کردیوان شروع به دویس به دنبال حیآرتم ،در جواب یول

».رمیگیرو بعهده م يم من رهبریم ادامه بدیخوا یاگه م. اسیس وایآرتم«:دیکش یهباتلر آ

شتر از یش بن ارزشیهم يخوان برا یمون رو میاونا م« :زد گفت یدن نفس نفس میس که به خاطر دویآرتم
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».رت تو دست ماستدم قیرین رو بگوویکه ما ح یوقت. شهیقبل م

ع بود و هم یسر یدر حد باور نکردن رازمون پوزه دیم. دیرس یبه نظر م بود که يزیگرفتن جانور سخت تر از چ

 يرک پرش سه متیبا عبور کرد و یآهن ينرده ها يز خوردن از رویبدون ل او. کرد یت محرک یزمان به نرم

.دیوار محوطه پرید يرساند و برول یدرخت نارگ ینییپا يخودش را به شاخه ها

»!بزنش«:س کردیس هیس هیآرتم

 ید به نظر میک پسر ده ساله بعیکرده بود که از  یو اخم  ،با خشنیتقر-س یکوتاه به حالت آرتم یباتلر نگاه

.شد یهوش مید بیدر کار بود که با يفعال جانورکرد  یم یدگین حال بعدا به آن مساله رسیبا ا. انداخت -دیرس

ک، یوار گذشته بود و در شب تارید يک چشم بهم زدن از رویدر . عتریسر رازمون پوزه دیم یع بود ولیباتلر سر

.گذاشت يبه جا رشیدر مس يدیسف نقشِ ،پشت سر خارج از محوطه فرود آمد و

».ع بودیواو، وقعا سر«:ز گفتین بر انگیباتلر با حالت تحس

شکار . شتر از واو داشتیبواو ؟ به نظر من استحقاق « :س که از انتخاب کلمات محافظ خوشنود نبود گفتیآرتم

».دیسفر من به قطب هم پر ينه یما فرار کرد و باهاش هز

پول در آوردن  يبرا يگرید يراه ها. شدیش کم میش از پیب ،مونیباتلر نسبت به م ين موارد عالقه یدر ا

کرد اگر  ید تحمل میرا با ينکه چه تمسخریباتلر  با فکر کردن به ا. ز نبودیم تر و تمه ادیود داشت که زوج

چراکه صاحب . دید، بر خود لرزیرس یکشاورز در لوس انجلس م یاز اتفاقات امشب به بار مشروب فروش يخبر

.اشتها سر و کار د یلیبود و با خ ین بازنشسته الماس آبیاز محافظ یکیبار 

را مطرح کند  يزیش او را مجبور کرد که چیحس وفادار ن کار داشتیانجام ا يکه برا یرغبت یبا تو جه به ب یول

.کرد، گفته بود یآنها را مطالعه م یتیستم امنیس سیکه آرتم یزمان ،ر موسسهیکه مد

».یدونم که ممکنه تو ندون یم يزیه چیمن « :انه گفتیاو موذ

»تونه باشه ؟ یم یو اون چ !؟ ًا، جدا«:گفتکردن نداشت يزس که حوصله بایآرتم
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که  ین درختیره که از بلند تر یده و االن میکمون ترسیدوست کوچ. هیون درختیه حیاون « :باتلر جواب داد

».هیکه منظورم چ یفهم یم. نباشه یاگه واقع یحت. کنه باال بره یدا میپ

محوطه  يبزرگ ماه را رو يه یکه سا یساختمان بزرگ ینبود وقت هم یکار سخت. س به سرعت متوجه شدیآرتم

.چشمانش بود يجلوگسترش داده،

».برق يهاریت. یمیله دوست قدب«:شد گفتیش باز میکه اخم ها یالدر ح

هوش شده بود و یدوباره ب یهالشده و  یمالچ زخم. س بزرگتر بد بودیآرتم يبرا يزیبت آمیاتفاقات بطور مص

هزاران  يبانگ کر کننده . دیرس یبه ذهنش نم يخودش هم فکر. زان بودیتونل دورف آو يه ش در لبیپا

.کرد یبه تمرکز نم یهم کمک دزندن یم یوانگیاب که به دیکم يگونه 

».همزاح کردن يبرا یشن، چه وقت مناسبینه میحاال همه دارن بوز« :با خود گفت

.بود يدبنت یتوانست انجام دهد اولو یتنها کار که م

.زهین چین مهم تری، ارونیببرم بنجایرو از ا ید هالیبا

.جاد شدهیسر او ا يبر رو يد که زخم بدیس دید و آرتمیکرد و به پشت خواب يا دورف ناله

دادن کار او  ينکه دل داریو با ا» .ن زخمیبا وجود ا يدار يادیدونم درد ز یم« :او به کنار دورف رفت و گفت

».ستیتو که مهم ن يبرا یگذاره ولیم به جا برات یرد بزرگ ،ن زخمیا« :نبود ادامه داد

ن یمن ا ي؟ خدا یکه با مزه باش یکن یم یسع يتو دار« :س اندخت و گفتیبه آرتم ینگاه یر چشمیمالچ ز

»!دیبود که به فکرت رس يزین چیبهتر

:امه داد و اد ».کنه یاوخ، درد م«:به زدخود ضر یخون یشانیک انگشت به پیاو با 

».یدونیم يزین استعداد دورف ها هم چیحتما تو در مورد ا. د ببندمشیمن با «

».دمشیدن بار دینیعتا، چیطب«:خود را حفظ کند گفت يکرد خونسردیم یس که سعیآرتم
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 دارم ؟ ،ندارم يگه اید يچاره  یول« .خود کند يش جنبنده را از چانه یک ریو » .شک دارم« :مالچ ناالن گفت 

».باشه ییجادو ياز کمک ها ينه فکر نکنم خبریب یخواب هفت پادشاه رو م ینیرزمیس زیحاال که جن پل

ل از اجنه ی، فکر کنم ترس گوريع تر کارت رو انجام بدیبهتره سر«.:دیرا از عقب قفس شن یس خش خشیآرتم

».زهیریداره م

با . زخم را بهم دوخت يوارد شد و لبه ها به داخل پوست مو. زخم گذاشت يروشش را یر يمو مالچ با درد، 

.خودش را از دست نداد ياریهوش ید ولیلرز یکرد و م ینکه مالچ ناله میا

. کند، بسته شده بود یر میکه در تار عنکبوت گ ید، زخم  محکم تر از مگسیمو به اتمام رس که کارِ یوفت

کامال بسته « :روزمندانه گفت یپ یبا لحن د ویلسبناك زخم ماچ یآلودگمالچ در کف دستش تف کرد و آن را به 

ن فقط یا. یدر موردش نکن، پسر خاک يچ فکریه« :د، گفتیس دیرا در چشمان آرتم یبرق یوقت یول» .شد

 يز دوردونه هایه دونه از عزیتو . کنهیمن کار م يبرا فقط ش منیده و مهم تر از اون، ریدورف ها جواب م يبرا

»!شه عفونتهیبت میکه نص يزیتنها چ من رو وارد پوستت کن و

با یتقرکه  يا یم گرفت از اطالعات اضافیس تصمین آرتمیهم يشتر شد و برایخش خش بوته ها ب يصدا

.کند یدانست، چشم پوش یخودش آنها را م

؟يتونل رو پشت سر ما ببند یتون یم. مینجا بریاز ا گه مالچ، وقتشهیخب د -

چون . دیبهتره که شما جلو جلو بر. خراب کنم 1111ک خوردنیرو هم مثل ک گهید يز هایچ یلیتونم خ یم -

 يخوا یم. نیافت من، دفن بشیچطور بگم، باز ...تو ينکه بخوایتا ا داره مردن وجود يبرا هم يبهتر ياه راه

؟ح بدمیو کامل برات توض ادامه بدم

را گرفت و  او را به داخل تونل  یهال يد، شانه یس به داخل سوراخ پریآرتم. نبود حبتص يبه ادامه  يازین

.ش رفتیتونل پ يچسبناك و درخشان گذشت و به طرف نور، در انتها ياز آب دهان ها. دیکش

                                                          
»مثل آب خوردن « ه از مثل یکنا11
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.بود يریو گذشتن از کهکشان راه ش ییفضا يسفر کامالً همانند

نفس نفس زدن، طپش قلب و غژ غژ حاصل از خم  يصدا. ت شده بودیتقو ،بدنش يمنعکس شده از اعضا يصدا

.دیچیپ یبه وضوح در ذهنش م یچه ها، همگیو راست شدن مفاصل و ما ه

فس فس  ،یافع پر از ين سخت همچون النه ایزم يخورد، و لباسش رو یم ر غلتیدر طول مس یبه راحت یهال

.س تا اآلن داشتیکه آرتم یمحض یشانسدببا  وجود داشت؛ یواقع ين مار هایین پایم اه دیشا خب و. کرد یم

کار خوب انجام بدم و روزگار  هیدادن وضع، رییتغ يکنم برایم یمن سع«:کرد يادآوریس به خود یآرتم

».ن بودیت آسون تر از اینها یتبهکارارنه ب یزندگ. دهیجواب من رو م ين جوریا

س ید و آرتمیرس ین به نظر میل خشمگیگور. ت شده بودیت تونل تقوین هم به خاطر قابلیسطح زم يصدا ها

.را بشنود یعصب يشد و  پوف ها یده مینه کوبیکه بر س ییتوانست، مشتها  یم

.ب خوردهیده که فریاآلن فهم

اش به او  یشانیپ يبانداژ بزاق آلود بر رو. دیان رسیبا ظاهر شدن مالچ در تونل به پاسیرتمآيها يه پردازینظر

.ه بوددادد مانن یزامب یتابش

».میاد، وقتشه که بریل داره میگور« :آب دهانش را قورت داد و گفتمالچ 

امواج . را لرزاند تونلينعره ا الجثه، با میعظ ينه یبوز. دیل به تونل را شنیواردن شدن گوريس صدایآرتم

.شدیز تر میهراس انگآمد،  یهر چه جلو تر م شیصدا

د و یتوانست هوا را به درون کش یکه م ییمالچ تا جا. دید تر از قبل کشیا شدس او ریکرد و آرتم يناله ا یهال

ل به یگور. دندیرس یچوقت نمیآنها ه. ست متر مانده بودیب. فرستاد تر از خود به جلورا جلو یس و هالیآرتم

. دیکش ینعره م یکرد و با خون خواه یگذشت آن را نابود م یکه م یشد و از هر چراغ بزاق یک میسرعت نزد

.ده استید ش رایخورد که درخشش دندان هاحاضر بود قسم ب سیآرتم

و  سیآرتم يشدند و گل و سنگ بر سر و شانه  یخراب م یبزرگ يها قسمت. دیلرز یتونل با هر ضربه م
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.شده بود دهیاز خاك پوش یهال يشانه ها. ختیریم همراهانش

گاز  یرون دادن کمیب با و باز کرد  تا بتواند صحبت کند يحددهانش را تا  را باد کرده بود، شیپ هامالچ که ل

».باکم پره. گهیخب د« :وم گفتیهل

موجود در بدنش را  يهوا داد و تمام ذرات ياش جا یرا در دستان ستبر و ملوان زبل یس و هالیمالچ آرتم  

 يشان ، هوا از شش هایه و پرآشفت. گروه را در طول تونل به حرکت در آورد ،روین جه فورانیدر نت. کرد یخال

.ردیتوانست اجازه دهد که او بم ینم. را رها نکرد یهال یده شدند ولیس خارج شد و انگشتانش بشدت کشیآرتم

.بازگشتر یمس طول خورد و به سرعت در شده، به عقب غلت نجایطوفان اچاره به خاطر یل بیگور

کرد که  یم یو سع کرد یقب پرواز مبه ع وصل باشد، يک کابل فنزینکه به یمثل ا قاًیدق

.ندتونل فرو ک يواره هایانگشتانش را در د

ن یزم شدت با به .رون حفره پرت شدندیتونل خارج شده و به ب يو مالچ از دهانه  یس، هالیآرتم

. برخورد کردند 

.آمد یزرد به نظر م يلکه ا ،دند و ماهیچرخ یسرشان م يباال يستاره ها

.دیر فشار برخورد سه تن فروپاشیحرکت آنها را گرفت و ز يو فرسوده جلو یمیوار قدیک دی

»!میدیوار طاقت آورد تا بآلخره ما رسین دیصد و پنجاه سال ا «:س سرفه کنان گفتیآرتم

قت یحق یوقت یمرد و  هال یم يمادرش به زود. داشت ید و کامال احساس شکست خوردگیاو به پشت دراز کش

.شد یاو متنفر م کرد، از یرا کشف م

کار کنمیچدونم ینم .ز از دست رفتیهمه چ

که از نردبان آن باال ییکر هایمخصوصا پ. بزرگ رتدون پارك نگاهش را ربود ير برق هایت از یکیناگهان 

.رفتند یم 

.رهیممکن م ين نقطه یفرار کرده و داره به باال تر رازن پوزه دمویم
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.داشت وجود یهنوز شانس. ک فرصت دوبارهی

 يکار. ک کوله پر از لوازمشونهیو  ینیر زمیس زیتجسس کامل پل يرویاز دارم نیکه من اآلن ن يزیچ

.برام بفرسته یکیک، یيکنم که شماره  یم

. ست که در ذهن دارد یزیچ يبرا یمکان مناسب ركیش تن نبییم گرفت که پایه جدا شد و  تصمیس از بقیآرتم

کنار  یبه راحت تخته سنگ. ر تخته سنگ گذاشت و فشار دادیزد و انگشتانش را یرون کشیه سنگها رو بیاو بق

ل که یبه هر دل. امده بودینده نیاز آ يچ بسته ایه. خاك نم دارچند کرم و  آن جا نبود مگر يزیچ چیه. رفت

.بود یک بار عملین حقه فقط یبود ا

.مانجامش بدکه هست ییز هاید با چیخودم با . ستیدر کار ن یخب، پس کمک

. دندینال یآنها م يده بودند بازگشت، هر دویو مالچ دراز کش یکه هال ییس به جایآرتم

».داشتم يادیاسترس ز یلیخ خهآ. از باد آخر از دست دادم یخالص فکر کنم دل و روده ام رو سرِ« :مالچ گفت

»شه؟یحالت خوب م«:ن دادیس دماغش را چیآرتم

ازت  يددا که قولش رو ییشم که طال یم يقو ییمن به اندازه زه بده و بعدش فقط چند لحظه به من اجا-

.رمیبگ

 یرون بکشد و دستانش مثل ماهیکرد خودش را ب یم یسع. شد یچشمانش باز و بسته م. ج و منگ بودیگ یهال

بش داشت و ضربان قل یتب کم. بدنش را چک کرد يع نبض و دمایس سریآرتم.خورد یرون از آب تکان میب

.ا وردید که کنترل ذهن و بدنش رو بدست بیکش یطول م یمدت یافت ولیداشت بهبود م یهال. بود یمعمول

».و نه باتلر ینه هال. کار رو انجام بدم نید ایمن خودم با« :برد یس پیآرتم

.سیس در مقابل آرتمیفقط آرتم

.کردفرو  یب هالیو دستش را در ج. ک آمنتولیدم یو شا



34

اعتراضات  ست یط زیطرفداران مح. ها بود  تر روزنامهیسرت ن باری، چندسیرتدون پس از تاس ير برق هایت

اگر یحت. محروم کرده بود، داشتند خودش ییبایه را از زکه در يکریغول پيرها ینسبت به حضور ت يدیشد

د، دارد، را در نظر کردن یم یکه در شعاع آن زندگ یاشخاص و موجودات يکه برا يان آوریرات زیخطرات تاث

قرار  یبرق در مکان ين بحث خاتمه داده و گفته بود که خط هایبه ا یسون برق ملیکمالبته باالخره . میرینگ

.برد ین میرا از ب ن موجودی، ده برابر زمکوچک تر ير هایو ساختن ت زند ینم یبه کس یبیدارند که آس

کصد متر ین نقطه به ارتفاع یرتدون ساخته شد که در باال تر يبرق در دره  ير هاین تین از این نصف دوجیابنابر

ه مورد نظر مجبور ب یکه کمپان ير حدد .شد یر ها معموال توسط معترضان احاطه میت يه یپا. دیرس یم

.افراد شد ییجابه جا يکوپتر برایاستفاده از هل

. کرد یالماس مانند را لگد م يها د و  شبنم یدو یمر نور ماه یس در چمن زار، زیتمن شب بخصوص آریدر ا

س از یآرتم. گذاشته بودند  ين، از خود به جایزم يبر رو ییتابلو ها یشد ول یه نمدیر دیدور ت یچ معترضیه

.نبال کنددباال را  يکر هایکرد و  همزمان سرش را باال گرفته بود تا پ ین موانع عبور میان ایم

کابل  يبر رو یها قرار داشت و به راحت یم کشیس ينور ماه بر رو يجلو یمیعظ يه یچون سا زارمون پوزه دیم

.ر کرده بودندیگر،یت يه یدر پا ییسکو يس جوان تر و باتلر بر رویآرتم .در جنبش بود يفلز يها

».میدید شانس از دو حرکت هم  یکیخره، االب«:س گفتیآرتم

س جوان ینکه آرتمیا د و حرکت دومیرس یآن مبود که دست به  ییجا رازپوزه د مونیکه که منیاحرکت اول

 که گر ید ریت داد تا از یم سین فرصت را به خود آرتمیوان برود و ایما به دنبال حیم گرفته بود مستقیتصم

.باال برود بود یر اصلیاتفاقا ت

ک یبا  ،یمنیالوازم يگنجه نیقفل سنگ. شد یمحافظت م يله حصاریبه وس ریت. دیر رسیت يه یس به پایآرتم

س به سرعت آن را بر یرتمق بود که آیم ها و لباس عایسیف، بگنجه پر از لوازم مختل. تول مواجه شدیضربه از آمن
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که او را در بر گرفته به عنوان  یلباس. کرد یمنیسرپوش اتن، انگشتانش را داخل دستکش و سرش را داخل 

ن کار او به خاکستر تباهکار یبا ا. م ها حرکت کندیس يتوانست با جسارت رو یکرد وگرنه او نم یق عمل میعا

.شد یل میتبد ن،یشیپ ينابغه 

قفل  یاز داشت ولیعبور ن قفل شده بود و کد آسانسور .رفت یر به باال میکنار تک آسانسور از ی. شتریشانس ب

آن را  يد صفحه هاشیکه م ینبود تا وقت یاز چندانیبه کد عبور ن .ن رفتیتول، از بیدر مواجهه با آمن یزمان

.به کار انداخت یبرداشت و به صورت دست

رفت و راهش را به آسمان شب باز  یآسانسور کوچک با لرزش باال م که یرا تا وقت یمنیاس ضامن یآرتم

د و یوز یدره م به یباد غرب. شد یمتر ش فراخین پاییپا رفت ،دره در یهر چه باال تر م .دیکرد، محکم چسب یم

.ش که خارج از سر پوش بود را به اهتزاز در آوردیز موهاا ییتارها

فاول  یعمارت ارباب يتواند چراغ ها یحس کرد م ییایرو يلحظه ا يس به شمال چشم دوخته بود و برایآرتم

.ندیرا بب

د من بتونم با خود جوونم صحبت کنم و یشا. ندهیض در آیض در حال و مریمر. مادر آنجاست«:فکر کرد

».ش شرح بدمیبرا ا رویقضا

چ یاو به ه. در مورد خود ده ساله اش نداشت يهوده ایچ فکر بیس هیآرتم. بود یتر از قبل ییایرو ین فکر حتیا

. باتلر یخانواده اش، حت یحت. کرد یکس جز خودش اعتماد نم

بعد  ياالت را براهوش کند و سویداد تا او را ب یخود جوانش به باتلر دستور م ،ن اشاره به سفر زمانیدر اول

ن یا. ح و مناقشه وجود نداشتیتوض يبرا یشد و  زمان یده میپرس ياریو بس یطوالن يسوال ها. گذاشت یم

.شد یبرده م يله گریو ح یزرنگ يله ید به وسیمبارزه با

 یحت. شده بود یدر بلند حکاک يرو عالمت خطر مرگ برک ی.ده بودیر رسیت يآنتن در انتها يه یآسانسور به پا
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یقیحق يوانه یک دیآمد و اگر  یبه شمار م ین عالمت کار سختیر غلط ایس نابغه نبود هم تفسیاگر آرتم

د که به یکش یش میرا به نمایکارتون يوجود داشت که مرد ی، عالمت دومتوانست از نشان اول عبور کند یم

.کسیا ياز نوع پرتوشد، یده مید مرد ياو را گرفته بود و استخوان بند يکارتو برق ریت

».ته خطرناك باشهیسیاد که الکتریبه نظر م« :کرد یر میس، اگر باتلر را در کنار خود داشت تفسیآرتم

. اول گرفت يدوتا يس را به اندازه یقرار داشت که وقت آرتم یمنیا يدروازه  يبررو يگریدوباره قفل د

با هم از  يپوشانده شده و دو کابل فشار قو يفلز يشبکه يله یقرار داشت که به وس یکوچک يسکو ،در رونِیب

.رفتند ین مییآن به سمت پا

م یدر ا یدوارم که شکافیمن ام. شهیون ولت برق رد میلیم ها نصف مین سیاز ا «:س فکر کردیآرتم

».لباس نباشه

ستاده بود و یر ایراه دو ت يانه یدر م رازمون پوزه دیم. م شروع به حرکت کردیسيس خم شد و آرام برویآرتم

ن یک خط در تماس بود به همیخوشبختانه موجود کوچک فقط با . کرد ین میخود را سبک سنگ يانتخاب ها

ضربه وارده آن  رفت، یخط دوم م يانگشت شست رو يه به انداز یاگر حت. نبود يان در بدنش جاریخاطر جر

.ود، مرده بودنکه چرخشش تمام شیکرد و  قبل از ا یمتر به هوا پرت م یرا س

ب یکرد آن را با ترک یم ین سعکه همزما یوان اخم کرد در حالیس جوان به حیر دور تر، آرتمیت يور بر

.وسوسه کند رنگش ییکهربا

.يریون را پس بگیم ها و حیس يرو ينکه خودت بریمگر ا يندار يگریچ راه دیه

 يله یمدور کمرش بسته شده بود و یمنیسمان ایک ری. م ها مجهز بود یس يعبور کردن از رو يلباس برا

هندل  ن بایق دار وجود داشت که مهندسیعا یگاه، قلتکین جاییپا. رانش قرار داشت يب بلند رویدر ج يریبرقگ

.ر جابه جا شوندیان دو تیزدن بتوانند م

».همن الزم دارم تعادل که يزید، چایاد به کار نمیگر زیو ذکاوت د شهو«:س متوجه شدیآرتم
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.نداشت یبا تعادل سر و کار چندان. بود یعصبس یرتمآ

م ینکه آن را تنظیمحض اه د و بیرون کشیزان مناسب بیر را به میبرقگ يله ید و دوال شد، میکش یقیاو نفس عم

ان تلق تلوق یجر. له وصل شدندیجدا شده و به نوك م يفشار قو ياز کابل ها، د و داغ جرقهیسف يرگه ها کرد،

.کرد یس میس هیو ه

. بهت بزنه یبیتونه آس یالکتریسیته نم. نی،هميدار یکنواخت نگه میران ولتاژ رو یم يتو دار

د یا شایا به خاطر اضطراب بود یآ. س را حس کندیخ شدن موهایتوانست  س یس میآرتم ینطور نباشد ولید ایشا

.شد یوارد م يا انهیمخف يلتاژ از جاواز  یمقدار کم

.از آن يشد نه فقط تعداد یوجود داشت تمام ولتاژ داخل م ير روزنه ااگ. باف نباش یمنف

ژه در مورد یبارها اخبار و یمل يویداشت، راد ییم ها آشنایس يراه رفتن رو يوه یبا ش یس به طور مبهمیآرتم

.ه داده بودن روشن نگه دارند،ارائیشهر دابل يانداختند تا چراغ ها یخود را به خطر م یکه زندگ ییپروا یافراد ب

کابل ها به شدت سفت بودند که . آنها مطرح بود يدن بر رویم ها خزیس يشتر از راه رفتن برویدر واقع ب   

دند و هندل را یکش یقلتک دراز م يبه رو .کردند یم سمان خود را به آن وصلیر ریمهندسان تعم

.مکان مورد نظر برسند به چرخاندند تا یم

شب که فقط نور  یکیک آماتور در تاریينه برا. آرام یک حرفه درصبحیيد برایرس یدر گفتار آسان به نظر م

.ن وجود داشت تا راهش را مشخص کندیمحدود دالب ییستاره ها و روشنا

.از کابل ها وصل کرد یکیسمان خود را به یب قرار داد و ریر را دوباره داخل جیبرقگ يله یس میآرتم

.گذاشت یقلتک آهن يستانش را برونه حبس کرد و دیخود را در سنداشت نفس  يرینکه تاثیبا ا

.هیخوبشروع هنوز زنده ام، 

قلتک دراز  يروکه کامال  یزخمت گرفت تا زمان يگرم  را با دستکشها يله یس آهسته حرکت کرد و میآرتم

 يدر فاصله  شد اگر کابل ها یکن ممر میف بود که غیظر ک حرکتی. صورتش قرار داشت يو هندل جلو دیکش
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چرا  شد، یبر دستانش وارد م يادیز فشار .تاباندن هندل کرد س شروع به یآرتم. گرفتند ین از هم قرار نمیمع

.کرد یرا جابه جا م خود که وزنِ

ر بقل یبه ز رازمون پوزه دیزدم اآلن با م یمن اگر وزنه م. یگفت یباتلر تو راست م !يبدن ساز باشگاه

.ده بودمم ها جدا شیم میاز س

 يم هایغژ غژ س يصدا از د وش یفشار وارد م یآهن يبه کابل ها هندل، با هر چرخش رفت و یس جلو میآرتم

باز هم  ید ولیوز یم یمیمال باد. فشارد و لرزش تمام بدنش را فرا گفته بود یش را به هم میدندان ها ،کلفت

. دیرس یگر به نظر مید ياره ین همچون سیزم کف .گاهش واژگون سازد یآنقدر خطر ناك بود که او را از جا

.ندیدور و نا خوشا

.فان شناخته شده بودیپس از گذشت ده متر دستانش درد گرفت و توسط حر

اگر . ، مرد جوانیبمون یهست که ییکنم همون جا یشنهاد میپ« :دیگر به گوش رسیر دیک صدا از طرف تی

 وتا خونت رو بخار و استخوان هات ر هیک تماس کافی. شته باشهن ِ شکاف رو دایکوچکتر يکه بر تن دار یلباس

».ذوب کنه

کرده؟ یس وارانه رفتار میز بوده؟ و رئیشه آنقدر نفرت انگیا او همیآ» مرد جوان ؟« :دیس غریآرتم

 تا درد مرگ رو يدار یزمان کاف یول. يریشه تا بمیک یه طول میکمتر از چند ثان«:ساله ادامه داد هس دیآرتم

 یگرفتن خوراک ين براوویچ و پوچ چون که مطمئنا حی؟ و همه اش به خاطر ه یکن ینطور فکر نمیا. یبچش

».ادیش من میپ

.س مآبانه بوده استین، منفور و رئیاو همزمان خودب. بله

. وان به سمت خود کردیدن حیندهد و تمام حواسش را معطوف زنده ماندن و کش یم گرفت جوابیس تصمیآرتم

نه یت که بوزین واقعیس ایآرتم. )زیدر مورد هر چباً یو تقر(ان خود یدانش شا ينه یبا استفاده از گنجها و تن

.ن گودالیازت متشکرم ج. ن کردیسبک سنگشدند را  یم آرام میخر خر مال يکوچک تر با صدا يها
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.خود جوان ترش شده بود یم گرفت خر خر کند، که باعث سرگرمیپس او تصم

.يبراش بنداز یه ماهیگم گشنه است چطوره یمن م. م هاستیس يه گربه روی. وش کن باتلر گ -

در حال رخ دادن  یدانست که چه اتفاق یس جوان میآرتم. با تنش همراه بود يمقدار شلحن مسخره کردن یول

.است

س بزرگتر بر یآرتم ياط چند قدم به سویوان وحشت زده با احتیح. ر گذاشتهید که تاثیرس یخر خر به نظر م

.زد یبرق م يدم کنجکاویا شایاهش با نور ماه یداشت و چشمان مهره مانند و س

.زنم یون حرف میه حیمن دارم با . کنهیبه من افتخار م یهال

 يشنامه ایمثل نما. جاد شدهیا يس فکر کرد که چه اوضاع مسخره ایداد آرتم ینکه خر خر کردن را ادامه میبا ا

.رلند هستندیبرق ا ير هاین تیبلند تر يرو رازمون پوزه دیک میف داستان در سدد شکار دو طر. ویاز فالسک

 ،خورد یتاب م انشژاکتش دور زانو يستاده بود و انتهایکه باتلر ا ییگر جایر دیم ها در تیس يس به باالیآرتم

. نگاه کرد

س بزرگتر یآرتم يزر برویو مثل ل کرد یرخنه م یکیفشار نگاهش در تار ییستاده و گویمحافظ در وزش باد ا

.افتاد یم

».محافظم تنگ شده يدلم برا« :دیشیس اندیآرتم

.ک تر آمدیب خورده بود، نزدیفر يدن لباس خاکستریق شده و با دیکه با خرخر تشو رازمون پوزه دیم

.شهیداره مال من م! آره

تمام عضالت بدنش تا حد ممکن . دیرزل یم چرخاندن هندل، يس به خاطر فشار وارد آمده برایدستان آرتم

.رفت یج میگسرش .. از آن ها تا قبل آن زمان به کار گرفته نشده بود یکه بعض یعضالت. ده شده بودیکش

.اورمیوون را هم در بیح يد ادای، تازه باه طرفینها یا يهمه 

 يطرف مقابل خبر يداختن هاگر از دست انید.فاصله مانده بود  رازمون پوزه دیس و مین آرتمیک متر بیفقط 
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قا نفس ید که او چشمانش را بسته و عمیره شد و دیخ گر، به خود کوچکترشیطرف دس به یآرتم. نبود

. زدیبر يتازه ا يکرد که نقشه  یم یسع. کشد یم

به  ،ت ماندس بدون حرکیآرتم .لمس کرد یشیس را آزماید و دست دستکش پوش آرتمیقلتک پر يمون برویم

.کرد یجاد میخر خر را ا يش که هنوز صداجز لبان

.امبپر تو دست. ن کوچولویآفر

ها در آن چشم. زند ید که احساسات در آنها موج مین بار فهمیاول يرد و براوان نگاه کیس به چشمان حیآرتم

. زیطنت آمیش یمنطور اعتماد بنفسیشد و ه یده میترس د

»وونه ها بفروشمیاون د تونستم تو رو به يمن چجور«:س فکر کردیآرتم

.باز گردد یر اصلیس به طرف تید و قبول کرد با آرتمیس پریآرتم يشانه  يناگاه برو زارمون پوزه دیم

 یچ وقت شکست را به آسانیاو ه. گشت حواسش را کامال به خود جوان ترش داده بود یس باز میکه آرتم یوقت

.بش نگاه کردیره به رقیس جوان ناگهان باز شد و خیآرتمچشمان . کردند یچ کدام قبول نمیه. کرد یقبول نم

».ون رو بزنویح« :گفت يبه سرد

»!؟مون رو بزنمیم«:فتباتلر که متعجب شده بود،گ

مون پوزه دار یم یکنه ولیافته لباسش حفظش م ینم یمرد اتفاق يبرا. ال فقط بزنشیخیب... یمون نیاون م -

.ک هدف راحتهی

.اگه سقوط کنه یول -

 یچ کس نمیوون رو داشته باشم پس هیتونم ح یاگه من نم. ستم باتلرینجا نیل ایدل یمن ب. اگه مرد که مرده -

.تونه

دونست که بحث  یم یشخص يتجربه  ياز رو یول. فش نبودیوظا يوانات در مجموعه یکشتن ح. باتلر اخم کرد

د یخواست با یاگر م. کرد یرا درست نم يکار،به هر حال مخالفت. نداشت يده ایچ فایکردن با ارباب جوان ه
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.س را متقاعد کندیکرد آرتم یم یزود تر سع

.شهیک تر نمیهدفت نزد. باتلر يهر وقت آماده ا -

باتلر تفنگ را در آورده بود و . کرد ید باور میشن یرا که م يزیچ یس بزرگتر به سختیگر آرتمیدر طرف د

.داشته باشد يبهتر کیرفت تا شل یداشت از نرده ها باال م

نده داشته یبر آ یتوانست اثرات مخرب یل با خود کوچک ترش ممابزند چرا که تع یخواست حرف یس نمیآرتم

.رد از دهانش خارج شدیآنها را بگ ينکه بتواند جلویکلمات قبل از ا یول. باشد

.یکن یکار م یچ يدار یدون یتو نم. اسیعقب وا -

!يچه خر تو خر

گر رو یم همدیتون یچقدر خوبه که ما م. تونه صحبت کنه یخب، اون م«:س جوان گفتیآرتمگر یاز طرف د

».اشتباه نکن پس .مرهیا اون می. ارم یمون رو بدست میا من می. میدرك کن

.زا در خطرهیچ یلیخ ین کار رو بکنید ایتو نبا -

.زندش یر میا باتلر با تین ور یا وون رو بفرستیحاال ح. گه ندارمید ين کار رو بکنم چاره ید ایمن با -

.کند یآن را م يس نشته بود و چسب هایسرپوش آرتم يمون پوزه دار روین حال میدر هم

.گر نگاه کردندیکدیبه  یمدت عصب يبودند برا یکیقت یپس دو پسر که در حق

.دید یخود م یدر چشمان آب یرحمیب يشگفت زده ارده » .دادم یمن انجامش م «:س بزرگتر فکر کردیآرتم

 يبرو غدا. يد برگردیبا« :گفت یمون را از سر خود برداشت و به آرامین دستانش را باال برد و میهم يبرا

».ستیاد مهربون نیکه زیکوچ. دمیچسب یشتر میب هتو بودم به بزرگ ير و  اگر من جایخوشمزه رو بگ

م ها به طرف باتلر یبرگشت و در طول سس را نشگون گرفت ، بعد یمون دستش را دراز کرد و دماغ آرتمیم

.کرد یدنبال م یخوب خوراک يحه یدماغش هوا را به دنبال را. حرکت کرد

ره یس جوان نشست و انگشتان درازش را پشت سر هم وارد شیآرتم يشانه  يه آن بر رویپس از چند ثان
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.دیدرخش يروزیس جوان با برق پیآرتم يچهره . کرد یم

بعد از . ادیم یقه به نظر کافیپانزده دق. میتا ما بر یبمون یکه هست ییکنم بهتر باشه همو جا حاال فکر« :او گفت

ن یا. هوش کنهیکه نگذاشتم باتلر تو رو ب یاه برگشت خود را خوش شانس بدونرکنم در  یش نهاد میاون بهت پ

که دوباره با من در  یو اگر خواست. يدیدرد شکست و نوم. رو به خاطر بسپار یکن یکه اآلن حس م يدرد

».د نظرت عوض شدیشا. ن درد رو مرور کنیا ي، خاطره یفتیب

د و  بعد پسرك و کن یميسه ایرا داخل ک رازمون پوزه دیس بزرگتر مجبور بود تماشا کند که باتلر  میآرتم

ن از یکه ماش یرا روشن ساخت در حال یاهیس یبنتل يقه بعد چراغ هایچند دق. ن رفتندییمحافظ از نردبان پا

.رود یم به سمت فرودگاه میمستق در آن نبود که یگرفت، وارد بزرگ راه شد و شک یرتدون پارك فاصله م

م داشت هر چه زود تر با خود یاو هنوز شکست نخورده بود بر عکس او تصم. هندل را گرفت يس دسته یآرتم

.ك عزمش را پر کرده بودز پسرك بایتمسخر آم یراننخبه حر حال س. فتدیده ساله اش در ب

!گمیراست م. ادیدرد رو به خاطر بسپرم ؟ من واقعا از خودم بدم م
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به نام خدا



مجموعه ي آرتمیس فاول، جلد ششم



آرتمیس فاول و دوگانگی زمان





نویسنده ......................................... اُ این کالفر

ترجمه ي این فصل ............ ماهان علمی

ویراستار........علیرضا متوسل









خواننده ي عزیز

تمام حقوق ترجمه ي این اثر به والیمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون

اجازه ي مدیران سایت والیمار و مترجمین این کتاب - ممنوع- می باشد.



	



خلط چسبناک



زمانی که آرتمیس از بالای تیر پایین آمد، خبری از هالی نبود. او بدنش را نزدیک دهانه ی تونل رها کرده بود ولی در محل چیزی باقی نمانده بود به جز کمی گل لای و ردّ پا.

او اندیشید:« ردّ پا. حالا باید دنبال هالی هم بگردم. من واقعا نیاز دارم کتاب "پایان کار موهیکان ها"1 رو بخونم.»

صدایی از داخل حفره گفت:« لازم نیست اونها رو تعقیب کنی. رد قلابیه. برای این گذاشتم که آدم 

گنده هه ، رفیقمون از پلیس زیر زمینی رو با خودش نبره.»

آرتمیس گفت:« فکر خوبیه.» از میان شاخ برگ ها هیبتی خود را از سنگ ها جدا کرد با چشمان نیمه باز، مالچ دیگامز ظاهر شد.

- راستی چرا به خودت زحمت دادی؟ فکر می کردم با پلیس زیر زمین مشکل داری.

مالچ انگشت خپل و خاکی خود را به آرتمیس نشانه رفت:« تو مشکل منی. انسان. تو مشکل کل سیاره ای لعنت!.»

- با این حال تو حاضری به خاطر طلا به من کمک کنی.

مالچ گفت:« مقدار فوق العاده ای  از طلا. شایدم یکم مرغ سوخاری با سس باربکیو و نوشابه و بازم مرغ بیشتر! »

____________________

1. The last of the Mohicans  رمان تاریخی معروف، اثر جیمز فنیمور کوپور. که داستان تراژدیکی داشت. 

- گشنته؟

-  همیشه. فقط یک دورف می تونه این همه آشغال بخوره.

آرتمیس مانده بود بخندد یا گریه کند. مالچ همیشه مشکل داشت که عمق وقایع را بسنجد. یا شاید دوست داشت که خود را بیخیال نشان دهد.

- هالی کجاست؟

مالچ به کوپه ای خاک اشاره کرد.:« دفنش کردم. دیگه زیادی بلند ناله می کرد. آرتمیس این، آرتمیس اون و هرزگاهی چندتا مادر هم وسطش استفاده می کرد! این دختره هم خل شد رفت!»

دفن شده؟ هالی ترس از فضای تنگ داشت.

آرتمیس بروی زانو فرود آمد و با دست شروع به کندن زمین با دست خالی کرد. مالچ برای چند لحظه کناری ایستاد سپس آهی از ته دل کشید.

- بگذار من انجامش میدم،پسر خاکی. تو اگه همینجوری پیش بری تا فردا هم تموم نمی کنی.

او ایستاد و  خیلی رسمی دستش را در بر آمدگی فرو برد و در حالی که به دنبال نقطه ی مورد نظر 

می گشت، لبانش را می لیسید. خر خر کرد:«آها.» و شاخه ی کوچکی را از زیر زمین بیرون کشید. بر آمدگی بر خود لرزید، سپس فرو ریخت و هالی صحیح و سالم آن پایین دراز کشیده بود.

مالچ شاخه را همچون شمشیری تکان داد و گفت:« ساختار پیچیده ای داره که نانا صداش می زنن.»

- که مخففه ؟

دورف گفت:«مخفف نا نا نِه نا نا ست. یعنی نمی تونی من رو ببینی!» و بعد بروی زمین زانو زد و از خنده منفجر شد.

آرتمیس ابرو در هم کشید در حالی که شانه های هالی را به آرامی تکان می داد.

- هالی، صدای من رو می شنوی؟

هالی چشمانش را باز کرد و چند بار چرخاند تا تمرکز خود را بدست آورد.

- آرتمیس. من ... وای بر خدایان.

_ ناراحت نباش...من میمون پوزه دار رو ندارم ... یعنی دارم. یعنی اون یکی داره ولی نگران نباش من 

می دونم دارم کجا می رم.

هالی به نرمی بر گونه ی خود دست کشید.:«نه یعنی منظورم اینه که. وای، فکر کنم من تو رو بوسیدم!»

به کله ی آرتمیس فشاری وارد شد و به نظر می رسید که چشمان دو رنگ هالی او را مسحور کرده بود. او هنوز یک چشم آبی داشت، با اینکه جسم او به گذشته ی خود سفر کرده بود. باز هم یک دوگانگی دیگر...

با اینکه آرتمیس حس می کرد هیپنوتیزم شده و کمی سرگیجه دارد ولی می دانست که کنترل نمی شود و خبری از جادوی پریان نبود.

آرتمیس به آن چشمهای وارونه  نگاه کرد و می دانست که هالی جوان تر و صد البته آسیب پذیر تر هم همین حسی را داشت که او در این زمان و مکان مشخص دارد.

و شایدم به خاطر تمام چیز هایی که با هم گذروندیم.

یک خاطره تمام لحظه ها ی شیرین را همچون سنگی که آرامش آب را بر هم می زند، نابود کرد.

من بهش دروغ گفتم.

آرتمیس از به یاد آوردن این حقیقت تلخ، به عقب برگشت.

هالی فکر می کنه اون باعث بیماری مادره. من فریبش دادم.

او می دانست که هیچ تصلایی در پس این واقعیت تلخ نیست. اگر اعتراف می کرد، هالی نسب به او تنفر پیدا می کرد. اگر نمی گفت از خودش متنفر می شد.

حتما راهی هست.

هیچ چیز به ذهنش خطور نکرد.

من باید در موردش فکر کنم.

آرتمیس دست هالی را گرفت و به او کمک کرد تا بایستد و از سوراخ گور مانند خارج شود.

 او طعنه آمیز گفت:«دوباره زنده شدم.» و مشتی حواله ی شانه ی مالچ کرد.

- آی . آخه واسه ی چی ؟ تو چرا من رو اذیت می کنی ؟!

- برای من ادای بیگناه ها  رو در نیار، مالچ دیگامز. هیچ نیاز نبود که من رو خاک کنی. یک برگ پهن کوچیک روی دهنم کافی بود.

مالچ شانه اش را مالید:« یک برگ پهن ارزشی هنریِ کافی رو نداش. به هرحال فکر می کنی من تو کار گل و سنبلم ؟! من یک دورفم ، ما با خاک سر و کار داریم.»

آرتمیس به خاطر این تفریح کوچک شادمان بود چرا که به او این فرصت را داده تا به حال خود باز گردد.

اغتشاش دوره ی نوجونی در مورد هالی رو فراموش کن. یادت باشه که مادر داره تلف میشه و کمتر از سه روز وقت داری.

آرتمیس با لحنی که سعی می کرد به شوخ طبعی نزدیک باشد گفت:«خیلی خب، گردان.بیاین از اینجا بریم طوری که یه دوست قدیمی من می گفت"یه میمون پوزه دراز هست که باید بگیریمش."»

مالچ پرسید:« پس طلای من چی میشه؟»

- بگذار راحتت کنم میمون پوزه دراز که نباشه، خبری از طلا نیست.

مالچ با هشت انگشت به لباش ضربه می زد و ریشش چون پیچک های شقایق دریایی تکان می خورد.

- یک مقدار فوق العاده از طلا دقیقا چقدر میشه یعنی چندتا سطل رو پر می کنه ؟

- چندتا سطل داری ؟

مالچ که این را سوال مهمی در نظر گرفته بود، گفت:«من جای زیادی دارم که با آت و آشغال پر شده ولی می تونم چندتا از سطل ها رو خالی کنم.»

آرتمیس از خشم دندان هایش را بهم فشرد. یک سوال بدیعی بود. سطل های زیادی، هر چقدر که بخواهی.

- اگه می خواین من دنبال این میمون باهاتون بیام. باید یه پیش قسط بهم بدین که دهنم بسته بمونه.

آرتمیس جیبها ی خالی اش را گشت.  هیچ چیزی نداشت.

هالی کلاه گیس نقره ایش را مرتب کرد.:« من یه چیزی برات دارم. مالچ یگامز. یه چیز بهتر از میزان فوق العاده ای طلا. شش عدد که وقتی اونجا رسیدیم بهت میگم.

مالچ که حس می کرد هالی مشکوک می زند،گفت:« کجا برسیم ؟»

- محل توقیف تجهیزات پلیس زیر زمینی در تارا.

چشمان مالچ از خوشحالی برق زد. چوب اسکی آسمانی، حباب های پرش، مکعب های لیزری و چربی های جلا دهنده. منبع اصلی همه ی آن ها، چیز کمی نبود . اون سالها تلاش کرده بود که به یکی از توقیفگاه ها راه پیدا کند.

- میتونم هرچی که می خوام بر دارم؟

- به اندازه ای که یک چرخ دستی پرنده رو پر کنه. فقط یکی.

مالچ بر کف دستش خلط گردی انداخت.

او گفت:« قول بده.»

آرتمیس و هالی به یکدیگر نگاهی انداختند.

آرتمیس در حالی که دستش را به داخل جیب می برد گفت:« اونا لوازم تو هستن.»

هالی تصحیح کرد:« این ماموریت توئه.»

- من ترکیب اعداد رو نمی دونم.

و هالی ضربه ی نهایی را وارد کرد :« ما برای مادر تو اینجا اومدیم.»

آرتمیس با تلخی لبخند زد:« سروان شورت، دارید به بدی من میشید.»

و با دستان چسبناک مالچ، قرداد را تثبیت کرد.
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  خلط چسبناك

تونل رها کرده  يک دهانه یاو بدنش را نزد. نبود یاز هال ين آمد، خبرییر پایت يس از باالیکه آرتم یزمان

  .و رد پا يگل ال ینمانده بود به جز کم یباق يزیدر محل چ یبود ول

رو  1"ها کانیهوان کار میپا"از دارم کتاب یا نمن واقع. هم بگردم ید دنبال هالیحاال با. رد پا« :دیشیاو اند

  ».بخونم

  ن گذاشتم که آدم یا يبرا. هیرد قالب. یب کنیست اونها رو تعقیالزم ن« :از داخل حفره گفت ییصدا

  ».رو با خودش نبره ینیر زمیس زیقمون از پلیرف، گنده هه 

مه باز، یخود را از سنگ ها جدا کرد با چشمان ن یبتیه ان شاخ برگ هایاز م» .هیفکر خوب« :س گفتیآرتم

  .گامز ظاهر شدیالچ دم

  .ين مشکل داریر زمیس زیلکردم با پ ی؟ فکر ميچرا به خودت زحمت داد یراست-

 ياره ایتو مشکل کل س. انسان. یتو مشکل من« :س نشانه رفتیخود را به آرتم یمالچ انگشت خپل و خاک

  ».!لعنت

  .یبه خاطر طال به من کمک کن يحال تو حاضر نیبا ا-

و و نوشابه و بازم مرغ یبا سس باربک يکم مرغ سوخاریدم یشا. از طال  يفوق العاده امقدار « :مالچ گفت

  »! شتریب

____________________  

1.The last of the Mohicans  داشت یکیکه داستان تراژد. مور کوپوریمز فنیمعروف، اثر ج یخیرمان تار .  
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  گشنته؟ -

  .ل بخورهن همه آشغایتونه ا یک دورف میفقط . شهیهم -

د دوست یا شای. ع را بسنجدیشه مشکل داشت که عمق وقایمالچ هم. ه کندیا گریس مانده بود بخندد یآرتم

  .ال نشان دهدیخیداشت که خود را ب

  کجاست؟ یهال -

س اون ین، آرتمیس ایآرتم.کرد یبلند ناله م يادیگه زید. دفنش کردم« .:خاك اشاره کرد يمالچ به کوپه ا

  »!ن دختره هم خل شد رفتیا! کرد یدتا مادر هم وسطش استفاده مچن یو هرزگاه

  .تنگ داشت يترس از فضا یدفن شده؟ هال

چند لحظه  يمالچ برا. کرد ین با دست خالیزانو فرود آمد و با دست شروع به کندن زم يس برویآرتم

  .دیاز ته دل کش یستاد سپس آهیا يکنار

  .یکن یتا فردا هم تموم نم يش بریپ ينجوریگه همتو ا. یدم،پسر خاکیبگذار من انجامش م-

د نظر مور يکه به دنبال نقطه  یفرو برد و در حال یدستش را در بر آمدگ یرسم یلیستاد و  خیاو ا

بر . دیرون کشین بیر زمیرا از ز یکوچک يو شاخه » .آها«:خر خر کرد. دیسیل یگشت، لبانش را م یم

.ده بودین دراز کشییح و سالم آن پایصح یو هال ختید، سپس فرو ریبر خود لرز یآمدگ

».زنن یداره که نانا صداش م يده ایچیساختار پ« :تکان داد و گفت يریمالچ شاخه را همچون شمش

که مخففه ؟ -

زانو زد و از خنده  نیزم يو بعد برو» !ینیمن رو بب یتون ینم یعنی. مخفف نا نا نه نا نا ست«:دورف گفت

.منفجر شد

.داد یتکان م یرا به آرام یهال يکه شانه ها ید در حالیس ابرو در هم کشیآرتم

؟يشنو یمن رو م ي، صدایهال -



ماریوالتیسا /زمانیدوگانگوفاولسیآرتم

5

.چشمانش را باز کرد و چند بار چرخاند تا تمرکز خود را بدست آورد یهال

.انیبر خدا يوا... من . سیآرتم -

نگران نباش من  یداره ول یکیاون  ینعی. دارم یعنی... مون پوزه دار رو ندارم یمن م...ناراحت نباش _

.رم یدونم دارم کجا م یم

»!دمی، فکر کنم من تو رو بوسيوا. نه کهیمنظورم ا یعنینه «.:دیخود دست کش يبر گونه  یبه نرم یهال

او . او را مسحور کرده بود ید که چشمان دو رنگ هالیرس یوارد شد و به نظر م يس فشاریآرتم يبه کله 

...گرید یک دوگانگیباز هم . خود سفر کرده بود ينکه جسم او به گذشته یداشت، با ایآب ک چشمیهنوز 

شود و  یدانست که کنترل نم یم یجه دارد ولیسرگ یزم شده و کمیپنوتیکرد ه یس حس مینکه آرتمیبا ا

.ان نبودیپر ياز جادو يخبر

ر تر هم یب پذیان تر و صد البته آسجو یدانست که هال ینگاه کرد و م وارونه  يس به آن چشمهایآرتم

.ن زمان و مکان مشخص داردیرا داشت که او در ا ین حسیهم

.میکه با هم گذروند ییز هایتمام چ دم به خاطریو شا

.زند، نابود کرد یکه آرامش آب را بر هم م ین را همچون سنگیریش يها ک خاطره تمام لحظهی

.من بهش دروغ گفتم

.به عقب برگشت قت تلخ،ین حقیردن ااد آویاز به  سیآرتم

.بش دادمیمن فر. مادره يماریکنه اون باعث ب یفکر م یهال

نفر تنسب به او  یکرد، هال یاگر اعتراف م. ستیت تلخ نین واقعیدر پس ا ییچ تصالیدانست که ه یاو م

.شد یگفت از خودش متنفر م یاگر نم. کرد یدا میپ

.هست یراهحتما 

.خطور نکردز به ذهنش یچ چیه

.د در موردش فکر کنمیمن با

.ستد و از سوراخ گور مانند خارج شودیرا گرفت و به او کمک کرد تا با یس دست هالیآرتم
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.مالچ کرد يشانه  يحواله  یو مشت» .دوباره زنده شدم«:ز گفتیاو طعنه آم 

!؟ یکن یت می؟ تو چرا من رو اذ یچ يآخه واسه . يآ -

ک برگ پهن ی. یاز نبود که من رو خاك کنیچ نیه. گامزیار، مالچ دیناه ها  رو در نگیب يمن ادا يبرا -

.بود یدهنم کاف يک رویکوچ

من تو کار گل  یکن یبه هرحال فکر م. رو نداش یکاف يِهنر یک برگ پهن ارزشی« :دیمالچ شانه اش را مال

».میما با خاك سر و کار دار ک دورفم ،یمن  !؟ سنبلم و

.ن فرصت را داده تا به حال خود باز گرددیح کوچک شادمان بود چرا که به او این تفریخاطر ا س بهیآرتم

شه و یلف متادت باشه که مادر داره ی. رو فراموش کن یدر مورد هال ینوجون ياغتشاش دوره 

.يکمتر از سه روز وقت دار

م ینجا برین از ایایب.ب، گردانخ یلیخ«:ک باشد گفتینزد یکرد به شوخ طبع یم یکه سع یس با لحنیآرتم

»".شمیرید بگیهست که بامون پوزه دراز یه می"گفت یمن م یمیه دوست قدیکه  يطور

»شه؟یم یمن چ يپس طال« :دیمالچ پرس

.ستیاز طال ن يکه نباشه، خبر رازمون پوزه دیبگذار راحتت کنم م -

.خورد یتکان م ییایق دریشقايچک هایشش چون پیزد و ر یمالچ با هشت انگشت به لباش ضربه م

کنه ؟ یچندتا سطل رو پر م یعنیشه یقا چقدر میک مقدار فوق العاده از طال دقی-

؟ يچندتا سطل دار -

 یدارم که با آت و آشغال پر شده ول يادیز يمن جا«:در نظر گرفته بود، گفت ین را سوال مهمیمالچ که ا

».کنم یتونم چندتا از سطل ها رو خال یم

.ی، هر چقدر که بخواهيادیز يسطل ها. بود یعیک سوال بدی. ش را بهم فشردیس از خشم دندان هایمآرت

.ن که دهنم بسته بمونهیش قسط بهم بدیه پید یبا. امیمون باهاتون بین مین من دنبال ایخوا یاگه م -

.نداشت يزیچ چیه.  اش را گشت یخال يبها یس جیآرتم

زان فوق یز بهتر از میه چی. گامزیمالچ . برات دارم يزیه چیمن « .:رتب کردش را میس نقره ایکاله گ یهال
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.گمیم بهت میدیاونجا رس یشش عدد که وقت. طال يالعاده ا

»م ؟یکجا برس« :زند،گفت یمشکوك م یکرد هال یمالچ که حس م

.در تارا ینیر زمیس زیزات پلیف تجهیمحل توق -

 يها یو چرب يزریل يپرش، مکعب ها ي، حباب هایآسمان یاسکچوب . برق زد یچشمان مالچ از خوشحال

فگاه ها یاز توق یکیاون سالها تالش کرده بود که به . نبود  یز کمیآن ها، چ يهمه  یاصل منبع. جال دهنده

.دا کندیراه پ

خوام بر دارم؟ یکه م یتونم هرچیم -

.یکیفقط . پرنده رو پر کنه یک چرخ دستیکه  يبه اندازه ا -

.انداخت يالچ بر کف دستش خلط گردم

».قول بده« :او گفت

.انداختند یگر نگاهیکدیبه  یس و هالیآرتم

».اونا لوازم تو هستن« :برد گفت یب میکه دستش را به داخل ج یس در حالیآرتم

».ت توئهین ماموریا« :ح کردیتصح یهال

.دونم یب اعداد رو نمیمن ترک -

».مینجا اومدیمادر تو ا يما برا« :کرد  را وارد یینها يضربه یهال و

».دیشیمن م يد به بدیدار سروان شورت، «:لبخند زد یس با تلخیآرتم

.ت کردیو با دستان چسبناك مالچ، قرداد را تثب
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 به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 

اُ اين كالفر..... نويسنده        

ماهان علمي..... ترجمه            
عليرضا متوسل..... ويراستاري          

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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نهمفصل                               

شاهزاده قورباغه     
 

كيبلژ عات، ارتفافاول ياختصاص جت  

.بود اكشمر در واقع فس يميقد شهر با يدوئيو تماس در حال برقراري جوان سيآرتم  

 سفر چنين ايآ كه كرد مي فكر نيا به يناراحت با ،بود ارتباط يبرقرار منتظر كه در حالي

 به مراكش. ديرس يم نظر به دلچسب تر هم كاسابالنكا يحت. بود الزم اصال ييا قاره نيب

 انيم از نيماش با را فس شهر تا باشند مجبور نكهيا به برسد چه بود، گرم يكافي  اندازه

  .نديمايبپ كشور

 مونيد دكتر بزرگي  كله يسخت به كه شد باز يا پنجره نمايش، صفحه يرو بر

البته از دكتر . داد كي از منفور ترين انسان ها در جهان را درخود جاي ميي 1يكرونسك

.ياد مي شدزيادي ها، با احترام  خهدر بعضي شا كرونسكي  

هم همان در حال حاضر، ديمون كرونسكي مدير مسئول تشكيالت جالدان بود يا شايد 

يك تشكيالت  طجالدان فق« .:اعالم كرده بود اش ن مصاحبهدر بد نام تري طور كه خودش  

 

 Damon Kronski  1.   
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 بيانيه اي در هر حال،. بودتنها شركت يك پوشش  ».ما يك مذهب هستيم. نيستساده 

.به خاطرش او را در كليسا هاي عاشق صلح، عزيز بدانند هنبود ك  

 مصاحبه براي چندين ماه روي سايت هاي خبري دوام داشت و هر بار خبري از جالدان 

مصاحبه را تماشا كرده بود و  ،آرتميس صبح همان روز. كار مي آمد يدوباره به رو ،شد مي

.بود آورده اطالعاتي بدست ،املهمعدر مورد طرف ِ  

كه يكي از  م، پس كاري ندارهزن سرو كله مي يه عمره با اين گرگ ها « :انديشيد با خود

» .اونها بشم  

پوستي مات، موي قرمز و لكه . ديمون كرونسكي مردي درشت با گردني بسيار كوتاه بود

بود كه در چين و  فتابي بنفش به چشم زدهآنك او عي. پوست داشت سفيدي بروي يها

.لبخند پهن، براق و ريا كار داشت. چروك گونه اش محكم شده بود  

هنوز بابايي رو . فاول كوچك آهتميس«:گفت 2)ارلينزي(ي فرانسويده با لحجه ي كشي  

»پيدا نكردي ؟  

در اثر فشار، بر چرم فرو رفتگي به جاي  آرتميس به دسته ي صندلي چنگ انداخت و  

.لبخند كرونسكي بود پوچي ِو تو  به براقي ولي لبخندش. ماند   

 

شهري در فرانسه  : Orleans 2 .  
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.هنوز نه. نه -   

هر كمكي كه خواستي فقط الزمه عمو ديمون رو در جريان . چقدر تلخ. بسيار خب - 

.بگذاري  

 حتّي توانست يآرتميس شگفت زده مي شد اگر نمايش كرونسكي از يك عموي مهربان م

.شايدم هم قصدي براي فريب دادن وجود نداشت. ريب دهديك ابله مست را ف  

فكر مي كنم پس از چند ساعت مي تونيم به همديگه . نهادتون ممنونمشبه خاطر پي - 

.كمك كنيم  

».من رو پيدا كرديدم ابريشمي تو «:رسندي دست زدخ كرونسكي از روي  

. شهمينبيش از يك متر  از سر تا پاش. سه ساله. مذكر. اينجا دارم عالي من يك نمونه ي - 

.صد هزار مي ارزه راحت  

صدتا؟ ما واقعا «:گفت قيافه ي شگفت زده اي به خود گرفت و مصنوعي بسيار كرونسكي

»گفتيم صد هزار يورو؟  

. كه قرارمون چي بود، دكتر دشما مي دوني« :جديت در چشمان آرتميس برق مي زد  

خوام  من مي. دونيد ارزون نيست ينطور كه شما هم موسوخت جت هم. مخارج ي هبعالو

.من اين هواپيما رو بر مي گردونم وگرنهد كنيد ييشما تا  

.كرونسكي به سمت دوربين خم شد و صورتش صفحه را پر كرد  

من مي دونم مردم چه . آهتميس من معموال قاضي خوبي بر رفتار اشخاصم،«:او گفت  
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سرت ميگذره ولي فكر مي كنم به  نمي دونم چي تو... تو  ولي. اديايي ازشون بر مرهكا

».خاطر اين باشه كه حد خودت رو نمي دوني  

. خيلي خب. باشه«.:زير وزن او در آمد چرم صداي. م دادلكرونسكي دوباره در صندلي خود 

»...ولي يك اخطار. يك صد هزار يورو همنطور كه قبال طي كرديم  

شيد تا نترس بودن ينزي كاُرلكلمات را به لهجه ي » ؟ـــــــُــــبخ« :آرتميس گفت

.خود را به نمايش بگذارد  

ن بهتره به فكر تامي...يابريشمي من رو گم كن دم اگر ميمون پوزه دراز من، اگر كوچولوي - 

.ده است و افراد من دوست نداران مايوس بشنش آماآزماي مقدمات .راج من باشيخم  

.سكي از آن استفاده كردكلمه ي مخارج خيلي بدشگون به نظر رسيد وفتي كه كرون  

 لفقط پو. تو ميمون پوزه درازت رو بدست مياري. نگران نباش«:آرتميس شتاب زده گفت

».كن من رو آماده  

من كوه هايي از . از طال دارم آهتميس نهرهايينجا، من اي« :كرونسكي دستانش را گشاد

سريعتر بيا اينجا پسر  پس. يهابريشم دم تنها چيزي كه ندارم ميمون پوزه دراز. الماس دارم

».و زندگي من رو كامل كن  

.ان دادياو يك ثانيه قبل از اينكه آرتميس بتواند دكمه قطع مكالمه را بزند،ارتباط را پا  

من . ده كرونسكي را در جايگاه قدرت قرار مي كار از نظر روانشناسي اين« :آرتميس اندشيد

».بايد ياد بگيرم كه سريع تر باشم  
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ن ييبيرون، در آسمان، خورشيد در پا. را خواباند شخود را بست و صندلي  3او پاوربوك

.دي از خود در آسمان به جاي مي گذاشتر ،فروزان بود و جت ،ترين اليه هاي غبار  

وقتي به . د دووم ندارهاهر چند زي ،مهستي پر ترافيك هنوز در خطوط هواييِ

 زورفردا . از دارمخواب ني به چند ساعت .شهآفريقا برسيم تعداد جت ها كم مي

.طوالني و نا خوش آيندي خواهد بود  

.ند ولي ضرورييوش آخنا. او اخم كرد  

هم سن او در  بيشتر پسر هاي. آرتميس دكمه ي تخت شو را فشار داد و چشمانش را بست

بروي كنسول هاي بازي  نهاي فوتبال يا داغان كرد انگشتانشا كارت كردن لدحال رد و ب

شش هزار متر باالي اروپا بود و نقشه ي منقرض ساختن يك گونه به  ،در جت او. بودند

.مي كشيد وانه رايهمراه يك جالد د  

.براي اين كار ها بچه ام هنوز شايد من  

آرتميس فاول پدر براي هميشه در روسيه گم  ،بدون تالش هاي او. سن بي اهميت بود  

.قرار نبود اتفاق بيفتد اين،د و مي ش  

. همه چي اينجا مرتبه،آرتميس«.:تلر از دستگاه ارتباط داخلي جت به گوش رسيدصداي با

ترانه عبور كرديم جت رو براي يك ساعت روي خلبان خودكار يوقتي كه از روي مد  

»...ميار مي گذارم و سرعت رو پاين مي  

.از سري لپتاپ هاي مكينتاش شركت اَپل. 3  
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. باتلر مي خواهد چيز ديگري بگويد كه مي كرداو حس . آرتميس به بلند گو خيره شده بود

آرتميس، امروز، «...:براي چند لحظه چيزي جز صداي دستگاه ها به گوش نمي رسيد، بعد

 وقتي كه به من گفتي به ميمون پوزه دراز شليك كنم، خالي مي بستي؟ داشتي خالي 

»؟ درسته؟يبست مي  

».اري دست مي زنممن به هر ك«:لحنش تغييري نكرد» .نچ« :آرتميس گفت  

 

 

.لنگر گاه شاتل تارا، ايرلند  

 كيلها ي بيلوژيفقمختلف،  كد هاي ،گاه شاتل تارا، با چندين در فلزي، اسكنرلنگر ورودي

درجه در ورودي ها، محافظت  360ضد جاسوسي و شبكه ي نظارت با قابليت چرخش   

البته مي شد از . بودبه آساني نام بردنش ن چنين تشكيالتي بنا كردن و البته. شد مي

.بلد بود را تمامي اينها عبور كرد اگر كسي راه مخفي به داخل  

» .ه مخي به داخل دارمامي دونستين من يه ر يچجور« :مالچ با لب و لوچه ي آويزان گفت

در جواب، آرتميس و هالي طوري به او نگاه كردند كه انگار احمق است و صبر كردند تا 

.دوزاريش بيفتد  

».حتما در مورد اين هم خودم بهتون گفتم !احمقانه در زمانِسفر «:رغر كردمالچ غ  

من كه نمي تونم تو . نقدر ناراحتييمن نمي فهمم چرا ا. خواهي گفت«:هالي تصحيح كرد

».رو به كسي لو بدم  
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».موندهزم هم هنوز عزي دزديتازه . درسته« :د كردييمالچ تا  

 زير آن لنگرگاهكه  4ن حصار مزرعه ي مك گرينيبيرو ،سه نفر آنها در ميني كوپر دزدي

 ر يك گاوداري مخفي شدهيترمينال  ده هزار متر مكعبي  ز. مخفي شده بود، نشسته بودند

و سايه ي ناصاف گاو ها در حال  را كنار زد اولين پرتو هاي طلوع خورشيد، سياهي. بود

تي بزرگي براي جن و پري ها در يك يا دو سال، تارا مركز توريس. چرا، علفزار را پوشاند  

ولي اكنون تمام فعاليت هاي گردشگري به خاطر شيوع بيماري جادويي معلق . مي شد

.شده بود  

يه  من  ؟نيه چيزي رو مي دوني« :مالچ چپ چپ به نزديك ترين جانور نگاهي انداخت  

ز گنده گا هيمي تونم كه  بخورم  ولي يه گاو درسته رو خب شايد نتونم .شكمو ام ي بچه

»!زدمب بهش  

او در را باز » .چرت و پرت نگونقدر يا! هگامز گرسنمالچ دي« :خشك گفت خيلي آرتميس

بادي به صورتش خورد و رايحه ي هواي . گذاشت علفزار كه پايش را بر حاشيه ي وكرد 

.ذهن او را باز كرد مانند يك محرك. تميز وارد مجرايش شد  

.اآلن در ارتفاع شش هزار متريه زاركه ميمون پوزه د شكي ندارم. كه بريم هديگه وقتش -   

روي باال آمد و  ،از صندلي جلو» .ميمون پوزه دراز و فرز«:ي زير زيركي كردادورف خنده 

.زمين فرود آمد  

 

McGraney 4  .  
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»!مزه ي يه سود گنده رو ميده«: زمين را ليسيد و ادامه داد» .خاك ِ خوبيه« : او گفت  

.ارج شد و لگدي روانه ي پشت مالچ كردهالي از در عقب خ  

.نتوني بدون ديده شدن وارد ترمينال بشي هاگ يستدر كار ن سودي -   

مشت و  و. يك كم آروم بگير. فكر مي كردم ما قراره با هم دوست شيم«.:دورف بلند شد

»شه اينقدر عصبي هستي ؟يتو هم. هم متوقف كن لگد پروندن رو  

؟ مي توني انجامش بدي يا نه -   

بعد از . و بر اينجا مي پلكم دور ستگفتم كه، نگفتم؟ من سالها. معلومه كه مي تونم - 

»...اينكه پسر خالم  

به خاطر  - ماگه اشتباه نكن - د نور، پسر خاله ات هنكبعد از اي« :آرتميس وسط حرف او پريد

در مورد  ما همه چي رو. مي دونيم. دستگير شد و تو نجاتش دادي  گيآلود ايجاد اتهام به

».حاال ميشه به نقشه هامون برسيم. تو مي دونيم  

اين كار از . به صورت رسمي دكمه هاي پشتش را باز كرد و ،ش را به آرتميسپشت مالچ به

ن ناسزا بعد از چيزي كه به توبا معرف بود يدوم. نژاد دورف ها بود يبد ترين ناسزاگويي ها

راه  به جنگ هاي زيادي بر سر توبا. تخليه مي كردي كه خودت را در جهت طرف مقابل

.افتاده بود  

براي پونزده دقيقه اينجا صبر كنيد بعد به طرف ورودي اصلي . باشه ادامه ميديم رئيس - 

كه من بخوام خودم  هتونل طوالني تر از چيزي نيفقط ا. من شما رو با خودم مي برم. بياين
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كه اگر زياد «مكثي كرد تا چشمك بزند» .تينرو نگه دارم پس اگر آت آشغال من رو گرف

»!شهچي عايدتون مي مي دونين ،ننزديك باشي  

قه نزده دقيوپس پ. سرگرم كننده بود خيلي. خيلي خب«.:آرتميس به سختي لبخند زد

».عقربه هاي ساعت در حال حركتن. ، آقاي ديگامزوقت داري  

».كه كار نمي كنن هساعت هاي جني چندين قرن !؟هحركتدر حال «:مالچ گفت  

ا يك لبخند ب نمانند دولفي. حيرت انگيز پريد يسپس دهانش را كامل باز كرد و با لذت

.فريبنده به درون خاك شيرجه زد  

.م تحت تاثير قرار گرفته را ديده بود، باز صحنه ها اينربا اينكه آرتميس با  

  ،ل شكمشون بشنااگه مي تونستن براي چند دقيقه بيخي. چه نژادي«:زمزمه كرداو 

».مي تونستن بر دنيا حكومت كنن  

.هالي به روي كاپوت نشست، به شيشه ي جلوي ماشين تكيه داد و آفتاب گرفت  

كه اينجوري فكر  يفقط توي دشاي. شايدم اونا دوست ندارن بر دنيا حكومت كنن - 

.يميكنه،آرت  

.آرتي  

و لطيف هالي نگاه كرد و  او به صورت آشنا. رتميس را به درد آوردآعذاب وجدان شكم 

.متوجه شد كه ديگر نمي تواند به او دروغ بگويد  

ولي . خيلي بده كه مجبور شديم اين ماشين رو بدزديم«:هالي با چشمان بسته ادامه داد

.پيداش كنه يبش بايد بتونه به راحتصاح. م واضح بودپيامي كه گذاشتي  
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.رگ تري در پاش رفته بودخار هاي بز. آرتميس حس بدي نسبت به ماشين نداشت  

».آره درسته« :او با پريشاني گفت  

.من بايد بهش بگم. بهش بگم مجبورممن   

 . رفت آرتميس پايش را بروي چرخ جاوي ماشين گذاشت و باالي كاپوت در كنار هالي

شروع به تمركز روي صحبتهايي كه مي خواست بگويد، . تسنش آن جا براي چند ثانيه

.كرد  

.ه او انداخت كه كنارش نشسته بودهالي نگاهي ب  

.مي دوني كه، چيز. افتاد كه ببخشيد در مورد اتفاقي -   

بوس ؟ -   

م و  تازه وقتي يما حتي از يك گونه نيست. نمي دونم چم شده. آره«:هالي چشمانش را بست

ببين چي « .هالي صورتش را با دست آزادش پوشاند» .بر گرديم دوباره خودمون مي شيم

جريان زمان من رو تبديل كرده . اولين سروان مونث پليس زير زمين. مي زنم نق. مي گم

».به چيزي كه شما نوجوون صداش مي زنيد  

ك تر يزمان آن دو را به هم نزد گذركه  به طوري .بود هالي عوض شده. حقيقت داشت

. كرده بود  

چي ميشه اگه من همينجوري بمونم؟ خيلي هم بد نمي شد، مي شد؟ -   

.اميدواري با هم بود راي تزلزل واسوالي كه د. بي جواب و معلق ماندانشان ر ميسوال د  

.كه تا به حال انجام دادي كاريه نبدتري. اگر به اين سوال جواب بدي  
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پيشاني اش داغ شده و آرمشش شكسته . از دهان آرتميس خارج شد» .هالي، كار تو نبود«:

.شده بود  

»چي كار من نبود؟« .:ود ولي گيجلبخند هالي خشكيد، هنوز بر لبش ب  

از  ي جادو چندتا جرقه. من انجامش دادم. من بودم. تو باعث بيماري مادر من نشدي - 

.سه سال غيبم زده بود راينم فراموش كنن كه بتونل برام مونده بود و باعث شدم كه والدي  

.لخند هالي كامال محو شد  

...ولي تو گفتي ... كار من -   

.حقيقت چون بتكي بر سرش خورد. جمله ايستاداو در ميانه ي   

هالي، . من مجبور بودم« :كند هسعي داشت كه خود را توجي. فشار آورد به خود آرتميس

خواهش ... د مطمئن مي شدم كه كمكم مي كنييمن با. خواهد مرد... مادرم داره ميميره

»...مي كنم بفهم  

آرتميس چند . ش وجود نداشتي براي كارهايهاو بس كرد متوجه شده كه هيچ توجي

.دقيقه به هالي اجازه داد تا خشك بماند سپس دوباره شورع كرد  

...اگر راه ديگه اي وجود داشت. هالي باور كن -   

.صورت هالي به خشكي سنگ بود...چهي  

.بگو يهالي خواهش مي كنم يه چيز -   

.هالي از روي كاپوت ماشين سر خورد و سنگين روي دو پا فرود آمد  

».وقتشه كه بريم. شد تمومپونزده دقيقه «:گفت او  
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 شروع او بدون اين كه نگاهي به عقب بياندازد با گامهاي بلند در طول مزرعه ي مكگريني

خورشيد . گذاشتمي هاي سبز و سياه به جاي  علفدر با هرگام دو جاي پا . حركت كرد

ي از نور در چمن زار محل عبور هالي موج در مي درخشيد و برگ ها صبح دم بروي پهناي

.كردمي ايجاد   

من چي رو از دست دادم؟. عجيبه«:آرتميس انديشيد  

.كاري نبود كه انجام بدهد، جز اينكه آهسته او را دنبال كند  

 

علي رغم توده ي . مالچ ديگامز در بوته اي نزديك  ورودي مخفي شده، منتظر آنها بود

.بود تشخيصابل ق زخيم خاك قيافه ي خودبينانه ي او به راحتي  

».من به تنهايي در رو باز كردم. نيازي به آمنيتول نيست سروان«:او گفت  

ك كد هشت رقمي نياز يدر اصلي لنگرگاه شاتل ها به . ر شده بودهالي بيتشر از حد متحي

و عالوه بر آن به اسكني از كف دست نياز داشت و هالي مي دانست مغز مالچ از نظر 

يا حداقل هالي اينطور فكر مي كرد چون او . ه ي يك كرم بو گندو بودبه انداز تكنولوژيكى

ني يتالشي سي دقيقه اي براي بازشناسي قفل در و باز كردن آن توسط خودش را پيش ب

.كرده بود  

.ببينم... خب  -   

 شرسسكو ولو شده و  پيكري بروي. مالچ به انتهاي دهليز و پله برقي زير زميني اشاره كرد

. چسبنده اي پوشانيده شده بودبا ماده ي   
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.فقط يك گارد حفاظتي مونده بود. فرمانده روت و گروهش اينجا رو خالي كردن -   

ن برگشته بود تا وِدانست كه روت به ه ياو م. هالي به نشانه ي موافقت سرش را تكان داد

.افت كنديدر را گزارش هالي از هامبورگ  

براي همين من كامل بلعيدمش و بهش . ينجا بود، اون اوقتي كه من به داخل تونل زدم - 

هركسي واكنش متفاوتي نسبت به كالهك خلطي نشون . طعمي از بزاق دورفي رو چشوندم

دستش رو روي سنسور گذاشت و كد رو لو . اين پيكسي كوچولو سعي كرد در بره. ميده

.كردماده ي بيهوش كننده اثر بوي مزخرف  داد و يكم كم اينور و اونور شد تا  

تلخي » .شايد شانس بآلخره داره به ما رو مي كنه« :او گفت. آرتميس وارد تونل ورودي شد

.نگاه هالي را حس مي كرد  

تونستم به شما دوتا نارو  يوگرنه من م. حيف شد كه در انبار رو باز نكرد« :مالچ آهي كشيد

».بزنم و با شاتل در برم  

»شاتل؟«.:آرتميس خشكش زد  

فكر . هالي يك شاتل«:اه خصمانه ي هالي را به جان خريد تا بپرسداو با شجاعت نگ  

».مي كني بتونيم سريعتر از من جوون تر به مراكش برسيم  

داره چقدر طول بكشه كه من رد مون رو  يبستگ«.:چشمان و صداي هالي بي حس بود

».پاك كنم  
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بي مصرف . نددشاتل چيزي بود كه خلوان هاي پليس زير زمين آن را بي مصرف مي خوان

اين دستگاه  دقيق تر،آرتميس مي دانست كه باتلر . براي همه چيز جز باسازي و سوزاندن

.را ارزشيابي مي كرد  

من خيلي چيزا رو تو  آرتميس« .:او مي توانست صداي محافظ بزرگ را در سرش بشنود

» ...جووني روندم ولي اين لعنتي   

».مدهانگار از احد بوق او« :آرتميس زمزمه كرد  

. كت خروس مي خونهب؟ انگار امروز كيك شوخي ديگه پسره ي خاكي« :هالي گفت

با خودشون طاعون  ايندفعه چي كار كردي؟ به يه احمقي كه بهت اعتماد كرد گفتي

»وردن؟ا  

. اين مي توانست سال ها به طول انجامد. آرتميس سرش را از خستگي به پايين انداخت

كه  اي را او ورقه ي آهني. مي زد از باالي شاتل گذشته بودمالچ وقتي كه به داخل تونل 

ش از ي ااو پس از بازديد قبل. ب شده بود را به بيرون پرتاب كرده بودصن در ديواره ي اصلي

.مكان مي دانست كه پانل شل است  

مالچ نتوانسته جلوي خود را بگيرد نگاهي به  .ك چادر بودهشاتل بروي چند بلوك و زير ي

تونل كه براي بازسازي تونل ورودي شبكه ي زيرزميني مردم  حفّار كي خته بود،آن اندا

منوريل بچرخاند و در مسير  يو داغان را  بر رو مفيد بود و براي هالي آسان  تا شاتل درب

.خروجي تونل قرار دهد  
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در همين مدت آرتميس ردشان را پاك مي كرد و تمام شواهد بازديدشان از لنگر گاه را از 

او . پاك كردن ويدئو هاي كريستالي و پر كردن زمان از دست رفته. ين مي بردب  

نمي توانست كار زيادي در مورد فرد بيهوشي كه به آنها براي داخل شدن بدون خواست 

و صد البته كه مالچ تمام اين موفقيت ها را ازان خود . انجام دهدقلبي كمك كرده بود،  

.مي دانست  

از اين باال  سياه ديگه توي ليست. ساب ميشمحك هكار شماره ي يمن همينجوري هم تب - 

.تر كه نمي تونم برم  

را قبل از  در چنگك پرتاب قرار داشت، چند دقيقه دستگاه. نشسته بودند شاتلدرون  

هالي مشغول ساختن . نددر لنگرگاه گذراند ، رابراي شارژ كردن ايتكه وارد ژرفا شوند،

.ات تونل بودگزارشي دروغين براي مقام  

به دستوري از سرويس، سطحش باال رفته و مجهز  دارم بهشون مي گم كه اين شاتل بنا - 

قاي شمالي احضار شده تا تونلي براي تامين احتياجات ايجاد يشده و توسط لنگر گاه آفر

.پرواز بدون سر نشينه براي همين انتظار وجود سرنيشن رو ندارن هاين ي. كنه  

با اينكه  .زم كرده بود تا امكان موفقيت را تا بيشترين حد باال ببردآرتميس عظمش را ج

.تمام پل هاي ارتباطي را نابود كرده، مجبور بود بپرسد  

يعني كار ميكنه؟ -   

منتظر  ،احتماال يك موشك هوشمند پشت اون در. شك دارم« :هالي شانه باال انداخت

».ماست  
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واقعا؟ -   

؟نه، كيف ميده. گمنه دارم دروغ مي -   

از  اين ناراحتي را او بايد راهي پيدا مي كرد تا. بختي تكان دادبد آرتميس سرش را از روي

.حداقل مقداري از آن را. ردودل هالي در بيا  

ما  متوجه ميشه،س وقتي كه اداره ي پلي. دست كم براي يه مدت. معلومه كه كار ميكنه - 

.برگشتيم به آينده  

ركت كنيم؟ن حوم بدونه فرمو ما مي توني -   

هالي و مالچ در خنديدن شريك شدند و چند كلمه به زبان جني بيان كردند كه سريع تر 

كه معني كودن را  "كوپوگ"او حدس زد كه كلمه ي . س متوجه شودياز آن بود كه آرتم

.مي داد شنيده است  

از  مونده ها رو پس آره پسره ي خاكي ما بدون فرمون هم پرواز كنيم مگه اينكه بخواي - 

.ديواره ي تونل جمع كني كه ما معموال اون رو به روبوت ها مي سپاريم  

چقدر مي تواند با كساني كه بهشان عالقه ندارد، يآرتميس فراموش كرده بود كه هال  

.ترشرو باشد  

را براي هالي "تو حس عاشقي رو از دست دادي" ها انسان مالچ چند قسمت از شعر قديمي

.در دست مي خواند يبا گرفتن بلند گوي خيال  

»!ديگامز، اگه خفه نشي به زودي قطع نخاع ميشي« .:زد هالي ديگر لبخند نمي  

.مالچ متوجه حالت هالي شد و مي دانست اآلن وقت مناسبي براي اذيت كردن او نيست  
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هالي تصميم گرفت كه بايد گفتكو را پايان دهد براي همين دريچه ي ورودي را باز كرد و 

.ژ را جدا ساختكابل هاي شار  

».خودتون رو جمع كنين پسرا« :او گفت  

 مثل ول كردن دقيقاً .كرد و بي انتها و شاتل را با شيرجه اي عميق وارد سوراخي عظيم

.اسب آبي يك بادام زميني در دهان  

  
  
  

  
  

  ...به زودي، فصل بعد در
  
  
  

www.Valimar.ir 
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 
اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.

 



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 3 

دهم فصل                              

خلق و خوي فاول        

شمراك فس،  

  .بود دهيند  چارهيب نقدراي را ساله ده سيآرتم ،آورد يم ادي به باتلر هك ييجا تا

ند، اين بود كرده واگذار يياياسترال ييدانشجو به را يعلمي  زهيجا كي كه يوقت فقط ديشا

رئيس جوانش را . انداخت به عقب ينگاه يقرض لندروري  نهيآ از محافظ. طور شده بود

 دهيچسب او فينح كريپ بر متشيق گران يها لباس و نشسته كرده عرق يبدن باديد كه 

.بود  

 سه و بود شده بسته سيآرتم يكنار يصندل به يمنيا بند كمر با دار سوراخي  جعبه كي

 قفس يبررس حال در دراز پوزه مونيم .ه بودآمد رونيب ها سوراخ از يكي از اهيس انگشت

.بود خود  

 يعيبط رو كارش دخوا يم .نگاهي هم به حيوون بيچاره ننداخته يحت سيآرتم

 يبرا يحت. يكن ضرمنق رو نژاد كي كه ستين يكيكوچ زيچ يول. بده نشون

.خودت پدر نجات  

 و شده گم پدر. كرد يم يبند دسته را خود يچارگيب  ليدال حال، نيهم در سيآرتم

 دنبال به. بودند دو و كي ي شماره شود، نابود يعصب فشار خاطر به بود كينزد كه يمادر
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 و بردند يم باال موسكو هتل از ياتاق در را مخارج كه شمال قطب در مكتشف ميت كي آن

ر ميل ايخاو و احتماالً با هر چيز ممكن، بودند، زنده هتل گانيرا سيسرو با شك يب  

 با تنفرآور مرد كي. داشت ستيل در يبخصوص گاهيجا هم يكرونسك مونيد .مي كردند

.كننده منزجر ييها دهيا  

  فرودگاه سمت به را مايهواپ شد مجبور باتلر و بود شده بسته فس يمحل فرودگاه

 درورِنل كي. كند هيكرا درورنل كي آنجا از و كند كج كاسابالنكا در 1يو محمد يالملل نيب

روي بنده اش، با سوراخ هاي  يها سوراخ و بود يميقد اريبس يكي نيا. شترفتهيپ چندان نه

 ليما صد در را شيها نفس ينآخر ،نيماش كولر. رقابت مي كرد يسيسوئ ريپن روي يك

 كرد يم حس سيآرتم هك بودند رفته در زهوار و داغان چنان ها يصندل و بود دهيكش قبل

 مرگ حد سر تا را او ها تكان خت،پ ينم را او گرما اگر. است نشسته مته كي يرو بر كه

.لرزاندند يم  

 يلبخند پوزخندي شد عثبا كه آورد هجوم سيآرتم ذهن به يفكر ،ها نيا تمام رغم يعل

.رديبگ شكل بر لبان آرتميس،  

. نه العاد خارق يبيعج طرز به مونثش همكار و بهيغر موجود  اون 

 هم يراحت نيا به و اورنديب بدست را دراز پوزه مونيم خواستندبا تمام وجود مي  آنها

.بود مطمئن بابت نيا از او. شدند ينم ميتسل  

  با. كردند يم عبور اوي  پنجره يجلو از كه داد شهري  حومه به ار اش توجه سيآرتم

 Moahammed V  1.  
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.نزديك شدن به مركز شهر، بزرگراه با ماشين هاي مختلف پر مي شد  

 عبوس مردان از پر كه ييها وانت .بالغ مرد كي از تر بلند ييها چرخ با بزرگ يها ونيكام 

 رخت چوب، از يا تپه پشتشان بر  و داد يم صدا شكسته آسفالت يرو بر ها االغ سم. بود

 در شتابان گرفته خاك و گرد يِگاز موتور هزاران. به چشم مي خورد منزل اسباب يحت و

 خودي  زده زنگي  بدنه بر سوار را خانواده ياعضا يتمام معموال دادند، يم راژيو ها كوچه

 و زدند يم جمو سراب چون ديخورش نور ريز در ،جادهي  كناره يها ساختمان. داشتند

.دادند يم مردم به مانند روح يتحال  

صحرا به شدت  خاك از ياثر و شدند يم تر متراكم ها ساختمان شهر، مركز به تر كينزد

 و ها خانه قهوه ،كلوپ ها دئويو و ها گاراژ كنار در يمسكون يها خانه. دقبل ديده نمي ش

 و داشتند خود بر را يشن يها باران يِنارنج رنگ همه و همه. داشت قرار خوري ها اغذ

.شد يم دهيد ييها قسمت محدود در آنها يواقع رنگ  

 يستيهمز از كرد، يم ديبازد را يا توسعه حال در يكشورها كه شهيهم مثل سيآرتم

 و زرق يها ريزنج يبرو را 2ها داپيآ ها چوپان. شد يم زده شگفت مدرن با كهنه يقستها

 كوچك يها خانه. داشتند تن بر را تديوناي منچستر يها لباس و كردند يم حمل دار برق

.داشتند ماهواره يها شيد خود، دارِ نيچ بام پشت بر  

 

iPod 2 .  
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 و شرق از كه ييها كاروان ستد و داد گاهيپا بود، بالقوه تياهم با يمحل فس ،اواخر همان تا

 و يمذهب شهر كي بود، شده شناخته عرب ييدانا مركز عنوان به فس. آمدند يم غرب

 تجاوز خاطر به اي ييوهوا آب مشكالت خاطر به مكه راه كه يوقت ن،يزائر يبرا يمحل

.شد يم بسته راهزنان  

 معامله يرلنديا تبهكاران با تا بود شده شكن قانون جالدان يبرا يمحل به ليتبد اآلن يول

.كنند  

 يم رييتغ كرد رو فكرش هشيم كه يزيچ اون از تر عيسر ايدن«:دياندش سيآرتم

.كنه  

».بشه آماده راتييتغ نيتربد يبرا تا كنم يم كمك دارم هم من و آه  

 آن به كينزد ندهيآ در او كه نبود ينعمت آرامش، يول شود يتسل باعث هك نبود يا شهياند

.باشد بسته دل  

 به دوباره و شده فرستاده رلنديا به فس از كه امكيپ كي آمدن با سيآرتم همراه تلفن

.افتاد لرزش به ،بود گشتهباز مراكش  

. گذاشت شينما به را اش نيشيپ يها دندان يلبخند و كرد يوارس را صفحه او  
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.بعد دوساعت ؛فروشان چرم بازار  

 

.كند معامله يعموم مكان كي در خواست يم يكرونسك  

.هيباهوش مرد. دارم اون به من كه داره اعتماد من به همونقدر دكتر كه اديم نظر به  

 

 ها چيپ سر بر يكاو معدن لوازم به. داشت دعوا آن با كه انگار راند، يم را شاتل يطور يلها

 خطر، يها ريآژ همه ي و آمده در صدا به آن يباد يها ترمز كه يطور بهبرخورد كرد 

  تمام الهك .داشت سر بر را شاتل يها نيدورب به شده وصل يانبخل كاله او. شدند قرمز

 يها ريتصو توانست يم يحت او. داد يم نشان او به زمان هم را شاتل دور يها انداز مشچ

 تونل نيا امتداد در. كند افتيدر را تونل در مستقر يها نيدورب از شاتل به شده ارسال

 از قبل ليما پنج ،حركت به حساس يها چراغ نيهم يبرا و داشت وجود يكم كيتراف

.شد يم روشن ،تونل به شاتل ورود  

 به بودن. كند فراموش را اتفاقات هيبق و برده لذت پروازي  تجربه از كرد يم يسع يهال

 يچيپ كردن رد با. بود او يبچگ دوران يها آرزو از يكي ينيزم ريز سيپل خلوان عنوان

 يعصب فشار ،دستانش ريز شاتل يرو بر فشار كردن حس و متريليم چندي  فاصله با گريد

. شدمي  خود بجذ لهيوس توسط ييگو و كاسته او از  
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 نجات رو مادرش نكهيا يبرا يول. داد بيفر رو من گفت، دروغ من به سيآرتم

 يم اگه كردم؟ ينم كارو نيا بودم جاش من اگه بگه تونه يم يك. هيخوب ليدل. بده

.دوستام دادن يبفر يحت. زدم يم يكار هر به دست بدم نجات رو مادرم تونستم  

 - .ديرس يم نظر به يضرور ريغ نكهيا با -  .كند درك ار سيآرتم رفتار توانست يم او پس

.ببخشد يراحت به را سيآرتم توانست يم او كه نبود يمعن بدان نيا يول  

 مورد در ياشتباه قضاوت او كه ديرس يم نظر به كند؟ فراموش توانست يم چطور و

.بود كرده شانيدوست  

.شهينم تكرار دوباره  

 انجام توانند يم سيآرتم و او كه يكار نيشتريب: ودب مطمئن آن مورد در يهال كه يزيچ

.بود اجبار يرو از گريكدي به گذاشتن احترام بدهند  

 يها دسته به كه سيآرتم دنيد از و شد وصل مسافران تمقس يسقف نيدورب به يهال

 نكهيا اي است نيدوربي  صفحه خاطر به كه نبود معلوم. شد خشنود بود، زده چنگ يصندل

.زد يم يسبز به واقعا سيآرتم صورت  

 نه باشه سبز صورتت كه دوارميام. يخاك پسر يكرد خرابش تو«:ديشياند يهال

».باشه صفحه از راديا نكهيا  

 

.داشت قرار 3رياقاد جنوب مراكش، يصحرا در يعيطبي  چاله كي تونل   

%$�ي در  ��ب ���� ��اآ�. 3  
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 يرنگ يب نشانه تونل، تنها. ديرس يم زمين سطح به شن ليما مين انيم از تونل كه ييجا

 سال هزاران حال، نيا با. رفت يم نيب از باد وزش با سرعت به كه بود، چاله يباال ها شن

  مردم كه گذاشته يجا به خود از بيعج قرمز يها رگه با يها گير ،منطقه نيا در نديفرا

 با. ف قرن بيستم استيكي از راهزنان معرو، 4يسونير انيقربان خون كنند، يم ادعا يمحل 

ي  نكته مطلب نيا يول ،كرد ينم باور را داستان نيا يمحل مردم خود جز به يكس نكهيا

 جلب خود به را ياديز يها كننده ديد باز و بود مسافرت يراهنما يها كتاب در يجالب

.كرد  

 شن با يكل به را شاتل يهواي  هيتصف يها لتريف و كرد باز چاله انيم از را خود راه يهال

به  چاله از يبعد سه يمدل جز به يديد داشتن بدون كردن پرواز حال در او. ساخت پر

 كه ديكش طول شاتل يبرا هيثان چند و بود يكوتاه ريمس بختانهخوش. ، بودراهنما عنوان

 يزود به آن مسافران شاتل، قيعا پوشش رغم يعل. كند باز قايآفر آسمان به را خودش راه

 اجنه، يها خانوادهي  هيبق برخالف. گامزيد مالچ خصوص به كردند، سح را هوا يگرما

 را ييطال ديخورش دنيد يآرزو و كنند يزندگ سطح يرو كه نبودند يموجودات ها دورف

 سر آنها به ا،يدر سطح از تر باال يزيچ هر. داشته باشند خود يباال به رو يها صورت در

.داد يم جهيگ  

 

.تلفظ مي شود   Raisuni    كه در فارسي Raisuli 4 .  
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 من. داغه يليخ يلعنت داغه،. ادينم خوشم من. باالس يليخ جا نيا«:زد يبزرگ آروغ مالچ

 هم يزيچ ره. نياين من دنبال شده طور هر يول يچ يبرا ستمين مطمئن. توالت برم ديبا

».نينش وارد ن،يديشن كه  

  يجد كه ستين النهعاق كند،يم خودش يكارها مورد در يحتينص دورف كه يوقت

.اش ديرينگ  

 فس جهت در يشرق شمال سمت به را شاتلي  دماغه و كرد زيتم را جلوي  شهيش يهال

.دهند شكست مالقات محل در را كوچك سيآرتم توانستند يم آنها شانس، يكم با. گرفت  

 هك رد،يگ قرار سيآرتم يروبرو تا چرخاند را شيصندل و كرد فعال را كياتومات انبخل او

.گشت يم باز معمول حالت به داشت صورتش، رنگ تازه  

كجاس؟ مالقات محل يدون يم كه يمطمئن -   

.بود كرده مشغول را ذهنش د،يترد نيهم و نبود مطمئن زيچ چيه مورد در سيآرتم  

 فروشان چرم بازار در رو مبادله كه ارميب ادي به واضح تونم يم يول ستمين مطمئن يهال - 

 و يكرونسك اگر. ميكن شروع رو كارمون ميتون يم كه يهيجا اونجا داقلح. دادم انجام فس

.ميد يم ادامه رو مون كار جالدان اردوگاه در اونوقت مدن،وين تر جوون من  

 ما زمان و داره فرق تو يمعمول يكارا با نقشه نيا هممم«:ديكش هم در ش رااخم يهال

».ماست دشمن ،زمان. ميدب هدر كه ميندار وقت روز چند ما. شهيم تموم داره  

».سخته سفر نيا مشكل تنها زمان. درسته«:كرد ديتائ سيآرتم  
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.برگشت خود كنترل اتاق به و برداشت خچالي از يخوراك بسته كي يهال  

 قوز. حدس بزند چه در سر دارد كرد يم يسع و داشت نظر در را سر، او پشت از سيآرتم

 و گرفت يم را خودش يجلو هالي. زده گره وجل در را شيها دست و گرد يها شانه و كرد

 يهال تا مي كرد شاهكاربايد  سيآرتم. كرد يم رفتار خصمانه يارتباط قرار بر هر به نسبت

.گرداند باز ،يقبل خوب حالت به را  

 رگه مانند و شد يم رد شيجلو از مراكش يصحرا فشرد، شهيش به را دماغش سيآرتم

 بخواهد يهال كه باشد داشته وجود يزيچ ديبا. ماند يم يجا به سرخ خاك ،طال از ييها

 به توانست يم سيآرتم و خورد يم حسرت ندادنش انجام خاطر به كه يزيچ. دهد انجام

.كند كمك او به ينوع  

 يبرو را سينو دست سند كي او ايآ. آورد بدست را جواب ق،يدق تمركز لحظه چند از پس

 او، با بود نتوانسته يهال كه نداشت وجود يمخصوص شخص ايآ و بود؟ دهيند انبار يها لير

كند؟ وداع  

 

نيزم رِيز ن،وِه شهر س،يپل مركز  

. بود يادار يها كاغذ بر خود، قارچ گاريس خاكستر ختنير حال در روت وسيجول فرمانده

 بر نيزم ريز سيپل يها ليفا كه شد يم قرن كي يبرا. البته چندان هم كاغذ اداري نبود

 يمركزي  هسته در و شد ضبط ستاليكر يرو بر آن يتمام. شدند ينم وشتهن كاغذ يرو

 يفول يها دست ريز كه ديرس يم نظر به  و. شد يم يدار نگه ياطالعات يفضا در ييجا
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 در را اطالعات شديم يروز كه يطور به. دهند پرورش دار حافظه اهانيگ دارند يسع

 رهيذخ بود، زانيآو روت دهان در كه يرگايس يحت اي وانات،يح مدفوعي  كپه اي اهانيگ

 كه نداشت هم يا عالقه منطوريه و شد ينم متوجه را ها نيا از كدام چيه فرمانده. كرد

 يايدن او. باشد داشته را اش يتكنولوژ نانو و يمجاز يايدن يفول بگذار. كند درك را آنها

.بود حاضر هم آنها از ياديز يمقدار كه داشت يم بر را نيزم ريز سيپل مشكالت  

 هب بود، كرده جاديا نيزم سطح در يشورش ،گامزيد مالچ اش يميقد دشمن همه، از اول

 وارد او، يها يشكن قانون و جرم نيآخر. خواند يم مبارزه به را او دورف كه ديرس يم نظر

 يايدن در شده ديتبعي  اجنه به خود يها تيغنم فروختن و شاتل، گاه لنگر كي به شدن

 به نيزم وسط در شده افتي باز خاك از يزيتم و تر هرم او مكان، هر در. بود اه انسان

.دعوت كارت كي مثل گذاشت، يم يجا  

 وزغ به شده، ليالتحص فارق ساحران از يتعداد. بودند يلعنت دهن بد يها وزغ آن از بعد

 ، نشد ليالتحص فارق خاطر به كه ست يهيبد. بودند داده يور سخن قدرت ها تونل يها

. بود شده جاديا ريگ همه مشكل كي. بودند كرده اعطا را كردن نيتوح قدرت ها وزغ به آنها

نيتوه دنديرس يم كه يشهروند هر به و گشتند يم نوِهي  حومه در ها وزغ نيا  

.كردند يم   

ي  هفته نيهم. كردند يم رشد قدرت، و جسارت داشتن در  نيگابل خالفكار يها دسته

.بودند كرده منفجر ها نيگابل شهر در خود راهي  انهيم در را گشت نيشما كي آنها شيپ  
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 سرش يباال ميخض يابر گارشيس دود با داد، لم خود چرخان يصندل در روت وسيجول

 شهيهم يبرا را تفنگش غالف خواهد يم كرد يم حس كه ديرس يم ييها روز. كرد جاديا

.كند سرگرم را وا تا نبود يزيچ گريد كه ييها روز كند، گذار وا  

 خواست در يكس. درآمد صدا به سكو،يد يرنگ يها چراغ مثل ،سقف يرو بر يمجاز زنگ

.كرد چك را شخص مشخصات روت. داشت تماس يقرار بر  

.شورت يهال سروان  

.زد يابيكم خند شين ها مدت زا پس روت  

.كند كار چه ديبا قا،يدق دانست يم او كه بود ها روز يبعض و  

 يكسان. كنم تيترب كار نياي  ادامه يبرا  رفتنم، از قبل رو ها نيتربه ديبا من

.شورت يهال سروان و  - برسند دادم به انيخدا -يفول كلپ، تانيكاپ مثل  

 جن نياول. بود داده يسرواني  درجه او به و دهيكش باال تر نييپا يها رده از را يهال ،روت

. بود ساخته بلند سر را روت او و. داشت يسمت نيهمچ كه ينيرزميز سيپل خيتار در مونث

.صبر اي درنگ لحظه كي بدون بود، شده انجام تيموفق با ها تيمامور تمام  

 نترس، باهوش،. روت يدار ازين بهش كه هيكس همون اون«:گفت روت يدرون يصدا

 دونه، يم چه يكس. سازه يم خودش از يعال تانيكاپ كي شورت يهال. دلسوز

.بشه خوب ي فرمانده كي ديشا  
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 را او زيآم غرور لبخند كه نداشت يازين شورت سروان. دور كرد لبانش از را لبخند روت

 از يمقدار و يبردار فرمان داشت، ازين انضباط به او. نديبب مهربان، يبزرگ پدر همچون

.فرمانده افسر به نسبت احترام با همراه ترس  

 يها ستاره ،يمجاز زنگ يها ژكتورپرو از و. زد ضربه صفحه يرو ديتائي  دكمه بر او

 تن بر را ها انسان لباس كه يحال در شورت يهال سروان كريپ و آمدند رونيب يرنگ يريش

 كه يحال در نديبب را او كامال توانست يم روت .بود يمخف تيرومام كي در احتماال. داشت

 كه. شود مستقر يمجاز زنگ يپا جا در فرمانده كه يوقت تا نداشت فرمانده از يديد يهال

.داد انجام هم او  

؟، نهمراده وقف بر هامبورگ در يچ همه كه دم يم احتمال شورت، سروان -   

 انگار كه ،يطور دستانش و بود مانده باز دهانش. آمد نظر به گنگ لحظه كي يبرا يهال

 كشته يكبو اُپال بدست بود، مرده روت او زمان در. رديبگ آغوش در را فرمانده خواهد يم

.داشت ادي به او كه بود زنده قدر همان روت وسيجول نجايا زمان، نيا در يول بود شده  

»سروان؟ مرتبه يچ همه«:كرد صاف را شيگلو روت  

.ديكن آماده رو تجسس گروه باشه، الزم ديشا فقط. مرتبه يچ همه. فرمانده بله -   

 دارن خودشون دهش ضبط ريتصاو. مزخرفه«.:كرد رد را نظر نيا گارشيس حركت با روت

».ينداشت ازين يبانيپشت به وقت چيه تو. آرومه يچ همه گن يم  

».هست كار كي يبرا هم ياولي  دفعه شهيهم« :زد لبخند يهال  

.كرد جلب خود به را نظرش مانند دود يبعد سه ريتصو از يزيچ زد، يپلك روت  
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؟يكن يم كار يچ قايآفر تو ؟يريگ يم تماس با قايآفر از يدار تو -   

 مقر در. ام هامبورگ تو من نه،«.گذاشت خودش طرف در را دستگاه پنل دست كف با يهال

 در تر ريپ سال ده من. هستن خراب هم هاش پروژكتور تمام !احمق دستگاه. يبان دهيد

».كنم يم خفه رو يفول خودم گردم بر يوقت. اميم نظر به تورينما  

.ساخت يمخف را آن سرعت هب يول رديبگ را لبخدنش يجلو توانست ينم روت  

 ه؟يچ يميقد ارتباطات مشكل مگه شورت؟ ،يكنيم استفاده يمجاز ساز ريتصو از چرا - 

 نجايا به نيزمي  پوسته از رو ريتصو و صدا يبخوا كه شهيم تمام گرون چقدر يدون يم

؟يكن يافكن پرتو  

.آمد باال دوباره و كرد نگاه نييپا به زد، سو سو اي لحظه يبرا يهال ريتصو  

.فرمانده...  جو كنم، تشكر ازت خواستم يم فقط من...  من -   

 يها فتيش و ممكن ريغ يها تيمامور تمام خاطر به. او از تشكر. بود شده متعجب روت

!؟اضافه  

 رو كارم دارم ايآ كه ستمين مطمئن من. بهيعج ياديز گهيد نيا ؟تشكر كني من از - 

.كنن يم تشكر ازم و انيم اجنه يوقت دم يم انجام درست  

 كار كي شما. نيد يم انجام درست رو كارتون شما درسته،«:گفت سرعت به يهال ريتصو

  رو شما قدر... دونه ينم قدر يكس يول. العاده فوق از شيب د،يديم انجام العاده فوق

 چه من يبرا د،يدار يسع د،يداشت يسع شما دونم يم من. فهمم يم من يول. دونه ينم

».كنم ينم دتونيام نا گذارم، سپاس ازتون نيهم يبرا. ديكن كار  
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 نيچن با كه نبود يعاد. بود گرفته قرار ريتاث تحت واقعاو  بود كرده تعجب واقعا روت

.شود برو رو اي يواقع احساسات  

 فيك كه يفول افتادم، پته تته به يمجاز ساز ريتصو يجلو باش رو من«:ديشياند او

».ديد يم رو نيا اگه كرد يم  

 من حال نيا با. هقلبت ته از هك كنم يم باور و كنم يم قبول رو تشكرت من...  ا...  من - 

.هيكاف بار كي نيهم. ندارم تيمامور هر مورد در رو يگرون يها ارتباط نيچن انتظار  

.فرمانده مفهومه، -   

.كن چك رو زاتتيتجه كل ،باش مواظب خودت هامبورگ تو يراست -   

 يول. كرد پاك را چشمانش او كه بخورد قسم توانست يم روت».ماندهفر حتما«:گفت يهال

.بود ريتصو در گريد اختالل كي دميشا  

سروان؟ مونده يا گهيد حرف -   

 دانست ينم او. گرفت قرار روت يجلو لرزان و آرام ريتصو و ديكش رونيب را دستش يهال

 دنيكش آغوش در و دادن دست بود؛ مفهوم يمجاز ريتصو معاشرت آداب. كند كار چه

سازد؟ نيشرمگ را يمجاز ريتصو كي خواست يم يكس چه آخر. نداشت يمعن  

.بود دراز هنوز دست حال هر به  

.همكار كي عنوان به. فرمانده ديكن تيموفق يآرزو برام -   

 يول. كند يم يچاپلوس دارد گفت يم، بود يگريد دست ريز هر اگر. كرد غر غر روت

.بود كرده خرسند خود ييگو رك با را او شهيهم شورت سروان  
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.كرد حس يمجاز ريتصو كردن لمس از پس را يزيچ نا خارش و دراز را دستش هم او  

 تر كم رو نفره تكي ها حمله اون كن يسع و. سروان يباش موفق«:گفت يزمخت به او

».كنم كمكت كه ستمين شتيپ شهيهم من. يكن  

 كه بخورد قسم توانست يم روت يول. رفت او و» .خداحافظ. فرمانده حتماً« :گفت يهال

.شدند يجار يهالي  گونه از يمجاز اشك يها قطره  

.كنه مشيتنظ دوباره يفول كه بگم ديبا مسخره، دستگاه  

 

 زدن با. داشت يكش يا پرده و بود يميقد حمام كي هيشب كه آمد رونيب اتاقك از يهال 

.گرفت قرار يدست فيك كي در و شد جمع و باز هم از ،يا ضربه  

 كياتومات انبخل و گشت باز خود يصندل به  .به چشم مي خورد اشك چشمانش در هنوز

.انداخت كار از را  

مساوي  گهيد حاال خوب«.داد يجا خلوان كمك يصندل در را خود يآرام به سيآرتم

»؟شديم  

».دهيرس انيپا به تيبوس الف يها روز يول. ميبرابر آره«:كرد ديتائ سر با يهال  

».نطوريا كه« :گفت سيرتمآ  

.شد تموم يعني شد تموم. ستين مبارزه كي نيا س،يآرتم -   

».دونم يم« :گفت طرفانه يب سيآرتم  
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 گسترش صحرا طول در كه كوچكي  اه كوه و نشستند سكوت در لحظه چند يبرا ها آن

 به يآرام مشت و شد خم سيآرتم سمت به يهال سپس. كردند شا تما را كردند يم دايپ

.زد اش شانه  

.يآرت ممنونم -   

.بود دهيا هي داشتن كردم كه يكار تنها. كنم يم خواهش -   

.كرد يم غر غر و خاراند يم را خودش شد، خارج توالت از صدا سر با مالچ  

نه؟ اد،ينم رونيب صدا كه شكر رو خدا. شد بهتر ش،ـــــــــــــــيآخ _   

».بده انجام رو كارش هواي  هيتهو بگذار و ببند رو در« :گفت تيعصبان با يهال  

 ،كردم يم فكر داشتم تو اون من نيدون يم« .بست را در پشتش در را ي ضربه با مالچ

.هيچ منظورم كه يدون يم .پرواز فكر و اين چيزا يعني  

.بشنوم رو اش ادامه بخوام نكنم فكر -   

 يچ دونم ينم هيشميابر دم همون دراز، پوزه مونيم نيا«:داد ادامه يشرمندگ بدون مالچ

»؟شكچل و مسخره يمو مدل اون با اندازه يم يك ادي رو من نيدون يم. يچ  

.بودند كرده فكر موضوع نيا به همه آنها  

»روت فرمانده« :گفت خنده با يهال  

.كوچولو روت فرمانده كي خودشه، -   

».كوچك ِ وسيجول«:گفت سيآرتم  
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 .شد انينما شانيجلو نيزم مركز در فس و گذشتند لسطاي  كوها رشته پس از آنها

.بود لهينق ليوسا از پر شيها ابانيخ  

».ميبد نجاتش كه ميريم ما حاال،  5هيج يج مونهيم اسمش« :گفت يهال  

.كرد كم فس سمت به را ارتفاع و  روشن را شاتل محافظ او  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 .JayJay 



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 20 

  
  
  
  
  

  

  ...به زودي، فصل بعد در
  
  
  

www.Valimar.ir 
  
  
  
  
 

  
  
  
  

 



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 1 

 

 

 

 

 



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 2 

  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 
اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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دهمياز فصل                              

1كالهبرداري 
      

فس فروشان، چرم بازار  

  بازاري باال ،يبالكون نيريزي  هيسا در را آن و كرد باد راكروي شكل  اتاقكي هال

 وانياي رو از سيآرتم و او شد، مرتب زيچ همه كهي زمان. چسباند فس فروشان چرم

  به سيآرتمي زانو. گذشتند شده، پال و پخشي هاي صندل ريز از و رفتند باالي ورود

.شد بلند شيها دندان ي از به هم خوردنيصدا و برخورد كرد اش چانه  

».يشيم تر بلندي ردا. گفتم درستي ديد« :گفتي هال  

».پشمالو و« .:زد كنار چشمي جلو از فوت با را اهشيس و بلندي مو دسته كي سيآرتم  

.باش خوشحال پس نشناسه، رو تو كوچولوي آرت شد باعث كه بودي زيچ تنها هامو نيا -   

 رييتغ لوازم و نويوترين عدد كي همراه به تارا انبار از راي توپ اتاقكي پشمي  سهيكي هال

 بود دهيپوش زانو ريز تا بلند راهنيپ كي سيآرتم. بود آورده خود با منطقه، مناسبي  چهره

ي مخف شال و عبا كي ريز را خود ظاهر غير عادي هم يهال داشت، پا به صندل جفت كي و

.بود كرده  

. رف مقابل استآمده كه نوعي كالشي به وسيله ي جذب اعتماد ط     Pigeon Droppings در متن اصلي اصطالح . 1   

.همچنين در لغت معني فضله ي كبوتر را مي دهد كه دباغان براي نرم كردن چرم از آن استفاده مي كنند  
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يرونيبي  هيال با توپ كي واقع در كه حمل، قابلي ميقد مدل كي كروي شكل، اتاقك  

از قابليت تغيير رنگ و تطبيق خود با  و شده پري نگري ها گازي  لهيوس به كه فرانما بود 

 كي نه. بيشترين كاري بود كه مي توانست انجام دهد نيا و البته .محيط، برخوردار بود

 كهي صندل دو وي لمس شينما صفحه كي فقط ؛ياضافي ها سالح نه ،يابي جهت دستگاه

.بود شده سازيجا در آن زور به  

»؟ نداره هم هواي  هيتصف لتريف« :فتگ سيآرتم  

 ادامه ديكشي م دماغشي رو بر را شالش كهي حال در و» .نه متاسفانه« :پاسخ دادي هال

»ه؟يچي بو نيا« :داد  

 صد و دارهي دياسي قدرت كبوتر،شده ي  قيرقي  فضله«:گفتبا لحني مطمئن  سيآرتم

كنن تا مي  استفاده ازشي دباغ كاركنان. و خرجي نداره هست ازشي اديز مقدار البته

».كنه نرم زدن، چرم رو قبل از رنگ  

 گذاشته شينما به راي دنيدي  منظره و شده گسترده چشمانشان ريز در فروشان چرم بازار

 طول در ها زنبوري  النه همچون يا گوشه شش صورت بهي سنگ بزرگي ها خمره. بود

 زعفران مثلي اهيگي ها رنگ اي و كننده نرمي ها دياس با كدام هر بود، شده دهيچ محوطه

و پوست ها را  كارگران چرم فروشي ها وار خمره هاي رنگ مي شدند .بود شده پر حنا و

و وقتي كه پوست، ته رنگ مورد نظر را به . لگدمال مي كردند و خود نيز رنگي مي شدند

. خود مي گرفت، بر يكي از بام هاي مجاور، پهن مي شد تا خشك گردد   
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 نيا. انداخت راه رو ديتول خطوط كسي بود كه 2فوردي هنر گنيم مردم« :گفت سيآرتم

».كنهيم كار خودشي برا داره ساله ششصد منطقه  

بازار در محاصره ي ديوار هاي بلند و سپيدي بود كه به خاطر رنگ و گرد و غبار، لكه دار 

لكه هاي خاك بر روي ديوارهاي آجري كهن، تصويري چون نقشه اي قديمي از . شده بود

. ر مرموز در داستان ها را ايجاد كرده بودجزاي  

توجه  و تحمله قابل ريغ نجايا گندي بو كرد؟ انتخاب رو بازاري كرونسك چرا« :گفتي هال

».گميم دارم گامزيد مالچي دوستا ازي كي عنوان به رو نيا من كن كه  

 حس كالً اون. بوده روبرويي ايبو مشكل با تولد بدو زاي كرونسك« :داد حيتوض سيآرتم

 قرار كهي كس هر چون. بده انجام نجايا رو معامالتش كه حهيتفر هي براش نيا وبوياي نداره 

 تمركز و خب .شهيم روبرو ها خمره بدي بو تهاجم باي واقعي معنا به اديب معاملهي برا باشه

».رو مختل مي كنه در حالي كه هيچ تأثيري رو خودش نداره اونها  

!عجب جونوريه -   

مردم زيادي هم از . اين منطقه قراره گردشگر جذب كنه. بگي عجب جونور شروريهبهتره  - 

.اينجا عبور مي كنن اما خب هيچ كدوم زياد دووم نميارن  

.اندك نيشاهدي ول اديزي هاي تماشاچ -   

 

Henry Ford 2 .  
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 كه دهيم رشوه اونها از نيدوج هي بهي كرونسك مطمئنا كه ،يبوم مردم جز به فقط آره - 

.خوادي م اون كه ننيبب رويي ازهيچ هاتن  

ي طانيش جالد هم نيا« .:ديچسبي كيپالستي  پوسته به دماغش شد، خم جلو به سيآرتم

».وقت سر قيدق. اديم داره كه ما  

 اند، كرده عادت ها خمرهي بو بهي طوالن زمان از پس كه تاجران و كارگران ازدحام از بازار

 مي كردند و قصد گذر تيجمع انيم از سرعت به جسم گردشگران ازي گروه. بود شلوغ

 از تر شيب را بدي بو و گرما نبودند حاضري ول كنند هيته منطقه زا عكس چند تا داشتند

 دكتر ديمون رو، خنده و آرام ،آن ها تمام انيم در. كنند تحمل نيدورب كيكل چند

 كاله كي با كه ي به تن داشتدوخت خوش مضحك و ينظام لباس .دبو ستادهياي كرونسك

.بود شده ليتكم، زيت نوك  

 نگاش« :گفت بود شده چندشش بردي م لذت اطرافش طيمح از واقعاً نكهيا و مرد ازي هال

».استكار نيا عاشقه انگار كن،  

ي كرونسك از بدتري گناه و بود فروخته او به را زارد پوزه مونيم او. س چيزي نگفتيآرتم

  بازار انيم خودش ازي تر كوچكي  نسخه دنبال هب خاطر نيهم به. بود شده مرتكب

.گشتمي  را فروشان چرم  

.يغرب ضلع تو .اونجام من -   
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 بزرگ گلداني  لهيوس به بايتقر او. كند پيدا را جوان سيآرتم محل تا شد رهيخي هال

 ازسطح ، قسمتيغروب حال در ديخورش. بود شدهي مخف ،رنگ سبز يها هيحاش با كنجد

.بود وشاندهپ زننده،ي نور با را آن  

 روي كرونسك حواس نور تا بودم دهاسيوا اونجا كه اديم ادمي«:زد لبخند سيآرتم

.كنه پرت  

يه تالفيِ . اين تنها خمره اي بود كه نور خورشيد در اون زمان روش مي تابيد

  ».شايد بچگانه باشد اما خب اون موقع منم يه بچه بودم. كوچيك براي بوي بد

».باشه قيدق ت،يموقع نيا مورد نيا در خاطراتت كه اديم نظر هب«:گفتي هال  

 و نقص با تاكنون خاطراتشي ادآوري. رديبگ را خودشي خوشنودي جلو نتوانست سيآرتم

.بود همراه مشكل  

ي خراب نيا بود؟ نشده متوجه حال به تا چطور. مشكل و نقص .شد متوجه ناگهان او

.باشد هداشتي معن كي فقط توانستي م خاطرات در  

.بود شدن انجام حال در معامله. كند دنبال را هينظر كه نبود آن وقت اآلن  

ي رو و داد گسترش راي قسمت و زد ضربهي لمس شينما صفحه به اشاره انگشت با سيآرتم

 قرن نيچندي برا آن از استفاده خاطر به كوتاه سنگ. كرد زوم بازار وسط در ستوني  هيپا

 به سطحشي رو بر سيخي حنا. بود شده دهييسا و دار دندانه ،چرمي برا هيپا عنوان به
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 رونيبي زخم سر از كهي خون مثل كردند،ي م چكه آني ها كناره از و خوردي م چشم

.زنديم  

ميبد انجام رو معامله ميگذاشت قرار كه هييجا اونجا. اونجا« :گفت سيآرتم  

».دميم ليتحو رو جونور اون من و ذارهيم سنگي رو رو چمدون  

»  .!هيجِي جِ ماسمش پسره هي اون جونور؟ «:گفت ماجرا كردني واقعي براي هال  

 نيهم به ره،يم رو ودشخ راهي ك هر هم بعد.  دميم ليتحو روي جيج من! باشه حاال - 

.نبود همي مشكل چيه. يآسون  

م؟يكن كار به شروع بعد شه انجام معامله كه ميكن صبر ما چطوره -   

حداقل االن از اين جاي كار، . ي كه بعد از معامله ميافته، خبر نداريمنه ما از اتفاقات -   

.ميداري آگاه  

»كجاس؟ باتلر« .:ي بررس آزموده كاري نگاه با را اوضاعي هال  

 باز را او نظر مورد قسمتي آرم بهي ا صفحه زد، ضربه صفحه از گريدي  نقطه بر سيآرتم

.كرد  

.نهيبيم رو يچ همه داره و پنجره او پشت -   

 و عمق خاطر به و بود رفته فرو آن در كه بود ديسف واريدي رو بر بلندي گوش چهار ،پنجره

.ديرسي م نظر به كيتار ،هيسا  

 با سپس» ست؟ين نطوريا من، دوستي هستي مخف كهي كني م فكر تو«:كرد زمزمهي هال

 ،حرارت زاي درخشش  ناگهان. كرد فعال را شب در ديد لتريف و ديكش صفحهي رو بر شست
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 ستادهيا ثابت سنگ مثل كه ه به نمايش گذاشتپنجر پشت عضالني را در و درشت يكليه

.تنها چيزي بود كه باعث مي شد او با يك مجسمه تفاوت داشته باشد قلبش ضربان و بود  

ولي من نظرش رو عوض  ر مي خواست معامله رو خودش انجام بدهباتل كه اديم ادمي من - 

.الست و حتماً عصبانيهاآلن اون با. كردم  

.بخوام ببينم من كه ستيني زيچ واقعاً باتلر تيعصبان -   

 پرشِ لباس هينميدوني چقدر دوست داشتم « .:گذاشت اوي  شانه بري دست سيآرتم

تو اگه براي انسان ها و دستگاه ها نامرئي بودي، خيال . نيروي ويژه هم توي انبار مي بود

». من راحت تر مي شد  

 جز به تا شد ديناپد لكه لكه و كرد احضار را خودي جادو شكست، را گردنش جقلن يهال

.نماندي جا بهي صندل در او ازي زيچ قيرقي بخار  

 درآمده كيربوت حالت به ارتعاشات خاطر به شيصدا» .سيآرتم نباش نگران« :گفت او

».يستين بازار تو باهوش شخص تنها تو. بودمي اديزي ها تيمامور تو من«.بود  

 مواظب كه شهيمي شتريب ليدل نميا«.نشد دلخوش حرف نيا با هم ذره كي يحت سيآرتم

 بال كهانباريه  چجور آخه. شدي م دايپ لنگرگاه اون تو بال جفت كي يكاشك. يباش خودت

»!؟رهندا  

ما استفاده « اتاقك، شناور بود  صدايش جلوي خروجي ».بهتر از هيچي يكاچ« :گفتي هال

».ي كه داريممي كنيم از چيز  

  دنبال فروسرخ ابشت لتريف با محوطه، طول در و ها پله نييپا به را اوي شرويپ كه سيآرتم
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دستور زبانت هم ضعيفه ها . ما استفاده مي كنيم از چيزي كه داريم «: مي كرد، تكرار كرد

»!هالي  

 

 ريز و اند كرده اش فرو عسلي  شهيش در كهاحساس اين را داشت  ساله ده سيآرتم

 ها مگس ازي انبوه و بود دهيچسب بدنش به شيها لباس. شود پخته تا شده گذاشته آفتاب

 انعكاس توانستي م طوري كه .بود شده خشك سيآرتمي گلو. دور سرش مي چرخيدند 

.بشنود كاسكت كاله داشتن سرهمچون بر  را خود نفسي صدا  

.شدي م چشمانش و بيني دراو گرمي باد مثل زنندهي بو و  

 من و داره اجياحت من به پدر. ارميب طاقت ديبا «:ديشياند خود با راسخي ا ارده با او

».ارميب كم زيانگ نفرت مرد نيا خاطر به حضر نيستم   

هرج و مرج و شلوغي، گلوهاي ملتهب، رنگهايي كه به هر سو مي پاشيد و سايه هاي كم 

و از نگاه آرتميس همه . وردرنگ دم غروب، تمام چيزي بود كه در آن بازار به چشم مي خ

زنواني كه به چرم ضربه مي زند، خمره هايي كه همچون زنگ . چيز گيج كننده مي نمود

به صدا در مي آمد و فضايي كه مملو از كلمات گيج كننده به زبان هاي مختلف از جمله 

.فرانسوي و عربي بود؛ همه ي اين ها بر سردرگمي آرتميس جوان مي افزود  

 دهان باي آرامي ها نفس و بست را چشمانش كرد، ماآر را خود لحظه چندي برا سيآرتم

».يكرونسك دكتر است، معامله وقت. خبي ليخ«:ديشياند او. ديكش  



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 11 

 عاًيسر كرد، باز بازار انيم را خودش راه سيآرتم تا و داشت بزرگي كليه ،دكتر خوشبختانه

.افتي خود مقابل ضلع در راي كرونسك  

  كي رو خودش واقعاً اون! تنش كرده ينظام لباس كه كن نگاه رو ريگ افهيق مردك

!رمانده ي جنگي مي دونه كه تو نبرد با حيووناستف   

 زيچ گردشگران. كردي م جلب خود به راي متعجب و رهيخي ها نگاه هم سيآرتم خود

 در كنند حمل خود با مونيم قفس كهي يتنهاي  ساله دهي ها پسري ول نبودندي بيعج

.ابنديكم جهان نقاط متما  

.اونجا بگذار رو قفس و بازار مركز سمت به برو !يهراحت كار  

بين  كيباري ها ريمس انيم از كارگران. نبود آسان بازار نيا انيم رفتن راهي حتي ول  

رگه هاي رنگ، در هوا شناور بود و بر لباس . خمره ها و چرم ها با عجله عبور مي كردند

 و كند حركتي آرام به بود مجبور سيآرتم. گذاشتي مي جا ردي كارگران و گردشگران،

.برسد بازار مركز به تا دهد هل راه هيبق به بار نيچند  

 رونيب خود لوازم از كهي كوچكي  هيچهارپا هب  و بود دهيرس آنجا به او از قبلي كرونسك

.زدي م كپ باريك، گاريس كي به و بود داده لم ده،يكش  

ي م ادامه رايي گفتگو داشتند كه انگار» .دميم دست از رو شفيك نصف من ظاهراً«:گفت او

».كنم استشمام روي زيچ متوني نم من و هاش حهيرا گار،يس قسمت نيبهتر« ندداد  



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 12 

 قطرهي سخت به و د،يرسي م نظر به راحتي ليخ مرد. بود نانهيخشمگي سكوت در سيآرتم

 اوردي همراهت رو پول« .زد لبخند رزو به او.عرق بر پيشاني اش ديده مي شد  ازي ا

.كند تياذ را او خوب ،دكتر ليفام زيركانه با توانستي م حداقل» مون؟يد  

 ضربه اش نهيس بيج به و» .سيآهـــتم جاستيهم«.آمدكرونسكي ناراحت به نظر نمي 

 تو هم روي ا گهيدي  پاره كاغذ هر تونستم مي من. هيزيناچ مبلغ تا، هزار صد كي« .زد

».كنم جا لباسم بيج  

ي ا برازنده لباس چه و«:گفت رديبگ را خوديي گو متلكي جلو توانستي نم كه سيآرتم

» .هست هم  

 تو، مال برخالف«.ديدرخش ديخورشي ها اشعه ريآخ دري كرونسك بنفشي آفتاب نكيع

».داده دست از گرما نيا تو رو خودش فُرم اديم نظر به كه. پسرم  

 خشك عرق داشته نگه سرپا را او كهي زيچ تنها كه ردك حس سيآرتم داشت؛ قتيحق

.بود شده خلق كج و خسته گشنه، او. بود فقراتش ستوني رو بر شده  

.كنهي م حيتوج رو مونيم كردني قربان كه ست معامله نتيجه ي فقط. كن تمركز  

ميشه كه ادامه بديم؟. دراز رو اوردم پوزه مونيم هم من كه هيهيبد خب، -    

.كردي م فكر چه به او كه بزند حدس توانستي م سيآرتم و شد، جمعي كرونسك انگشتان  

رو  هزارتا صد از كه ستيني ازين. رشيبگ فقط. ريبگ پسره از رو زارد پوزه مونيم

.كني خرج  

.رديبگ لحظه همان راي احتماالت نينيچي جلو كه گرفت ميتصم سيآرتم  
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 رو ددا قرار مواد و ديريبگي ا جوالنهع ميتصم كه ديهست نيا سرگرم شما كهيصورت در - 

."باتلر". دارم شماي برا كلمه كي فقط من. ديبگذار پا ريز  

. تكجاس او كه دانستي نمي ول بود آگاه باتلر شهرت ازي كرونسك. بودي كاف كلمه كي

.گرفت آرام سپس و شد منقبض گريدي ا لحظهي برا انگشتانش  

ي برا كه مطمئنم من. ميبد صلهيف رو معامله نيا تر عيسر ايب. سيآهــــتم خبي ليخ- 

.كنم چك اول رو كاال من كهي شي م قائل احترام حق نيا  

 رو پول ازي ا نمونه اول من كهي شي م قائل احترام هم تو كه مطمئنم منم و. معلومه - 

.كنم چك  

ي ها اسكناس از پري پاكت و برد فرو بشيج در را دستشي كرونسك» .شهيم كه معلومه«

.داد سيآرتم به و برداشتي توجهي ب با راي كي او. ديكش رونيب را بنفشيي وروي نصدپا  

س؟يآهــــتم آره. يبكش بوي خواي م -   

 يسيمغناط ارز اسكنر و بنفش فراي پرتو و كرد باز را همراهشي گوش سيآرتم» .قاًيدق نه«

سفيد عبور داد و را از منوي تقويت شده ي آن انتخاب كرد و عالمت را از مقابل نور   

.عالمت چاپ سفيد و نخ آن را چك كرد  

ي فكر تو پسرك .شكست قلبم شدم، ناراحت من«.گذاشت قلبشي رو بر دستي كرونسك

 تا هزار صد خواستمي م اگه شد يم تشريب خرجش !آخه؟ چرا ؟دمي م بتيفر مني كرد

».متنيق نيا برابر دو كار نياي براي حساب درستي ها شهيكل. كنم چاپ  
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 در رو نيا مون،يد كنه اعتماد هيبق به كه ستميني كس من« .بست را اشي گوش سيآرتم

».توئه نوبت حاال« .گذاشتي سنگي  هيپاي رو بر را سفق او» .يشمورد من متوجه مي   

 جانيه وفراموش كرد  را آرامش ظاهر. شد عوضي كرونسك رفتار تمام لحظه نيهم در

 مانند ، دقيقاًرفت قفس سمت به آرام پنجه نوكي رو زد، پوزخند او. گرفت را آني جا

.رود يم سمسيكر درخت سمت به كه كودكي  

ي جانيه مني برا كه سمسيكر صبح !ست بچه كي مثل« :ديشياندي بدخلق با سيآرتم

».ميگوش كسِياي وتپر به مجهز اسكنر البته به لطف نداره،  

ديگر، كرونسكي را حسابي  علوم بود كه خاموش كردن شعله ي بقاي يك گونه يم  

ي ها سوراخ داخل ازي نگاه مين و شد خم قفسي باال ظرافت با او. شادمان كرده بود  

.انداخت ، به داخلهوا  

.بندازم تر قيدق نگاه كي ديبا مني ول. اديم نظر به درستي چ همه. آره آره، -   

  خواست تدل كه هرچقدري توني م انوقت بعد رو رد كن بياد وروي هزار صد كي - 

.يكن نگاه  

 واقعا تو. كننده خستهي  پسره رشيبگ. اَه«.انداخت سيآرتم سمت به را پاكتي كرونسك

».باشه داشتهي اديزي دوستا تونهي نم تو مثل پسر كي. سي،آهـــتميريگيم رو من حال  

 اون و« .گذاشت بشيج در را پاكت» دارم دوست كي من«:گفتي اخالق بد با سيآرتم

».توئه از تر بزرگ  
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. رديبگ گردن پشت از را زارد پوزه ونيميم بتواند كه كرد بازي حد تا را قفس دري كرونسك

.كردي بررس را آني ا هيزاو هر از و برد سري باالي قهرمان جام مثل را وانيح او  

 خود به بازار اطراف در راي بدگمان مملو از يها نگاه و برداشت عقب بهي قدم سيآرتم

.كرد جلب  

 فكر مي كردم، من كهي حد تا موجودات اون ديشا. فتهيني اتقاق چيه دميشا

.باشمي راض تا هزار صد نيهم به ديبا من دميشا. نبودن مطلع  

.رساندند را خودشان مطلع موجودات موقع همان و  

 

 در. كند جادياي خراب تواندي نم او كه نبودي معن بدان نياي ول نداشت پروازي براي بالي هال

 نيم نيچندي ول. نبود گريدي ا اسلحه ازي خبر نو،يوترين كي جز به نيزم ريز سيلپ انبار

 را آنها داشتي هال و. شديمي انفجاري  دكمه چند شامل كه داشت وجود معدن حفري برا

.گذاشت كار باتلري  پنجره ريز زين راي اديز تعداد و كردي م پخش رنگي ها رهيخم در  

 نيا به. داشت خود حركات به نسبتي شتريب توجه ، امادبو شدهي نامرئ نكهيا باهالي 

 اي يناگهان حركت كي. بود بااليي سكيريي جادو لباس بدون سپر كي جاديا كه خاطر

 ور شعله نيا و كند جاديايي جادوي باز آتش بدنش كه شود باعث توانستي م برخورد

.آمد خواهد نظر به بيعجي خالي هوا در شدن  

.و آرام راه رود مي بايست بسيار نرم  
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 ،بودني نامرئ وجود با كامال كرد حس و انداخت خمره در راي انفجاري  دكمه نيآخري هال

.است ريپذ بيآس  

 حواسشي كس هي كه شهيم خوبي ليخ. شده تنگي فولي ها كمكي برا دلم«:ديشياند او

».باشه اطرافت به  

   گوشش داخل كروفونيم از سيآرتمي صدا و بخواند را او ذهن توانستي م كه انگار

 تا باش آماده كنهيم باز رو قفس دارهي كرونسك« :شد بلند - انبار ازي گريدي ا هيهد - 

».يكن منفجر رو ها دكمه  

، كنه فرار خواستي جيِجِ اگه كه مستقرمي غرب شمال ضلع در من. است آمادهي چ همه - 

.بگيرمش  

.كن منفجري خواست وقت هر !، هالينمتيبيم دارممن   -   

  مونيم او. دوختي كرونسك به را اش رهيخ نگاه و شدي خالي  خمره يك واردي هال

.ستيعال. بود داشته نگه بدنش از دور به و آورد رونيب را دراز پوزه  

 سبز كوچكي ها چراغي  همه و ديكش دستش در كوچكي نواري رو بر را انگشتش او

.شد آشكار نواري رو بري ا كلمه تك اميپ كي. شدند  

كردن؟ منفجر    

.داد فشار را دييتاي  نهيگز و» .صد در صد« :ديشياندي هال  

 

  دنيچند. كرد بلند هوا به متر شش را قرمز رنگ ازي ستون و شد منفجر خمره كي
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 آسمان به را خود اتيمحتو و دنبال را اول انفجار ،انداز خمپاره همچون گريدي  خمره

.كردند پرتاب مراكش  

 مبهم كامال باتلر ديد. يرنگي سمفون كي«:گفت خود با بود نشسته كهيي جا از سيآرتم

.شده  

  انيتماشاچ و همچون مي كشيدند اديفر كارگران. شد برپا ييغوغا ، ناگهانبازار در

 رنگ با شانيگرانبها هاي چرم كه بعضي ها متوجه شدند. بودند كرده تعجبي باز آتش

 هيثان چند طول در. كردند خود لوازمي آور جمع به شروع و است شده دهيپوش نامطلوب

 و رفته در كوره از كارگران از ييغوغا ،ها خمره نيبي فضا و ديباري م كه بود رنگ ازي باران

.بود شده زده وحشتي گردشگران  

 بر اش رهيخ نگاه و گرفت دهيناد را پرواز حال دري ها رنگ ستاد،يا ثابت جوان سيآرتم

.شد ثابت دستانش، در درازِ وزهپ مونيم وي كرونسك مونيدي رو  

.خواني م رو ونيح اونها. باشه نوويح به حواست  

.كشيد و مانند يك رقاصه بالت، بر روي يك پا مي پريد يم غيج انفجار هر باي كرونسك  

.و چند لحظه اي با تلفت همراهش فيلمبرداري كرد» .فوق العادست«:آرتميس گفت  

.اطمينان داشت چيز ديگري در حال رخ دادن بود، او  

ي پاي جلو نيزم كه كرد حسي مبهمي صورت به سيآرتم. كردي م فكر درست او و

 عبور غبار و خاكي  پرده پس دري زيچ شد، پرتاب باال به خاك. شدي متالشي كرونسك

.بود شده ديناپد دراز پوزه مونيم سپس و كرد  
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ي ها هيسا در و شتدا دست در ي كهچسبناك و لزج حباب و بود ماندهي كرونسك دكتر

.ديدرخشي مي اندك ،غروب  

 چرم كارگران. فرونشست مردم مرج هرج آرام آرام و ختير نييپا رنگي ها قطره نيآخر

 كي سود. فرستادند لعنت خود شانس بر سپس و دادند تكان رتيح با را سرشاني فروش

.ه بودرفت كف از روز  

.ديكشي م غيج اركستر رهبر همچون  ،گرد نشستن ورف از بعد هيثان چندي براي كرونسك  

 كه. نشده تمومانگار جيغ كشيدن اين خانم چاق، هنوز «:زد لبخند طنتيش با سيآرتم

».بشه دوارميام  

  يها نفس  .است ستادهيا دوپاي رو كه شد متوجه او. آمد خود به سيآرتمي صدا با دكتر

 كردي سع كهي زمان تا. شدي م زدوده اش گونه از جانيه قرمزي ها لكه وعميق مي كشيد 

.ندارد دستان در را دراز پوزه مونيم كه نشد متوجه كند پاك دستش از را چسبناك ماده  

كرونسكي حس كرد ماده اي كه دستانش را پوشانده، .او با ناباوري به دستانش نگاه مي كرد

.است درخشان و بلند يدستكش به شدن ليتبد ودر حال سفت   

؟يكرد كاري چ س،يآرتم -   

».يكن تلفظ درست رو من اسمي توني م االن پس اّه«:ديشياند سيآرتم  

 نيا. شيداد دست از تو و رسوندم بهت رو دراز پوزه مونيم من.مونيد نكردم،ي كار من«

».خودته مشكل  

.شود انينما قرمزش چشمان تا برداشت  را نكشيع بود شده كبود خشم از كهي كرونسك  
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 تونمي نم من. يدار دست كار نيا تو هم توي جور كي. فاول ،يزد گول رو من تو« 

، دراز پوزه مونيم اون كشتن. كنم آغار شكوه با افتتاحيه كي با رو جالدان كنفرانس

».بود همهي برا من سوپرايز  

.انداخت باتلر كوتاه اميپ بهي نگاه و داديي صدا سيآرتمي گوش  

.بود زيآم تيموفق تيمامور  

.زدي كرونسكي برا گشادهي لبخند و تگذاش بشيج در راي گوش او  

 متيق هي اب كه هيعيطب البته. كنم كمك بهت مورد نيا در بتونم ديشا. باشكوه شروع كي - 

.خوب  

 

همه چيز . گذراند يم نظر از را عيوقا و بود نشسته كروي شكل اتاقك در تر بزرگ سيآرتم

.ر از انتظار آرتميس بودالبته به جز خمره هاي رنگ كه فرات. طبق نقشه پيش رفته بود  

 رو باتلر من! درسته«.زد خشكش وناگهان و».شده بسته كامال باتلر ديد«:ديشياند او

قرار دادم كه يكي از پنج  اونجا طعمه كي من. عنوان اونجا نمي گذاشتم چيه به

در حقيقت من احتماالً در هر پنج . منطقه ي منطقي براي تك تيرانداز هاست

 آماده بشه،ي مخف بازار نيزم در تا فرستادمي م رو باتلر و دادم نقطه طعمه قرار 

 دراز پوزه مونيمي برا دوباره مزاحمي دزدها اون اگه بشه عمل وارد كه نياي برا
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 كل كه رسهي م نظر به چون ومدن،يم هم اديز احتمال به كه. بشه داشونيپ

  ! ، از خودم فريب خوردمفاول سيآرتم من،.دونني م رو من حركات

.كرد خطور ذهنش به ،وحشتناك فكر كي ناگهان  

»!برگرد! برگرد! يهال«:ديكش اديفر دستش در كرفونيم در او  

».خراب...  دستگاه كنم فكر...  صدا سر... ي چ«:آمد شده خراب پاسخ كي  

.سكوت و كوتاه پيب بعد و تيپاراز هيثان چندي برا بعد  

 از و بچسباند صفحه به را صورتش انستتوي م فقط سيآرتم. بود شده ريدي ليخ گريد

 كنار اش شانهي رو از راي روكشي فروش چرم كارگران ازي كي كه كند نگاهي چارگيبي رو

 .مي دهد نشان كه استي زيچ از تر بلندي ليخ واقع در كه دهد نشان تا داستيا صاف و زند

.بود شده باز مقابلش در كهي دست سرخ فرو اسكنر كي با بود باتلر مسلما  

من مي دونم كه هيچ وقت با نقشه هاي . اين كار رو نكن دوست قديمي! باتلر، نـه 

.من راحت نبودي  

 او. كردي زندان خود روكش در را جن و ديرسي هالي  خمره به محافظ عيسر گام سه در

 ده در. نداشت باتلر رينظ يب قدرت مقابل دري شانس چيهي ول كند مبارزه كه كرد تالش

 باتلر بعدي  هيثان پنج در. بود شده زانيآو محافظي  شانه از و شده بسته كامالي اله ه،يثان

.شد ديناپد شدندي م جمع كه تيجمع انيم و بود شده خارج دروازه از  

. نداشت را تعجب از ماندن باز فرصت سيآرتم دهان كه افتاد اتفاق عيسر آنقدر ها نيا تمام

 اتاقك در باهوش شخص او نكهياي خودپرست از اشتد و بود قدرت اوج در او لحظه كي در
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 كي خاطر به را اش ريوز و بود سقوط حال در او بعد لحظه اي. لذت مي برد داستتاري بو

اندازه به كه گرفته قراري كس مقابل در او كه شد متوجه. بود داده دست ازي باز در ،رخ  كي

.بود ظالم او دوبرابر و باهوش خودش  

مي شود و در مسير خويش،   پخش اشي شانيپ دري چارگيب نگر كه كرد حس او  

.گذاردي مي جا به سوزناكمور موري   

 ها انساني هوا در دنيكش نفس گناه هب رو اون ها جالد. دارن روي هال اونها

  محاكمه

.مي كنن  

».داره رو خوب ليوك كي استحقاق متهمي هر«.ديرس ذهنش بهي فكر  

  
  
  
  

  

  ...به زودي، فصل بعد در
  
  
  

www.Valimar.ir  
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 
اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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}قسمت دوم{دوازدهم فصل               
 

 
كردند  بعد از صرف قهوه، زماني كه جالدان به خاطر پرخوريِ زياد كمر بند خود را شل مي

كرونسكي به كاركنانش دستور داد تا اتاق محاكمه را . زدند گنده پوك مي هاي و بر سيگار
. آماده كنند  

ينات خود در طول سه رمبه خاطر ت در حالي كهه كار را شروع كردند آنها سريعا و استادان
آن را كه ي  مانده هاي يخ گذشتند و باقي كاركنان از ميان تكه. ماه كامال ورزيده بودند

ها  ي ماهي باقي مانده. جمع كردند ،همانند استخري ساخته بودشده و زمين را  ذوب تقريبا
.داز اتاق بيرون بردند و در گودالي ريختن نيز را  

به جاي چرخ دستي بزرگ در وسط سالن، دو جايگاه براي قاضي و سكويي براي متهم قرار 
به هر دو جايگاه چندين كامپيوتر وصل شده بود و بر روي سكوي متهم قفسي . داده شد

.اي از پوست يوزپلنگ گذاشت بودند تا داخل آن ديده نشود داشت كه بر روي آن پردهقرار   
شان را براي ديدن محكوم در سينه  ها نفس ي آن ها خاتمه يافت و همه ي مهمان همهمه

.كه همه منتظر آن بودنداي بود  اين لحظه. حبس كردند  

گرفت و تمام مردم دنيا از  قرار مي جالدان يا در دستبا نشان دادن اين موجود سرنوشت دن
تير انداز  ها خبر نداشتند كه يك دوجين تك هيچ كدام از مهمان .بردند ها حساب مي آن

كرد، دست  يجادويي جديد گوش به زنگ ايستاده بودند تا اگر موجود اقدامِ ،باالي تراس
سالن  كف چرا كه. زير زميني بود هاي از طريق تونل شانس كمي براي نجات. به كار شوند
.قرار داشتي هاي آهني و بتن ونبر روي ست  

او آرام از . كرد ثبت مي خاطردر برد و آن را  اين اتفاق لذت مي ي كرونسكي از هر ثانيه
انگشتانش را بر روي هم گذاشت  .امان به سمت جايگاه قاضي رفتصندليش بلند شد و خر

.سپس شروع به صحبت كرد اي صبر كرد تا هيجان درون اتاق بيشتر شود و و لحظه  
.به اينجا مياوريم مياب رو براي محاكمهك موجو كهر ساله، ما ي-   
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آنان را ناديده خندي كار زدن لبكشيدند كه كرونسكي با  وصبري ه چند تن از حضار با بي
.گرفت  

ي واقعي كه در آن ميزبان، محكوم ميكنه و يكي از شما افراد خوش شانس  يك محاكمه- 
ي  اگر يكي از شما بتونه هيئت منصفه ،است خيلي ساده .جود دفاع كنهفرصت داره تا از مو

...طرفي كه بين خود شما انتخاب ميشه بي  
.سرو و صداي بيشتر  

ت موجود آزاد قواون. ها سود داره قفس براي انسانرو متقاعد كنه كه موجود داخل اين - 
با  و تا به حال رخ نداده 1983به هرحال اگه باور بكنين يا نه، اين اتفاق از سال . شه مي

ولي اگر وكيل نتونه از موكلش دفاع . ولي مطمئنم كه حقيقت داشته بودهمن  اينكه قبل از
.دم  اونوقت من اين دكمه رو فشار مي. كنه و هيئت منصفه قانع نشه  

.ي بزرگ و قرمزي را نشان داد و در اين موقع كرونسكي با انگشتان خپلش، دكمه  
ي ليزري رد  افته و از باريكه قفس به داخل گودالي كه زير اون قرار داره مي و حيوان از- 

وم، در جا برشته ـــــموتور جت رو فعال ميكنه و ب هاي شعله همانند آتشيه شه ك مي
.شه مي  
 رو ي جديديه كه تمام اين هفته اين چاله ،كه نشونتون بدم و ازم دلگير نشيدبگذاريد «

».مسر گرم بودباهاش   

. قسمتي از چاله را باز كردند ،اي دوتن از كار كنان اشاره كرد و آنها با گيرهبه او با سر 
صداي . كرد و به داخل چاله انداخت ها انتخاب ميوه ظرف كرونسكي ليمويي را از ميان

ي  هاي فروزان سفيد و آبي كه از گوشه ي شعله بيپي به گوش رسيد و پس از آن به وسيله
.بود ،و زغال شده هسوخت چاله بيرون زدند، ليمو كامال  

با اينكه بعضي نيز از خود . ها براي كرونسكي كف بزنند داد باعث شد كه مهماناين رخ
.نمايي او، چندان خرسند نبودند  

امشب . ديمون، بيخيال«: ش را جلوي دهان گذاشت و فرياد زداندست رزيِم كونتز يجفر
».بينيم ميمون مي ديگه چي داري؟ نكنه يك ميمون ديگه؟ هر سال ما  
اين شب تمامي در . كرد ولي امشب نه معموال وقفه انداختن در كار، كرونسكي را اذيت مي

.شد ها و تكه پراني ها با كنار رفتن پرده از ذهن مردم پاك مي تلخي  
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...شد اگه  چي مي. ديگه ميمون نيست. نه، جفري-   
به . شد اگه نگو چي مي كنم خواهش مي«: جفري با صداي بلند حرف او را قطع كرد

حيون لعنتي رو نشونمون . ها ي كافي امشب اين رو شنيديم مخصوصا براي اون ماهي اندازه
».بده  

».هر طور مايلين«: كرونسكي گفت   
بزرگي از زير شيرواني  گري نمايش گذاشت و صفحه اي از كنترل بر روي دكمه او شستش را

هايي كه قفس را  ي ديگري فشار داده شد و پرده كمهد. پايين آمد و  ديوار پشتي را پوشاند
.پوشانده بودند به آرامي كنار رفتند  

. بسته شده بود كوچكيبند به صندلي ستمعرض ديد همه قرار گرفت كه با د هالي در
.چشمانش خشمگين و هوشيار بودند  

.بودند العمل همه يكسان بود، همه گيج شده در آغاز، عكس  

اس ؟ اون يه دختر بچه  
.اون كه فقط يك كودكه  

خونه ولي آخه اين؟ تنهايي آواز مي دردونستم  ونسكي ديونه شده؟ من ميكر  
ي بزرگ جلب شد كه تصوير خود را از دوربيني نصب شده در داخل  نگاه جالدان به صفحه

.كرد قفس ارسال مي  

.هاش رو ببينين هاش، گوش گوش! خداي من  
.اون انسان نيست  
يه؟اون چيه؟ اون چ  

 
اگر نه ما حالت رو . بهتره كه اين شوخي نباشه ديمون« : تامي كركنهازارد ايستاد

».گيريم مي  
يك اينكه اين كلك نيست و من يه موجود غير . دو نكته« : كرونسكي با آرامش گفت
كنم كه يه جن باشه و دوم اينكه، حتي اگرم  در واقع من فكر مي. زميني و ناشناخته دارم

چرا كه قبل از اينكه بتوني كالهت . تونستي حال من رو بگيري كركنهازارد نميكلك بود تو 
».كردن ات مي رو تكون بدي و بگي هــــــــي هـــــــــا، مرداي من قيمه قيمه  



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 6 

.مشخص كني نا بترساني و جايگاهشان را برايشابعضي وقتها مفيد بود كه مردم ر  
براي اينكه خيالتون . كنم زش استقبال ميالبته شكاكيت تو اصال بد نيست بلكه من ا- 

ي اين كار رو داري؟ هزه تامي؟ هنوزم جربنظرت چي. خوام راحت بشه من يك داوطلب مي  
اش را يك نفس باال كشيد تا روانش آرام شود سپس به سمت  نصف ليوان ويسكي تامي

.قفس روانه شد  

ته بوديم كه اعتبار من رو قرار نگذاش ،كار انگار كه ما براي اين. نمايش خوبيه تامي
.بيشتر كنيم  

كرد به هالي نزديك شد و سپس دستش را دراز كرد تا  كركنهازارد تا جايي كه جرئت مي
.گوش هالي را نيشگون بگيرد  

داد و او عقب ايستاد تا واقعيت اين رخ ».اين تقلبي نيست، واقعيه !قسم بر مقدسات«
».اينجا يك جن داريمما «. اش نمايان شود شادماني آن در چهره  

.كركنهازارد به سمت جايگاه كرونسكي دويد و با او دست داد و بر پشتش زد  

. همراه من شده و بقيه مثل گوسفند دنبالش ميان ،و اينجوري بزرگترين منتقد من
.مفيديه كه گوسفند موجودواقعا   

.گفت صدا بر خود آفرين مي كرونسكي بي  
ولي كي . كنم من طبق رسم هميشگي، جن رو محاكمه مي« : گفترو به جمعيت  او

؟ چه گيره كم شانسيِ كه توپ سياه رو در دست ميخواد ازش دفاع كنه؟ كدوم آدم  مي
»كسي؟  

.كرونسكي نگاهي به مسئول تداركات انداخت  
.كيف رو بيارين-   

ها اين بود  رسم يكي از اين .بند رسومات بودند يجالدان هم مثل هر تشكيالت ديگري، پا
و اگر هيچ كدام از اعضا  كرد ع ميام دفهتاز م يك نفر بايست ميگروه  خود از اعضاي كه

يك كيف پر  كه براي انجام آن ازگرفت  كشي صورت ميقرعه . شدند ر نميداوطلب اين كا
.ها به جز يكي سفيد بودند ي توپ شد، همه از توپ استفاده مي  

».كنم من از موجود دفاع مي. نيازي نيست كيف رو بيارين« :صدايي گفت  
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آن يك جوان قلمي با ريش بزي و . گو را مشخص كنند ها چرخيدند تا محل سخن سر
.بر چشم و لباس كتانِ نازكي بر تن داشت ياو عينكي رنگ. چشمان نافذ آبي بود  

اش  آشفته اين رد كهآو كرونسكي قبال هم متوجه او شده بود ولي اسم او را به ياد نمي
.ساخت مي  

چرخاند كه دوربين آن بر روي فرد غريبه  در حالي كه لپتاپش را مي» و شما؟«: او گفت
.زوم شود  

».افزار تعيين هويت صبر نكينم كه جواب رو بهت بگه چرا براي نرم«: مرد جوان لبخند زد  
يه بعد فايلي از وتر عكسي تهيه كرد و پنج ثانيكامپ. ي ورود را فشار داد كرونسكي دكمه

.جزئيات عضويت جالد بر روي صفحه قرار داشت  

بخشش . خوار فرانسوي براي حكومتي خون-وارث جوانِ ايرلندي. 1مالكي پاستر
حضار  ي و مثل بقيه. فرانسش بودكناولين . ي جالدان داشته قابل توجهي به خزانه

باارزش يك عضو . بود هايش قبل از فرستادن دعوت نامه بررسي شده تمامي كار
.گروه يبرا  

.ي اطالعات شد كي شيفتهكرونس  
ولي، . گيم آمد مي ما واقعا خوشحاليم كه به شما در مراكش خوش. ارباب پاستر عزيز- 

 كه ؟ سرنوشتشنيم گرفتين از اين موجود دفاع كنيبه من بگين كه چرا تصم نتوني مي
.كامال معلومه  

يك تمرين . برم يك مبارزه لذت ميمن از «: مرد جوان با چابكي به سمت جايگاه آمد
».ذهني حساب ميشه  

ي، تمرين حساب ميشه؟ذدفاع كردن از يك جانور مو-   
دفاع كردن از يه موجو پست يا همون طور «. و لپتاپش را باز كرد» .دقيقا«: پاستر پاسخ داد

».ي عادالنه ميشه ولي اين، اين يك مبارزه. مثال گاو. كه گفتيد پر فايده آسونه  
لب پايينيش ».جاي تأسف داره كه در اين سن كم، توي مبارزه نابود بشي«: نسكي گفتكرو

.ي همدردي آويزان بود به نشانه  

                                                 
1-Malachy Pasteur 
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شما را دوست داشتم، ي  من هميشه شيوه« : پاستر با انگشتانش روي ميز ضرب گرفت
از زماني كه يك بچه . نسبت به اهداف جالدان رو تعهد شما و همچنين دكتر كرونسكي

اهداف  ،التيكنم كه تشك ولي اخيرا من احساس مي. كردم ميو دنبال شما ر هايبودم كار
».اصليش رو فراموش كرده و فقط من نيستم كه همچين نظري دارم  

براي به  ولي ي عادي يك مبارزه ؛پس هدفش اين بود. اي رفت چهوكرونسكي دندان قر
.دست گرفتن رهبري  

.كني مواظب باش پاستر، تو داري در مكان خطرناكي اظهار نظر مي-   
من هم با منظورت اينه كه «. ها در آنجا قرار داشت پاستر نگاهي به جايي كرد كه ماهي

خواين كه من رو بكشين؟ يك پسر ساده رو؟ فكر  شما مي ؟دكتر. خوابم ها مي ماهي
».كنم كه اين كار اعتبارتون رو باال ببره نمي  

».كمه رو ببرمبايد اين محا. تونم بكشمش راست ميگه من نمي«: كرونسكي اخم كرد  

حيواناتي مثل اوني كه تو . فقط حيوانات. كش نيستم من كه آدم«: زوركي زد يدكتر لبخند
».قفسه  

.ها ساكت ماندند تعداد زيادي از حاميان كرونسكي دست زدند ولي خيلي  

. خيلي دور افتاده است. اشتباه كردم كه به مراكش اومدم«: كرونسكي با خود گغت
بعد از . كنم سال بعد يك جا در اروپا پيدا مي. صاصي ندارهجايي هم براي جت اخت

».ام رو عوض كنم خوام خونه كنم كه مي شكست دادن اين توله سگ اعالم مي  

بيان كردن «: انديشيد در حالي كه مي» .بگذار قوانين رو توضيح بدم«: كرونسكي ادامه داد
براي من  از نظر روانشناسي قوانين من رو مسئول محاكمه نشون ميده و قدرت

».يشهم  

هر دو . من چندين نسخه از قوانين رو خوندم. نيازي نيست«: پاستر با لحن تندي گفت
سپس هر ميزي . ي دوستانه چند دقيقه مناقشه ،كنن و بعد طرف موضوع خود رو بيان مي

تونيم ادامه بديم؟ هيچ كس اينجا  حاال مي. مثل اب خوردن. كنه نظر خودش را اعالم مي
».ست نداره كه وقتش هدر برهدو  
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ولي فرقي . دي خودت رو همراه با هيئت منصفه نشون مي. جوون باهوشي هستي
چ وقت يك هيوال رو تبرئه دونم كه هي شناسم و مي من اين مردم رو مي. نداره
.خواد خوشگل باشه حاال هر چقدر كه مي ،كنن نمي  

 هو با اينك تاپ باز كردرا بر روي لپ ي آغازينش بيانيه نسكيرك».ديم ادامه مي. خيلي خب«
.جلوي چشم ضرري نداشت نبودن آن را از بر بود ولي كامال آ  

ولي اين مشكل ما . گن كه جالدان از حيوانات متنفرند مردم مي«: كرونسكي شروع كرد
ما عاشق . قايليمها ارزش بيشتري  زده نشديم بلكه براي انسان ،ما از حيوانات احمق. نيست
اين سياره . ديم به عنوان يك نژاد انجام مي ،ها ي آن براي بقا رو ها هستيم و هر كاري انسان

گم كه بايد منابع رو براي خودمون  منابع محدودي داره و من به عنوان يك شخص، مي
 ها از شن؟ چرا انسان ها بايد گشنه باشن وقتي كه حيوانات چاق مي چرا انسان. ذخيره كنيم

»كنند؟ ها در خز گرمشان، به راحتي استراحت مي سرما يخ بزنند وقتي اين هيوال  
هاي  ولي من نسخه. ببخشيد دكتر«: آورد رفه درسبين خنده و  يپاستر از خود صداي
همون داليل  رسه كه شما هر سال به نظر مي. دمها خون راني رو بارنخمختلفي از اين س

د وي اين موج جاش بر روي مسئله به ميشه ما. ذارينگ تكراري و ساده رو به نمايش مي
»تمركز كنيم؟  

و كرونسكي مجبور . شد اي مبهم در گوشه و كنار سالن از طرف مهمان ها شنيده مي خنده

خيلي . او يك مبارزه پيش روي خودش داشت. مورد عصباني نشود تا بي دبود تالش كن
!خُب  

.هات ولي انگار بايد جدي شدخواستم شل بگيرم با پسر جون من مي. جالبه-   
.شنويم ما خوشحاليم كه اين رو مي-   

داد بدون اينكه آنها  ما؟ ما؟ پاستر داشت جالدان رو به طرف خودش سوق مي
.متوجه شوند  

تمام آن روز هاي طوالنيِ تابستان . اش افتاد مش را جزم كرد و به ياد جوانيزكرونسكي ع
.هاي كاروان گذرانده بود رواعظش در چاد كه براي تماشا كردن پدرِ  

.آمد او دستانش را آنقدر باال برد تا تك تك بندهاي بدنش به صدا در  
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بودن ما ليل اون د. نه. ديممن همه راه رو براي هيچ و پوچ نيوما اي«: گفت با هيجان سپس
ن بيرون كرد«. كرونسكي انگشت چاقش را به سمت هالي نشانه رفت ».در اينجاس

».مون اتي مثل اون از سياره موجود  
و سرش را بر دستانش گذاشته  مي به پاستر انداخت كه خم شدهكرونسكي نگاه زير چش

.ي كامال استاندارد يك حيله. تفاوت داشت بود و حالتي بي  
تونه نامرئي  كه مي. ي خطرناك يك گونه. ي جديد در اينجا داريم من، ما يك گونه دوستانِ- 

.اون حتي مسلح بود. ز راه حرف زدن بقيه رو هيپنوتيزم كنها و بشه  
ترينوي دستي هالي را از جيبش كرونسكي نيو .اضافه از طرف جمعيتبازهم سروصداي 

.بيرون كشيد  
ي نزديك همچين چيزي به  آيا بين ما كسي هست كه دوست داشته باشه در آينده- 

ن وانمود نخواهم كرد كه حاال م! ، نهدونم مي رو كنم جوابش صروتش نشانه بره؟ فكر مي
فضايي يا  شايدم آدم يا من مطمئنم كه هزارتا جن مثل اين. ي نژادشه مانده اين آخرين باز

ده كه ما بايد اين  ولي آيا اين معني رو مي. هر چيزي كه هستن دور و بره ما وجود دارن
رو اعدام يكي . گم اين پيامي باشه براي بقيه من مي. گم نه موجود رو آزاد كنيم؟ من مي

ها  ن ولي از فردا، اونهاي جهان از ما بيزار دولت. ستيمكنيم تا بقيه بفهمن كه ما جدي ه
.ميان به سراغمون براي كمك گرفتن از ما  

»!ما جالدانيم و اآلن، زمان ماست« : نوبت پايانِ بزرگ بود  
تفاوتي  پاستر باز هم با بي وليبه همراه داشت  نيز دي راتشويق زيا كه ي بودخوب سخنرانيِ

.از آن گذشت  
دست تكان داد سپس به جايگاه  ،ري كه مبارزه را بردهوكسوكرونسكي براي حضار مثل ب

».، پسرستتو نوبت«: مقابلش نگاهي انداخت  
...پاستر صاف ايستاد و گلويش را صاف كرد  

اش چسبانده  ريش مصنوعي كه به چانه. ايستاد و گلويش را صاف كرد صاف آرتميس... 
يك در . ولي او جلوي خودش را گرفت تا گلويش را نخاراند .خاريد يوار م شده بود، ديوانه

ولي اينجا هيچ چيز . توانست كرونسكي را نابود سازد انيه ميثي عادالنه، او در پنج  مناقشه
كه از ثروتشان  بودند اين مردم هيوالهاي خونخواري. عاقالنه نيز نبود چه برسد به عادالنه
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شد  كشتن هم چيزي بود كه مي. كردند ي استفاده ميمندي از موارد غيرقانون براي بهره
براي همين او نياز داشت تا اين جمعيت را با دقت راضي سازد و كار را درست انجام . خريد
.اول از همه، او نياز داشت كه خود را چون عضوي از جالدان نشان دهد. دهد  

پدر بزرگ من . بودند آمدهي ما براي زمستان به آفريقا   وقتي من جوانتر بودم و خانواده- 
او . گفت كه مردم رفتار درستي نسبت به حيوانات داشتند زماني مياز  زيادي هاي داستان

 ".وقتي كه به اهدافمون برسيم. كشيمشون كه نياز داشته باشيم ما وقتي مي": به من گفت
آمد مگر اينكه ما  محافظت شده به حساب نمي ،يك گونه. هدف اصلي جالدان بود اين

اگر يك حيوان . اي در كار باشه يم وقتي كه بهرهتكش ما مي. برديم ها از آن بهره مي انسان
اي به ما  طور مستقيم يا غير مستقيم فايده كنه و به داره از منابع طبيعي ما استفاده مي

اين يك آرمان . به همين راحتي. كنيم از روي زمين پاكش مي ،رسونه، اون وقت ما نمي
...ولي اين. شد به خاطرش كشت حتي مي. شد براش جنگيد مطلق بود كه حتي مي  

كه تو سيرك  هنمايشيگه دي اين«. آرتميس به گودال زير قفس و هالي در قفس اشاره كرد
اشان رو وقف اهداف  كه زمان و سرمايه. اين يك توهين به ياد نيكان ماست .دن انجام مي

».جالدان كردن  
تماشاچيان  ست با نگاهتوان و تا جايي كه مي كرد مي ر روي تأثير نگاهش كاريس بآرتم

.، همراه با مكثي كوتاهاختس ارتباط بر قرار مي  
جدادمونيم كه اين ما مديون ا. ما فرصت اين رو داريم كه از اين موجود درس بگيريم- 

 .، اگر اين يك جن واقعي باشهكمك كنه ونام شايد بتونه به خزانه. استجموجود اآلن اين
ولي اگر ما . شهواقع ب مفيد ماتونه براي  ار داره كه مييدر اخت جادويي ، شايددونه كي مي

.فهميم كه چه ثروت باورنكردني رو از دست داديم وقت نمي هيچ اين جن رو بكشيم  
جالدان  تابا اينكه آنقدر كافي نبود . بودش را رسانده اومنظور. تعظيمي كرد آرتميس

.از خود راضي را نگران كند رِخوار را همراه خودش سازد ولي آنقدر بود كه دكت خون  
زنه كه حرفام  به من تهمت مي. زنم به من ميگه حرفاي تكراري مي«: دكتر با خودش گفت

زنه كه ما تا به حال  است درحالي كه خودش حرفاي تمام مدافعاني رو مي خسته كننده
».باهاشون سر و كله زديم  
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وه، بياين اين موجود رو نكشيم اوووووو«: ي اضطراب با لبانش بازي كردكرونسكي از رو
حلزون دريايي براي  رو من يادم مياد كه وقتم. تونه برامون ثروت و قدرت بياره چون كه مي

اومد يك  كنه و تنها چيزي كه گيرم مان ميشد التهاب مفاصل رو در هدر دادم كه گفته مي
».يش نيستاي ب تمام اينها فرضيه. مخرج كرده بود كلي نده بود كه براشي لزج گُ ماده  

ما همه « . و با مشت بر ميز كوبيد» .ولي اين موجود جادوييه«: آرتميس اضافه كرد
تونه  اآلن هم چون دهنش چسب خورده نمي. تونه نامرئي بشه شنيديم كه چطوري اون مي

تونستيم رمز  شد اگر مي به اين فكر كنيد كه چه قدرتي به ما داده مي. ما رو هيپنوتيزم كنه
ده كه براي مقابله  حتي اگه اين نباشه بهمون اطالعاتي مي. هدايا رو كشف كنيمو راز اين 

».ي نژادش آماده باشيم با بقيه  
واقعا قابل . هاي طرف مقابل را قبول داشت مشكل اصلي كرونسكي اين بود كه بيشتر حرف

اين  توانست در ولي او نمي. قبول بود كه موجود را نگه دارند و اسرارش را بيرون كشند
واگذار  بايستي هبري را نيزرخورد عاله بر مبارزه،  ر شكست مياگ. مبارزه شكست بخورد

.كرد مي  
ولي اون چيزي . بهترين افرادمون اون رو بازرسي كردن. ما سعي كرديم ازش حرف بكشيم- 

.نگفت  
خيلي سخته كه بخواي حرف بزني وقتي دهانت رو «: آرتميس با لحن سردي اضافه كرد

».چسب زدن  
توانست خود را باال كشيد و تن صدايش را تنظيم كرد تا  سكي تا جايي كه ميكرون

اش قرار گرفته و تو  ترين دشمن نژاد بشر در مقابل خطرناك«: بيشترين تأثير را بگذارد
ها  اگر خطري انسان. هاي جالدان نيست اين از روش. خواي با بيخيالي از كنارش رد شي مي

».و هميشه همينطور بوده. اين روش هميشگيِ ماست. كنيم ما نابودش مي. رو تهديد كنه  
چند نفر . آميز از طرف تماشاچيان خونخوار را به همراه داشت تاين يك خروش موافق

استار وو خ كشمكش خسته شده ها از بحث وآن. دادند ايستاده بودند و فرياد شادي سر مي
.هيجان بودند  

.رمز شده بودي كرونسكي از روي خوشحالي ق چهره  
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اين ريش واقعا «  :و در ادامه» .كنه تموم شده مردك بيچاره فكر مي«: آرتميس انديشد
».خاره مي  

.سپس از پشت جايگاه بيرون آمد. او با آرامش صبر كرد تا همهمه فروكش كند  
.چون كه براتون ارزش قائل بودم. دكتر. من اميدوار بودم كه كار به اينجا نكشه-   

»كار به كجا نكشه ارباب پاستر؟«: ورچيدكرونسكي لب   
ي كافي جلوي چشم بقيه رو گرفتي و فريبشون  كنم تو به اندازه ميدوني چيه؟ فكر مي- 

.دادي  
. معني بود ي بي ها فقط يك مشاجره پسر شكست خورده و اين. كرونسكي اصال نگران نبود

جوان گور خودش را بكند؟ با اين حال چرا اجازه ندهد كه پاسترِ  
و منظورت از اين چيه؟ -   
خواي بشنوي؟ مطمئني كه مي-   

».صد در صد. بله«: هايش درخشيد ، دندانوقتي كه كرونسكي لبخند زد  
. مجرم اصلي ما نبود ،اين موجود«. به سمت قفس رفت» .هر طور راحتي« : آرتميس گفت

فتيد، چيزي كه شما گ همون ي كركنهازاردآقا. دراز داشتيم يك ميمون پوزه تا ديروز ما
دراز داشتيم ولي   گم ما يك ميمون پوزه من مي. البته يك ميمون نبود ولي تقريبا درسته
. اون در محل معاوضه گم شد و اين خيلي مهمه. حقيقت اينكه كه قرار بود داشته باشيم

دراز رو به ما بفروشه، اين موجود رو بهمون  خواست ميمون پوزه سپس همون پسري كه مي
به نظر شما اين كمي . شده پرداخت براش ي جالدان شك از راه خزانهكه بدون . داد

و اين موجود كه يك داره  اون پسر ميمون رو نگه مي. گم، آره زنه؟ من كه مي مشكوك نمي
».فروشه رو به ما مي هستجن فرضي   

اطالعات زيادي  ، پاستر،اين شخص. قبل را در خود نداشت به نفس كرونسكي ديگر اعتماد
.را با خود داشت  

ضي؟جن فر-   
هاي شما رو در موردش داريم و صد البته، حرف آقاي كركنهازارد  ما فقط گفته. فرضي. بله- 

هيچ كس هم به اين ترفند شكي نكرد، بهتون . كه ظاهرا دشمن سرسخت شماست
.دم اطمينان مي  
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مورد كركنهازارد و از كنار تهمتي كه در » .امتحان كن تخودپس «: كرونسكي منفجر شد
.او بود به نفعاين مناقشه هنوز هم . بود گذشتشده  به او وارد  

».دم مطمئنا انجام مي. ممنونم دكتر« : آرتميس گفت  
نياز به زبردستي و  سخت كار بود چرا كه اين قسمت. س نزديك شدآرتميس به سمت قف

.شد ي باتلر گذاشته مي بر عهدهكه معموال  هماهنگي داشت  
 ، ورم كردهكه از لوازم مالچ بيرون كشيده هايي از پوست چسبنده بانداژشتن جيبش با دا

هاي نيكوتيني هستند و براي همين به او اجازه  ها وصله او به محافظان گفته بودكه اين. بود
چسبندگي بانداژ پس از ارتباط با . ها را با خود به داخل مهماني بياورد داده شد كه آن
د از آن شكل محيطي كه در آنجا استفاده شده بود را به خود شد و بع پوست فعال مي

.ساخت گرفت و رنگ خود را با پوست اطرافش يكسان مي مي  
هنوز زمان اين نبود كه به بانداژ دست . انگشتان آرتميس نزديك به جيبش متوقف شد

ديگرش دست  بنابراين در جيبِ. چسبيد براي اينكه به سادگي به دست خودش مي. بزند
.لي خانوادگي فاول دزديده بود را بيرون كشيدتنبرد و گوشي كه از داخل ب  

اين دليل  ه بههاي ديگه گنده تر باش د از گوشيشاي. بايل خيلي براي من ارزش دارهواين م- 
من . ست العاده ي فوق سيلهويك . دمازم مختلفي رو روش نصب كرلو ،من چندين سال كه 
. رسه انبارها رو چك كنم و هر چيز ديگري كه به ذهن مي. بينمزيون بيتونم باهاش تلو مي

يك لحظه به من . ي ايكس بر روش دارم مهمتر از همه اينه كه من يك دوربين اشعه
.فرصت بدين  

ي نمايش بزرگ  و از آن به صفحه پتاپوتوث به لشار داد و از راه بلآرتميس چند دكمه را ف
.وصل شد  

درون . گوشي را از روي دست راستش عبور داد» .ست شدحاال در. آها«: آرتميس گفت
ي سياهي به نمايش در  صفحه، تصويري از استخوان انگشتان و  كف دست در پس زمينه

اين واقعا يك سيستم . كنيد هاي دست من رو به وضوح مشاهده مي شما استخوان«. آمد
» .گم هتون تبريك ميب. العاده است كه شما دارين دكتر كرونسكي پخش تصوير فوق  

.لبخند كرونسكي همچون حرف آرتميس غير واقعي بود  
هدفت از اين كار چيه؟ كه نشون بدي چقدر باهوشي؟. خب، پاستر-   
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ها  گوش بودن جن بودن به پهن بودن پيشاني يا بلند اش اينجاست كه نكته. اوه، نه دكتر- 
.بلكه اين موجود خيلي به يك دختر بچه شباهت داره. نيست  

»حاال تو حرفي در اين زمينه داري كه به ما بگي؟. حيف شد«: نسكي خر خر كردكرو  
او  ،در صفحه. و گوشي را از جلوي صورت هالي گذراند» .به طور قطع«: آرتميس گفت

هاي  ي هالي را با شكل جمجمه و در آن پخش كرد كه در شاتل ساخته بودفايلي را 
.داد متراكمي در شقيقه و گوش نشان مي  

ي يك جراحيه  كامال معلومه كه اين جن نتيجه. اند كاشته شده« : اعالم كردآرتميس 
».خواستي ما رو فريب بدي كرونسكي، تو مي. ست مندانه هوش  

شد كه بر روي پا ايستاده بودند و به خاطر اين  خاموش يانكار كرونسكي در فرياد جمعيت
.عصباينت خود را به نمايش گذاشتند ،رسوايي  

»!به من! ديمون، تو به من دروغ گفتي«: د با نگراني فرياد كشيدتامي كركنهازار  
صورتش به ترسناكي صورت گرگاني بود كه » .توي چاله شبندازين«: كنتس آريانا فرياد زد

براي اينكه ما رو . حقشه. كرونسكي رو منقرض كنيد«. از پوستشان شال گردن ساخته بود
».به اينجا كشونده  

اگر شما فريب خورديد، پس . ست اين مسخره«: زياد كردنش را ميكروفو صدايكرونسكي 
جن من . گه اين پسر، اين پاستر داره دروغ مي. كنم من باور نمي! نه. منم فريب خوردم

».فقط اجازه بدين اثبات كنم. واقعيه  
در . و جسورانه به سمت قفس رفت» .كار من هنوز تموم نشده دكتر«: آرتميس ادامه داد

وري از جيب بيرون آورده سخن داشت كه در زمان ي از پوست چسبندههاي هوصل ،هر دست
بايد  .چرا كه چسبندگي فعال شده بود توانست گرما را در كف دستش حس كند او مي. بود

.ندي گوشتالو تبديل مي شد داد اگر نه كف دستانش به دو تكه سريعا كارش را انجام مي  
. يان و تازه دوست شما با ماليمت باهاشون رفتار كردها به نظر من طبيعي نم اين گوش-   

يد و انتهاي آن به هم وصل آرتميس پوست چسبنده را فشرد تا به شكل مخروطي در آ
 گوش هالي را كشيد  با ظاهري خصمانه ست ديگرش را وارد قفس كرد ود سپس. شود

ن ترتيب يدكه ب كرد او پخش ميداشت بانداژ دوم را بروي گوش درحالي كه در حقيقت 
.پوشاند ميرا  او ي گوش بيشتر الله قسمت و نوك  
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: در حالي كه جلوي ديد دوربين را با آرنجش گرفته بود» .داره در مياد«: او فرياد زد
».گرفتمش«  

غان به نظر هاي هالي درب و دا يكي از گوش و چند ثانيه بعد بانداژ خشك شده بود
.نگاه كرد و چشمكي زد او شماهايآرتميس به چ. رسيد مي  

».كنم من از اينجا آزادت مي. تو هم ادامه بده«: گفت چشمك مي  
بازم شانسي «: حداقل آرتميس اميدوار بود كه چشمك همين معني را بدهد نه اينكه 

»براي بوسيدن هست؟  

.ي كار خب، ادامه  
. : بود باال گرفت بانداژ همرنگ پوست هالي را كه مچاله شده» .تقلبيه«: آرتميس اعالم كرد

».اومد تو دستم«  
ديگر گوش نوك تيزي وجود . هالي با آرامش گوشش را در معرض ديد دوربين قرار داد

.نداشت  
.اي ميان جالدان آغاز شد خروش وحشيانه  

 پسر ي يك لهييا شايدم بدتر، خودش به وس. دادهي آنها را فريب  كرونسكي همه
.بچه گول خورده بود  

ن خفه كردن ماري سمي، آن را و همچو تباالي سر گرف تقلبي را ظاهرا آرتميس گوشِ
.فشار داد  

خوايم رهبريه ما رو بر عهده بگيره؟ آيا دكتر كرونسكي  كه ازش مي ستآيا اين مرد كسي- 
 واقعا مظهر عدالت در بين ماست؟
ي ما رو هيپنوتيزم  هتونه هم و احتماال اين موجود مي«: آرتميس گوش را به زمين انداخت

».ه شده تا نتونه حرف بزنهاينه كه دهنش بست ممن نظر !؟كنه  
هالي از درد به خود لرزيد و نگاه . در يك حركت سريع او چسب را از دهان هالي كند

. ولي سريع خودش را با نمايش همراه و شروع به گريه كرد. خشمگيني به آرتميس انداخت
.نقش يك قرباني براي اهداف بزرگتر  

».و بكنمخواستم اين كار ر من نمي«: او هق هق كنان گفت  
»چي كار؟«: آرتميس سريع پرسيد  
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.دكتر كرونسكي من رو از يتيم خونه بيرون كشيد-   

.آمد بداهه ميال يهالي داشت فيتيم خانه؟ . آرتميس ابرويي باال داد  

بعد از جراحي من . زندگي كنم آمريكا متون تغيير شكل رو بدم مي  ه من اينون گفت اگا- 
.برم گذاشت كه نظرم رو عوض كردم ولي دكتر نمي  

».يتيم خونه چي؟ كاري برات نكرد؟«: آرتميس گفت  
».كشه اون گفت اگه چيزي به كسي بگم من رو مي«: هالي با ناراحتي گفت  

كشه؟ و اين  اون گفت اگه به كسي بگي تو رو مي«: آرتميس با عصبانيت ساختگي فرياد زد
ها رو هم شكار  انكسي كه عالوه بر حيوانات، انس. چرخونه كسيه كه تشكيالت ما رو مي

: ي اتهام به سمت كرونسكي كه گيج شده بود گرفت او انگشتش را به نشانه» .كنه مي
خوام كه اين  و من ازتون مي. بدتر از موجوداتي هستين كه ما ازشون متنفريم. شما، آقا«

».دختر رو آزاد كنيد  
آب گل آلود ماهي  شد از ولي هنوز هم مي. دانست كار كرونسكي تمام بود و او اين را مي

هاي گروه را داشت و تنها كسي بود كه رمز گاوصندق  او هنوز هم شماره حساب. گرفت
كافي براي چندين سال  ثروتعرض دو ساعت با توانست در  او مي. دانست الت را مييتشك

.داد ساكت كردن پاستر بود تنها كاري كه بايد انجام مي. زندگي كردن، فرار كند  

!ناگهان به ياد آورد و  
».حتما اينم تقلبيه«. و تفنگ هالي را به نمايش گذاشت »؟اين چطور«: او فرياد كشيد  

.هايشان رفتند جالدان عقب كشيدند و به پشت ميز  
».بچه بيشتر نيست يك اسباب بازيِ. معلومه«: سخر گفتآرتميس با تم  

حاضري جونت رو سر حرفت بگذاري؟-   
دكتر تو باختي، . نيازي براي اين كارا نيست... نــ «. س درنگ كردبه نظر آمد كه آرتمي

».قبول كن  
اگرم اسلحه واقعي نيست، . اگه اسلحه واقعيه پس موجودم واقعيه. نه«: كرونسكي بشكن زد

».تو چيزي نداري كه از دست بدي  
او صاف ايستاد و » .خواي بكن هر كار مي«: كرد عآرتميس تمام دل و جرئتش را جم

.اش را به نمايش گذاشت نهسي  
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».پاستر آماده باش كه بميري«: كرونسكي بدون هيچ دلسوزي گفت  
خپلت رو توي ماشه جا كني و هاي  اگر تو بتوني اون انگشت. شايد«: آرتميس گفت

.ندك غيب ميس دكتر را براي انجام اين كار تربه نظر مي رسيد كه آرتمي» !بكشيش  
.و ماشه را كشيد» .دركپس برو به «: كرونسكي نعره زد  

.ي كوچك از داخل دستگاه به جز خارج شدن چند جرقه. اتفاقي نيفتاد  
».خراب شده«: كرونسكي نفس نفس زنان گفت  

شوخي «: نابود ساز خودكار نيوترينو رو فعال كرده بود گفت ،آرتميس كه از داخل شاتل
».كني مي  

».جازه بده فكر كنميك لحظه ا. باشه، باشه«: كرونسكي دستش را باال برد  
.كنيم ها رو اعدام نمي ما انسان. يك قسمت از غرورت رو نگه دار. فقط بگذار دختره بره-   
قرار نبود اين . من اينجا مسئولم و فقط چند لحظه نياز دارم كه خودم رو جمع و جور كنم- 

...اي پيش ميره اون زنه گفت كه اوضاع طور ديگه. اتفاق بيفته  
.چشمانش را ماليد نشست و با دست دكتر بر روي ميز  

»...اي پيش ميره اون زنه گفت كه اوضاع طور ديگه«: آرتميس انديشيد  
هايي پشت پرده قرار داشتند؟ آيĤ اينجا دست  

زماني كه آرتميس در فكر فرو رفته بود و دنياي كرونسكي هر لحظه بيش از پيش به سمت 
 خيلي از مردم. سالن جشن به صدا در آمدندهاي موبايل در  تمامي گوش. رفت نابودي مي

.ثانيه كل اتاق از صداهاي مختلف پر شد ددر چن. كردند به طوري ناگهاني پيامي دريافت   
او تمام اوضاع را . كرونسكي توجهي به اين اتفاقات نداشت ولي آرتميس كنجكاو شده بود

.رونسكي را عصباني سازدكه ك نبوديازي به شلوغي بيش از حد و نزير كنترل خود داشت   
.عكس العمل مردم نسبت به پيام تركيبي از حيرت و شادي بود  

يعني درسته؟ يعني واقعيه؟! خداي من  
.صداش رو هم زياد كن. دوباره پخشش كن  

.احمق. اين كه كرونسكيه. باورم نميشه  
.اين پايان كاره جالدانه. ما هممون فيلم شديم. اين آخرشه  
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كسي به پايگاه اطالعاتي . ه تمامي اين پيام ها در اصل از يكجا بودندآرتميس متوجه شد ك
.فرستاد ها را براي همه مي جالدان دسترسي پيدا كرده بود و اين فيلم  

، او مشخصات تقلبي خود لرزيد كه مي است معلوم. آرتميس هم به آرامي لرزيدموبايل خود 
ي  به صفحه هم و موبايلش هنوز هاي اطالعاتي جالدان گذاشته بود ي پايگاه را بر همه

.نمايش اصلي وصل بود و ويديو به صورت خودكار شروع به پخش كرد  
و بازيگر اصلي . روشانبازار چرم ف. آرتميس به سرعت محل اتفاق را تشخيص داد

مسخره جيغش  تنها نه .كشيد روي يك پا ايستاده بود و با صداي زيري جيغ مي ،كرونسكي
چيز  كي. توصيف كرد نيز وي بدبختير و از راد شد آن را ابلهانه، خنده ، بلكه ميبود

برد و او را دنبال  مشخص بود، با ديدن اين فيلم هيچ كس ديگر از اين مرد حساب نمي
.كرد نمي  

.شد، يك پيام كوتاه در زير تصوير ظاهر شد در هنگامي كه ويديو پخش مي  

م كه تعادل بيني تشكيالت جالدان رو ميدر اينجا ما ديمون كرونسكي، رئيس 
اين خبر . به نمايش گذاشته  گاي بزر با چثهبه عنوان يك مرد  حيرت برانگيزي رو

ي  كرونسكي زماني بر ضد حيوانات شروع به كار كرد كه به وسيله ،ده نشون مي
شاهدان در مورد كرونسكي جوان . يك كوآالي فراري مورد حمله قرار گرفت

 رد و خاكو هم خُها ر تونست شيشه كشيد كه مي مي يك جوري جيغ": گفتند 
شه و اون  هايي كه هنوز هم در دكتر عزيز ديده مي يكي از استعداد ".شير كنه

.پس جيغ بزن، جيغ بزن بچه جون. جيغ كشيدنه  
».دادم هايي كه من انجام مي اين از همون كار. اين كاره منه«: آرتميس آهي كشيد  

كرد ولي اآلن نه، نه وقتي كه اينقدر به  نهايت استقبال را مي شايد در زمان ديگري از اين
.آزاد كردن هالي نزديك بود  

.راستي هالي رو يادم رفت  
».آرتميس من رو از اينجا بيار بيرون«: نجوا كرد هالي  

.ميروقتشه كه ب. آره، حتما-   
انه داخل دستمال سه د. آرتميس دستش را براي بيرون كشيدن دستمالي وارد جيبش كرد

هايي هستند كه در پيدا كردن  ها در حقيقت آنتن هاي دورف مو. موي بلند از ريش مالچ بود
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انگيز تمرين داده  اعجابآيند و همينطور توسط اين نژاد  هاي تاريك به كار مي در تونل هرا
شكي در اين نبود كه آمنيتول هالي كار را آسانتر . كليد عمل كنند ه به عنوان شاهكاند  شده
ان در ورودي را به محافظ ،دادن آن  از دست ريسكتوانست  ساخت ولي آرتميس نمي مي

.تا زماني كه الزم باشد. دار و قابل انعطاف نگه داشته بود موها را نم ،دستمال. يردذپب  
ا گرفت و آن را وارد قفل قفس كرد و رطوبت آن ر كميو  آرتميس موي اول را برداشت

كه حس كرد مو كامال خشك و سفت شده آن را چرخاند و هنگامي . كمي جا به جا نمود
.در قفس چارتاق باز شد  

ديگر نيازي براي . هاي هالي رفت و سپس به سراغ دست بند» .ممنونم مالچ«: او زمزمه كرد
.ماليد در چند ثانيه هالي آزاد شده بود و مچش را مي. موي سوم نبود  
»روي كردي؟ زياده كني يك كم يتيم خونه؟ فكر نمي«: آرتميس گفت  

».سريعتر برگرديم به شاتل احاال كه چي؟ بي«: هالي به تندي گفت  
.دوباره نبود نيازي به تكرار  

 
آنها رجز خواني . شد ي ديوار رانده مي كرونسكي توسط گروهي از جالدان به گوشه

كه در حالي . هاي او نداشتند و توجهي به حرف. زدند كردند و به كرونسكي سيخونك مي مي
.شد ها و بارها بر روي صفحه پخش مي ويديو بار  

.و گوشي را بست» .اوه، ببخشيد«: آرتميس با خود گفت  
 شكست و فضاي نفس كشيدني براي خودناچار كرونسكي صف مردمي كه دورش بودند را 

.جدا كرد اش را از كمر بند سيم بي نانو نفس نفس ز باز  
از هيچ كاري كوتاهي نكنين تا . نطقه رو آروم كنينم«: سيم گفت او خس خس كنان در بي

».آروم بشه  
ولي وفاداريشان به  ندكرد از نظر فني براي جالدان كار مي ،مردان قلمروِ با اينكه محافظانِ

شايد او همچون . آن شخص ديمون كرونسكي بود. داد رسيد كه حقوقشان را مي كسي مي
رمز ولي او بود كه . ي وحشي بودپوشيد و اخالقش چون سگ يك آدم ديوانه لباس مي

.داد زد را سر وقت ميدانست و دست م گاوصندق را مي  
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د كه غوغايي ها شليك كردن تك تير اندازان چند بار به عنوان اخطار باالي سر مهمان
.ايجاد كرد وار و شديدتر ديوانه  

ام رو جمع  خوام كه سرمايه من وقت مي. ساختمون را ببندين«: سيم گفت كرونسكي در بي
».دم كه با من بمونن هزار دالر كاغذي به كسايي مي ده .كنم  

به شمار دالر كارمزد دو سال اين مردان ده هزار . ديگر نيازي به مشوق بيش از اين نبود
.آمد مي  
كدام تفنگ يا  ي مرداني تنومندي محافظت شدند كه هر بسته و به وسيله  ها و كركره در

.مسلح شده بودند ،دن كه كرونسكي به آنها دادهكرگ اي از پوست بضهقشمشير مراكشيي با   
هرجايي كه امكان داشت  نشين يا ها و شاه جالدان افسار گسيخته به سمت دستشويي

 درگرفتند و از هركسي،  مي  ي را با موبايليها آنها شماره. دويدند اي داشته باشد مي پنجره
.خواستند با فرياد كمك مي ييهر جا  

تير سراميكي را كه داخل  تامي كركنهازارد يك هفت. بيشتري داشتند اطالعات  بعضي افراد
ر كالهش قايم كرده بود، بيرون كشيد و به سمت تراس بااليي كه كمدي از جنس ساج و پ

.ها همچون باراني بر سرش فرود آمدند رده شيشهاز نوشيدني داشت، شليك كرد و خ  
.از گاردها را خلع سالح كردمردي آسيايي با يك مشت محكم در زير شكم، يكي   

هاي  راه خروجي به سرعت توسط پيكر. و با تير بار در را باز كرد» .از اين طرف«: او فرياد زد
.خوردند وتاب مي جالدان پر شد كه در هم پيچ  

.منتظر راهي براي خروج بودند. آرتميس و هالي پشت قفس پناه گرفتند  
توني نامرئي بشي؟ مي-   

.ست و يك دستش از نظر ناپديد شدهالي گردنش را شك  
.اي دارم كه بتونم براي يك يا دو دقيقه ازش استفاده كنم فقط به اندازه. قدرتم كمه-   

ي يك تورو با جادوي خودش  مگه شماره. اش قدرتت كمه توم كه همه«: آرتميس اخم كرد
»پر نكرد؟  

اگر نيازي نبود كه تورو تو  زد و اگر محافظ جنابعالي دو بار منو با دارت بيهوش كننده نمي- 
پارك درمان كنم و شايدم اگر نيازي نبود خودم رو توي بازار نامرئي كنم كه ميمون شما 

».رو پيدا كنيم  
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».حداقل جيجي رو نجات داديم. دراز ميمون پوزه«: آرتميس گفت  
س، به نظر آرتمي. خدا رو شكر«.: صداي يك شيشه كه از باالي سرش رد شد را شنيد يهال

».راستي ريش قشنگيه. شي ها ارزش قائل مي مياد كه واقعا براي حيون  
 درِ كافي غيب بشي كه اون دو محافظ دمِي  توني به اندازه خب، به نظرت مي.ممنون- 

 آشپزخونه رو خلع سالح كني؟
هر دو شاتگان در دست داشتند و شرارتي از صورتشان ساتع . هالي دو مرد را بررسي كرد

».مشكلي نيست«. شد مي  
اگر از هم . چند گردن كلفت ديگه نياز نداريمما به . فقط بي سرصدا انجامش بده. خوبه- 

.توي بازار. بينيم رو مي يك جاي نزديك همديگه. جدا شديم  
.و كم كم ناپديد شد» .باشه«: هالي گفت  

.شش شنيداش احساس كرد و صداي ضعيفي را در گو اي بعد آرتميس دستي بر شانه ثانيه  
».ممنون. تو به خاطر من اومدي«: هالي زمزمه كرد  

ست رفته بودد ،از آن بعد  
شدند قدرت حركتشان كمتر  وقتي اجنه نامرئي مي. هر جادويي بهاي خودش را داشت 

ماند كه بخواهي  مثل اين مي. دندش شد و همچنين از تمركز ذهني كمتري برخوردار مي مي
ر ذهنتان حتي اگ. اره كني ،اروخ بال زدن مرغ مگس يزي را با لرزشي سريعتر ازچ

!دقيق باشد تا روي حركت تمركز كندافي كي  توانست به اندازه مي  
. در آكادمي پليس زيرزمين، هالي پندي را از يكي از مربيان آتالنتيسي به خاطر سپرده بود

بهتر كرد خيلي  كشيدي و پيكرت را صاف مي اگر قسمت پاييني شكمت را به داخل مي
كرد كه تمركز كني وجسمت را  اين كمك مي. كنترل پيدا كني ،ها توانستي بر لرزش مي

.تر نگه داري جمع  
. هالي قبل از رسيدن به آشپزخانه در طول مسير چندين بار اين حركت را تمرين كرد

يد ي كمي از كنار او رد شد، هالي انديش با فاصله در دستبا كارد غذا خوري  يجالد وقتي
.كه در بعضي مواقع نامرئي بودن خطرناك تر از قابل رويت بودن است  

گنده زيادي  آنها. كشيدند شد فرياد مي دو محافظ به سمت هر كسي كه به در نزديك مي
براي بيهوش  ظريفي هالي خوشحال بود كه به حركت .بودند حتي به عنوان يك انسان
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سر حتي اين دو نفر را از رايستم عصبي به ي سريع به س دو ضربه. ها نياز نيست كردن آن
.داشت بر ميراه   

كني  هر وقت فكر مي. كردم ولي من نبايد به اين فكر مي. آسونه«: هالي انديشيد
  ».چيزي آسونه يك مشكل پيش مياد

.گفت ومسلما او درست مي  
ا اي هوا ر هاي نقره دارت. شروع به تير اندازي به سمت محافظان كرونسكي كرد كسي

.شكافتند و با صدايي منزجر كننده وارد پوست آنها شدند  
ي شبح بزرگي را روي سقف ديد، هالي فورا فهميد كه چه كسي شليك كرده است و وقت

.ش برطرف شدشك  

!باتلر  
الي او را از شكل سرش و نوع تير اندازيش هود را با روكشي پوشانده بود ولي محافظ خ
آمده   ها باور دارند، باال انداز ي تير ر از چيزي كه بقيهت آرنج دست چپ كمي بيش. شناخت

   .بود

يا شايدم باتلر خودش . آرتميس جوون اون رو فرستاده تا يك راه براي ما باز كنه
.اين تصميم رو گرفته  

با افتادن محافظانِ روبروي در خروجي، جالدان . هر چه كه بود، باتلر كمك چنداني نكرد
.جزانه از در خارج شوندعاآمدند تا  اشان مي هاي بيهوش شده ندانبانوار به سمت ز ديوانه  

اگه آرتميس بود از اين تضاد . كه خودشون زنداني شدن يجالدان«: هالي انديشيد
».برد لذت مي  

دقيقا زماني كه هالي مشتش را عقب كشيده بود، دو محافظ گردنشان را ماليدند و بيهوش 
. بر زمين روبرو افتادند  

و . ي هشتاد متري دوتا دارت در كمتر از يك ثانيه از فاصله. عالي بود ازيِتيراند
دونن دقت شليك دارت هم اندازه پرتاب كرد اسفنج خيس  اينكه همه مي

.مونه مي  
يك دوجين از جالدانِ عصبي به . بدون محافظ شد او تنها كسي نبود كه متوجه خروجيِ

.كشيدند ي راك فرياد ميور شدند و چون طرفداران موسيق سمت در حمله  
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.تر از اينجا خارج شيم ما بايد هر چه سريع  

آمدند گم  گروهي از جالدان كه به جلو مي ميان او در رتميس بازگشت وليهالي به سمت آ
.شده بود  

فشار با  ه وسپس اوتوسط مردم احاط ».ها باشه بايد يك جايي همونجا«: انديشيد هالي

.برده شدنه اخل آشپزخابه د  
»!آرتميس« .كامال از ياد برده بود كه نامرئيست و».آرتميس«: او صدا زد  

كردند و جيغ  كه عبور مي نبوه جمعيتي بواكرد كار ميتا چشم . شد ديده نمي آرتميسولي 
و  خورد هاي مردم به صورتش مي س نفسپيچيد و نف ها در گوشش مي صدا. كشيدند  مي

 در و فقط چند نفر سالن مهماني خالي شده. ون آمدزماني كه بآلخره از ميان جمعيت بير
.ولي آرتميس ميانشان نبود. بودندآنجا   

.كنم بازار پيداش مي يمن تو. بازار  
 

توانست  او تا جايي كه مي. آرتميس پس از اينكه هالي محافظان را از سر راه برداشت دويد
تصور اينكه اين همه زحمت كشيده است . كرد كه زمين نخورد سريع حركت كرد و دعا مي

در زندگي  اباتلر مطمئن. رد برايش ممكن نبودو در آخر به خاطر زمين خوردن شكست بخو

».گفتم مواظب باش همن ك«: گفت از مرگ به او مي پس  
ها  يوانح هاي آنها آرتميس را به ياد فرياد گهان مردم هم به سمت در روانه شدند و فريادان

.در پارك انداخت  

.عجب تضادي ،كه خودشون زنداني شدن يجالدان  
.ها بر روي زمين افتادند گارد  

.باريكال سروان  
اي كه منتظر آغاز مسابقه است و سپس از جايي كه مخفي  خم شد، مثل دونده آرتميس

. شده بود خارج شد  
سمت جايگاه مجرم پرتاب هر دوي آنها به كامل خودش به او ضربه زد و  كرونسكي با وزنِ

آرتميس بر روي صندلي بچه فرود آمد كه در زير فشار وزنش شكست و دستش از . شدند
.كنارش آويزان شد  
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زندگي من  اين قرار بود بهترين شبِ. كله پوكه اش تقصير تو همه«: سكي جيغ كشيدكرون
».باشه  

باس عرق راه تنفسي دماغ و دهنش با ل. شود مي هكرد كه دارد ل آرتميس احساس مي
.ي كرونسكي بسته شده بود كرده  

.از حد عصبانيش كردم همن زياد. خواد من رو بكشه مي  
زماني براي كشيدن نقشه نمانده بود و حتي اگر زماني داشت، جايي نبود كه از هوشش 

.تنها يك كار مانده بود؛ فرار كردن. استفاده كند  
شكم چاق كرونسكي فرو برد و با زانويش را در . و تقال كردپس آرتميس مشت و لگد زد 

. مشت به صورتش زد  
ي  ي راست آرتميس به سينه پاشنه. ها اثر چنداني نداشت به جز يكي كدام از ضربه هيچ

ي  ي گنده ي آرتميس دكمه كرونسكي اصال آن را حس نكرد ولي پاشنه كه كرونسكي خورد
.ر صندلي باز شدي زي و دريچه. كنترل كرونسكي را لمس كرد كه در جيب دكتر بود  

.ناگهان خالي شدنِ پشتش او را متوجه اصل قضيه كردو   

.ردببخشيد ما. من مردم  
صداي بيپي به گوش رسيد و . ي ليزري عبور كرد آرتميس به داخل چاله افتاد و از باريكه

 هاي لبه ي بر رويكه رد سياه. هاي آتش سفيد و آبي پر شد نيم ثانيه بعد چاله با شعله
.گذاشتند ديوار مي  

.ردتوانست از آن جان سالم به در ب يهيچ چيز نم  
كرد و  كرونسكي خودش را باالي چاله نگه داشت و قطرات عرقش به داخل آن سقوط مي

.شد در راه بخار مي  

 چرا كه »كنم؟ در مورد اتفاقي كه افتاد احساس گناه مي«: او از خودش پرسيد

د در همان لحظه روبرو ش بايد ،كنند با اتفاقات رخ داده نهاد ميپيش شناسان دانست روان مي
.پيش نيايد مشكليتا در آينده   

.دوشم برداشتم يكنم يه باري رو از رو برعكس حس مي. حس بدي ندارم !نه  
.كرونسكي خودش را به سختي باال كشيد  

.دوشم بر دارم يكه بايد از رو موندهديگه  اون يكي كجاس؟ هنوز چندتا بارِ. خب  
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صداي آنها آبي شد و   او ديد كه پوستش با نور. هاي آتش را دور خودش ديد رتميس شعلهآ

.ولي با اين حال سالم بود. غرش آن را شنيد  

!غير ممكنه  
آرتميس زير وزن خودش متوجه هيس هيس گاز شد و خود را در يك اتاقك مخفي يافت 

.و باالي سرش درهاي فلزي بسته شدند  

.دوق قرار دارمانگار كه داخل يك صن  
.استلوازمي كه بدون شك ساخت اجنه  با. رفتهيك صندق خيلي پيش  

.آرتميس حرفي كه كرونسكي زد را به خاطر آورد  

...اي پيش ميره اون زنه گفت كه اوضاع طور ديگه  

؟زن...زن  
شد اگر اجنه، مايع داخل مغز ميمون  چه مي. هاي در حال انقراض گونه و تشكيالت اجنه

.كردند ز را قبل از بيماريِ جادويي برداشت ميدرا پوزه  

.كنم خواهش مي. اون نه. رنگ آرتميس پريد  

من چي كار كنم؟ آخه من چند بار بايد دنيا رو از دست اين «: آرتميس انديشد
»ديوانه نجات بدم؟  

. فرود آمده است هاي فلزي با كناره او سعي كرد تكان بخورد و ديد كه بر روي نوعي تشك
ي تشك بيرون آمدند و او را  هاي مكانيكي از گوشه برخيزد، دستز اينكه بتواند قبل ا

و تشك را  هايي بيرون آمد بنفشي از سوراخ سپس گاز. محكم در جاي خود نگه داشتند
.ندپوشا  

.ولي تو آدمي كنن نفسشون رو حبس نمي تاحيوان. نفست رو نگه دار  
دقيقا . شود مي منفجراش دارد  نهي سي او تا جايي نفسش را نگه داشت كه حس كرد قفسه

گاز . هايش كند اي بزرگ را داخل شش خواست نفس عميقي بكشد و توده زماني كه مي
ي آرتميس را همچون  گونه و ساختشد كه گاز اول را منجمد ديگري در اتاق پخش 

.كرد مياي برف نوازش ه هدان  

.وانمود كن كه خوابت برده. تو خوابت برده  
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.از خود صداي هيس خفيفي ايجاد كرد دري كوچك باز شد و  
.آرتميس از ميان چشمان نيمه بازش نگاهي انداخت  

».ميدان مغناطيسي«: آرتميس انديشد  
.اش را پوشاند چند بند فلزي پيشاني  

.ولي اصال دوست ندارم كه ببينمش. دونم چي قراره ببينم مي  
.رحم ري زيبا و كوچك ولي دهاني بيپيك با بود در ايستاد چهارچوبيك پيكسي در ميان   

».دراز نيست اين، اين كه ميمون پوزه«: اشاره كرد به او ي لرزانشتگناوپال كوبوي، با ا  
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  خدا نام به

  

  ششم جلد فاول، سيآرتمي  مجموعه

  زمان يدوگانگ و فاول سيآرتم

 كالفر نيا اُ.....  سندهينو

  علمي ماهان.....  ترجمه

 متوسل عليرضا.....  ويراستاري

  !زيعزي  خواننده

ي  اجازه بدون آن از استفاده هرگونه و دارد تعلق ماريوال تيسا به اثر نياي  ترجمه حقوق تمام

 .باشد يم _ ممنوع_ اثر نيا نيمترجم و واليمار تيوبسا رانيمد
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  }قسمت اول{زدهميس فصل            

  .است مرده پشمالو
  فروشان چرم بازار

 روز ي مبادله ينقشه آن در كه يساختمان در سيآرتم. دويد را بازار تا جالدان اردوگاه از باتلر

 هاآن كه بود كم يدح به فس سِيپل نيروهاي تعداد. بود ايستاده منتظرش بودند، ختهير را بلق

 كه بود آسان يليخ باتلر، ي تجربه با يكس يبرا نيا و بودند شده ميتقس نفره دو يهاگشت به

 گشت و گذار شبانه در مركز شهر نكهيا با. متوجه حضور او شوند بدون اينكه بزند دور را هاآن

  .رسيد هاي مسلح خيلي خصمانه به نظر مي ، ولي حضور گشتنبود يقانون ريغ كار

 هاي قسمت به را خود يكننده هوشيب سالح عايسر و شد يمخف كيتار ياگوشه در باتلر

 داشت وجود انامك نيا. انداخت تفاوتيم يهاآشغال سطل در را تكه هر تقسيم كرد و كوچكتر

 ،روزها نيا در يول ببرد داخل به خود با رااسلحه و دهد رشوه دگاهفرو يتيامن ماموران به كه

  .كرديم دايپ خود يكارها مورد در يشتريب نانياطم ديبا

 و بود نشسته بودند، كرده پا بر راندازيت تك گاهيجا عنوان بهقبال  كه ييجا بر ،ساله ده سيآرتم

  .ي استرس او بود هندهنشان د كه كرديم جدا لباسش نيآست از را ي خياليهانخ

  .كرد آماده جواب گرفتن يبرا را خودش و» خب؟«: ديپرس او

 زيچ همه بلند مو پسرك نكهيا مورد در يزيچ گرفت ميتصم او» .كرد فرار دختره«: گفت باتلر

  .دينگو شد، فرستاده حضار يبرا سيآرتم ويديو كه يوقت تا داشت كنترل تحت را

  »بود؟ اونجا هم گهيد يكي اون دختره؟«: گفت بود هشد باتلر لحن متوجه كه سيآرتم
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 موفق يول بده نجات رو دوستش كه كرد يسع ناو. مرده پشمالو يپسره«: كرد دييتأ باتلر

  ».نشد

  »مرده؟ مرده؟«: گفت او. كرد حبس نهيس در را نفسش سيآرتم

 كرد يسع ناو. كنهينم عوض رو حرف يمعن كلمات كردن تكرار«: گفت راحتص با باتلر

 يچ هر نه؟ شده، كه يهزيچ يول. كشتش خاطر نيهم به يكرونسك و بده نجات رو دوستش

 ديبا ما«. كند كنترل را خود تيعصبان كرد يسع باتلر» .ميگرفت رو هامونالماس كه ما باشه

  ».انجام بدم رو پرواز از قبل يهايبازرس ديبا من. فرودگاه ميبر

 بر ييهاالماس يسهيك از را چشمش توانستينم. ودب مانده ساكت و زده خشكش سيآرتم

  .داشت قرار شيپا يرو بر كه رديگ

 نداشت نگه يبرا شد مجبور او كه بود فيضع آنقدر ،او حفاظ. بود اوردهين يشانس چيه يهال

 بود، شده يمرئ دوباره نكهيا از بعد يكم و كند خاموش را آن ،يضرور مواقع يبرا جرقه چند

 حاال. داد خبر خود گروهان يهمه به را يهال محل اشميسيب در يكرونسك يهانوچه از يكي

 دعا كه يحال در. كرديم فرار شهر يدان مركزيم از اشيزندگ دادن نجات يبرا داشت او

  .اورديب باخود را موتور كه باشد دهيرس فكرش به و داشته حضور قرار محل در آرتميس كرد يم

 يكرونسك نكهيا مگر. شد يهال يشادمان باعث نيا و كردينم كيشل ييواه يگلوله يكس

  .كند شكار را او بود گرفته ميتصم خودش

 در چند تاجر و گردشگر سرگردان فقط و بود خلوت و ساكت شب موقعِ نيا در شهرركز م

 بر ديرسيم دستش به كه را يزيچ هر و داد راژيو آنها انيم از يهال. شدند ديده مي هاابانيخ

 دهيچ هم يرو يهاسبد انيم از تقال با او. كند سد را سرشپشت مامورانِ راه تا زديم نيزم

 كرد پرت يكنار به شانه با را هيادو از پر يزيم و كرد واژگون را كباب منقل كي گذشت، شده

  .ساخت نيرنگ را يديسف واريد كه
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 ياديز ماموران. نداشت يريتأث او يارهاك و نشدند مك هم ذره كي سرش پشت هايپا يصدا

  .كردنديم عبور يراحت به موانع انيم از و بودند گنده

  .كن گمشون هاكوچه پس كوچه يتو و بده راژيو لوازم نيب عتريسر

 ينقشه با كنندگان بيتعق. نداشت يادهيفا بود كرده كه ييهاتالش يهيبق مثل هم كار نيا

 چرم بازار سمت به را يهال كار نيا با و دانديم ادامه خود بيتعق به و بودند آشناتر شهر

  .كردنديم تيهدا فروشان

  .آسونم هدف كي و رميگيم قرار باز يمنطقه در من كه ييجا

 كه يوقت هانينفر و اديفر از ييغوغا. بود گرفته درد شيهاپاشنه و داد ادامه راهش به يهال

 در يچا سبد كه پسر چند به راه انيم در او و شد آغاز ،گذشت گردشگر ياعده انيم از يهال

  .كرد پرتاب هوا به را شانيهاسبد كه زد تنه داشتند دست

  »!سيآرتم يباش من منتظر اونجا كه بهتره. شدم محاصره من«: ديشياند يديامنا با او

. كند يم تيهدا بود سيتمآر تسم به را كننده بيتعق افراد توجه شدمع هالي موق همان در

 نبود؛ هم اگر و كند يكمك توانستيم ديشا بود آنجا آرتميس اگر. نداشت ي ديگري چاره يول

  .كرديم سير و راست را كارها خودش ديبا هم باز يهال

 را ياقمه كدام هر هكدر حالي بستند را او راه نيخشمگ گارد چهار يول ديچيپ چپ سمت به او

  .اندندچرخيم دستانشان در يخطرناك صورت به

  .برم ياونور بهتره

  .به راه انداخته بود يگردوخاك سرش پشت ،شد فروشان چرم بازار وارد يهال پس از آن،و 

  س؟يآرتم ييكجا
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 نه .نبود آنجا يزيچ يول انداخت ينگاه بودند گذاشته كار را يتوپ اتاقك كه ييجا ،باال به او

  .گاهيمخف كي از يمحسون نا درخشش يحت

  .ستين نجايا

 يحوزه از اآلن يول بود دهيورز افسر كي در كارش شورت يهال. كرد رخنه جودشو به اضطراب

  .داشت قرار گريد مكان و زمان كي در و بود شده خارج خود يتيمامور

 يهاكار به و شدنديم دهيد آنجا در كارگر نيچند فقط و بود شده خلوت چرم بازار

 يبو. بدتر دميشا اي بود قبل روز يبد همان به متعفن يبو. كردنديم يدگيرس شانا يشگيهم

  .گرفت او از را تمركز و شد ورحمله يهال به هم ها فضله

  .كن دايپ يبرامدگ هي. بده ادامه

  .ديدو يكنار واريد در يدر سمت به و كرد يسپر منظقه بررسي يبرا را يالحظه يهال

 اي خون از ديشا. بود قرمز آن يغهيت. ديكشيم رونيب غالف از را اشقمه كه شد انينما يمامور

 هنگام در شيهاكفش از يكي. كرد عوض را رشيمس يهال. باشد يزدگ زنگ از مه ديشا

 او كه داشت قرار خورده ترك يواريد اول يطبقه در پنجره كي. آمددر شيپا از دنيچرخ

  .رود باال آن از توانست يم

 نگه هاوراتيگالد همچون را يتور ها از آن يكي. ظاهر شدند زدنديم خندشين كه گريد مامور دو

  .بود داشته

  داره؟ يريگيماه تورِ كي يجوره چ ناو! مييصحرا يتو ما

ي بسيار تنگ كه عبور از آن براي يك انسان سخت  كوچه كي. كرد راهش را عوض دوباره او

  يي زردها دندان با چاق مامور كي كه بود دهيرس آن به بايتقر يهال. بود در جلويش قرار داشت

  .بست را خروج راه و ديكش بازار داخل به را ، خودديرسيم كمرش به كه ياسب دم دنلب يموو 
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 يحت. ندارم شدن بيغ يبرا يكاف يجادو و ستين يفرار راه. كردم ريگ. كردم ريگ

  .كنم زميپنوتيه كه ستين اونقدر

 يهال بود، كرده كه ييهانيتمر تمام وجود با. كند حفظ را خود آرامش كه بود سخت يليخ

  .كنديم فوران شكمش درون از يوانيح يزهيغر كه كرديم حس

  .بده انجام الزمه كه يكار هر. بمون زنده

، چه كاري عضله از يگون سهيك نيدوج كي مقابل در اسلحه بدون ،بچه ياندازه هم جنِ كي

  توانست انجام دهد؟ مي

. آمدنديم جلو آهسته يحركتبا  هاكوزه انيم از و دادند ليتشك او دور به اي نامنظم حلقه آنها

 تركينزد و تركينزد ،بود شده قفل يهال يرو بر هاآن صيحر و طماع يهامچشكه حاليدر 

  .كند فرار شكارشان مبادا كه بودند كرده باز را دستانشان و شدنديم

 را صحرا يِفيكث نيهمچن د ونيبب را ها بود آن حماقت ي يي كه نشانههازخم توانستيم يهال

گرده و كند استشمام را شانيهافسن يبو توانستيم. شانيهانيآست يرو و هاناخن ريز در

  .بشمرد را ختيريم نييپا لباسشان از كه ييها

  .كرد نگاه-بهشت-آسمان سمت به او

  »!كمك«: ديكش اديفر

  .كرد دنيبار به شروع الماس از يباران و

  

  .جالدان اردوگاه رِيز
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. ديكوب نيزم بر را كوچكش يپاها و» .ستين درازپوزه مونيم كه نيا«: كرد تكرار يكوبو اوپال

 انسانه كي نيا. تنشه لباس هك اديم نظر به و نداره دم چون ستين درازپوزه مونيم گميم من«

  ».يخاك يپسره كي. 1مروال

 كه نام بد لِيريب برادران از يكي. 2ليريب مروال. شد ظاهر در چهارچوب در يكسيپ نيدوم

 بود ترس و يجيگ از يبيترك او حالت. دندركيم آزاد اشيروان گاهشيآسا از را اوپال بعد ها سال

  .شدينم بايز يصورت چيه يرو بر كه

 ور قرمزش ِيشگاهيآزما كت يباال يهمكد با و» .يكوبو دوشيزه شم،ينم متوجه«: گفت او

 زميپنوتيه را يكرونسك خودتون شما. بود شده آماده درازپوزه مونيم يبرا زيچ همه« .رفت

  ».نيكرد

 را شيگلو او» منه؟ ِ  ريتقص ينوع به ن،يا كه يگيم يدار يعني«: كرد باد اوپال اغدم يهاسوراخ

  .استگرفته را شدنيكش نفس يجلو فكر طرز نيهم انگار كه يطور به كرد صاف

 زهيدوش. باشه يكوبو زهيدوش ريتقص تونهينم نيا. نه نه، نه،«: گفت يپاچگدست با مروال

  ».كنهينم اشتباه هستش و هيچوقت در نهايت كمال خودش يكوبو

 تينها بودند برخوردار كامل يعقل سالمت از كه يافراد يبرا تصور، قابل ريغ يادعا نيا

  .دانستيم منصفانه و يمنطق را نآ يكوبو اوپال يول مدآيم شمار به يچاپلوس

  .نداره مه رو تو هوشِ از دهم كي برادرت كه شد فيح. مروال يگفت خوب يليخ. قايدق-

به خاطر برادر  شلرزش و ديتمج كردن قبول يبرا لبخند. ديلرز هم و زد لبخند هم مروال

 تعريف نكردن از يبرا مجازاتش نو اي شده يزندان گراز كي با يقفس در كه بود ويشدوقل

  .بود لاوپا ديجد يهاچكمه

                                                           

1-Mervall 

2-Mervall  Brill 
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٩ 

با شكست  داد ي كه بايد انجام ميكار هفت از كار دو اآلن به تا. داشت يبد روزِ يكوبو زهيدوش

 فلك به سر كارمزدها زانيم نكهيا با ؛رفتيم شيپ گونه نيهم اوضاع اگر و جه شده بودامو

 اوپال يبرا ديگري را كاركنان خودشان يجا به شدنديم مجبور ليريب برادران يول بود دهيكش

  .كنند دايپ

 كيشل دارن. شهيم اراشق اوضاع باال اون«: كند پرت را سشيرئ حواس كرد يسع مروال

  ».دارن يريگردخود واقعا ،جالدان ناو. كننيم پرت چنگال قاشق گهيهمد سمت به و كنن مي

 انسان كه نديبب تا داد تكان را انگشتانش و ديكش بو يآرام به. شد خم سيآرتم يرو بر اوپال

  .نه اي است داريب

  .داشتم فاصله مطلق درتق تا قدم كي فقط من. بود شيآخر درازپوزه مونيم-

  »قدم؟ كي يچ«: ديپرس مروال

  »؟يباش مزه با يكنيم يسع يدار«: انداخت او به عبوس ينگاه اوپال

  .ديرس فكرم به جدا. نه-

  .بازگشت ياصل اتاق سمت به اندازانتخته شلنگ و» .ح بوداصطال كي نيا« : گفت يكسيپ

  »كنم؟ كاريچ انسان نيا با من. اصطالح كي آها،«: داد تكان را سرش مروال

 انسان، مغز الِيس. يكن برداشت رو مغزش كه نهيا بهتر خب،«: گفت ستدياب نكهيا بدون اوپال

 مونيم دنبال ميريم خودمون و ميكنيم عجم رو كارمون دشعب. هيخوب يكننده بوطمر

  ».دراز پوزه

  وانات؟يح يچاله يتو بندازم رو شا هشد يخال بدن-
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١٠ 

 بگم؟ ها شما به رو زيچ همه ديبا من. خدا خاطر به اوه،«: كرد باز هم زا را دستانش اوپال

  »؟يبد نشون تيخالق كم كي خودت از يتون ينم

  .آورد در حركت به سشيرئ سرِپشت را تخت مروال

  ».واناتيح يچاله شد پس«: شدياند او

  

  فروشان چرم بازار

  .شدند ختهير نييپا به زدنديم برق ،نور ريز در كه ستاره از يباران چون هاالماس

  ».كنهيم جاديا نجات راه كي من يبرا داره !سيآرتم دستمزد«: شد متوجه يهال

 يتماشا به و كردند دراز را انگشتانشان آنها. بودند مانده مبهوت يالحظه يبرا ماموران

  .شدنديم پخش نيزم بر و افتادنديم نييپا كه ندپرداخت ييها الماس

  ».الماسند هاآن«: گفت يفرانسو زبان به و آمد رونيب شك از آنها از يكي بآلخره

 يرو بر و آمدند فرود زانو يرو بر هاآن. ديكش رونيب كوش از را همكارانش كلمات نيا دنيشن

 درفتن بو بد يهاخمره سمت به شترشانيب. گشتند باارزش يهاسنگ دنبال به آلود خاك نِيزم

  .ديرسيم گوش به شتريب عاتيما در نيسنگ اجسام افتادن فرو يصدا كه چرا

  ».هيعال. شدن فلج افراد مثل«: ديشياند يهال

 دهيكش شكل ليمستط ياپنجره داخل به كه نديبب را يكوچك دست تا كرد نگاه باال موقع به او

  .شد
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 سيآرتم يكارها خالف بر يليخ گهيد نيا بكنه؟ رو نكاريا شد باعث يچ«: كرد فكر او

  ».بود

  .است خطر معرض در هنوز كه كرد يادآوري او به گذشت، يهال يپا يرو از كه يمامور

 يتو گذاشتن رو هاالماس كه يوقت يول. بردن ادي از رو من طمعشون خاطر به

  .ارنيم ادي به رو شونفهيوظ دوباره بشونيج

كينزد وارد و خارج او ديد از سپس گذراند، آرتميس به كردن ميتعظ ايبر را يالحظه يهال

  .بود شده پر يكرونسك مونيد توسط كه شد كوچه نيتر

 شانس روزِ ديبا امروز. آوردم چنگ به رو دوتاتون من. دو برابرِ در دو«: گفت غضب با يكرونسك

  ».باشه من

 نيا ممكنه يجوره چ آخه شه؟يم تموم هانيا يك«: ديشياند يناباور يرو از يهال

  »بده؟ رخ هم سر پشت اتفاقات

  .شد ورحمله او سمت به يوحش يليف همچون يكرونسك

 خاطر به شيصدا و» درسته؟. ستين من هيشانس خوش روزِ امروز، نكهيا فقط«: زد اديفر او

 حال هر به. همدستت و تو. يشد نيا باعث تو«. داشت شباهت يريز غيج به تشيعصبان

  ».كنم سره كي رو تو كارِ كه منه نوبت حاال. داد رو اون بيترت من ي چاله

  .بود شده شوكه يهال

  مرده؟ سيآرتم

 شدند؟ مونيپش كار نيا از و بودند افتاده در سيآرتم با نفر چند. وقتچيه. كردينم باور او

  .بود هاآن از يكي هم يهال خود. هايليخ
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 ،شده رهيت نگاهش ؛رسيد به نظر مي كشتن يبرا يترآسان هدف يهال س،يآرتم يجا به يول

 از كه يحس تنها. بود اشنهيس يقفسه بر ايدن وزن انگار و كرديم درد شدت به اشنهيس

  .بود يايبو حس ،ساخت يم تريعصبان را او و كرديم كار به خوبي حواسش

  .يبكش كبوتر يفضله يبو يتو رو هاتنفس نيآخر. گرم دمش

  .ديشنيم را شيهادنده تيشكا و گله يصدا او

  .كنه بو رو هانيا تونستيم هم يكرونسك يكاشك

  .مرگ يكيتار در ديام يجرقه نيآخر. زد جرقه ذهنش در دهيا كي

  .در حقشه من لطف نيآخر نيا بكشه؟ بو نتونه چرا

 نيآخر يبرا ييجادو دنبال به و شد شيجادو يهسته وارد توانستيم كه ييجا تا يهال

 زميپنوتيه يبرا نه و بود يكاف شدن ينامرئ يبرا نه كه كم، يسوسو كي. گشت طلسمش

  .خورديم كوچك درمان كي درد به ديشا يول كردن

 كي يكرونسك يِايبو حس فقدان يول. شديم انجام تازه يهازخم يبرا دادن شفا معموال

 با قطع طور به و باشد خطرناك توانستيم آن كردن درست. بود عمرش طول تمام در يماريب

  .بود همراه درد

  »شه؟يم يچ مگه. رهيبگ دردش كه حاال. خب«: گفت طنتيش با يهال

 و ديكش او صورت يرو بر را انگشتانش بود گرفته را شيگلوي كرونسك نكهيا با و شد بلند يهال

  .داد انگشتانشيانتها به را شيجادو تمام

  »؟يكن يباز من دماغ با يخوايم ه؟يچ گهيد نيا«: گفت كردينم خطر ساساح كه يكرونسك
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 دماغ يهاسوراخ وارد را انگشتانش و بست را چشمانش  آن يجا به و نداد يجواب يهال

  .فرستاد او يمجار درون به را شيجادو يهاجرقه نيآخر و كرد يكرونسك

  .بود دعا و آرزو كي حال نيع در كه» .شفا«: گفت او

  .بود نشده حتاران هنوز يول كرده تعجب يرونسكك

 ديكش سوت گوشش كه بود يقو آنقدر عطسه. كرد عطسه سپس» چــــ يدار ،يه«: گفت او

 دوباره» من؟ دماغ تو يكنيم دست كه ياساله پنج يبچه مگه ؟شده يچ« .افتاد نيزم بر او و

  .ديرس گوش به دماغش سوراخ هر از يمانند پوريش يصدا. بود تربزرگ نباريا ،گريد ياعطسه

  ...واقــ ها وونهيد شما. زهيانگ رقت نيا-

 دچار شيپاها ر،يسراز مانششچ از اشكي هارگه. لرزاند را بدنش تمامي كي نيا. عطسه نيسوم

  .شكست جا در نكشيعي هاشهيش و شدي عصبي حمله

 فرقي زيچ هي«. گرفت كنترل تحت را اشنهيس بآلخر كهي وقت» !.مني خدا«: گفتي كرونسك

  ».كرده رييتغي زيچ هي. داره

  .شد ورحمله او به بو سپس

 خيس شيهاشست و دهيكش شيهانوتاند. كرد زدن غيج به شروع و» .اَهههه«: دينالي كرونسك

  .شكافتيم را هوا انگشتانش با و شد

  .نداشت را انتظارش كه بودي العملعكس نيا. ديمال را شيگلو و» .يوا«: گفتي لها

ي هال كهي زيچ. دريميم دارد انگار كه كرديم رفتاري طوري كرونسكي ول بود متعفن و،ب

ي شادمان نظرتان در مثال،براي  .بود دكتر يِقويي ايبو قدرت شدنِ داريب بود، نشده آن متوجه

. هاگام نياول برداشتن ازي مندتيرضا اي ديكن تجسم دينيبيم اري زيچ بار نياولي برا نكهيا

  در و ديبردار را سم از پر توپ كي يا .ديكن شا يمنف و ديبرسان دو انتو به را حس نيا سپس
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 چيپ كادو اند،بسته كرده چرك زخمِي رو بر كهي ضماد در را آن سپس. ديكن فرو خار و كود

  .ديكن وفر خود دماغ در و ديبجوشان بوبد مدفوع از پري ليپات در را هانيا تمام و ديكن

  .ساختيم وانهيد را او داشت و كرديم تجربهي كرونسك كه بودي زيچ نيا

  .انداختيم پنجه آسمان تمس به و ديكش دراز پشت بر او

  ».فاول.نه فاول،  نه، فول، فاول،«: كرديم تكرار هم سر پشت او

 اش روحسم و تمام جدر  .انداخت تف ،يخاك نِيزم بر و كرداي رفهس ،نشست زانوي رو بري هال

 در تواندينم كه دانستيم و كردي كرونسك رفتار بهي نگاه او. داشتي كوفتگ و درد احساس

  .بود شده خارج رده ازي مدتي برا جالدان سيرئ. بپرسدي سوال او از تيوضع نيا

 نخواهد اداره روي المللنيب التيتشك اون گهيد. شهيهمي برا احتماال«: ديشياند او

  ».كرد

 به را او چشم مردمك و شكستي ونسككر نكيعي هاشهيش كهي وقت. شدي زيچ متوجهي هال

. زديم كهي نكيع همان رنگ به بايتقر داشت،ي بيعج بنفش رنگ آني هيعنب .گذاشت شينما

و قسمتي از  ناهموار چشمي هيشبكي كناره. كرد جلب راي هال توجه كه نبودي زيچ نياي ول

  .صليبيه وارد آن شده بود

  ».كنهيم كنترل رو اون جن كي. شده زمينوتپيه مرد نيا«: شد متوجهي هال

 طمع و صحري صدا ،ديگر و شد كينزدي هاكوچه ازي كي وارد لنگان لنگ و بلند پاي رو بر او

  .رسيد پشت سرش به گوش نمي در

 اگر و اديم نظر به كه ستيني اون زيچ چيه پس داره دست ايقضا تو جن كي اگه

  .است زنده هنوز فاول سيآرتم پس. باشه ينطوريا
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  .جالدان اردوگاه رِيز

  .زد چشمك ،سردخانه يِوميكروم درِي رو بر خودش ريتصوي برا ليريب مروال

  ».اديم بهم شگاهيآزما لباس نيا و امافهيقخوش جوون كي من«: گفت خود با او

  »حاله؟ چه در مغز اليس! ــــليريب«: زد صدا دفترش از اوپال

  ».يكوبو زهيدوش شه، چيزش تخليه مي همه داره«: ديپر جا از مرو

 بهيي راهرو از و انداخت كرديم حمل آن با را انسان كهي دست چرخي رو بر را وزنشي كسيپ

 به رفتن ،يكوبو اوپال با كوچكي كارخانه نيا در كردن ريگ. كرد حركت شگاهيآزما سمت

 مغزِ كردني خال كارشان تنها ماه نيچندي برا و بودند در آنجا نفر سه آن فقط. نبود گردش

 كار اوي برا كه بدهد را كارگر هزاران خرج توانستيم اوپال. بود انقراض حال دري هاگونه

  .، حتي گياهان و لوازم از شر او در امان نبودندداشت نظءسو زيچ همه به اوي ول كنند

تونم دوربين   من مي«: بوداو در زمان يكي از توضيحاتش بر سر برادران بيريل جيغ كشيده 

ين تونه انكار كنه كه در ا فولي گفته و كي مي ،اين چيزيه كه او سنتور زبون نفهم! پرورش بدم

چنين مها رو بندازين دور، ه پس تمام گل. هم دوربين كاشته اناون تو گياه. كار موفق نشده

  »!مصرف هاي بي گياه. اعتماد ندارم من بهشون. ها سنگ

هاي مخفي  م دوربينا كردپيدبراي  بعد از ظهر يك روز را تمام وقلوهاي بيريلبراي همين د

ندازند، چرا كه ايهاي توالت را نيز بيرون ب بو كننده حتي مجبور شدند خوش. گذرانده بودند

  .اند باور داشت در زمان استفاده از آنجا، از او عكس گرفته لاوپا

  ».باشه دوشيزه كوبوي حق داره كه بد بين باشه هر چي«: مرو تاييد كرد
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اگه پليس زيرزمين بفهمه كه اون «.طور كه از ميان در آزمايشگاه رژه مي رفت و همين 

  ».كنن كنه، براي اينكار تا ابد و يك روز بيشتر زندانيش مي داره چي كار مي

ي به سقف وصل شده هاي قفس. آنجا مكاني براي درد بود. شد ختم ميبه آزمايشگاه طويلي  در

كشيدند و بر  كردند، جيغ مي ها ناله مي آن. بودند و در هر كدام حيواني به دام افتاده بود

كشي شده  ي غذا در طول شبكه سيم يع كنندهزيك دستگاه تو. زدند قفس ضربه مي هاي ميله

  .كرد مناسب پرت مي هاي بود و مايعي خاكستري مانند را براي قفس

تعدادي . وجود داشتيي مثل تخت آرتميس ها از وسايل جراحي و تختاي  وسط اتاق مجموعه

 ببر يك آرتميس نظري به. ه شده بودندآرام بر روي تخت چون آرتميس بست ،از حيوانات

. كرده بودند ا كچلهايي از سرش ر سمتو قسيخ شده در هوا  هايش پنجهسيبريي انداخت كه 

وقتي كه آنها از . از جگر بود وچكاي ك چيزي گذاشته شده كه شبيه تكه روي هر قسمت بر

 هاي ساطع صداي چلپ چلوپ عجيبي ايجاد كرد و يكي از ديود ها تكهكنار ببر گذشتند يكي از 

  .ي نور آن قرمز شد كننده

هايي كه از آن  مرو قدمي برداشت تا آن را بكند و آرتميس با ترس ديد كه زير تكه، با ميخ

  .بود كرد پر شده چيزي چكه مي

، نصف زالو اي تا ته رفتي تو مغز، تو يك موجود جهش يافته«: ي جگر مانند گفت مرو به تكه

بلدي مغز رو خالي كني و تنها ولي خب، خوب ! ه هستيآر. حال به هم زن هستي و  نصف پشه

  ».كه نياز داري فشار دادنه يچيز

هاي  او با دست ليوان. داش باز ش مرو با پايش بر پدالي ضربه زد و يخچالي در نزديكي

  .امتحان و ظرف مناسب را پيدا كرد ااهي رگآزمايش

  .خيلي خب، ببري جون-
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١٧ 

انند را مثل اسفنج فشار داد تا ميومي گذاشت و موجود زالو ماو ليوان را بر روي يك سطح كرو

  .بعد از آن زالو  به درون سطل آشغال پرتاب شد. دنال مغزي كه در خود داشت را خالي كيس

همين اآلنم دلم «. سپس به سمت آرتميس برگشت» .ت داشتم هاتخيلي دوس«: مروال گفت

  ».شه برات تنگ مي

اينجا يك مكان فاسد و مخوف بود و او . ها را زا ميان درز چشم ديد آرتميس تمام اين

  .بايست از آنجا خارج شود مي

  ».كنه من مردم مياون فكر . نه، نمياد«سپس، ».هالي مياد دنبالم«: او با خود گفت

  .اين فكر خونش را منجمد كرد

يك شانس برات  !آماده باش. ولش نبودي ا فعهداد و اين د را نجات ميبايست خودش  او مي

  .ايجاد ميشه و تو بايد بتوني ازش استفاده كني

  .ذاشتاحتياط آنجا گ با مروال اتاقي را در محل جراحي پيدا كرد و آرتميس را

ها گفتن كه  اون. گفتن غيرِ ممكنه ها مي شه كه خيلي ي كوچيك مي و حاال وارد اون منطقه-

من . دستيه مروال بيريل پادشاه پارك كردن چرخ. كردن خب، اشتباه مي. نميشه انجامش داد

البته اين شغلي نبود كه وقتي بچه بودم «. پيكسي آروغي زد».بدم تونستم انسان رو جا

  ».م انجام بدمخواست مي

هاي  سپس او با بد اخالقي از درون آكواريم كوچكي با تور ماهي گيري تعداد زيادي از زالو

  .جهش يافته را بيرون كشيد

  ».كنم خواهش مي. اوه، نه«: آرتميس انديشيد

  .سپس مجبور شد چشمانش را ببندد چرا كه مروال به سمت او باز گشت
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١٨ 

كنه و همه چيز  اون من رو بيهوش مي. بينه ي من رو مي حتما تكون خوردن سينه

  .تموم ميشه

  .ه بودي ظاهرا مروال متوجه آن نشدلو

بگذار يك چيزي بهت بگم انسان، اگر . انگيزين شما نفرت. آها، من از شماها بدم مياد-

 كه وقتي يخواست نمي هرگزخوشحال باش كه بيهوشي چون . هشنو ناخودآگاهت حرفم رو مي

  .يديد بيدار بودي اين رو مي

سپس ياد مادرش افتاد كه كمتر از يك روز . اي باخت ي خودش را براي لحظه آرتميس روحيه

او حس كرد كه دست چپش به سختي تكان . فرصت داشت و به همين خاطر ساكت ماند

  .خورد و مروال غرغر كرد مي

  .به يك قالب نياز دارم. سنگينه-

نرم او را بر روي آرنجش شكم . وردخ دستش رها شد و آرتميس حس كرد كه مروال تكان مي

 نشسته ي چپش شانه مروال بر روي  .مروال گوشش را قلقلك داد و سپس نفس كرد احساس

  .بود

آن باال، بر روي ميز . آرتميس چشم راستش را به حد كمي باز كرد و اطراف را از نظر گذراند

  .ي كروميومي قرار داشت با بدنه يپهن المپ ،جراحي

  .ومِ صيقل خوردهكرومي

هايي كه  پيكسي بر روي چنكگ. ي المپ نگاه كرد بدنه سطحتميس حركات مروال را از آر

سپس در حالي كه يكي از . اي زد و يك صفحه كليد اجنه ظاهر شد آرتميس را بسته بود ضربه

هر شماره را همزمان با . ي عبور را وراد كرد خواند، كلمه ها را مي آهنگهاي پاپ معروف پيكسي

  .اي از آهنگ، مي زد عهقط خواندن
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١٩ 

  ».آره عزيزم! هاين پيكسيه زلزله محبوبه هر چي دل «: او خواند

آمد ولي او از اين خوشحال بود كه شعر به او فرصت  خيلي مسخره مي كه به نظرِ آرتميس 

  .داده بود تا رمز عبور مروال را بفهمد

حتي اگر انسان بيدار . ا جا به جا كندآرنج آرتميس ر ها را باز كرد تا بتواند چنگكمروال يكي از 

  .توانست انجام دهد اين بود كه سر جايش بماند شد تنها كاري كه مي مي

اتون اينكه كه  كار كثيفتون رو براي خاله اوپال انجام بدين و جايزه. هاي من خب، زالو كوچولو-

  .من تاجايي كه جا داره فشارتون بدم كه هر چي دارين ازتون خارج شه

هايش بيرون آيند و سپس آن را بر  شگون گرفت تا نيشنياو زالويي را برداشت و آن را  سپس

  .پشت دست آرتميس زد

  .به جاي درد، حس خوبي داشتآرتميس 

قبل از مرگت خوشحال  اول تورو. تروليِ قديمي يك كلك. رم ه ميسمن دارم به خل

تونه بد باشه؟ زندگي من كه  م داره و مگه مردن چقدر ميتازه حس خوبي ه. كنن مي

  .بوده يهميشه يك آزمايش بعد از ديگر

شت نقاشي مخفي زيافتي كه پبرادرش در قفس با. كرد سنجش را بررس مي مروال داشت زمان

يك  اگرفت كه پيكسي ر ي شايد تصميم ميگراز وحش .ي مدتي زنداني مانده بود، براشده

  .ش كندي چپ لقمه

خون  ولي. زنم و قبل از اينكه زالو پر بشه برگشتم رم يك سر مي فقط مي«: او تصميم گرفت

  ».برادر جون يكرد هاي دوشيزه اوپال تعريف مي بايد از چكمه .مغز بايد تخليه شه و بعد

زد و ساكنان آن را به  در مسيرش به هر قفسي ضربه مي ،سپس او در طول راهرو حركت كرد

  .آورد مي خشم در
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٢٠ 

  ».اين پيكسيه زلزله محبوبه هر چي دله«: او دوباره خواند

خيلي آسان بود كه همانجا دراز  .توانست خود را براي حركت كردن تحريك كند آرتميس نمي

  .دي زالو از بين برو التش به وسيلهي مشك كه همه هددكشيد و اجازه ب 

ه بميري ديگه مهم نيست كه چند نفر وقتي كه قرار باش«: آرتميس در خماري انديشيد

  ».خوان بكشنت مي

  .زد ها آرامش او را بر هم مي سر و صداي آن. كرد كه حيوانات آرام بگيرند او آرزو مي

  .كرد كه كلماتي را تكرار مي ود داشتجويك قفس طوطي ر د

  »مامانت كيه؟ مامانت كيه؟«: چندين بار پرسيد طوطي

  .رهيم ت و داره ميسمن آنجلينا مامانِ

  .هاي آرتميس باز شد چشم

  .مادر. مامان

ها كوباند كه منفجر شد و  او دستش را بلند كرد و زالوي خونخوار را بر روي يكي از چنگك

هايش در دست  هنوز تعدادي از نيش. اي از خون و مايعي لزج به جاي گذاشت مانده پس

  .آرتميس مانده بود

  .شروع ميشههم  كم كم درد

ولي با اين حال فقط يك . ده، گردنش گرفته و ديدش تيره شده بودگلوي آرتميس خشك ش

  .دقيقه براي او طول كشيد تا صفحه كليد را فعال كند و خودش را آزاد سازد

  .اگر زنگ خطري در كار باشه كارم زاره
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٢١ 

  .ولي هيچ صدايي نبود و پيكسي براي دستگير كردن او نيامد

  .من زمان دارم ولي نه چندان زياد

هاي  نه به خاطر درد بلكه به خاطر سوراخ. كردها را از دستش بيرون كشيد و اخم  او نيش

ام و ها سرازير شد ولي آر ي كوچك خون از زخم يك رگه. به جاي ماندقرمزي كه پشت دستش 

  .مرد ريزي نميحداقل بر اثر خون. رقيق بود

  .ها فاكتور انعقاد خون كار گذاشتند بدون شك در نيش

اي متحرك در طول آزمايشگاه حركت كرد و كم كم كنترل خود را به  مرده آرتميس چون

ها  ها، پوزه دهان .تمام حيوانات ساكت شده بودند. ها چشم روي او قفل شده بود صد. دست آورد

تنها . افتد و منتظر بودند كه ببينند چه اتفاقي مي اندههاي قفس چسب ميلهبه  را نهايشا يا منقار

  .داد ي غذا بود كه به كار خود ادامه مي آمد صداي توزيع كننده كه مي صدايي

فقط . ها نيست نيازي براي نجات دنيا و اين حرف. هنتنها كاري كه بايد بكنم در رفت

  .اوپال رو به حال خودش بگذار و برو

آرتميس . دادند اقات به ندرت بدون مشكل رخ ميولي باز هم در دنياي آرتميس فاول اتف

دن رمز با دا و كردهيد را فعال صلي رسيد و صفحه كلها را تعقيب كرد تا به كامپيوتر ا كشي سيم

   .تواند خارج شود و از كجا مي تاو نياز داشت كه بداند كجاس. د، وارد سيستم شبور مروالع

ي اول قرار داشت و هيچ حفاظتي از آن  اي در صفحه هاي كارخانه داخل پوشه تمام نقشه

شد؟ آخر امكان نداشت كه هيچ انساني از باال به اينجا راه يابد يا حتي اگر  چرا بايد مي. شد ينم

  .توانست زبان اجنه را بلد نبود مي

 هاي مربوط به هم رخانه از  اتاقككا. ه بوداضطراب پيدا كرد ها در حال بررسي نقشهآرتميس 

فقط دو راه خروجي  .ندنا شده بودهاي قديمي زير اردوگاه جالدان ب ساخته شده بود كه در تونل
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٢٢ 

توانست از راهي كه آمده بود خارج شود كه مستقيما به كرونسكي راه پيدا  او مي. وجود داشت

تر قرار داشت خارج شود كه بدين  توانست از لنگرگاه شاتل كه در مراحل پايين يا مي. كرد مي

شانس خروج او قبل از اينكه . آورد بايست شاتلي را بدزدد و آن را به پرواز در معني بود كه مي

  .شد براي همين بايد از راهي كه آمده بود خارج مي. اوپال او را بخار كند خيلي كم بود

آرتميس از ميان دستگاه خيره شد و اوپال را » از آزمايشگاه من خوشت مياد؟«: صدايي گفت

  .استد و دستانش را بر پشتش گذاشته ديد كه پشت سر او ايستاده بو

. ها اينجا وجود داشتند و منتظر ما بودند جاي خوبيه، نه؟ تمام اين تونل«: ادامه داد او

براي . براي من بشهدونستم كه بايد  دقيقا وقتي كه اينجا رو پيدا كردم مي. العاده است فوق

  ».همين دكتر كرونسكي رو متقاعد كردم كه بياد اينجا

  ».هيچ اطالعاتي رو به اون نده. ت قدرتهاطالعا«: آرتميس انديشيد

  »تو كي هستي؟«: او پرسيد

البته . توني به من بگي دوشيزه كوبوي حداقلش تو مي ي اين دنيا هستم و ي آينده لكهمن م-

توني صداي درد از خودت در بياري و گلوت رو بگيري و  براي پنج دقيقه، چون بعد از اون مي

  .در حال جيغ زدن بميري

  .شناختمش ي خود بينه كه ميا همون اندازهبه 

شما هيچ . بينم و تا جايي كه من مي. به نظر مياد كه من از شما بزرگتر باشم دوشيره كوبوي-

  .اي ندارين اسلحه

اين موجودات تمام «: دستانش را از هم باز كرد» اي ندارم؟ اسلحه«: اوپال خنديد و گفت

اين بچه گربه، قدرت تفكر من رو «. و به ببر اشاره كردا» .خواستم رو بهم دادن نيرويي كه مي
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٢٣ 

يك آمپول از . كنن هاي دريايي تششعات قدرت من رو متمركز مي او حلزون. كنه كامل مي

  ».كنه ي دولفين و ميزان الزمي از سم كبري همه چيز رو عوض مي ي مايع شده باله

  ».ي اسلحه سازيه اينجا كارخونه«: را حبس كرد شآرتميس نفس

با تشكر از «. دانست هاي او را مي فر قدر كارنخوشحال بود كه بآلخره يك  ».دقيقا«: اوپال گفت

جالدان . ها تبديل شدم من به قويترين جادوگر بعد از ساحران ديو. ها و سيالشون اين حيوان

آتيش سه  ي ازتصوير ي به وسيله  ها احمق. كردند ه من نياز داشتم رو جمع ميموجوداتي ك

واقعا فكر كردن من اين موجودات رو قبل از تخليه كردن مغزشون . دي فريب خوردنبع

گردند وقتي كه  هاي شما دنبال قدرت مي دولت. ها خيلي خنگ هستين شما انسان. كشم مي

  ».نهفته ست نهاتو تمام اين قدرت توي جنگل

و تايپ يد لغز كليد مي ي و انگشتانش بر روي صفحه» .سخنراني خوبي بود«: آرتميس گفت

  .توجه آن بودكرد كه فقط خودش م مي

  ...به زودي من-

  .شي به زودي تو شكست ناپذير مي... الزم نيست بگي-

به زودي من خود زمان رو به كنترل خودم در . نه دقيقا«: اوپال با صبري تحسين بر انگيز گفت

  »...تنها چيزي كه نياز دارم. ميارم

دانست كه  و او مي. همه چيز در مورد اين موضوع. و ناگهان همه چيز براي آرتميس روشن شد

  .تواند از آنجا فرار كند مي

  .درازه تنها چيزي كه نياز داري ميمون پوزه. دراز ميمون پوزه-

العاده، آخرين  درازِ فوق سيال او ميمون پوزه. ي خاكي دقيقا، پسره«: اوپال برايش دست زد

  ».چيزيِ كه من براي فرمول جادوييم الزم دارم
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٢� 

  »فرمول جادويي؟. گي ببين داري چي مي«: آرتميس آهي كشيد

من «. اوپال از لحن تمسخرآميز چيزي دستگيرش نشد، چرا كه تا به حال آن را نشنيده بود

درمان يك نوع  يها برا دراز داشتم ولي پليس زيرزمين از اون هاي پوزه تعداد زيادي از ميمون

ي  نتيجه .سوزي از دست دادم آتش هم در يكها رو  ي حيوون طاعون استفاده كردند و بقيه

فقط يكي باقي . ها تقريبا غير ممكنه تمام اطالعات من از بين رفت و ساختن مجدد سيال اون

دراز من  پوزه  با اون ميمون. كنم سازي استفاده مي از اون براي شبيه. مونده و من بهش نياز دارم

. دست از صحبت كشيد و به لبش ضربه زداي  اوپال براي لحظه» .كنم زمان رو كنترل مي

او انگشتش را از » دوني؟ دراز مي انسان تو چه چيزي در مورد ميمون پوزه. صبركن ببينم«

. ي آتشين بر نوك آن ايجاد كرد كه رنگ الك ناخنش را سوزاند دهانش دور كرد و يك گلوله

  »دوني؟ دراز مي پرسيدم تو چه چيزي در مورد ميمون پوزه«

اي را از روي صفحه انتخاب  و با انگشتش گزينه» .هاي قشنگي داري چكمه«: گفت آرتميس

  .كرد

   »ها را باز كنيد؟ خواهيد كل قفس آيا مطمئنيد كه مي«: وتر پرسيديكامپ
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 

اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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      }قسمت دوم{ دهمسيز فصل     

پشمالو مرده است         

 كه ريدل كركنهازاردي تامي لهيوس به و گشتنديبازم اردوگاه به انهيمخف جالدان

  .شدنديم تيهدا بود، گرفته باال حد از شيب نفس به اعتماد با را اشيخال تفنگ

 راه او پشت كهي اعدهي برا را نيا بارها او» .دارم اردوگاهي تو زيچ چندتا من«

  ».شمينم الشونيخيب من و متيق گرون زيچ چندتا«بود كرده تكرار رفتنديم

ي كرونسك  كه حاال و داشتند آنجا زيني گريد متيق گران زيچ چند آنها شتريب

 درخشاني هاسنگ از پر را شانيهابيج نگهبانانش و ديچيپيم خود به بازار در

 ديرسيم نظر به لوازمشان آوردن دست بهي براي خوب فرصت نيا بودند، كرده

  .شوند فرودگاهي راه قبل از اينكه

 با اين وجود هم يول بود شده آسوده بود،ي خال اردوگاه نكهيا از كركنهازارد اليخ

  .بودند دهيترس ه دفعاتب شبانه،ي هاهيسا خاطر به هاآني آبك گروه هاوقتي بعض

 ادميز البته. نكردم حملهي كس بهي خالتفنگ با حاال تا من«: ديشياند او

  ».داشت نخواهدي ادهيفا
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  .بود شده زانيآو خودي لوال از كه دنديرس سالني اصل در به هاآن

 برامون رو لوزاممون كه ميندار حمال نجايا. رفقا خب،ي ليخ«: گفت كركنهازارد

  ».كنهيم كار خودش هواسي هرك پس كنه، بار

  .كرد غشي اسكاتلند بارون كي دستانِ در و» .مني خدا«: گفت نايريآ كنتس

  .نياشب نجايا قهيدق پونزده سر و نيكن جمع نيتونيمي چ هر - 

  .كرديم زمزمه راي زيچ كنتس

  »بود؟ي چ«: ديپرس كركنهازارد

  .داره فردا برا وريكيپد قرار كي گهيم داره - 

 نيا همي اگهيدي كس. نه اون نه،« داد گوش و آورد باال را دستش كركنهازارد

  »شنوه؟يم رو سروصدا

  

 و دنديغريم دند،يپريم ختند،ير رونيب قفسي شده بازي هادر انيم از واناتيح

 در فكر كي فقط كه وانيح صدها. كردنديم پرواز هم هاآن ازي بعض. دنديدويم

  .فرار داشتند؛ سر

  .امدينم خوشش كار نيا از اوپال
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 مثل رو مغزت من. يخاكي پسرهي كرد رو كار نيا تو كه شهينم باورم - 

  .چلونميم اسفنج كي

 از توانستيم اگر. نكرد فكر مغزش و اسفنج به و آورد نييپا را سرش سيآرتم

 مگر كند، زميپنوتيه را او توانستينم اوپال كند، زيپره اوپالي مأبانه ارباب نگاه

 چشم تو چشم و مانع چيه بدون توانستيم اوپالي شده تيتقو مغز نكهيا

  .كند رخنه او ذهن بهي شدن

 بر در را او هك واناتيح ازي اگله توسط آوردينم هم نييپا را سرش اگر سيآرتم

 آزاد را خود تا زدنديم لگد و ضربه كه يواناتيح. شديم تيحما بودند گرفته

  .كنند

 كه زد او بهي اضربهي مونيم آرنج كه چرا» .ستاحمقانه نيا«: شدياند او

 نيا ديبا. كننيم هل رو من نايا نكشه، رو من اوپالم اگه«. آمد بند نفسش

  ».كنم تيهدا رو گله

 هوشيبي هاسرم آن از قبل و ديپري جراحي هاتخت ازي كي پشت به سيآرتم

  .ديكش رونيب ببر بدن از را كننده

 كه كننده كري صدا كي. ديكش نعره سرشان بر واناتيح زبان از زشيآم با اوپال

 دور را او كه كرد ميتقس گروه دو به را شديم ورحمله او سمت به كهي اگله
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 راي انرژي هاگلوله و كرد باز را انشدست اوپال كردند ورعب گله نكهيا از بعد. زدند

ي هالهيم و انداخت نيزم بر هوشيب را واناتيح كه كرد كيشل انگشتانش نوك از

  .آورد در لرزش به خودي جا در شدت به را هاقفس

  ».به چاك بزنم كه وقتشه. شهيم خراب داره امنقشه«: ديشياند سيآرتم

ي برا را خودش .آمدنديم ورتمهي طرفش به كه شد ناتوايح ازي گروه متوجه او

  .كرد آمادهي پرش

 نهايا و خرگوره نصف و اسب نصف. ييقايآفر گوراسب كي«: شدياند او

ي ول ستين لياص انينرِ كي. نبوده اسارت در شوندونهي كه ساله صدها

   درد به

  ».خورهيم

 كرده، تداع بدان ودخي عربي هاانيماد با سيآرتم كهي زيچ ازي كم ،يسوار

   نيا نيهمچن. افسار نه و نيز نه داشت، ركاب نه وان،يح تازه. بود ترسخت

  .نداشت زيني چندان تعادل و بود دهيترس مرگ سرحد تا اسبگور

  .كرد نوازش را وانيح گردن سيآرتم
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 كه مرده پسر كي. استمسخره هانيا تمام. شده مسخره«: گفت خود با او

  ».كنهيم فرار داره باشه شده منقرض بود قرار كه ينوويح بر سوار

 تيهدا باز در سمت به را آن كردي سع و انداخت چنگ وانيح الي به سيآرتم

 با را سيآرتم تا گرداند را سرش و انداخت لگد د،يپر نييپا و باال وانيح. كند

 را خود و آورد فشار شيپاها به سيآرتم. رديبگ گاز محمكمش و صافي هادندان

  .داشت نگه

 گرفتني برا و خصمانه كه بودي واناتيح مقابل در خود از محافظت سرگرم اوپال

 احمق هيبقي اندازه به كه بزرگتر واناتيح ازي بعض. كردنديم حمله او به انتقام

 خوردن اوپال خطر بردن نيب ازي برا راه نيبهتر كه گرفتند ميتصم نبودند

ي هاگلوله و ديچرخيم خود دوري طانيشي نيبالر چون كوچك يِكسيپ. اوست

 ،كرديم دايپ ادامه دستش طول در و شديم شروع اششانهي باال از كه را يانرژ

  .كرد شليك مي رونيب تپش با انگشتاني انتها از

 هوا انيم در زده وحشت واناتيح. بود دهيندي زيچ نيهمچ حال به تا سيآرتم

   چون و شديم گرفتهي كل ورط به شتابشان زد؛يم خشكشاني راحت به

 كاسه در كه  شانيزده وحشت چشمان جز به. افتادنديم نيزم بريي هامجسمه

  .خوردينم تكاني گريد عضو ديچرخيم
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 اون. بودم دهيند روي قدرت نيهمچ وقتچيه من. هيقو اوپال قطع طور به

  .برسهي جيج به دستش دينبا

 همچون و كردنديم فش فش شيهاهصاعق. بود دنيكش ته حال در اوپالي جادو

 دو و ديكش دست كردن جادو از او. خوردنديم واناتيح بهي كوچكي هاترقه

 وارد كهي ببر توسط عايسر هاآن ازي كي. ديكش رونيب كمربندش از را تفنگ

 او. نداد بروز خود ازي ترس چيه اوپالي ول. شد پرتي اگوشه به بود شده گروه

نقرهي هاتوپ و گذاشت دهنده گسترشي نهيگزي رو بر را گريد ي اسلحه عايسر

  .كرد كيشلي جهت هر در راي ا

 كه شديم دهيدي حالت صورتش در و كرد سقوط كه بودي واناتيح نياول جزو ببر

 اي اديفر نعره، و افتادند نيزم به هم گريد موجود نيچند"!دوباره؟"ديگويم انگار

  .نشست فرو شانسيه سيه

. پراندي جراح تختي رو از را آن و ديكش را گوراسبي شده خيس ِالي سيآرتم

 از بعد تخت و تختي رو از و داد انجام را پرشي ول زد غر و ديكش ههيش جانور

  .ديپر آن

  كه كرد برخورد راه انيم دري كركس به كه كرد هاآني حوال راي اگلوله اوپال
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 رونيب يول كند عبور آن از دنتوان گور كه ديترسيم سيآرتم .بود هاآني جلو

  .كرديم دايپ راهي مصنوع آتش اتاقك به كه شديي راهرو وارد و ديپر

 رونيب ،بود دهيدزد هادستگاه انيم از كه راي كنترلي صفحه عايسر سيآرتم

  .كرد فعال را آن متحركي هاسكوي نهيگر و ديكش

 را اسب گور سيآرتم مدت نيا در و شود باز سكو تا ديكش طول لحظه چند

 بر كهي اخواندهنا مهمان از را وانيح فكر تا چرخاند مي سكو دور به وار رهيدا

 هدف كار نيا با نيهمچن و سازد آرام را آن و كند پرت بود نشسته پشتش

  .شدنديم اوپالي براي ترسخت

 كي. ديكش سيآرتم صورت به را شيپرها و كرد عبور سرشاني باال از عقاب كي

  .ديپر سكوي رو بر و رفت باال اشتنهمين از موش

 بود نور حال هر بهي ول نور از نامحسوس و فيعضي رگه كي. شديم دهيدي نور

  .داشتي خوبي معن و

 كي ساسحا و» .باش آماده خوب، دختر نيآفر«: گفت اسب گور هب سيآرتم

  »!هـــــــــاي ــــــــــي«. تشاد را گاورچران
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 آرام و شدند جمع بود، آورده باال را انگشتش هك كركنهازاردي تام دور به جالدان

  .ديĤيم رونيب او انگشت از صدايي گو دادند گوش

 شبي ليخ باشهي چ هر. زدم متوه. ستينيي صدا انگار نه،«: گفتي تام

  ».امشب ميداشتي ريرتوشيش

 كرده، رم جانوران ازيي ايدر در جالدان و شد بازي انفجار با سالن در سپس

  .شدند دهيبلع

   شيخال تفنگي رو بر را ماشه كه شد دهيكش عنتر چند ريز به كركنهازارد

 رو شما ما! هايلعنت. ميكشت رو شما ما«: زديم اديفر سرهم پشت و ديكشيم

  ».ميكشت

 گاز خاطر به نفر جدهيهي ول نشد جاديا اردوگاه دري مرگ خطر شب آن نكهيا با

. شدند مارستانيب يِراه گريدي جاها و دماغي شكستگ ،يسوختگ ،يگرفتگ

 را او و كردند بلندش ،گرفتند او از راتفنگش عنترها. بود بدتر همه از كركنهازارد

  . نداشت همي خوبي هوا حال كه انداختندي نيخشمگ ببر مقابل در
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كلبه ازي كي پشت ازي آرام به كه نشدي دستگاه متوجه هم جالدان ازي كي يحت

 بر سوار كه جوان بلند مو پسر  كي و كرد پروازي اصل مقري باال از  ،آمد باال ها

 در كهي سنگ چون دستگاه. كرد سوار و بيتعق را بود شده خر چوني وانيح

  .شد ديناپد شبي كيتار در و ديچرخ خود دور به باشد قالب

  .نبود روز نيچند تا جالداني براي گريد كار هر اي وريكيپد ازي خبر گريد

  

  

  .بودند شده نابود شيهاچكمه كه شدي عصبان نيا ازي زيهرچ از شتريب اوپال

ي لكه اون«: ديپرس 1سانتيد اش،شده آزاد تازهي دوقلو برادر و مروال از او

  »ه؟يچ

 در كهي زمان خاطر بهي كم هنوز كه چرا» .دونمينم«: گفت دهيجو سانتيد

  .زديم عبوس ،بود اندهگذر قفس

 تونميم رنگش و زيساي رو از. ستفضله جور كي«: داد پاسخ داوطلبانه مروال

  ».شده زدهجانيهي كم بزرگ،ي هاگربه اون ازي كي كه بگم

  ».مروال اريب درش«: كرد دراز را شيپا و نشستي مكتيني رو بر اوپال

                                                 

2-Descant 
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 عقب به او كه داد فشار آنقدر و گذاشت مروال يِشانيپي رو بر را كفشش تخت او

  .ديكش رونيب اوپالي پا از راچكمه و افتاد

 ديبا. داشت اطالعات هم من درازپوزه مونيم مورد در! يخاكي پسره اون - 

  .رمشيگيم خودم شده،ي گذار عالمت اون. ميكن شبيتعق

 روشون نييپا افتنيم باال اون از كهيي كسا تمام. درسته بله«: كرد دييتأ مروال

. دارند وجود منافذش تمام دري ويكتوايرادي هاابيرد اآلن. شهيم زدهي سپرا

  ».كنه فرار ما دست از تونهينم هم بره كره نياي جا هري ول ضرري ب

  نه؟ مگه كنم،يم فكر زيچ همه به من. كاليبار واقع در. نيآفر - 

   شما. ديكنيم فكر زيچ همه به شماي كوبو زهيدوش بله«: گفت سانتيد

ي روزانهي هايشگفتزدگ از يكي گرانيد كردن مبهوت. نيهست العادهفوق

  ».شماست

. داشت را خود زيآمطعنه لحن شهيهم مثل و» .سانتيد ممنون«: گفت اوپال

ي راست. يناراحت گراز و قفس خاطر به هم هنوز كردميم فكر كه باش رو من«

 خاطراتت دفتر توي خواست اگه نيهمي برا دهينمي معن روزانهي هايشگفتزدگ

  ».كن انتخاب روي بهتري هاجملهي سيبنوي زيچ من بودن زيانگ شگفت از

  ».شدم متوجه«: گفت تيجد با سانتيد
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 خودكارِ نابودساز حاال. خوبه«: گرفت مروال سمت به را گرشيدي پا اوپال

دايپ رو انسان نيا خواميم من. ميكن آماده رو شاتل بگذار و كن فعال رو رمونقَم 

 عيسر مرگش ندفعهيا كردم، لطف شبه هازالو با من. بكشمش درجا و كنم

  .بود خواهد

 دست در را بود شده پوشانده ببري فضله با كه چكمه دو او. كرد اخم مروال

 چارهيب انسان آني جا نكهيا تا كند پا بر خودش را هاآن داديم حيترج و داشت

  .بود ختهيانگ بر را اوپال تيعصبان كه باشد

  

  

ي حت كه كرديم فكر نيا به و ديكش دراز لوازم بارگاهي رو پشت بر سيآرتم

زالو. آمديم نظر به ممكن ريغ زين بود داده رخ قبل قهيدق پنج كهي اتفاقات تصور

  .خر كله اسب گور كي و شده هوشيبي هاببر افته،يجهشي ها

 نيچند هاآن كه بود امعن بدان نيا و لرزديم رشيز نيزم كه كرد احساس او

 را آني جا و شد متوقف هاتكان ناگهان. كردنديم حركت صوت سرعت برابر

  .كردنديم كم را سرعت داشتند هاآن. گرفت فيخفي لرزش
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. ديدو بود، زده زل رادار كي بهي هال كهيي جا خلبان اتاقك سمت به سيآرتم

. دهد رييتغ نديبيم كه راي زيچ آن با توانستيم انگار كرديم نگاهي طوري هال

 عهده بر را فرمان كنترل ديرسيم نظر به و بود خلبان مككي صندل دري جيج

  .دارد

ي ول اد،يب نظر بهي امسخره سوال ديشا«:  كرد اشاره درازپوزه مونيم به سيآرتم

  » ... دارهي جيج

 نجات خاطر به و نمتيبيم زنده كه خوبه چهي راست. خودكارخلبان. نه - 

  .كنميم خواهش

 حاال. توام ونهيمد رو جوونم من دوباره«: گفت و كرد لمس را اوي شانه سيآرتم

 سرعتمون چراي ول كنم رييتغ كردن چيپ سوال بهي قدردان از كه اديم بدم نيا از

 چند فقط ادته؟ي ميداشت وقت روز سه فقط ما و شهيم تموم داره زمان شده؟ كم

  ».مونده ساعت

 و ميشد رديابي هاردوگا ازي زيچ طسوت ما«: زدي اضربه دستگاهي رو بري هال 

ي اطالعات مورد نيا دري تونيم. كنهيم دانلود رو مونيحركتي هاالگو دارهي كي

  »؟يبد من به
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 اليس داره اون. هاستنياي همه پشت اوپال. يكوبو اوپال«: گفت سيآرتم

 به دستش اگه. كنه تيتقو رو خودشي جادو تا كنهيم برداشت رو داتوموج

  .شهيم ريناپذ شكست برسهي جيج

 نيا دونستميم. يكوبو اوپال. ستالعادهفوق«: نداشتي ناباوري براي وقتي هال

ي لهيوس هي با پس كرده مونرديابي اوپال اگه. داره كمي روان ماريب كي سفر

  ».ميدار ما كهي اارهيط ابو نيا مثل هن اديم سراغمون بهي جنگ

  ؟يچ حفاظ   - 

 رو اجنهي ول ميبد بيفر روي انساني هاررادا ميبتون ديشا. ستيني اديز زيچ   - 

  .نه

  م؟يبكن ميتونيم كاري چ   - 

ي كس ميثابت چون. دارم موننگه هاانسان ييِهوا خطوطي تو باال نيهم ديبا   - 

   حركت فاولي ارباب عمارت سمت به لحظه نيآخر در و شهينم ما متوجه

 تو ما تمون،ريبگ رو دبخواي وقت تا. نتمونيبب اوپال اگه سين هم مهم. ميكنيم

  .ميگرديم بر ميدار و ميهست زمان انيجر
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ي اگهيد زيچ طال ي سكه چندتا جز«. آورد رونيبي پستي جعبه از را سرش مالچ

 گفتي كي كه دميشن درست ايآ و دارم؟ نگهشون كه هيچ نظرتو. ستين نجايا

  »؟يكوبو اوپال

  .كنترله تحت زيچ همه نباش نگران - 

. بود كنترل تحت پارك رتدون كه همونطور كنترل؟ تحت«: ديدخن قاه قاه مالچ

  ».بود كنترل تحت چرم بازار كه طور همون

 زمان گذشت باي ول. يديند حالتمون نيبهتري تو رو ما تو«: كرد دييتأ سيآرتم

  ».يببر حساب شورت سروان و من از كهي گريم ادي

ي معن برم ديبا من«. ددار شك سيآرتم حرف در انگار كه بودي طور مالچ حالت

 مگه. كردن عوض رو شيمعن مدت نيا تو انگار چون. كنم چك رو بردن حساب

  »؟يجيج نه

 شباهت خنده به كه كرد جاديا خودش ازيي صدا و زد دست درازپوزه مونيم

  .داشت

 شخودي هادستگاه به و» .مالچي كرد دايپ تخود مثلي كي انگار«: گفي هال

  ».يكن ازدواج باهاشي تونستيم گرنهو سين دختر هي كه شد فيح«.شد مشغول
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ي اگونه با اونمي عاشق و عشق«: گرفت خود به مصنوعي يِزدگ شگفت حالت مالچ

 روي اگهيدي گونه ازي كي يچل و خل كدوم آخه. زنه بهم حال كه واقعا. متفاوت

  »بوسه؟يم

  .داد ماساژ را درآمد تپش به ناگهان كه را اشقهيشق سيآرتم

  ».كنه رحممون خدا ،ميبرس ونهخ به تا موندهي اديز راه هنوز«: ديشياند وا

  

  »اجنه؟ شاتلِ هي شاتل؟ هي«:گفت اوپال

 ستارگان نور هوا، و نيزم انيم و كرديم پروازي ليماي س ارتفاع دري كوبو شناور

 دهيپوش ابر از يديسفي اجامه در شانيپا ريز در نيزم و زدنديم چشمك آن بر

  .بود شده

 هم اديز. يميقد سازمعدن هي. گنيم گرهاحس كههيزيچ نيا«: گفت مروال

  ».مشونيريبگ ميبتون ديشا. نداره همي تاممه و ستين مجهز

 داشت خود بر راي تر نوي هاچكمه كه را شيپا كهي حال در» د؟يشا«: گفت اوپال

  »د؟يشا چرا«. خارانديم
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. شد صوت سرعت مادونِ وارد بعد مشيداشت رادار تو مدت كي يبرا خب - 

 كهي وقت تا كنهيم پرواز هاانسانيي هوا خطوط در داره خلبانش كنم فكر

  .امنه جاشون كنن احساس

  .برديم لذت مبارزه از او. زد لبخندي طانيش صورت به اوپال

 سالحي كل و سرعت ما. ميكن استفاده ميدار كهي تيمز هر از بگذار. باشه - 

  .درسته ريمس در گرفتن قرار ميخوايم كهي زيچ تنها. ميدار

  ».ينكردن باور ي العادهفوقي دهيا كي«: گفت مغرورانه سانتيد

 درست كلمات از كنميم خواهش سانتيد«: گفت بود شده خسته كه اوپال

  ».بكنم بخارت كه نكن مجبورم. كن استفاده

 بود نتوانسته اردوگاهي هيقض از پس اوپال كه چرا. بود پوچ و چيه ديتهد كي نيا

 كنترل چون را قدرتشي هيپا هنوز او. كند جادياي حساب و درستي جرقه چند

ي صاعقه كي بتواند تا بود ازيني جد استراحت كي بهي ول داشت ذهني رو بر

  .بدانند را نيا هاليريب الزم نبود حال نيا با. كند جاديا گريد

 صدا صيتشخي برا رو شگاهيآزماي هالميف ازي كي من. منه نظر نيا - 

ي پسره او كهي هركس. كردم دايپي زيچ اشلهجهي رو از و فرستادم

 ما. نيدابل احتماال. كنهيمي زندگ رلنديا مركز دري ول باشه خواديمي خاك
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 معدن شاتل اون كهي وقت و. سانتيد نييپا اون ببر ترعيسر هرچه رو

  ...شد خارجيي هوا خطوط ازي ساز

 منتظرشون ما«. كرد له را آن و حلقهي اليخي مورچه كي دور را انگشتانش اوپال

  ».بود ميخواه

  ».هيعالي نيفرازم«: گفت سانتيد

  

  

  فاولي ارباب عمارت

   ديخورش كرد، كينزد فاول عمارت واريد به را شاتلي هال كهي وقت

  .بود كرده طلوع

 به داره مه شاتل نيا و ميكينزد نكارمو آخر به گهيد ما«: گفت سيآرتم بهي هال

 كه كنميم حس« :گذاشت قلبشي رو را بر دستشي هال» .رسهيم كارش آخر

  ».ميدار زمان هنوزي ول كشهيم ته وجودمي تو كي يشماره قدرت

 دل مادرش مورد در را اوي طور عمارتي منظره دنيد. كرد دييتأ سيآرتم

  .ديرسيم نظر به تريضرور شدرمان كه بود كرده نگران

  .ردمگ بر ديبا
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 از ميتونيم. بنشوني عقب اطيحي تو مارو. يداد انجامش تو. يهال نيآفر - 

  .ميش وارد آشپزخونه راه

 و خطر زنگ چندتا كنميمي بررس رو منطقه دارم«. داد فشار را دكمه چندي هال

  »بندازمشون؟ كار از. هست نيدورب

  هست؟ خونه تو همي كس. شميم ممنوني هال آره - 

  ».باالي طبقه در گرم بدن كي فقط«. كردي بررس راي حرارت گرحسي هال

قرص اآلن تا. اونجاست مادر فقط خوبه،«. ديكشي آهي راحتي رو از سيآرتم

 دهيرس حاال تا تونمينم كه كوچكتر من. كرده مصرف رو آورشخوابي ها

  ».باشم

ي ميقد خاطر بهي ول آورد نييپاي آرام به توانستيم كهيي تاجا را شاتلي هال

  .شد ديتول ياضافي صدا و سر دستگاه لوازم بودن

  .گرفت دستش در راي جيج سيآرتم

  كوچك؟ مردي اآماده ترتازهي هاماجراي برا - 

 دايپي برا مالچ بهي نگاه و بودي كنجكاو و شور از پر مونيم درشت چشمان

  .انداخت نانياطم كردن
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 تو كه«. داد قلك قل را موجودي چانه و» ...باشه ادتي شهيهم«: گفت مالچ

  ».يهست باهوشه شهيهم

 آن در را خچالي يهايخوراكي ماندهيباق و كرد دايپ راي ميقدي سهيك دورف

  .ختير

 و جور و جمع رو خودت. داربرش خودته،ي برا شاتل. ستيني ازين«: گفتي هال

 لوازمت با سال چند و ايدر تو بندازشي خواست هرجا بدم. كن پرواز دورها به

  ».شونيفروشينم هاانسان به كه بده قول فقط. كن يزندگ

  »؟يديم من به هم رو شاتل داري تازه و آشغال و آت يكل«: گفت مالچ

ي بزرگ كمك كار نيا با. يكن ستشين به سر كه خواميم ازت دارم واقع در - 

  .يكرد من به

 امانج حقت در رو لطف نيا تونميم. امبخشنده دورف كي من«: زد شخندين مالچ

  ».بدم

 گرويهمد دوباره وقت هر كه باشه ادتي و خوبه،«: زد لبخند ،مقابل در زيني هال

  ».افتاد نخواهد و هفتادين اتفاق نهايا از كدوم چيه ميديد

  .قرصه دهنم - 
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 جون دنشيد ابر من كه هيزيچ نيا حاال«. كرد عبور كنارش از زور به سيآرتم

  ».قرصش دهان و گامزيد مالچ. دميم

 بهت كه ميروز منتظر و شدم خوشحال دنتيد از منمي خاكي رهپس آره - 

  .بزنم برددست

 نه، چهي كن باور چه. ميروز نيهمچ منتظر منم آره«: داد تكان را سرش سيآرتم

  ».داشت ميخواه هم باي خوب زمانِ هي ما

  .كرد دراز را دستش همي جيج

 قات وقتهاي گاه. يجيج باش داشته رو انسان نياي هوا«: گفت تيجد با مالچ

  ».آدم باحاليه كالي ول. زنهيم

  .گامزيدي آقا خداحافظ   - 

  .فاول ارباب داريد ديام به   - 

  

  .شد او اتاق وارد عجله به مروال كه بود اششنيتيمد سوم دوره در اوپال

ي اصفحه به و».يكوبو زهيدوش ميكرد دايپ رو شاتل ام«: گفت زنان نفس نفس او

 كردن حركت صوت مافوق قهيدق كي يبرا هااون«. داشت مراهه به كه كرد اشاره

  ».ميكن داشونيپ كه بودي كاف نيهمي ول گذشتن ترانهيمدي باال از و
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 هـــــــــــا، هــــــــــــم هووووووووم،«: آورد در خودش ازيي صدا اوپال

 در آرامش«. رساند اتمام به را انترايشم و» .هــــــا هووووووم راهوووووممم

 راهم در بخشش. كنم تحمل رو برم و دور اتفاقات تمام بتونم. باشه من وجود

 اشروده و دل من كه كجاست كثافت انسان اون كه بده نشونم مروال خب. باشه

  ».بدم خودش خورد به رو

  ».يشرق سواحل. قرمزي نقطه«. گرفت باال راصفحه مروال

  ؟هينظامي منطقه   - 

  .نداره اي يدفاعي لهيوس چيه و يهسكونم محل كي كه توجه قابل نه  - 

 آماده رو توپخونه و فعال رو گرحس چندتا خوبه«. شد خارج خود حالت از اوپال

  ».نييپا اون برسون رو من و كن

  .يكوبو زهيدوش چشم   - 

  مروال؟ و   - 

  بله؟   - 

ي ليخ كه گفت من به شيپ وقت چند ره،دا به من نظر سانتيد كنم فكر   - 

   شبرا اصال من كهي بگ بهش بهتره. لوح ساده يِكوچولو. نميترابجذ

  .بكشمش شميم مجبور من ،ينگ اگه چون .يافتني نيستم دست
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 خاطر نيا به كه مطمئنم. يكوبو زهيدوش گميم بهش حتما«: ديكشي آه مروال

  ».شهيم ضيمر

  

   راي جيج سر دارد خانه، سمت به رفتن راه نيح در كه شد متوجه سيآرتم

  .خارانديم

  .ميامان در ما. بزنه صدمه بهت تونهينمي كس گهيد كوچولو باش آروم - 

  .بود سرشان پشت به حواسش و بود هاپلهي رو بر او سر پشتي هال

  .ميبپر عيسر ديبا ما شهيم كمتر داره كي يشماره قدرت. سيآرتم ايب - 

  ».هيثان چند. ميديرس بايتقر«: گفت رفتيم كه همانطور سيآرتم

  .بودند شده خارج آن از كه بودي همانطور اتاق

 قايدق محلش نجا،يا«. شد شتريب نفسش به اعتماد و» .خوبه«: گفت سيآرتم

  ».جاستنيهم

 كردن دايپ با داشتم كم كم من موقع به چه«. زديم فسن نفس داشتي هال

  ».كردميم دايپ مشكل محل

ي ول گشنه كه نفره سهي هخست گروه كي. گذاشت اوي شانه بري دست سيآرتم

  .بودند زده جانيه
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ي مخف كه را احساساتش تمام و ديلرزيم استرس وي خستگي رو ازي هالي شانه

  .ختندير رونيب بود كرده

  ».يمرد تو كردم فكر من«: گفت او

 در نه. رميبم تونمينم كه شدم متوجه بعدش. نطوريهم منم«: گفت هم سيآرتم

  ».زمان نيا

  .شدهي چ كهي بد حيتوض برامي خوايم كنم فكر   - 

  من؟ دوست ميكن باز رو زمان تونل ميتونيم حاال. عصرونه وقته بعدا،   - 

 دو هر. بودند آن پشت باتلر و جوان سيآرتم و رفتند كنار اتاقي هاپرده ناگهان

 كه راي بزرگ تفنگ تا كرد باز را لباسش پيز باتلر. بودند دهيپوشي فلزي هالباس

  .گذارد شينما به بود اشنهيسي رو بر

  »ه؟يچ زمان تونل انيجر«: ديپرس جوان سيآرتم

  

 شانسي خدا ،2يشام از شفاعت طبلي براي برا را طالي سكه كي گامزيد مالچ

 متوجه و شد منفجر اوي پا ريز نيزم كهي زمان در قايدق .كرد خاك را ها،دروف

  .بود كرده احاطه را او كه شدي شاتل شكن خي يهيتغ

                                                 

2-Shammy 
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  »!يشام شانس از نميا خب،. دمينشنيي صدا ابداً و اصال من«: ديشياند او

ي درخت سمت به نويوترين كي كيشلي لهيوس به استديب بتواند نكهيا از قبل

 و هنبود دوست طرف از كيشل كه شدند متوجه عايسر ششيري هامو. شد پرتاب

  .ساختند محكم را خود

 دشيدي جلو كهيي هاستاره تا داد تكان را سرش و» .يشاتل عجب«: گفت مالچ

  ».نكنم اشتباه اگر ست،صدايب شموتور«. روند كنار بودند گرفته را

 موجودات هايكسيپ معموال. زن كي و مرد دو. ستادنديا اوي جلوي كسيپ سه

 چشمانش در خطرناكي نگاه زن، و بودند مسلح مردهاي ول نبودندي خطرناك

  .داشت

 سوزهيم داره ايدن نكهيا دنِيدي برا فقط ببندم، شرط حاضرم«: گفت مالچ

  ».يبزن ششيآتي رضحا

  .كرد اشيكيالكتروني دفترچه وارد را آن بود آمده خوشش نظر نيا از كه اوپال

  .بگو من به رو زيچهمه حاال. نظرتي برا ممنون - 

  .دميم غلط اطالعات بهش بعد كنميم مقاومت لحظه چندي برا

  ».مؤنث طانيش گمينم تو بهي چيه من«: گفت او

   من ازي ك چيهي عني«. داد ادامهي خستگي رو از و» .اوه«: گفت اوپال
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  »ترسه؟ينم

 مالچي شانيپي رو بر را شستش و ديكش رونيب دستكش از را انگشتش او

  .گذاشت

  .بده نشون من به رو زيچ همه حاال - 

 چند نيا خاطرات تمام داشت، خود اهيسي جادو از كهي آخري جرقه چند با و

 كه يكسي براي حت بود، نديناخوشا حس كي نيا. ديكش رونيب را مالچ روز

 مالچ. كند هيتخل را آني ماندهيباق و ببلعد را خاك ازي اديز زانيم دارد عادت

 هيتخل ذهنش از آخر روز چند خاطرات كه چرا زديم پادست و خورديم تكان

 بر هوشيب دورف آورد دست به خواستيم هك راي زيچ اوپال كهي وقت. بود شده

  .بود افتاده نيزمي رو

   هوش به بشيج در نيرزميز سيپل شاتل كي يتراشه با گريد ساعت كي او

  .است آورده بدست را آن طور چه بداند نكهيا بدون آمديم

  .كردي بررس را دشيجد خاطرات و بست را چشمانش اوپال

  ».زمان تونل كي«. زديم ندلبخ كهي حال در» .خب خب،«: گفت او

  

  ».ستين كار نياي براي وقت«: كرد اعتراض سيآرتم
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 مني خونه وارد دوباره شما. هست چرا«: گفت مقابل در ساله ده سيآرتم

ي زيچ زمان تونل مورد در كه نهيا نيبكن نيتونيم كهي كار نيتركوچك. نيشد

  .يازنده هنوز تو كه ميبش هيقض نيا اليخيب اگه تازه و. نيبگ

  .زد كنار صورتشي جلو از را شيموها تربزرگ سيآرتم

  .يباش شناخته رو من ديبا حاال تا تو   - 

  .نرو ور موهات با نقدريا لطفا. ستين شامپو غيتبل هي كه نيا   - 

  .بود قلبشي رو بر دستش و بود شده خم بايتقري هال

  ».برم تو بدون مجبورم اي. بدو«: دينال او

 و مرگ ي مساله نيا. ميبر بگذار كنميم خواهش«: كرد ستدرخوا سيآرتم

  ».هيزندگ

 نجايا. يگرديبرم تو كه داشتمي حس هي من«. بود ستادهيا خشك جوان سِيآرتم

 و كردمي بررس روي تيامني هاميف من. نجايا قايدق. شد شروع زيچ همه كهيي جا

 من نيهمي برا. نياومد قايآفر به من دنبال بعد. نيشد ظاهر نجايا فقط شما

 با اونم نجايا نيگرديبرم دوباره بدم نجات رو موجود او نجو اگه كه كردم فكر

 نجايا و ميكرد پنهان رو مونيحرارتي مشخصه فقط ما. من درازپوزه مونيم

  ».نياومد شما حاال و شدم منتظر
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 دنبال به ما كه معلومه ،هيامسخره ليدلي ليخ نيا«: گفت بزرگتر سيآرتم

  »م؟يبرگرد نجايا به دوباره چرا مشيگرفت كهي وقت. ميبود درازپوزه مونيم

 دادن دست ازي برا همي زيچ و نهيا پشتي ليدل كه دونستميم من - 

  .وردما ريگ هم زيچي كل نيبب تازه .نداشتم

 كه دونميم من سيآرتم«: گفت نداشت را هافاولي هابحثي حوصله كهي هال

 متوجه هنوز اگهي حتي هست خوب آدم هي تو. يردا احساسات و قلب هم تو

 ديباي چ. يكردي قربان مني زندگ دادن نجاتي برا هاتوالماس تو. يباش نشده

  ».ميبر ماي بگذار كه ميبد

  .كرد فكر نيا به مين و قهيدق كي يبرا جوان سيآرتم

 چه تو. بدونم رو نيا مورد دري اصل قتيحق ديبا من. قتيحق«: گفت عاقبت او

 با نقدريا رو درازپوزه مونيمي چ زنه؟يم آشنا نقدريا پسره چرا ؟يهستي جودمو

  .زيچ همه كنه؟يم ارزش

ي براي چيق كه نره ادتي«: گفت او. فشرد اشنهيس به راي جيج تربزرگ سيآرتم

  ».يريبگ من
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ي انساني خانه وارد اگر كهيي جادوي ماريبي جلو و ديدو عمارت داخل به اوپال

  .گرفت را شديم زهاجا بدون

يم بآلخره«. ديخند جانيهي رو از بايتقر و» .زمان تونل كي«: ديشياند او

  ».كنم امتحان رو ام هينظر تونم

  . بود اوپال برتري نقشه زمان يِدستكار

 قدرت نيتري قو ،يكن كنترل رو زمان در افراد مرور و عبوري بتوان اگر

   .خواهي بود ايدن

 آهستهي برا. نبودي قوي كاف زانيم به درازپوزه مونيم بدون اوي جادوي ول

 سيپلي روين ساحران ازي احرفه ميت كي به ساعت كي مدت به زمان كردن

 العادهفوق ،زمان تونل بهي در كردن بازي برا مورد نياز يجادو. بود ازين نيرزميز

  .ديرسيم نظر به تر راحت كار نيا از زين ماه كردن نابود. بود سخت

  .كرد اشدفترچه وارد زين را نيا الاوپ

  ممكنه؟ ايآ كنم؟ نابود هم رو ماه. كني آورادي

 كهي علم عايسر توانديم كه بود مطمئن ابديدست تونل به توانستيم وا اگري ول

  .كند حل خودي برا را بود آن پشت
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  .امنابغه كي من و خواديم رتيبص حس كي باشهي هرچ

ي هاپله كه نداشتي هاخط و خاك گرد بهي توجه و ترف باال هاپلهي رو از او

   او سر پشت سانتيد و مروال. بود كرده جاديا اشچكمهي رو بر هاانسان بلند

  .بودند شده زدهشگفت مسئله نيا از و آمدنديم

 اون حاال. گراز قفس تو افتادم هاچكمه خاطر به من«: گفتي خلق كج با سانتيد

 ميشناسيم ما كهي يكوبو با. اندازهيم خط روشون و باال رهيمي نجوريهم داره

  ».رميگيم معده زخم دارم كنم فكر. داره تناقض

  .شدي باز درِ وارد عايسر و ديرس باالي طبقه به اوپال

  »درسته؟ در كدوم دونهيمي چطور«: ديپرس سانتيد

. كرديم استراحت و بود شده خم زانوي رو بر و» .دونميم چه من«: گفت مروال

 كه چرا. نبود آسان هايكسيپي برا بزرگشان اريمع با ،ساز انسان هامكان از عبور

 ييِجادو درخشش ديشا«. داشتند كوچكي هاشش و كوتاهي پاها بزرگ، سر

  ».وزهيم كه هيبادي كننده كري صدا دميشا اي اديم در از كهي قرمز

ي وقت نكن فكر و. دربراي گيم راست ديشا آره«: داد تكان را سرش سانتيد

  ».شمينم متوجه مني زنيم طعنه

  .آمد رونيب اتاق از رو ترش و زنان قدم اوپال




 	�ول و دو���������� وا����ر/ � ز��ن�ر  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 
32 

 هم مني هاچكمه تازه. شدنه بسته حال در تونل و. رفتن هااون«: كرد اعالم او

  ».كنم سرزنشش كه گردميمي كس دنبال من. پسرها خب،. شدن خراب

 كهيي جا تا و دنديچرخ سپس و اختنداند گريكدي بهي نگاه ليريب برادران

  .دنديدو عيسر داديم اجازه شانيپاها

  .نبودند عيسري كافي اندازه بهي ول

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  ...به زودي، فصل بعد در
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 

اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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دهمچهار فصل                              

برگ بازنده        

  .كردي م ياحتر احساس يهال ،شدند تونل وارد كه يزمان از

  .امنه جامون باالخره

يم دستبه را خود يسالمت سيآرتم مادر يزود به. بود كرده دايپ نجات يجيج

 صورت يحواله را ،يمشت افتاد اتفاق نيا يوقت كه بود گرفته ميتصم يهال و آورد

  .كند- سيآرتم- سابقش دوست يراض خود از

  .بكند را ركا نيا است شده مجبور كه بود گفته قبال سيآرتم

  !بود دهيبوس را او.بود دهيبوس را او يهال و

 را چرا نكهيا علت هنوز يول كرديم درك را كار نيا از سيآرتم يزهيانگ يهال

  .ديفهمي نم را بود داده شبيفر

  .مطمئنم. كردميم كمك بهش شده هرطور كه من

 حق سيآرتم ديشا ؟يكرديم يچيسرپ دستورات، از ؟يداديم انجام

  .بكنه رو كار نيا كه تداش
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   اگر البته گذاشت،ينم راحت سال نيچند يبرا را يهال كه بود ييهاسوال نيا

  .مانديم يباق او يبرا ييهاسال

 را او حواس تمام تونل در زمان انيجر. بود قبل يدفعه از دشوارتر يليخ سفر

 تياهم رگيد شيايدن. بود او يبرا بخشآرام يشربت چون و كرديم كرد سركوب

 از كندن دل يبرا يريدلپذ راه ،يابد يارودخانه از يعضو بودن. نداشت را قبل

 رفتنديم نيب از طاعون كي خاطر به اجنه نژاد كل اگر يحت .بود ايدن مشكالت

  آمد؟يم شيپ يمشكل چه

 در كوچك ويد قدرت. كرد روشن دوباره را او ذهن ك،ي يشماره يروين حضور

. كرديم تيهدا ب،يعج بخار انيم از را هاآن سرخ يسمانير چون ،تونل انيجر

   و هااندند كرد احساس يهال. زيت يهازيچ. شد جاجابه هاهيسا انيم در يزيچ

  .نديبيم را ياشده خم يهاپنجه

 يشوخ حتما! بود گفته يكوانتم يهايزامب مورد در يزيچ ك،ي يشماره

  !شهبا كرده يشوخ كه كنميم خواهش. كرده

  تونل جذب نه وگر! كن جمع رو حواست«: زدبينه خودش به يهال

  ».يشيم 
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 يزيانگشگفت طرز به يجيج. دكن حس زين را گرانيد حضور توانستيم يهال 

  .كند حس را او راسخ عزم توانستيم يهال س،يآرتم حالت به توجه با. بود آرام

  ».كنهيم كپ ك،ي يشماره م،يبش ظاهر كهوي ما يوقت«: شدياند يهال

  

  

 يِماد جسم ،اتاق كف بر و افتادند رونيب تونل از هاآن كه يزمان ك،ي يشماره

  .ديرسينم نظر به زده تعجب آوردند، بدست را خود

 يزامب چيه«: ديپرس داديم تكان ارواح چون را انگشتانش كه يحال در او

  »ن؟يديند

   از يقيعم نفس سپس» .رشك رو خدا«: گفت يونيزيتلو يصفحه درون از يفول

 رو درازپوزه مونيم. بود ميزندگي  هيثانده نيتريطوالن نيا«.ديكش اشدماغ

  »ن؟يگرفت

 يصدا از كه بود دهيرس جهينت نيا به يجيج كه چرا نبود، دادن پاسخ به يازين

 جاديا با شكوچك زبان. زد زبان صفحه نيتركينزد به و اديم خوشش يفول

 به ينيخشمگ نگاه و كرد فرار عقب به او سپس و كرد يچككو تروق ترق تماس

  .انداخت يفول
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  »نبود؟ ماده. درازپوزه مونيم دونه كي«: گفت سناتور

 انيجر. كرد دور خود از را دنديچرخيم سرش دور به كه را ييهاستاره يهال

  .داشت همراه به او يبرا يآلودگخواب هنوز تونل

  .يكن يساز هيبش ازش يمجبور. نبود ماده. نه - 

  .كرد نگاه داشت لرزان جسم كه يفرد به ،يهال پشت به يفول

  .انداخت باال ييابرو سناتور

  ...كه نميبيم - 

 يهاكار اآلن. ميزنيم حرف موردش در بعدا«: كرد قطع را او حرف عايسر يهال

  ».ميبد انجام ديبا كه تسه ياگهيد

 سيآرتم كه زنميم حدس«: داد تكان را سرش بود، فرورفته فكر در كه يفول

  »كنه؟يم جاديا يمشكل ما يبرا نيا حاال. داره رو خودش ينقشه

  ».آره ،يريبگ رو جلوش يبخوا اگر«: گفت يهال

  .كرد آرام را او و گرفت دستانش در را يجيج سيآرتم

 بلكه سيآرتم خاطر به صرفاً نه. است شده آرام هم خودش كه كرد احساس يهال

. راحتش و دنج جسم همان ؛بود خودش دوباره او. نهيآ در خود ريتصو دنيد با
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 بود، فراهم ابزارش كه يوقت و نبود يخبر يجوان يسردرگم از گريد. بالغ زن كي

 را او نفس به اعتماد ،شكنار نويوترين كي مثل زيچ چيه. شديم هم بهتر حال

  .بردينم باال

 كمدش از را يلباس و ».نميبب رو مادر كه وقتشه«: گفت يگنگ با سيآرتم

  »م؟يدار ازين رو اليس از چقدر«. كرد انتخاب

 شتريب. يسيس دو«. رفت ور دشيكل صفحه با و» .هيا يقو زهيچ«: گفت يفول

 كي. باشه حواست. هست زيم كنار ه،ياول يهاكمك يجعبه يتو سرنگ هي. نشه

   حساسا يزيچ چيه تا بده يجيج به كم كي. هست تو اون هم يحسيب يدارو

  »  .كنهن

. تو رميم تنها من«. گذاشت بشيج در را جعبه و» .خب يليخ«: گفت سيآرتم

  ».ارهيب ادي به رو من مادر كه دوارميام

پوزه مونيم اليس كنه گله اون ديشا وگرنه. نطوريهم منم«: كرد دييتا زين يهال

  ».كرده قيتزر بهش بهيغر كي رو دراز
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 يرو بر. ماند معلق نشيوالد اتاق در يِستاليريك يرهيدستگ يباال سيآرتم دست

 هاآن يهمه و نديبب را خود صورت بازتاب از ريتصو نيدوج كي توانستيم آن

  .بودند مضطرب و نگران

  .دادنش نجات يبرا من شانس نيآخر. شانس نيآخر

 نجات رو مردم جون كنميم يسع دارم كه هعمر كي انگار«: ديشياند او

  »شد؟ ينجوريا كه شد يچ !بودم تبهكار هي من يسالمت نا. بدم

 اشخاص يرسواساز اي طال يمسئله گريد. بود نمانده دادن حدر يبرا يزمان

  .بود سيآرتم گردن بر او دادن نجات و مرديم داشت او مادر. نبود مطرح

 كردن فكر يبرا يزمان گريد. كرد قفل رهيدستگ يرو بر را مشتش سيآرتم

  .بود لعم وقت ،بود نمانده

  .كرديم فكر نطوريا حداقل اي داشت ادي به كه بود يزيچ از سردتر اتاق

يم حس كه ييسرما نيا. رهيگيم شونيباز هاوقت يبعض هاذهن تمام

  .نيهم خودمه، حالت خاطر به هم كنم

 كي داشتن با واقع در. بود شده دهيكش غرب سمت به و يليمستط نشيوالد اتاق

 يشتريب شباهت آپارتمان كي به ،يادار يهاكار يبرا ياگوشه و يراحت سالن
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 نور از ياكهيبار تا بود گرفته قرار وسط در يتور ميعظ خواب تخت. اتاق تا داشت

  .فتديب آن بر و كند عبور شهيش انيم از تابستان در

 از ييصدا تا گذاشت فرش يرو بر اطياحت با باله رقاص چون را شيپا سيآرتم

  .نكند جاديا خود

  .آرووم. باش مواظب

  .داشت ازين بدان كه بود يزيچ نيآخر يشانس بد

   آن يرو به را او رانگا كه  بود دهيكش دراز تخت يرو بر يطور فاول نايآنجل

 دهيكش گردنش خطوط كه بود گشته بر بعق به زيت آنقدر گردنش. اند انداخته

  .ديرسيم نظر به كدر كه بود شده رنگ كم آنقدر پوستش و بودند شده

نهيس قفس در ياپرنده چون اضطراب و» .كشهينم نفس«: ديشياند سيآرتم

  ».دميرس ريد يليخ. كردم اشتباه من«. كرديم غوغا اش

  .خورد تكان د،يكش كه يدردناك نفس با مادرش بدن سپس

 بدون يكش چون شيپاها. بود رفته نيب از بايتقر زمان، آن در سيآرتم ياراده

  .سوختيم سرش و بود شده استخوان

  .بدم انجام د،يبا هك رو يكار ميتونيم يچطور. همادرم نيا

  .دهد انجام را آن كه بود نمانده يگريد كسِ. داديم انجامش او يول
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  .زد كنار صورتش يرو از را او يموها يآرام به و رفت مادرش كنار به سيآرتم

  .كردم دايپ درمان هي من. شهيم درست زيچ همه. مادر نجاميا من - 

هيشبك يحت. شد باز چشمانش و ديشن را پسرش يصدا فاول نايآنجل ،يقيطر به

  .بود داده دست از را رنگش زين چشمانش ي

  ».كرده دايپ درمان هي من يكوچولو يآرت...درمان«: ديكش يآه او

پوزه مونيم همون. كرده دايپ درمان هي كوچولو يآرت. درسته«: گفت سيآرتم

  »بود پارك رتدون يتو كه يدرازپوزه نمويم ادته؟ي ،دراز

 قلقلك را يجيج دماغ يجلو يهوا و كرد بلند را اشياستخوان انگشت نايآنجل

  ».درمان. كوچولو درازِپوزه مونيم«. داد

 پناه سيآرتم سر پشت به بود دهيترس بستر در زن ياستخوان ظاهر از كه يجيج

  .برد

 لبش يشهگو در فيضع لبخند كي و» .خوب درازپوزه مونيم«: گفت نايآنجل

  .شد دهيد

  ».بچه اون و بزرگترم اآلن من«: شدياند سيآرتم

  دارم؟ نگهش تونميم - 
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 موجود كي يجيج. نه هنوز. مادر نه،«. برداشت عقب به يقدم مين سيآرتم

  ».بده نجات رو ايدن تونهيم كوچولو نيا. مهمه يليخ

  ».لحظه كي يبرا فقط. ارمد نگهش بگذار«: گفت دندانش انيم از نايآنجل

 پشت به دارند نگه را او خواستينم و بود دهيفهم را درخواست يمعن كه يجيج

  .ديخز سيآرتم ژاكت

  .دهيم آرامش من به داشتنش نگه. يآرت كنميم خواهش - 

  .بايتقر. داد او به را يجيج بايتقر سيآرتم

 قيتزر بهت ور ماده كي ديبا من. مادر كنهينم درمان رو تو داشتنش نگه - 

  .كنم

 و رفت عقب يآرام به او. آورديم دست به را قدرتش كه ديرسيم نظر به نايآنجل

  »؟يآرت ،يكن خوشحال رو من يخواينم«. گرفت باال را سرش

 ياقدام و» .دميم حيترج يخوشحال به رو سالمتت فعال، من«: گفت سيآرتم

  .نداد انجام درازپوزه مونيم دادن يبرا

 دوست رو يمامان مگه ؟يندار دوست رو من مگه پسرم،«: كرد الهن نايآنجل

  »؟يندار
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 انگشتانش و نمود پاره را هياول يهاكمك يجعبه كرد، حركت يتند به سيآرتم

 ريسراز رنگش يب يگونه كنار از اشك قطره كي. كرد قفل قيتزر تفنگ دور به را

  .شد

 اگه فقط. دارم دوست ميزندگ از شتريب تورو من. مادر دارم، تدوست من - 

 هيثان پنج يبرا فقط. كردم كار يچ يجيج آوردن دست به يبرا من يبدون

  .شهيم تموم كابوس نيا گهيد بعدش باش، آروم

 به يزيچ كه خوامينم من«. كرد او به ينگاه باز مهين چشمان انيم از نايآنجل

 نيهم ردكت هي. يستين دهيد نيتمر پرستار كي تو. سيآرتم ،يكن قيتزر من

  »دم؟يديم خواب اونم ديشا اي بود اطراف

 هم قبال من«. شود سبز آن چراغ تا بود منتظر و داشت نگاه را تفنگ سيآرتم

  »...كه شيپ يدفعه نيهم دادم دارو شما به من. دادم انجام رو كار نيا

 درخواست ازت من«. ديكوب مالفه بر دست كف با و» !سيآرتم«: زد اديفر نايآنجل

  ».كن خبر رو دكتر و! اآلن نيهم! من به يبد رو درازپوزه مونيم كه نمكيم

 زده جانيه تو مادر«. ديكش رونيب جعبه درون از را يكوچك يشهيش سيآرتم

 آرام كي بهت دارو زدن از قبل هبهتر كنميم فكر ،يستين خودت گهيد. يشد

  .رديبگ ار مادرش دست كرد يسع و كرد تفنگ وارد را شهيش او» .بدم بخش
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 اون با«. داد هل عقب به زيانگشگفت ييروين با را او و» !نه«: ديكش غيج نايآنجل

  ».احمق يپسره نزن دست من به اتژهيو يروين بخش آرام

  »؟يدونيم ژهيو يروين مورد در يچ تو مادر ژه؟يو يروين«. زد خشكش سيآرتم

 من ؟يچ«. گرفت گاز است، كرده يبد كاره كه يكودك چون را لبش نايآنجل

  ».ندارن من يبرا يايمعن چيه هانيا. نيهم كلمه چندتا ژه؟يو يروين گفتم

 شيهادست در را او يجيج كردن حفظ يبرا و برداشت عقب به يقدم سيآرتم

  .كرد بقل محكم

  خبره؟ چه نجايا. مادر بگو رو راستش - 

  .ديكش اديفر يخستگ يرو از و برداشت يباز معصوم از دست نايآنجل

  .زارميب ازت چقدر !دردسر پر انسان تو. فاول سيآرتم متنفر ازت من - 

  .بشنود مادرش از باشد داشته انتظار يكس كه نبود يكلمات هانيا

 واقعا. كرديم بخار تيعصبان يرو از و بود هديكش دراز پهن تخت يرو بر نايآنجل

 كنار از دستانش و برگشت عقب به چشمانش. آمديم رونيب بخار او بدن از

  .كرديم ييگواوهي داشت او مدت نيا تمام در و شدند زانيآو
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 ژه،يو يروين. كنميم نابود رو همتون رم،يبگ رو درازپوزه مونيم يوقت - 

 داخل رو خودم ساخت يِزريل يهاسگ من. رو همه. روت وسيجول ،يفول

 يبرا و بكشم رونيب رو گندوبو دورف اون تا كنميم نيزم يهاتونل متمو

  .كنميم خودم يبرده رو اون و كنميم پاك رو ذهنش من زن، سروان او

 نيآخر» ؟پسرم ،يندار قبول. هياسهيشا انتقام«. كرد سيآرتم به يمنفور نگاه او

  .شد خارج دهانش از يافع سم چون كلمه

 در كوچك جانور كه كند حس توانستيم او. گرفت تركينزد را يجيج سيآرتم

  .بود خودش از لرزش آن هم ديشا اي. ديلرزيم برابرش

  »؟يكرد بيتعق نجايا تا مارو تو. اوپال«: گفت او

  » .برد يپ قتيحق به نابغه پسر! خرهباال«: زد اديفر اوپال يصدا با سيآرتم مادر

 را او بخار از ياحاله و شد شناور تخت يرو از و زد باال نايآنجل ينهيس يقفسه

 خود نيخشمگ نگاه و زد برق غبار انيم از او كمرنگ يآب چشمان.. گرفت بر در

  .انداخت سيآرتم بر را

 بايز چقدر ؟يشد روزيپ جنگ در كه يكرد فكر ؟يبرد كه يكرد فكر - 

 يصورت در. يندار خودت يبرا هم ييجادو يحت تو. يزد گول رو خودت
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 يوقت و. دارم ويد يهاساحر جز به اجنه يهمه از شيب ييجادو من، كه

  .شميم ريناپذفنا ارميب دست به رو درازپوزه ونميم كه

  ».نكن فراموش رو زيناپذ شكست«: ديكش يآه سيآرتم

 درازپوزه مونيم كه يوقت! متنفـــــــــــــرم ازت«: ديكش غيج نايآنجل/اوپال

  »...من...  من ارم،يب دست به رو

  ».يكشيم يمخوف طرز به رو من«: داد شنهاديپ سيآرتم

  .منونم !قاًيدق - 

ينوران و شده خيس يموها تا رفت باال سمت به و ديچرخ خودش دور به نايآنجل

  .ديرس سقف به اش

 اون«. كرد اشاره بود دهيترس كه يجيج به ياستخوان انگشت با و» حاال«: گفت او

  ».من به بده رو موجود

  .كرد يمخف ژاكتش در را درازپوزه مونيم سيآرتم

  ».رشيبگ ايب« :گفت او
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  .بود سيآرتم يهينظر يبررس حال در يهال ،مطالعه اتاق در

 ن؟يهم«: گفت،ديسانر انيپا به را خود حيتوض يهال كه يوقت كي يشماره

  »بده؟ يمعن كه يزيچ ؟ينكرد فراموش رو ترمهم اتيجرئ

. اجنه اليخيب. است مسخره يليخ نيا«: گفت و ديپر او حرف انيم يفول ريتصو

  ».نيزم ريز ميبرگرد وقتشه حاال و ميداد امانج رو خودمون كار ما

 فرصت قهيدق پنج سيآرتم به ديبگذار فقط. ميگرديمبر يزود به«: گفت يهال

 آماده كه نهيا ميبكن ديبا ما كه يكار تنها. كنه يبررس رو موضوع كه ميبد

  ».ميباش

در گروهان. بفرستم رو شاتل بگذار حداقل«. شد دهيشن كرياسپ انيم از يفول آه 

  ».دستورن منتظر تارا

 ديبا ما افتاد كه ياتفاق هر. بفرستشون. خوبه«. كرد فكر شنهاديپ نيا به يهال

 و بكن التيا در يتجسس شد تموم كارت وقت هر. رونيب ميبزن كه ميباش آماده

  ».كن دايپ رو پرستار اون

  .شد پرت خود چپ سمت به حواسش زديم زنگ تارا گاهيپا به يفول كه يزمان
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 نوك تو رو مخصوصت يجادو از كم كي«. كرد اشاره كي يشماره به يهال

 بشه سالم نايآنجل تا شهينم راحت الميخ من. شد الزم ديشا كه دار نگه انگشتات

  ».ميباش هون در قيرق يقهوه خوردن حال در ما و

 پوشانده يقرمز امواج در هاآن سرعت به و آورد باال را دستانش كي يشماره

  ».امآماده زيچهمه يبرا من ،يهال ستين يمشكل«. دشدن

  .بود ضعفش نيا و نداشت خود با را بايتقر يكلمه جمله، نيا

 يجا از يقدرت چنان با در و شدند خاموش هاتوريمان تمام ه،يثان از يكسر در

 پر را در خال باتلر درشت كليه. شد واريد وارد آن يرهيگدست كه آمد رونيب

گذاشته شهيش يِآفتاب نكيع و دستان در كلت متوجه كه يوقت يهال لبخند. كرد

  .بست رخت لبانش از شد، باتلر چشمان برشده

  .بشه زميپنوتيه كه خوادينم و مسلحه اون

 استفاده يريغافلگ يلهيح از باتلر تازه و باتلر سرعت به نه يول بود عيسر يهال

 كرد يسع يهال. باشد نيچ سمت به خود ريمس در او بود قرار كه چرا. بود كرده

 او يپا كنار از را نوشيوترين و ديرس او به زودتر باتلر يول بردارد را اشتفنگ

  .كند
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 يشماره. ميدار جادو ما. ميبلد هم ياگهيد يهاكلك ما«: ديشياند يهال

  ».ارهيم در روزگارت از دمار كي

   كه يفلز يبشكه كي. ديكش اتاق داخل به يدستچرخ يرو بر را يزيچ باتلر

  . شديم دهيد آن يرو بر ياهيس يهايخطات

  كنه؟يم كار يچ داره ه؟يچ اون

 باتلر لباس كه اتاق داخل صاعقه كي. كند رها را جرقه كي توانست كي يشماره

 شد، پرت عقب به او نكهيا با يول فرستاد عقب به قدم كي را او و سوزاند را

. دهد سوغ اتاق داخل به و عبور خودش كنار از را يدستچرخ توانست محافظ

 كي يشماره يپا يرو و ختير رونيب بشكه باز در از ظيغل چسبناك يماده كي

 برخورد چون را كي يشماره و يهال و آمد جلو به و ديچرخ يدست چرخ. اتفاد

  .كرد پرت اطراف به گيبلن توپ

 چون انگشت هر سر بر جادو كه يحال در شد، رهيخ انگشتانش به كي يشماره

  .شد خاموش رديگ يم قرار باد مقابل در كه يشمع يشعله

 لبانش. شد گشاد چشمانش و خم سپس» .ستين خوب حالم اديز من«: دينال او

  .نداشت يريتأث كدامچيه كه آورديم زبان به را يكهن يهاورد و خورديم تكان
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 از را لباسش يهاالب كه يحال در» بود؟ بشكه اون يتو يچ«: ديشياند يهال

 و گرفت را او يپا مچ باتلر رفت، باال يهال كه يزمان در. ساخت رها اشمحفظه

 يماده كه كرد احساس يهال. انداخت بشكه داخل به را او احساس چيه بدون

 بندديم را دماغش منافذ و گرفته بر در را او سيخ يمشت چون ،چسبناك فيكث

   وارد و

  .شوديم شيهاهير

  .بود كننده منزجر آن يبو

 يچرب«. گرفت بر در را او آورتشنج يترس و» .واناتيح يچرب«: شد متوجه او

  ».شده اضافه بهش هم ورد چندتا كه خالص

. شديم استفاده آن از قرن نيچند كه بود جادو ضد يالهيوس  واناتيح يچرب

يم مصرفيب رفتند،يم فرو خالص يچرب در اگر هم ساحران نيتريقو يحت

 با را آن درِ انداختند، يم يچرب از يابشكه داخل به را ساحر كي اگر. شدند

. كردنديم دفن هاانسان قبرستان در را آن و ستنديبيم ديب درخت يپوسته

   به ساحر آن آنوقت
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 كه چرا شد،يم هم بدتر احساس نيا تازه. شديم سهيك در گربه كي يآزاريب

 تعداد چه كه داشتند يآگاه نيا از و بودند يمذهب يخواراناهيگ اجنه شتريب

  .شود پر هاآن يچرب از يابشكه تا شديم كشته ديبا وانيح

 داره يك داده؟ اطالعات باره نيا در باتلر به يك«: گفت خود با يهال

  »كنه؟يم كنترلش

 باال را سرش موقع به يهال. افتاد فرو يچرب داخل به او همراه زين كي يشماره

  .گرفتيم هاآن از را نور د،يخورش كسوف چون كه نديبب را يدرپوش تا ردآو

 رو خودت كاله يكاشك ؟يندار هم خود كاله«: كرد سرزنش را خودش او

  ».يبود هبرداشت

 كينزد كه يسوراخ از يچرب. شد بسته بشكه و هگذاشت كامال پوش در سپس

 يوردها شد گوشش ردوا و داديم آزار را صورتش. شد لباس وارد بود گردنش

 .داشتنديم نگه يخنث را شيجادو و خوردند يم تكان مار چون شد داده قرار

. كنم فكر بهش تونستم يم كه يمرگ نيبدتر. ميباخت«: ديشياند يهال

  ».مادرم مثل قايدق. كيكوچي  محفظه كي در شدن يزندان
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 كه ردك يم حس حتماً كوچك رساح. شد تشنج دچار او كنار در كي يشماره

  .شود يم ديكش رونيب به بدن از دارد روحش

آرنج كار نيا با خورد،يم تكان و پرانديم لگد اطراف به او. كرد توحش يهال

 بدر يسع جادو كه ييجا در و شد كنده شيزانوها پوست كرد، كبود را شيها

   دادن شفا

  .دندخور يم را ها جرقه و آمدند يم جلو مانند مار يوردها ،كرد يم هاآن

 از را او ،يعقالن ليدل نيتر كوچك. بكشد اديفر تا كرد باز را دهانش بايتقر يهال

ي  لوله كي. خورد تكان صورتش مقابل در يزيچ سپس. ساخت منصرف كار نيا

  .بود آنجا آنها از دوتا. دارموج

  ... تنفس يبرا ييها لوله

ضهيغر با او. رسد يم كجا به نديبب تا كرد شيآزما را لوله يهال لرزان، انگشتان با

  .كرد مقالبه كند كي ي شماره دهان در را لوله گفت يم كه خودش ي

  .گرانيد سراغ به برو بعد، و برس خودت به اول يضرور مواقغ در

 ياحتمال يچرب از را آن تا ديدم لوله در داشت كه يتوان نيآخر با يهال نيبنابرا

 شود، ختهير اتاق درون به يچرب يها حباب اگر كه كرد فكر نيا به و كند پاك

  .داشت خواهد يحس چه باتلر
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  ».بشن فيكث هم باتلر يها لباس يكاشك«: گفت خود با او

 او به كشان سوت هوا. بود نمانده لوله قيطر از دنيكش نفس جز ياچاره گريد

 كرد فوت آن در دوباره يهال. بود همراه آن با رين يچرب از يكم يهارگه و ديرس

  .شود خارج چسبناكي  مادهي  زماندهبا تا

 تر فيضع زين او يها تكان ش،يروين رفتن نيب از با. بود كي ي شماره نوبت حاال

 يهال. باشد بوده ترريناپذ تحمل ستيبايم زندان نيا او قدرت با يكس يارب. شد

 را آن و كرد هيتخل را دومي  لوله و بست شست با را خودشي  لوله يدهانه

ي  شماره سپس فتادين ياتفاق لحظه كي يبرا. كرد كي ي شماره دهان داخل

  .ديكش نفس و افتاد خوردن تكان به يميقد موتور چون

 نيهم بكشه رو ما خواست يم باتلر اگر. ميا زنده دوتامون ما. استزنده

  .ميبود ايدن اون تو اآلنش

 آرامش. گرفت آغوش در را كي ي شماره و فشرد بشكه يانتها به را شيپا او

  .بودند ازمندشين دو هر كه بود يزيچ
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 باش آروم.. باش آروم«. فرستاد كي ي شماره سمت به را خودش فكر او

  ».ده يم نجات رو ما سيآرتم. كوچولو دوست

  .نفرستاد كي ي شماره يبرا را نيا يول» .باشه زنده خودش اگه«: ديشياند او

  

  

. بود شناور او مقابل در كه كرد پشت مادرش مانند كابوسي  نسخه به سيآرتم

 محكم را او سيآرتم يول خورد، تكان سيآرتم دستان در و ديكش يغيج يجيج

  .ديخراش را او سر از يقستم ناخواسته و داشت نگه

  ».يندار يا گهيد انتخاب. من بده رو ونيح«: داد دستور اوپال

  .گرفت شستش و اشاره انگشت با را يجيج گردن سيآرتم

  .باشم داشته كنم يم فكر اوووووه، - 

  ».يكش ينم رو هناگيب موجود كي تو«. بود دهيترس كه اوپال

  .كردم رو كار نيا هم قبال من - 

. يبكن رو كار نيا دوباره كنم ينم فكر«. ديكاو را سيآرتم يها چشم لاوپا

  ».يستين يد يم نشون كه ياعاطفهيب آدم اون تو كه گه يم من يجن رتيبص
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 يحت بزند، صدمه يجيج به تواند ينم كه دانست يم سيآرتم. داشت قتيحق

  .سازد بازگو را نيا كه نبود يازين يول. گرفت يم را اوپال يجلو نيا اگر

 تييجادو يگردذهن اون از كم هي. كن باور. يكسيپ سنگه مثل من قلب - 

  .يبگرد رو من روح تا كن استفاده

 شد ينم و بود فوالد از وا ذهن. داشت نگاه خاموش يالحظه را اوپال انشيب طرز

 پروا يب را كارها و كند سكير ستيبا ينم اوپال ديشا و خواند را آن يراحت به

  .دهد انجام

  .گذارميم زنده رو دوستات من و بده من به رو وونيح. انسان خب، يليخ - 

 تابلو بلوف كي نيا دانست يم نكهيا با» .ندارم يدوست من«: زد اديفر سيآرتم

 يتيامن لوازم تمام او شك بدون. بوده نجايا روز چند يبرا داقلح اوپال،. است

  .انداخته كار از را خانه

 از جن اون پس. يندار يدوست چيه هوووووم،«. خاراند را اشگونه اوپال/نايآنجل

 گذشته به كه وهايد ساحر مطمئنا و كرد، كمك بهت قبالً كه نيرزميز سيپل

  »ن؟يچ ،ميريبگ نظر در رو اتگنده محافظ مينخوا اگر و فرستادت،

  ».كنه يم يباز من با داره اون. هم سر پشت كلمات«: ديشياند سيآرتم
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 مال اون. ستين تو دوست گهيد باتلر يراست و«: گفت يخرسند با نايآنجل/اوپال

  ».منه

. باشد داشته قتيحق كه داشت امكان و كرد نگران را سيآرتم جلمه نيا

 بدن حركات از قتيحق دادن صيتشخ در يحرف مفسر كي معموال كه س،يآرتم

  .بود شده جيگ مادرش يشده وانهيد ينسخه توسط ز،ين بود

  .كنه ينم يدوست تو با يباتن ليم يرو از وقت چيه باتلر - 

 يباتن ليم مورد در يك«. بود درست سيآرتم حرف. انداخت باال شانه اوپال

  »زد؟ حرف

  .ديپر سيآرتم رنگ

  .نه

 مغز كم هي من. شد يچ كه بدم حيتوض بهت بگذار«: گفت ينيريش لحن با اوپال

 با و بدن گزارش من مورد در يزيچ نتونن كه چلوندم رو همدستم دوتا اون

 بشه، بسته نكهيا از قبل شما زمان تونل از بعد. فرستادمشون هون به شاتل

 .بود آسون يليخ من يهاييتوانا با يكس يبرا كه بگم يراست.  گرفتم يسوار

  .ديبود نگذاشته جا به يانشونه چيه شما

  ».كردم فراموش رو زيچ كي كه دونستم يم«: زد يبشكن سيآرتم
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 نيا تمام كه بود مشخص من يبرا حال، هر به. جالبه«. زد يكوچك لبخند اوپال

 از زودتر روز چند خاطر نيهم به و باشه خودم كارِ يستيبا يم افتاده كه ياتفاقات

. بشم آشنا شتريب گروهتون با كه كردم نيا يسپر رو وقتم و شدم خارج تونل

  »!باتلر و پدر مادر،

   را خي كه يچكش چون خشم و» كجاست؟ من مادر«: ديكش اديفر سيآرتم

  .ديكوب هم در را او آرامش شكند، يم

 و ضميمر يليخ من. زميعز هستم جانيهم كه من«: گفت نايآنجل يصدا با اوپال

 سپس» .ياريب برام رو ييجادو مونيم كي و گذشته به يبر من خاطر به ديبا تو

  ».احمقن يليخ ها انسان«: ديخند يزيآم تمسخر حالت با

  ست؟ين افهيق رييتغ طلسم جوري نيا پس خب،   - 

 فقط افهيق رييتغ. شهيم يبررس نايآنجل كه دونستم يم كامال من. احمق نه،   - 

 تونن يم كوتاه زمان كي يبرا فقط من مثل ماهر افراد يحت و پوسته حد در

  .دارن نگهش

» ره؟يبم ستين قرار من مادر پس«: ديپرس دانست يم را جواب نكهيا با سيآرتم

  .شود مطمئن كه داشت ازين او
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 كردنِ بازگو يبرا اش عالقه و يصبريب انيم. فشرد هم به را شيها دندان اوپال

  .بود كرده ريگ ،اشالعاده فوق ينقشه

 رقابليغ شه يم وارد اعضاش به كه ياصدمه يزود به نكهيا با .نه هنوز   - 

 فوق نوع كي. دارم كنترل تحت رو اون يطوالن زمان يبرا من. بود خواهد درمان

 رو هاش اندام تمام تونم يم من، مال مثل يقدرت با. زميپنوتيه يقو العاده

 كه يوقت خرهالاب و. بود يابچگانه كار ييجادو يِماريب يساز هيشب. كنم كنترل

  .كنم باز زمان در رو خودم سوراخِ تونم يم ارميب ريگ رو كوچولو يِجيج من

  ت؟يواقع خود ؟يكينزد خودت پس   - 

 يم من كنه؟ يم يفرق چه. نه آره،«: گفت بود شده خسته ها سوال از كه اوپال

  ».رنيم يم همه نكهيا اي كن، قبول. يباز يم تو برم،

  ».نشده تموم هنوز يباز نيا«. دش خم در سمت به سيآرتم

 يرو بر يزيچ شدن دهيكش يصدا همراه به شد دهيشن رونيب از ييپا يصدا

 كي كه زد حدس دانست ينم ياديز زيچ يدار باغ از نكهيا با سيآرتم. نيزم

  .است فرقان

  ».شده تموم يباز نيا كنم يم فكر كه من«: گفت انهيموذ اوپال
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 و شد خم ،داد هل اتاق داخل به را يدست چرخ باتلر. شد باز داخل به نيسنگ در

  .شد اتاق وارد زور به

 من«. كرد يم فيتعر باتلر از داشت بايتقر» .هيقو يكي نيا«: گفت اوپال

 مردك قلب. كنه يم امتناع دوستات كشتن از هنوزم يول كردم زمشيپنوتيه

 رو بشكه نمك مجبورش كه بود نيا كردم كه يكار كل. شد نابود بايتقر احمق

  ».كنه پرش يچرب با و بسازه

  ».رهيبگ رو جادو يجلو كه«: زد حدث سيآرتم

  ها انسان شما كه طور اون. شده تموم كامال يباز كه حاال. احمق معلومه - 

. ييتنها تو. دارم رو ها آس تمام من و منه يبرنده برگ باتلر ن،يگ يم

 هم يازين. خودم زمان به گردم يم بر من و من به بده رو درازپوزه مونيم

  .نهيبب صدمه يكس كه ستين

 نيزمي  كره كلِ اونوقت رهيبگ رو يجيج اوپال اگه«: گفت خود با سيآرتم

  ».نهيب يم صدمه

  ».ريبگ رو وونيح باتلر،«: زد يبشكن لااوپ
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 را پهنش كليه يارتعاش. ستاديا سپس برداشت، سيآرتم سمت به يقدم باتلر

  .شد قفل ياليخ يردنگ دور اش پنجه و پوشاند

  .احمق مردك ون،يح گفتم من - 

 ذهنش از را ها صدا كرد يم يسع زد، يم نفس نفس و افتاد زانو يرو بر محافظ

  .كند رونيب

  ».حاال ر،يبگ رو دراز پوزه مونيم«: دهيكش يدلخراش غيج اوپال

  ».جهنم... به... برو«. داشت را كلمه سه يبرا يكاف يروين باتلر

  .افتاد نيزم بر و شد خم وزنش ريز شيها دست سپس

  ».دميكش كار ازش ياديز من. يقلبي  حمله اوووخ،«: گفت اوپال

 رو ها آس تمام ديشا اوپال. كن تمركز«: داد دستور خودش به سيآرتم

  ».باشه شيبازي  بازنده برگ ها، اون از يكي ديشا يول باشه داشته

  .داد قلك قل را يجيجي  چانه ريز سيآرتم

  .شو ميقا. كوچولو دوست شو، ميقا - 
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. كرد پرتاب بود زانيآو سقف از هك يچلچراغ سمت به را يجيج او سپس و

 يها ورقه پشت در سپس. چسباند چلچراغ به را خود و ديچرخ هوا در يجيج

  .شد يمخ آن درخشان

 بردن باال معطوف را حواسش و داد دست از را سيآرتم به خود توجه عاًيسر اوپال

 كه شد متوجه يخستگ يرو از يغيج با. كرد چلچراغ سطح با انيآنجل بدن

  .است اديز زين او قدرت به يموجود يبرا يحت بدن بردن باال نقدريا

   گوش به زين خودش يواقع يصدا زين ييجا از و»  اسشالك دكتر«: گفت او

  ».دكتر ،خواب اتاق به ايب«. ديرس يم

 دستگاه كي. ديپر مادرش سمت هب سپس سپرد خاطر با را اطالعات نيا سيآرتم

 عاًيسر سيآرتم .داشت قرار بود تخت دور به كه يلوازم انيم در يكيالكتر شك

 افتاده باتلر كه ييجا يكينزد به ممكن يجا تا را لوازم تمام و كرد روشن را آن

  .ديكش بود

 و بودند شده ول طرفش دو در شيها دست و بود دهيكش دراز باال به رو محافظ

 برداشتند تالش در صورتش و شده گذاشته اش نهيسي  قفسه بر يسنگ ييگو

 هم يرو شيها دندان و زانير عرق بسته، چشمانش. بود شده چروك سنگ آن

  .آوردند يم فشار
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 شده سفت ،عضالت با كه را او سپري  نهيس و كرد باز را باتلر لباس يها دكمه او

 يقبل ضربان چيه كه گفت وا به يسرسر شيآزما كي. گذاشت شينما به را بود

  .بود مانده زنده مغز فقط و مرده باتلر بدن. ندارد وجود

 را ذهنش كرد يم يسع و» .يميقد قيرف ار،يب طاقت«: كرد نجوا سيآرتم

  .دارد نگه متمركز

 را ها آن مصرف بار كي يهاپوشش و ديكش رونيب گاهشانيجا از را ها شك او

 منتظر او كه يزمان در. گزارد شينما به را آن ريز يرسانا يِا ژله پوشش تا كند

 چراغ كه يزمان در و شدند يم تر نيسنگ هاپدال شود، شارژ دستگاه تا بود

  .بودند دستانش در يها سنگ ينيسنگ به هاآن شد سبز شروع

: گفت نبودند دورش كه يكسان به سپس ديكش هم يرو بر را ها پدال او

 شست با را شوك جاديا ديكل و گذاشت باتلري  نهيس بر را ها آن و» !آماده«

 باال به باتلر بدن. فرستاد محافظش قلب به برق ولت شست و صديس و داد فشار

 نيژالت. پركرد را سيآرتم دماغ مو، و پوست سوختن تند يبو و دايپ قوس و آمد

 جاديا بود شده گذاشته كه ييجا در يسوختگ رد دو و زد برق و كرد تروق ترق

  .گرفت را سيآرتم يشانه مشيعظ دستان و شد باز ناگهان باتلر مانچش. كرد

  اوپال؟ كنترل تحت هنوزم
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 س؟يآرتم«. كرد اخم يسردرگم يرو از سپس» .سيآرتم«: گفت زنان نفس باتلر

  »چطور؟

 يبرا را خودش يذهن نظر از و» .يميقد دوست بعداً«: گفت عايسر يرلنديا پسر

  ».كن استراحت قطف فعال«. كرد آماده يبعد مشكل

 هوشيب در عاًيسر باتلر. كند تكرار را آن دوباره باشد ازين كه نبود يدستور نيا

 مدت او. زد يم نهيس در تمام قدرت با قلبش يول رفت، فرو يخستگ از يناش

  .كند دايپ يمشكل مغزش كه نبود مرگ در ياديز

 بدن از را او چطور نكهيا ترقيدق طور به اي بود اوپال سيآرتم يبعد مشكل

 كه نداشت يشك سيآرتم شد، ينم خارج يبزود او اگر. بكشد رونيب مادرش

  .كرد ينم دايپ ييرها عمل نيا راتيتأث از گاهچيه مادرش

. كرد معطوف مادرش معلق بدن به را اشتوجه تمام قيعم نفس چند با سيآرتم

 به و است نزايآو آن از كه ييگو د،يچرخ يم خود دور به چلچراغ ريز در او

 كند، يم مسخره چلچراغ دادن تكان با را او آمد يم نظر به كه يجيج سمت

   پنجه

  .انداخت يم

  بشه؟ نيا از تر سورئال تونست يم اوضاع گهيد
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 در را بود بزرگ شيبرا كه را يتفنگ و شد اتاق وارد اسشالك دكتر موقع همان

  .داشت دست

 تحت ديشا من. ادينم خوشم زدنت حرف لحن از نكهيا با. موجود نجاميا من   - 

  .ستمين وونيح يول باشم تو طلسم

 رو سرت يها سلول از گهيد چندتا ديبا كه نميب يم اسشالك، شو خفه   - 

  !نييپا اريب رو درازپوزه مونيم اون. لطفا حاال،. كنم برشته

 در مونيم اون«. كرد اشاره چلچراغ سمت به آزادش انگشت چهار با اسشالك

 من كه يكنيم شنهاديپ يجورچه پس ؟هدرست داره، قرار ياديز ارتفاع

  »بزنمش؟ ريت با بتونم ديشا رمش؟يبگ

  .داد تكان 1يهارپ چون را شيپاها و دست و آمد نييپا يصدا با اوپال

 شماها از نفر صد به من«. زد ضربه اش شانه و سر به و» !نه«: ديكش غيج او

 موجود اون يمو به دادم ينم اجازه نبهتو يول هزارتا اصال. كردم يم كيشل

  »!ايدن يندهيآ! من يندهيآ. است ندهيآ اون. نيبزن صدمه

   ازهيخم حرفت نيا يبرا اآلن نبودم كنترل تحت من اگر و درسته«: گفت دكتر

  ».دميكشيم

                                                 

 Harpy – اي كه تن و رخسار زن، و بال و چنگال پرندگان را داردجانورى افسانه. 
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  ».تره خطرناك همه از اون پسره، اول. بزن رو هاانسان«: داد دستور اوپال

  .اديم تر خطرناك من نظر به كريپ غول مرد اون ؟يمطمئن - 

 به اش گونه يرو از را اشك يها گهر يخستگ» .بزن رو پسره«: كرد پارس اوپال

  ».خودت هم بعد و باتلر بعدش«. ختير يم نييپا

 ستيبايم  او و كرد يم رييتغ داشت اوضاع. داد قورت را شيگلو آب سيآرتم

  .دهد انجام را خودش حركت

. بردارد محافظش يرو زا را باتلر تفنگ كرد يسع و» .بخ يليخ«: گفت اسشالك

  ».بشه كابوس نيا از ييرها باعث كه يزيچ هر«

 اسلحه از يچطور بفهمه نكهيا از قبل دارم فرصت هيثان چند فقط من

 جز نمونده يزيچ. كنم پرت رو اوپال حواس تا هيثان چند. كنه استفاده

  .كنم رو رو بازنده برگ نكهيا

 تو«. نداشت باور را آن زين خودش كه آرامش با» .اوپال اليخيب«: گفت سيآرتم

  »؟نه ،يكن ينم كيشل ساله ده پسر هي به كه

   فكر نيا به يحت من. كنم يم رو كار نيا حتما من«: گفت درنگ بدون اوپال
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 يبهشت چه. بكشمت دوباره و دوباره بتونم و كنم يسازهيشب تو از كه كنميم

  »!شهيم

  .شد روشن شيبرا گفت سيآرتم كه يزيچ تمام سپس

  سالته؟ ده كه يگفت تو ده؟ - 

 نيريش يلحظه در و برد ادي از را بود كرده احاطه را او كه يخطر سيآرتم

  .بود كننده مست واقعا. شد غرق شيخو يِروزيپ

 يم متوجه من يواقع مادر. سالمه ده من. گفتم من كه هيزيچ نيا بله، - 

  .شد

  .بود رفته فرو فكر در شدت به .ديجو را انيآنجل يهاناخن اوپال

  !نجايا آوردن تورو اونا ؟يمن زمان فاول سيآرتم تو  -    

  .معلومه  -    

  .بود زده عقب را او باد انگار كه يطور به رفت، عقب به هوا در اوپال

  .هست هم گهيد فاول سيآرتم كي ورا، و دور نيهم. هست هم گهيد يكي - 

  ».ديفهم رو قتيحق نابغه يكسيپ! خرهباال«: زد خندبل مغرورانه سيآرتم

  ».كن داشيپ حاال نيهم و عيسر. كن داشيپ«: ديكش اديفر دوباره لاوپا
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  ».باشه مهم واقعاً ديبا نيا ع؟يسر و حاال نيهم«. كرد صاف را نكشيع اسشالك

 التيا نيا كل من شه، تموم ماجرا نيا يوقت«. كرد دنبال تنفر با را او رفتن اوپال

 گذشته، به گشتم بر كه يوقت اون از بعد. كنميم نابود ييجونهيك سر از رو

  » ...من

  ».يكنيم نابودش دوباره. يبگ خواد ينم«: ديپر او حرف انيم ساله ده سيآرتم

  

  قبل سال هشت باًيتقر

 جالدان و بزرگ يها چراغ ريت انيم ييجا ساله چهارده سيآرتم كه يوقت

 ياديز تعداد كه شد متوجه او داشت، عيوقا مرور يابر يزمان قاتل و يعصبان

 به را يماريب احتماال او. مانده جواب بدون كه بود مادرش يماريب مورد در سوال

 قبال يهال يجادو است؟ داده او به را يماريب يكس چه يول داده، انتقال مادرش

 ماريب وا چرا بوده، سرحال و سالم زين او خود يول داشته تماس او بدن با هم

  .باشد جن مهين اآلن ستيبا يم كه بود كرده دايپ شفا آنقدر او نشده؟

 اي شوند يم زميپنوتيه كنند، يم دايپ شفا كه يانسان هزاران نيا تمام انيم در و

 تنها مادر. شود يماريب دچار ستيبا يم او مادر شود، يم پاك خاطراتشان
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 يم نظر به ياتفاق يليخ. هدد انجام آن مورد در يكار توانست يم كه يانسان

  .ديرس يم نظر به ياتفاق حد از شيب واقع در. ديرس

 ييجادو صورت به ميعال كه اي كرده ضيمر را مادرش عمدا يكس اي نيبنابرا پس

 سفر زمان در سيآرتم: بود يكي اش جهينت صورت هر در. بودند شده يساز هيشب

  .يجيج راز،دپوزه مونيم همان. كند دايپ را شفا تا كرد يم

 نيا جواب شود؟ دايپ يجيج كه خواست يم سيآرتمي  اندازه به يكس چه و

 نيآخر ،كوچك پستاندار. يكوبو اوپال قطع طور به. داشت قرار گذاشته در سوال

 او خودش، خون در يجيج اليس داشتن با. بود او يجادو يبرا ازين مورد بيترك

 ينم اوپال اگر و. شد يم نيمز يكره يرو بر شخص نيتريقو يواقع طور به

 دست به ندهيآ در را آن او اورد،يب دست به خودش زمان در را يجيج توانست

 زودتر و كرده دنبال زمان تونل در را هاآن حتما اوپال. شده كه طور هر. آورد يم

 را يجيج او كه يوقت. است كرده آغاز را ماجرا تمام احتماال و شده خارج آن از

  .نداشت يمشكل شيبرا بازگشت گريد آورد يم بدست

 حضور او حال در اوپال. بود كننده جيگ هم سيآرتم يبرا يحت هانيا تمام

 كه كرد سفر گذشته به خاطر نيا به فقط او، و رفت ينم گذشته به او اگر نداشت
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 يبرا سيآرتم تالش نيا. بود كرده جاديا شيبرا را تيموقع نيا حال، در اوپال

  .كند آلوده را مادرش اوپال بود شده باعث كه دبو مادرش درمان

. استيقضا نيا تمام پشت اوپال كه بود نيا بود مطمئن آن از كه يزيچ تنها يول

 كه يا تله سمت به هاآن كردن بيتعق. بود ايقضا يجلو و پشت اوپال واقع در

  .زمان يگدوگان كي. ساخت يم اي بود، ساخته خود

 كه بهتره نظرم به. داره وجود اوپال دو ادلهمع نيا در«: ديشياند سيآرتم

  ».باشند داشته حضور هم فاول سيآرتم دوتا درش

  .گرفت شكل ذهنش در يانقشه كه بود گونه نيا و

 ها آن بودن يواقع از و شد آگاه اطالعات تمام از جوان سيآرتم كه يوقت

 يب و داد هب يتوجه و ديايب ندهيآ به ها آن با كه رفتيپذ كرد، حاصل نانياطم

  .نكرد باتلر يدادها

 دستور بهت حاال. بدم نجاتش ديبا من. باتلر منه مادر اون«: گفت يراحت به او

 موفق يبرا يديام چيه هااون هرحال به. يباش كنارش من اومدن تا كه دم يم

  ».نرم باهاشون من اگه ندارن، شدن

 يچهره از كه يتكبر دنيد با شد باز تونل كه يوقت و» !كه واقعا«: ديشياند يهال

  .برد لذت معمول حد از شتريب بست رخت جوان پسرك
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 اتچونه«: گفت بود، شدن حل حال در دستانش كه يوقت ترجوان سيآرتم به او

  ».باشه يكوانتم يها يزامب به حواست و. يخاك يپسره ر،يبگ باال رو

 قرار با بود هك يگريد انسان هر. بود دشوار بزرگتر سيآرتم يبرا زمان انيجر

 راسخ يااراده با سيآرتم يول شد، يم پاره تكه ،آن تشعشعات برابر در گرفتن

 بدون يهامسئاله و كرد تمركز فهمش و هوش يرو بر او. داشت نگه را خودش

  .ساخت سرگرم را خود بزرگ دياسات يهايقيموس با و كرد حل را پاسخ

 حس را ترشجوان خود زيآماستهزاء نظر سيآرتم كرد، يم كار كه يزمان در

  .كرد

  ؟يكن يم فكر طور نيا واقعا كم؟ي  نمره بازهم

 مردم كه ستين يتعجب. كننده خسته چقدر بوده؟ زيانگ تنفر نقدريا شهيهم او ايآ

  .نداشتند دوست را او جامعه در
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  حال فاول، عمارت

 چند ات كرد صبر يا لحظه بزرگتر سيآرتم خود،ي  خانه در خودش، زمان در

 و يفول به خروج از قبل و كند ترك را اتاق عايسر و بردارد كمد از لباس دست

 در عايسر او ".سيه" كي با فقط البته باشند، ساكت تا داد اخطار كي يشماره

 دومي  طبقه يخور يچا اتاق كنار كه رفت يااستوانه باالبرِ سمت به راهرو طول

 به بيعج و مسخره يليخ واقع در و بود،ن كنترل اتاق به ميمستق راه نيا. بود

  .بود شدن دهيد بدون خانه انيم از عبور راه تنها حال نيا با يول ديرس يم نظر

 توسط را فاول يخصوص يهااتاق جز به عمارت، نقاط تمام كه داشت باور باتلر

 خانه انيم مرور عبور كه بود وقت يليخ سيآرتم يول دارد نظر ريز هانيدورب

 شدن يمخف شامل راه نيا. بود كرده نيتمر را ها نيدورب در شدن دهيد  بدون

   در

نهيآ كي چرخاندن و بر باال از كردن عبور خانه، لوزام يرو بر رفتن راه ها، گوشه

  .شد يم قيدقي  هيزاو در بزرگ ي

 يول بود ممكن كنند، كشف را راه نيا كه بود ممكن زين ها آن دشمنان يبرا نيا

  .نبود ممكن خانه از يكاف اطالعات داشتن بدون احتمالش
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 پشت مكس هيثان كي كرد، دنبال را تاالر انيپا تا گزاگيز يالگو كي سيآرتم

 قرار طبقه نيهم در جعبه بختانهخوش. ديپر بر باال داخل به سپس و نيدورب

 نبود يزيچ دنيكش باال و بكشد باال را خودش شد يم مبجور او وگرنه، داشت

 دست و زد را همكفي  طبقه دكمه و شد وارد او. باشد داشته ارتمه آن در كه

 ،يتيامن ستميس ،مهه نيا با. ديكش داخل به ها لبه به برخورد از قبل شيپا و

 روشن خاطر نيا به يقرمز چراغ چيه يول داشت نظر ريز را دستگاه رفتن نييپا

  .شد ينم

 باز را خچالي در و وردخ قل نيزم يرو بر سيآرتم د،يرس آشپزخانه به كه يوقت

 تا گرفت پناه ها هيسا در او. شود آبدارخانه به حركتش شدن دهيد مانع كه كرد

 به و رود باال يزيم از كه دادند اجازه او به و دنديچرخ گريد طرف به هانيدورب

  .بپرد رونيب

  .ديكش يم نقشه و كرد يم فكر مدت نيا تمام در

   و يهال و كمكه بدون تركوچك سيآرتم. ريبگ نظر در رو زيچ نيبدتر

 باتلر كه ادهيز يليخ احتمالش. شدن ناتوان و ريدستگ ،كي يشماره

 كينزد ييجا اوپال. دهب انجام رو كردن ريدستگ و باشه شده زميپنوتيه

 رو من يجادو كه بود  اون. داره كنترل تحت رو مادرم و هيمركز اتاق به
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 رو بودم گذاشته نميوالد يور بر كه من طلسم يجلو و مادرم نه ديد

  .گرفت

 باتلر كه يزره همان. داشت قرار ياصل سالن در ييوسطا قرون پوشزره كي

 دهيپوش شيپ سال پنج ،فاول يارباب عمارت به حمله زمان در ترول با جنگ يبرا

 يمخف كامال كه يوقت. گرفت پناه آن كنار و شد كينزد آن به آرام سيآرتم. بود

 يعدس در قايدق را نور از يكيبار شعاع تا چرخاند را كنارش ينهيآ يهيپا او شد،

  .ندازديب نيدورب

 به بلند يهاگام با سيآرتم. بود آزاد يتيامن اتاق سمت به رشيمس گريد حاال

 او آنجا، از. بود مطمئن او داشت، قرار اوپال كه بود ييجا نيا. رفت اتاقك سمت

 نايآنجل خواب اتاق ريز قايدق آن و باشد تهداش نظر ريز را خانه تمام توانستيم

 شيبرا شد يم تر كينزد هرچه ،كرديم كنترل را مادرش واقعا اوپال اگر. بود

  .بود بهتر

 اوهي يصدا توانست يم سيآرتم. است كرده فكر درست كه شد روشن كامال

  . بشنود فاصله آن از را اوپال ييگو

  .هست هم گهيد فاول سيتمآر كي ورا، و دور نيهم. هست هم گهيد يكي - 
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 را قتيحق بود شده مجبور جوان سيآرتم دميشا اي و بود افتاده اوپال يزاردو اي

 داشيپ حاال نيهم و عيسر. كن داشيپ«: ديكش اديفر دوباره لاوپا. كند افشا

  ».كن

 جمله از بود داده انجام ياديز يكارها كه شد ياتاقك وارد يآرام به سيآرتم

 و داشت خودش در وتريكامپ زيم كي حاال و مهمات محل ان،يانزند يبرا ياتاق

  .گذاشتنديم شينما به زنده صورت به را عمارت نقاط تمام كه توريمان يتعداد

 هاتوريمان و ديرسيم هادستگاه يهمه به وراوانهيد صورت به كوچك يكسيپ كي

. بود گرفته دست به زين را سيآرتم مادر كنترل زمانهم و داشت نظر ريز را

 يگانهبچه و كوچك يهااستخوان و بود شده سيخ عرق از اهشيس يموها

  .خورد يم تكان شدت به اشنهيس يقفسه

 يگنجه يبرا نظر مورد كد يآرام به و ديكش سرك اتاق داخل به سيآرتم

  .كرد وارد را هااسلحه

يم نابود ييجونهيك سر از رو التيا نيا كل من شه، تموم ماجرا نيا يوقت - 

  ...من گذشته، به گشتم بر كه يوقت اون از بعد. كنم
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 و برگشت او. بود كرده جاديا خود از ييصدا پشتش در يزيچ. زد خشكش اوپال

 تمام عايسر او. است گرفته نشانه را او اسلحه ينوع با كه ديد را فاول سيآرتم

  .كرد يچارنا يرو از يزميپنوتيه صرف را قدرتش كل و رها را گرشيد يوردها

  ».يمن يبرده تو بنداز، رو اسلحه«: گفت يدستور يحالت با او

 دارت كي و بود دهيكش را ماشه آن از قبل يول كرد يمنگ احساس فورا سيآرتم

 خود در را يقو ياكننده هوش يب و عضله يكننده شل كه باتلر يژهيو يدارو با

 لباسش طرف از يحفاظ چيه كه ييجا ،بود هشد اوپال گردن وارد ،داشت

 در يمهارت چيه سيآرتم كه چرا بود يشانس يريگهدف كي نيا. نداشت

 نابغه كي تو ديشا سيآرتم«: بود گفته باتلر كه يطور به. نداشت يراندازيت

 يتون ينم يحت چون بدم انجام من رو ها يراندازيت بگذار يول ،يباش

  ».يبزن رو ستادهيا ثابت كه ليف كي پشت

 با را آن دوز كرديمي سع و كرد تمركز كرده نفوذ دارت يرو بر تيانعصب با اوپال

 نيا و شديم مغذش وارد داشت دارو. بود شده ريد گريد يول ،دده رييتغ جادو

  .بود شيجادو بر كنترلش دادن دست از باعث
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 جا 2بووك خانم و خودش تيشخص نيب و كرد خوردن تكان و نوسان به شروع او

  .شديم جا به

 معادله نيا يبهيغر تنها. بود درست من حدس. بووك خانم«: ديشياند سيآرتم

  ».بووكه خانوم

  . شد يم خاموش و روشن حفاظش آمد، يم و رفت يم اوپال متناوب طور به

 نكهيا از قبل را ها توريمان و كرد دايپ انعكاس انگشتانش از ييجادو يهاصاعقه

  .سوزاند شده، خبر چه نديبب بتواند سيآرتم

 يبرا رو هفته كل من. بزنم هم صاعقه تونم يم حاال«: آورد باال را دستش او

  ».كردم يسپر يكاف يجادو كردن جمع

 كي. شد داريپد هوا در يريتصو آخر تا ديچيپ خود دور و شد جا جابه جادو

  .ديخند يم داشت او و يفول از ضمخت عكس

 مرتعش ريتصو انيم از و دش خم جلو به و» .تورسن متنفرم ازت«: زد اديفر اوپال

  .افتاد نيزم بر كنان خر خر و برگشت عقب به چشمانش سپس. گذشت

  .كرد صاف را كرواتش سيآرتم

  ».ماورد يم كم اوضاع نيا با حتماً تنهايي«: ديشياند سيآرتم

                                                 

�-Miss Book 
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 غرق يچرب از يايدر در فرش. شتافت نشيوالد اتاق و باالي  طبقه به سيآرتم

 سيآرتم. داد يم نشان حمام سمت به را هاآن ريمس نهاج يپا رد دو. بود شده

  .ديزير يم نيزم بر كه ديشن يم را آب دوش يصدا

 استفاده كي ي شماره يجادو كردن يخنث يبرا واناتيح يچرب از اوپال

  .مخوف چقدر. كننده منزجر چقدر. كرده

  .كرد يم يبررس را چسبناكي  ماده شدن پخش داشت جوان سيآرتم

 يبرا واناتيح يچرب از اوپال. كن نكاه«: گفت شد بزرگترش خود همتوج كه او

  ».مندانههوش چقدر. كرده استفاده كي ي شماره يجادو كردن يخنث

. ديرس يم گوش به زدن اوغ و كردن غر غر يصدا آب، دوش يصدا انيم در

 نه هيقض نيا از آنها و شست يم را كي ي شماره و يهال شلنگ با داشت باتلر

  .داشتند يخوب يحس چندان نه و بودند شادمان

  .دوشون هر اند، زنده يول

. بود دهيكش دراز خودش تخت يرو ده،يكش اتو يروتخت در شده دهيچيپ نايآنجل

 گشتهباز اشچهره به يرنگته كه بود سيآرتم تصور ايآ يول بود جيگ و رنگيب او

  .رفتند وا كنار به سيآرتم دو فوراً و كرد سرفه يآرام به او ؟بود
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  .برد باال كوچكترش خود يبرا را شيآبرو بزرگتر سيآرتم

  ».برسه نظر به بيعج يليخ ينجوريا كنميم فكر«: گفت هيكنا با او

... تـي  مطالعه اتاقه يتو من چطوره  .خب آره«: كرد قيتصد ساله ده سيآرتم

  ».نه اي رسه يم نظرم به يفكر نميبب تا بزنم چرخ خودم يمطالعه اتاق

  ».ميكنجكاو حس. منه مشكله نيا«: شد متوجه سيآرتم

 هي ديبا. نكنم پاك رو ترم جوون خود ذهن كه دادم يم قول دينبا ديشا

  .بشه انجام مورد نيا در يكار

  .بودند آرامش با و يآب ها آن. كرد باز را چشمانش نايآنجل

 من«. بود چوب يرو بر هانوس دنيكش چون شيصدا» .سيآرتم«: گفت او

  »...بود نجايا هم مونيم هي و كنميم پرواز دارم كه دميد باخو

 نجات را مادرش او بود، سالم مادرش. داد تكان يراحت يرو از را سرش سيآرتم

  .بود داده

 .مامان ...مادر ،بود دراز پوزه مونيم هي - 

 نوازش را سيآرتمي  گونه تا آورد باال را دستش و زد يكمرنگ لبخند نايآنجل   

  .كند
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  .وقته يليخ. يكن مصدا ينطوريا مبود منتظر وقته يليخ من. مانما - 

  .شد يعيطب خواب كي وارد و ديكش دراز پشت به نايآنجل لبخند آن با و

 اي حموم در اجنه متوجه دميشا اي. خوبه حالش«: گفت خود با سيآرتم

 پشت كه يدوم سيآرتم اي كرده پر رو فرش كه يچرب يبشكه مواد

  ».شده تكاپوئه، در كتاب يقفسه

 حمام از اش نهيس يرو بر يها پدال يسوختگ رد با لباس بدون س،يخ باتلر

 بود مجبور خود داشتن نگه يبرا و بود معمول حد از تر رنگ يب او. آمد رونيب

  .دهد هيتك در به كه

 يزهيم زهير هم كوچولو نيا. ياومد خوش«: گفت تربزرگ سيآرتم به او

  ».بود بس پشتم هفت واسه كه داد بهم شوك كي. خودت مثل هيطونيش

  ».من مثل آره«: گفت يآرام به سيآرتم

 رو بشكه داخل به سفرشون دوتا اون«. ديكش اش شانه يرو بر را شستش باتلر

  ».نداشتن دوست

   رو جادوشون يجلو. سمه مثل اجنه يبرا واناتيح يچرب«: داد حيتوض سيآرتم

  ».كنه يم فاسد رو قدرتشون و رهيگيم
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 پرستار...  اون. بكنم رو كار نيا كرد محبورم اوپال«. افتاد باتلر صورت بر يا هيسا

 يجمجمه تو من. سراغم اومد فرودگاه ياصل يورود درِ دم بووك خانوم يلعنت

  ».شدم يزندان خودم

  .گذاشت محافظش دست بر آرام را دستش سيآرتم

  .ستين يخواه عذر به يازين...دونم يم - 

 را آن يكس چه آمد ادشي و ندارد دست در را اشاسلحه كه آورد ادي به باتلر

  »؟يكرد هوششيب دارت با ؟يكرد كار يچ اسشالك با«. است برداشته

  .نكرد دايپ يتالق راهمون نه - 

  . او دنبال به زين سيآرتم رفت، اتاق در سمت به باتلر

  از ديبا ما. كرده استخدام رو اون خودش نكهيا با كنه يم كنترلش اوپال - 

  .ميبش مطمئن دوتاشون بودن خطريب

 واريد كمك با را خودش باتلر .برسند كنترل اتاق به تا ديكش طول قهيدق چند

 به موقع به سيآرتم. بود رفته آنجا از اوپال دنديرس كه يوقت و ديكش يم جلو

. ديچيپ ابانيخ در كه نديبب را مرسدس يدهيكش يانتها تا ديدو پنجره سمت
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 اوپال آن اولي  دفعه. تكان دو د،رخو تكان عقب يصندل در وچكك كريپ كي

  .بووك مونگيا خانوم دوم يدفعه و بود

  .برگشت قدرتش يزود نيهم به

  .زد يم نفس نفس و شد خم او سر يباال باتلر

  ».نشده تموم هنوز«: گفت او

 ازگوب را ريناپذ اجتناب قتيحق كي واقع در باتلر. نداد او حرف به يجواب سيآرتم

  .كرد يم

  .شد شتريب نيماش موتور يصدا سپس

  ».گرده يم بر داره اون. كرد عوض رو دنده«: گفت باتلر

 را نيا انتظار نكهيا با كرد عبور قلبش از ييسرما كه كرد احساس سيآرتم

  .داشت

 به باتلر. ادينم رشيگ يشانس نيهمچ گهيد. گرده يم بر كه معلومه

 بد حالشون ساعت چند تا كي ي شماره و يهال بره، راه تونه يم يسخت

 كنه، ينينش عقب اآلن اگر. زميناچ انسان كي فقط من و بود خواهد

 نجايا به تارا از يفول گروه يزود به. رفته دستش از شهيهم يبرا يجيج
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 يبرا ديشا. برن يم نيزم ريز به رو كوچولو دراز پوزه ونيميم و انيم

  .باشه اوپال با شانس قهيدق پنج

 كه يوقت تا. كنم دور نجايا از رو يجيج ديبا من«: ديكش نقشه عايسر سيمآرت

 يمخف رو خودش رد تا كشهيم رو همه اوپال .خطرن در همه باشه عمارت يتو

  ».كنه

 ميتون يم. آره«. ختير يم نييپا صورتش يهااريش از عرق كرد، دييتا سر با باتلر

  ».ميبرسون 3سسنا به رو خودمون

 مسئول رو تو. برسونم سسنا به رو خودم من«: كرد حيتصح را او حرف سيآرتم

 از رو تر جوون منه كه باشه حواست تازه كنم، يم دوستانم و مادرم از محافظت

  ».اوپاله يخطرناك به هم اون. يدار نگه دور نترنتيا

 تيوصع در او. ديبگو را آن سيآرتم كه نيا از قبل يحت داشت را نيا انتظار باتلر

 ماند يم دفاع يب عمارت ،آن بر عالوه و. كرديم كند را سيآرتم فقط و بود يبد

  .رنديبگ را او انتقام و زنديبر داخل به اوپال يهابرده تا

 هاباله به حواست و نبر متر هزار سه از شتريب رو اون فقط. خب يليخ - 

  .كنن يم تياذ كم هي شه،اب

                                                 
� Cessna - ملخه تك وي ميقدي مايهواپي نوع. 
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 را باتلر دادن ميتعل يول نست،دا يم خودش نكهيا با كرد دييتا سر با سيآرتم

  .نگفت يزيچ سيآرتم خاطر نيهم به و كرد يم آرام

  .گرفتم. ها باله و هزار سه   - 

  .دارم دستخوش يكوچولو چندتا من ؟يخوا يم تفنگم   - 

 يهال چشم با يحت كه بده نقدريا من يريگ هدف نه،«. كرد مخالفت سيآرتم

 دارم ازين كه يزيچ تنها نه،. بزنم ريت تشسش به تونم يم فقط كنه كمك بهم كه

  .است طعمه كي

  ».ميآفتاب نكيع و«: كرد يمكث او
  
  
  

  

  ...به زودي، فصل بعد در
  
  
  

www.Valimar.irwww.Valimar.irwww.Valimar.irwww.Valimar.ir    
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 

اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   
عليرضا متوسل..... ويراستاري   

!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.
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      پانزدهم فصل     

!فاول بايد كشته شود         

يك جت اختصاصي . رددا ارسه وسيله ي نقليه ي هوايي در اختيفاول  ي خانواده

داري مي شدند و  نگه ،كه در فرودگاهي نزديك 1و يك هليكوپتر سيكوراسكاي

 عمارتشمالي  ضلعزار در  ، كنار چمنيك سسناي كوچك كه در تعميرگاهي

اش بر  پروژه سسنا چندين سال سن داشت و اگر آرتميس آن را براي. قرار داشت

 گرفته بودم آرتميس تصمي. شد اخته ميبه درون آشغال ها اند داشت حتماً نمي

ي  ي آن هزينه كه در نتيجهاستفاده نكند  ا تغيير دهد تا از سوخت كربنيرآن 

  .را با جان دل پذيرفته بود ماين تصمي نيز پدرش .كمتري داشته باشد

ند دارم كه روي همين مشكل كار من چهل دانشم«: او به پسرش گفته بود

  ».رو تمام و كمال براي كار تو مي گذارمام  كنن ولي من سرمايه مي

كارا پوشانده بود، هاي خورشيدي سبك و  نه، آرتميس تمام بدنه را با پانلو اينگو

  ولي بر خالف هليوس، . 2هاي آزمايشي ناسا با اسم هليوس درست مثل باله

                                                 


 Sikorsky 

�-Helios ر�� ��ا	�
� ���	
ن  
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ركت كند و مسافر نيز با ي آرتميس مي توانست باسرعت معمول خود ح سسنا

اين بدين خاطر بود كه آرتميس موتور اصلي آن را برداشته . سازدجا  خود جابه

ند و چهار بود و به جاي آن موتور هاي كوچك تري گذاشته بود تا ملخ را بچرخان

. به آن اضافه كرده بود اي براي فرود ها و چرخ دنده ديرك اضافي بر روي بال

تري تعويض  سبكاي بيشتر فلزات از اسكلت آن بيرون كشيده شده و با پليمره

و در آخر در جايي كه باك سوخت قرار داشت يك باتري نصب شده . شده بود

  .بود

اش  د ولي آرتميس باور داشت كه سفينهنياز بو هنوز چند تغيير كوچك در وسيله

او از در آشپزخانه . اميدوار بود البته بهتر است بگوييم .قابليت پرواز كردن را دارد

اگر شانس مي آورد اوپال تا به . زار بزرگ دويد چمن متو از ميان حياط به س

شد و بعد از آن آرتميس مي خواست  او نمي تآمدن هواپيما متوجه غيب پرواز در

ي كافي اوپال را  وقت شايد مي توانست به اندازهآن . كه اوپال حتما او را ببيند

  .دنبال خود بكشد تا نيروهاي كمكيِ پليس زير زمين برسند

او هيچوقت . هايش احساس كردبل از رفتنِ صد متر، خستگي را در پاآرتميس ق

در ميان تونل بر روي  مانشان در ز سفر تفريحي با اينكه طي ورزشكار نبود و يك

 . بود شدهاش ن كمك چنداني به وضعيت بدني باز هم عضالتش تمركز كرده بود
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بر  ذهن چيرگي كمي از قانون. ساخته باشد تر تظار داشت كه خودش را قويان

  .ه استكه نتيجه اي نداشت ظاهراً ماده استفاده كرده بود

كلنجار رفتن براي باز زار بسته بود و آرتميس به جاي  دروازه ي قديمي چمن

او مي توانست گرماي بدن پستاندار كوچك را بر زير . ، از آن باال رفتكردنش

قفل شده  شردنرا كه به دور گ يهاي كوچك ژاكتش حس كند و همچنين دست

  .بود

  ».بايد نجات پيدا كنه. جيجي بايد در امان بمونه«: او انديشيد

تر از چيزي بودند كه به نظر مي رسيد و توسط يك  محكم ،درهاي تعميرگاه

آرتميس كد را . محافظت مي شد ،سيستم امنيتي با صفحه كليدي براي زدن كد

با رگه هاي نارنجي خورشيد  وارد كرد و در را به درون باز كرد و سياهي آن را

رخ دستي هايي با لوازم مختلف كه داخل، ميان نيمكت ها و چ. نيم روزي پر كرد

اصالح شده قرار داشت كه به  ون نعل اسبي چيده شده بودند، سسنايچ

كشيد  يس كابل را از پريزِ دماغه بيرونآرتم. كمكي وصل شده بود هاي برقِ كابل

و خود را بر روي صندلي خلبان . كابين خلبان كشيدو به سختي خود را به داخل 

  . انداخت و تمام خاطرات پرواز اولش را مرور كرد

 .نه ساله كه بودم به يك صندلي بلند تر احتياج داشتم
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تنها صداي . صدا بودند ن شدند و به ميزان قابل توجهي بيروش موتورها سريعاً

كه آرتميس داشت براي  سيدر به گوش مييدن ملخ و كليدها و چراغ هايي چرخ

  .ها را بررسي مي كرد از آنقبل از پرو

كه به  شد مستقيماً صرف اين مي هشتاد درصد نيرو كه بود اين خبر خوب

آنقدر كافي بود كه مي شد به . هواپيما قدرت پرواز براي چندصد مايل را مي داد

ن حال ولي با اي. يرلند داداوپال يك پرواز در طول شفق باالي سواحل ا

قديمي شده  نيز ها چنگي به دل نمي زدند و بعضي از قفل ها هايي از باله قستم

  .بودند

  .باالتر از سه هزار متر نرو

به . مشكلي برامون پيش نمياد«: او به مسافري كه در داخل ژاكتش بود گفت

  ».هيچ عنوان

  .آيا اين حقيقت داشت؟ حتي خودش هم مطمئن نبود

. ود و شيب ماليمي به سمت باال و عمارت داشتچمن زار وسيع و طويل ب

 امكانو پيچ تندي برداشت تا آرتميس سسينا را از محل استراحتش بيرون آورد 

پانصد متري سبز  باند، يشرايط معمول در. فراهم كندبراي خود  بيشتري فرار
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از حد نيز بود ولي اآلن باد  كافي بلكه زياد ابراي بلند كردن هواپيما نه تنه

  .الف مي وزيد و چمن ها بيش از حد معين بلند بودندمخ

من تو شرايط بدتر از . با همه ي اين ها باز هم همه چيز درسته مي شه

  .اين هم پرواز كردم

او چرخ زير . راحت بودبلند شدن از روي زمين مثل خواندن كتاب براي آرتميس 

حتي از باالي ديوار سر سيصد متر تايين شده باال كشيد و به را اًدقيق را دماغه

ي را در غرب حتي در اين ارتفاع كم او مي توانست درياي ايرلند. شمالي گذشت

  .هايي از نور خورشيد كه بر نوك امواج برق مي زدند ببيند؛ سياه با هالل

  .او براي كسري از ثانيه وسوسه شد كه فرار كند ولي اين كار را نكرد

متوجه شد كه »  در عوض شدم؟اينق من جداً«: آرتميس از خودش پرسيد

 همان چند وقت پيش، تقريباً. هاي دلپذيرش را انجام نمي دهد ديگر تبهكاري

  .تمام آن كارها برايش قابل قبول بودند

هايي بودند كه حقشان بود كه ازشان دزدي  هنوزم آدم. ه، او تصميمش را گرفتن

 او فقط. دنشورها نگل تنها و با يك قاشق شود، يا لو بروند، يا در اعماق ج

  .ها انجام دهد تالش بيشتري براي يافتن آن بايست مي
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يك پيكسيِ . وجود داشت نفرفقط يك . هاي باله ها را فعال كرد آرتميس دوربين

توانست او را ببيند كه به  ميآرتميس . اوپال كوبوي. و بي عاطفه خود بزرگ بين

  .ا بر سرش مي گذاردسمت عمارت مي رود و در ميان راه كاله خود هالي ر

و اونم كه . به فكرش رسيد كه كاله خود رو برداره. از همين مي ترسيدم

  .مهم ترين وسيله است

زندگي خانواده و . ي ديگر جز جلب توجه اوپال نداشت با اين حال او چاره

برد و راه اوپال به سمت  آرتميس سسنا را سي متر پايين. دوستانش در خطر بود

او شايد صداي موتور را نمي شنيد ولي حس گرهاي داخل كاله . دنبال كردخانه 

  .خود هالي يك دوجين چراغ قرمز را برايش روشن مي كردند

ي راه ايستاد و نگاهي به آسمان انداخت و متوجه  خاطر همين، اوپال در ميانهبه 

  .هواپيماي كوچكي باالي سرش شد

حس گرهاي گرمايي اون . فت تو تلهبي. بيا اوپال«: آرتميس انديشيد

 ».لعنتيت رو فعال كن

 

اي كه از پليس  نوك چكمه .سخ به سمت عمارت رفت اوپال با جديت و عظمي را

  .گير كرد شي ديگر رفته بود به زير پاشنه شويژه ك
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وقتي كه . جن هاي بلند لعنتي«: داري داد با عصبانيت انديشيد و خود را دل او

تغييراتي در  ،هاي بلند و بشم، تمام جنوقتي كه من شهبان ...نه...من ملكه

ي هيپوفيز انسان ها رو به مغز  يا بهتره كه غده. ون خواهند داشتپاهاش

ترين ميان اجنه، هم از نظر  قوي. م اضافه كنم كه قدم بلند شهخود

  .جسمي و هم از نظر عقالني

صورت آرايشي ِ مخصوص اوپال كه يك قالب : هاي ديگري نيز داشت او نقشه

ندلي پرنده يك ص. توانست قيافه ي طرفداران پروپا قرصش را شبيه او كند مي

هاي احساسي كه حالت هاي او را برقي و سنسور كه با ماساژدهنده هاي

منتشر كند  اي مطلوب وقت كه اوپال نياز داشت، رايحه شد تا هر خواند، پر مي مي

 .تا او را شادمان سازد

اآلن . شد و ميو شهباناظر بمانند تا وقتي كه انستند منتولي اين نقشه ها مي تو

بدون سيال مغز آن، سال ها طول . بيشتري داشت تقدمدراز  ميمون پوزه

علم  تر از ي اينكه جادو خيلي آسان بعالوه. هايش را اجرا كند كشيد تا نقشه مي

  .كارها را انجام مي داد
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ن به صروت خودكار خود هالي را بر روي سرش جاي داد و مدارهاي آ اوپال كاله

چندين كد امنيتي نياز بود كه او . حركت كردند تا شكل جمجمه ي او را بگيرند

خودهاي  اين كاله. و دست آن ها را هك كردبه راحتي با چند حركت چشم 

هايي كه خودش در بخش كاري خودش  حتي نصف مدل ي،نيروي پليس زيرزمين

  .داشت نيز نبودند

هاي نمايشگر جلوي  الباز شد، كريست شكاله خود برايهاي  وقتي كه تمام كارايي

يك . چيزي به او نزديك مي شد! اعالم خطر. كاله وز وز كردند و قرمز شدند

وچكي را به نمايش مي گذاشت و رادار سه بعدي ظاهر شد كه وسيله ي ك

آن را به عنوان يك سسناي دست ساز بشر  افزارهاي شناسايي سريعاً نرم

  .شناسايي كردند

عال كرد و ردياب مادون قرمز گرهاي حرارتي را ف او سريعا گزينه ي حس

. له را آناليز كردپرتوهاي الكترومغانطيسي ساتع شده از داخل وسي ،خود كاله

ولي توانست  شده بودمشكل  دچار هاي خورشيدي كمي پانل بررسي به خاطر

يك  فقط. خلبان مشخص كندي نارنجيِ گرمايي را در صندلي  يك توده

راحتي خلبان را به عنوان آرتميس فاول ه خود ب سنج كاله رادار زيست. سرنشين

  .شناسايي كرد و يك تصوير لرزان سه بعدي از او را به نمايش گذاشت
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داري سعي مي كني كه من رو از خونه دور . يك سر نشين«: اوپال زمزمه كرد

  »كني؟ كني آرتميس فاول؟ براي همينه كه اينقدر پايين پرواز مي

انتظار بررسي حرارتي توسط  ولي آرتميس فاول تكنولوژي را مي شناخت و حتماً

  .اوپال را داشت

  ».اي تو سرته؟ يا بهتره بگم تو لباست ديگه چه حقه«: پيكسي با خود گفت

او تصوير قلب آرتميس را بزرگ كرد و يك منبع گرماي دوم را كشف كرد كه 

  .تنها فرقش با آن سايه اي كمرنگ تر بود تقريبا توسط اولي مخفي شده بود و

حتي در موقع مشكالت هم اوپال نتوانست جلوي خود را بگيرد كه انسان جوان 

ي گرمايي ميمون  كسي كه سعي كرده بود مشخصه تحسين .را تحسين نكند

  .پوزه دراز را با مال خودش مخفي كند

  .باهوشه، ولي نابغه نيست - 

برگرداندنِ . تواند اوپال كوبوي را شسكت دهدبايست نابغه مي بود تا ب و مي

  .آرتميس دوم كلك تميزي بود ولي اوپال بايد متوجه آن مي شد

دوباره تكرار . دم شكست خوردمي تكبر خو من به وسيله«: او متوجه شد

  »شهنمي
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خود به صورت خودكار با فركانس راديويي سسنا تنظيم شد و به همين  كاله

  .ي براي آرتميس فرستادخاطر اوپال پيام كوتاه

كوچك از جادو  يك نوسان» .من دارم براي ميمون پوزه دراز ميام پسر«: او گفت

خودت رو نجات  بخواي كه يستين تو اين بار خود«. باز كرد بالهاي لباس را

 ».بدي

 

مي شد را ببيند يا آرتميس نمي توانست پرتوهايي كه بر روي سسنا انداخته 

ه خود استفاد اوپال از حسگرهاي گرمايي كالهكه دانست  حس كند ولي مي

هاي داخل هواپيما را چك كند و حتي شايد از  خواهد كرد تا گرماي بدن

رسيد كه او سعي دارد  ظر مياين گونه به ن. پرتوهاي ايكس هم استفاده مي كرد

ي  دش مخفي كند ولي اوپال به اندازهي گرمايي بدن جيجي را با مال خو شناسه

وقتي كه پيكسي مطمئن شد كه . نمي خورد آن را فريب ثانيه هم كسري از

اش در حال فرار كردن است چه چيزي مي توانست جلويش را بگيرد كه به  جايزه

  دنبال آن ها نيايد؟

ن ر دوربين هاي خود ببيند و با ديدمتمايل شد تا اوپال را د يآرتميس به سمت

  .ضعيت مطلع شداز و ،يك جفت بال از لباس هالي نبيرون آمد



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 
13 

  .وقته فراره

 عمارتآرتميس از . مي خواهد فرار كندد كند وزمان اين بود كه طعمه وانم

فاصله گرفت، به سمت درياي سياه رفت، ساسات روي بدنه را كامال باز كرد و از 

تور وها يك جريان ثابت از نيرو را به م باتري. رعت گرفتن هواپيما شاد شدس

ه حتي يك گرم دي اكسيد كربن را به داخل اتمسفر رها فرستادند بدون اينك مي

  .كند

او دوربين دم هواپيما را بررسي كرد و از ديدن پيكسي در صفحه ي مانيتورش 

  .تعجبي نكرد

ور اوپال به ز. هها كمتر شد رلش روي جادو به خاطر داروي دارتكنت

انبي ي اثرات جولي به زود. ها رو داشت نيروي كافي براي باز كردن بال

بال هاي من  رقي،است كه گلوله هاي ب ره و اون موقعهدارت ها از بين مي

  .رو شعله ور مي كنن

سر و صدا و . تآرتميس به سمت جنوب چرخيد و به سمت ساحل ناهموار رف

ود را هاي بلند دابلين به گوش مي رسيد، دودكش ها دود خ شلوغي در آپارتمان

هاي خاكستري به  باالي سنگ پترها كه ازي هليكو بيرون مي دادند و صداي پره



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 
14 

دريا به ساحل  . آسمان را پر كرده بود رفتند، مي سمت ريل آهن شمال به جنوب

  .چون ميليون ها انگشت مشت شده ضربه مي زد

ديگر مي رفتند، دريانوردان  ي اي به بويه 3قايق هاي ماهي گيري از بويه

ابر . ريايي را جابه جا مي كردندهاي لغزانِ ديگ هاي پر از خرچنگ هاي د دسته

كردند و از  متري آرام حركت ميدر ارتفاع چهار هزار  ناكي هاي عظيم و غضب

  .ندمي باريد زير شكمشان باران

  .م، البته تا وقتي كه كسي به باال نگاه نكنهويك بعد از ظهر آر

تباه جسم در حال پرواز اوپال مي توانست با يك عقاب اش ،در اين ارتفاع البته

  .گرفته شود

او توانسته . رفت از چيزي كه اميدش را داشت پيش مي نقشه ي آرتميس بهتر

ه خود اجازه داد تا به آرتميس ب. اوپال پرواز كند مزاحمتت مايل بدون صبود ش

  .نور اميد دل ببندد كور سوي

  ».خودش رو مي رسونه يبه زودي، پليس زيرزمين«: او انديشيد

  .ش جان گرفتدر همان موقع راديوا

  آرتميس؟ اونجايي آرتميس؟ - 

                                                 

�. �ب در ��ور� راه��
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صداي او سرشار از آرامش بود و اين وقتي اتفاق مي افتاد كه او مي خواست . باتلر

  .از جدي بودن قضايا سخن بگويد

  .خبر هاي خوب رو به من بگو. باتلر دوست قديمي، من اينجام - 

  .محافظ آهي كشيد

  .ت نداريتو براشون اولوي. ها به دنبال سسنا نمي يان اون - 

  . اونا بايد ببرنش زير زمين. ي يك اولويت اولشونه شماره«: آرتميس گفت

  ».مي دونم

  ...اون و . آره - 

  ».اوپال داره گوش مي ده. ديگه چيزي نگو دوست قديمي«: آرتميس سريعا گفت

من ازت مي خوام كه بچرخي و . اينجاست آرتميس يپليس زير زمين - 

  .برگردي اينجا

  ».نه، من دوباره مادرم رو در معرض خطر قرار نمي دم«: فتآرتميس با جديت گ

ي  را شنيد و حدس زد كه باتلر پايه آرتميس صداي ترك خوردن عجيبي

  .ميكروفون را خورد كرده است

  .يه جايي كه مام بتونيم خودمون رو برسونيم. يك جاي ديگه !باشه   - 

  ...ريمچرا ن. من كه به هرحال به سمت جنوب ميرم. خيلي خب  - 
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رد چرا كه خط او توسط يك ي ناممكنش را كامل نك س هيچ وقت نظريهآرتمي

گوش او سوت كشيد و براي چند لحظه او، كنترل . كننده قطع شد صداي كر

  . سسنا را از دست داد

هنوز كنترل را به دست نگرفته بود كه ضربه ي سنگيني به دماغه ي هواپيما 

  .خود را از دست بدهدوارد و باعث شد كه دوباره تمركز 

و خاموش هاي خورشيدي روشن  ي نمايش پانل چنديدن برقِ قرمز در صفحه

اي را  آرتميس لحظه .بودند شده ها توسط انفجار شكسته حداقل ده تا از پانل. شد

  .تعجبي هم نداشت. اوپال ديگر آنجا نبود. صرف كردپشت  ،دوربينبراي بررسي 

چون انفجاري ديگر از راديو به شيطاني كسي با خشم و عصبانيتي صداي پي

  .گوش رسيد

. ارج شدهخبدنم از داخل  سم تو ديگه. ي خاكي من حاال قويم، پسره«: او گفت

  ».مي قدرت قدرتم هر لحظه بيشتر ميشه و من هنوزم تشنه

به تمام مهارت و فكرش براي . آرتميس وقتي را براي صحبت كردن هدر نداد

 .اشتهدايت كردن سسنا نياز د

 و با آرنجش پانل هاي خورشيدي را اوپال دوباره به بال سمت چپ حمله كرد،

  . شكست، هاي يخِ روي درياچه را مي شكنند چون بچه اي كه ورقه
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وز وز مي كردند تا فاصله را ثابت  شهاي بال .شحالي دستانش را مي چرخاندبا خو

رتميس مجبور شد به هواپيما تكان خورد و به پايين منحرف شد و آ. نگه دارند

  .اهرم فشار بياورد تا ارتفاع وسيله را حفظ كند

  ».ست ديونه جداً. ست اون ديوونه«: آرتميس انديشيد

  و

  .حاال اون خودش رو دانشمند مي دونه. اون پانل ها منحصر بفرد بودند

هاي مسلح خود را در طول جلو آمدن  بر روي بال خود را مي كشيد و مشتاوپال 

ي  پانل هاي بيشتري از بين رفت و يك فرورفتگي به اندازه. كرد رو ميفدر دماغه 

هاي كوچك آن باد به داخل  از ترك .شانه ي آرتميس ايجاد شدباالي  ،مشت

  .آمد مي

فرود بيا و من شايد . فرود بيا، فاول«: رسيد صداي اوپال به وضوح به گوش مي

  »!بيا دفرو !فرود بيا. وقتي كارم تموم شد به عمارت بر نگردم

. هر بار تكرار دستور فرود آمدن با ضربه اي بر روي اتاقك خلبان همراه بود

  .رده شيشه آرتميس را در بر گرفتبه داخل شكست و باراني از خ ،شيشه ي جلو

  !فرود بيا! فرود بيا - 
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. پس قدرتم دست توئه. پيشِ توئه جنس«: آرتميس به خودش ياد آوري كرد

  ».نه كه جيجي بميرهاوپال نمي تونه خطر ك

هاي آرتميس يا پرت  تمام اطالعات دستگاه .ازيانه زدباد بر صورت آرتميس ت

ها  مغناطيسي لباس پليس زير زمين آن گفتند و يا اينكه اوپال توسط ميدان مي

هنوز هم در اين . داشت سولي آرتميس هنوز هم هم شان. بود را قاطي كرده

  .م مبارزه موج مي زدزع ،فاول

اوپال به راحتي . چپ چرخيد دماغه را به سمت پايين برد و تيز به سمتاو 

ي  او به يك سايه. ماغه را پاره كردهايي از د ي خود را حفظ كرد و قسمت فاصله

  .مخرب در ميان غبار ضعيفي از نور تبديل شده بود

  .استشمام كندتوانست بوي دريا را  تميس ميآر

  .زود مه او خيلي پايين آمده بود و خيلي

منبع نيرو قطع شده . كردند نمايي مي خود بر روي صفحه هاي قرمز از هم چراغب

  .آورد سنج از خودش صدا در مي ارتفاع. ها از كار افتاده بودند باتري. بود

را ببيند  شهاي كوچك توانست دندان آرتميس مي. ي بقل بود اوپال بر روي شيشه

 ولي راديو. فرياد مي كشيد. مي گفت او داشت چيزي. زدند كه به او پوزخند مي

  .ردك ديگر كار نمي ، ي لوازم مثل بقيه تقريباً
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  .حسابي شنگوله. اوپال داره عشق و حال مي كنه«: او با خود گفت

. اخطارهاي باتلر ديگر مهم نبود. كرد ميها دست و پنجه نرم  آرتميس با كنترل

يرون بكشد، آن وقت او تمام اگر اوپال تصميم مي گرفت كه چندتا سيم ديگر را ب

ز خيلي زود بود، با اينكه هنو. كنترلش بر روي هواپيما را از دست مي داد

اگر اوپال تنظيمات رو بر . ي سه چرخه ي فرود را فعال كرد آرتميس چرخ دنده

 .هم مي زد، چرخ ها بيرون مي ماندند

به پشت مثل يك گنجشك كه . آن دو همراه با هم به پايين سقوط مي كردند

كوبيد و در  ميي ورودي  خود  را به شيشه پال كالهاو. عقاب چسبيده است

خود پخش  ي جلوي كاله كشيد و تفش بر روي شيشه ميكروفون آن فرياد مي

 هم وقت آن را البتهآرتميس نمي توانست بشنود و داد كه  دستوراتي مي. شد مي

جادو قرمز شده و  ازاوپال او توانست ببيند كه چشمان . نداشت تا لب خواني كند

از حالت ديوانه وارش مي شد فهميد كه آخرين نخي كه او را به عقالنيت ارتباط 

  .مي داد نيز پاره شده است

آميزي به  آرتميس نگاه طعنه. ود ديده مي شدهاي بيشتري در زير كاله خ فرياد

  .فهماندموقعيت را به اوپال بدر جايش قرار داشت انداخت تا  راديوي مرده كه
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صبر  آنقدر بي .خود را باال داد و فرياد كشيد متوجه نگاه شد و محافظ كالهاوپال 

  .بود كه منتظر باال رفتن كامل محافظ نشد

ميمون پوزه دراز رو بده من «: او با صدايش كه ته مايه ي هيپنوتيزم داشت گفت

  »...قول مـ. و اونوقت نجاتت مي دم

افكن اضطراري را از زير صندلي  فنگ شعلهت و تآرتميس نگاهش را از او بر گرف

  .بيرون كشيد و روبروي صورت اوپال قرار داد

صدايش سرد و » .اي برام نميگذاري جز اينكه بهت شليك كنم چاره«او گفت 

اين يك اخطار به شمار نمي آمد بلكه يك توضيح مختصر از حقيقت . مصمم بود

  .بود

و براي يك ثانيه قدرت تصميم  يستي ندانست كه شوخ ،اوپال تا آن را شنيد

ريع نبود تا جلوي ي كافي س او عقب كشيد ولي به اندازه. ل شداش مخت گيري

  .خودش را بگيرد ها توسط آرتميس به درون كاله شعله شدن شليك

هاي  هاي قرمزي چون زنبور ز سسنا دور شد و دود سياه و جرقهاوپال چرخان ا

بال سسنا برخورد كرد بال او به . جاي گذاشتخشمگين به دور سرش از خود به 

هاي خورشيدي چون  هاي سلول تراشه. خرد شدند برخورد، ها بر اثر و هر دوي آن

پودرهاي درخشان و پرهاي عقبي از بال اوپال چرخان به سمت پايين سقوط 
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هواپيما به سمت راست خم شد و مثل يك حيوان زخمي از خودش . كردند

  .صداي ناله در آورد

  .حاال. بايد فرود بيام

جلوي  ،سوختگي. كرد كاري كه كرده بود احساس گناه نميآرتميس به خاطر 

بدون شك همان . گرفت ميم اوپال را براي مدت زيادي نميا قدرت ترموجودي ب

در بهترين حالت آرتميس براي خودش . كرد وقع، جادو پوست او را بازسازي ميم

  .چند دقيقه دست پا كرده بود

ي زنجيريِ  نهويك ديو. از عصباني هم بدتر ميشه وقتي كه اوپال برگرده

  .ز دست بدهشايد قدرت استداللش رو هم ا. واقعي

اش شده  اي حس كرد كه خود قديمي اي زد و براي لحظه آرتميس لخند خصمانه

قبل از اينكه هالي و مادرش او را با خصوصيات دست و پا گيرشان آشنا . است

  .كنند

  .كه من الزم دارم هاشتن قدرت استدالل، مزيتيند. خوبه

. تر ساخت د را آهستهپيما را صاف كرد و فروآرتميس تا جايي كه مي توانست هوا

در . زد و پوستش را سوزن سوزن مي كرد اد بدتر از قبل بر صورتش ضربه ميب
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حالي كه جلوي چشمانش را با دست گرفته بود از ميان ملخك چرخان به پايين 

  .نگاهي انداخت

آمده  بيرونسنگي در سياهي دريا  پيكانيچون نوك  4ي هوك هد شبه جزيره

 5ي دانكيد آن دهكده. زدند شرقي آن چشمك مي ضلعا در ه گروهي از چراغ. بود

يك خليج  .بود، جايي كه باتلر منتظر او ايستاده بود تا از دوزخ ديوها برگردند

تمامي . داده بود ديوان را پوشش 6ي كوچك هايبراس جادويي كه يك بار جزيره

س اي جادويي پليه ي فعال جادويي بود و روي طيف سنج يك نقطه ،منتطقه

  .كرد زيرزمين را كم مي

را مشكل تشخيص دادن مناطق نرم از سخت گرفت و  جاي روز را مي شب سريعاً

زار وسيعي از دانكيد تا فانوس دريايي  دانست كه چمن آرتميس مي. بود ساخته

ها را هر  فقط مي توانست درخشش زمردينِ علفهوك هد كشيده مي شد ولي 

  .وس ببيندپنج ثانيه يك بار در زير نور فان

  ».باند فرود من«: آرتميس انديشيد

                                                 
�
 -Hook Head 

�
 -Duncade 

�
 -Hybras 
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خود را كم كرد و ارتفاع  به طور مايلبه بهترين حالت ممكن كشيد و  او سسنا را

اريكي شدند و در ت ها جدا مي ورشيدي از دماغه و بالهاي خ صفحه. پايين آمد

  .گشتند شب پنهان مي

  .هنوز هم نشانه اي از اوپال نبود

  .كي درش نيستاون بر مي گرده هيچ ش

  .با هر برق سبز، زمين سخت به مالقات او مي آمد

با سرعت بيش از حد دارم ميام . بيش از حد سريعه«: آرتميس با خود گفت

هيچوقت نمي تونم گواهي پرواز قانوني رو با همچين روندي به . پايين

  ».دست بيارم

فرود دشواري  قرار بود كه. هايش را بهم فشرد و اهرم را محكم گرفت او دندان

  .داشته باشد

ها فشار نمي آورد ولي تازه  با اينكه زياد هم  به استخوان !هم دشوار بود و واقعاً

در نوبت دوم بود كه آرتميس به جلو . بود و هواپيما دوباره كمي باال رفت كار اول

صداي وحشتناكي . ي سمت چپش را شنيد كه شكست شد و صداي ترقوهپرت 

  .اش را به گلويش آورد بود كه اسيد معده
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  .دارم تازه وارد شوك مي شم. فقط سردمه. هنوز دردي ندارم

بلند كه با شبنم پر شده و چون يخ لغزنده بود، ليز  هاي سسنا بر روي چمنِ چرخ

در هم كشيد، نه به خاطر دردش بلكه بدين خاطر كه اين بار  وآرتميس ابر. خورد

اوپال براي . او هيچ كنترلي نداشت تقديرش توسط شانس رقم مي خورد چرا كه

جيجي مي آمد و او مي بايست تمام تالشش را مي كرد تا حواس اوپال را پرت 

  .كند

چرخ جلو از روي يك . دنياي خارج از افكارش نيز خصمانه او را در بر گرفته بود

چرخ، براي چند دقيقه در كنار هواپيما . سنگ تيز رد شد و كامال كنده شد

  .س در سياهي ناپديد شدچرخيد و سپ

به زمين  اش سسنا بر روي دماغه رسيد و موجب شد يك دست انداز ديگربه 

هاي علف در  تكه. زد زمين را شخم مي سسنا نيز در همان حال  ملخك .خوردب

هاي كود از جاي خاليِ ششيه ي جلو وارد اتاقك خلبان  د و كپهش هوا پخش

  .شدند

نمي فهمم چرا مالچ اينقدر «: د و انديشيدآرتميس خاك را ناخواسته مزه كر

  ».سرِ خاك اشوه مياد، حاال خوبه كه مزه ي خرچنگ شيرين نمي ده
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 غلتپر از سنگ  به سمت خط ساحلي و از هواپيما به بيرون پرت شد سپس او

كسي نبود كه به  هم كرد خواست كمك نكرد و حتي اگر ميآرتميس در. خورد

صدا بود  و دريا پر سر. به نظر مي رسيدندطرناك خ و سياه  ها سنگ. برسد شداد

سمان نشون سقوط هواپيما را در آ ،حتي اگر نور فانوس. وزيد و باد شديدي مي

ام دهكده خودشان را براي برد تا مردم غير مسلح و آر مي داد، زمان زيادي مي

  .ه بودشدتا آن موقع خيلي دير برسانند و  رساني كمك

مه داد در حالي كه دست چپش آويزان بود و با آن سر آرتميس راه خود را ادا

  .خزداري را كه از جلوي ژاكتش بيرون زده را پوشانده بود

  ».رسيدم تقريباً«. او نفس نفس زد

 ؛يان آب ها بيرون زده بودندمردان از مي سنگي چون دندان پير يك جفت صخره

باد و  ي كنندهر كه در مقابل نيروي خرد سي مت به ارتفاع سنگي يهاي ستون

كردند  ها صدا مي مردم محلي آن دو را راهبه. بودندامواج تا به حال مقاومت كرده 

يكي از آن ها به خواهر كوچك و . چرا كه مثل دو خواهر به هم تكه داده بودند

  .ديگري به مادر روحاني معروف شده بود

هاي   انپلي ساخته شده از ريسم .ندها محل بازديد مردم دهكده بود راهبه

ه بود و از آن به مادر تر و سواحل را پر كرد شكاف ميان خواهر كوچك ،محكم
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هاي درازي را تنها  يك بار به آرتميس گفته بود كه شبباتلر . رسيد روحاني مي

 اقيانوس را به دنبال ،ها گذرانده و با دوربين ديد در شب بر روي يكي از صخره

  .اي از هايبراس گشته بود نشانه

زير پايش تكان خورد  ،چوب. ي پل گذاشت يس پايش را بر روي اولين چوبهرتمآ

او دريا را زير پايش مي ديد، . او را نگاه داشت و غژ غژ كرد ولي با اين حال

بدن يك سگ بدشانس . دندهاي صاف از ميان آب چون قارچ بيرون زده بو سنگ

ناخوشايند براي  داشت، يك ياد آوري يكي از سنگ هاي پايين تر قرار بر روي

  .اينكه آرتميس بفهمد چه اتفاقي مي افتاد اگر از روي راهبه ها سر مي خورد

وقتي كه . ست حركت مي كنممن دارم به سمت بن ب«: او به خودش گفت

  ».پايين پريدن ندارم جز يي دوم برسم، ديگه راه به صخره

ماند كه اوپال ش به او فهيك نگاه كوتاه به پشت سر. ولي انتخاب ديگري نداشت

پيكسي . شبش نياز نداشت تا او را ببيند ديد در او حتي به عينك. آيد دارد مي

وار به جلو گام بر  او زامبي. اي نامرئي شدن هدر دهدجادوي كافي نداشت تا بر

وشن كرده بود و خود ر ز از جادو كه صورتش را درون كالهمي داشت با مهي قرم

يش هنوز بيرون بود ولي خراب و ها بال. نشهاي گره خورده در كنار بد مشت

تنها نيروي جيجي . او ديگر نمي توانست با آن ها به جايي پرواز كند. مصرف بي
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اگر او به . او آخرين اميد براي پيروزيِ اوپال بود. مي توانست اوپال را نجات دهد

خودش را براي  يكرد، پليس زير زمين تزريق نميزودي سيال مغز را به خودش 

  .در حال انقراض مي رساند حفاظت از موجود

اسش بود كه دست آويزانش به گذشت و حو از روي پل با احتياطآرتميس 

داشت، فقط  اندكبه طور غير قابل تصوري دردي ثابت ولي . نخورد ي پل كناره

  .به باالي سينه اش مي فرستادداشت جرياني از درد  هر قدمي كه بر مي

سواره نظام . هسواره نظام به زودي مي رس. رت كنحواس اوپال رو پ

  اون ها كه من رو فراموش نكردن، كردن؟. پرنده و نامرئي

  !فاول - 

  .تر از چيزي كه انتظارش را داشتفرياد از پشت سرش شنيده شد، نزديك 

  !ميمون رو بده به من - 

بدون ارتباط چشمي، خبري از . جادوي همراه شده با صدايش هدر مي رفت

  .دهيپنوتيزم نبو

  ».گل كاشتي«. و لبخندي غرور آميز زد» .ميميون«: آرتميس انديشيد
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ي  سطح لغزنده بر و پايش را. كوچك رفت ي اول، خواهر آرتميس به سمت راهبه

ي باله با  چون رقصنده وار دايرهو در  خرد پاي او بر روي سطح سر. آن گذاشت

  .چرخيدك همكار نامرئي اش كم

جيجي اآلن يك فاجعه بود چرا كه او بدون جيجي  مرگ. او جيغ اوپال را شنيد

در اين زمان گير مي كرد و تمام اعضاي پليس زير زمين به سراغش مي آمدند و 

  .هم نداشت اي هيچ قدرت فوق العاده

او مي توانست . خواست اين كار را بكند يس به پشت نگاه نكرد با اينكه ميآرتم

 ،پا مي گذاشت و با هر نفس كشيدن ها ي اوپال را بشنود كه بر روي تيركصدا

ي نازك پيكسي مانند او به گوش كلمات كه با صدا. لعنتي مي فرستاد

  .رسيدند، مضحك به نظر مي آمدند مي

بر روي پل دوم افتاد و خود را  آرتميس تقريباً. ديگر راهي به جز جلو رفتن نبود

ي مناسب  ر نقطهگفتند كه اگر د مردم محلي مي. وحاني با دست كشيدتا مادر ر

مي چشمانت را نازك كني در زمان طلوع خورشيد روي خط ساحلي بايستي و ك

  .تواني شكل هاي خشني را بر روي صورت مادر روحاني ببيني آن وقت مي

حتي . بدون حفاظ و نابخشاينده. سنگ همان موقع هم خشن به نظر مي رسيد

  .يك گام اشتباه هم توجيح پذير نبود
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در  مانند فرود آمد و آرنج دست چپشزانويش روي سطح قارچ آرتميس بر روي 

  .كف دست راستش گرفت

  .تمركز كن. نابغه نه االنولي . كنه ه زودي، شوك و درد بر من غلبه ميب

  .دار ناپديد شده بودسر خز. ي ژاكتش كرد به يقه يآرتميس نگاه

  .منتظره اوپاله. افتاده روي خواهر كوچك

مي آرتميس با آرا. دن جيغ شادماني از پشتش مطمئن شدو از اين قضيه با شني 

به نظر مي رسيد كه دارد . كردبه دشمنش رو  به پشت چرخيد و با تقالي زياد

  .كند بديت با اوپال دست و پنجه نرم ميا سر بر

آرتميس . مي رقصيد اوپال آنجا ايستاده بود و از روي خوشحالي تقريباً

  .د كه جلوي اوپال روي زمين دراز كشيده بودتوانست جسم خز داري را ببين مي

با اون مغز ! ي نابغه بودنت با همه .ال منهم«: صداي قد قد مانندي گفتاوپال با 

  »!تو به همين آسوني انداختيش! تو انداختيش! ات گنده

در كمتر از يك دقيقه . ر شانه اش آغاز شدآرتميس دردي را حس كرد كه د

  .د سرش بيايد، او مطمئن بودحتي بدتر از آن هم قرار بو

  .اش دراز كرد اوپال دستانش را به سمت جايزه
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توانست قسم بخورد كه  و آرتميس مي» .منه مالديگه «: او محترمانه گفت

من . منه رايقدرت بي چون و چرا ب«. ست شنيداي را از دور د صداي صاعقه

  ».وردمادراز رو بدست  مون پوزهمي

  .بيان كرد تا به گوش اوپال برسد آرتميس كلماتش را با وضوح

  ».ن معموليهبلكه يك ميمو. دراز نيست اون يك ميمون پوزه«: او گفت

مي كرد جيجي است  چيزي كه فكر هايش و ل خشك شد، تمام دنداناخند اوپبل

  .حركت بود جسم در دستش نرم و بي. فشردرا محكم تر 

  »!زيهاين يه اسباب با! اسباب بازي«: او بريده بريده گفت

  .ي درد و خستگي، خفه شد حس پيروزي آرتميس به وسيله

  .برادرم اسباب بازيِ. پرفسور پرايميت ؛اوپال معرفي مي كنم - 

من خود . ولي دوتا منبع گرمايي بود. بازي اسباب«: ل با گيجي تكرار كردااوپ

  ».ديدم

ل كه به داخ بود ويوي  ميكروژل فشرده شده ي به خاطر «: آرتميس توضيح داد

تو دستت . نهوِِجيجي تا اآلن ديگه تو ه. د اوپالديگه تموم ش. بدنش فرو كردم

  ».رسونم تسليم شو و من بهت آسيبي نمي. سهبهش نمي ر

  .آميخته شد چهره ي اوپال با خشم در
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و آنقدر ميمون اسباب بازي را بر روي تخته » !به من؟! به من آسيب بزني؟«

يك صداي خشن از . ن ريخته شدبيرو سنگ كوبيد تا آخر لوازم داخل آن

  .گوي آن بيرون آمد بلند

اين روز رو به  تاريخ... تاريخ ايـ...اريخ اين روز رو به خاطر خواهد سپردت - 

  .خاطر خواهد سپرد

  .اوپال فرياد كشيد و جرقه هاي قرمز جادو بر نوك انگشتانش جوشيد

جادوي كافي  ولي. نمي تونم صاعقه پرتاب كنم. من نمي تونم پرواز كنم - 

  .بپزم ت دارم تا مغزت رو توي كله

در آن موقع او فقط . فته بودندر شاوپال براي قدرت برتر از ياد آرزوهاي

او با فكر كشتن آرتميس بر روي سنگ دوم . آرتميس فاول را بكشدخواست  مي

  .پريد

  .آرتميس با خستگي ايستاد و دستش را در جيبش برد

. لحن او آرام بود» .هد كردت محافظت خوالباست از«: او به اوپال گفت

  ».بآلخره نجاتت مي ده يانگيز خواهد بود ولي پليس زير زمين وحشت«

ديگه دستت . بلوفه بلوفه و بازم مي گم. بازم يك حقه ي ديگه«: اوپال پوزخند زد

  ».اين بار فريب نمي خورم !رو شده آرتميس
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فقط بشين و منتظر پليس . المجبورم نكن اين كار رو بكنم اوپ«: گفت سآرتمي

  ».نيازي نيست كه كسي صدمه ببينه. زير زمين باش

  ».ولي من فكر مي كنم يكي قراره بد صدمه ببينه«: اوپال گفت

آرتميس يك نشانه گذارِ ليزريِ تقويت شده را از جيبش بيرون كشيد و پرتوي 

  .ي خواهر كوچك تر انداخت ال ساخت و آن را بر پايهنازك آن را فع

مي خواي با اون چي كار كني؟ صد سال طول مي كشه با اون ليزر از  - 

  .داخل اون سنگ رد بشي

و «. و پرتو را ثابت نگاه داشت» .من نمي خوام از داخلش رد شم«: آرتميس گفت

  ».تازه اون سنگ نيست

اوپال دستانش را باال برد و جرقه هاي جادو چون مار به دور انگشتانش 

  .چرخيدند

  .زدن فايده ندارهديگه حرف 

بيروني را سوراخ كرد  ي خواهر كوچك را بريد تا الك وي ليزري آرتميس پايهتپر

  .ي عظيم گازِ متان زير آن رسيد و به ذخيره
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آن هفتمين كاركن بود كه به وسيله ي قدرت . خواهر كوچك يك سنگ نبود

را  آرتميس چندين سال بود كه آن. جادويي هايبراس به آنجا جذب شده بود

  .حتي فولي نمي دانست كه آن آنجا قرار دارد. مورد مطالعه قرار داده بود

الك . انفجار عظيم بود به طوري كه ستوني از آتش را پانزده متر به هوا فرستاد

  .هاي نارنجي بلعيد ست و او را در تند بادي از گلولهبيروني زير اوپال شك

  .زيرزمين را شنيدي باز شدن محافظ لباس پليس  آرتميس صداي خفه

  .محافظ فولي نجاتش مي ده

ر بار سنگ ها، گياهان و حتي او خودش را بر روي زمين لغزنده انداخت و زي

  .هايي كه بر سر و پايش مي ريخت قرار گرفت ماهي

  .فقط شانس. مگه اينكه شانس بيارم و زنده بمونم

هيچ كدام به چندين سنگ گنده بر روي صخره افتادند ولي . و شانس نجاتش داد

و جسم هاي كوچك تر او را هدف قرار دادند و صدها بريدگي . آرتميس نخوردند

هايش اضافه مي شد ولي حتي يك  كبودي كوچك بود كه به ليست زخم

  .شكستگي هم در استخوان هايش نداشت

ا متوقف كرده است، آرتميس به زماني كه به نظر رسيد دنيا تكان خوردنش ر

يك هرم سنگي به آرامي . به درياي كف آلود نگاهي انداختي صخره رفت و  لبه
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موجود عظيم الجثه . در ميان امواج جايي كه كاركن قرار داشت، بخار مي كرد

از . ي جادويي براي خود پيدا كندا ه جاي ديگري كوچ مي كرد تا منطقهحاال ب

  .نيز خبري نبود لاوپا

  .پيداش مي كنه يپليس زير زمين

كرد  او معموال اين كار را مي. اه كردها نگ  راز كشيد و به ستارهميس به پشت دآرت

ونه مي تواند خود را به آن و ديدن منظره او را به فكر وا مي داشت كه چگ

در اين بعد از ظهر، ديدن . كرد ر برساند و چه چيزي آنجا پيدا ميهاي دو سياره

طبيعت . ز استها باعث شد آرتميس احساس كند كه خيلي كوچك و ناچي ستاره

او آنجا . ي او را خاطره نينبزرگ و نيرومند بود و سرانجام او را مي بلعيد و همچ

وزي بود كه مي دانست هيچ وقت سرد و تنها دراز كشيد و منتظر احساس پير

آيد و گوش دادن به دورها و فرياد مردم دهكده كه خود را از ميان چمن زار  نمي

  .وسيع به آنجا مي رساندند

  

به آنجا رسيد و بدون صدا بر روي سنگ فرود  يشمال ضلعلي قبل از مردم ها

  .آمد
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گاه آن را نديده  طوري كه انگار هيچ» .كني تو داري پرواز مي«: آرتميس گفت

  .بود

راستش قرض . ي يك قرض گرفتم هاي شماره لباس از يكي از محافظ هي - 

  ....گرفتن كه نـ

چطور من رو پيدا «: بزند پرسيدآرتميس با اينكه خودش مي توانست حدس 

  »كردي؟

آها، من يك انفجار بزرگ ديدم و با خودم گفتم اين كاره كي مي تونه  - 

  باشه؟

  ».م، فكر كنم لو رفتمممه«: آرتميس گفت

  .هنوزم دنبالش مي كنم .ردمكن تشعشعات لباس قديميم رو دنبال تازه م - 

 كپهيه «. عوض كندتا فيلترش را  كشيد شخود ي كاله و هالي دستي به صفحه

يك گروه تجسس كامل نيازه تا بكشدش . نگ بزرگ رو سر اوپال خراب كرديس

  »چي كار كردي باهاش؟. اون پايين مثل يه دورفت پير لعنت مي فرسته. بيرون

متوجهش  زنم هموني كه فولي حدس مي. كاركن هفتم«: توضيح داد آرتميس

 كمكمن به . ، لوله اي بودشهامخروطي ب اينكه كه به جاي به اين خاطر. نشد

  ».ي هواشناسي متوجهش شدم ماهواره
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كلي . آرتميس فاول هميشگي«. هالي انگشتش را بر پيشانيِ آرتميس گذاشت

  ».زخمي شده ولي هنوزم به نطق خودش ادامه مي ده

اي آرتميس را در  ن پيلهو چو يي از نوك انگشت هالي بيرون آمدهاي جادو جرقه

دردهايش از . اي در گهواره  احساس راحتي و آرامش كرد بچهاو چون . بر گرفت

  .بين رفتند و ترقوه اش دوباره ترميم شد

  .زد و چشمانش درخشش داشت لبخند مي» .ي خوبيه حقه«: او گفت

ي يك كل  شماره. شنبه اينجام من تا سه «: هالي در جواب او لبخند زد و گفت

  ».جادوم رو پر كرد

من به خاطر دروغ گفتن «. قرمز نگاهي به دوستش انداختآرتميس از ميان غبار 

  ».همينجوريش هم براي من كلي كار انجام دادي. بهت متاسفم هالي

منم  شايد انتخابت اشتباه بوده و شايد«. آمد چشمان هالي كمي تيره به نظر مي

. آرتميس هستيم از دنياهاي مختلفي ام. دادم همون اشتباه تو رو انجام مي

ها رو  بيا فقط ادامه بديم و گذشته. اشتهايي خواهيم د ر مورد هم شكهميشه د

  ».كه هستن رها كنيم يهمون جاي

اين تمام چيزي بود كه بدست مي آورد و از . آرتميس با حركت سر موافقت كرد

  .سرش هم زياد بود
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 قبل از حاال«. هالي يك قالب از كمربندش بيرون كشيد و به دور آرتميس بست

  ».راه بندازن و بخوان دارت بزنن بگذار برسونيمت خونه دم دهكده غوغااينكه مر

اش خواب آلود  ثير ترميم جادوييتأ تحت» .ر خوبيهنظ«: آرتميس زمزمه كرد 

  .شده بود

  .آره، بخواي باور كني يا نه مردم اين دوره زمونه خيلي خرافاتي هستن - 

  .شت و خوابيدو بعد سرش به عقب برگ» .خرافاتي«: آرتميس تاييد كرد

 ي سنگ به هوا ضافه شده تنظيم كرد و از روي لبههايش را براي وزن ا هالي بال

چون  هاي با نور مشعل مردم كه آسمان راكرد تا  در ارتفاع كم پرواز مي. بلند شد

  .دننشوشان  ، متوجهندروشن كرده بود شان نور افكن

  .خود او وصل شد فولي به فركانس كاله

او  ...بته من خودم هم شك كرده بودم ال. كن هفتم بودحدس مي زنم كار - 

اآلن وقت خوبيه كه ذهن آرتميس رو پاك كنيم «: سپس گفت. مكثي كرد

اين . ش مياد نجات بديماز تمام مشكالتي كه در آينده پي خودمون رو و

  »!خالصه انسان ضرر
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يس آرتم. ي كنيمما ذهن دوستامون رو پاك نم! فولي«: هالي وحشت زده گفت

دونه كه چقدر مواد درماني در مغز اون ميمون  ورد كي مياجيجي رو براي ما 

  ».وجود داره

شوخي كردم شوخي كردم و تازه حدس بزن چي شد، ما حتي نياز نيست از    - 

شماره ي يك وقتي كه . جيجي بخوايم كه قسمتي از سيالش رو به ما اهدا كنه

اون بچه براي خودش . ست كردرمنتظر شاتل بود قسمتي از تركيب اون رو د

  !هاي عجوبها

تيم براي گرفتن  هراستي به ي. زياد سر و كار دارم عجوبه هااآره انگار من با    - 

  .اوپال نياز داريم

كه كردي رو برسوني  فكر كنم تو هم باز بايد گزارش كارهايي. اآلن تو راهن   - 

  .گشتيوقتي بر

  ».نيستاي  چيز تازه« :و گفت كرد يهالي خر خر

جريان اتفاقاتي كه افتاده بود را با او در  هالي شد تا فولي ساكت شد و منتظر

  .تر از آن صبر كند سرانجام او نتوانست بيش .ميان بگذارد

اد؟ من ازت مي پرسم كه هشت سال پيش چه اتفاقي افت. باشه، تو بردي - 

  !خداي من، حتما خيلي خفن بوده
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  .زدسو ميتميس را بوسيده بود كمي رجايي كه آ ،هالي احساس كرد لبانش

 و فتيم، ميمون پوزه دراز رو گرفتيمو ما ر هيچ اتفاقي نيفتاد. هيچي - 

چيزي نبود كه  يه چندتا اشتباه كوچيك داشتيم ولي مسلماً. برگشتيم

  .نتونيم حلش كنيم

هالي بعد از  اينكه  .فولي براي به دست آوردن اطالعات جزئي فشار نياورد

  .گفت كرد به فولي نيز مي ميخود حالجي ا براي ها ر خودش آن

تا حاال فكرش رو كردي كه بري سر كار و برگردي خونه؟ همين، هيچ  - 

  .اتفاق خاصي نيفته

هالي به اقيانوس نگاهي كرد كه زير بدنش برق مي زد و وزن آرتميس را در 

  .دستانش حس كرد

  ».نه، هيچ وقت همچين فكري نكردم«: او گفت

  
  ...ل بعد دربه زودي، فص
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  به نام خدا

 
 مجموعه ي آرتميس فاول، جلد ششم

 

 

 آرتميس فاول و دوگانگي زمان
 

 

اُ اين كالفر..... نويسنده   

ماهان علمي..... ترجمه   

عليرضا متوسل..... ويراستاري   
!خواننده ي عزيز  

تمام حقوق ترجمه ي اين اثر به سايت واليمار تعلق دارد و هرگونه استفاده از آن بدون اجازه ي 

 مديران وبسايت واليمار و مترجمين اين اثر _ممنوع _ مي باشد.

 



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 
3 

 
      شانزدهم فصل     

      يك گروه آرايشگر

ي زمان قاًيدق سيمآرت. آمدند فرود فاول عمارت در ها آن بعد ساعت كي از كمتر

  .آمد هوش به كامال و شد داريب دنديرس نيزم بهي هالي ها پاشنه كه

 فوق زهيچي ليخ جادو«: گفت چرخاندي م را چپش دست كهي حال در او

  ».هيا العاده

 ».يداشتي م نگه رو خودت مال بايد تو«: گفت طعنه بهي هال

 شبه اوپال ،بدم شفا رو مادرم كردمي نمي سع من اگر كه، نهيا جالب - 

 به كه بود گذشته به من سفرِ نيا. پيدا كنه بهبود خودش كه داد يم اجازه

 ندهيآ به ما دنبال به مدناو با اون كه بكشه، رو اش نقشه كرد كمك اوپال

  .كرد شيعمل

. كرد جمع را قالبش و» .داشتم دوستتت شتريبي بود خواب يوقت«: گفتي هال

  ».گرفتي م درد كمتر سرم«
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 اصال اونوقت دادم، ينم انجامي كار من اگر. هيزمان بزرگي دوگانگ كي نيا - 

  .باشه داشته شدن انجام به ازين كه نبودي كار

 زمان هم دوتا شما. نجايا بكشم روي فول بگذار«. كرد لمس را خودش كالهي هال

  ».نيكن صحبت باهم نيتونستي م

 و بود هانداخت سنگفرشي رو بر راي ميمال درخششي خارجي ها چراغ

 م،ينس با سبز شهيهم بلند درختان. دنديدرخش يم جواهر چون آني ها سنگ

 درختانِ مثل و دنديرسي م نظر به زنده خاطر نيهم به و خوردندي م تكان آرام

  .اي به خود گرفته بودند حالتي افسانه نيتالكي ها داستان

  .رفت يم ياصل در سمت به بلندي ها گام با كه كرد تماشا راي هال سيآرتم

  ».شدي مي كاشك فقط ،يكاشك«: ديشياند او

 ها سالح نيدتريجد با دندان تا كه ينيزم ريز سيپل از يميت توسط كي ي شماره

 سيآرتم. بود نشسته دري جلوي  هپّلي رو بر  و شده احاطه بودند شده مجهز

 آنها كهي كار تنها و بود شده سالحي كدها وارد شيا اني د كه دانست يم

 از بعد و بود ستيل انيم از اوي  نهيگز كردن انتخاب دادندي م انجام ستيبا يم

 مانند تاج ابِي دشمن كالهي رو بر را خودشي جيج. نداشتي فرار راه گريد آن

 را سيآرتمي وقت او. ديرسي م نظر به راحتي ليخ و بود دهيچيپ كي ي شماره
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 از پيبي صدا ها سلحها از نيدوج كي. ديپر پسر دستي رو بر و شد بلند ديد

  .شدي م انتخاب داشت اوي  نهيگز كه زد حدس سيآرتم و آوردند در خود

  اد؟يم خوشت حال زمان از. كوچولو قيرف سالم - 

. داره دوست رو نجايا آره«: داد جواب دراز پوزه مونيم جاي كي ي شماره

  ».كنه فرو سرش تو سوزن كه ستيني كس كه حاال مخصوصاً

 كردم فكر من. يكرد ريتكث رو الشيس وت«. كرد دييتا را او حرف سر با سيآرتم

  »كجاست؟ اسشالك دكتر. ميبد مانجا ميتون يم همي كار نيهمچ كه

 ها مهماني ها اتاق ازي كي يتو باتلر. كرد سقوط ،رفت اوپالي وقت   - 

  .گذاشتتش

  كوچك؟ سِيآرتم و   - 

 فهممي م مني ول يهست كوچك سيآرتم وت واقع در«: داد پاسخ كي ي شماره

ي كي من. شده منتقل خودش زمان به ترت جوون خود. يبپرسي خوا يمي چ كه

 فكر. موندم بازگشتش محل تعيين رايب م همخود و فرستادم رو ها تانيكاپ از

 بر دارن دوقلوها و پدر چون شي راحت دستش از تر عيسر چه هري خوا يم كردم

  ».خونه گردن يم

  ».برسه نظر به بيعج بود ممكن آره«. داد قلقلك راي جيجي  چانه سيآرتم
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 مينكن پاك رو ذهنش تا ميداد قول دونم يم«: گفت بود ريدرگ خود با كهي هال

 مورد دري دانش منحرفش ذهن اون تو كهي كوچك فاول بودن با جداً مني ول

  ».ستمين خوشحال اصال داره، اجنه

  ».جالبه منحرف؟ ذهن«. برد باال را شيابرو سيآرتم

  ...كه كله كل به اگه ،يه - 

ي رو از را اش كرده قوز پشت اش دم كمك با. بود دهيپري كم كي ي  شماره رنگ

  .كرد بلند پله

  .نگفتي زيچ من بهي كس كه نهيا مشكل. ذهن نكردن پاك مورد در - 

  »؟يكرد پاك رو ذهنش پس«. زد زل او بهي هال

 رو طلسم كي نيهمچن نم. اسشالك نطوريهم و«. كرد دييتا سر با كي ي شماره

. ستيني مهم زيچ. بشه دچارش هم باتلر كه گذاشتم جا به سيآرتم يچشما در

 با رو جاها اون خودش مغز. شهيم جادياي خالي جا يه خاطراتشون در فقط

  ».كنه يم پر قبول قابل خاطرات

 بهم حال واقعا !؟يگذاشت چشمهاش تخمي تو طلسم هي تو«: ديلرز خورد بري هال

  ».زنه

  ». ست مندانه هوشي  ول زن بهم حال«: گفت سيآرتم
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 هي انتظار من. شده باشي ناراحت ادينم نظر به«. بود شده متعجبي هال

 همون ،يدون يم. داشتم رو و تخم و بازخواست كردن اين و اون اخم ،يسخنران

  ».ديگه يشگيهمي كارها

 روي زيچ چيه من .فتهيم اتفاق نيا دونستم يم من«: انداخت باال شانه سيآرتم

 كه بود معلوم نيهمي برا باشه شده پاك ذهنم ديبا پس اوردم ينم ادي به درست

  ».ميبرد يم ديبا و ميبر يم ما

  .يدونستي م اول از تو پس   - 

  .بپردازم براش ديبا رويي بها چه كه دونستمي نم من   - 

 پل از ام خرِ ن،يگيم ها انسان شما كه اونطور پس«. ديكشي آه كي ي شماره

  ».گذشت

  ».شد بهتر حالمي ليخ اآلن«. زد او پشت بر و» !قاًيدق«: گفتي هال

 تيتقو رو ات ياتم ساختار من م،يريبگ نظر در رو وانيل پري  مهين اگه حاال - 

 تعجبم در هنوزم. بود شده شلي كم زمان در سفر خاطر به هات اتم. كردم

 بوده سخت چقدر مبزن حدس تونم يم فقط. يادسيوا پات روي چجور كه

  ».يكن تمركز كه تبرا
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 درخواست هي ممجبوري كرد تيتقو رو مني ها اتم كه حاال«: گفت سيآرتم

  ».گذشته به بفرست مني برا غاميپ هي شهيم اگه. بكنم ازت هم گهيد

ي ول. نكنم باز زمان تونل گهيد كه شده داده دستور من به«: گفت كي ي شماره

  ».ميكن جا گذشته تو زور به رو كوچولو زيچ هي ميبتون ديشا

  ».كردمي م رو فكرش من كهي زيچ همون«. كرد دييتا سيآرتم

 -  كجا؟ وي ك  

  .نيبد انجامش تاراي تو نيتوني م. دونهي مي هال   - 

 همان در و »سن؟ينوي م مالچي براي جور چه رو خفن العاده فوق«: گفتي هال

  .گشادي بر لبانش نقش بست لبخند حال

 نشيوالد اتاقي  پنجره و باال بهي نگاه و برداشت عقب بهي دمق سيآرتم

 مثل را سرش و رفت باال سيآرتمي  شانه از آورد در را اوي اداي جيج. انداخت

  .كرد خم عقب به او

  .باال برم كه ترسمي مي ول چرا، دونمي نم - 

 را دستانش خاطر نيهم به و كندي مي باز انگشتانش با دارد كه شد متوجه او

  .كرد فرو كتشي ها بيج در

  ...سـين معلوم. مني كارها خاطر به همش و دهينكش كهي زجر چه - 
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 رفته فروي وونيحي چرب تو هم ما كه نره ادتي«: ديپر او حرف انيم كي ي شماره

 كهيي ها طلسم. باشه تونه يم كننده منزجر چقدري بزن حدسي توني نم. ميبود

 زهيجا مثل ونيحي چرب اب سهيمقا در شني م گذاشته چشم تخمي رو

  ».مونن يم

 نوجوون هي دوباره من« : گفت زد ي م چشمك سيآرتم به كهي حال دري هال

  »!بود عياض خيلي ولي .بودم شده

ي آور ادي چرا دونم ينمي ول بهيعج« گرفت شكل سيآرتم انلب بر زور به يخندبل

 نيا بهي كمك هم ييا  ان  يدي ها اسلحه نيا. كنه ينم بهتر رو حالم ها زيچ نيا

  ».كنن ينم هيقض

 را شانيها سالح كه كرد اشاره ينيرزميز سيپل ميت به دست حركت باي هال

  .شد گفته خود كاله درون از گوشش در آرام اميپ كي سپس اورنديب نييپا

  .ميبر بپريم ديبا گهيد ما. پدرته ،نجايا اديم داره كوپتريهل هي - 

 من. ميبپر ديبا واقعاً ما. ستين مبالغه نيا و«. داد تكان را انگشتش كي ي شماره

 كنن يم استفاده ازش ستين دنيپر منظورشوني وقتي حت ها انسان كه دونم يم

  ...گفـي نش جيگ نكهياي برا پس

  ».كي ي شماره ام متوجه«: گفتي آرام به سيآرتم
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  .ديپر آن بري جيج و آورد باال را آرنجشي هال

  .امنه جاش ما پيش   - 

  .ونمدي م   - 

مقابل  اوي شيم وي آب چشمان. شد او چشم در چشم و ديچرخي هال سمت به او

  .روي آرتميس بود

 ازي كم و كرد فعال را شيها بال سپس دوخت او به اي نگاهش را لحظه يهال

  .شد بلند نيزمي رو

  .ديبوس را سيآرتمي  گونه و» .گهيد وقت هي«: گفت او

  .زد صدا را اوي هال كه بودي اصل در مقابل در آرتميس

 خاطر به فقط. يداد انجام خوب كار هي نباريا فاول؟ي دوني م رو زيچ هي - 

  .پول خاطر به نه وي خوب

  ».مشكف هنوز تو هم خودم. دونمي م« :و گفت كرد كجي دهن سيآرتم

 نگاه باال به دوباره كهي وقتي ول آورد دريي ادا و انداختي نگاه شيپا نوك به او

  .دبوي خال باغ كرد،

  ».باشهي جيج به حواستون. من دوستان خداحافظ«: گفت او

  



���� وا����ر/ �ر���� �ول و دو	���� ز��ن  

dkolwejqydtqesgclzmxnvvqarwieorpyigqaeqwjcnasdnskq 
 

  www.Valimar.ir 

sQESDRQOITUSKCMZXBCBASDFMCPLKFMVNBC 
11 

 از را كوپتريهل ملخي صدا توانست مي ،ديرس مادرش اتاق به كهي وقت سيآرتم

 كه گفت يم او بهي حسي ول بدهد حيتوض چند ستيبا يم او. بشنود دوري  فاصله

  .دادي نم گير يجزئ اطالعات به د،يدي م سالم را نايآنجلي وقت پدر سِيآرتم

 وارد خواب اتاق در از سپس كرد جزم را عزمش و جمع را انگشتانش سيآرتم

ژوليدگي  ر  خاط به و نشسته شيراآ زيمي جلو مادرش. بودي خال تخت. شد

  .بود گرفته عزا شيوها م

 من،ي خدا اوه«: گفت نهيآ در پسرش دنيد خاطر بهي ساختگ يترس با او

كه زود خودشون  دارم ازين لندن از كه شگريآرا گروه هي به من. كن نگاه. سيآرتم

  ».رو به اينجا برسونن 

  .يبا شديز. مامان...مادي هست خوب همي ليخ - 

 صافي را به و ديكش بلندشي موها انيم در را نشان ديمرواري  شانه كي نايآنجل

  ».داشتم اآلن تا كهي مشكالت به توجه با آره«. گردادند باز آن

  .ينبهتر اآلني ول. نيبود ماريب شما ،بله - 

  .كرد باز را دستانش و ديچرخ اش يصندلي رو بر نايآنجل

  .كن بقل رو مادرت. من قهرمان نجايا ايب - 

  .شد ، خوشحال ميبود شده گفته او به كهي كار از انجام سيآرتم
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  »زد؟ صدا قهرمان رو من چرا ؟قهرمان«. آورد هجوم او به يفكر ناگهان

 باتلري ول. آورندي نم ادي به ار زيچ چيه د،نوش يم مزيپنوتيه كهي كسان معموالً

 را خودي  تجربهي حت او. داشت ادي به را بود كرده او با اوپال كهيي كارها تمام

 مادرشي ول بود شده پاك ذهنش كه اسشالك. بود كرده فيتعر سيآرتمي برا

  بود؟ چطور

 به رو زيچ همه .يآرتي كرد كاري ليخ«. گرفت آغوش در تر محكم را او نايآنجل

  ».يانداخت خطر

 چهار در را ها پنجره و شد پيش شنيده مي از تر بلند هاي هليكوپتر پرّهي صدا

  .بود خانه پدرش. لرزاندي م چوب

  .دنيم انجام پسرهاي  همه كه ييكارجز  .مامان نكردمي كار كه من - 

ي رو بر را مادري ها اشك توانست يم او .كرد نوازش را سيآرتم سر نايآنجل

 موجود اون. زيچ همه. يآرت دونم يم رو زيچ همه من«. كند حس شيها گونه

 اوني ول كنم مبارزه باهاش كردمي سع من. گذاشت مني برا رو خاطراتش

  ».بود تر يقوي ليخ

  .نيهم ن،يداشت همتو شما. بود تب كي فقط اون مادر؟ي موجود چه - 
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 مبودي كسيپ اون ذهن جهنم در من«. داشت نگاه خودشي رو به رو را او نايآنجل

. هنبود نطوريا كهي بگ وي بگ دروغ من به كه نكن هم رو فكرشي حت. سيآرتم

 باتلر قلب دميد من. مردن تو به كردن كمكي برا باًيتقر توي دوستا دميد من

 كه بگو و كن نگاه مني چشمها به. يداد نجات رو ماي  همه تو دميد من. ستاديا

  ».هفتادين فاقات ها نيا از كدوم چيه

 را ركا نياي وقت و بدوزد چشم مادر رهيخ نگاه به كه بود سخت شيبرا سيآرتم

  .ديبگو دروغ كه بود ممكن ريغ گريد كرد

  .شتريبي حت و اش همه...هافتاد اتفاق - 

  »نشدم؟ متوجه چرا من. يداري ا قهوه چشم كي تو«. كرد اخم نايآنجل

  ».گذاشتم شما يرو طلسم كي من«: گفتي ناراحت با سيآرتم

  پدرت؟ و   - 

  .آره هم اون   - 

 به سالن طول در پدرشي پاي صدا. شد باز تاق چهار ي زيرين در طبقه خانه در

  .بود ها پلهي رو چند لحظه از بعد و ديرس يم گوش
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 بهي حس هي يول سيآرتمي داد نجات رو من تو«: گفتي دستپاچگ با مادرش

 نيهمي برا. انداخت مخمصه نيا تو رو ما ،كردنت طلسم نيهم كه گهيم من

  »؟يفهمي م. زيچ همه. بدونم روي چ همه خوام يم

 هيقض نيا از كه كند دايپي راه توانست ينم او. كرد قبول سر حركت با سيآرتم

  .بود صداقت داشتن مانده،يباق راه تنها و بود دهيرس بست بن به او. ابديي يرها

 كنند بوس و بقل رو من كه ميديم رو نيا فرصت دوقلوها و پدرت به ما حاال   - 

 موننيب ، هميشهراز عنوان به كه داشت  خواهيمي صحبت تو و من ،اون از بعد و

  باشه؟. مونه يم

  .باشه   - 

ي زمان است، شده ساله شش كرد حس دوباره او. نشست تختي رو بر سيآرتم

 تر زيانگ لشچا و سواالت دادن رييتغي برا مدرسه وتريكامپ كردن هك حال در كه

  .بود رفته لو ها، آن كردن

 تمام امروز اش يمخفي زندگ كه دانست يم سيآرتم. بود دري جلو پدرش

 شد يم مجبور سيآرتم و آورد يم ريگ تنها را او مادرش زود ي ِزود به. دوش يم

  .كند بازگو را قتيحق
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   .ها نيگابل شورش و زمان در سفر ام،يق ربودن،ي  هيقض اول، از 

  .را زيچ همه

  ».كامل صداقت با«: ديشياند او

  .ديلرز خود بر فاول سيآرتم

  

 شده داغان فاول بكت نام بهي گردباد توسطي اصل خواب اتاق بعد، ساعت چند

ي ردها و داشت قراري خور نهار زيمي رو بر تزايپي  جعبه نيچند آنجا. بود

 تن از را شيها لباس بكت. شد يم دهيد وارهايدي رو بر گوجه سس با انگشت

 دور به بند كمر با كه داشت تن به را پدري ها شرت يت ازي كي و بود كرده خارج

 لبي رژها با و بود دهيكشي ليسب خودي برا ملير با او. بود شده بسته كمرش

 ازي كي با داشت حاضر حال در و بود كردهي نقاش صورتشي رو بر ييها زخم

ي ازب ريشمش پدرشي ميقد يِنوعمصي پاها ازي كي توسط اش ينامرئ دشمنان

  .كرد يم

 به را نايآنجل مانند معجزه كردن دايپ شفا مورد در حشيتوض داشت سيآرتم

 گرفته يمحل تب جور هي مادر كه شدم متوجه من وقت اون و«. رساند يم انيپا

 كه اوني عيطبي دارو من نيهمي برا. شهي م افتي ماداگاسكار در معموالً كه
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 نديب يم كه همونطور. دادم مادر به و ساختم رو شهيم زيتجوي محل مردم توسط

  ».هبود عيسري ليخ شيبهبود

ي شينما آه كي و رسانده انيپا به را شيها حرف سيآرتم كه شد متوجه بكت

ي پا با و رفت ورتمهي اتاق دور بهي ليتخ اسب كي يرو بر او. ديكش بلند

  .زد لزيما سر بري پالستك

  »بود؟ي خوب داستان«: ديپرس ها دوقلو از او

  .گذاشت بكت گوش پشت را دهانش و آمد نييپا تخت از لزيما

  ».شهيهم مثل !يسيآرتمي كارها«: گفتي گوش در او

  

  

  رلنديا هد، هوك

. كردي مي رهبر را اوپال دنيكش رونيبي براي ابيباز ميت ،كلپ ترابل فرمانده

 موردي  منطقه در هوا حباب كي ها آن. باشد جا آن شخصاً خودش خواست مي

ي كس توجه نكهيا ترس بدون را شاتلي ها زريل بتوانند تا بودند كرده جاديا نظر

  .كنند كيشل ،شود جلب
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 طلوع تا ساعت كي ما. 1يفرت باش عيسر«: گفت آزاد خطوط ازي كي در ترابل

 نجايا از رو نيب بزرگ خودي  نهوويدي كسيپ نيا نيايب. ميدار زمان ديخورش

  ».ميگردون بر خودش زمان به و ميبكش رونيب

 ها دورف معموالً. داشتند خود ميت در را دورف كي كه بودند شانس خوش آنها

ي زمان تا كه بود كرده قبولي كي نياي ول نداشتند قانون باي همكاري براي ليم

 ريز سيپل نيهمچن و كند كار را ها دورف مقدس وزر نود و هزار ده نباشد ازين كه

  .كند كمك ها آن به بدهد او بهي هنگف پول نيزمن

 نژاد هر از بهتر ها آن. بودند بها گران العاده فوق  ها دورف ن،يا مثل مواقع در

 ريز از زندهي كس كهي خواست يم اگر. كنند كار ها توانستند با سنگ مي يگريد

 سراغشان به ديبا كه بودندي كسان ها دورف وقت آن شود، دهيكش رونيب خاك

  .يرفت يم

ي باز نيزمي رو بر ششانيري مو بگذارند كه بود نيا دداشتن ازين كهي زيچ تنها

 نديبگو شما بهي گريدي  لهيوس هر از شتريب توانستندي م ها آن وقت آن و كند

  .است خبر چه نيزم رِيز كه

                                                 


 -Furty 
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  .نديبب كالهش نيدورب داخل از راي رتفي ها ريزنج داشت سعي كلپ موقع آن در

ي  قفسه. برد يم نييپا كاركني سنگي  ماندهيباق انيم در را فرتي كههايي  زنجير

 نظر به از حد معمول تر رنگي ب ،شب در ديد نيدورب در دورفي  نهيس

ي اضظرار مواقع در كه راي كمكي ها كفي  لوله دستانش ازي كي. ديرس يم

 زيتمي برا ششير ريز به گرشيد دست و بود گرفته پوشاند،ي م را تونلي  بدنه

  .بود رفته اش لثه كردن

 كي انگار كرد انيبي طور را كلپي  درجه و» .فرمانده خب،ي ليخ«: گفت او

 به من كه است معجزه هي نيا. دميرس نظر موردي  نقطه به من«. است نيتوه

ه، ديگه خودت طوفاني توي كاغذي  خونه به محكمي يه لهيوس نيا. دميرس نجايا

  ».حساب كن

 ميبرگرد تا رونيب بكشش حاال. يزيانگ شگفت توي فرت. يچ هر حاال باشه،   - 

  .كنم ادبش ديبا كه دارم تانيكاپ هي من. نيزم رِيز

 واضح و بلند رويي ويراد امواج من. فرمانده نيدار نگه آماده رو گروهان   - 

  .كنم يم افتيدر

 ادب ستيبا يم كه نبودي كس تنها شورتي هال ديشا. كرد اخم سكوت در ترابل

  .شد يم
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  سنگ تنها كمي. زد كنار راي سنگي فرت كه كرد تماشا. كرد دنبال را تصاوير او

 وجود هم يلباس ماا .بود پوشانده راي هال لباسِ الك ازيي ها قسمت و جلبك

  .شدي م روشن و خاموش آن ابيرد چراغ كه خود كاله كي فقط نداشت،

 چيه كه نجايا اومدم؟ خود كاله كي يبرا رو راه نيا تمام من«: گفت آزردهي فرت

  ».نجاسيا بوش فقط س،ين اي يكسيپ

  »؟يباش اشتباهي  منطقه در ممكنه ؟يمطمئن«. نشست صاف ترابل

 ريز سيپلي  شده دفن خود كالهيكي  اون بقل من آره،«: كرد خر خري فرت

  ».اومدم درست مطمئنم كه معلمومه خوب. مينيزم

  .بود شده ديناپد اوپال. بود رفته او

  بره؟ در تونستهي چجور. ممكنه ريغ - 

 نيا. كردهي عيطب تونل هي وارد زور به رو خودش ديشا. وردما كم هم من«: يفرت

 ام زاده عمو با بار هي اديم ادمي من. هستن اي و فسقلي زيل موجودات ها يكسيپ

  »... هي وارد 2كرب

 آزاد ايدن دري كوبو اوپال. بودي جدي ا مسئله نيا. كرد قطع را او خط ترابل

  .گرفت سيپل مركز دري فول باي ريتصو يتماس او. گشت يم

                                                 
�
 -Kherb 
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  ».يبگ خوادي نم«. ديكش درازش صورت بري دست سنتور

. بكشونه نجايا به رو ما كه گذاشت روشن رو خود كاله ابيرد. رفته اون - 

  ؟يندار لباس ازي زيچ چيه

 من. كرد يم كار شيپ قهيدق پنج نيهم تا. يچيه«. كرد چك را تورشيماني فول

  ».شده جاديا درشي خراب كردم فكر

 اوپالي ها محافظ خوامي م من. اول تياولو. كن خطر اعالم«: ديكشي نفس ترابل

 نجات رو خودش كه رهيگي م ميتصم اوپال حتماً. بشن برابر سه خودمون زمان

  ».بده

 ها آن از دوتا. رديبگ را ايدن بود توانسته باًيتقري كوبو اوپال كي. شد متوجهي فول

  .كردند يم ريتسخ را كهكشان كل احتماالً

 آخري مرخص كه بگو بهش. بزن زنگ همي هال به«: داد ادامه كلپ فرمانده

  ».شده لغو اش هفته
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  قبل سال هشت بايتقر فاول، عمارت

 قرمزي ها جرقه لحظه چندي برا و شد داريب خودش تخت در فاول سيآرتم

 زدندي م چشمك و برقي آور خواب صورت به ها آن. دنديرقص چشمانشي جلو

  .رفتند نيب از باشد ماندهي باق وجودشان ازي ا نشانهي حت نكهيا از قبل ،بعد و

 جرقه،ي ول مبود دهيد ستاره من. بهيعج. قرمزي ها جرقه«: ديشياند او

  »...هرگز

. كرد رونيب بدنش از راي خستگ و داد يقوس و شك خودش به ساله ده سيآرتم

  .داشتي خرسند حس قبل از شيب او نامشخص يليدل به

  .كنم مي يتامن وي شاد احساس من

  .نشست خيس سيآرتم

  !شادم؟ كنمي م حس من شاد؟

ي ول نداشتي شاد احساس حال به تا پدرش شدن ديناپد از بعد به راستي او 

  .بود بشاش ش بهتر و به شدتحال صبح نيا

 سودمند و بزرگي  لقمه نياول. بوده جالدان با ام معامله به خاطر ديشا

  .من
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ي حت كه اديز آنقدر. كرد يم بد را سيآرتم حال معماله آن. نبود آن. نه

 مرور گاه چيه را رياخ روز چند نيا احتماال و كند فكر آن مورد در توانست ينم

  .كرد ينم

 كهيي ايرو مورد دري زيچ باشد؟ يخوشن يا باعث توانستي مي زيچ چه پس

 به سفر مخارج توانست مي يكاف سود با كه ديجدي  برنامه كي. نقشه كي. داشت

  .كند نيمأت را شمال قطب

  بود؟ي چ مورد در حاال. ايرو اون درسته

  .شدند محو ذهنش در دنشانيد از قبل ريتصاو. بود رسش دست از خارج آن

  .نقش بست سيآرتم دهاني  گوشه گرانه لهيح يلبخند

  .اجنه مورد دري زيچ !اجنه

  

  

  

  

  .يانپا
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